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KISALTMALAR 
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ÖZET 

Amaç: Bu çalışmanın esas amacı Birleşik Parkinson Hastalığı Derecelendirme Ölçeği 

(BPHDÖ) ile Parkinson Hastalığı'ndaki kognitif bozulmanın ne ölçüde öngörülebildiğini 

araştırmaktır. Çalışmamızda ayrıca BPHDÖ'nde non-motor semptomlardan alınan puanlada 

Parkinson Hastalığı' nda bu semptomları değerlendirmek için önerilen ölçeklerden alınan 

puanlar arasında korelasyon mevcudiyetini ve Parkinson hastalarında kognitif bozulmanın bir 

bileşeni olabilecek dopaınin disregülasyonu ve apatisi olan hastaların kognitif ve 

nöropsikiyatrik profilini görmek de amaçlanmıştır. 

Yöntem: Çalışmaya Parkinson Hastalığı tanısı alan 50 hasta alındı. Hastalara nöropsikolog 

tarafından geniş boyutlu bir nöropsikolojik batarya ve PH non-motor semptomlarına yönelik 

geçerliliği kanıtlanmış ölçekler uygulandı. Nöropsikolojik testler ve ölçeklerden elde edilen 

veriler ışığında kognitif bozukluğu olan hastalar tespit edildi. Hastalara uygulanan BPHDÖ alt 

maddelerinden PH'nda kognitif bozulma öngörücüleri logistik regresyon analizi, dopamin 

disregülasyon sendromu ve apatisi olan hastaların kognitif ve nöropsikiyatrik profili ise 

Mann-Whitney U ve ANCOV A analizleriyle değerlendirildi. Parkinson hastalarının non

motor semptomlarına yönelik uygulanan ölçek puanları ile BPHDÖ ilgili alt madde puanları 

arasındaki ilişkiye Pearson korelasyon analiziyle bakılıp, korelasyon mevcudiyetinde ise ROC 

eğrisi ile duyarlılık ve özgüllükleri belirlendi. 

Bulgular: Hastaların %78'inde Hafif Kognitif Bozukluk, %6'sında Parkinson Hastalığı 

Demansı, o/o 16' s ında ise normal kognisyon tespit edildi. Kognitif bozukluk tespit edilen 

hastalardan unutkanlık yakınması olmayan 19 hasta vardı. İleri yaş ve uzun hastalık süresi 

PH'nda kognitif bozulma gelişiminde risk faktörleri olarak saptandı. Birleşik Parkinson 

Hastalığı Derecelendirme Ölçeği'ne göre apati tespit edilen hastaların Kaliforniya sözel 

öğrenme ve sözel akıcılık testlerinde, dopamin disregülesyonu olan hastaların ise Stroop, iz 

sürme, Benton yüz tanıma ve Iowa kumar testlerinde kötü performans sergiledikleri görüldü. 

Apati ve gündüz uykululuğu gibi non-motor semptomların BPHDÖ ilgili madde puanlarıyla 

bu semptomlar için uygulanan ölçek puanları arasında iyi ve mükemmel düzeyde korelasyon 

tespit edildi. 

Sonuç: Parkinson Hastalığı'nda hastalar yakınmasa dahi ayrıntılı nöropsikolojik testlerle 

değerlendirildiklerinde kognitif bozukluklar yüksek oranda görülür ve BPDHÖ'nin kognitif 

alt ölçeği bu bozulmayı erken aşamalarda iyi bir şekilde öngörememektedir. 
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SUMMARY 

Purpose: The principle aim of this study is to predict to what extent cognitive deficits in 

Parkinson's Disease with Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS). In our study, 

we also aim to observe a correlation between non-motor symptom scores of UPDRS and the 

tests that already proposed for to evaluate these symptoms in PD and to evaluate cognitive 

and neuropsychologic profile of the patients with doparnine dysregulation syndrome and 

apathy which could be a part of the cognitive impairment in PD patients. 

Method: 50 patients with Parkinson's Disease were recruited. An extensive 

neuropsychological battery and the verified scales for PD non-motor symptoms were 

performed to the patients by neuropsychologist. The patients with cognitive impairment were 

determined with the data of neuropsychological tests and scales. The predictors of cognitive 

impairment which are the sub-items of UPDRS were analyzed with logistic regression and the 

cognitive and neuropsychological profiles of the patients with doparnine dysregulation 

syndrome and apathy w ere analyzed with Mann-Whitney U and ANCOV A. The relationship 

between the scores of scales for non-motor symptoms of patients with PD and concerned sub

item scores of UPDRS was checked with Pearson correlation analysis and if correlation is 

present, their sensitivity and specificity were determined with the ROC curve. 

Results: 78% of the patients were diagnosed with Mild Cognitive Impairment, 6% of the 

patients w ere diagnosed w ith Parkinson' s Disease Dementia and 16% of the m w ere 

determined as normal. There were 19 patients with cognitive impairment who don't have 

complains about memory. Old age and long duration of disease were determined as risk 

factors to develop cognitive impairment in PD. According to UPDRS, patients with apathy 

showed low performance in California Verbal Learning Test while the patients with doparnine 

dysregulation syndrome showed low performance in Stroop, Trail Making Test, Benton Face 

Recognition Test and Iowa Gambling Test. A good and an excellent correlation was observed 

between concerned sub-items of UPDRS for apathy and sleepiness and the scores of the 

scales which areusedin general practice for these symptoms. 

Conclusion: Cognitive impairments are observed with high rates in the patients with PD 

when they are evaluated with neuropsychological testseven if they do not have any complains 

and cognitive sub-items of UPDRS can not predict this impairment finely in early stages of 

disease. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

I.GİRİŞ ve AMAÇ 

Parkinson Hastalığı Demansı (PHD) sinsi başlangıçlı ve yavaş ilerleyici kognitif ve 

davranışsal değişikliklerle karakterizedir. Yakın dönemde uluslararası Hareket Bozuklukları 

Derneği'nin (Movement Disorders Society-MDS) bir alt komitesi tarafından klinik tanı 

kriterleri yayınlanmıştır (Eıme ve ark., 2007). Tipik klinik özellikler ön planda bir yürütücü 

işlev bozukluğuyla birlikte dikkatte ve görsel-mekansal işlevlerde erken dönemlerden itibaren 

bozulma, genelde tanımanın korunduğu daha hafif bir epizodik bellek bozukluğu, kelime 

akıcılığı ve kelime bulma zorluğu dışında görece korunmuş temel dil işlevlerini içerir. 

Alzheimer hastalığı ile kıyaslandığında PHD' da apati, bradifreni belirgindir ve dikkat 

dalgalanmalar göstererek belirgin bozuktur. Ayrıca, başta halüsinasyonlar olmak üzere 

psikotik bulgular; REM uykusu davranış bozukluğu ve aşırı gündüz uykusu gibi uyku 

bozuklukları; enkontinans, ortostatizm, konstipasyon gibi otonomik bulgular eşlik edebilir. 

Anılan PHD tanı kriterlerinde apati, depresif veya anksiyöz duygudurum, halüsinasyonlar, 

hezeyanlar ve aşırı gündüz uykusu gibi davranışsal özelliklerden en az birinin varlığı 

destekleyici özellik olarak değerlendirilmektedir. Yine aynı kriterlerde muayene esnasında 

majör depresyon varlığı bir dışlama özelliğidir. Parkinson hastalığı demansı ileri yaş ve 

hastalık süresi ile ilişkilidir. Dolayısıyla, Parkinson hastalığı demansı olan hastalarda motor 

bulgularının ve bu bulgular nedeniyle günlük yaşam aktivitelerindeki (GYA) bozulmanın 

daha ağır olması ve daha fazla motor dalgalanma sergilemeleri beklenir. U zunlamasına 

çalışmalarda tremor baskın olmayan PH tipi, özellikle de erken dönemde çıkan ve ağır 

yürüyüş problemlerinin PHD için bir risk faktörü olduğu bulunmuştur. 

Günlük nöroloji pratiğinde her hastaya ayrıntılı kognitif değerlendirme ıçın zaman 

ayrılması olanaklı olmayabilir ve bu durum da PHD tanısını da güçleştirebilir. Bununla 

birlikte araştırma çalışmalarında ve özelleşmiş hareket bozuklukları polikliniklerinde 

bulguları nicelleştirmek için hastaların motor ve davranışsal bulgularını değerlendiren Birleşik 

Parkinson Hastalığı Derecelendirme Ölçeği-BPHDÖ (Unified Parkinson's Disease Rating 

Sc ale) kullanılmaktadır. Yakın tarihte MDS tarafından bu ölçek gözden geçirilerek yeniden 

yayınlanmıştır (Goetz ve ark., 2007). Yeni BPHDÖ' de özellikle non-motor özellikler daha 

fazla ayrıntılandırılmış ve 0-4 arası olan geleneksel derecelendirmenin ölçülmesi için sorulan 

sorular daha standartlaştırılmıştır. Bununla birlikte kognisyon halen tek bir madde ile 

değerlendirilmektedir. BPHDÖ I.l maddesinde değerlendiden kognisyon için O normal 

kognisyon, 1 Hafif Kognitif Bozukluk (HKB), 2 çok hafif demans, 3 hafif demans, 4 ise orta-
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ağır demans olarak sınıflandırılmıştır. Bununla birlikte, nöropsikolojik değerlendirmeleri 

sonrasında 1 olarak puanıanan bazı hastalar normal, 2 olarak puanıanan bazıları ise HKB 

tanısı alabilirler. Benzer şekilde BPHDÖ 1.3 maddesinde değerlendirilen "depresif 

duygudurum" için 4 skoru majör depresyon olması gerekirken, psikiyatrik değerlendirmeleri 

sonrasında bir grup 3 skoru alan hasta da majör depresyon kriterlerini karşılayabilir. BPHDÖ 

1.2 halüsinasyon-hezeyanlar, BPHDÖ I.4 anksiyöz duygudurum, BPHDÖ 1.5 apati, BPHDÖ 

1.6 dopamin disregülasyon sendromu, BPHDÖ 1.7 uyku probleınleri, BPHDÖ 1.8 gündüz 

uyuklaması, BPHDÖ 1.9 ağrı ve diğer duyumsamalar, BPHDÖ I. 10 üriner problemler, 

BPHDÖ I. 1 1 konstipasyon problemleri, BPHDÖ I. 12 ayakta baş dönmesi, BPHDÖ 1.13 

yorgunluk (fatigue) maddeleridir. BPHDÖ II motor bulgulara bağlı GY A engelliliğini, 

BPHDÖ III güncel motor muayeneyi, BPHDÖ IV motor dalgalanmaları nicelleştirir. Bu 

çalışmanın birincil amacı Parkinson hastalığında kognitif bozulmanın yeni Birleşik Parkinson 

Hastalığı Derecelendirme Skalası aracılığıyla ne derece öngörülebileceğini araştırmaktır. 

ikincil amaçlar Parkinson hastalarını BPHDÖ 1.5 Apati ve BPHDÖ 1.6 Dopamin 

Disregülasyonu maddelerinden puan alanlar ve almayanlar olarak iki gruba ayırarak puan 

alanlarda ön planda hangi kognitif alanda bozulma olduğu belirlemek olacaktır. Ayrıca 

Parkinson Hastalığı'nın non-motor bulgularından depresyon, anksiyete, apati ve uyku 

bozukluklarına yönelik ülkemizde geçerliliği kanıtlanmış spesifik ölçeklerle BPHDÖ' den bu 

semptomlara yönelik alınan puanlar karşılaştırılıp; korelasyon mvcudiyetinde ise kesme 

puanı, spesifisite ve sensitivitesi belirlenecektir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

II. GENEL BİLGİLER 

1. PARKİNSON HASTALIGI 

1.1 TANIM 

Parkinson Hastalığı ilk olarak ı 8 ı 7 yılında İngiliz hekim James Parkinson tarafından ' 

An Essay on the Shaking Palsy ' adlı makalede titrek felç adı altında tanımlanmıştır (Forno, 

ı 996). Parkinson hastalığı ikinci sıklıkta görülen nörodejeneratif hareket bozukluğudur. 

Klinik bulguları arasında, nigrostriatal dopaminerjik ve diğer nöronların kaybına bağlı olarak 

motor (bradikinezi, rijidite, postural instabilite, tremor) ve non-motor (bilişsel, davranışsal, 

uyku ve otonomik) bozukluklar vardır (Mc Keith ve ark,1996; Trojanavski ve ark, 2003). 

Erkeklerde görülme sıklığı kadınlara oranla (E/K:3/2) biraz daha fazladır (Waters ve ark., 

2000). 

Parkinson Hastalığı tipik olarak orta-ileri yaşların hastalığı olup, ortalama 50-60 yaşlarda 

başlayıp, yaklaşık 10-20 yıllık bir süreçte yavaş bir seyirle ilerlemektedir (Rajput ve ark., 

ı997; Taner ve ark., ı997). Genç yaşlarda da ortaya çıkan bu hastalıkta 40 yaşın altında 

başlangıç %5 oranındadır (Ross ve ark., ı996). 40 yaşın altında başlayan olgular erken 

başlangıçlı, 20 yaş altında başlayanlar ise Jüvenil Parkinson hastalığı olarak tanımlanır. 

Jüvenil Parkinson hastalığı genellikle kalıtsaldır (Fahn, 1995). Parkinson Hastalığı prevalansı 

yaşla birlikte artmaktadır. Toplumların yaşlanmasıyla hasta sayısının daha da artması 

beklenmektedir (Dorsey ve ark., 2007). 

Parkinsonizm bradikinezi, rijidite, İstirahat tremoru ve postural instabiliteden oluşan 

dört kardinal bulgunun eşlik ettiği klinik bir sendromdur. Dört bulgunun da başlangıçtan 

itibaren bir arada bulunması gerekmez. Parkinson sendromları altta yatan etyolojiye göre 

primer ve sekonder olmak üzere ikiye ayrılır. Primer parkinson sendromlarında 

nörodejeneratif hastalıklar grubu bulunur ve bunlardan en sık olarak da İdyopatik PH görülür. 

Bunun dışında görülenler PH'nın kardinal bulgularına ilave semptomların da görüldüğü 

Parkinson-plus sendromlarıdır. Bunlar sporadik başlangıçlı Progresif supranükleer palsi 

(PSP), Kortikobazal dejenerasyon (KBD), Lewy cisimcikli demans (LCD), Multisistem atrofi 

(MSA) ile ailesel Frontotemporal demans + Parkinsonizm- ı 7 (FfDP-17)' den oluşur. 

Sekonder nedenler arasında ilaçlar (örn. nöroleptikler), vasküler nedenler, normal basınçlı 

hidrosefali, neoplaziler, toksinler (MPTP), metabolik nedenler (Wilson hastalığı), tekrarlayan 

kafa travmaları yer alır (Li tv an I, 2004 ). 
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İdyopatik PH tüm parkinsonizm vakalarının %80'nini oluşturur ve asimetrik başlangıç, 

L-dopa cevabının iyi olması ile diğer parkinsonizm nedenlerinden kolayca ayırt edilir (Fahn 

ve ark., 2000). 

1.2 ETYOLOJİ 

Hastalığın etyolojisi ve nigral dejenerasyona yol açan patofizyolojik süreçler henüz net 

olarak anlaşılamamıştır. Hastalığın tarihsel gelişimi içerisinde döneın dönem genetik 

faktörlerin dönem dönem de çevresel faktörlerin hastalığa neden olduğu görüşleri hakim 

olmuştur. Günümüzde hakim olan görüş ise kalıtsal ve çevresel faktörlerin hastalığın 

patofizyolojisinde birlikte rol oynadığıdır. Bu görüşe göre genetik olarak yatkın olan 

insanlarda çok iyi anlaşılamamış değişik çevresel faktörlerin etkisi sonucu meydana 

gelmektedir (Samuel ve ark., 1998). 

Genetik Faktörler 

Parkinson Hastalığı'nın genetik özellikleri son yıllarda yapılan araştırmalar nedeniyle 

çok daha iyi anlaşılınaya başlanmıştır. Çalışmalar sonucu hastaların birince derece 

akrabalarında PH gelişme riskinin 2-3 kat arttığı bildirilmiştir. Pozitron Emisyon Tomografi 

(PET) çalışmalarında, PH olanların monozigot ikizlerinde PH insidansının yüksek olduğu 

gösterilmiştir (Alan ve ark., 2003). Parkinson hastalarının % 85'i sporadik olmakla birlikte, 

%10-15'i ailesellik göstermektedir ve bunun da % 5'lik kısmı Mendel tipi kahtım 

göstermektedir (Cordato ve ark., 2004). 

Çevresel Faktörler 

1982 yılında Kaliforniya'da genç narkotik 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 ajanıara maruz kalmanın, PH'na yol 

açabileceğini düşündürmüştür. Çeşitli kimyasal maddelerin parkinsonizm yaptığı 

bilinmektedir fakat MPTP'ye bağlı parkinsonizmin çarpıcı özelliği, daha yaygın santral sinir 

sistemi harabiyeti yapması beklenirken, PH'nın anatomik ve klinik özelliklerini taklit 

etmesidir (Przedborski ve ark., 1998). Siyanid, vernik incelticileri, organik solventler, 

karbonmonoksid, karbondisülfid, hidrojen sülfid ve nitrik oksitler parkinsonizme yol 

açabilirler (Adler ve ark., 2000). Ancak bu tabloların gerek klinik gerekse laboratuar 

özellikleri PH' ndan farklıdır. 

Parkinson Hastalığı'na yol açabilecek çevresel faktörler, kırsal alanda yaşama, kuyu 

suyu içme, tarım böceklerinin ilaçlanması olarak sıralanmaktadır. Betakarbolinler ve 
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tetrahidroizokuinolinler gibi endojen toksinler dopamin hücre ölümüne yol açarak hastalığa 

neden olabilirler (Adler ve ark., 2000). 

Boksörlerde tekrarlayan kafa travmasından yıllar sonra parkinsonizm gelişmesiyle kafa 

travmasının PH içim risk faktörü olduğu düşünülmüştür (Semchuck ve ark., ı 993). Bazı 

epidemiyolojik çalışmalarda kafa travması ile PH gelişimi arasında pozitif bir ilişki 

gösterilmekle beraber bazı araştırmacılar tarafından da belirgin bir artış olmadığı belirtilmiştir 

(Stern ve ark., ı990: Micheleve ark., 1996). 

1.3 PATOLOJi 

Parkinson Hastalığı'nın klinik bulguları substantia nigra pars compacta bölgesindeki 

nöronların yaklaşık %60'ının dejenere olmasıyla ortaya çıkmaktadır (Poewe ve ark, 1998). 

Ancak Parkinson Hastalığı'nda patoloji daha yaygındır ve lokus seroleus, rafe çekirdekleri 

gibi beyin sapı çekirdekleri de etkilenmektedir (Jellinger, ı 987). Böylece dopaminle birlikte 

noradrenalin, 5HT (5-hidroksitriptamin), asetilkolin, GABA (gama arnina bütirik asit) ve 

glutamat gibi nörotransmitterlerin miktarında da değişiklikler olmaktadır (Braak ve ark, 

2003,2004). 

Parkinson Hastalığı' nın klinik bulgularından sorumlu primer patoıoj i substantia nigra 

pars kompaktadaki ve diğer subkortikaı çekirdeklerde pigmente nöronların kaybı, gliozis, 

intrastoplazmik Lewy Cisimciği (LC) ve Lewy Nöritlerinin (LN) yaygın bir şekilde 

bulunmasıdır (Ehrin ger ve Hornykiewicz, ı 960; McKeith ve ark, ı 996; Trojonavski ve ark, 

2003). Lewy cisimcikleri ve LN'ler protein agregatları içeren inklüzyon cisimleridir. Lewy 

cisimcikleri hematoksilen-eozinıe boyanan, ışık mikroskobunda görüntülenebilen eozinofilik, 

ortası yoğun, çevresinde halo bulunduran intrastoplazmik yapılardır (Wakabyashi ve ark., 

2007). Lewy Cisimciklerinin ana bileşeni alfa-sinüklein proteini olmakla birlikte 70'den fazla 

farklı molekülü de yapılarında barındırmaktadırlar (Betarbet ve ark., 2005; Schulz ve ark., 

2004). Bu proteinin fizyolojik özelliği çok iyi bilinmemekle birlikte presnaptİk uçlarda yoğun 

miktarda bulunduğu ve nörotransmitter vezikül fonksiyonunu düzenlediği düşünülmektedir 

(Schulz ve ark., 2004). Bazı monogenik ailevi PH formlarındaki bulgulara bakıldığında, tipik 

klinik ve patolojik bulguların varlığında LC'nin görülmemesi PH tanısını reddettirmemektedir 

(Gupta ve ark., 2008). 

Son zamanlardaki önemli bir hi po teze göre PH' ndaki patolojik değişiklikler substantia 

nigradan ziyade olfaktor bölge ve vagusun darsal motor çekirdeğinde başlamaktadır (Braak ve 

ark, 2003,2004). Ardından dejenerasyon lokus seroleus ve rafe çekirdeklerine yayılmaktadır. 

Ancak bu aşamadan sonra hastalığın klinik olarak tanısını koyduracak bazal gangli yonlarda 
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patolojik değişikler meydana gelmektedir. Zamanla patoloji neokortekse yayılmaktadır. 

Myenterik pleksus ve başka bölgelerde Lewy cisimciklerinin tespit edilmesi Parkinson 

Hastalığı' nın Santral Sinir sistemi dışından başladığı görüşünü desteklemektedir (Braak ve 

ark.,2006). Bu görüş motor bulguların gelişmesinden önce hastaların çoğunda görülen koku 

duyusunda kayıp, kabızlık, REM uyku davranış bozukluğu ve depresyon gibi bulgulara 

açıklık getirmektedir (Doty ve ark., 1993; Leentjens ve ark., 2003; Chaudhuri ve ark., 2006; 

Iranzo ve ark., 2006; Langston, 2006; Wcintraub ve ark., 2006). 

Parkinson Hastalığı ile ilgili olarak postmortem dokulardaki ve MPTP modeli gibi 

deneysel modellerdeki verilere bakıldığında dejenerasyonu başlatan biyokimyasal 

mekanizmalar; mitokondriyal disfonksiyon, oksidatif stres, eksitotoksisite, 

nitrikoksit(NO)/peroksinitrit toksisitesi, nörotrofik faktör yetersizliği, glial kökenli 

inflamasyon olarak sayılabilir (Schapira, 2006,2007; Jenner 2007; Przedborzski, 2007; 

Hendeliffe ve Beal, 2007; Thomas ve Beal, 2007; Fukae ve ark., 2007; Block ve ark., 2007; 

Gash ve ark., 2007; Olanow, 2007). 

Parkinson Hastalığı'nın patogenezinde pek çok olası mekanizma arasında alfa-sinüklein 

agregasyonu ve mitokondriyal disfonksiyonun temel rolu üstlendiği söylenebilir (Bogaerts ve 

ark., 2007). 

1.4 PARKİNSON HASTALIGI'NIN KLİNİK SEMPTOMLARI 

Esas olarak hareket bozukluğu olarak addedilen PH'nda, hastalar yalnızca motor 

semptomlardan değil aynı zamanda yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen non-motor 

semptomlardan da yakınmaktadır (Chaudri ve ark. 2006, Adler ve ark. 2005). Parkinson 

Hastalığı'nın klinik tanısından 4-6 yıl önce başlayan non-motor semptomların görüldüğü bu 

dönem premotor veya preklinik dönem olarak da adlandırılır (Hawkes, 2008). Bu semptomlar 

kognitif, psikiyatrik, otonomik, REM uyku davranış bozukluğu gibi uyku bozuklukları, 

depresyon ve anksiyete gibi duygudurum bozukluklarını içermektedir (Tolosa ve ark., 2007). 

Ayrıca otonomik bulgular, demans ve psikoz gibi non-motor bulgular hastalık ilerledikçe 

belirginleşir. 

Parkinson Hastalığı' nda ilk motor semptom genel olarak üst ekstremitelerin birinden 

başlar. Daha sonra alt ekstremite ve ardından diğer ekstremiteye yayılır. Parkinson Hastalığı 

genellikle sinsi başlayıp ve semptomları yavaşca bir şekilde ilerleyen bir hastalıktır (Dewey, 

2000). 
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1.4.1 PARKİNSON HASTALIGI'NIN MOTOR BELiRTİLERİ 

İstirahat tremoru hastalık seyri boyunca hastaların yaklaşık %75'inde bulunur. 

Hastaların hekime en sık başvurma nedenidir ve yaklaşık olarak %70 oranında ilk belirti 

olarak ortaya çıkar (Hughes ve ark., 1992, 1993). İstirahat tremoru PH'nda genellikle en 

yavaş ilerleyen bulgudur. Asimetrik olarak ekstremitenin ve çoğunlukla da elin distalinden 

başlar. Yıllar içerisinde ekstremitenin proksimal kısmına, sonra İpsilateral diğer uz va ve daha 

sonra da kontralateral kol ve hacaklara yayılır (Paulson ve Stern, 2004 ). Tren1or istirahatte 

belirgindir, hareketle ve uykuda azalır. Parkinson Hastalığı'nda klasik 4-6 Hz İstirahat 

tremoruna olguların birçoğunda 5-8 Hz postural-kinetik tremor da eşlik edebilir. Parkinson 

Hastalığı' ndaki postural tremorun ayırt edici özelliği elierin ileriye uzatılmasıyla tremorun 

ortaya çıkması arasında bir latent sürenin olmasıdır. Parkinson hastalarında aynı zamanda 

ayaklarda, bacaklarda, dil ve çenede de tremor görülebilir (Dewey, 2000; Shaded ve Jankovic, 

2007). 

Rijidite agonist ve antagonist kasların eş zamanlı olarak kasılınası sonucu ortaya çıkan 

tonus artışıdır. Genellikle el ve ayak bileklerinde, omuz ve kalçalarda fleksiyon-ekstansiyon 

yaptırılarak, omuz ve sırt kaslarında hastayı sağa ve sola döndürmekle ortaya çıkar. Hafif 

olgular için karşı ekstremiteye tekrarlayıcı hareketler yaptınlarak rijidite ortaya çıkarılabilir 

(Shaded ve Jankovic, 2007). 

Parkinson Hastalığı'nın en fazla özürlülük yaratan ve mutlaka her hastada olması 

gereken belirtisi hareketlerde yavaşlama anlamına gelen bradikinezidir. Hareketi başlatma ve 

yürütmede zorluk, hareket zamanında uzama, ekiemierin hareket mesafesinde azalma, 

eylemleri planlama, sıralama ve aynı anda birden fazla işi yapamama meydana gelir (Shaded 

ve Jankovic, 2007). Göz kırpma sıklığının azalması, yüz ifadesini sağlayan mimiklerin 

azalması (bradimimi), yutma işlevinin azalmasına bağlı siyalore, çiğneme ve yutma zorluğu, 

yazının küçülmesi (mikrografi), monoton ve hipofonik dizartri, sandalyeden kalkmakta ve 

yatakta dönmede zorluk, ayağı sürüyerek yürüme ve yürürken eşlik eden hareketlerin 

azalması veya kaybı hipokinezi olarak değerlendirilir (Ross ve ark., 2004). 

Denge ve duruş bozuklukları ileri evrede (Hoehn-Yahr evrelemesine göre 3. evre) ortaya 

çıkar (Hoehn ve Yahr, 1967). Postural instabilite PH'nda düşmelerin en sık nedenidir ve 

dopaminerjik tedaviye en dirençli klinik bulgudur (Çakmur, 2003; Apaydın, 1999). 

Hastalar zamanla gövde öne eğik, çene göğse değrnek üzere, diz ve dirsekler yarı 

fleksiyonda bir postür alır. Postural insatbilitesi olan hastalar gövde lleksiyon postürü 

aldığında ileriye doğru giderek hızlanan bir yürüyüş (festinasyon) sergilerler (Çakmur, 2003). 
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Hastaların sürekli olarak öne eğik durmalarına bağlı skolyoz, anterokollis, striatal el 

veya ayak, kamptokormi gelişebilir. Striatal el, elde unlar deviasyon, metakarpofalangeal 

eklemlerde fleksiyon, distal interfalangeal eklemlerde ekstansiyonun geliştiği bir 

deformitedir. Striatal ayakta başparmak ekstansiyonu veya fleksiyonu gelişir. Kamptokormi 

ise ileri derecede öne eğik gövde postürüdür. 

Parkinson hastaları yürüyüşü başlatmada, dönüş yapmada ve durmada zorlanabilirler. 

Adımı attıktan sonra küçük adımlarla ve ayaklarını yere sürüyerek yürürler. Dönüş yaparken 

baş gövde ve ayaklar bir bütün halinde döner. Kollarda eşlik eden hareketlerde asimetrik 

azalma izlenir. 

Hastalığın ileri dönemlerinde akinezi nedeniyle donmalar gelişir. Hasta düzgün bir 

şekilde yürürken ayakları aniden yere yapışmış gibi kalır. Donmalar, yürümeyi başlatırken, 

dar yerlerden geçerken, dönüş yaparken ve kapı eşiklerinde meydana gelir. Hastalığın ileri 

evrelerinde ortaya çıkar ve düşmelere neden olabilir (Macht ve ark., 2007). 

Göğüs kaslarındaki yavaşlama ve rijidite nedeniyle konuşma bozuklukları meydana 

gelir ve ilk olarak ses tonunda yumuşama ortaya çıkar. Daha sonra ses tonunda manotonlaşma 

ve hızlı konuşma nedeniyle zamanla hastaların konuştukları anlaşılmaz hale gelebilir 

(J ankovic, 2008). 

Parkinson hastalarının çoğunda uygulanan tedavilerin bir komplikasyonu olarak günlük 

yaşam aktivitelerinde fonksiyonel kısıtlılığa neden olan motor dalgalanmalar ve diskineziler 

meydana gelir. Hastalarda levodopa dozu etki süresinin kısalması ile doz sonu kötüleşmeleri 

oluşur ve hastalar motor hareketlerin iyice azaldığı, yardımsız hareket edemez hale geldikleri 

kapanma dönemlerine girerler. Tedavinin başlangıcında uzun saatler süren levodopa etkisi 

zamanla kısalır ve hastalar daha sık levodopa almaya gereksinim duymaya başlarlar. Daha 

ileriki evrelerde ilacın zamanlamasından bağımsız olarak ortaya çıkan motor dalgalanmalar 

gelişir ve bu durum ilacın alınmasını takiben etkinin başlamasının gecikmesine neden olur. 

Bazen de hastalar yürüme esnasında aniden ortaya çıkan ve tamamen hareketsiz kaldıkları 

donma adı verilen dönemler yaşarlar (Shaded ve Jankovic, 2007). 

Bir başka tedavi komplikasyonu olarak görülen diskineziler levodopa dozunun kanda en 

yüksek düzeye ulaştığı veya kandaki düzeyinin yükselme ve düşme dönemlerinde meydana 

gelir (Kurth ve ark., ı 993). Yapılan araştırmalar hastalık başlangıç yaşı erken olanlarda 

diskinezi gelişme oranlarının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Örneğin toplum temelli bir 

araştırmada 70 yaşında başlayan PH' nda 5 yıllık izlem sonunda diskinezi gelişme oranı %ı 6 

iken, 40-59 yaşları arasında başlayanlarda %50 olarak bulunmuştur (Kumar 2005). 
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1.4.2 PARKİNSON HASTALIGI'NIN NON-MOTOR BELiRTİLERİ 

Non-motor belirtilerin çoğu hastalık ve hastanın yaşı ilerledikçe ortaya çıkmaktadır. 

Ancak koku duyusunda azalma, REM uyku davranış bozukluğu, depresyon ve konstipasyon 

gibi durumlar hastalıktan yıllarca öncesinde ortaya çıkabilir (Braak ve ark., 2003). Olfaktor 

işlev bozuklukları genellikle motor belirtilerden önce ortaya çıkmaktadır ve olguların 

%90'ında görülınektedir (Poewe, 2007). Bundan dolayı tarama testi olarak önerilir (Jankovic, 

2008; Poewe, 2007). Bununla birlikte otonomik işlev bozuklukları hem erken evrede 

(konstipasyon) hem de motor belirtilerden sonra (ortostatik hipotansiyon, idrar inkontinansı 

gibi) görülebilir (Poewe, 2007; Ho u, 2007). 

Parkinson Hastalığı'nda ağrı, yanma, acıma, üşüme, sızlama şeklinde nevraljiform 

karakterde veya yaygın veya lokalize kramp tarzında olabilir. Oldukça sık olan bu semptom 

hastaların yaklaşık dörtte üçünde görülür. Uzuv ağrısı olarak genellikle ilk ve daha ağır 

etkilenen motor bulguları olan tarafta belirgindir (Chaudhuri ve ark., 2006; Ford , 1998). 

Otonom bozukluklar 

Otonom bozukluklar birçok sistemik semptomlarla karşımıza çıkar. Bunlar 

kardiyovasküler ( ortostatik hipotansiyon, kardiyak aritmi), gastrointestinal (konstipasyon, 

hazımsızlık, reflü, gastrik dismotilite), üriner sistem (noktüri, inkontinans) ile seksüel 

disfonksiyon ve termoregulasyon (aşırı terleme, sıcak veya soğuk intoleransı) bozukluklarını 

içerir (Dewey, 2004; Adler, 2005). Parkinson Hastalığı'nda dorsal vagal nukleus, nukleus 

ambigus, ventromedial medulla, rostral ventrolateral medulla ve kaudal rafe nukleus'un 

dejenerasyonu ile hipotalamusta, mezenterik, kardiyak, pelvik pleksuslarda, enterik gangliyon 

ve adrenal medullada nöronal kayıp meydana gelmektedir. Kısacası PH'nda otonomik 

disfonksiyon hem periferik hem de santral otonom sinir sisteminin etkilenmesiyle gelişir 

(Chaudri ve ark., 2006; Braak ve ark., 2006). 

Uyku Bozuklukları 

İnsomnia, parasomnia, hipersomnia, uykuda ortaya çıkan hareket bozuklukları gibi 

neredeyse bütün uyku bozuklukları PH'nda görülmektedir. Yapılan çeşitli çalışmalara göre 

PH'nda uyku bozukluklarının sıklığı %66-98 arasındadır (Tandberg ve ark., 1998; Manni ve 

ark., 2007). Depres yon, kognitif bozukluk, psikotik bozukluklar, hastalığın ileri evrede olması 

uyku bozukluklarının görülme sıklığını artırmaktadır (Stacy, 2002). 

Parkinson Hastalığı'nda en sık görülen uyku bozukluğu uyku bölünmesidir. Genellikle 

motor bulgulardan kaynaklanır. Gece uzun süre boyunca ilaçsız kahnmasına bağlı gelişen 
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akinezi sık sık uyanmalara neden olur. Uyku bölünmesinin bir başka nedeni de %30-80 olarak 

bildirilen noktüridir. Ayrıca özellikle sabaha karşı gelişen hacaklardaki ağrılı distonik 

kasılmalar bir diğer nedendir (Stocchi, 2001; Grandas, 2004 ). 

Aşırı gündüz uykululuğu yine PH'nda sık görülen bir uyku bozukluğudur. Sıklığı 

hastalığın progresyonu arttıkça ve psikiyatrik ve kognitif bozukluklar eklendikçe 

fazlalaşmaktadır. Dopaminerjik ilaçların yan etkisi olarak da meydana gelmektedir (Onda ve 

ark., 2001). 

Parkinson Hastalığı'nın önemli bir kısmı Huzursuz Bacaklar Sendromun'dan (HBS) 

yakınmaktadır (Gaı-cia ve ark., 2003; Rye, 2004). Huzursuz Bacaklar Sendromu alt 

ekstremitede özellikle akşamları ve dinlenme halinde ortaya çıkan rahatsızlık verici bir his 

olarak tarif edilir. Hastalar rabatlamak için bacaklarını hareket ettirme ihtiyacı duyar. 

Huzursuz Bacaklar Sendromu genellikle uykuda periyodik bacak hareketleri ile birlikte ortaya 

çıkar (Chaudri ve ark., 2006; Krishnan ve ark., 2003; Poewe ve ark., 2004). Patofizyolojisi net 

olarak anlaşılamamakla beraber santral dopaminerjik aktivitenin azalmasına bağlı olarak 

geliştiğine inanılınaktadır (Nomura ve ark., 2006). Prevalansı %5 olan HES'nun PH ile 

birlikteliğini ve normal populasyona göre daha fazla görüldüğünü bildiren birçok çalışma 

vardır. Parkinson Hastalığı'nda HBS görülme sıklığı %20.8 olduğu ve bu hastaların 

yarısından daha fazlasında HBS 'nun PH başlamadan çok daha önce var olduğu tespit 

belirtilmiştir (Onda ve ark., 2002). 

REM uykusu davranış bozukluğu uykunun REM döneminde oluşması gereken kas 

atanisinin meydana gelmemesi ve bunun sonucunda REM uyku evresinde kabus görme, 

konuşma, bağırma, kabusların yanında, vurnıa, tekme atma gibi motor hareketlerin 

görülmesidir (Comella, 2007). REM uykusu davranış bozukluğu (RDB) yapılan çalışmalar 

sonucunda Parkinson hastalarında %24-60 arasında değişen oranlarda bildirilmiştir (Comella 

ve ark., 1998; Wetter ve ark., 2001; Fantini ve ark., 2005). Bu durum dorsolateral pons 

tegmentumu ve medulla oblangata etkilenmesine bağlı olarak gelişir. Uykunun REM 

dönemindeki ataniyi sağlayan pons tegmentumu, özellikle lokus seroleus ve medial 

medullada bulunan magnoselluler retiküler nukleus ve aralarında iletişimi sağlayan lateral 

tegmental retiküler yol yapılarının dejenerasyonu RDB gelişimine neden olmakatadır (Boeve 

ve ark., 2007; Gagnon ve ark., 2006). 
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Psikoz 

Parkinson hastalarında psikoza dopaminerjik tedavi yanında diğer santral etkili ilaçlar ve 

eşlik eden sistemik hastalıklar (enfeksiyon ve dehidratasyon) yol açabilir. Demans, ileri yaş, 

depresyon, çeşitli uyku bozuklukları, daha önce geçirilmiş psikoz varlığı, dopaminerjik 

ilaçların gece alınması ve polifarmasi psikotik semptomların gelişmesinde risk faktörleri 

olarak sayılabilir (Sanches-Ramos ve ark., 1996; Fenelon ve ark., 2000; Giladi ve ark., 2000). 

Halüsinasyonlar genellikle kognitif bozukluğu olan hastalarda görülür. Bu hastaların 

prognozu kötüdür ve yüksek mortalite oranlarına sahiptir (Goetz ve ark., 1995). Şizofreni 

hastalarında görülen işitsel halüsinasyonların aksine Parkinson hastalarında genellikle vizüel 

halüsinasyonlar görülür (Chou ve ark., 2005). Hastalar küçük hayvanlar, böcekler, çocuklar 

ve ölmüş akraba veya arkadaşlarını gördüklerini söylerler. Erken evrelerde hastalar içgörüye 

sahiptir ve halüsinasyonların gerçek olmadığının farkındadır. Semptomlar akşama doğru 

giderek ağırlaşır (Fenelon ve ark., 2000). Yaygın olarak görülen başka bir psikotik semptom 

da eşierin sadakatsizliği bezeyanıdır (Chou ve ark., 2005; Aarsland ve ark., 1999). Parkinson 

hastalarında psikotik semptomlar belirdiğinde ilk olarak buna yol açabilecek metabolik 

nedenler, sistemik enfeksiyonlar, endokrinolojik nedenler, ilaç entoksikasyonu veya 

dehidratasyon dışlanmalıdır. Dopaminerjik ilaçların akşam saatinde verilmesinden kaçınılarak 

psikotik semptomlar azaltılabilir. Devamında tedavide bulunan antikolinerjikler, amantadin, 

MAO-B inhibitörleri, dopamin agonistleri ve ardından KOMT (Katekol-0-metil-transferaz) 

inhibitörlerinin sırayla azaltılmasına gidilmelidir. Bununla birlikte motor semptomların 

kötüleşmesi halinde antipsikotik tedavi düşünülmelidir (Friedman ve ark., 1 985). Tipik 

nöroleptikler Parkinson hastalarında ekstrapiramidal semptomları ağıdaştırdığından 

kullanılmamalıdır. Ancak ekstrapiramidal yan etki bakımından bütün atipik nöroleptikler 

güvenli değildir. Olanzapin ve Risperidon Parkinson hastalarında kullanıldığında motor 

semptomları kötüleştirmektedir (Y ang ve ark., 2007; Frieling ve ark., 2007). Quetiapin ve 

Klozapin gibi atipik nöroleptikler psikotik semptomları azaltmak için kullanılabilir (Miyasaki 

ve ark., 2006; Tariot ve ark., 2006). 

Dopamin Disregülasyon Sendromu 

Parkinson Hastalığı' nda aşırı miktarda dopaminerjik ilaç kullanımına bağlı birtakım 

nöropsikiyatrik bozukluklar ortaya çıkabilir. Hastalar sürekli tedavinin yetersiz olmasından 

yakınırlar ve dopaminerjik tedaviyi giderek artırırlar. Bunun sonucunda dopamin 

disregülasyon sendromu adı verilen, patolojik kumar oynama, hiperseksüalite, istifleme, 

kompulsif yeme, uygunsuz alışveriş ve ilaç kullanma gibi davranışlar ortaya çıkar (Voon ve 
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Fox, 2007). Hastalar ''açık'' durumda olmalarına ve diskinezilerin varlığına rağmen 

dopaminerjik tedaviyi artırma eğilimindedirler. Bu nedenle ilaç arama ve istifleme davranışı 

içerisindedirler. Hastaların kavgalar, şiddet gösterme, arkadaşların kaybı, iş kaybı, hukuki 

sorunlar ve aile içi tartışmalardan dolayı sosyal ve mesleki işlevsellikleri bozulur. Fazla 

miktarda dopamineıjik ilaç alımına bağlı manik, hipomanik veya siklotimik bir tablo oluşur. 

Dozun azaltılmasıyla da depresyon, irritabilite, anksiyete, panik ataklar ve disfori ile seyreden 

yoksunluk sendromu gelişir ve bu belirtiler "kapalı" dönem motor belirtiler olmadan da 

görülebilir (Giovanni ve ark., 2000; Evans ve Lees, 2004). 

Anksiyete 

Parkinson Hastalığı'nda anksiyete bozukluğu depresyonla birlikte en erken saptanan 

non-motor bugulardandır (Aarsland, ve ark., 1999). Parkinson Hastalığı seyrinde yaklaşık 

olarak %40 civarında görülür Görülen anksiyete bozuklukları, yaygın anksiyete bozukluğu, 

panik atak, sosyal fobi ve obsesif kompulsif bozukluk şeklinde olabilir. (Richard ve ark., 

1996). 

Alegret ve ark., demans ve depresyonu olmayan bir grup Parkinson hastasında yaptıkları 

çalışmada parkinsonizm bulgularının şiddetli olduğu hastalarda normal kontrollere gore daha 

obsesif ozellikler izlendiğini, parkinsanİzmin hafif olduğu olgularda ise normal kontrollere 

göre bir farklılık gözlenmediğini bildirmişlerdir. Y azarlara göre hastalık ilerledikçe obsesif 

kompulsif semptomlar, bazal gangliadaki bazı norokimyasal değişimler ile ilişkili olarak 

ortaya çıkabilir (Alegret ve ark., 2001). Parkinson Hastalığı'nda oldukça sık görülen anksiyete 

ve panik ataklar özellikle motor dalgalanmaları olan hastaların "kapalı" döneminde başlayıp 

"açık" döneminde sonianmaktadır (Menza ve ark., 1 990). Diskinetik dönemlerde de 

anksiyete bozuklukları görülür ancak motor dalgalanmalardaki kadar yoğun yaşanmaz 

(Menza ve ark., 2004). Ön planda norepinefrin olmak üzere diğer monoaminerjik ve GABA

erjik sistemlerdeki bozuklukların anksiyete etyopatogenezinde rol aldığı düşünülmektedir. 

Anksiyete belirtileri daha çok hastalık ilerledikçe sıklaşıp, motor dalgalanmalar sergileyen 

hastaların 'kapalı' dönemlerinde belirginleşse de depresyon gibi erken evrede hatta hastalık 

öncesinde de görülebilmektedir (Shiba ve ark., 2000). 

Depresyon 

Parkinson Hastalığı'nda oldukça sık görülen depresyon hastaların yaşam kalitesini 

etkilemektedir. Her iki hastalıkta da bazı semptomların örtüşmesinden dolayı Parkinson 

hastalarında depresyon tanısı koymak her zaman kolay olmamaktadır. Maske yüz görünümü, 
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psikomotor retardasyon, mental yavaşlık, yorgunluk ve uyku bozuklukları Parkinson 

hastalarında depresyon varlığı düşündürebilir veya depresyon tanısının gözden kaçmasına 

neden olabilir (Hoogendijk ve ark., ı998; Slaughter ve ark., 200ı). Ayrıca duygudurum 

değerlendirme ölçekleriyle incelenen hastalar motor semptomlar nedeniyle depresyon lehine 

cevaplar verebilmektedir (Mayberg ve Solomon, ı 995). 

DSM-4 tanı kriterlerine göre tanı alan major depresif bozukluk Parkinson hastalarında 

çok sık olmamasına rağmen depresif semptomlar yüksek prevalansa sahiptir (Doder ve ark., 

2000). Bildirilmiş çeşitli çalışmalara göre depresif semptomların prevalansı % ı6-70 

arasındadır (H aberman n-Litte, 1991; Hantz ı 994). 

Parkinson hastalarında DSM-4 tanı kriterlerine göre almış major depresyon tanısı 

yaklaşık olarak %7-32 arasında değişmektedir (Veazey ve ark. 2005). Depresyonun en 

güvenilir belirtileri disfori, kötümserlik, irritabilite, mutsuzluk ve intihar düşünceleridir. 

U yanıkhk azalmış, çevreye bağımlılık artmıştır. Konsantrasyon güçlüğü ve psikomotor 

retardasyon görülür. intihar düşünceleri yaygındır ancak suisid düşünceleri sık değildir 

(Slaughter ve ark., 200ı). Parkinson hastalarında Harnilton Depresyon (HAM-D) Ölçeğiyle 

yapılan bir araştırmada intihar düşünceleri, suçluluk duygusu, anksiyete, iştah azalması, 

depresif duygudurumun varlığı, çalışma isteğinin kaybı ve isteksizlik depresyon lehine 

kuvvetli bulgular; psikomotor yavaşlama, yorgunluk, fiziksel anksiyete, orta düzeyde 

insomni varlığı daha az belirleyici bulgular olarak gözlemlenmiştir (Leentjens ve ark., 2003). 

Depresyon ve PH işlevselliği arasındaki ilşkiye bakılan bir çalışmada depresyonu olmayan 

olguların çoğunun Hoehn-Yahr evre 1-II oldukları, major depresyonu olanlarda BPHDÖ 

günlük yaşam aktiviteleri, motor ve toplam skor puanlarının yüksek olduğu saptanmıştır. 

Antidepresan tedavinin günlük yaşam aktiviteleri üzerindeki etkisi depresyon mu fiziksel 

engelliliğe yol açıyor, yoksa fonksiyonel kıstıanma mı depresyona neden oluyor sorusuna 

cevap vermektedir (Li u ve ark., ı 997). 

Hastalığın erken yaşta başlamış olması, uzun hastalık süresi, ailede Parkinson Hastalığı 

öyküsü olması, akinetik-rijid form, yüksek doz levodopa kullanımı olması, semptomların 

sağda ağır olması ve demansın eşlik ediyor olması gibi Parkinson hastalarında depresyona 

eğilim açısından risk faktörleri çalışmalarda her zaman tutarlı olmamakla beraber 

bildirilmiştir (Leentjens, ve ark., 2003; Nilsson ve ark., 200ı; Starkstein ve ark., ı990). 

Akinetik-rijid tip baskın Parkinson hastalarında, tremor baskın tipe oranla depresyon daha sık 

gÖrülmektedir (Cole ve ark., ı996, Starkstein ve ark., ı998). 
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Parkinson Hastalığı süresi ve ağırlığı ile depresyon arasındaki korelasyon zayıftır 

(Lieberman, 2006). Bu doğrultuda depresyonun sadece psikolojik nedenlere bağlı olmadığı, 

temelinde biyolojik nedenlerin de olduğu düşünülmektedir (Tolosa ve ark. 2007). 

1.5 TANI 

Parkinson Hastalığı tanısı klinik bir tanı olup, anamnez ve muayene bulgularına göre 

konulur (J ankovic, 2008). Günümüzde yaygın olarak Birleşik Krallık Parkinson Hastalığı 

Derneği Beyin Bankası Klinik tanı kriterleri kullanılınaktadır (Gibb ve Lees, 1 988). Bu 

kriteriere göre tekrarlayan aktivite ile hareket hız ve amplitüdünün düştüğü ve hareketleri 

başlatınada yavaşlamanın olduğu bradikineziye üç kardinal bulgudan (rijidite, 4-6 Hz İstirahat 

tremoru, postural instabilite) en az birinin eşlik etmesi bununla birlikte parkinsonizm 

tablosuna neden olabilecek diğer nedenlerin dışlanması gerekmektedir. Tek taraflı başlangıç, 

asimetrik tutulurnun korunması ve L-Dopa yanıtının iyi olması destekleyici bulgulardır. 

1.6TEDAVİ 

Klinik semptomların striatal dopamin eksikliğine bağlı olarak geliştiği PH'nda 

tedavideki temel yaklaşım dopaminerjik etkinliği arttırmaya yöneliktir (Çakmur ve ark., 

2008). Son yıllara kadar gelişen motor komplikasyanları ertelernek amacıyla klinik 

semptomlar hastaların fonksiyonelliğini bozana kadar dopaminerjik tedavinin başlanmaması 

gerektiği savunuluyordu. Ancak son yıllarda tedavi edilmeden bırakılan striatal dopamin 

eksikliğinin nörodejenerasyonu hızlandıracağına, erken başlanan tedavinin hastalığın gidişini 

modifiye ettiğine inanılınaktadır (Schapira ve Obeso, 2006; Schapira ve Olanow, 2008). 

Parkinson Hastalığı'nda en etkili semptomatik tedavi levodopa'dır (Rinne ve ark., 1997; 

Rinne, 1998; Kulisevsky ve ark., 1998; Lees ve ark., 2001; Whone ve ark., 2003; Parkinson 

Study Group 2004a). Levodopa bradikinezi ve rijitide başta olmak üzere birçok belirtiye 

hızla yarar sağlar. Ancak hastalarda tedaviye başladıktan 4-6 yıl sonra motor kamplikasyon 

ve diskinezi gelişme sıklığı yaklaşık olarak %50 oranındadır (Ahlskog ve Muenter 2001). 

Dopamin agonistleriyle karşılaştırıldığında levodopa tedavisine erken başlanan hastalarda doz 

sonu kötüleşmeleri, diskinezi, açık-kapalı fenarneni ve distoni gibi motor komplikasyonlar 

daha sıktır. Yaşlı hastalarda levodopa kullanımı ile motor kamplikasyon gelişme riskinin 

düşük olması nedeniyle ilk tercihtir (Rinne ve ark., 1998; Parkins, 2000; Rascol ve ark., 2000; 

Miyasaki ve ark., 2002; Stowe ve ark., 2008). 

Dopamin agonistleri PH tedavisinde levodopadan sonra kullanılan ikinci en güçlü ilaç 

grubudur. Levodopaya göre daha az motor kamplikasyon oluşturması nedeniyle genç 
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hastalarda levodopa kullanımını geciktirmek amacıyla ilk tercih olarak kullanılır (Parkins, 

2000; Rascol ve ark., 2000). Dopamin agonistleri uzun yarı ömürlü olmaları nedeniyle motor 

dalgalanmaların tedavisinde de etkilidirler. Levodopa tedavisine eklenmesiyle motor 

dalgalanmaların düzeldiği gösterilmiştir (Olanow ve ark., 1994; Hutton ve ark., 1996; 

Guttman, 1997; Lieberman ve ark., 1998; Pinter ve ark., 1999; Mizuno ve ark., 2003,2007; 

Moller ve ark., 2005). Dopamin agonistleriyle görülen başlıca yan etkiler uyku atakları, 

halüsinasyon ve hezeyanlar, ortastatik hipotansiyon, bulantı ve ayak bileği ödemidir (Park, 

2000; Rascol ve ark., 2000). Ayrıca agonistlerinin yüksek doz alımına bağlı olarak da 

patolojik kumar oynama, aşırı yemek yeme, kompulsif alışveriş, hiperseksüalite, gereksiz 

şeyleri toplama ve tekrar tekrar düzenleme (punding) gibi davranış bozuklukları gelişebilir. 

(Giovannoni ve ark., 2000; Pontone ve ark., 2006; Voon ve ark., 2006; Weintraub ve ark., 

2006). Dopamin agonistlerinden subkutan uygulanan apomorfin hızlı etkili olması nedeniyle 

kapalı dönemleri atıatmak için kurtarma tedavisi olarak tercih edilir (De w ey ve ark., 2001; 

Ostergaard ve ark., 1995). Bulantı yan etkisi nedeniyle tedaviye başlamadan önce 

domperidon tedavisi kullanılmalıdır. Ayrıca motor dalgalanmaları olan hastalarda sabit yanıt 

elde etmek için sürekli subkutan infüzyonu da tercih edilebilir (Colzi ve ark., 1998). 

Beyinde dopamin yıkımını azaltarak endojen dopamin miktarını artıran MAO-B 

inhibitörleri semptomatik etkisinin levodopa ve dopamin agonistlerine göre daha zayıf olması 

nedeniyle hafif parkinsonizm bulguları olan hastalarda monoterapi olarak tercih edilirler 

(Parkinson Study Group, 1989a; Allain ve ark., 1993; Palhagen ve ark., 1998). Ayrıca motor 

dalgalanmaları olan hastalarda da kullnılabilirler. 

Katekol-0-metil-transferaz (KOMT) inhibitörleri olan entakapon ve tolkapon ise 

levodopanın periferde yıkımını engelleyerek beyne daha fazla miktarda levodopa geçmesini 

sağlar. Bu nedenle levodopa ile birlikte kullanılmaları gerekir. Monoterapide etkisizdirler. 

Levodopanın plazma yarılanma ömürlerini uzatırlar (Waters ve ark., 1997; Brooks ve Sagar, 

2003). İleri evre Parkinson hastalarında tedaviye KOMT inhibitörlerinin "kapalı" 

dönemlerini kısalttığı kanıtlanmıştır. (Deane ve ark., 2004). 

Parkinson hastalarında kullanılan başka bir ajan olan arnantadİn diğer tüm dopaminerjik 

ilaçlardan daha zayıf etkilidir. Veziküllerden dopamin salınımını artırarak ve sinaptik aralıkta 

dopamin geri alımını engelleyerek etki gösterir. Yapılan çalışmalarla erken evre Parkinson 

hastalarında yarar sağladığı gösterilmiştir (Cox ve ark., 1973; Fahn ve Isgreen, 1975; Goetz 

ve ark., 2002). Arnantadİn özellikle levodopa ile gelişen diskinezilerin tedavisinde 

kullanılmaktadır (Rajput ve ark., 1997; Metman ve ark., 1998). 
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Doparninin azalmasıyla ortaya çıkan striatal dopamin ve asetilkolin aktivitelerindeki 

dengesizliği düzelttiğine inanılan antikolinerjik ilaçların parkinsonizm bulgularına etkileri 

zayıftır. Ancak özellikle tremor şiddetini azaltmakta etkili oldukları kabul edilmektedir 

(Parkes ve ark., 1974; Cooper ve ark., 1992; Horsting ve ark., 2006a). 

Parkinson Hastalığı tanısı kesin, rölatif olarak ileri yaşta olmayan ve yeterli medikal 

tedaviye rağmen bağımsızlığını sürdürerneyen hastalarda derin beyin stimülasyonu veya 

destrüktif cerrahi uygulanan cerrahi tedavi seçenekleridir. U ygulanacak olan tedavi yöntemi 

hastanın kliniğine göre değişmektedir. Motor dalgalanmalar ve diskinezilerio temel sorun 

olduğu, medikal tedaviyle subtalamik stimulasyon, diskinezilerio ön planda sorun yarattığı 

durumlarda pallidal stimülasyon veya pallidotomi, tremorun özürleyici etken olduğu 

hastalarda ise talamik stimulasyon veya talamotomi uygulanabilir. 

2. PARKİNSON HASTALIGI'NDA KOGNİTİF BOZUKLUKLAR 

Parkinson Hastalığı' nda kognitif bozuklukların sık olarak ortaya çıktığı bilinmektedir 

(Cooper ve ark. 1991; Bayles ve ark. 1996; Tsai ve ark. 1994). Bu bozukluk hafif düzeyde 

görülebilen entellektüel yıkımdan, ileri düzeyde bir demansa kadar değişik derecelerde 

olabilir (Fischer ve ark. 1990; Stern ve Mayeux 1986; Taylor ve ark. 1985; Growdan ve 

Corkin 1987). 

Demans tanısı alacak düzeyde kognitif bozukluğu olmayan, nöropsikolojik testlerle bir 

veya daha fazla kognitif alanda bozukluk tespit edilen ve günlük yaşam aktivitelerinde 

bağımsız hastalar Hafif Kognitif Bozukluk (HKB) olarak tanımlanır. Yapılan çalışmalar 

sonucu bu hastalarda %6-15 arasında değişen oranlarda demans geliştiği bildirilmiştir 

(Petersen ve Morris, 2005). 

Hafif Kognitif Bozukluk erken evre, tedavisiz, yeni tanı almış Parkinson hastalarında 

dahi görülebilmektedir (Muslimovic ve ark., 2005). Yapılan çalışmalar sonucu yeni tanı 

almış, erken evre ve henüz tedavi edilmeye başlanmamış Parkinson hastalarında HKB gelişim 

riskinin kontrol grubuna göre daha fazla olduğu gösterilmiştir (Delaker ve ark., 2010). Bu 

hastalarda HKB oranının% 18-36 arasında değiştiği bildirilmiştir (Foltynie ve ark., 2004). 

Hafif Kognitif Bozukluk farklı kognitif alanlarda bozukluklara neden olabilir. izole 

epizodik bellek bozukluğu; çalışma belleği, verbal akıcılık ve planlamanın bozulduğu izole 

yürütücü işlev bozukluğu, görsel-mekansal işlev bozukluğu, dil bozukluğu, dikkat bozukluğu 

veya birçok kognitif alanda bozulma (bellek, yürütücü işlevler, dil) görülebilmektedir. Ayrıca 

Hafif Kognitif Bozukluk alt tiplerine bakıldığında yeni tanı almış Parkinson hastalarında non

amnestik HKB'nin daha yaygın olduğunu gösterilmiştir (Janvin ve ark., 2006). Hastalığın 
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ilerlemesiyle birlikte hastalarda birçok kognitif alanda bozulma görülmeye başlamaktadır 

(Riedel ve ark., 2008). 

2.1 PARKİNSON HASTALIGI'NDA KOGNİTİF iŞLEVLER 

Parkinson hastalarında algı, hafıza, öğrenme, düşünme, dikkat, dil, görsel-mekansal 

beceriler gibi kognitif işlevlerde hafiften ağır dereceye kadar bozulmalar görülmektedir 

(Emre, 2003). Kapsamlı nöropsikolojik değerlendirmeler ile erken başlangıçlı PH vakalarının 

çoğunda hafif düzeyde kognitif bozukluk tespit edilmektedir (Lees ve Smith, ı 983). Geç 

başlangıçlı Parkinson hastalarında demans ve çeşitli kognitif bozulmaların erken başlangıçlı 

hastalara oranla daha sık karşılaşıldığı ve bu bozulmaların daha hızlı bir ilerleme gösterdiği 

bildirilmiştir (Celesia ve Wanamaker, ı 972; Marras ve ark., 2002). 

Parkinson hastaları nöropsikolojik profil açısından yürütücü işlev bozukluğunun ön 

planda olduğu bir kognitif profil sergiler. Nöropsikolojik muayenede koınpleks yöneltilmiş 

dikkatte bozulma ile seyreden yürütücü işlev bozukluğu, sözel akıcılıkta azalma ve 

psikomotor hızda azalma saptanan en erken bulgulardır. Yürütücü işlev bozuklukları erken 

evreden itibaren vardır ve hastalık ilerledikçe daha da belirginleşir. 

Bellek 

Parkinson Hastalığı'nda nöropsikolojik değerlendirmede hastalar unutkanlıktan yakınsın 

veya yakınmasın erken dönemden itibaren epizodik bellek bozuklukları saptanır. Parkinson 

hastalarında çalışma belleği, açık bellek, prosedüre! ve örtük bellek de erken dönemden 

itibaren bozulmuştur. Ancak PH'nda bir bellek hastalığı olan Azheimer Hastalığı'ndan farklı 

bellek bozukluğu profili görülür. Parkinson hastalarında yeni bilginin öğrenilmesi veya 

hatırlanınasındaki güçlükler Alzheimer hastalarındaki gibi doğrudan bilgiyi edinme 

mekanizmalarındaki bozukluktan ziyade öğrenme sırasında gereken planlama, organizasyon 

ve kaydedilmiş bilgiye ulaşarak geri çağırma yeteneklerinin frontostriatal tutulum nedeniyle 

bozulmasından kaynaklanmaktadır. Alzheimer Hastalığı'ndan farklı olarak bilgi aslında 

kaydedilmiştir ancak arşivleme sorunu vardır ve bilgi seçenekler arasında sunulduğunda 

doğru olarak tanınır (Emre, 2003, Emre ve ark., 2007). Dört farklı semantik kümeden oluşan 

Kalifornia Sözel Öğrenme Testi'nde ı6 kelimelik listeyi semantik kümelenme yoluyla 

öğrenemeyen Parkinson hastaları ipucu sunulduğunda performanslarını düzeltirler (Taylor ve 

ark., ı 990). 
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Çalışma belleği ölçütü olarak değerlendirilebilecek geriye sayı menzili performansları 

düşüktür (Cooper ve ark., ı 993). Sayı dizilerinin ileri ve geri hatırlanmasında içerik doğru 

fakat sıralama hatalıdır (Tamaru, ı 997). 

Yürütücü işlevler 

Yürütücü işlev bozuklukları daha önce karşılaşılmamış durumlarda amaca yönelik 

planların belirlenip uygulanmasında rol oynayan planlama, soyutlama, uygunsuz enterferansın 

inhibisyonu ve zihinsel esnekliğin bozulması olarak özetlenebilir. Yürütücü işlev bozuklukları 

esas olarak prefrontal korteks işlev bozuluğundan kaynaklanır. Planlama, soyutlama ve 

zihinsel yaklaşımı değiştirebilme bozuklukları dorsolateral prefrontal sistemle, uygunsuz 

enterferans inhibisyonu orbitofrontal sistemle ilişkilidir (Fuster, ı 990; ı 99 ı). 

Parkinson hastalarında kategori oluşturma, tepkinin kendiliğinden oluşturulması ve ileri 

planlama gerektiren işlevler bozulmuştur. Ayrıca kelime akıcılığında azalma ve ilişkisiz 

uyaranların inhibisyonu da görülen frontal lob işlev bozukluklarıdır. Parkinson 

Hastalığı'ndaki kognitif bozukluklar prefrontal korteksin kontrolündedir. Bunun nedeni 

frontal korteks ve bazal ganglionları içeren devrelerdeki bozukluklardan kaynaklanmaktadır 

(Du bois ve Pillon, 1 997). Hastalarda perseveratİf hatalar daha az sıklıktayken yeni uyarana 

dikkati kaydırmada güçlükler yaşanır. Bu yönüyle yürütücü işlev bozukluğunun tipi frontal 

kortikal tutulumu olandan ayrılır (Owen ve ark., 1 993). 

Erken evre Parkinson hastalarında nöropsikolojik testlerle yürütücü işlevler bozulurken, 

diğer kognitif işievlerin göreli olarak korunduğu veya yürütücü işlev bozukluğuna sekonder 

bozulmalar olduğu saptanmıştır. (Canavan ve ark., ı989). 

Dikkat 

Parkinson Hastalığı'nda nörodejenerasyonun alt beyin sapından başlayarak retiküler 

formasyon, özellikle serotonerjik dorsal raphe, noradrenerjik lokus seroleus ve kolinerjik 

pedinkülopontin çekirdeklerine kadar devam etmesi genel uyanıklık durumunun ve uyku

uyanıklık ritminin bozulmasının yanında dikkat kapasitesinde azalma ve dalgalanmadan 

sorumludur (Braak ve ark., 2003). Reaksiyon zamanında uzama, düşünce süreçlerinde 

yavaşlama ve dikkati sürdürme yeteneğinde bozulma (bradifreni) meydana gelir. Erken evre 

Parkinson hastalarında dikkatte bozulma ancak nöropsikolojik testlerle tespit edilebilirken 

ileri evrelerde dikkat dalgalanmaları klinik olarak belirir (Gürvit ve Emre, 20ıO). 
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Erken evre Parkinson hastalarıyla yapılan reaksiyon zamanı çalışmasında seçım 

gerektiren kognitif yük arttıkça reaksiyon zamanının uzadığı ve performanslarının ileri evre 

Parkinson hastalarına benzediği görülmüştür (Zimmermann ve ark., ı992). 

Görsel-Mekansal işlevler 

Görsel-mekansal işlevler, uzaydaki cisimlerin pozisyonlarını ayırt etmeyi, bu cisimleri 

uygun nıekan çerçevesinde birleştirmeyi ve bu mekanlada ilgili mental işlemleri yerine 

getirebilnıeyi içermektedir (Brown ve Marden, 1987). Manipülasyon gerektirmeyen testler 

sağ görsel- algısal testler olarak adlandırılır ve sağ hemisferin posteriyor yapılarının 

bütünlüğüne daha fazla bağımlıdırlar. Buna karşılık küp desenleri, şekil kopyalama gibi 

manipülasyonu da içeren görevler, görsel algının yanı sıra belli bir planlama ve organizasyonu 

da gerektirdiklerinden hemisferin frontal yapılar da dahil önden arkaya daha geniş bir 

katılımıyla yerine getirilirler ve görsel-yapılandırma ödevleri olarak da isimlendirilirler 

(Gürvit ve Emre, 20ı0). 

Parkinson hastaları olguları prızma uyum testinde, çizgi oryantasyonunda, mekan 

güncelleme testinde kompleks geometrik şekil kopyalamada ve yüz tanıma testlerinde düşük 

performans gösterirler (Levin ve Katzen, 2005). Görsel-mekansal işlevlerdeki bozulmalar da; 

ilk evrede çizgi oryantasyonunun, orta evrede resim tanımanın, ileri evrede de ise yüz 

tanımanın bozulduğu yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. (Mohr, 1987; Huber ve Arendt, 

ı974). 

Dil işlevleri 

Parkinson Hastalığı'nda dil bozuklukları giderek şiddetlenen dizartriye bağlı olarak 

gelişir. Parkinson Hastalığı'nda dil işlevlerinin ana bileşenlerinin bozulmadığına, dolayısıyla 

da gerçek bir linguistik bozukluğun olmadığına inanılır. Cümleyi başlatınada tereddüt, kelime 

bulma zorluğu ve kelime akıcılığında bozulma PH'nda göze çarpan belli başlı dil 

bozukluklarıdır (Gürvit ve Emre, 20ıO). 

İleri evre Parkinson hastaları kelime bulmakta, nesneleri isimlendirmekte zorluk yaşarlar 

(Moberg ve ark., 2005). Kullanılan cümleler basit olma eğilimindedir (Lezak ve ark., 2004). 

Sözel akıcılıkta bozulma temel dil bozukluğudur ve AH'nda görülenden daha ciddidir (Stern 

ve Mayeux, ı 993; Huber ve ark. ı 989) Adiandırma zorlukları, s po n tan konuşmada azalmış 

bilgi içeriği, özellikle kompleks cümlelerin kavranışında zorluklar demansı olsun veya 

olmasın tüm Parkinson hastalarında tanımlanmıştır (Cumminngs ve ark., ı988; Grossman ve 

ark., ı992). Parkinson Hastalığı'ndaki sözel akıcılıkta azalma ve adiandırma zorlukları daha 
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çok yürütücü işlev bozukluklarıyla ilişkilendirilmiştir (Pillon ve ark., 200ı; Grossman ve ark., 

ı99ı). 

3. PARKİNSON HASTALIGI DEMANSI 

Parkinson Hastalığı'ndaki mental değişikliklerden ilk olarak ı861 yılında Charcot ve 

Vulpian bahsetmiştir. Parkinson hastalarında olası demansdan ise ilk kez 1882 yılında söz 

edilmiştir. Yıllar içerisinde kognitif bozukluklar daha iyi tanın1lanmaya başlayarak 

günümüzde demans hastalığın non-motor bulgularından biri olarak kabul edilmiştir (Stacky, 

1999; Mayeux ve ark., ı 990). 

Parkinson Hastalığı Demansının sanılandan daha sık olduğunun anlaşılması üzerine, 

cpidemiyolojisi, patolojisi, kliniği ve tedavisi ile ilgili son yıllarda önemli gelişmeler 

sağlanmıştır. 

3.1 EPİDEMİYOLOJİ 

Prevalans çalışn1alarının gözden geçirildiği son zamanlarda yapılan bir çalışmada 

PHD'nın kesitsel prevalansının %25-30 oranında olduğu bildirilmiştir (Aarsland ve ark., 

2005). Prospektif bir çalışmada başlangıç, 4 yıl ve 8 yıl sonraki PHD prevalansının sırasıyla 

%26, 51, %78 olduğu bulunmuştur (Aarsland ve ark., 2003). Başlangıçta demansı olmayan 

Parkinson hastalarında 4 yıllık izlem sonrasında %42, ı 5 yıl sonunda ise %48 oranında 

demans geliştiği bildirilmiştir (Hely ve ark., 2008). Sağkalırndan etkilenmediği için prevalans 

çalışmalarından daha güvenilir olan insidans hesaplamalarına göre de PH' nda demans gelişme 

riskinin kontrol grubuna göre 4-6 kat arttığı izlenmiştir (Emre ve ark., 2007). 

3.2 PATOGENEZ 

Parkinson Hastalığı Demansında kolinerjik, dopaminerjik, serotoninerjik ve diğer 

monoaminerjik sistemlerin etkilendiği yapılan çalışmalar sonucu saptanmıştır (Emre, 2003; 

Emre, 2007; Emre ve ark., 2007). Kolinerjik sistem dışındaki kayıpların demansla ilşikisi net 

olarak gösterilernemekle birlikte eksiklikleri demansın değişik belirtilerinden sorumludur. 

Parkinson Hastalığı Demansı'nda kognitif bozukluğun gösterilebilen biyokimyasal nedeni 

kolinerjik innervasyonun azalmasıdır (Emre, 2007). Bununla birlikte dopaminerjik kayıp 

yürütücü işlevler ve çalışma belleğinde bozulmaya; kolinerjik kayıp bellek, dikkat ve 

yürütücü işlev bozukluklarına; noradrenerjik kayıp dikkat bozukluğuna; seretoninerjik kayıp 

ise afektif bozukluklara neden olur (Pillon ve ark., 200ı). 
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Parkinson Hastalığı Demansı gelişiminde subkortikal çekirdeklerio dejenerasyonu, 

Alzheimer Hastalığı-tipi patoloji (Amiloid plaklar ve nörofibriler yumaklar) ve LC patolojisi 

olmak üzere üç tip patoloji sorumlu tutulmuştur. Her bir patolojinin demans gelişiminden 

sorumlu ana mekanizma olduğunu gösteren çalışmalar olmasına rağmen son yıllarda alfa

sinüklein immunohistokimyası kullanılarak yapılan çalışmalarda ana patolojinin kortikal ve 

limbik alanlarda hücre kaybı ve LC olduğu gösterilmiştir. Ancak LC' lerin varlığı her zaman 

demans varlığı anlamına gelmemelidir. Demansı olmayan Parkinson hastalarının yaklaşık 

yarısında limbik ve kortikal LC görülmektedir (Emre, 2007). 

Genetik olarak incelendiğinde ailesel Parkinson Hastalığı'nın nadir nedenlerinden olan 

sinüklein triplikasyonu sonucu erken dönemden itibaren demans görülebildiği bildirilmiştir 

(Johnson ve ark., 2004). 

3.3 RİSK FAKTÖRLERİ 

Parkinson Hastalığı Denıansı gelişimi için en önemli risk faktörleri ileri yaş, uzun 

hastalık süresi ve ağır motor özürlülüktür. Bunlarla birlikte konuşma bozukluğu ve postural 

instabilite gibi aksiyel tutulum bulgularının ön planda olması, motor semptomların fenotipi, 

hastanın muayenesinde mini-mental durum muayenesi puanının düşük olması, levodopa 

tedavisiyle indüklenen psikotik semptomların varlığı, nöropsikolojik değerlendirmelerle 

görsel-mekansal işlevler ve bellek fonksiyonlarında bozukluk saptanması diğer risk 

faktörleridir (Emre M., 2003; Emre M., 2007; Emre ve ark., 2007). 

Parkinson Hastalığı'nda demans gelişiminde en önemli risk faktörü yaştır (Emre 2003). 

Demans geliştiren hastaların daha yaşlı olduğu, daha uzun süredir hasta oldukları ve daha ileri 

yaşta PH'na yakalandıkları saptanmıştır (Biggins ve ark., 1992). Ayrıca herhangi bir kognitif 

alanda bozulmanın da yine geç başlangıçlı olgularda daha sık görüldüğü bulunmuştur 

(Locascio ve ark., 2003). 

Dopaminerjik tedaviyle psikotik semptomların ortaya çıkması veya belirginleşmesi 

demansı olan Parkinson hastalarında veya demans geliştirecek hastalarda erken dönemden 

itibaren ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bu hastalarda antikolinerjik tedavi kognitif işlevlerde 

AH' nda görülenden daha ağır bir kolinerjik eksiklik yaratmaktadır (Perry ve ark., 1983; Perry 

ve ark., 1993). 

3.4 KLİNİK 

Parkinson Hastalığı Demansı sinsi başlangıçlı ve yavaş seyirli bir demans tablosu 

sergiler. Ön planda yürütücü işlev bozukluklarıyla birlikte dikkat ve görsel-mekansal 
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işlevlerde erken dönemden itibaren bozulma görülür. Tanımanın korunduğu epizodik bellek 

bozukluğunun yanında kelime bulma zorluğu ve kelime akıcılığında bozulma dikkati çeker. 

Hastalar genellikle dikkatte azalma ve konsantrasyon güçlüğü, algılama ve düşüncede 

yavaşlama, kelime bulmakta zorlanmadan yakınırlar. Zamanla hesap yapma, karmaşık 

işlevleri yerine getirememe ve günlük yaşam aktivitelerinde bozulma görülür. Hastalar 

kendilerine verilen görev leri yerine getirebilmek için daha fazla zaman harcari ar. Karar vernıe 

zorluğu, sosyal aktivitelere katılmakta zorluk meydana gelir. Bununla birlikte artan apatiyle 

birlikte habilerine ilgileri azalır. Gün içi uyuklamaları artarak uyku ritmi bozulmaya başlar. 

Demansın ileri evrelerinde konuşma iyice bozulur. Artık son evrede inkontinans gelişir ve 

hasta yatağa bağımlıdır (Emre, 2003; Emre, 2007). 

Bununla birlikte PHD'nda davranışsal problemler ve kişilik değişiklikleri sık 

görülmektedir. Nöropsikiyatrik envanter kullanılarak yapılan bir çalışmada hastaların 

%89'unda psikiyatrik semptomlar olduğu saptanmıştır. Sıklıkla görülen nöropsikiyatrik 

semptomlar depresyon, halüsinasyonlar, hezeyanlar, apati ve anksiyetedir. Depresyon veya 

depresif belirtiler o/oSO oranında görülmekle beraber hastalığın seyri esnasında herhangi bir 

dönemde ortaya çıkabilir. Halüsinasyonlar genellikle görsel olup iyi şekillenmiş insan, hayvan 

ve bitki görüntüleri şeklindedir. İşitsel halüsinasyonlar nadir görülmektedir. Rezeyanlar 

sıklıkla eşinin kendini biriyle aldattığı, evde yabancı birinin olduğu hissi şeklindedir. İçgörü 

nadiren bozulur. Psikotik semptomlar bazen dopaminerjik ilaçların alımından sonra ortaya 

çıkabilir veya belirginleşebilir. Bu genellikle PHD olan veya demans geliştermek üzere olan 

hastalarda görülmektedir. Bir başka davranışsal semptom olan apati de demanslı hastalarda 

erken evrelerden itibaren ortaya çıkar ve hastalık ilerledikçe belirginleşir. Hastalar spontanite 

ve motivasyonlarını tamamen kaybedip günün büyük bir kısmını uyuyarak veya bir köşede 

oturarak geçirirler. Uyku bozukluklarından artmış gün içi uyuklamalar, REM uykusu davranış 

bozukluğu, demansı olmayan hastalarda da görülmekle beraber demansı olan Parkinson 

hastalarında daha sık görülür ve PH olduğu bilinen bir hastada yeni ortaya çıkması gelişecek 

demansın ön habercisi olabilir (Aarsland ve ark., 2007). 

3.5 TANI 
Parkinson Hastalığı Demansı'nın klinik tanı kriterleri Hareket Bozuklukları Derneği'nin 

oluşturduğu çalışma grubu tarafından 2007 yılında yayınlanmıştır. Birleşik Beyin Bankası 

kriterlerine göre PH tanısı alan hastalarda birden fazla kognitif alanda bozulma, bu alanlarda 

premorbid duruma göre düşüş, bu kognitif bozuklukların günlük yaşam aktivitelerini motor ve 

otonom bozukluklardan bağımsız olarak etkilernesi ve kliniğin sinsi başlayıp yavaş ilediyor 
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olması PHD tanı kriterlerini oluşturur. Bununla birlikte apati, anksiyete, depresyon, 

halüsinasyon ve hezeyanlar, aşırı gündüz uyuklamaları gibi davranışsal özellikler de eşlik 

edebilir (Emre ve ark., 2007). 

Şekil 2-1 'de Parkinson Hastalığı Demansı'nın özellikleri, şekil 2-2' de Muhtemel ve 

mümkün Parkinson Hastalığı tanı kriterleri yer almaktadır. 

Tablo 2 1: Parkinson Hastalığı Demansı nın ozellikleri (Emre ve ark., 2007) 
I. Temel Özellikler 

1. Tanısı 'Birleşik Beyin Bankası' kriterlerine göre konulmuş Parkinson Hastalığı' nın varlığı 
2. Sinsi olarak başlayan, yavaş ilerleyen, tanısı, öykü, klinik ve mental muayene bulguları ile konan, aşağıdaki 
şekilde tanımlanmış demans sendromunun varlığı: 

- Birden fazla kognitif alanda bozulma 
- Bu alanlarda premorbid düzeye göre bir düşüş 
- Kognitif bozuklukların günlük hayatı (sosyal, mesleki veya kişisel bakım) etkileyecek ağırlıkta olması 

(motor veya otonomik bozukluğa atfedilen bozukluktan bağımsız olarak) 

II. Eşlik eden klinik özellikler 
1. Kognitif özellikler 

- Dikkat: Bozulmuş. Spantan ve odaklanmış dikkatte bozulma, dikkat testlerinde kötü performans; performans 
gün içinde veya günden güne dalgalanabilir 
Yürütücü işlevler: Bozulmuş. Bozukluk başlama, planlama, kavraınlaştırma, kural bulma, kural değiştirme 
veya koruma testlerinde saptanabilir; yavaşlamış mental hız (bradifreni) 
Görsel-mekansal işlevler: Bozulmuş. Bozulma görsel-mekansal işlevler, görsel-mekansal oryantasyon, görsel 
algı veya yapılandırma testlerinde görülebilir 
Bellek: Bozulmuş. Bozulma yakın geçmişteki olayların serbest hatırlanınası veya yeni bilgileri öğrenme 
testlerinde görülebilir; hatıriama genellikle ipucuyla düzelir, tanıma genellikle serbest hatıriamadan daha iyidir 
Dil: Ana fonksiyonlar büyük oranda korunmuş. Kelime bulma güçlükleri ve kompleks cümleleri anlamada 
bozulma olabilir. 

2. Davranışsal özellikler 
- Apati: Spantanitenin azalması; motivasyonun, ilginin ve iradi davranışların azalması 
- Kişilikte ve duygudurumda, depresif özellikler ve anksiyeteyi içeren değişiklikler 
- Halüsinasyonlar; çoğunlukla görsel, genellikle kompleks, kişi, hayvan veya objelerin iyi şekillenmiş 

görüntüleri 
- Hezeyanlar; genellikle paranoid özellikte, aldatılma veya başka birinin varlığı (evde istenmeyen ınİsafirlerin 

varlığı) gibi hezeyanlar 
- Aşırı gündüz uyuklamaları 

I. Parkinson Hastalığı Demansı'nı dışlattırmayan, ancak tanıyı kuşkuda bıraktıran özellikler 
- Demansın sebebi oldukları düşünülmeyen, ancak kognitif bozukluğa neden olabilecek diğer anormalliklerin 

varlığı, örn. görüntülernede anlamlı vasküler hastalık varlığı 
- Motor ve kognitif semptomların gelişimi arasındaki zaman ilişkisinin bilinmemesi 

II. Mental bozukluğun nedeni olabilecek diğer hastalıkların veya bozuklukların mevcudiyeti, bunların 
varlığında Parkinson Hastalığı Demansı tanısını koymak mümkün olmaz 

- Kognitif veya davranışsal semptomların aşağıdaki nedenler çerçevesinde ortaya çıkması: 
a- Akut konfüzyon 

. Sistemik hastalıklar veya anormallikler 

. İlaç intoksikasyonu 
b- DSM IV' e göre majör depresyon 

- NlNDS-ARIEN kriterlerine göre "Muhtemel Vasküler Demans" ile uyumlu özellikler 
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Tablo 2.2: Muhtemel ve mümkün Parkinson Hastalığı Demansı tanı kriterleri (Emre ve ark., 
2007b) 
Muhtemel Parkinson Hastalığı Demansı 

A- Temel Özellik: Tablo 1 'de belirtilen her iki temel özellik de bulunmalı 
B- Eşlik eden klinik özellikler 

- Dört kognitif alanın en az ikisinde, tipik profil gösteren bozulma (dikkatte dalgalanan bozulma, yürütücü 
işlevlerde bozulma, görsel-mekansal işlevlerde bozulma ve serbest hatıriama belleğinde bozulma-genellikle 
ipucu ile düzelme) 

- Davranışsal semptomlardan (apati, depresif ve anksiyöz duygudurum, halüsinasyonlar, hezeyanlar, aşırı 

gündüz uyuklaması) en az birinin varlığı muhtemel Parkinson Hastalığı Demansı tanısını destekler, ancak 
davranışsal semptomların olmaması tanıyı dışlatmaz 

C- Grup lll'de yer alan özelliklerin olmaması 
D- Grup IV' de yer alan özelliklerin olmaması 

Mümkün Parkinson Hastalığı Demansı 
A. Temel Özellik: Tablo 1 'de belirtilen her iki temel özellik de olmalı 
B. Eşlik eden klinik özellikler: 

- Birden fazla alanda var olan kognitif bozukluğun atipik profili; örn. dikkat korunmuş iken saf depo-hasarı 
biçiminde amnezi (bellek ipucuyla veya tanıma görevleri ile düzelmiyor) veya reseptif tipte (akıcı) afazi 

- Davranışsal semptomlar olabilir veya olmayabilir 
VEYA 

C. Grup III' de yer alan özelliklerden bir veya daha fazlasının varlığı 
D. Grup IV' de yer alan özelliklerin olmaması 

3.6 TEDAVi 

Parkinson Hastalığı'nda kolinerjik kaybın tespit edilmesinin ardından bütün kolinesteraz 

inhibitörleri çeşitli çalışmalarla bu hastalarda denenmiştir ve belirli ölçüde olumlu etkileri 

görülmüştür. Bu çalışmalardan en büyüğü ve kapsamlı sı olan 54 ı PHD hastasıyla çalışılan 

plasebo kontrollü çift kör çalışmada (EXPRESS çalışması) 26 hafta boyunca Rivastigmin 

uygulanan grupta kognitif ölçek ADAS-cog ve global ölçek ADCS-CGIC' de plaseboya göre 

istatiksel olarak anlamlı fark görülmüştür. Bununla birlikte rivastigmin alan grupta tremorda 

%ı O aranında kötüleşme bildirilmiş olmakla beraber BPHDÖ-III alt ölçek puanlarında 

anlamlı fark görülmemiştir.Ayrıca davranışsal semptomlar, yürütücü işlevler ve dikkat için 

uygulanan testlerde de plaseboya göre anlamlı düzelme saptanmıştır (Emre ve ark., 2004). 

Memantin ile PHD olan hastalarda yapılan bir çalışmada 24 haftanın sonunda memantin 

alan grupla plasebo arasında anlamlı fark saptanmamıştır. Ancak Nöropsikiyatrik Envanter 

sonuçlarına bakıldığında davranışsal semptomlarda azalma olduğu izlenmiştir (Emre ve ark., 

20ıO) 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

III.GEREÇ ve YÖNTEMLER 

l.Hasta Seçimi 

Çalışmaya İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Davranış 

Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Birimi'nde Birleşik Beyin Bankası Kriterlerine göre 

İdyopatik Parkinson Hastalığı tanısı konmuş 50 birbirini izleyen hasta alındı. Hasta seçiminde 

yaş, cinsiyet, hastalık başlangıç yaşıyla ilgili herhangi bir kısıtlama yapılmadı. Çalışmaya 

alınma kriterleri en az ilkokul ınezunu olmak, ciddi bir sistemik hastalığın bulunmaması 

olarak belirlendi. Tüm hastaların poliklinik takip dosyaları incelenerek çalışmaya alınma 

kriterleri açısından değerlendirildi. Hastalar ve birlikte yaşadıkları bir yakınları ile mutlaka 

birebir görüşüldü. 

2. Nörolojik muayene ve klinik değerlendirme 

Hastalar klinik olarak hastalığın başlangıç yaşı, hastalık süresi, nörolojik muayene, non

motor semptomlar, tedavi ve komplikasyonları açısından değerlendirildi. Hastalara Parkinson 

Hastalığı Birleşik Derecelendirme Ölçeği (Unified Parkinson' s Disease Rating Scale)'nın yeni 

versiyonu uygulandı (Goetz ve ark, 2007). Bu skalada düşünce, davranış, mood, günlük 

yaşam aktiviteleri, motor muayene ve son bir hafta içerisindeki tedavi komplikasyonları 

olmak üzere dört ana başlık adı altında toplam 50 soru sorulmaktadır. BPHDÖ I ile 

kognisyon, halüsinasyon ve psikoz, depresif ve anksiyöz duygudurum, apati, dopamin 

disregülasyon sendromu, uyku problemleri, ağrı, idrar sorunları, konstipasyon, baş dönmesi 

ve yorgunluk (fatigue) olmak üzere günlük yaşam aktivitelerinin non-motor özellikleri, 

BPHDÖ II ile motor engelliliğe bağlı günlük yaşam aktivitelerindeki engellilik, BPHDÖ III 

ile motor muayene, BPHDÖ IV ile diskineziler, diskinezilerio günlük yaşam aktivitelerine 

etkisi, kapalı dönem süresi, fonksiyonel etkisi ve bu dönemlerin ne kadarının öngörülebildiği, 

kapalı dönem distonisi gibi motor ve tedavi komplikasyonları sorgulanmaktadır. Bulgular O 

(yok ya da normal), ı çok hafif (işlevi etkilemeyecek sıklık ve şiddette), 2 hafif (işlevi az 

etkileyen şiddette), 3 orta şiddette (işlevi ciddi düzeyde etkileyecek şiddet ve sıklıkta ancak 

işlev sürdürülebilmekte), 4 (işlev hiç yapılamayacak şiddette) arasında skorlanmaktadır. 

Birleşik Parkinson Hastalığı Derecelendirme Ölçeği EK ı' de görülmektedir. Bu ölçek ile 

aralıklı olarak hastaların klinik açıdan tedaviye yanıtı ve hastalığın progresyonu 
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değerlendirilir. Hoehn-Y alır Skalası ile hastalık tek ya da iki yanlı tutulumu ve hastalık 

düzeyinin hafif-orta-ağır oluşuna göre nörolojik muayene özelliklerine göre evrelendirir. 

Hoehn-Yahr SKALASI 

O.Hastalık bulgusu yok 

ı .Hastalık tek taraflı 

2.Hastalık iki taraflı, denge bozukluğu yok 

3 .Hafif-orta düzeyde iki yan lı hastalık, bazen postUral instabilite olabilir 

4.Ağır malüliyet, ancak yardımsız oturduğu yerden kalkabiliyar 

5.Tekerlekli sandalyeye veya yatağa bağımlı, yardımsız kalkarnıyar 

Bu ölçekteki ı. ve 2. evreler erken evre olarak adlandırılır. Bu dönemde hastalar günlük 

yaşam aktivitelerini bağımsız sürdürürler ve antiparkinson tedaviden fayda görürler. 3. evrede 

postüral refleksler bozulur ve hastalar düşmeye başlar. 4. evrede hastalar günlük yaşam 

aktivitelerini yardımla sürdürmeye başlamışlardır. Ayrıca L-Dopa tedavisine bağlı gelişen 

komplikasyonlar hastaların kısıtlılığını iyice artırır. 5. evrede hastalar tamamen yatağa 

bağımlıdırlar (Dewey, 2000). Hastalar klinik olarak açık oldukları evrede değerlendirildiler. 

Hastaların almakta olduğu ortalama L-dopa dozu '' ı 00 mg levodopa: ı mg kabergolin, 4 mg 

ropinirol, ı mg pramipeksol, ıo mg selejilin, ı mg rasajilin, ı20 mg entakapon" formülüne 

göre hesaplandı. Toplam BPHDÖ, BPHDÖ I, BPHDÖ II, BPHDÖ III ve BPHDÖ IV alt 

skorları belirlendi. BPHDÖ 1.3 2'den büyük olarak skorlanan tüm hastalar majör depresyon 

tanısı açısından bir psikiyatri uzmanı tarafından değerlendirildi. 

3. Nöropsikolojik Testler 

Unutkanlıktan yakınsın veya yakınmasınlar tüm hastalar genış boyutlu bir 

nöropsikolojik batarya aracılığı ile bir nöropsikolog tarafından değerlendirildi. 

Tablo 3- ı a' da uygulanan nöropsikolojik ve davranışsal testlerle hangi kognitif alanların 

değerlendirildiği, tablo 3- ı b' de ise nöropsikolojik testierin ilgili olduğu beyin alanları 

görülmektedir. 
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Tablo 3-1: Çalışmada kullanılan nöropsikolojik, psikiyatrik ve davranışsal testler 
Testler 

Bellek Testleri 
• California Sözel Öğrenme Testi 

• Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi 

Dikkat 
• Sayı Menzili Testi 

Görsel Mekansal işlev Testleri 
• Benton Çizgilerin Yönünü Belirleme Testi 

• Benton Yüz Tanıma Testi 

Yürütücü işlevler 
• Iowa Kumar Testi 

• İz Sürme Testi 

• Sözel Akıcılık Testi 

• Stroop Testi 

• Atasözü Yorumlama Testi 

• İkili Benzerlikler Alt Testi 

Affekt Değişikliklerinin Değerlendirilmesi 
• Geriyatrik Depresyon Ölçeği 

Dil İşlevleri 

• Boston Adiandırma Testi 

Uyku ve Davranışsal semptomların Değerlendirilmesi 

• Mayo Uyku Soruşturma Ölçeği 

• Beck Anksiyete Ölçeği 

• Apati Değerlendirme Ölçeği 

• Nöropsikiyatik Envanter 

Tarama Testleri 

• Mini-Mental Durum Muayenesi 

• Addenhrook Kognitif Muayenesi 
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Tablo 3-2: Nöropsikolojik testler ve ilgili oldukları beyin alanları 

Test Adı 

• Sözel Bellek Süreçleri Testi 

• California Sözel Akıcılık Testi 

• Benton Çizgi Yönü Belirleme 
Testi 

• Benton Yüz Tanıma Testi 

• İz Sürme Testi 

• Stroop Testi 

• Boston adiandırma Testi 

• Atasözü Yorumlama Testi 

• İkili Benzerlikler Testi 

• Iowa Kumar Testi 

• Sözel Akıcılık Testi 

• Sayı Menzili Testi 

İlgili Beyin Alanı Alanı 

• Temporal Lob 

• Temporal Lob 

• Sağ Hemisfer 

• Sağ Pariyetal Lob 

• Oksipital Lob 

• Frontal Lob 

• Frontal Lob 

• Prefrontal Lob 

• Frontal Lob 

• Frontal Lob 

• Prefrontal Korteks 

• Orbitofrontal Korteks 

• Prelimbik Bölge 

• Singulat Korteks 

• Sol Frontal Lob 

• Frontal Lob 

• Limbik Sistem 

• Temporal Lob 
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İlgili Olduğu Fonksiyon 

• Sözel Hafıza 

• Anlık hatıriama 

• Kısa/uzun süreli serbest hatırlama. 

• Kısa/uzun süreli ipucu ile hatırlama. 

• Tanıma 
• Öğrenme/unutma oranları 

• Organizasyon 

• Karıştırma (interferans) 

• Hata tipi 

Planlama 

• Görsel-Mekansal Algılama 

• Oryantasyon 

• Görsel-Mekansal Algılama 

• Oryantasyon 

• Dikkat Hızı 

• Motor Hız 

• Mental Esneklik 

• Enterfcransa Direnç 

• Dikkati Sürdürebilme 

• Odaklanmış Dikkat 

• Tepki İnhibisyonu 

• Bozucu Etkiye Direnç 

• Bilgi işleme Hızı 

• Yürütücü işlevler 

• Dikkati Sürdürme 

• Yürütücü işlevler 

• Yürütücü işlevler 

• Yürütücü işlevler 

• Yürütücü işlevler 

• Dikkati Sürdürme 

• Karmaşık Dikkat İşlevleri 

• Öğrenme 
• Kısa Süreli Bellek 



A.Bellek Testleri 

California Sözel Öğrenme Testi (CVLT): Kalifornia Sözel Öğrenme Testi 4 kategoriye 

bölünmüş 16 kelimeden oluşmaktadır (4 meyve, 4 baharat, 4 giyim eşyası ve 4 alet). Bu testte 

pazartesi alışveriş listesi ve salı alışveriş listesi adı verilen iki kelime listesi bulunmaktadır. 

Önce pazartesi listesi hastaya 5 kez okunur. Listenin her okunuşundan sonra okunan 

kelimeleri hatırlaması istenir. Beşinci denemeden sonra hastaya salı listesi bir kez okunur ve 

bu listedeki kelimeleri hatırlaması istenir. Sonra da okunmadan pazartesi listesindeki 

kelimeleri tekrar hatırlaması istenir. Hastanın bir listedeki kelimeleri diğer listedeki 

kelimelerle karıştırmasıyla oluşan proaktif ve retroaktif enterferans etkileri ölçülür. Yirmi 

dakika sonra da uzun gecikmeli serbest hatırlama denemesi yapılır. Bunlara ek olarak 

hastalara kategori ipucu verilerek ipucuyla hatırlama denemesi yapılır. Son olarak da hastadan 

çoktan seçmeli liste içinden doğru kelimeleri tanıması istenir. Kalifornia Sözel Öğrenme Testi 

sadece hatırlanan kelime sayısını değil öğrenme ve hatırıama stratejilerini değerlendirir. 

Ayrıca semantik kümelenme, bölgelerden hatırlama yüzdeleri, öğrenme eğilimi, hatırıama 

tutarlılığı yüzdesi puanları hesaplanır. Hatırlama hata puanı perseverasyonlar ve karıştırmalar 

üzerinden belirlenir. Tanıma sırasına yalancı pozitifler olup olmadığına, ayrımlanabilirlik 

puanına ve cevap eğilimi puanınabakılır (Delis ve ark., 1987; Delis ve ark., 1991). 

Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi: Bu test 15 tane birbiriyle ilişkisiz kelimeden 

oluşmaktadır. Bu kelimeler hastaya 10 kez okunur. Her okumanın sonunda hastanın 

hatırlayabildiklerini söylemesi istenir. 1 O denen1enin sonunda hastanın listenin ilk 

kelimelerini mi yoksa son kelimelerini mi öğrendiği ve bunu bir strateji sonucu mu yaptığı 

tespit edilir. Uygulanan 10 denemenin ardından hastaya 40 dakika sonra bu kelimeleri tekrar 

soracağımız belirtilmeden hastanın zihni başka testlerle meşgul edilir. 40 dakikanın ardından 

hastadan öğrenmiş olduğu kelimeleri hatırlaması istenir. Hastanın hatırlayamadığı kelimeler 

için de fonemik ve sernantİk çeldiricilerin bulunduğu çoktan seçmeli kelime listesinden 

hastanın doğru kelimeyi bulması istenir (Öktem, 1992). 
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B.Dikkat Testleri 

Sayı Menzili: Basit dikkat testleri içerisinde en yaygın olarak kullanılan testler W AIS-R Sayı 

Menzili Alt Testi ve WMS-R Sayı Menzili Alt Testi kullanılır. Düz sayı menzilinde hastadan 

kendine söylenen sayıları aynı sırayla tekrarlaması, ters sayı menzilinde ise hastadan söylenen 

sayıları sondan başa doğru tekrarlaması istenir. Hasta aynı sayı uzamında iki tanesini 

yapamaclığında teste son verilir. Bazı kaynaklarda düz sayı menzili kısa süreli bellek, ters sayı 

menzili de karmaşık dikkat olarak ele alınır (Weintraub S, 2004). 

C.Görsel Mekansal işlev Testleri 

Çizgi Yönünü Belirleme Testi (BLO): Benton Çizgilerin Yönünü Belirleme Testi, Benton, 

Varney ve Hamsher tarafından ı978'de geliştirilmiştir (Benton ve V arney, ı978). 

Görsel-mekansal algılamayı ve yönelim algısını ölçtüğü kabul edilmektedir. Görsel

mekansal algılama; nesneleri tanıma, adlandırma, yön algısı, yönlenim ve mekanla ilişkin üst 

düzey düşünme süreçlerini içerir. Yönlenim, görsel bir uyarıcı örüntüsü içindeki öğeleri 

algılama bunları düzenleme yeteneğidir. Görsel mekansal algılama ve yapılandırma 

işlevlerinde sağ hemisfer baskındır. Benton (1983) bu testteki performansın özellikle sağ 

hemisfer posterior bölgelerinde hasar bulunan hastalarda bozolduğuna dikkat çekmektedir 

(Benton ve ark., ı 983). 

Benton Çizgi Yönünü Belirleme Testi'nde hastaya referans olarak belirli bir açı ile 

yerleştirilmiş ı ı çizgi gösterilir ve hastadan belirli açılarla yerleştirilmiş bu çizgilerden aynı 

yönde olanları eşleştirmesi istenir. Hasta bu alıştırma denemelerinden en az ikisini hatasız 

yaparsa asıl teste devam edebilir. Test bölümü 30 maddeden oluşur ve çizgiler üstten ya da 

alttan kısaltılarak algının güçleşmesi sağlanır. Referansa bakarak cevaplanması istenilen 

çizgiler çiftler halinde gösterildiğinden, değerlendirmede doğru cevaplanan çiftler 

puanlandırılır. Testten en fazla 30 puan alınabilir (Eroğlu, 2000; Karakaş, 2006). 

Yüz Tanıma Testi (BFR): Benton Yüz Tanıma Testi ı968 yılında Benton tarafından 

geliştirilmiştir. Daha sonra Levin, Hamser ve Benton 54 cevap maddesi içeren uzun formun 

yanı sıra 27 maddeden oluşan kısa bir form da geliştirmişlerdir (Bento n ve ark., ı 983). Yüz 

Tanıma Testi oksipitotemporal hasariara duyarlıdır. 

Burada hastaya önce bir insan yüzü gösterilir. Bu fotoğrafın aynı anda gösterilen 6 farklı 

kişinin fotoğrafından aynı olan bir tanesi ile eşleşmesi istenir. Testin ilk 6 itemi kolaydır. 
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Daha sonra yıne hastaya bir insan yüzü gösterilerek kendisine aynı anda gösterilen 6 

fotoğraftan aynı kişinin farklı profillerdeki 3 fotoğrafı ile eşlemesi istenir. Toplam doğru 

cevap sayısı hesaplanır. Kısa form uzun forma dönüştürülür ve hastaların yaşları, eğitim 

düzeylerine göre ayarlanarak puanlar eşleştirmeden elde edilen puanıara eklenir. 39 puanın 

altı bozuk olarak değerlendirilir (Karakaş ve ark., 1997). 

E. Yürütücü işlev Testleri 

Sözel Akıcılık Testi: Bu testte hastalardan ı dakika içerisinde hayvan, meyve, isin1 veya 

süpermarkette satılabilecek şeyleri saymaları istenir. Bu testin uygulanmasında hastanın belli 

bir sayıda kelime üretememesi, aynı kelimeyi tekrar söylemesi (perseverasyon), 5 saniyenin 

üzerinde duraklamalar yapması, ilk ı5 saniyede çok sayıda kelime üretip sonraki 45 saniyede 

çok daha az sayıda kelime üretmesi hastada dikkati sürdürmedeki zorluğu gösterir. Sözel 

akıcılık testi Türkçe'de K, A, S harfleriyle uygulanır (Tumaç, ı997). 

Stroop Testi: Bu test, enterferansa direnç gösterebilme becerisi ile alışılmış cevabı bastırıp 

istenilen cevabı verebilme beceresini ölçer. Hastadan öncelikle renk isimleri okumasını daha 

sonra da renkli karelerio renklerini söylemesi istenir. Hastada okuma ve renk söyleme eğilimi 

oluşturulduktan sonra, enterferans durumunda, renkli kalemlerle yazılmış renk isimlerinin 

yazıldığı karttaki kelimeyi okumayıp, kelimenin hangi renkte basılmış olduğunu söylemesi 

istenir. Enterferansa direnci düşük, çeldiricilerle baş edemeyen hastalar rengi söylemek yerine 

yazıyı okurlar. Testi puanlarken spantan düzeltmeler, yanlışlar ve süre kayıt edilir. Hastanın 

kelimeleri okumayıp rengini söylediği bölümün süresinden, renkli harflerle basılmış 

kelimeleri okuma bölümünün süresi çıkarılır. Bu süre farkının yüksek olması ile hataların ve 

spantan düzeltmelerin sayısının fazla olması, kişinin dikkatinin kolay çelinebilir olduğunu ve 

kişinin uygun olmayan cevap eğilimlerini bastırmada güçlük yaşadığını gösterir (Öktem, 

2006). 

İz Sürme Testi: Bu test enterferansa duyarlılığı ve cevap eğilimini bastırabilme becerisini 

ölçer. A formunda hastadan rakamları ı 'den başlayarak sırasıyla 25'e kadar birleştirmesi 

istenir. Bunu yapabilirse testin B formuna geçilir. Bu test biraz daha zordur. Bu sefer hastadan 

gelişigüzel bir şekilde dağıtılmış rakamları ve harfleri birleştirmesi istenir. Bunu da yine 

sırasıyla ı 'den A'ya, A'dan 2'ye, 2'den B'ye olacak şekilde bir rakam ve bir harf şeklinde 

birleştirmelidir. Hata yaptığında hasta uyarılır ve en son doğru yaptığı döndürüerek doğru 
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yapması sağlanmaya çalışılır. Her iki form için ayrı ayrı süre tutulur ve B formunun 

süresinden A formunun süresi çıkarılarak enterferans süresi tespit edilir (Cangöz, 2007). 

Atasözü Yorumlama Testi: Bu testte hastaya öncelikle çok bilinen atasözlerinden başlayarak 

giderek daha az bilinen atasözlerinin anlamı sorulur. Hastanın cevapları eğitim düzeyi ve 

sosyal çevresi göz önünde bulundurularak değerlendirilir. Her sorudan maksimum 3 puan 

alınabilir. Hastada soyutlama çabası varsa ı puan, doğru cevaba yaklaşmış ancak istenilen 

cevap değilse 2 puan verilir (Weschler, ı98ı). 

İkili Benzerlikler alt testi: Hastaya birbirine benzemeyen iki nesne ismi söylenir. Hastadan 

bu iki nesnenin ortak özelliklerini söylemesi istenir (Wechsler, ı 987). Soyutlama becerisi 

bozulan hastalar nesneler arasındaki farkları söyler, somut bir cevap verir ya da aralarında 

benzerlik olmadığı konusunda ısrar eder. Soyut ortak bir nokta bulup söyleyemezler. Bu testte 

her sorudan maksimum 2 olmak üzere toplam 40 puan alınabilir. Hasta nesneler arasında 

hiçbir ortak özellik söyleyemezse puan alamaz. Hastanın söylediği beklenen cevap değil 

ancak nesneler arasında ortak olan bir özellik ise ı puan verilir. 

Iowa Kumar Testi: Bilgisayar ekranında A, B, C, D olmak üzere 4 adet kağıt destesi, 

katılımcının sahip olduğu para miktarını gösteren yeşil bir çizgi ve katılımcının geçmesi 

gereken para miktarını gösteren kırmızı bir çizgi bulunmaktadır. Katılımcıdan bir kart seçmesi 

istenerek test başlatılır. Seçtiği kart sonucunda ne kadar para kazandığı ekranda belirir. Test 

ilerledikçe, katılımcının seçtiği paralar para kazandırdığı gibi, para kaybettirmeye de başlar. 

Aynı zamanda katılımcının seçtiği kartın ardından ne kadar para kazanıp ne kadar kaybettiği 

de ekranda belirir. Her kartta sahip olunan para miktarı değiştikçe yeşil çizgi uzayıp kısalır. 

Katılımcıdan seçtiği kartların ne kadar para kazandırıp, kaybettirdiğine dikkat ederek seçim 

yapması ve elindeki parayı mümkün olduğunca 2000 doların üstünde tutmaya çalışması 

istenir. Katılımcının parası test bitmeden 2000 doların altına düşerse, bilgisayar katılımcıya 

2000 dolar daha borç verir. Bu durumda katılımcıdan parasını 4000 doları üstünde olmasına 

dikkat etmesi istenir. Test katılımcının ı 00 kart seçmesinin ardından sonlanır. Destelerden 

daha avantajlı olan C ve D kartlarının toplamından A ve B kartlarının toplamı çıkartılarak 

puanlama yapılır (Bechara et al. 2000b ). 
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F.nn İşlevleri 

Boston Adiandırma Testi (BNT): Test, Kaplan ve arkadaşları tarafından 1978 yılında 85 

maddelik bir form halinde yayınlanmıştır. ı 983 yılında bu form 60 maddeye indirilmiştir. 

Testin amacı resimlenmiş nesneleri adıandırma yeteneğini değerlendirmektir (Spreen ve 

Straus, ı 991). Test çok iyi bilinen nesnelerden giderek zor tanınabilir nesnelere kadar değişen 

resimlerden oluşur. Hastadan resme bakarak ne olduğunu söylemesi istenir. Doğru tanınanlar 

ı puan olarak kaydedilir. Çalışmamızda 3 ı resimlik kısaltılmış form kullanılmıştır ve 

maksimum puan 3 ı' dir. 

Boston Adiandırma Testin'de hastanın yaptığı hatalar, algısal olarak yanlış tanıma, 

semantik parafazi veya fo ne mik parafazi şeklinde olabilir (Weintraub 2004 ). B os ton 

Adiandırma Testi'nin kısa versiyonun normatif çalışmaları Öktem ve arkadaşları tarafından 

halen yapılmaktadır. 

G .Diğer testler 

Mini Mental Durum Muayenesi Testi (MMSE): Mini Mental Durum Muayenesi, kesin tanı 

testi değildir. Tanı koyma aşamasında ve tedavi sürecinin izlenmesinde hastaların kognitif 

Yıkım derecelerinin ölçülmesinde yardımcı test olarak kullanılır. Oryantasyon ı O puan, kayıt 

hafızası ve hatırlama 6 puan, dikkat ve hesap yapma 5 puan, adiandırma 2 puan, tekrarlama ı 

puan, komutlar 3 puan, okuma 1 puan, yazı yazma 1 puan, yapılandırma becerisi 1 puan 

olmak üzere MMSE uygulaması sonucunda toplam olarak 30 puan alınabilir (Akçakalem ve 

ark., 2002; Güngen ve ark., 2002). 

Addenbrook Kognitif Muayenesi: Dikkat-oryantasyon, bellek, sözel akıcılık, dil işlevleri ve 

görsel mekansal yetenekierin değerlendirildiği mini-mental durum muayenesinin de içinde 

bulunduğu tarama amaçlı uygulanan bir testtir. Testten maksimum ı 00 puan alınabilir. 

Dikkat ve oryantasyon 18, bellek 26, sözel akıcılık ı4, dil işlevleri 26, görsel-mekansal 

işlevler ise 16 puan olarak skorlanır. Anterograd bellek testinde hastaya bir isim ve adres 

okunur. Hastadan hatırlayabildiklerini söylemesi istenir. Bu işlem 3 kere tekrar edilir ve son 

tekrardaki performans puanlamaya dahil edilir. Testin ilerleyen bölümlerinde belleğin tanıma 

kısmının değerlendirilmesinde hastaya bu bilgiler tekrar sorulur. Eğer hasta bunların hepsini 

hatırlayamazsa tanıma bölümünde hatırlamasını istediğimiz unsurların yazılmış olduğu 

42 



kutucuklardan hastanın bu bilgileri işaretiernesini isteriz. Sözel akıcılık testinde hastadan K 

harfiyle başlayan kelimeler söylemesi istenir ve ıs saniyede bir kadran değiştirilir. 

Perseverasyonlar, özel isimler ve kategori dışı cevaplar kaydedilip toplam tepki sayısına 

eklenir ancak skor hesaplanırken göz önünde bulundurulmaz. Daha sonra hangi harfle 

başladığının önemli olmadığı belirtilerek hayvan isimleri saydırılır. Görsel-mekansal işlevler 

testinde mini-mental durum muayenesindeki saat ve kesişen beşgenler dışından farklı olarak 

küp çizimi, göz takibiyle nokta sayma ve harf tanıma istenir (Mioshi ve ark., 2006). 

4. Non-motor semptomların değerlendirilmesi 

Hastaların non-motor semptomları Türk toplumu ıçın standardizasyonu yapılmış bir 

kısmı Hareket Bozuklukları Derneği (MDS) trafından da önerilen ölçeklerle değerlendirildi. 

Kognitif tarama için Addenbrook Kognitif Muayenesi-Yenilenmiş (ACE-R), depresyon 

taraması için Geriatrik Depresyon Ölçeği (Geriatric Depression S cal e), anksiyete taraması için 

Beck Anksiyete Ölçeği, apati taraması için Apati Değerlendirme Ölçeği (Apathy Evaluation 

Scale), REM uykusu davranış bozukluğu (RUDB) taraması için Mayo Uyku Soruşturma 

Ölçeği (MSQ), gün içi uyuklamalar için Epworth Uykululuk Ölçeği, psikotik semptomlar için 

Nöropsikiyatrik Envanter (NPE) uygulandı. 

A.Geriatrik Depresyon Ölçeği (GDÖ) 

Bu ölçek Y esavage ve arkadaşları tarafından ı 983 yılında geliştirilmiştir. Affektif 

değişiklikler, huzursuzluk, inaktivite, rahatsızlık verici düşünceler, yaşamdan geri çekilme, 

geçmişe yönelik, şimdi yaşananlar ve gelecekte alacaklara dair olumsuz yargı alanları 

sorgulanır. Geriatrik Depresyon Ölçeğinin içeriği yaşlıların durumlarına uygun bir biçimde 

düzenlenmiştir. Yanıtlanması kolay bir ölçektir. 30 sorudan oluşmaktadır ve hasta bu soruları 

kendi cevaplamaktadır. Depresyon lehine verilen cevaplara ı puan, diğerlerine O puan verilir. 

13'ün üzerine olumsuz puan veren hastalar depresif belirtiler gösteriyor olarak kabul edilirler 

(Yesevage ve ark., 1983). 

B.Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) 

Yaşanılan anksiyete belirtilerinin sıklığını değerlendiren bir ölçektir. Toplam 2 ı 

maddeden oluşmuştur ve 0-3 arası puanlanmaktadır. Toplam puanın yüksekliği kişinin 

yaşadığı anksiyetenin şiddeti ile korelasyon gösterir. Sıkıntı hissinin hastayı son bir hafta 

içerisinde ne kadar rahatsız ettiği belirlenmektedir. Sorulara verilen cevap hiç ise O puan, hafif 

derecede ise ı puan, ciddi derecde ise 3 puan verilir (Beck ve ark., ı 988). 
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C.Apati Değerlendirme Ölçeği (ADÖ) 

Bu ölçek hasta yakınıyla yapılan görüşme ışığında değerlendirilir. İlk olarak hastanın 

ilgileri, aktiviteleri ve günlük rutini olarak tanımlanır. Daha sonra yeni bir şeyler öğrenmeye 

olan ilgisi, plan ve amaçları, motivasyonu, günlük aktiviteleri için enerjisi sorgulanır. Toplam 

14 sorudan oluşan bu ölçekte her bir soru 0-3 puan arası arası skorlanmaktadır. Alınan en 

Yüksek puan 42'dir ve hastanın aldığı puan apatinin şiddetiyle korelasyon gösterir (Marin, 

1996). Apati Değerlendirme Ölçeği EK 2'de görülmektedir. 

D.Mayo Uyku Soruşturma Ölçeği (MSQ) 

Hastalarda REM uykusu davranış bozukluğu, uykuda periyodik bacak hareketleri, 

huzursuz bacak sendromu gibi uyku bozukluklarının değerlendirildiği bir ölçektir. 

Eğer hastada REM uykusu davranış bozukluğu varsa bu durumun ne kadar zamandır 

devam ettiği, bu tür davranışlardan dolayı kendisinin veya yatak partnerinin yaralanıp 

Yaralanmadığı; takip edildiği saldırıya uğradığı veya kendini savunmak zorunda kaldığı 

rüyalarının olup olmadığı; uyanıp rüyasını anlatırken uyurken yaptığı hareketlerin aynısını 

Yapıp yapmadığı sorulur. Böylelikle REM uykusu davranış bozukluğunun ne düzeyde olduğu 

belirlenir. Uykuda periyodik bacak hareketleri, hastaya sadece uykuya dalarken değil uyku 

boyunca hacaklarında sıçrama ve kıpırdanma hareketlerinin varlığı; (Huzursuz Bacaklar 

Sendromu) uykuya dalarken veya uykuyu sürdürmesini engelleyecek şekilde hacaklarında 

huzursuzluk, sıkıntı, iğnelenme, kıpırtı hissi sorularak belirlenir. Daha sonra hareket etmekle 

veya kalkıp dolaşmakla bu hissiyatın azalıp azalmadığı ve günün hangi saatlerinde 

şiddetlendiği öğrenilir. Bunların dışında uykuda dalaşına, uykudan boğularak veya horlayarak 

uyanma, uyurken nefesinin kesilmesi ve geceleri hacaklarda meydana gelen kramp sorgulanan 

diğer uyku problemleridir. Bu skala hastalarda sadece REM uykusu davranış bozukluğunu 

belirlemek için kullanıldı. EMayo Uyku Soruşturusu EK 3'de görülmektedir. 

E.Epworth Uykululuk Ölçeği (EUÖ) 

Epworth uykululuk ölçğinde sekiz adet günlük aktivite esnasında uykuya yatkınlık 

değerlendirilmektedir. Hastaya okurken, televizyon seyrederken, yolculuk esnasında, 

dinlenmek için uzandığında, birisiyle konuşurken, yemek sonrası sakince otururken ve 

arabada trafik birkaç dakikalığına durmuşken uyuklama olasılıkları sorgulanır. Hastanın 

uykuya dalına olasılıkları 0-3 arasında skorlanmaktadır. En fazla alınabilecek toplam puan 
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24'tür ve hastanın yakınmalarının şiddetini göstermektedir (Johns, ı99ı). Epworth Uykululuk 

Ölçeği EK 4'de görülmektedir. 

F.Nöropsikiyatrik Envanter (NPE) 

Davranışsal semptomları değerlendirmek için uygulanan bir testtir. Halüsinasyon, 

hezeyan, anksiyete, depresyon, ajitasyon, irritabilite, labilite, disinhibisyon, anormal motor 

davranış, uyku, iştah ve yeme değişiklikleri gibi davranışsal alanlar tetkik edilir. 

Nöropsikiyatrik Envanter hasta yakınına uygulanan bir testtir. Her bir alan bir tarama maddesi 

ve 7/8 alt maddeyi içermektedir. Örneğin hasta halüsinasyonlada ilgili bir tarama maddesine 

olumlu cevap verdiği takdirde bu yaşantıları betimleyen 7 alt madde sorulur. Eğer olumsuz 

yanıt verirse alt madde sorulmaz. Her alan sıklık ve şiddet açısından da puanlandırılır. 

Nöropsikiyatrik Envanter skorlarının tümü maksimum 120 puan vermektedir (Cummings ve 

ark., ı994). 

S. Testıerin Değerlendirilmesi 

Son aşamada BPHDÖ skorlarına kör olan 2 tecrübeli nörolog tarafından nöropsikolojik 

ve diğer ölçeklerden elde edilen veriler ışığında normal kognisyon, HKB (Hafif Kognitif 

Bozukluk) ve PHD etiketlernesi yapıldı. Parkinson Hastalığı demansı tanısı için MOS tanı 

kriterleri kullanıldı, PHD kriterlerini doldurmayan, fakat hasta veya hasta yakını tarafından 

ifade edilen ve objektif olarak saptanan kognitif bozukluğu (en az bir kognitif alana ait 

nöropsikolojik testte normatif değerlerin ı .5 standart sapma altında performans) olan hastalar 

HKB, bu iki duruma da uymayan geri kalan hastalar ise normal kognisyon olarak 

etiketlendirildi. Daha sonra BPHDÖ 1. ı kognisyon, BPHDÖ 1.2 halüsinasyon-hezeyan, 

BPHDÖ 1.3 depres yon, BPHDÖ 1.5 apati, BPHDÖ 1.8 gündüz uyuklaması, BPHDÖ 3. ı2 

postural denge ve BPHDÖ 3.ı konuşma, toplam BPHDÖ, BPHDÖ I, BPHDÖ II, BPHDÖ III 

ve BPHDÖ IV alt ölçeği skorlarıyla PHD ve HKB tanısı alan hastalarda kognitif bozulmanın 

hangi verilerle ne ölçüde öngörüleceği değerlendirildi. Ayrıca hasta yaşı, hastalık süresi, 

Hoenn-Y alır ev resi ve alınan toplam eşdeğer levodopa dozu da regresyon analizine verilerek 

kognitif bozukluk gelişiminde etkileri araştırıldı. Parkinson hastaları BPHDÖ ı .5 apati ve 

BPHDÖ ı .6 dopamin disregülasyonu maddelerinden puan alan ve almayanlar olarak iki gruba 

ayrılarak nöropsikolojik profilleri değerlendirildi ve puan alanlarda ön planda hangi kognitif 

alanda bozulma olduğu belirlendi. 

Ayrıca Parkinson Hastalığı'nın non-motor bulgularından depresyon, anksiyete, apati ve 

uyku bozukluklarına yönelik ülkemizde geçerliliği kanıtlanmış spesifik ölçeklerle 
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BPHDÖ'nden bu smptomlara yönelik alınan puanlar arasında korelasyona bakılacak. 

Korelasyon mvcudiyetinde kesme puanı belirlenip spesifisite ve sensitivitesi belirlenecek. 

6. istatiksel Yöntem 

Parkinson hastalarında kognitif bozulma ve normal kognisyon gösteren hasta gruplarına 

dağılımını etkileyen çoklu bağımsız değişkenler Logistik Regresyon analizi yöntemeiyle 

değerlendirildi. 

Gruplar arası analizlerde ilgili değişkene göre belirlenmiş olan iki grubun nöropsikolojik 

testierden aldıkları puanlar hem nonparametrik Mann-Whitney U analizi hem de Geriatrik 

Depresyon Ölçeği ve Beck Anksiyete Ölçeği puanlarını kovariyat olarak kontrol altına alan 

ANcov A analizi ile karşılaştırılmıştır. 

Gruplar arası karşılaştırmalarda, Nöropsikiyatrik Envanter değişkenleri sadece Mann-Whitney 

U analizi ile karşılaştırılmıştır; bunun nedeni, Nöropsikiyatrik Envanter değişkenlerinin 

dağılımlarının normal dağılım varsayımını AN COV A analizinin yapılmasını engelleyecek 

düzeyde basıklık ve/veya yatıklık göstermeleridir. 

Analizlerde anlamlılık düzeyi olarak hem p<0.05 hem de p<O. 10 değerleri kabul 

edilmiştir. Bir değişkene ilişkin sonuçlarda Mann-Whitney U veya ANCOV A analizlerinin 

birinde p<0.05 veya p<O.l O düzeyinde bir anlamlılık görülmüş se bu rapor edilmiştir. Tespit 

edilen anlamlı farkın hangi grup lehine olduğu, Mann-Whitney U analizinde ilgili değişkenin 

aritmetik ortalamasına (X), AN COV A analizinde ise ilgili değişkenin düzeltilmiş aritmetik 

ortalamasına (Xoüzeltitıniş) bakılarak belirlenmiştir. Parkinson hastalığının non-motor 

semptomlarına yönelik kullanılan spesifik ölçekle de bu semptomların BPHDÖ' den aldıkları 

puanlar arasındaki ilişki Pearson korelasyon analiziyle incelenmiştir. 

Tüm analizler SPSS 19 istatistik paket programı ile gerçekleştirilmiştir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

IV.BULGULAR 

Çalışmaya Alınan Hastaların Özellikleri 

Çalışmamıza Birleşik Beyin Bankası kriterlerine göre İdyopatik Parkinson hastalığı 

tanısı almış belirli yaş aralığı olmaksızın 23'ü kadın 27'si erkek olmak üzere 50 hasta alındı. 

Hastaların yaş ortalaması 60.2±12.4 {21-80) olup, ortalama hastalık süresi 7.74±3.9 (1-16) yıldı. 

Çalışmaya alınan bütün hastalar levodopa ve/veya dopamin agonisti almaktaydı. Hastalara 

açık oldukları dönemde uygulanan BPHDÖ'nde motor bulgularının değerlendirildiği BPHDÖ 

III motor alt ölçeği ortalama puanı 38.86±16, toplam BPHDÖ skoru ise 65.94±31.1 olarak 

hesaplandı. Onbir hastada dopaminerjik tedaviye bağlı ortaya çıkmış diskineziler ve motor 

dalgalanmalar mevcuttu. Hoehn-Yahr evrelemesine göre ise 2' nin üzerinde puan alan 

(postural dengesizliği olan) ll (%22) hasta vardı. Hastalar en az ilkokul mezunu idiler. 

Çalışmaya katılan hastaların demografik bulguları Tablo 4.1 'de görülmektedir. 

Tablo 4-1: Çalışmaya katılan hastaların demografik özellikleri 

Yaş 60.2±12.4 
Cinsiyet 23K/27E 
Eğitim (yıl) 8.02±4 
Hastalık süresi (yıl) 7.74±3.9 
Levodopa dozu (mg/gün) 964,38±519.1 
Toplam BPHDÖ 65.94±31.1 
BPHDö I 10.84±7.2 
BPHDö Il 14.62±9.9 
BPHDö III 38.86±16 
BPHDö IV 1.62±3.9 
Hoe~n-)' a~revresi 2. 1 4±0. 79 

8PHo6· Bi~leşik Parkinson i-ıast~i~g~ D~~~c~i~~di~~~ôiÇ~gt ..... 

!.Hastaların Nöropsikolojik Değerlendirmesi 

39 hasta nöropsikolojik değerlendirme sonucu ardından hafif kognitif bozukluk tanısı 

aldı. Bu hastalardan 19 tanesinin unutkanlık yakınması yoktu. Hafif kognitif bozukluk tanısı 

alan diğer 20 hasta BPHDÖ 1.1 Kognitif Bozukluk maddesinden 1 veya 2 puan almıştı. 

Parkinson hastalığı demansı tanısı alan toplam hasta sayısı 3 'dü ve bu hastaların 2' si BPHDÖ 

I. ı maddesinden 4, 1 tanesi 3 puan almıştı. Demansı olmayan ve HKB tanısı almayan sekiz 

hasta ise kognitif açıdan normal olarak değerlendirildi. Bu hastaların 3 tanesinde ise 

Unutkanlık yakınması vardı ve BPHDÖ 1.1 maddesine 1 puan almıştı. 
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Tablo 4-2: Parkinson hastalarının nöropsikolojik değerlendirme sonucu aldıkları tanılar 
ve oranları 
Tanı Grupları n % 

Normal 8 16,0 

HKB 39 78,0 

PHD 3 6,0 

Toplam 50 100,0 
1-IKB: Hafif KognitifBozukluk 
PBD: Parkinson Hastalığı Demansı 

Tablo 4-3: Gruplar arasında BPHDÖ 1.1 Kognitif Bozukluk puan dağılımı 
r--

BPHDÖ Ortalama 
ı---

NORMAL (n=8) 
ı---

0±0.48 (0-1) 

fiKB ( n=39) 
1---

0±0074 (0-2) 

PIID (n=3) 
':---

4±0070 (3-4) 
o o 

1-IKBO Hafif Kognıtıf Bozukluk 
Pl-ID: Parkinson Hastalığı Demansı 
Değerler ortalama±standard sapma olarak verilmiştir ve parantez içindeki değerler minin1Uın ve maksimum değerleri belirtir. 

Tablo 4-4' de Parkinson Hastalığı Demansı, Hafif Kognitif Bozukluk ve normal 

kognisyon tanısı alan hastaların non-motor semptomlarının değerlendirildiği ölçekler, Mini 

Mental Durum Muayenesi, ACE-R toplam puanları ortalamaları ve normal kognisyon ve 

BKB grupları puanlarının karşılaştırıldığı Mann-Whitney U analizi sonuçları görülmektedir. 

Demansı olan hastaların sayılarının 3 olması nedeniyle ölçeklerden aldıkları puanlar diğer 
gruplarla karşılaştırılamadı. Demansı olan Parkinson hastalarında MMSE ve ACE-R toplam 

Puan ortalamaları HKB ve normal kognisyonu olan hastalara oranla daha düşüktü. Hafif 

I<ognitif Bozukluk tanısı alan hastaların da bu ölçeklerden aldıkları puan ortalamaları 
kognisyonu normal olan hastalardan daha fazlaydı. Mann-Whitney U testinden elde edilen 

bulgulara göre, normal kognisyon ve HKB grupları arasında MMSE'de (U=74.50, p<0.05) ve 

ACE-R'de (U=14.00, p<O.Ol) istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmüştür. İki değişkende de 

normal grup HKB grubundan daha yüksek puan almıştır. 
Depresyon, anksiyete, apati ve artmış gündüz uykululuğu ölçeklerinde demanslı 

Parkinson hastaları diğer iki gruptan, Hafif Kognitif Bozukluk tanısı alanlar da kognisyonu 

normal olan hastalardan daha yüksek puanlar aldılar. Ancak normal kognisyon ve HKB 

grupları arasında puanlar arasında istatiksel açıdan anlamlı fark görülmedi. 

Nöropsikiyatrik Envanter skorları HKB olan hastalarda en yüksek ortalamaya sahipti. 

Demanslı hasta grubunun puanları ise kognisyonu normal olan hastaların puanlarından daha 

düşüktü. Kognisyonu normal ve HKB grupları arasında NPE Toplam - SıklıkXŞiddet 

PUanında sınırda anlamlı fark görülmüştür (U=95.50, p<O.lO). 
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Tablo 4-4: Gruplar arasında MMSE, ACE-R, GDÖ, ADÖ, EUÖ ve NPE ortalamaları ve 
Mann-WhitneyU analizi sonuçları 

X Ss X Ss X Ss X Ss X Ss X Ss X Ss 
Normal 29.13 1.13 92.75 3.54 3.12 3.04 7.87 6.88 7.88 5.44 8.75 6.48 2.00 2.83 
HKB 26.74 3.20 75.15 11.57 3.21 3.36 9.74 9.39 10.62 8.26 10.85 6.79 10.33 15.64 
PHD 25.33 2.31 60.67 8.02 5.33 2.52 11.67 10.07 18.33 ı2.90 11.33 10.02 15.67 ı5.50 

u 74.50 14.00 153.50 139.50 126.00 124.00 95.50 
p 0.019 0.000 0.943 0.639 0.394 

1-IKB. Hafif Kognitif Bozukluk, PHD: Parkınson Hastalığı Deınansı, MMSE: Mini Mental Durum Muayenesı, ACE-R: Addenbrook Koonitif 
Muayenesi-Yenilenmiş, GDÖ: Geriatrik Depresyon Ölçeği, BAÖ: Beck Anksiyte Ölçeği, ADÖ: Apati Değerlendirme Ölçeği, EUÖ: 
Epworth Uykululuk Ölçeği, NPE: Nöropsikiyatrik Envanter 

0.081 0.364 

Tablo 4-S'de BPHDÖ 1.1 Kognitif bozulma puanı ile MMSE ve ACE-R puanları 

arasındaki korelasyon analizi sonuçlan görülnıektedir. BPHDÖ 1.1 Kognitif bozulma puanı 

ile MMSE ve ACE-R puanlan arasındaki ilişkiyi inceleyen Pearson korelasyon analizi 

sonucuna göre, BPHDÖ 1.1 Kognitif bozulma ile MMSE ve BPHDÖ 1.1 Kognitif bozulma 

ile ACE-R arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki tespit edilmedi. 

Tablo 4-5: BPHDÖ 1.1 Kognitif Bozulma puanı ile MMSE ve ACE-R puanları Pearson 
korelasyon analizi (n-50) 
ı--- -
BPHDö Değişkeni Değişken r p 
r--
BPHDö ı. ı Kognitif bozulma 
ı--

MMSE -0.153 0.287 

BPHoö ı. ı Kognitif bozulma ACE-R Toplam -O.ı76 0.222 
.. 

MMSE. Mını Mental Durum Muayenesı 
ACE-R: Addenbrook Kognitif Muayenesi-Yenilenmiş 

2.Parkinson Hastalığı'nda Kognitif Bozulmanın Öngörücüleri 

Yaş, hastalık süresi, kullanılan levodopa dozu, Hoehn-Y alır evresi, BPHDÖ alt madde 

PUanları (kognitif bozulma, depresyon, halüsinasyon-hezeyan, apati, depresif duygudurum, 

gündüz uyuklaması, postüral denge, konuşma) ve BPHDÖ toplam puanı değişkenlerine 

hakılarak Parkinson Hastalığı'nda kognitif bozulmanın öngörücüleri araştırıldı. 
Değişkenlerden farklı gruplar oluşturularak 3 ayrı Logistik regresyon analiziyle bakıldı. 
Gruplar oluşturulurken aynı bulguyu değerlendiren değişkenierin bir arada bulunmamasına 

dikkat edildi. Bunun için ilk olarak yaş, hastalık süresi, kullanılan levodopa dozu, Hoehn

y alır evre si ve BPHDÖ toplam puanından bir grup oluşturularak Parkinson Hastalığı' nda 

kognitif bozulma üzerindeki etkileri bakıldı. Parkinson hastalarının "HKB ve PHD" veya 
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"Normal" gruplarına dağılımını etkileyen değişkenleri analiz eden Logistik regresyon analizi 

bulgularına göre, analize yaş, hastalık süresi, kullanılan levodopa dozu, Hoehn-Y alır evresi ve 

BPHDö toplam puanı dahil edildiğinde elde edilen model istatistiksel açıdan anlamlı 
bulundu: x 2 

(S) = 16.84, p < 0.01. Ancak, modele katkıları açısından değişkenler tek tek 

incelendiğinde, sadece yaş (p<0.05) ve hastalık süresi (p<0.05) değişkenlerinin "HKB ve 

PHD" veya "Normal" gruplarına dağılımı tahmin etmekte anlamlı oldukları görüldü. 

Tablo 4-6' da yaş, hastalık süresi, kullanılan levodopa dozu, Hoehn-Yahr evresi BPHDÖ 

toplam puanı değişkenlerinin Logistik regresyon analizi sonuçları görülmektedir. 

Tablo 4-6: Örneklemdeki değişkenierin Logistik regresyon analiz bulguları 
-----------Değişken p S.E. Odds Oranı p 
-:--------_ 

---~------Yaş 0,135 0,060 1,144 0.024 

Hastalık Süresi 0,506 0,227 1,659 0,026 

Levodopa Dozu 0,000 0,001 1,000 0,920 

1-Ioehn-Y ahr Ev resi -0,016 1,414 0,984 0,991 

BPI-Joö Toplam Puanı -0,018 0,034 0,982 0,599 

Sabit -7,823 3,655 0,000 0,032 

AnaJu-e 7da-:--:hi:-;-l e--:d-:-:-ile-n-de-ğ.,-işk-e-nl-er-: Y-a-ş,-H-as-ta--:-clık,--S=-ü-re-:-si---=, Le-v-o-;-do-p----,a D~o-z-u,-;-;H;-oe7hn-:--~Ya--.-:-h-:-;r E;:;-v-re--:-si---;, B:;-;:P~H~DKÖ~T-op71a-m--;:;P;-ua_nı_. ----

Bir sonraki basamakta yaş, hastalık süresi, kullanılan levodopa dozu, Hoehn-Y alır 

evresi, BPHDÖ I, BPHDÖ II, BPHDÖ III, BPHDÖ IV değişkenleriye bir grup oluşturularak 

Parkinson hastalarında kognitif bozulma üzerine etkilerine bakıldı. Parkinson hastalarının 
''BKB ve PHD" veya "Normal" gruplarına dağılımını etkileyen değişkenleri analiz eden 

Logistik regresyon analizi bulgularına göre, analize yaş, hastalık süresi, levodopa dozu, 

Boehn-Yahr evresi, BPHDÖ I Puanı, BHHDÖ II Puanı, BPHDÖ III Puanı ve BPHDÖ IV 

Puanı dahil edildiğinde elde edilen model istatistiksel açıdan anlamlı bulundu: X 2 (S)= 23.36, 

P < 0.0 1. Ancak, modele katkıları açısından değişkenler tek tek incelendiğinde, Yaş sınırlı 

anlamlılık gösterirken (p= 0.052, p<O.lO), Hastalık Süresi (p<0.05) değişkeni "HKB ve 

PBD" veya "Normal" gruplarına dağılımı tahmin etmekte anlamlı idi. 

Tablo 4-7' de yaş, hastalık süresi, kullanılan levodopa dozu, Hoehn-Y alır evresi, 

BPHDÖ I, BPHDÖ II, BPHDÖ III, BPHDÖ IV değişkenlerinin Logistik regresyon analizi 

sonuçları görülmektedir. 
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Tablo 4-7: Örneklemdeki değişkenierin Logistik regresyon analiz bulguları 
Değişken p S.E. Odds Oranı p 

Yaş 0,147 0,076 1,159 0,052 

Hastalık Süresi 0,618 0,276 1,854 0,025 

Levodopa Dozu 0,000 0,001 1,000 0,765 

Hoehn-Y ahr Ev resi 1,051 1,608 2,861 0,513 

BPHDö I 0,219 0,168 1,245 0,192 

BPHDö II -0,056 0,145 0,945 0,697 

BPHDö III -0,104 0,078 0,902 0,186 

BPHoö IV -0,195 0,308 0,823 0,527 

Sabit -8,962 4,583 0,000 0,051 

~:--d;--;ah~i 1;-e--:-:-di~len-d--:-e~ği---=-şk-en--:-le~r: --c:c-:Y=--aş-, H=a-st-:al-:-ık--=S-::-ür-es-:-i, -;-Le-v-od;-op-a--;D;::::-o-zu-, -;-;H~oe-;-hn--;-Y~a~hr-:-;:E~v~res7i,y::B~P;-7,HD~Ö~· ;-I, -;:;-B P~H~D:;:;Ö:-;I-:-I, =s p=H=o:-;:;ö~Ic::-::-II, B PHDÖ 
IV. 

Son olarak yaş, hastalık süresi, kullanılan levodopa dozu, Hoehn-Yahr evresi, BPHDÖ 

1.1 Kognitif Bozulma, BPHDÖ 1.2 Halüsinasyon-Hezeyan, BPHDÖ 1.3 Depresif 

Duygudurum, BPHDÖ 1.5 Apati, BPHDÖ 1.8 Gündüz Uykululuğu, BPHDÖ 3.1 Konuşma 
Bozukluğu, BPHDÖ 3.12 Postüral Denge değişkenleriyle grup oluşturularak Parkinson 

Rastlığında kognitif bozulma üzerine etkisine bakıldı. Parkinson hastalarının " HKB ve PHD" 

Veya "Normal" gruplarına dağılımını etkileyen değişkenleri analiz eden Logistik Regresyon 

analizi bulgularına göre, analize yaş, hastalık süresi, levodopa dozu, Hoehn-Y alır evresi, 

BPHDÖ 1.1, BPHDÖ 1.2, BPHDÖ 1.3, BPHDÖ 1.5, BPHDÖ 1.8, BPHDÖ 3.1, BPHDÖ 3.12 

PUanları dahil edildiğinde elde edilen model istatistiksel açıdan anlamlı bulundu: X 2 
00 

= 

24 · 21, p < O. 05. Ancak, modele katkıları açısından değişkenler tek tek incelendiğinde, sadece 

Yaş (p<0.05) ve Hastalık Süresi (p<0.05) değişkenlerinin "HKB veya PHD" veya "Normal 

kognisyon" gruplarına dağılımı tahmin etmekte anlamlı oldukları görüldü. 

Tablo 4-8' da yaş, hastalık süresi, kullanılan levodopa dozu, Hoehn-Yahr evresi, 

BPHDö Ll Kognitif Bozulma, BPHDÖ 1.2 Halüsinasyon-Hezeyan, BPHDÖ 1.3 Depresif 

Duygudurum, BPHDÖ 1.5 Apati, BPHDÖ 1.8 Gündüz Uykululuğu, BPHDÖ 3.1 Konuşma 

Bozukluğu, BPHDÖ 3.12 Postüral Denge değişkenlerinin Logistik regresyon analizi bulguları 
görülmektedir. 
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Tablo 4-8: Örneklemdeki değişkenierin Logistik regresyon analiz bulguları 
Değişken p S.E. Odds Oranı p 

Yaş 0,169 0,084 1,184 0,044 

Hastalık Süresi 0,675 0,328 1,964 0,040 

Levodopa Dozu 0,000 0,001 1,000 0,905 

Hoehn-Yahr Ev resi -2,051 1,928 0,129 0,287 

BPHDö l. I KOGNİTİF -0,202 0,992 0,817 0,838 

BPHDö 1.2 H-H 18,259 5430,447 8,508 0,997 

BPHDö 1.3 DEPRESYON 1,505 1,855 4,506 0,417 

BPHDö 1.5 APATİ -0,232 1,556 0,793 0,881 

BPHDö 1.8 GÜNDÜZ UYKU. 1,375 0,901 3,956 0,127 

BPHDö 3.1 KONUŞMA -1,166 1,104 0,311 0,291 

BPHDö 3.12 POSTÜRAL DENGE 0,120 1,020 1,127 0,906 

Sabit -9,378 5,554 0,000 0,091 

Analize dahil edilen değişkenler: Yas, Hastalik Süresi, Levodopa Dozu, Hoehn-Yahr Evresi, BPHDÖ l.l Kognitif Bozukluk, BPHDÖ 1.2 

Halüsinasyon-Hezeyan, BPHDÖ 1.3 Depresif Duygudurum, BPHDÖ 1.5 Apati, BPHDÖ 1.8 Gündüz Uykululuğu, BPHDÖ3.1 Konuşma 
Bozukluğu, B PHDÖ 3. I 2 Postüral Denge. 

Gerçekleştirilen 3 ayrı Logistik regresyon analizi bulguları çerçevesinde, Parkinson 

hastalarının "HKB ve PHD" veya "Normal" gruplarına dağılımı tahmin etmekte BPHDÖ 

değişkenlerinin tek başına anlamlı olmadığı görüldü. 

3. BPHDÖ'ne göre Non-motor Semptomlarının Değerlendirilmesi 

Tablo 4-9'de Parkinson hastalarında Birleşik Parkinson Hastalığı Derecelendirme 

Ölçeği'ne göre non-motor semptomların oranları ve ortalamaları görülmektedir. 

Tablo 4-9: Parkinson hastalarında BPHDÖ'ne göre non-motor semptomların oranları 
r--

ı--
Olgu sayısı (n) Yüzde(%) BPHDÖ ilgili Puan Ortalaması 

BPHDöt .3Depresyon 17 %34 0.46±0.81 
r--

BPHDö ı .4 Anksiyete 22 %44 0.60±0.90 
r--

BPDDö I .5 Apati 12 %24 0.44±0.86 

BPHDÖ1.6 DDS 10 %20 0.38±0.92 
r--

BPHDÖI.8 Gündüz 39 %78 2.9±1.08 

Uykulu! uğu 
';:::-:---

DDs. Dopamın dısregülasyon sendromu 
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Depresyon 

Hastaların ı 7'sinde (%34) BPHDÖ'ne göre (BPHDÖ Depresif duygudurum 

maddesinden ı puan ve üzeri alanlar) depresif yakınma vardı. Birleşik Parkinson Hastalığı 

Derecelendirme Ölçeği ı .3 Depresif duygudurum maddesinden 2 ve üzeri puan alan 3 

hastanın major depresyon açısından psikiyatrik ınuayenesi yapıldı. Bu hastalar major 

depresyon tanısı aldı. 

Tablo 4-ıO'da BPHDÖ Depresif Duygudurum ve Geriatrik Depresyon Ölçeği arasındaki 

ilişkiyi inceleyen Pearson korelasyon analizi sonuçlan görülmektedir. Analiz sonucuna göre, 

iki değişken arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki saptandı (r = 0.48, p < O.Oı). 

Tablo 4-10: BPHDÖ 1.3 Depresif Duygudurum ile Geriatrik Depresyon Ölçeği 
Pearson korelasyon analizi (n=SO) 

BPHDÖ Değişkeni Değişken 

BPHDÖ 1.3 Depresif Duygudurum GDÖ 
.. .. 

BPHDO: Bırleşık Parkınson Hastalığı Derecelendırme Olçeğı 
GDÖ: Geriatrik Depresyon Ölçeği 

r p 

0,475 0,000 

Tablo 4- ı 1 'da Geriatrik Depresyon Ölçeği ROC analizi sonuçları görülmektedir Birleşik 

Parkinson Hastalığı Derecelendirme Ölçeği 1.3 Depresif Duygudurum puanı ile Geriatrik 

Depresyon Ölçeği ROC eğrisi bulgularına göre, Geriatrik Depresyon Ölçeği için en iyi kesme 

puanı 3 ve bu puanda sensitivite 0.59, spesifite 0.58 bulundu. Şekil 4-ı 'de ise ROC eğrisi 

altında kalan alan değerinin 0.629 olduğu görülmektedir. 

T bl 4 ll G . .k D a o - a: erıatrı ep resyon ÖI ... ROC ıçegı r . ana ızı 
GDÖ 

Sensitivite 
Alt sınır Üst sınır 

S pesilisite Alt sınır Üst sınır 
puanı (95%) (95%) (95%) (95%) 
0,000 1,000 0,779 1,000 0,000 0,000 0,127 

1,000 0,941 0,707 1,000 0,242 0,127 0,413 

2,000 0,706 0,465 0,868 0,424 0,273 0,592 

3,000 0,588 0,360 0,783 0,576 0,408 0,727 
4,000 0,412 0,217 0,640 0,636 0,465 0,778 

5,000 0,412 0,217 0,640 0,758 0,587 0,873 
6,000 0,353 0,173 0,589 0,818 0,651 0,916 

7,000 0,235 0,092 0,479 0,909 0,755 0,975 

8,000 0,235 0,092 0,479 0,939 0,792 0,992 

9,000 0,118 0,023 0,358 0,970 0,831 1,000 
ı 1,000 0,118 0,023 0,358 1,000 0,873 1,000 

15,000 0,059 0,000 0,293 1,000 0,873 1,000 
.. 

GDO: Genatnk Depresyon Olçeğı 
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T bl 4 llb G . t "k D a o - : erıa rı ep resyon Öl ... ROC ıçegı 

GDÖ PPV NPV LR+ LR-

0,000 0,340 1,000 

1,000 0,390 0,889 1,242 0,243 

2,000 0,387 0,737 1,226 0,693 

3,000 0,417 0,73ı ı,387 0,715 

4,000 0,368 0,677 ı' 132 0,924 

5,000 0,467 0,714 ı,699 0,776 

6,000 0,500 0,7ı ı ı,94ı 0,791 

7,000 0,57ı 0,698 2,588 0,841 

8,000 0,667 0,705 3,882 0,8ı4 

9,000 0,667 0,681 3,882 0,9ıo 

ı 1,000 1,000 0,688 +Inf 0,882 

15,000 1,000 0,673 +Inf 0,941 

,------------~-~-------, 

0,9 

~ 0,8 
·:;; 
:~ 0,7 
ı: 

~ 0,6 

~ 0,5 

-~ 0,4 

-~ 0,3 
c. 
~ 0,2 

~ 
0,1 

ROC Curve 1 GDS 1 AUC=0,629 

.· 

0,2 0,4 0,6 

.· .· 

0,8 

False negative rate (1 - Specificity) 

r· ana ızı 

TP 

17 

ı6 

12 

lO 

7 

7 

6 

4 

4 

2 

2 

ı 

0,9 

~ 0,8 

;ğ 0,7 
"ü 
~ 0,6 

~ 0,5 
>-
~ 0,4 

-~ 0,3 
Q) 

1,/) 0,2 

0,1 

Şekil 4-1 Geriatrik Depresyon Ölçeği ROC eğrileri 

Anksiyete 

TN FP FN 

o 33 o 

8 25 ı 

ı4 ı9 5 

ı9 14 7 

2ı 12 ı o 

25 8 lO 

27 6 ı ı 

30 3 13 

31 2 13 

32 ı 15 

33 o 15 

33 o 16 

Sensitivity and specificity 1 GDS 

10 15 20 

GDS 

1--- Sensitivity - Specificity 1 

Birleşik Parkinson Hastalığı Derecelendirme Ölçeğine göre olguların 22'sinde (%44) 

anksiyete bulgusu vardı. 

Tablo 4-12'de BPHDÖ Anksiyete ile Beck Anksiyete Ölçeği arasındaki ilişkiyi gösteren 

Pearson korelasyon analizi sonuçları görülmektedir. Analizi sonucuna göre, iki değişken 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki saptanmadı. 
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Tablo 4-12: BPHDÖ 1.4 Anksiyöz Duygudurum ile Beck Anksiyete Ölçeği Pearson 
korelasyon analizi (n=SO) 

BPHDÖ Değişkeni Değişken 

BPHDÖ 1.4 Anksiyete BAÖ 
.. .. - -· BPHDO: Bırleşık Parkınson Hastalıgı Derecelendırme Olçegı 

BAÖ: Beck Apati Ölçeği 

Apati 

r p 

0.160 0.268 

Hastaların ı2'sinde (%24) BPHDÖ'ne göre apati vardı. Tablo 4-ı3'de BPHDÖ Apati ve 

Apati Değerlendirme Ölçeği arasındaki ilişkiyi inceleyen Pearson korelasyon analizi sonuçları 

görülmektedir. Analiz sonucuna göre, iki değişken arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

ilişki saptandı. ( r = 0.57, p < O.Oı). 

Tablo 4-13: BPHDÖ 1.5 Apati ile Apati Değerlendirme Ölçeği Pearson korelasyon 
analizi (n=SO) 

BPHDÖ Değişkeni Değişken 

BPHDÖ 1.5 Apati ADÖ 
.. .. - -. BPHDO: Bırleşık Parkınson Hastalıgı Derecelendırme Olçegı 

ADÖ: Apati Değerlendirme Ölçeği 

r p 

0,571 0,000 

Tablo 4-14'de Apati Değerlendirme Ölçeği ROC analizi sonuçları görülmektedir. 

Birleşik Parkinson Hastalığı Derecelendirme Ölçeği ı .5 Apati puanı ile Beck Apati Ölçeği 

ROC eğrisi bulgularına göre, Beck Apati Ölçeği için en iyi kesme puanı 9 ve bu puanda 

sensitivite 0.83, spesifisite 0.63 bulundu Kesme puanı BPHDÖ'nden alınan ı puana göre 

belirlendi. Şekil 4.2' de ise ROC eğrisi altında kalan alan değerinin 0.805 olduğu 

görülmektedir. 

55 



r 

T bl 4 14 A . D - I d" a o - a: patı egeren ırme ÖI -· ROC lçegı r· ana ızı 

ADÖ Sensitivite 
Alt sınır Üst sımr 

S pesiiisite 
Alt sımr Üst sınır 

(95%) (95%) (95%) (95%) 
1,000 1,000 0,713 1,000 0,000 0,000 0,112 
2,000 1,000 0,713 ı,ooo 0,026 0,000 o,ı49 

3,000 ı,ooo 0,7ı3 ı,ooo 0,053 0,006 0,184 
4,000 1,000 0,713 1,000 0,158 0,072 0,309 
5,000 0,9ı7 0,621 1,000 0,316 0,191 0,476 
6,000 0,917 0,621 1,000 0,421 0,279 0,578 
7,000 0,833 0,538 0,962 0,579 0,422 0,721 
8,000 0,833 0,538 0,962 0,605 0,447 0,744 
9,000 0,833 0,538 0,962 0,632 0,472 0,766 
10,000 0,750 0,460 0,915 0,658 0,498 0,788 
ı 1,000 0,750 0,460 0,915 0,7ı ı 0,551 0,830 
13,000 0,667 0,388 0,862 0,789 0,633 0,891 
14,000 0,667 0,388 0,862 0,842 0,691 0,928 
15,000 0,667 0,388 0,862 0,895 0,751 0,963 
17,000 0,583 0,319 0,806 0,895 0,751 0,963 
18,000 0,500 0,255 0,745 0,895 0,75ı 0,963 
22,000 0,333 0,138 0,612 0,92ı 0,783 0,979 
23,000 0,250 0,085 0,540 0,92ı 0,783 0,979 
24,000 0,250 0,085 0,540 0,974 0,85ı 1,000 
29,000 0,250 0,085 0,540 1,000 0,888 ı,ooo 

32,000 0,167 0,038 0,462 1,000 0,888 1,000 
37,000 0,083 0,000 0,379 1,000 0,888 1,000 

.. .. 
ADO: Apatı Değerlendırme Olçeğı 

T bl 4 14b A f D -a o - : pa ı egeren d" ı rm e ÖI -· ROC Lçe_gı r· ana ızı 
ADÖ PPV NPV LR+ LR- TP TN FP FN 
1,000 0,240 1,000 12 o 38 o 
2,000 0,245 1,000 1,027 0,000 12 ı 37 o 
3,000 0,250 ı,ooo ı,056 0,000 ı2 2 36 o 
4,000 0,273 ı,ooo ı' ı88 0,000 ı2 6 32 o 
5,000 0,297 0,923 1,340 0,264 ı ı 12 26 ı 

6,000 0,333 0,94ı ı,583 o,ı98 ı ı 16 22 ı 

7,000 0,385 0,9ı7 1,979 0,288 lO 22 16 2 
8,000 0,400 0,920 2, lll 0,275 10 23 15 2 
9,000 0,417 0,923 2,262 0,264 10 24 14 2 
ıo,ooo 0,409 0,893 2,192 0,380 9 25 ı3 3 
ı ı,ooo 0,450 0,900 2,59ı 0,352 9 27 ll 3 
13,000 0,500 0,882 3,ı67 0,422 8 30 8 4 
14,000 0,571 0,889 4,222 0,396 8 32 6 4 
15,000 0,667 0,895 6,333 0,373 8 34 4 4 
17,000 0,636 0,872 5,542 0,466 7 34 4 5 
18,000 0,600 0,850 4,750 0,559 6 34 4 6 
22,000 0,571 0,814 4,222 0,724 4 35 3 8 
23,000 0,500 0,795 3,ı67 0,8ı4 3 35 3 9 
24,000 0,750 0,804 9,500 0,770 3 37 ı 9 
29,000 ı,ooo 0,809 +Inf 0,750 3 38 o 9 
32,000 ı,ooo 0,792 +Inf 0,833 2 38 o 10 
37,000 ı,ooo 0,776 +Inf 0,9ı7 ı 38 o ll 

ADÖ: Apati Değerlendirme Ölçeği 
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Şekil4-2 Apati Değerlendirme Ölçeği ROC eğrileri 

Uyku Bozuklukları 

Sensitivity and specificity 1 Beck Apati 

10 20 30 40 

Beck Apati 

1--<:ı-- Sensitivity - Specificity 1 

Hastaların 39'unda (%78) BPHDÖ'ne göre gündüz uykululuğu vardı. Tablo 4-15'de 

BPHDÖ Gündüz Uykululuğu ve Epworth Uykululuk Ölçeği arasındaki ilişkiyi inceleyen 

Pearson korelasyon analizi sonuçları görülmektedir. Analiz sonucuna göre, iki değişken 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki tespit edildi: r = 0.59, p < 0.01. 

Tablo 4-15: BPHDÖ 1.8 Gündüz Uykulutuğu ve Epworth Uykululuk Ölçeği Pearson 
korelasyon analizi (n=SO) 

BPHDÖ Değişkeni Değişken 

BPHDÖ 1.8 Gündüz Uykulutuğu EUÖ 
.. .. 

BPHDO: Bırleşık Parkınson Hastalığı Derecelendırme Olçeğı 
EUÖ: Epworth Uykululuk Ölçeği 

r p 

0.588 0.000 

Tablo 4-16'da Epworth Uykululuk Ölçeği ROC analizi sonuçları görülmektedir. 

BPHDÖ 1.8 Gündüz Uykululuğu puanı ile Epworth Uykululuk Ölçeği ROC eğrisi bulgularına 

göre, Epworth Uykululuk Ölçeği için en iyi kesme puanı 9 ve bu puanda sensitivite 0.80 

spesifisite 0.73 bulundu. Şekil 4.3 'de ise ROC eğrisi altında kalan alan değerinin 0.831 

olduğu görülmektedir. 

57 



Tablo 4-16a: Epworth Uykululuk Ölçeği ROC analizi 

EUÖ Sensitivite Alt sınır (95%) 
Üst sınır 

S pesilisite Alt sınır (95%) 
Üst sınır 

(95%) (95%) 

0,000 1,000 0,891 1,000 0,000 0,000 0,305 

1,000 0,974 0,854 1,000 0,273 0,095 0,572 

2,000 0,949 0,820 0,994 0,455 0,214 0,719 

3,000 0,897 0,757 0,964 0,545 0,281 0,786 

4,000 0,897 0,757 0,964 0,636 0,352 0,848 

6,000 0,872 0,727 0,948 0,727 0,428 0,905 

7,000 0,821 0,669 0,912 0,727 0,428 0,905 

9,000 0,795 0,641 0,894 0,727 0,428 0,905 

10,000 0.718 0,560 0,835 0,818 0,510 0,957 

ı 1,000 0,641 0,483 0,772 0,818 0,510 0,957 

12,000 0,538 0,386 0.684 0,818 0,510 0,957 

13,000 0,462 0,316 0,614 0,818 0,510 0,957 

15,000 0,333 0,206 0,491 1,000 0,695 1,000 

18,000 0,282 0,165 0,440 1,000 0,695 1,000 

19,000 0,205 0,106 0,359 1,000 0,695 1,000 

20,000 0,154 0,070 0,302 1,000 0,695 1,000 

21,000 0,103 0,036 0,243 1.000 0,695 1,000 

23,000 0,051 0,006 0,180 1,000 0,695 1,000 

24,000 0,026 0,000 0,146 1,000 0,695 1,000 

EUÖ: Epworth Uykululuk Ölçeği 

T bl 4 16b E a o - : pwor th U k 1 1 k Öl ~. ROC y uuu ıçeg1 r . ana IZI 

EUÖ PPV NPV LR+ LR- TP TN FP FN 
0,000 0,780 1,000 39 o ll o 
1,000 0,826 0,750 1,340 0,094 38 3 8 ı 

2,000 0,860 0,714 1,739 0,113 37 5 6 2 

3,000 0,875 0,600 1,974 0,188 35 6 5 4 

4,000 0,897 0,636 2,468 0,161 35 7 4 4 

6,000 0,919 0,615 3,197 0,176 34 8 3 5 

7,000 0,914 0,533 3,009 0,247 32 8 3 7 

9,000 0,912 0,500 2,915 0,282 31 8 3 8 

10,000 0,933 0,450 3,949 0,345 28 9 2 ll 

ll ,000 0,926 0,391 3,526 0,439 25 9 2 14 

12,000 0,913 0,333 2,962 0,564 21 9 2 18 

13,000 0,900 0,300 2,538 0,658 18 9 2 21 

15,000 1,000 0,297 +Inf 0,667 13 ll o 26 

18,000 1,000 0,282 +Inf 0,718 ı ı ll o 28 

19,000 1,000 0,262 +Inf 0,795 8 ll o 31 

20,000 1,000 0,250 +Inf 0,846 6 ll o 33 

21,000 1,000 0,239 +Inf 0,897 4 ll o 35 

23,000 1,000 0,229 +Inf 0,949 2 ll o 37 

24,000 1,000 0,224 +Inf 0,974 ı ll o 38 
.. .. 

EUO: Epworth Uykululuk Olçeğı 
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Şekil4.3 Epworth Uykululuk Ölçeği ROC eğrileri 

REM uykusu davranış bozukluğu 

Sensitivity and specificity 1 Epworth Uykululuk 

10 15 20 25 30 

Epworth Uykululuk 

ı__._._ Sensitivity - Specificity ı 

Mayo Uyku Soruşturma Ölçeği ile hastaların 32'sinde (%64) REM uykusu davranış 

bozukluğu tespit edildi. 

Tablo 4- ı 7' de REM uykusu davranış bozukluğu olan hastalarda BPHDÖ Gündüz 

Uykululuğu ve Epworth Uykululuk Ölçeği arasındaki ilişkiyi inceleyen Pearson korelasyon 

analizi sonuçları görülmektedir. Analiz sonucuna göre, iki değişken arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir ilişki tespit edildi: r = 0.57, p < 0.0 ı. 

Tablo 4-17: REM Uykusu Davranış Bozukluğu olanlarda BPHDÖ Gündüz Uykululuğu 
ve E th u k ı ı k öı -· P k ı r · ( 32) pwor y uuu tçegı earson ore asyon ana ızı n= 

BPHDÖ Değişkeni Değişken 

BPHDÖ 1.8 Gündüz Uykululuğu EUÖ 
.. 

BPHDO: Bırleşık Parkınson Hastalığı Derecelendırme Olçeğı 
EUÖ: Epworth Uykululuk Ölçeği 

r p 

0.571 0.001 

Tablo 4-ı8'de REM uykusu davranış bozukluğu olan hastalarda Epworth Uykululuk 

Ölçeği ROC analizi sonuçları görülmektedir. Birleşik Parkinson Hastalığı Derecelendirme 

Ölçeği 1.8 Gündüz Uykululuğu puanı ile Epworth Uykululuk Ölçeği ROC eğrisi bulgularına 

göre, Epworth Uykululuk Ölçeği için en iyi kesme puanı 9 ve bu puanda sensitivite 0.82, 

spesifisite 0.80 bulundu. Şekil 4.4'de ise ROC eğrisi altında kalan alan değerinin 0.933 

olduğu görülmektedir. 
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Tablo 4-18a: REM Uykusu Davranış Bozukluğu olanlarda Epworth Uykululuk 
ö1 -·Roc r · tçegı ana ızı 

EUÖ Sensitivite 
Alt sınır Üst sınır 

S pesilisite 
Alt sınır Üst sınır 

(95%) (95%) (95%) (95%) 

0,000 ı,ooo 0,849 ı,ooo 0,000 0,000 0,494 

ı,ooo 1,000 0,849 1,000 0,200 0,025 0,64ı 

2,000 0,963 0,799 1,000 0,600 0,231 0,880 

3,000 0,926 0,753 0,989 0,600 0,23ı 0,880 

4,000 0,926 0,753 0,989 0,800 0,359 0,975 

6,000 0,889 0,709 0,968 0,800 0,359 0,975 

9,000 0,815 0,627 0,921 0,800 0,359 0,975 

ıo,ooo 0,74ı 0,550 0,869 1,000 0,506 ı,ooo 

11,000 0,704 0,5ı3 0,842 1,000 0,506 1,000 

ı2,000 0,593 0,407 0,754 1,000 0,506 1,000 

13,000 0,519 0,340 0,692 1,000 0,506 1,000 

15,000 0,370 0,216 0,559 1,000 0,506 1,000 

18,000 0,333 0,186 0,523 1,000 0,506 1,000 

19,000 0,222 0,104 0,412 1,000 0,506 1,000 

20,000 0,148 0,054 0.333 ı,ooo 0,506 1,000 

21,000 0,074 0,011 0,247 ı,ooo 0,506 1,000 

24,000 0,037 0,000 0,201 1,000 0,506 1,000 
.. .. 

EUO: Epworth Uykululuk Olçeğı 

Tablo 4-18b: REM Uykusu Davranış Bozukluğu olanlarda Epworth Uykululuk Ölçeği 
ROC analizi 

EUÖ PPV NPV LR+ LR- TP TN FP FN 

0,000 0,844 1,000 27 o 5 o 

1,000 0,871 1,000 ı,250 0,000 27 ı 4 o 

2,000 0,929 0,750 2,407 0,062 26 3 2 ı 

3,000 0,926 0,600 2,315 0,123 25 3 2 2 

4,000 0,962 0,667 4,630 0,093 25 4 ı 2 

6,000 0,960 0,571 4,444 0,139 24 4 ı 3 

9,000 0,957 0,444 4,074 0,231 22 4 ı 5 

ıo,ooo 1,000 0,417 +Inf 0,259 20 5 o 7 

ı ı ,000 1,000 0,385 +Inf 0,296 ı9 5 o 8 

12,000 1,000 0,313 +Inf 0,407 16 5 o ll 

ı3,000 1,000 0,278 +Inf 0,481 14 5 o 13 

15,000 1,000 0,227 +Inf 0,630 lO 5 o ı7 

18,000 1,000 0,217 +Inf 0,667 9 5 o 18 

19,000 1,000 0,192 +Inf 0,778 6 5 o 21 

20,000 1,000 0,179 +Inf 0,852 4 5 o 23 

2ı,ooo 1,000 0,167 +Inf 0,926 2 5 o 25 

24,000 1,000 0,161 +Inf 0,963 ı 5 o 26 
.. .. 

EUO: Epworth Uykululuk Olçeğı 
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Şekil4.4 REM uykusu davranış bozukluğu olanla hastalarda EUÖ ROC eğrileri 

5.BPHDÖ'ne göre apatisi olan hastaların nöropsikolojik değerlendirmesi 

25 30 

BPHDÖ 1.5 Apati Var - Yok grupları nöropsikolojik profillerinin karşılaştırılması 

Çalışmaya alınan 50 hastadan 12 tanesi (%24) BPHDÖ'ne göre değişik düzeylerde 

apatiden yakındı. Tablo 4-19' da hastalarda apati oranı, 4-20' de Apati puan dağılımı 

görülmektedir. 

Tablo 4-19: BPHDÖ 1.5 Apati durumu grupları 
BPHDÖ 1.5 Apati Durumu 

Yok 

Var 

Toplam 

n 

38 

12 

50 

Tablo 4-20: BPHDÖ 1.5 Apati puan dağılımı 
BPHDÖ 1.5 Apati Puanlan 

o 

2 

3 

Toplam 

n 

38 

4 

6 

2 

50 

% 

76.0 

24.0 

100.0 

% 

76.0 

8.0 

12.0 

4.0 

100.0 

BPHDÖ 1.5 Apati değişkeninden puan alanlar ve almayanlar iki gruba ayrıldı ve 

BPHDÖ'ye göre apati "Yok" ve "Var" grupları oluşturuldu. Bu iki grup nöropsikolojik 

profil ve davranışsal semptomlar açısından karşılaştırıldı. 
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Şekil 4-2ı 'de BPHDÖ'ne göre apatisi olan ve olmayan hasta gruplarının Kalifornia 

Sözel Öğrenme ve dikkat testlerinden aldıkları puanların karşılaştırıldığı Mann-Whitney U ve 

ANCOVA analizi sonuçları görülmektedir. A Listesi 5. Deneme (p<O. ı o; p<0.05) puanında 

anlamlı, A Listesi Toplam Doğru Sayısı (p<O. ı o; p=O. ı ı 6), A Listesi Uzun Gecikme li Serbest 

Hatıriama Doğru Sayısı (p<O.lO; p=O. ı ı 7) puanlarında ise sınırlı düzeyde anlamlı fark 

saptandı. Gruplar arasında dikkat testlerinden ileri menzil (p=0.730; p=0.970) ve geri menzil 

(p=0.262; p=0.427) puanlarında istatiksel olarak anlamlı düzeyde fark görülmedi. 

Şekil 4-22'de BPHDÖ'ne göre apatisi olan ve olmayan hasta gruplarının yürütücü 

işlevlerden sözel akıcılık, atasözü ve ikili benzerlikler testleri; görsel-mekansal işlevlerden 

Benton çizgi oryantasyonu ve Benton yüz tanıma testleri; dil işlevlerinden Bostan adiandırma 

testlerinden aldıkları puanların karşılaştırıldığı analiz sonuçları görülmektedir. Yürütücü 

işlevler testlerinden sernantİk sözel akıcılığın perseverasyon sayısında (p<0.05; p<0.05) 

gruplar arasında anlamlı düzeyde fark bulundu. Atasözleri toplam puanı (p=0.657; p=ı) ve 

ikili benzerlikler toplam puanında (p=0.9; p=0.792) ise anlamlı düzeyde fark yoktu. Görsel

mekansal işlev testlerinden Benton Yüz Tanıma (p<0.05; p=O. ı83) puanında sınırda anlamlı 

fark bulundu. Benton çizgi oryantasyonu puanında (p=0.206; p=0.264) gruplar arasında fark 

yoktu. Dil işlevlerini değerlendiren Bostan adiandırma testinde sernantİk (p=0.673; p=0.307) 

ve sernantİk + fonemik (p=0.547; p=0.264) ipucu puanlarında da gruplar arasında istatiksel 

olarak anlamlı düzeyde fark bulunmadı. 

Şekil 4-23'de BPHDÖ'ne göre apatisi olan ve olmayan hasta gruplarının yürütücü 

işlevleri değerlendiren Stroop, İz sürme ve Iowa kumar testlerinden aldıkları puanlar ile 

MMSE ve ACE-R puanları analiz sonuçları görülmektedir. Stroop testinde yanlış (p=0.459; 

p=0.823), spantan düzeltme (p=0.760; p=0.895) ve enterferans (p=0.780; p=0.841) 

bölümlerinde gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı. Yine yürütücü işlevler testlerinden İz 

sürme testi ve IOW A kumar testi toplam (p=0.364; p=0.850) puanında istatiksel anlamda 

fark yoktu. Tarama amaçlı uygulanan testlerden ACE-R toplam (p=0.946; p=0.5ı5) ve 

MMSE (p=0.526; p=0.973) puanlarında da gruplar arasında istatiksel olarak fark saptanmadı. 

Şekil 4-24'de BPHDÖ'ne göre apatisi olan ve olmayan hasta gruplarının 

Nöropsikiyatrik Envanter' den aldıkları puanların karşılaştırıldığı analiz sonuçları 

görülmektedir. NPE Rezeyan ( Sıklık x Şiddet) (p<O. 1 0), NPE Halusinasyon ( Sıklık x Şiddet) 

(p<0.05), NPE Depresyon (Sıklık x Şiddet) (p<O. 10), NPE Apati (Sıklık x Şiddet) (p<O.Ol), 

NPE Elasyon (Sıklık x Şiddet) (p<0.05), NPE Disinhibisyon (Sıklık x Şiddet) (p<O.Ol), NPE 

Irritabilite (Sıklık x Şiddet) (p<0.05), NPE Anormal Motor Davranis (Sıklık x Şiddet) 

(p<O.lO), NPE Uyku (Sıklık x Şiddet) (p<O.Ol), NPE Toplam (Sıklık x Şiddet) (p<O.Ol), 
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puanlarında gruplar arasında p<0.05 (anlamlı) veya p<O. 10 (sınırda anlamlı) düzeyinde fark 

tespit edildi. 

Tablo 4-21: BPHDÖ 1.5 Apati Yok-Var gruplarının dikkat testleri ve CSOT Mann-
Whitney U ve ANCOVA analizleri 

Değişken Grup N X Ss 
M-W 

Xoüzcltilmiş Std. Hata F o-46) u p p 

İleri Menzil Yok 38 5.08 0.850 214.500 0.730 5.063a 0.142 0.001 0.970 
Var 12 5.00 0.853 5.051a 0.260 

Geri Menzil Yok 38 3.61 0.823 182.000 0.262 3.596a 0.136 0.641 0.427 
Var 12 3.33 0.778 3.363a 0.250 

Anlık Bellek Yok 38 5.37 2.376 207.000 0.629 5.349a 0.392 0.119 0.731 
Var 12 5.00 2.174 5.060a 0.719 

A Listesi 5. Deneme Yok 38 10.84 2.727 147.500 0.065 10.808a 0.485 4.515 0.039* 
Var 12 8.50 3.371 8.608a 0.890 

A Listesi Toplam Doğru 
Yok 38 45.21 11.295 154.500 0.095 44.991a 1.941 2.559 0.116 

Sayısı 

Var 12 37.67 12.543 38.361 a 3.564 
A Listesi Kısa Gecikmeli 
Serbest Hatıriama Doğru Yok 38 8.53 2.826 171.500 0.196 8.492a 0.538 2.693 0.108 
Sayısı 

Var 12 6.50 4.232 6.607a 0.988 
A Listesi Kısa Gecikmeli 
İpucuyla Hatıriama Doğru Yok 38 10.45 2.845 193.500 0.430 10.439a 0.539 1.505 0.226 
Sayısı 

Var 12 9.00 4.200 9.026a 0.990 
A Listesi Uzun Gecikmeli 
Serbest Hatıriama Doğru Yok 38 9.08 3.348 152.000 0.083 9.029a 0.596 2.557 0.117 
Sayısı 

Var 12 6.83 4.174 6.992a 1.095 
A Listesi Uzun Gecikmeli 
İpucuyla Hatıriama Doğru Yok 38 10.08 3.233 189.000 0.372 10.094a 0.560 1.046 0.312 
Sayısı 

Var 12 8.92 3.655 8.870a 1.028 
A Listesi Toplam 

Yok 38 9.68 6.921 197.500 0.487 9.665a 1.111 0.610 0.439 
Perseverasyon lar 

Var 12 7.75 5.396 7.812a 2.039 
Uzun Gecikmeli Toplam 

Yok 38 14.21 2.429 220.000 0.851 14.157a 0.356 0.802 0.375 
Tanıma 

Var 12 14.67 1.37 ı 14.838a 0.654 
Tanımada Yalancı Pozitif 

Yok 38 5.61 6.275 180.000 0.273 5.588a 1.020 0.356 0.554 
Toplamı 

Var 12 6.83 5.906 6.888a 1.873 
Ayrımlanabilirlik Puanı Yok 38 84.47 13.821 190.500 0.392 84.408a 2.286 0.325 0.571 

Var 12 81.42 13.668 81.625a 4.198 
CSOT: Kalifomiya Sözel Öğrenme Testi 
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Tablo 4-22: BPHDÖ 1.5 Apati Yok-V ar gruplarının Hikaye, KAS, Hayvan, Atasözle ri, 
İkili Benzerlikler, BNT, BLO, BFR Testleri Mann-Whitney U ve ANCOVA analizleri 

Değişken Grup N X Ss 
M-W 

Xoüzeltilmiş Std. Hata F o-46) u p p 

Hikaye Anlık Spantan 
Yok 38 10.18 4.318 211.000 0.698 10.141a 0.730 0.143 0.707 

Hatırıama 

Var 12 9.42 4.461 9.553a 1.340 
Hikaye Anlık İpucu ile 

Yok 38 3.37 1.992 ı 93.500 0.427 3.321a 0.318 0.246 0.622 
Hatırıama 

Var 12 2.83 1.586 2.984a 0.583 
Hikaye Gecikmeli Spantan 

Yok 38 10.51 4.817 183.500 0.621 10.442a 0.847 0.162 0.689 
Hatıriama 

Var 12 9.45 5.592 9.695a 1.606 
Hikaye Gecikmeli İpucuyla 

Yok 38 1.86 1.456 198.500 0.900 l.800a 0.252 0.579 0.451 
Hatiriama 

Var 12 2.00 1.732 2.220a 0.478 
KAS Yok 38 24.35 12.214 221.500 0.991 23.750a 2.054 0.359 0.552 

Var 12 24.50 13.091 26.354a 3.722 
KAS Perseverasyon Yok 38 0.97 1.280 187.000 0.370 .930a 0.254 0.285 0.596 

Var 12 1.08 2.065 ı .216a 0.459 
Hayvan Sayma Yok 38 17.63 4.733 202.000 0.554 17.414a 0.864 0.155 0.696 

Var 12 16.00 6.715 1 6.688a 1.587 
Hayvan Perseverasyon Yok 38 1.05 1.207 128.000 0.013 1.027a o.ı74 4.393 0.042* 

Var 12 o.ı7 0.389 0.247a 0.320 
Atasözleri Toplam Puan Yok 38 18.61 8.290 208.500 0.657 18.340a 1.394 0.000 1.000 

Var 12 17.50 8.970 18.3403 2.560 
ikili Benzerlikler Toplam 

Yok 38 29.37 8.059 222.500 0.900 29.114a 1.363 0.070 0.792 
Puan 

Var 12 29.08 8.908 29.888a 2.504 
BNT: Spantan Yok 38 24.13 5.ı42 2ı 7.500 0.81 ı 23.889a 0.817 1.487 0.229 

Var 12 25.25 4.693 26.017a ı.500 

BNT: Spantan ve Sernantİk 
Yok 38 25.89 4.15ı 209.500 0.673 25.706a 0.668 1.067 0.307 

İp ucu 
Var 12 26.58 3.848 27.180a 1.227 

BNT: Spantan ve Semantik 
Yok 38 28.32 2.326 202.000 0.549 28.201 a 0.379 1.277 0.264 

ve Fonemik İpucu 
Var 12 28.75 2.379 29.ı15a 0.696 

Benton Çizgi oryantasyonu Yok 38 ı7.05 7.374 172.500 0.206 17.000a 1.207 0.763 0.387 
Var ı2 ı4.58 6.815 14.748a 2.2ı7 

Benton Yüz Tanıma Yok 38 46.18 5.412 134.500 0.033 45.931a 0.881 1.832 0.183 

Var 12 42.58 5.316 43.385a 1.617 
BNT: Boston Adiandırma Testi 
BLO: Benton Çizgi Oryantasyonu 
BFR: Benton Yüz Tanıma 
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Tablo 4-23: BPHDÖ 1.5 Apati Yok-Var gruplarının Stroop, İz Sürme, IOW A Kumar 
Testi, MMSE ve ACE-R Mann-Whitney U ve ANCOVA analizleri 

Değişken Grup N X Ss 
M-W 

X Düzeltilmiş Std. Hata F o-46) u p p 

STROOP: Y Yok 38 3.59 8.200 193.000 0.459 3.542a 1.325 0.051 0.823 
Var 12 2.75 6.412 2.911 a 2.400 

STROOP: SD Yok 38 3.73 3.641 209.000 0.760 3.812a 0.649 0.018 0.895 
Var 12 4.25 4.393 3.995a 1.176 

STROOP: Enterferans Yok 38 63.32 46.298 210.000 0.780 65.473a 8.165 0.041 0.841 
Var 12 75.58 60.647 68.957a 14.790 

İZ SÜRME: B-A Yok 38 166.553 113.200 204.000 0.582 170.382a 19.160 0.022 0.883 
Var 12 188.583 123.086 176.456a 35.184 

İZ SÜRME: Hata Yok 38 2.7500 3.66324 75.500 0.397 2.871a 0.604 1.991 0.167 
Var 12 1.1667 1.32916 0.524a 1.503 

IOW A Toplam Puanı Yok 38 1.28 15.958 146.000 0.364 0.727a 2.827 0.036 0.850 
Var 12 -2.50 17.859 -0.51r 5.667 

MMSE Yok 38 27.11 3.152 200.500 0.526 27.049a 0.501 0.001 0.973 
Var 12 26.83 2.823 27.012a 0.920 

ACE_R: Toplam Puanı Yok 38 76.97 13.603 225.000 0.946 76.381 a 2.136 0.431 0.515 
Var 12 77.50 ll. 180 79.377a 3.923 

STROOP Y: Stroop Yanlış 
STROOP SO: Stroop Spontan Düzeltme 
MMSE: Mini Mental Durum Muayenesi 
ACE-R: Addenbrook Kognitif Muayenesi-Yenilenmiş 

Tablo 4-24: BPHDÖ 1.5 Apati Yok-V ar gruplarının NPE Mann-Whitney U analizleri 

Değişken Grup N X Ss 
M-W 
u p 

NPE Hezeyan (Sıklık x Şiddet) Yok 38 0.34 1.949 183.000 0.050* 
Var 12 1.17 2.480 

NPE Halusinasyon (Sıklık x Şiddet) Yok 38 0.05 0.226 ı 81.000 0.040* 
Var 12 0.83 1.850 

NPE Ajitasyon (Sıklık x Şiddet) Yok 38 0.32 1.165 226.000 0.923 
Var 12 0.50 1.732 

NPE Depresyon (Sıklık x Şiddet) Yok 38 0.68 1.544 160.500 0.069 
Var 12 3.00 4.068 

NPE Apati (Sıklık x Şiddet) Yok 38 0.11 0.649 157.000 0.002* 
Var 12 2.17 3.762 

NPE Anksiyete (Sıklık x Şiddet) Yok 38 0.74 1.735 182.000 0.197 
Var 12 2.08 3.029 

NPE Elasyon (Sıklık x Şiddet) Yok 38 0.00 0.000 190.000 0.01 ı* 
Var 12 0.50 1.168 

NPE Disinhibisyon(Sıklık x Şiddet) Yok 38 0.08 0.359 141.000 0.001 * 
Var 12 1.75 2.701 

NPE Irritabilite (Sıklık x Şiddet) Yok 38 0.58 1.968 162.000 0.032* 
Var 12 2.00 2.954 

NPE Anormal Motor Davranis (Sıklık x 
Yok 38 0.32 1.947 196.500 0.082 

Şiddet) 

Var 12 1.75 4.137 
NPE Uyku (Sıklık x Şiddet) Yok 38 0.82 2.252 127.500 0.004* 

Var 12 3.58 3.630 
NPE Istah (Sıklık x Şiddet) Yok 38 1.24 2.498 178.000 0.151 

Var 12 2.83 3.664 
NPE Toplam (Sıklık x Şiddet) Yok 38 5.26 7.391 114.000 0.008* 

Var 12 22.17 22.942 
NPE: Nöropsikiyatrik Envanter 
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S.BPHDÖ'ne görde dopamin disregülasyonu olan hastaların nöropsikolojik 

değerlendirmesi 

BPHDÖ 1.6 Dopamin Disregülasyonu Var - Yok grupları nöropsikolojik profil 
karşılaştırması 

Çalışmaya alınan 50 hastadan 10 tanesinde (%20) BPHDÖ'ne göre dopamin 

disregülasyon sendromu saptandı. Tablo 4.25' de hastalarda dopamin disregülasyonu oranı, 

4.26' da ise dopamin disregülasyonu puan dağılımı görülmektedir. 

Tablo 4-25: BPHDÖ 1.6 Dopamin Disregülasyonu puan dağılımı 
BPHDÖ 1.6 Dopamin Disregülasyonu Puanları n % 

o 40 80,0 

5 10,0 

2 3 6,0 

4 2 4,0 

Toplam 50 100,0 

Tablo 4-26: BPHDÖ 1.6 Dopamin Disregülasyonu durumu grupları 
BPHDÖ 1.6 Dopamin Disregülasyonu Durumu 

Yok 

Var 

Toplam 

n 

40 

lO 

50 

% 

80,0 

20,0 

100,0 

BPHDÖ 1.5 Dopamin Disregülasyonu değişkeninden puan alanlar ve almayanlar iki 

gruba ayrıldı ve BPHDÖ'ye göre apati "Yok" ve "Var" grupları oluşturuldu. Bu iki grup 

nöropsikolojik profil ve davranışsal semptomlar açısından karşılaştırıldı. 

Şekil 4-27'de BPHDÖ'ne göre dopamin disregülasyonu olan ve olmayan hasta 

gruplarının Kaliforniya Sözel Öğrenme ve dikkat testlerinden aldıkları puanların 

karşılaştırıldığı Mann-Whitney U ve ANCOV A analizi sonuçları görülmektedir. Dikkat ve 

Kaliforniya sözel öğrenme testleri puanlarında gruplar arasında fark tespit edilmedi. 

Şekil 4-28'de BPHDÖ'ne göre dopamin disregülasyonu olan ve olmayan hasta 

gruplarının yürütücü işlevlerden sözel akıcılık, atasözü ve ikili benzerlikler testleri; görsel

mekansal işlevlerden Benton çizgi oryantasyonu ve Benton yüz tanıma testleri; dil 

işlevlerinden Boston adiandırma testlerinden aldıkları puanların karşılaştırıldığı analiz 

sonuçları görülmektedir. Görsel-mekansal işlevlerden Benton yüz tanıma (p<0.05; p<O. 10) 

testi puanında gruplar arasında anlamlı düzeyde fark tespit edildi. Benton çizgi oryantasyonu 
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(p=0.444; p=0.520) puanında ise fark yoktu. Dil işlevlerini değerlendiren Boston adiandırma 

testinde sernantİk (p=0.652; p=0.369) ve semantik + fonemik (p=0.296; p=O. 109) ipucu 

puanında gruplar arasında anlamlı fark görülmedi. Yürütücü işlevlerden atasözleri (p=0.215; 

p=0.289), ikili benzerlikler (p=0.601; p=0.675) ve sözel akıcılık testleri puanlarında da 

gruplar arasında fark yoktu. 

Şekil 4-29'da BPHDÖ'ne göre dopamin disregülasyonu olan ve olmayan hasta 

gruplarının yürütücü işlevleri değerlendiren Stroop, İz sürme ve Iowa kumar testlerinden 

aldıkları puanlar ile MMSE ve ACE-R puanlan analiz sonuçları görülmektedir. Yürütücü 

işlev testlerinden STROOP: Y (p=0.610; p<0.05), STROOP: Enterferans Süresi (p<0.10; 

p=O. 165), İz Sürme: Hata (p<0.05; p<0.05), IOW A Toplam (p<O. 10; p=O. 138) puanları 

arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulundu. 

Şekil 4-30'da BPHDÖ'ne göre dopamin disregülasyonu olan ve olmayan hasta 

gruplarının Nöropsikiyatrik Envanter' den aldıkları puanların karşılaştırıldığı analiz sonuçları 

görülmektedir. NPE Rezeyan (Sıklık x Şiddet) (p<0.05), NPE Disinhibisyon (Sıklık x Şiddet) 

(p<0.01), NPE İrritabilite (Sıklık x Şiddet) (p<0.01), NPE Anormal Motor Davranİs (Sıklık x 

Şiddet) (p<0.05), NPE Uyku (Sıklık x Şiddet) (p<0.01), NPE Toplam (Sıklık x Şiddet) 

(p<0.05) değişkenlerinde gruplar arasında p<0.05 (anlamlı) veya p<O. 10 (sınırda anlamlı) 

düzeyinde fark tespit edildi. 
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Tablo 4-27: BPHDÖ 1.6 Dopamin Disregülasyonu Yok-Var gruplarının dikkat 
testlerive CSOT Mann-Whitney U ve ANCOVA analizleri 

Değişken Grup N X Ss 
M-W 

Xoüzeltilmiş Std. Hata F o-46l u p p 

İleri Menzil Yok 40 5.02 0.862 174.500 0.487 5.003a 0.136 0.812 0.372 
Var lO 5.20 0.789 5.288a 0.281 

Geri Menzil Yok 40 3.48 0.816 160.000 0.298 3.455a 0.130 1.992 0.165 
Var 10 3.80 0.789 3.882a 0.268 

Anlık Bellek Yok 40 5.33 2.291 184.000 0.695 5.333a 0.380 0.091 0.765 
Var 10 5.10 2.514 5.067a 0.783 

A Listesi 5. Deneme Yok 40 10.50 3.030 163.000 0.366 10.510a 0.487 1.031 0.315 
Var lO 9.40 3.026 9.360a 1.004 

A Listesi Toplam Doğru Yok 40 44.00 11.574 174.000 0.528 43.913a 1.927 0.327 0.570 
Sayısı 

Var 10 41.00 13.638 41 .349a 3.970 
A Listesi Kısa Gecikmeli 
Serbest Hatulama Doğru Yok 40 8.30 3.283 155.000 0.272 8.325a 0.529 1.342 0.253 
Sayısı 

Var lO 7.00 3.266 6.900a 1.090 
A Listesi Kısa Gecikmeli 
İpucuyla Hatıriama Doğru Yok 40 10.25 3.070 184.500 0.705 10.267a 0.529 0.463 0.500 
Sayısı 

Var 10 9.50 3.951 9.431 a 1.089 
A Listesi Uzun Gecikmeli 
Serbest Hatıriama Doğru Yok 40 8.95 3.449 142.500 0.161 8.982a 0.577 2.704 0.107 
Sayısı 

Var 10 6.90 4.149 6.774a ı. 190 
A Listesi Uzun Gecikmeli 
İpucuyla Hatulama Doğru Yok 40 9.95 3.234 180.500 0.634 9.930a 0.548 0.262 0.611 
Sayısı 

Var lO 9.20 3.853 9.279a 1.128 
A Listesi Toplam 

Yok 40 9.50 6.910 182.500 0.671 9.528a 1.080 0.375 0.543 
Perseverasyonlar 

Var lO 8.10 5.259 7.990a 2.225 
Uzun Gecikmeli Toplam 

Yok 40 14.20 2.377 ı 76.500 0.556 14.284a 0.348 0.051 0.823 
Tanıma 

Var 10 14.80 1.398 14.466a 0.717 
Tanımada Yalancı Pozitif 

Yok 40 5.32 5.235 169.000 0.450 5.472a 0.984 0.874 0.355 
Toplamı 

Var lO 8.20 8.942 7.611a 2.026 
Aynmlanabilirlik Puanı Yok 40 85.05 ı 1.433 171.500 0.488 84.784a 2.200 1.042 0.313 

Var lO 78.50 20.457 79.562a 4.533 
CSOT: Kalifomiya Sözel Öğrenme Testi 
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Tablo 4-28: BPHDÖ 1.6 Dopamin Disregülasyonu Yok-Var gruplarının Hikaye, KAS, 
HAYVAN, Atasözleri, İkili Benzerlikler, BNT, BLO, BFR Testleri Mann-Whitney U ve 
AN COV A analizleri 

Grup N X Ss 
M-W 

Xnüzeltilmiş Std. Hata F o-46l Değişken u p p 

Hikaye Anlık Spontan 
Yok 40 9.68 3.899 ı73.500 0.5ı9 9.67ı a 0.7oı ı.oı5 0.3ı9 

Hatıriama 

Var 10 11.30 5.774 ı 1.3 ı4a 1.444 
Hikaye Anlık İp ucu ile 

Yok 40 3. ı8 1.824 ı 82.500 0.667 3.135a 0.307 0.539 0.466 
Hatıriama 

Var 10 3.50 2.273 3.659a 0.632 
Hikaye Gecikmeli Spontan Yok 40 9.92 4.474 142.500 0.380 9.936a 0.813 0.847 0.362 
Hatırlama 

Var 10 11.78 6.815 ll.724a 1.738 
Hikaye Gecikmeli İpucuyla 

Yok 40 1.82 1.467 153.500 0.552 1. 789a 0.243 0.971 0.330 
Hatiriama 

Var 10 2.22 1.716 2.361 a 0.519 
KAS Yok 40 23.58 ı 1.484 148.000 0.408 23.468a 1.942 1.152 0.289 

Var 10 28.00 15.684 28.475a 4.188 
KAS Perseverasyon Yok 40 1.05 1.377 134.500 0.195 1.047a 0.242 0.195 0.661 

Var 10 0.78 1.986 0.790a 0.522 
Hayvan Sayma Yok 40 17.38 5.133 182.500 0.671 17.319a 0.839 0.041 0.841 

Var lO 16.70 5.945 16.925a 1.729 
Hayvan Perseverasyon Yok 40 0.93 1.207 170.000 0.424 0.965a o.ı72 2.418 0.127 

Var 10 0.50 0.707 0.341 a 0.355 
Atasözleri Toplam Puan Yok 40 17.65 8.248 149.000 0.215 17.674a 1.335 1.150 0.289 

Var lO 21.10 8.762 21.004a 2.751 
ikili Benzerlikler Toplam 

Yok 40 28.98 8.176 178.500 0.601 29.041a 1.321 0.178 0.675 
Puan 

Var 10 30.60 8.488 30.336a 2.721 
BNT: Spontan Yok 40 24.28 5.114 189.000 0.789 24.125a 0.800 0.546 0.464 

Var 10 24.90 4.818 25.500a 1.649 
BNT: Spontan ve Semantik Yok 40 25.85 4.222 181.500 0.652 25.786a 0.650 0.824 0.369 
İp ucu 

Var 10 26.90 3.348 27.157a 1.338 
BNT: Spontan ve Semantik 

Yok 40 28.23 2.402 157.500 0.296 28.145a 0.362 2.671 o.ı09 ve Fonemik İpucu 
Var 10 29.20 1.874 29.521 a 0.746 

Benton Çizgi Oryantasyonu Yok 40 16.95 6.034 168.500 0.444 16.814a 1.175 0.420 0.520 
Var 10 14.50 ı 1.108 15.043a 2.421 

Benton Yüz Tanıma Yok 40 46.08 5.308 118.500 0.047 46.073a 0.838 3.739 0.059 
Var 10 42.30 5.774 42.307a 1.726 

BNT: Bostan Adiandırma Testi 
BLO: Benton Çizgi Oryantasyonu 
BFR: Benton Yüz Tanıma 
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Tablo 4-29: BPHDÖ 1.6 Dopamin Disregülasyonu Yok-Var gruplarının Stroop, İz 
Sürme, IOW A, MMSE, ACE-R Testleri Mann-Whitney U ve ANCOV A analizleri 

Değişken Grup N X Ss 
M-W 

Xoüzeltilmiş Std. Hata F o-46) u p p 

STROOP: Y Yok 40 2.03 4.148 162.000 0.610 2.015a 1.176 6.998 0.01 1* 
Var 10 9.44 ı 5.018 9.488a 2.536 

STROOP: SO Yok 40 3.83 3.922 168.500 0.764 3.869a 0.619 0.002 0.964 
Var 10 4.00 3.391 3.803a 1.335 

STROOP: Enterferans Yok 40 62.53 49.429 110.500 0.073 61.580a 7.620 1.992 0.165 
Var lO 83.22 50.687 87.424a 16.437 

İZ SÜRME: B-A Yok 40 ı 67.950 ı 14.0ı8 180.500 0.633 ı68.8or 18.563 o.ı23 0.727 
Var ı o 187.400 122.552 ı 83.974a 38.24ı 

İZ SÜRME: Hata Yok 40 2.818 3.575 37.500 0.045 2.952a 0.570 4.360 0.044* 
Var lO 0.400 0.894 -0.48 ı a 1.522 

IOW A Toplam Puanı Yok 40 2.46 17.00ı 102.500 0.076 2.384a 2.70ı 2.290 o.ı38 

Var 10 -7.78 9.563 -7.46r 5.752 
MMSE Yok 40 27.25 2.985 ı57.000 0.290 27. ı41 a 0.485 0.200 0.657 

Var 10 26.20 3.327 26.637a 0.999 
ACE-R: Toplam Puanı Yok 40 77.45 12.832 189.000 0.789 77.205a 2.082 0.012 0.914 

Var lO 75.70 14.056 76.680a 4.288 
STROOP Y: Stroop Yanlış 
STROOP SO: Stroop Spontan Düzeltme 
MMSE: Mini Mental Durum Muayenesi 
ACE-R: Addenbrook Kognitif Muayenesi 

Tablo 4-30: BPHDÖ 1.6 Dopamin Disregülasyonu Yok-Var gruplarının NPE Man n-
Whitney U analizleri 

Değişken Grup N X Ss 
M-W 
u p 

NPE Hezeyan (Sıklık x Şiddet) Yok 40 0.32 1.90 150,000 0,020* 
Var 10 1.40 2.67 

NPE Halüsinasyon (Sıklık x Şiddet) Yok 40 0.13 0.52 174,000 0,226 
Var lO 0.70 1.89 

NPE Ajitasyon (Sıklık x Şiddet) Yok 40 0.08 0.47 144,000 0,004* 
Var 10 1.50 2.55 

NPE Depresyon (Sıklık x Şiddet) Yok 40 1.20 2.60 187,000 0,708 
Var ı o 1.40 2.46 

NPE Apati (Sıklık x Şiddet) Yok 40 0.30 1.07 ı 72,000 o,ı92 

Var lO 1.80 4.05 
NPE Anksiyete (Sıklık x Şiddet) Yok 40 0.78 1.76 161,500 0,249 

Var lO 2.20 3.19 
NPE Elasyon (Sıklık x Şiddet) Yok 40 0.08 0.47 185,000 0,284 

Var 10 0.30 0.95 
NPE Disinhibisyon (Sıklık x Şiddet) Yok 40 0.28 1.30 134,000 0,008* 

Var 10 1.30 2.00 
NPE Irritabilite (Sıklık x Şiddet) Yok 40 0.52 1.63 143,500 0,050* 

Var lO 2.50 3.69 
NPE Anormal Motor Davranis (Sıklık x 

Yok 40 0.30 1.90 165,500 
0,042* 

Şiddet) 

Var 10 2.10 4.48 
NPE Uyku (Sıklık x Şiddet) Yok 40 0.85 2.07 93,500 0,001 * 

Var lO 4.00 4.16 
NPE Jstah (Sıklık x Şiddet) Yok 40 1.53 2.86 175,500 0,452 

Var 10 2.00 2.98 
NPE Toplam (Sıklık x Şiddet) Yok 40 6.35 9.55 96,000 0,010* 

Var 10 21.20 23.79 
NPE:Nöropsikiyatrik Envanter 
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BEŞİNCi BÖLÜM 

V.TARTIŞMA 

Bu çalışmanın asıl amacı BPHDÖ ölçeği ile PH' da kognitif bozulnıanın ne ölçüde 

öngörülebileceğini araştırmaktı. Buna yönelik olarak hastalar klinik ve nöropsikolojik olarak 

detaylı değerlendirilerek incelendi. İkinci! amaçlarımız arasında BPHDÖ ile non-motor 

semptomların ne derecede değerlendirilebiidiğini araştırmak vardı. Bunun için BPHDÖ ile 

değerlendirilen non-motor semptomların sonuçlarını bu semtomlara yönelik uygulanan 

geçerliliği kanıtlanmış spesifik ölçeklerle karşılaştırdık. Ayrıca Parkinson hastalarında 

kognitif bozukluğun bir bileşeni olarak nitelendirilebilecek apati ve dopamin disregülasyon 

sendromunun kognitif profilini görmeyi hedefledik Apati ve dopamin disregülasyon 

sendromu varlığı BPHDÖ'ne göre (ilgili alt maddeden 1 puan ve üstü alanlar) belirlendi ve 

uygulanan geniş bir nöropsikolojik batarya ile bu hastaların kognitif profili karşılaştırıldı. 

Çalışmaya alınan 50 hastadan 39'unda (%78) Hafif Kognitif Bozukluk, 3'ünde (% 6) 

Parkinson Hastalığı Demansı saptandı. Aarsland ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada 

PHD'nin kesitsel prevalansı %25-30 bulunmuştur (Aarsland ve ark., 2005). Prospektif 

çalışmalar PHD prevalansının yıllar içerisinde arttığını göstermiştir. Örneğin hastaları 

preospektif olarak izleyen bir çalışmada PHD prevalansının başlangıç, 4 yıl ve 8 yıl sonraki 

oranları %26, %51, ve %78 bulunmuştur (Aarsland ve ark., 2003). Başka bir çalışmada 

demansı olmayan Parkinson hastalarında 4 yıllık izlem sonrasında %42, 15 yıl sonrasında ise 

%48 oranında demans geliştiği gösterilmiştir (Hely ve ark., 2008). 

Parkinson hastalarında hafif kognitif bozukluk, yapılan çalışmalarla %18-36 arasında 

değişen oranlarda bildirilmiştir. Aarsland ve arkadaşlarının 196 Parkinson hastasıyla 

yaptıkları bir çalışmada HKB oranı %18.9 bulunmuştur (Aarsland ve ark., 2009). Foltynie ve 

arkadaşları 84'ü yeni tanı almış toplam 159 hastayla yaptıkları bir çalışmada hastaların 

%31.4'ünde Hafif Kognitif Bozukluk tespit etmişlerdir (Foltynie ve ark., 2004). Dujardin ve 

arkadaşları 44 Parkinson hastanın %36'sında, Muslimovic ve arkadaşları ise 115 Parkinson 

hastasının %24'ünde Hafif Kognitif Bozukluk saptamışlar ve bu hastaların hepsinde birden 

fazla kognitif alanda bozulma bildirilmişlerdir (Dujardin ve ark., 2004; Muslimovic ve ark., 

2005). Başka bir çalışmada Elgh ve arkadaşları 30 kişilik Parkinson hastası grubunda hafif 

kognitif bozukluğu %30 oranında bulmuşlardır (Elgh ve ark., 2009). Kandiah ve arkadaşları 

ise 106 kişilik Parkinson hastası grubunda %31 oranında HKB bulmuşlardır. Bu oranların 
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hastalık ilerledikçe %40-SO'lere kadar çıktığı görülmüştür (Poletti ve ark., 20ı ı). Hafif 

Kognitif Bozukluk tespit edilen Parkinson hastalarının PHD gelişiminde yüksek riske sahip 

olduğu bilinmektedir. Yapılan çalışmalar demansı olmayan ancak kognitif bozukluk tespit 

edilmiş Parkinson hastalarının 2-5 yıllık izlem sonucunda %20-60 arasında değişen oranlarda 

demans geliştirdiğini göstermiştir (Litvan ve ark., 20ı ı). Janvin ve arkadaşları PH-HKB 

hastalarının %62'sinin, normal kognisyonu olan hastaların ise %20'sinin 4 yıl sonunda 

demans geliştirdiğini göstermişlerdir (Janvin ve ark., 2006). Elli kişilik Parkinson hastası 

grubuyla yaptığımız çalışmada Hafif Kognitif Bozukluk oranının (%78) literatür bilgileriyle 

karşılaştırıldığında oldukça yüksek olduğu görüldü. Bizim çalışmamızda hastalara uygulanan 

nöropsikolojik bataryanın daha geniş kapsamlı olması bu sonucu doğurduğu düşünüldü. 

Ayrıca PHD oranı da yine literatür bilgilerine göre daha düşüktü. Çalışmaya aldığımız 

Parkinson hastası grubunda hastaların çoğunluğunun erken evrede olması HKB oranının 

yüksek, PHD oranının ise düşük çıkmasına neden olabilir. Bu gruptaki hastaların klinik 

takiplerinde yıllar içerisinde demans geliştirip geliştirmeyeceği yönünden ileri izlem 

gereklidir. 

Parkinson Hastalığı'nda BPHDÖ İle Kognitif Bozulmanın Değerlendirilmesi 

Hafif kognitif bozukluk tanısı alan 39 hastanın BPHDÖ sonuçlarına bakıldığında 

ı9'unda unutkanlık yakınması yoktu. Bu hastalarda nöropsikolojik incelemeler sonrasında 

çeşitli kognitif alanlarda bozukluk tespit edildi. Çalışmamız sadece Birleşik Parkinson 

Hastalığı Derecelendirme Ölçeği kullanarak kognitif durumun değerlendirildiği durumlarda 

özellikle HKB duyarlılığın düşük olmasından dolayı bu bulguların göz ardı edilebileceği 

gerçeğini ortaya koymaktadır. Ayrıca araştırmalarda da sadece bu ölçeğe bağlı kalınarak 

yapılan değerlendirmeler de eksik bilgilerin edinilmesine neden olabilir. Buna karşın PHD 

olan hastaların skalanın ı. ı maddesinden yüksek skor alması ölçeğin kognitif ve davranışsal 

bulguların daha belirgin olduğu ileri dönemlerde daha etkili olabileceğini düşündürtmektedir. 

Ancak bu çalışmadaki demanslı hasta sayısının az olması da göz ardı edilmemelidir. 

Hafif Kognitif Bozukluk ve Parkinson Hastalığı Demansı tanısı alan hastalada normal 

kognisyon tespit edilen hastalardan oluşan iki grubun logistik regresyon analizi sonuçları 

BPHDÖ'nin kognitif bozukluğu tahmin etmede etkili olmadığını göstermiştir. Birleşik 

Parkinson Hastalığı Derecelendirme Ölçeğinde non-motor semptomların değerlendirildiği 

BPHDÖ I, günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirildiği BPHDÖ Il, motor bulguların 

değerlendirildiği BPHDÖ III, motor dalgalanmalar ve tedavi komplikasyonlarının 

değerlendirildiği BPHDÖ IV, BPHDÖ I ölçeği alt maddelerinden kognitif bozukluk, depresif 
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duygudurum, apati, BPHDÖ II ölçeği alt maddelerinden gündüz uykululuğu, BPHDÖ III 

motor muayene bölümünden konuşma postural instabilite ve Hoehn-Y alır evresi alt 

maddelerinin gruplar arasında kognitif bozukluğun dağılımını tahmin etmekte anlamlı 

olmadığı görüldü. Ayrıca alınan ortalama levodopa dozunun da PH' nda kognitif bozulmaya 

etkisinin olmadığı saptanmıştır. Buna karşın regresyon modellerinin hemen hepsinde hastalık 

süresi ve yaş kognitif bozukluk için risk faktörü olarak tespit edilmiştir. 

Parkinson hastalarında demans gelişim riskinin normal yaşlı populasyona göre 6 kat 

daha fazla olduğu, yaşla birlikte hastalığın başlangıç yaşının da demans gelişiminde prediktif 

faktörler olduğu bilinmektedir (Aarsland ve ark., 2001). Bununla birlikte ağır düzeyde 

ekstrapiramidal bulguları olan (BPHDÖ bölüm III >24 ) hastaların kontrol grubuna göre 5 kat 

artmış demans riskine sahip olduğu ve ileri yaşla birlikte (72 yaş üstü) ağır motor özürlülüğün 

bu riski 10 kata çıkardığı gösterilmiştir (Levy ve ark., 2002). Hafif Kognitif Bozukluk PHD 

gelişiminde bir risk faktörü olarak bulunmuştur ve ileri yaş, uzun hastalık süresi ve ağır motor 

özürlülük de PH'nda HKB gelişimi için risk faktörleri olarak bildirilmiştir (Litvan ve ark., 

2011). Çalışmaya aldığımız Parkinson hastalarının büyük çoğunluğu HKB olan hastalardan 

oluşmaktaydı ve uzun hastalık süresi ve ileri yaş bu hastalarda kognitif bozukluk gelişiminde 

risk faktörleri olarak bulundu. Bizim çalışmamızda motor bulguların değerlendirildiği 

BPHDÖ bölüm III puanının kognitif bozulma ya etkisi yoktu. Bu sonucun hastaların büyük bir 

kısmının erken evre hastalardan oluşmasından kaynaklandığı düşünüldü. 

Aarsland ve arkadaşları, yaptıkları bir çalışmada demans gelişen hastalarda uzun 

hastalık süresi, ileri yaş, ağır parkinsonizm bulgularına ek olarak yüksek doz levodopa 

kullanırnın olduğunu, ancak ortalama levodopa dozu alımınının demans geliştiren ve 

geliştirmeyen hastalar arasında fark göstermediğini bildirmişlerdir (Aarsland ve ark., 2001). 

Bizim çalışmamızda da ortalama levodopa dozunun kognitif bozukluk tespit edilen ve 

edilmeyen hastalar arasında farklı olmadığı görüldü. 

Uç ve arkadaşları, PH tanısı almış 46 hastayla yaptıkları bir çalışmada halüsinasyonlar, 

yutma ve konuşma bozuklukları, öncesinde gastrointestinal ve ürolojik problemierin 

varlığının kognitif bozulmayaneden olan risk faktörleri olduğunu bildirmişlerdir (Uç ve ark., 

2005). Gastrointestinal ve genitoüriner sistem problemlerinden kaynaklanan konstipasyon, 

hazımsızlık, erektil disfonksiyon, üriner inkontinans PH'nın non-motor semptomlarıdır ve 

otonomik tutuluma işaret eder (Chaudri, 2008). Poewe, yapılan bir çalışma sonucu PHD ve 

DLB hastalarında otonomik disfonksiyonun Parkinson hastalarına oranla daha sık görülmesi 

ile ilgili olarak kognitif disfonksiyonla otonomik disfonksiyon arasındaki ilişkiye dikkat 

çekmiştir (Poewe, 2007). Williams-Oray ve arkadaşları da postural instabilite ve yürüme 
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bozukluğundan ziyade bulher disfonksiyonu demans gelişimiyle daha fazla ilişkilendirmiştir 

(Wiliams-Gray ve ark., 2007). Çalışmamızda psikiyatrik veya otonomik semptomların 

değerlendirildiği BPHDÖ alt ölçeklerinin kognitif bozulmaya etkisinin olmadığı görüldü. 

Literatür bilgilerine bakıldığında psikiyatrik ve otonomik semptomlar daha çok PHD ile 

ilişkilendirilmiştir. Bizim çalışmamızda da PHD olan hasta sayısının az olması buna karşın 

HKB hasta sayısının fazla olması bu bulguların demans düzeyinde iken belirgin olduğunu, 

HKB gibi daha erken evrelerde ise belirgin olmadığı ve kognitif bozukluk açısından risk 

yaratmadığını düşündürtmektedir. Bu amaçla yapılacak daha geniş çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Non-motor Semptomların Değerlendirilmesi 

LDepresyon 

Bildirilmiş çeşitli çalışmalara göre Parkinson hastalarında depresif semptomların 

prevalansı %16-70 arasındadır (Habermann-Litte 1991, Hantz 1994). Parkinson hastalarında 

DSM-IV 4 tanı kriterlerine göre tanı almış major depresyon tanısı ise bildirilen çalışmalara 

göre %7-32 arasında değişmektedir (Veazey C ve ark. 2005). Çalışmamızda BPHDÖ'ne göre 

hastaların %34'ünde depresif yakınmalar vardı. Major Depresyon ise % 6 oranında bulundu. 

Ayrıca major depresyon tanısı almayan ancak depresif yakınmaları olan hastalardan 4 tanesi 

antidepresan tedavi altındaydı. Bununla birlikte Major Depresyonu olan hastalar da 

antidepresan tedavi almamaktaydı. Parkinson hastalarında Major Depresyonun gözden 

kaçabildiğini bu nedenle de depresif semptomların bu hastalarda detaylı bir şekilde 

sorgulanması gerektiğini çalışmamız göstermiştir. Geriatrik Depresyon Ölçeği (kısa 

versiyonu) ve BPHDÖ Depresif Duygudurum puanları karşılaştırıldığında aralarında 

korelasyon tespit edildi. Geriatrik Depresyon Ölçeği kesme puanı 3, duyarlılığı %59, 

özgüllüğü ise %58 bulundu. Tumas ve arkadaşlarının, 50 kişilik Parkinson hastası grubuyla 

yaptıkları bir çalışmada DSM-IV kriterlerine göre major depresyon tanısı almış (%24) 

hastaların BPHDÖ'nden ortalama 1.94 puan aldıkları bulunmuş ve bu hastaların BPHDÖ'den 

aldıkları puanlar GDÖ ile karşılaştırıldığında GDÖ kısa versiyonunun kesme puanı 8/9 olarak 

saptanmıştır (Tumas ve ark., 2008). Bizim çalışmamızda kesme puanı, BPHDÖ'nden alınan 1 

puana göre yani minor depresif yakınmaları olan hastaları da içine alacak şekilde belidendiği 

için oldukça düşük bulunmuştur. Bununla birlikte çalışmamızda psikiyatrik değerlendirme 

sonucu Major Depresyon tanısı alan hastalar BPHDÖ Depresif Duygurum maddesinden 2'nin 

üzerinde puan alan hastalardı. Bu durumda BPHDÖ Depresyon maddesinden 2 veya üzerinde 

alınan puan olası Major Depresyon açısından anlamlı gözükmektedir. Ayrıca ROC eğrisi 
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altında kalan alan değeri (AUC= 0.629) göz önünde bulundurulduğunda GDÖ'nin Parkinson 

hastalarında depresif belirtilerin değerlendirilmesinde iyi bir test olmadığı sonucu 

çıkmaktadır. 

Anksiyete 

Anksiyete bozuklukları PH seyrinde yaklaşık olarak %40 civarında görülür (Richard ve 

ark., 1996). Bizim çalışmamızda BPHDÖ'ne göre hastaların %44'ünde anksiyete vardı. Beck 

Anksiyete Ölçeği'nin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması, Ulusoy ve arkadaşları (1998) 

tarafından yapılmıştır. Beck Anksiyete Ölçeği'nden alınan puanıara göre hastaların anksiyete 

düzeyleri; 0-17 puan düşük, 18-24 puan orta, 25 ve üzeri puan yüksek derecede anksi ye te 

şeklinde sınıflandırılmıştır (Ulusoy ve ark., 1998). Hastaların BPHDÖ 'Anksiyöz 

Duygudurum' maddesinden aldıkları puanları geçerliliği kanıtlanmış olan BAÖ puanlarıyla 

karşılaştırdığımızda aralarında korelasyon olmadığı görüldü. Parkinson hastalarında 

anksiyetenin mevcudiyeti ve/veya anksiyetenin şiddetini belirlemede BPHDÖ'nin yetersiz 

olduğu söylenebilir. 

U yk u Bozuklukları 

Yapılan prevalans çalışmaları sonucuna göre PH'nda uyku bozuklukları %22-98 

arasında değişen oranlarda görülmektedir (Ferreira ve ark., 2000). Artmış gündüz uykululuğu 

ise çeşitli çalışmaların verilerine göre %11-87.5 arasında değişmektedir (Brodsky ve ark., 

2003). Çalışma grubumuzdaki hastaların %78'inde BPHDÖ'ne göre artmış gündüz 

uykululuğu vardı. Epworth Uykululuk Ölçeği ve BPHDÖ Gündüz Uykululuğu puanları 

karşılaştırıldığında aralarında korelasyon (r = 0.588) tespit edildi. Epworth Uykululuk Ölçeği 

için en iyi kesme puanı 10, duyarlılığı %80, özgüllüğü ise %73 bulundu. Bu ölçeğin ROC 

eğrisi altında kalan alan değerine ( AUC= 0.831) bakıldığında Parkinson hastalarında artmış 

gündüz uykululuğunu iyi düzeyde belirlediğini söylemek mümkündür. 

REM uykusu davranış bozukluğu (RDB), yapılan çalışmalar sonucunda Parkinson 

hastalarında %24-60 arasında değişen oranlarda bildirilmiştir (Comella ve ark., 1998; Wetter 

ve ark., 2001; Fantini ve ark., 2005). Çalışmamızda Parkinson hastalarında REM uykusu 

davranış bozukluğu Mayo Uyku Soruşturma Ölçeğiyle %64 oranında saptandı. Bu hastalarda 

Epworth Uykululuk Ölçeği ve BPHDÖ Gündüz Uykululuğu puanları karşılaştırıldığında EUÖ 

için en iyi kesme puanı lO'du. Duyarlılığı % 82, özgüllüğü % 80 bulundu. REM uykusu 

davranış bozukluğu olan hastalarda EUÖ ROC eğrisine bakıldığında eğrinin altında kalan alan 

değerinin (AUC=0.933) daha yüksek olduğu görüldü. Bu durumda REM uykusu davranış 
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bozukluğunun mevcudiyetinde artmış gündüz uykululuğunun bu ölçekle mükemmel düzeyde 

ayırtedilebildiği söylenebilir. 

Apati 

Yapılan prevalans çalışmaları sonucu Parkinson hastalarında %ı 6-5 ı arasında değişen 

oranlarda apati bulunduğu tespit edilmiştir (Brown ve ark., 2000; Czenecki ve ark., 2002; 

Pluck ve ark., 2002). Çalışmaya aldığımız Parkinson hastalarının %24'ünün BPHDÖ'ne göre 

apatisi vardı. Albert ve arkadaşlannın yaptığı bir çalışmada Parkinson hastalarında Apati 

Değerlendirme Ölçeği'nin kesme puanı ı3/ı4 bulunmuştur (Albert ve ark., 2008). Bizim 

çalışmamızda Apati Değerlendirme Ölçeği ve BPHDÖ Apati puanlan arasında korelasyon 

mevcuttu ve ADÖ kesme puanı 14 bulundu. Duyarlılığı %83, özgüllüğü ise %63'dü saptandı. 

Bu test ROC eğrisi altında kalan alan değerine (AUC=0.805) bakıldığında Parkinson 

hastalannda apatinin değerlendirilmesinde iyi düzeyde ayırt edici olduğu görüldü. 

Literatür incelendiğinde daha önce yapılmış olan birçok çalışmada yürütücü işlev 

bozukluklan ile apati arasında pozitif bir ilişki saptanmıştır (Isella ve ark., 2002; Pluck ve 

ark., 2002; Starkstein ve ark., ı992). Apatinin PH'nda kognitif bozukluğun bir bileşeni 

olabileceği göz önünde bulundurularak BPHDÖ'ne göre apati tespit ettiğimiz hastaların 

kognitif profilini inceledik. Bu hastaların Kalifornia sözel öğrenme testinin öğrenme 

aşamasında ve sernantİk akıcılık perseverasyon sayısında daha kötü performans 

sergilediklerini bulduk. Diğer kognitif alanlarda ise anlamlı bir değişiklik yoktu. 

Yürütücü işlevierin genel olarak amaca yönelik davranışın düzenlenmesinde rol 

oynayan planlama, soyutlama, çalışma belleği, uygunsuz enterferansın inhibisyonu gibi 

görevleri vardır. Yürütücü işlev bozukluklarının prefrontal sistemin işlev bozukluğunu 

yansıttığı düşünülür (Gürvit ve ark., 20ıO). Zgaljardic ve arkadaşları, 6ı hastayla yaptıkları 

bir çalışmada %44 oranında apati tespit etmişler ve bu hastaların verbal akıcılık, verbal ve 

non-verbal kavramsallıştırma, çalışma belleği, verbal soyutlama gibi kognitif testlerde kötü 

performans sergilediklerini ve yürütücü işlevlerdeki bu bozulmanın ağır düzeyde apati 

göstergesi olduğunu düşünmüşlerdir. Ayrıca bu hastalarda depresyon ve davranış 

bozukluklarıyla ilgili birçok semptomun görüldüğü bildirilmiştir (Zgaljardic ve arkadaşları, 

2007). Pluck ve Brown, demansı olmayan ADÖ (Marin ve ark., ı991) ile ağır düzeyde apati 

(%37.8) tespit ettikleri Parkinson hastalanyla yaptıkları bir çalışmada bu hastaların yürütücü 

işlevlerini değerlendirdikleri Wisconsin kart işleme ve Stroop ve bellek ve dil testlerini daha 

kötü bulmuşlardır (Pluck ve ark., 2002). Başka bir çalışmada Isella ve arkadaşları, Parkinson 

hastalarını ADÖ'nden aldıkları puana göre üç gruba ayırmışlar. 1. Grup ADÖ puanı ı4 veya 
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altı olan hastalar, 2. Grup ADÖ'nden ıs-ıs puan arası alan hastalar ve 3. Grup da ı9 puan 

veya üstü olan hastalar olmak üzere her bir grup ı O kişiden oluşturulmuştur. Hastaların % 

45'inin ağır düzeyde apatisi olduğu tespit edilmiş. ADÖ'nden ı4 puan ve üzeri alan hastaların 

normal kontroller ve ADÖ puanı ı 4 ve altı olan hastalada karşılaştırıldığında yürütücü 

işlevleri değerlendiren semantik verbal akıcılık testinde kötü performans sergiledikleri 

bildirilmiştir (İsella ve ark., 2002). Buna karşın çalışmamızda frontal işlevler oldukça detaylı 

bir batarya ile incelenmiş buna karşın sınırlı sayıdaki testte bozukluk saptanmıştır. Bu 

durumun olası bir açıklaması apatili hastaların BPHDÖ'ne göre seçilmesi ve duyarlılığının 

apati açısından çok yüksek olmaması olabilir. 

Bununla birlikte çalışmaınızda BPHDÖ'ne göre apatisi olan hastaların davranışsal 

semptomlar açısından da daha zengin bulguları vardı. Nöropsikiyatrik Envanter uygulanan bu 

hastalarda hezeyan, halüsinasyon, depresyon, disinhibisyon, irritabilite, elasyon, anormal 

motor davranış ve uyku bozukluklarının daha fazla olduğu görüldü. Parkinson Hastalığı'nda 

apati ve depresyon arasındaki ilişkiye dair çalışmalar mevcuttur. Iseila ve arkadaşları, GDÖ 

ve ADÖ uyguladıkları Parkinson hastalarında depresyon ve apatinin ağırlığı arasında ilişki 

bulmamışlardır. Kirsch-Darrow ve ark., yaptıkları bir çalışmada apati tespit ettikleri Parkinson 

hastalarının depresyonunun olmadığını bildirmişlerdir. Levy ve arkadaşları NPE ile %33 

oranında apati tespit ettikleri Parkinson hastalarının depresyonunun olmadığını tespit 

etmişlerdir. Bizim çalışmamızda apatisi olan hastaların NPE ile değerlendirildiğinde apatisi 

olmayanlara göre depresif yakınmalarının daha fazla olduğunu görsek de bu hastaların 

hiçbirisinin Psikiyatrik değerlendirme sonucu major depresyon tanısı almadığını vurgulamak 

gereklidir. Bu durumda apatinin depresif yakınmalada pozitif bir ilişkisinin olduğunu, ancak 

bu semptomların Major Depresyon kriterlerini karşılamadığı söylenebilir. Bunun dışında 

çalışmamızda da olduğu gibi uyku bozuklukları, initabilite gibi davranışsal semptomların 

apati ile birlikteliği daha önce başka çalışmalar ile de ortaya konmuştur (Kant ve ark., ı995). 

Dopamin Disregülasyon Sendromu 

Dopamin disregülasyon sendromu, mezolimbik dopaminerjik stimulasyona bağlı olarak 

klinik bulgular ve davranışsal semptomlardan oluşan bir kompleks sendromdur. 

Çalışmamızda BPHDÖ ile dopamin disregülasyonu tespit edilen hastaları (%20) normallerle 

karşılaştırdığımızda yürütücü işlevlerden Stroop (yanlış), İz sürme; görsel-mekansal işlevleri 

değerlendiren Benton yüz tanıma testlerinden kötü performans sergilerliklerini saptadık. 

Ayrıca yine yürütücü işlevleri değerlendiren Stroop enterferans ve Iowa toplam puanları farkı 

istatiksel değerlendirme sonucu gruplar arasında anlamlılığa yakın olarak bulundu. Yani aynı 
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çalışma, hasta sayısının artırılarak veya aynı sayıda başka bir hasta grubunda yapıldığında 

puanlar arasındaki farkın anlamlı düzeyde çıkabileceği sonucuna varıldı. 

Parkinson hastalarında dopamin disregülasyon sendromu, dürtükontrol bozuklukları ve 

patolojik kumar davranışının mezolimbik dopamin reseptör stimülasyonuna bağlı olduğuna 

inanılmaktadır. Mezolimbik dopamineıjik ödül sistemi ventral striatum, nükleus akkumbens 

(NA), orbitofrontal korteks (OFK), ventromediyal prefrontal korteks (VMPK) ve singulat 

korteksten (SK) oluşınaktadır (Wu ve ark., 2009; Evans ve ark., 2010). Dopaminerjik kaybı 

olan darsal striatunı ve dorsolateral prefrontal kortekse göre rölatif olarak sağlanı kalan 

ventral striatum ve ventral prefrontal korteksin dopamin replasınan tedavisiyle işlevselliği 

artar. Böylelikle artan impulsivite ile birlikte hastaların karar verme yetileri bozulur (Thiel ve 

ark., 2003; Cools ve ark., 2003). 

Patolojik kumar davranışı dopamin disregulasyonu sendromunda sık karşılaşılan bir 

durumdur. Genellikle dopaminerjik tedavi alan hastalarda ortaya çıkmaktadır. Bunun dışında 

Tippmann-Peikert ve ark. tarafından huzursuz bacak sendromu olan 3 hastada dopamin 

agonisti (pramipeksol ve ropinirol) alımına bağlı patolojik kunıar davranışı geliştiğini 

bildirmişlerdir (Tippmann-Peikert ve ark., 2007). 

Sık kullanılan yürütücü işlevler testleriyle ölçülemeyen karar verme, risk alma işlevleri 

Iowa kumar testi (IKT) kullanılarak değerlendirilebilir. Sosyal ipuçlarından yaradanamayan 

hastaları değerlendirmek için geliştirilmiş olan bu testte risk alma davranışına yatkın olan bu 

bireylerin daha yüksek kazandıran ve aynı zamanda daha çok kaybettiren seçenekleri 

seçtikleri yapılan çalışmalarla gösteri Imiştir (B ec h ara ve ark., 1994). 

Stroop testi alışılmış bir davranış örüntüsünü bastırabilme ve olağan olmayan bir 

davranışı yapabilme yeteneğini ortaya koyar. Uygunsuz cevap inhibisyonunu 

değerlendirdiğİrniz bu test orbitofrontal korteks disfonksiyonunu göstermektedir (Öktem, 

2006). Dopamin disregülasyonu olan hastalarda striatal dopamineı:jik kayıp frontal alanlarda, 

özellikle de motivasyon, düıtü ve inhibitör kontrolden soruınlu orbitofrontal ve anterior 

singulat kortekste metabolizmanın yavaşlanıasma neden alınaktadır (Volkow ve ark. 2004). 

Bizim çalışmamızdaki dopamin disregülasyonu olan hastaların Stroop ve iz sürme testlerinde 

performanslarının düşük olması bu anatomik yapıların disfonksiyonuna bağlı olarak beklenen 

bir durumdur. Çalışmamızda izlenen Stroop ve Iowa kumar testi performanslarındaki azalma 

bu bulgular ile uyumludur. Buna karşın DDS olan hastaların ayrıca vizyospasyal işlevlerinde 

de bozukluk saptamamız yeni bir bulgudur. Bu bulgu DDS olan hastalarda görsel asosiasyon 

alanlarının etkilendiğini göstermektedir. Bu amaçla bu hastalarda görüntüleme çalışmaları ile 

atrofi, kortikal incelme ya da hipometabolizma olup olmadığının bakılması yararlı olabilir. 
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Parkinson hastalarında levodopa tedavisiyle birlikte motor dalgalanmaların yanı sıra 

affektif dalgalanmalar da görülmektedir (Witjas ve ark., 2002). Dopaminerjik tedavi alan 

hastalarda etkisinin maksimum düzeyde olduğu dönemde hastada öfori, uygunsuz neşe ve 

grandiyozite gelişebilir. Hasta paradoksal olarak depresif belirtilerden yakınıp intihar 

düşüncelerinden bahsedebilir. Uykusuzluk, düşünce ve konuşmada dezorganizasyon, ve 

psikomotor ajitasyon gelişip ardından saatler veya günler sonra yerini emosyonel yanıt kaybı 

ve apatiye bırakabilir. Dopaminerjik tedavinin etkisinin azaldığı dönemde ise psikomotor 

yavaşlama, üzüntü, disfori, anhedoni, apati ve halsizlik belirir. Artmış agresyon, irritabilite, 

öfke patlamaları, şiddet eğilimi ve amaçsız aşırı dalaşma görülebilen diğer psikiyatrik 

problemlerdir (Giovannoni ve ark., 2000; Lawrence ve ark., 2003). Bu bulgular ile uymlu 

olacak ve beklendik şekilde çalışmamızda dopamin disregulasyonu olan hastaların 

Nöropsikiyatrik Envanter sonuçlarına baktığımızda halüsinasyon, hezeyan, ajitasyon, 

irritabilite uykusuzluk, disinhibisyon ve anormal motor davranışın kontrollerle 

karşılaştırıldığında daha fazla olduğunu bulduk. 
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ALTINCIBÖLÜM 

VI. SONUÇ 

1. Elli Parkinson hastası ile yaptığımız çalışmamızda hastaların %78'inde Hafif Kognitif 

Bozukluk, %6'sında Parkinson Hastalığı Demansı, %16'sında normal kognisyon saptadık. 

Parkinson Hastalığı Demansı tanısı alan hastalar BPHDÖ Kognisyon maddesinden 3 ve üzeri 

puan alan hastalardı. 

2. Birleşik Parkinson Hastalığı Derecelendirme Ölçeği ile PH' da kognitif bozulmanın 

öngörülmediği, yaş ve hastalık süresinin PH' da kognitif bozukluk gelişiminde prediktif 

değere sahip olduğu görüldü. 

3. Birleşik Parkinson Hastalığı Derecelendirme Ölçeği'ne göre hastaların %34'nün depresif 

yakınmaları mevcuttu. Psikiyatrik değerlendirme sonucunda BPHDÖ Depresif Duygudurum 

maddesinden 2 ve üzeri puan alan hastalar Major Depresyon tanısı aldılar. Geriatrik 

Depresyon Ölçeği ve BPHDÖ Depresif Duygurum puanları arasında korelasyon mevcuttu ve 

GDÖ kesme puanı 3 olarak bulundu. 

4. Hastaların %44'ünün BPHDÖ'ye göre anksiyetesi vardı. Ancak Beck Anksiyete Ölçeği ve 

BPHDÖ Anksiyöz Duygudurum puanları arasında korelasyon bulunmadı. 

5. Uyku bozukluklarından gündüz uykululuğu BPHDÖ'ne göre %78, REM uykusu davranış 

bozukluğu ise Mayo Uyku Soruşturma Ölçeğine göre %64 oranındaydı. Bu hastaların 

BPHDÖ Gündüz Uykululuğu puanlarıyla Epworth Uykululuk Ölçeği puanları arasında 

korelasyon mevcuttu. Her iki hasta grubunda da EUÖ kesme puanı 9 olarak belirlendi. REM 

uykusu davranış bozukluğu olan hastalarda, EUÖ'nin artmış gündüz uykululuğunu 

mükemmel düzeyde belirlediği (AUC= 0.933) görüldü. 

6. Hastaların BPHDÖ'ne göre %24'ünde apati vardı. Bu hastalar Kaliforniya sözel öğrenme 

ve sözel akıcılık testlerinde başarısız oldular. Hezeyan, halüsinasyon, depresyon, 

disinhibisyon, irritabilite, elasyon, anormal motor davranış ve uyku bozuklukları apatisi olan 

Parkinson hastalarında olmayanlara oranla daha sık görülen psikiyatrik semptomlardı. Apati 

Derecelendirme Ölçeği ile BPHDÖ Apati puanları arasında korelasyon mevcuttu ve kesme 

puanı 14 bulundu. Bu ölçeğin Parkinson hastalarında apatiyi iyi düzeyde belirlediği görüldü. 

7. Hastaların BPHDÖ'ne göre % lO'unda dopamin disregülasyon sendromu vardı. Bu 

hastaların Stroop, iz sürme, Benton yüz tanıma ve Iowa kumar testlerinde kötü performans 

sergiledikleri görüldü. Ayrıca halüsinasyon, hezeyan, ajitasyon, initabilite uykusuzluk, 

disinhibisyon ve anormal motor davranış gibi psikiyatrik semptomlar DDS olmayanlara 

oranla daha belirgindi. 
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iO, istanbul Tap FakOitesl 
Nörolojl Anabilim Dah 

Davranış Nörolojlsl ve Hareket Bozukluklar• Birimi 

MDS UPDRS 

Tarih isim. ___________ _ 
------------------

Hasta Yaklna, ____________ _ Değerlendiren ------

Ktstm 1: Günlük Yaşam Deneyimlerinin Non ... Motor Özellikleri (nM-GYD} 

Genel bakış: Ölçeğin bu parçasa Parkinson hastaliğının (PH) hastaların günlük yaşam 
deneyimleri üzerindeki non-motor etkilerini ölçer. 13 adet soru bulunmaktadır. Kısım lA (6 
soru) muayene eden taraftndan uygulanir ve kompleks davranişlar üzerine odaklanır. 
Kısım 18, non-motor günlük yaşam deneyimleri üzerine 7 soruyu kapsayan, kendi başına 
doldurulan Hasta Soruşturusu'nun bir parçasidır. 

Kısım lA: 
K1s1m IA'yt uygularken muayene eden aşağıdaki rehberi izlemelidir: 

1. Formun tepesine hasta, bakimveren veya hasta ve bakımveren eşit oranlarda 
şeklinde birincil veri kaynağıni işaretleyiniz. 

2. Her bir sorunun cevabi, verinin toplandiği gün de dahil olmak üzere 1 hafta 
öncesine kadar giden bir zaman dönemine karşılik gelmelidir. 

3. TOm maddeler bir tam saya ile puanlanmalidir (yanm puanlar veya eksik skorlar 
olmamalıdır). Bir maddenin uygulanamamasi veya puanlanamaması durumunda 
(örn., yarayemeyen ampute hasta) Puanlama lmkansız'a karşıilk gelecek şekilde 
madde Pl olarak işaretlenmelidir. 

4. Cevaplar olağan işlevsellik derecesini yans1tmahdır. Hastalara, "s1klıkla", 
"genellikle,, 11ÇOğU zaman" gibi kelimeler kullaniiabiiir. 

5. Her soru okumaniz gereken bir metin (hasta/yakinına talimatlar) içermektedir. Bu 
talimatlardan sonra, muayene edene talimatlarda belirtilen hedef semptomlara 
dayanarak aynntıland1rabilirsiniz. T1bbi terminolojide yazıldıklan için PUANLAMA 
SEÇENEKLERINI hastalyakınina OKUMAMALISINIZ. Görüşme ve ayrıntılanduma 
sonucunda tıbbi yarg1n1z1 kullanarak en iyi cevaba ulaşmalısınız. 

6. Hastalann işlevselliklerini etkileyen ko-morbiditeleri ve diğer durumlan olabilir. Siz 
ve hasta sorunu varolduğu şekliyle, Parkinson hastaliğına bağli unsurlan ayırt 
etmeye çahşmaks1zın puanlamahs1n1z. 
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KlSlM lA iÇiN CEVAP SEÇENEKLERi ARASINDA DOLAŞMA ÖRNEGi 

l;n doğru CQV~b• oldo otmGLc için ön~rilt;)n ~tratgjilgr~ 

Hastayayönergeyi okuduktan sonra, normale karşi sorunluyu belirlemek üzere tartışılan 
alamn tümünü sondajlamanız gerekiyor. Sorulannız söz konusu alanda her hangi bir sorun 
saptamıyorsa O olarak puanlaytn ve bir sonrald maddeye geçin. 

SorularıniZ söz konusu alanda bir sorun saptayorsa, referans noktanız orta hatta (seçenek 
2 veya Hafif) olmak üzere. hastanın bu hatta mı, yoksa daha kötü veya daha iyi mi 
olduğunu belirlemek üzere çahşmaiiSIOIZ. Ceyaplar klinik terminolojj kullandığından cevan 
seçeneklerini hastaya okumamahs1n1z. Kodlanması gereken cevabı belirlemek üzerf: 
yeterince sondaj sorusu sormahsrnız. 

Hastayla seçenekleri yukarıya ve aşağıya doğru tarayarak en doğru cevabı belirleyin, 
seçilen cevabin üstündeki ve altındaki seçenekleri eleyerek bir nihai işaretierne yapın. 

~~~·~· ·.· . . · .~:. · .. ~' . .. . · .. . ·~~-. 

Hafif, çok hafiften daha yakmsa 

Orta, hafiften daha yak ı nsa 
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~--------------------------------------------------------------------~ 

K1s1m 1: Günlük Yaşarn Deneyinılerinin Non-Motor Özellikleri (nM .. GYD) 

K1sım 1A: Kornpleks davranaşlar (Muayene eden tarafından doldurulur) 

Temel bilgi kaynağı: 

Hasta Bakıcı Hasta veya bakıcı eşit oranda 

Hastaya okunur: Size daha önce yaşantıladığınız veya yaşantılamadığınız davranışlarınızla ilgili altı soru 
soracağım. Bazı sorular sık, bazıları ise nadir görülen sorunları ilgilendirrnektedir. Eğer bu alanların herhangi 
birinde bir sorununuz varsa, lütfen GEÇEN HAFTA boyunca ÇOGU ZAMAN nasıl hissettiğinizi en iyi şekilde 
tarif eden cevabı seçiniz. Eğer her hangi bir sorun canınız ı sıkmadıysa doğrudan HA YIR cevabını 
seçebilirsiniz. Her durumu kapsamaya çalışıyoruz, bu yüzden sizinle hiç alakası olmayan sorular da 
sorabiliri m. 

~-------------------------------------------------------------.-------~ 

1.1 KOGNiTiF BOZUKLUK 

M.!J.ayene edene talimatlar: Kognitif yavaşlama, akıl yürütmede bozulma, hafıza kaybı, dikkat ve 
oryantasyon bozukluğu dahil her türden kognitif işlev değişikliğini dH<kate alın. Bunların günlük 
Yaşam aktiviteleri üzerindeki, hasta ve/veya bakıcı tarafından algılanan etkilerini puaniand ırın. 

&sta [ve baktcwal talimat/ar: Geçen hafta içinde bir şeyleri hatirlamakta, konuşmalan takip 
etmekte, dikkat etmekte, pürüzsüz düşünmekte, evinizde veya şehrinizde yönünüzü bulmakta 
Güçlük yaşadmtz m1? [cevap evetse değerlendirici hastadan veya yakmmdan 
ayrmfl/andirmasmJ ister ve daha fazla bilgi sorgular]. 

O: Normal: 

1: Çok 
hafif: 

2: Hafif: 

3: Orta: 

4: Ağır: 

Kognitif bozukluk yok 

Hastanın veya bakıcının ifade ettiği, hastanın normal 
aktivitelerini ve sosyal iletişimin somut olarak etkilemeyen bir 
bozukluk. 

Klinik olarak aşikar kognitif bozukluk, ancak hastanın normal 
aktivitelerini ve sosyal iletişimini sürdürme yeteneğini minimal 
düzeyde etkiler. 

Kognitif bozukluklar etkilemekle birlikte, hastanın normal 
aktivitelerini veya soysal iletişimini sürdürmesini engellemezfer. 

Kognitif bozukluk normal aktiviteleri ve sosyal iletişimi sürdürme 
yeteneğini engeller. 
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1.2 HALLUSiNASYONLAR ve PSiKOZ 

Muayene edene talimatlar: Hem illOzyonları (gerçek uyaranların yanhş yorumu) hem de 
hallüsinasyonları (spontan yanhş algılamalar) dikkate alın. BOtOn temel duysal alanlan dikkate 
alın (görsel, işitsel, taktil. olfaktor ve gustatuar) Forma duyumların {tilmüyle şekillenmş ve 
ayrıntılı) yanısıra forme olmayan duyumları (örneğin, birinin varlığı hissi, gelip geçici yanlış 
izlenimler) belirleyin. Hastaların haiiOsinasyonlarına karşı içgörOierini puantandırın ve 
hezeyanlarla psikotik dOşOnceyi belirleyin. 

Hastaya [ve bak/CIVBl talimat/ar: Geçen hafta içerisinde gerçekte var olmayan şeyleri gördünüz 
mü, duydunuz mu, kokladtmz m1 veya hissetiniz mi? {cevap evetse değerlendirici hastadan 
veya yakmmdan ayrmtl/andmnasm1 ister ve daha fazla bilgi sorgular]. 

O: Normal: Hal!usinasyonlar veya psikotik davranış yok. 

SKOR 

1: Çok 
hafif: 

luozyonlar veya nonaforme halusinasyonlar; ancak hastanın D 
lçgörüsO yerinde ve onlann farkmda. 

2: Hafif: 

3: Orta: 

4: Ağır: 

Çevresel uyaranıardan bağ1ms1z forme hallusinasyonlar. lçgörO 
korunuyor. 

lçgörO kaybıyla birlikte forme hallusinasyonlar. 

Hastanın hazeyanlan ve paraneyasa var. 

1.3 DEPRESiF DUYGUDURUM 

Muayene edene talimatlar: Keyifsizlik. hOzOn, umutsuzluk, boşluk hissi veya zevk alarnamayı 
dikkate alın. Geçen hafta içerisinde bunların varlıöa ve sOrelerini belirleyin ve kişinin günfOk 
rutinleri ve sosyal etkileşime katılımlarını sürdürme kabiliyetine etkll~rinl puanlandırın. 

Hastaya {ve baktÇJJtal talimatlar: Geçen hafta Içerisinde hiç ç6kkiJn, üzüntülü, umutsuz 
hissettiniz mi veya yapttklartmzdan zevk almakta güçlük çektiniz ml? Eğer ce.vap evet ise bu 
duygular bir günden uzun muydu, olağan aktivitelerinizi gerçekleştirmenizde veya diğer 
Insanlarla birlikte olmamzda zorluğa neden oldu mu? [cevap evetse değerlendiricl hastadan 
veya yakintndan syrmttlandmnastm ister ve daha fazla bilgi sorgular]. 

O: Normal: 

1: Çok 
hafif: 

2: Hafif: 

3: Orta: 

4: Ağır: 

Depresif duygudurum yoktur. 

Her seferinde 1 günden uzun sürmeyen depresif duygudurum 
dönemleri. Hastanın normal aktivitelerini ve sosyal etkileşimini 
yOrOtme yeteneğine etkisi yoktur. 

Günlere yayilan depresif duygudurum; ancak normal aktiviteler 
ve sosyal etkileşime etkisi yok. 

Hastanın normal aktivitelerini ve sosyal etkileşimini sürdürme 
yeteneğine etki eden ama engellemeyen depresif duygudurum. 

Depresif duygudurum hastanın normal aktivitelerini ve sosyal 
etkileşimini sürdürme yeteneğine engel oluyor. 

SKOR 

D 

~------------------------------------------------------------~------~ 
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1.4 ANKSiYÖZ DUYGUDURUM 

Muayene edene talimatlar: Geçen hafta içinde sinirli, gergin, endişeli veya anksiyöz hissiyatı 
(panik atak da dahil) belirleyin ve sOrelerini ve kişinin günlük rutinleri ve sosyal etkileşime 
katılımlarını sürdürme kabiliyetine etkilerini puanlandırın .. 

Hastaya [ve baktcıy]a talimat/ar: Geçen hafta içerisinde hiç sinirli, gergin, endişeli hissettiniz 
mi? Eğer cevap evet ise bu hissiyat her birinde bir günden uzun sürdü mü? Olağan 
aktivitelerinizi gerçekleştirmenizde veya diğer insanlarla birlikte o/mamzda güçlüğe neden oldu 
mu? [cevap evetse değerlendirici hastadan veya yakmmda.n ayrmtllandlfmasmı ister ve daha 
fazla bilgi sorgular]. 

O: Normal: 

1: Çok 
hafif: 

2: Hafif: 

3: Orta: 

4: Ağır: 

1.5 APATi 

Anksiyöz hissiyat yok. 

Ankslyöz hissiyat mevcut ancak her seferinde 1 günden uzun 
sürmüyor. Hastanın normal aktivitelerini ve sosyal etkileşimini 
yürütme yeteneğine etkisi yoktur. 

Bir günden uzun süren anksiyöz hissiyat; ancak normal 
aktiviteler ve sosyal etkileşime etkisi yok. 

Hastanın normal aktivitelerini ve sosyal etkileşimini sürdürme 
yeteneğine etki eden ama engellemeyen anksiyöz hissiyat. 

Ankslyöz hissiyat hastanın normal aktivitelerini ve sosyal 
etkileşimini sürdürme yeteneğine engel olur. 

Muayene edene talimatlar: Kendiliğinden aktiviteler, girişkenlik, motivasyon ve inisiyatifi göz 
önüne alın ve bunların dOzeylerinde azalmanın günlük rutin ve sosyal etkileşim üzerindeki 
etkilerini puanlandınn. Burada muayene eden kişi apatl ile depresyon ile daha iyi 
açıklanabilecek benzer semptomları ayırt etmeye çalışmalıdır. 

Hastaya [ve baklcwal talimaUar: Geçen hafta içerisinde aktivitelerinizi gerçek/eştirmeye veya 
insanlarla birlikte olamaya y6nelik kendinizi kayıtstz hiss_ettiniz mi? [cevap evetse değerlendir/ci 
hastadan veya yakmmdan ayrmttlandtrmasml ister ve daha fazla bilgi sorgular}. 

O: Normal: 

1: Çok 
hafif: 

2: Hafif: 

3: Orta: 

4: Ağır: 

Apati yok 

Hasta veNeya bakıctsı tarafından ifade edilen apati vardır, 
ancak günlük akivitelere ve sosyal etkileşime etkisi yoktur. 

Apati sınırli düzeyde aktivite ve sosyal etkileşime etki etmekte. 

Apati aktiviteler ve sosyal etkileşimin büyük bölümünü 
etkilemekte. 

Pasif ve içine kapan ık, inisiyatif tümüyle kayıp. 
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1.8 DOPAMiN DiSReGULASYON SENDROMU ÖZELLIKLERI 

Muayene edene talimatlar; Sıradaşı veya aşın kumar oynama (kumarhane veya piyango bileti 
vb.), sıradışı veya aşın cinsel dürtü veya ilgiter {ahşllmad1k pornografi dOşkünlüğO, 
mastürbasyon, eşinden cinsel talepler), diğer tekrarlayıcı aktiviteler (hobiJer, aletleri sökmek, 
nesneleri dizmak veya organize etmek vb.) veya fiziksel olmayan sebeplerle 
reçetelendirilmemiş ekstra ilaç almak (yani, ba!}amlıhk davranışi) gibi bir dizi aktiviteyi dikkate 
ahn. Bu tarz anormal aktivite veya davranışiann hastanın kişisel yaşams, ailesi ve sosyal 
ilişkileri (söz konusu aktivite yOzOnden otuşan borçlanma ihtiyacı veya kredi kartından çekme 
gibi diğer mali zorluklar, bOyOk aifevi çatışmalar, işten kaybedilen zaman, kaçırılan yemek 
veya uyku) azerindeki etkisini puanlandınn. 

Hastava [ve bakiGJVa} talimatlac Geçen hafta içerisinde kontrol etmekte zorlandığm1z gOç/a 
ilkileriniz oldu mu? Bir şeyi yapmaya veya dOşünmeye itelendiğinizi hissettiniz ve onu 
durdurmakta-zorlandlnlz-mJ?1Hastaya, kendi özelliklerine bağli olarak, kumar oynama, temizlik 
yapma, bilglsayar kullanma, fazladan ilaç alma, yemek veya sekse takmt1ll olma gibi örnekler 
veriniz). 

0: Normal: 

1: Çok 
hafif: 

2: Hafif: 

3: Orta: 

4: Ağır: 

Sorun yok. 

Sorunlar mevcut ancak genellikle hasta veya ailelbakıct Için 
herhangi bir zorluğa neden olmuyor. 

Sorunlar mevcut ve genellikle hastanın kişisel veya aile vi 
yaşantastnda az miktarda zorluğa neden oluyor. 

Sorunlar mevcut ve genellikle hastanın kişisel veya ailevi 
yaşantısında pek çok zorluğa neden oluyor. 

Sorunlar mevcut ve hastanın normal aktiviteleri veya sosyal 
etkileşimini sürdOrmesi veya kişisel ve aile yaşantisindaki 
önceki standartlann1 korumasina engel olmaktalar. 

SKOR 
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Kasım 1 (GüniOk Yaşamtn non-Motor Deneyimleri) içinde yeralan geri kalan sorular [Uyku, 
GQndOz Uykululuğu, Ağn ve Diğer Sansasyonfar, ldrar Sorunları, Konstipasyon Sorunları, 

Ayakta Başdönmesi ve Bitkinlik] Kısım ll [GüniOk Yaşamın Motor Deneyimleri] içindeki 
sorularla birlikte Hasta Soruşturuau'na dahildir. 
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Hasta Soruşturusu 

V önerge: 

Bu soruşturu günlük yaşam deneyimlerinizle ilgili sorular soracaktır. 

20 soru bulunuyor. Çok kapsamli olma çabasındayız ve bu soruların bazıları ne sirndi veya ne de her hangi 
bir zaman size bu yüzden uymayabilir. Eğer sorununuz yoksa yalnızca HA YlR için O' ı işaretleyiniz. 

Lütfen her birini dikkatlice okuyun uz ve size en iyi uyan şıkkı seçmeden önce bütün cevaplan okuyunuz. 

Bugünü de içeren geçen hafta boyunca sizin ortalama veya alışılagelen işlevselliğinizle ilgileniyoruz. Bazı 
hastalar günün belirli zamanında işlerini diğeri zamanlara göre daha iyi yapabilirler. Ancak, her soru içln 
sadece bir cevap hakkınız olduğundan lütfen ıamaoın büyük bölümünde yapabildiklerinizi en iyi tanımlayan 
cevabı işaretleyiniz. 

Parkinson hastalığının yanında başka sağlık sorunlarınız olabilir. Parkinson hastalığını diğer durumlardan 
etmeyi dert etmeylniz. Sadece en iyi cevabınızla soruları yanıtiayın ız. 

Sadece o, 1, 2, 3, 4'ü kullanınız,. Herhangi bir boşluk bırakmayınız. 

Doktorunuz veya hemşireniz sorularınızı sizinle birlikte gözden geçirebilir, ancak bu anket yalnız başlarına 
veya bakıcılarıyla birlikte hastalar tarafından deldurulması içindir. 

Soruşturuyu kim dolduruyor (en iyi uyan cevabı işaretleyiniz) 

Hasta Bakıcı Hasta veya Bakıcı Eşit Oranda 

1.7 UYKU PROBLEMLERi 

Geçen hafta içerisinde geceleyin uykuya dalmakta zorluk çektiğiniz veya 
geceyi uykusuz geçirdiğiniz oldu mu? Sabah kalktığınızda ne kadar dinlenmiş 
olduğunuzu değerlendirin. 

O: Normal: Problem yok. 

SKOR 

1: Çok 
hafif: 

Uyku problemleri mevcut ama genellikle yeterli bir gece D 
uykusunu almakta sorun olmuyor. 

2: Hafif: 

3: Orta: 

4: Ağır: 

Uyku problemleri genellikle yeterli bir gece uykusunu almakta 
bazı zorluklara neden oluyor. 

Uyku problemleri yeterli bir gece uykusunu almakta epey 
zorluğa neden oluyor ama genellikle gecenin yansından 

fazlası nda uyuyabiliyorum. 

Genellikle gecenin büyük bölümünde uyuyamayorum. 
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1.8 GÜNDÜZ UYKULULUGU 

Geçen hafta boyunca gOn içerisinde wan1k kalmakta gOçlük yaşadinız m1? 

O: Normal: Gündüz uykululuğu yok 

1: Çok 
hafif: 

2: Hafif: 

3: Orta: 

4: Ağrr: 

. 
GündOz uykululuğu oluyor, ancak direnip uyanık kalabiliyorum. 

Yalniz kaldiğimda ve gevşediğimda bazen uykuya 
dalabiliyorum. Örneğin, kitap okurken veya televizyon 
seyrederken. 

Olmaması gereken zamanlarda bazen uyuyakalabiliyorum. 
örneğin, birileriyle konuŞurken veya yemek yerken. 

Olmaması gereken zamanlarda s1khkla uyuyakahyorum. 
Örneğin, birileriyle konuşurken veya yemek yerken. 

1.9 AGRI ve DiGER TÜR HiSSiYAT 

Geçen hafta boyunca vücudunuıda ağrı, stzlama, kramp gibi rahatsızlik veren 
hisler alg1ladınız mı? 

O: Normal: 

1: Çok 
hafif: 

2: Hafif: 

3: Orta: 

4: Ağ1r: 

Rahatsizlık veren hissiyat yok. 

Bu türden hissiyat duyuyorum. Ancak, zorluk çekmeden işlerimi 
görebiliyor ve diğer kişilerle birlikte vakit geçirebiliyorum. 

Bu tür hissiyat işlerimi görürkan veya diğer kişilerle birlikte vakit 
geçirirken bazt problemlere neden oluyor. 

Bu tür hissiyat epey sorun yaratiyor. Ancak işlerimi görmeme 
veya diğer kişilerle birlikte vakit geçirmeme engel olmuyor. 

Bu tOr hissiyat işlerimi görmeme veya diğer kişilerle birlikte 
vakit geçirmeme engel oluyor. 
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1.10 iDRAR SORUNLARI 

~~çen hafta boyunc~ idrar ko~trolünde pro?l:m yaşadıniZ mt? Örneğin, idrar 
IÇin acele etme geregı, çok stk rdrara çıkma ıhtıyaci veya idrar kaçırma gibi. 

O: Normal: 

1: Çok 
hafif: 

2: Hafif: 

3: Orta: 

4: Ağır: 

idrar kontrol problemleri yok. 

Sik sık ve acilen idrara çıkma ihtiyacı duyuyorum. Ancak 
günlük aktivitelerimda herhangi bir zorluğa neden olmuyor. 

ldrar problemleri günlük aktivitelerimda bazt zorluklara neden 
oluyor. Ancak id ran mı kaçırmıyorum. 

ldrar kaçirmayı da içeren idrar problemleri günlük 
aktivitelerimda epey zorluk yaratıyor. 

idranmı kontrol edemiyorurn ve mutlaka alt bezi veya idrar 
sondast kullanıyorum. 

1.11 KABIZLIK·SORUNLARI 

Geçen hafta boyunca barsaklannızt çahştırmakta zorluk yaratan kabızhk 
sorunu yaşad1n1z mı? 

O: Normal: · Kabızllk yok 

1: Çok 
hafif: 

2: Hafif: 

3: Orta: 

4: Ağır: 

Kabtzhğlm oldu. Bağırsaklanm1 çallşttrmak için ekstra efor 
harc1yorum. Ancak bu problem beni rahatsız edecek veya 
aktivitelerimi engelleyecek düzeyde değil. 

Kabtzlık işlerimi görmekte veya kendimi rahat hissetmekte baz1 
sorunlar yaratir. 

Kab1zllk işlerimi görmekte veya kendimi rahat hissetmelde 
epey sorun yaratır. Ancak herhangi bir işi bitirmeme engel 
olmaz. 

Barsaktarımi boşaltmak için genellikle bir başkasının fiziksel 
yardımına ihtiyaç duyuyorum. 
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1.12AYAKTAYKEN BAŞ DÖNMeSi 

Geçen hafta boyunca otururken veya yatarkan ayağa kalktığinazda baygınlik, 
sersemlik veya bulanıkilk hissettiniz mi? 

O: Normal: Sersemlik veya bulanıkhk hissi olmuyor. 

SKOR 

1: Çok 
hafif: 

Sersemlik veya bulanikhk hissi oluyor, ancak bunlar işlerimi D 
görmemi etkilemiyor. 

2: Hafif: 

3: Orta: 

4: Ağtr: 

Sersemlik veya bulantkhk hissi ile bir şeye tutunmam gerekiyor, 
ancak oturmam veya yeniden yatmam gerekmiyor. 

Sersemlik veya bulanıkhk hissi bayılmamak veya dOşmemek 
için oturmama veya yatmama neden oluyor. 

Sersemlik veya bulanıkhk hissi düşmeme veya bayılmama 
neden oluyor. 

1.13 BiTKiNLiK 

Geçen hafta içerisinde kendinizi genellikle bitkin hissettiniz mi? Bu his, uykulu 
veya hüzünlü olmayla ilgili olmamahdt[. 

O: Normal: Bitkinlik yok. 

1: Çok 
hafif: 

2: Hafif; 

3: Orta: 

4: Ağar: 

Bitkinlik var, ancak işlerimi görmekte veya insanlarla birlikte 
olmakta s1k1nt1 yaratm1yor. 

Bitkinlik işlerimi görmekte veya insanlarla birlikte olmakta bazı 
s1k1ntılara neden oluyor. 

Bitkinlik işlerimi görmekte veya insanlarla birlikte olmakta epey 
sıkintiiara neden oluyor.· Bununla birlikte herhangi bir şeyi 
yapmaktan ahkoymuyor. 

Bitkinlik beni Işlerimi görmekten veya insantarla birlikte 
olmaktan ahkoyuyor. 
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KlSlM ll: GÜNLÜK YAŞAM DENEViMLERiNiN MOTOR ÖZeLLiKLERi (M·GYD) 

2.1 KONUŞMA SKOR 

Geçen hafta içinde konuşmanızla ilgili problem yaşadınız mı? 

O: Normal: 

1: Çok 
hafif: 

Kesinlikle hayır (sorun yok). , D 
Konuşmam alçak sesli, peltek veya düzensiz, ancak 
başkalannın tekrarlamarni istemelerine neden olmuyor. 

2: Hafif: 

3: Orta: 

4: Ağtr: 

Konuşrnam başkalannin bazen tekrarlamarnı istemelerine 
neden oluyorsa da bu durum hergün olmuyor. 

Konuştuklanmın çoğu anlaşılır olsa da, başkalannın hemen 
hergün tekrarlamarni isteyecekleri kadar da berrakliktan 
yoksun. 

Konuşmamın çoğu veya tamamı anlaştlmaz düzeyde. 

2.2 TÜKRÜK ve SAL VA AKMASI 

Geçen hafta içinde uyanıkkan veya uyurken genellikle çok fazla tükrük salgınız 
oldu mu? 

0: Normal: Hiç olmadi (sorun yok). 

1: Çok Fazlasıyla tükrük salgım var ama salyam akmıyor. 
hafif: 

2: Hafif: 

3: Orta: 

4: Ağ1r: 

Uykuda salyam biraz ak1yorsa da uyanıkkan olmuyor. 

Uyan1kken de biraz salyam akıyor amak genellikle mendile 
ihtiyacim olmuyor. 

Salyam o kadar fazla akıyor ki giysilerimi korumak için daima 
bir mendile ihtiyacım oluyor. 

112 

SKOR 

D 



2.3 ÇiGNEME ve YUTMA 

Geçen hafta içerisinde tıaplannszı yutarken veya yemeğinizi yerken genellikle 
problem yaşad1n1z mı? Boğulmaktan kaçınmak için haplannıza bölme veya 
ezme, yemeğinizi yumuşatma veya kayma ihtiyacı duydunuz mu? 

O: Normal: Sorun yok. 

1: Çok 
hafif: 

2: Hafif: 

3: Orta: 

4: Ağır: 

Çiğnemedeki yavaşhğamın veya yutmamdaki artan eforun 
farklndaytm. Ancak, genzime kaçtnp boğulma hissi 
yaşamayorum veya yemeğimin özel olarak hazarıatılmasına 
Ihtiyaç duymuyorum. 

Çiğneme ve yutma problemleri nedeniyle hapianma bölme veya 
yemeklerimi özel olarak haztrlatma ihtiyaca duyuyorum, ancak 
geçen hafta içerisinde hiç boğulma hissi yaşamadtm. 

Son ,bir hafta içerisinde en az bir kere boğulma hissi yaşadım. 

Çiğneme ve yutma problemleri nedeniyle beslenme sondasina 
ihtiyaç duyuyorum. 

2.4 YEMEK YEME iŞLEVLERi 

Geçen hafta Içinde yemek aygıtlarani kullanarken genellikle zorlandtnız mt? 
örneaın, çatal, kaştk, bıçak l<ullantrken veya elle yenilen yiyecekleri 
kavramakta zorluk çektiniz mi? 

O: Normal: Hiç olmadı (sorun yok). 

1: Çok 
hafif: 

2: Hafif: 

3: Orta: 

4: Ağ1r: 

Vavaş1m, ancak yemeğimi yerken herhangi bir yardıma ihtiyaç 
duymuyor ve yerken yemeğimi dökmüyorum. 

Yemeğimi yavaş yiyoruro ve seyrek olarak dökebiliyorum. 
Etimin kesilmesi gibi bazı yeme işlevlerinde yardima ihtiyaç 
duyuyorum. 

Birçok yemek yeme işlevi için yardtma ihtiyaç duysam da 
bazilarant tek başıma becerebiliyorum. 

Yemek yeme işlevlerinin çoğu veya tümünde yardama 
ihtiyaç duyuyorum. 
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2.6 GiYiNME 

Geçtiğimiz hafta içinde giyinirken genellikle problem yaşadınız mı? Örneğin, 
düğmeterinizi iliklerken, fermuann1z1 çekerken, giysilerinizi giyinip soyunurken 
veya takılannızı takıp Çikanrken yavaş mıydınız veya yardıma ihtiyacınız oldu 
mu? 

O: Normal: Hiç olmadı (sorun yok). 

1: Çok Yavaşım ancak yardıma ihtiyacım yok. 
hafif: 

2: Hafif: Yavaşım ve bazi giyinme işlevlerinde yardıma ihtiyacım oluyor 
(düğmeler, bilezik). 

3: Orta: Birçok giyinme işlevinde yardıma ihtiyaç duyuyorum. 

4: Ağ1r: Giyinme işlevlerinin çoğu veya tümünde yardıma ihtiyaç 
duyuyorum 

SKOR 

D 

2.6 HiJYEN SKOR 

Geçen hafta içinde elferinizi yıkama, yıkanma, traş olma, diş f1rçalama, saç 
tarama veya diğer kişisel hijyeninizi sağlamada genellikle yavaş mıydınız veya 
yardıma ihtiyaç duydunuz mu? 

O: Normal: Hiç olmadı {sorun yok). 

1: Çok V avaşı m ancak yardıma ihtiyacım olmuyor. 
hafif: 

2: Hafif: 

3: Orta: 

4: Ağtr: 

Hijyen görevlerinin bazılarında bir başkastna ihtiyaç 
duyuyorum. 

Bir çok hijyen görevi için bir başkasrna ihtiyaç duyuyorum. 

Hijyen görevlerinin çoğu veya tümünde bir başkastna ihtiyaç 
duyuyorum. 
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2. 7 EL V AZlSI SKOR 

Geçen hafta içinde insanlar genellikle yazdtğıntzl okumakta zorluk çekti mi? 

O: Normal: 

1: Çok hafif: 

Hiç olmada (sorun yok). D 
Yaztm yavaş~ biçimsiz ve düzensiz, ancak tüm kelimeler 
anlaşrhyor. 

2: Hafif: Baz• kelimeler anlaşılmaz ve okunmast zor. 

3: Orta: Birçok kelime anlaşılmaz ve okunmass zor. 

4: Ağır: Kelimelerin çoğu veya hiçbiri okunmuyor. 

2.8 HOBILER ve DiGER AKTiViTELER 

Geçen hafta içinde habileriniz veya hoşlandığınız şeyleri yapmakta genellikle 
zorlandımz mı? 

O: Normal: Hiç oı·madt (sorun yok). 

1: Çok hafif: Biraz yavaş tm, ancak bu aktiviteteri kolaylıkla yerine 
geti re biliyorum 

2: Hafif: 

3: Orta: 

4: Ağ1r: 

Bu aktiviteleri yaparken bazı güç1üklerim oluyor. 

Bu aktiviteleri yaparken ciddi sorunlar yaşıyorum. ancak hala 
çoğunu yapabiliyorum. 

Bu aldivilerin çoğunu veya hiçbirini yapam1yorum. 

2.9 YATAKTA DÖNME 

Geçen hafta içinde yatakta dönmekte genellikle sorun yaşadınız mı? 

O: Normal: Hiç olmadı (sorun yok). 

1: Çok hafif: Dönmekte çok az zorlanıyorum ancak yardıma ihtiyacim 
olmuyor. 

2: Hafif: 

3: Orta: 

4: Ağ1r: 

Oönmekte epey zorlanıyorum ve bazen birinin yardımına 
ihtiyacım olabiliyor. 

Dönmek için sıklikia birinin yardımına ihtiyaç duyuyorum 

Başkasının yard1m1 olmadan dönemiyorum. 
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2.1 O TiTREME SKOR 

Geçen hafta içinde titremeniz genellikle oldu mu? 

O: Normal: 

1: Çok 

Hiç olmadı. D 
Titreme oluyor, ancak herhangi bir aktlvitede problem · 

hafif: 

2: Hafif: 

3: Orta: 

4: Ağ1r: 

yaratm1yor. 

Titreme sadece bazı aktivitelerde problemi yaratıyor. 

Titreme günlük aktivitelerin çoğunda problem yaratıyor. 

Titreme aktivitelerin tümüne veya büyük bölümünde problem 
yaratiyor. 

2.11 YATAKTAN, ARABADAN VEYA ALÇAK BiR 
SANDALYEDEN KALKMA 

Geçen hafta içinde yataktan, araba koltuğundan veya alçak bir sandalyeden 
kalkmakta zorluk yaşad1n1z m1? 

SKOR 

O: Normal: 

1: Çok 
hafif: 

Hiç olmadı (sorun yok). D 
Yavaş veya hantalım, ancak genellikle ilk denemede tek . · 
baştma yapabiliyorum. 

2: Hafif: 

3: Orta: 

4: Ağtr: 

Kalkmak için birden fazla denemeye veya nadiren yard1ma 
ihtiyaç duyuyorum. 

Kalkmak için bazen yardtma ihtiyaç duyuyorum, ancak çoğu 
zaman hala tek baştma yapabiliyorum. 

Çoğu zaman veya daima yard1ma ihtiyacim oluyor. 
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2.12 YÜRÜME ve DENGE 

Geçen hafta içinde dengenizde veya yürümenizde genellikle sorun yaşadınız 
nnı? ' 

O: Normal: 

1: Çok 
hafif: 

Hiç olmada (sorun yok). 

Biraz yavaşım veya bacağımı sOrüyerak yürüyorum. Ancak, 
yürümek Için gereç kullanmıyorum. 

2: Hafif: Yürümek için nadiren gereç kullansam da bir başkasinın 
yardımına ihtiyacim olmuyor. 

3: Orta: Düşmeden güvenli yürüyebilmek için genellikle yürüme 
gereçleri (baston veya yürOteç) kullanıyorum. Ancak, bir 
başkasınm desteölne genellikle ihtiyaç duymuyorum. 

4: A~ır: DOşmeden güvenli yürüyebilmek için genellikle bir başkasının 
des~eğini ahyorum. 

SKOR. 
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2.13 DONMA SKOR 

Geçen hafta içindeki sıradan bir gününüzde yürürken aniden ayağmız yere 
yap1şm1ş gibi birden donakaldtmz veya durmak zorunda kaldınız mı? 

o: Normal: Hiç olmadı (sorun yok). 

1: Çok 
hafif: 

2: Hafif: 

3: Orta: 

4: AOtr: 

Ktsa bir süreliğine donuyorum, ancak kolaylıkla yürümeyi tekrar 
başlatabiliyorum. Donma nedeniyle başka birinin veya yürüme 
gereçlerinin (baston veya yürüteç) yardımına ihtiyaç 
duymuyorum. 

Donuyorum ve yorarneyi tekrar başiatmakta zorlanıyorum. 
Ancak donma nedeniyle bir başkasmm veya yOrOme 
gereçlerinin (baston veya yürOteç) yardırnma ihtiyaç 
duymuyorum. 

Donduğurnda yürümeyi tekrar başiatmakta çok zorlamyorum ve 
donma nedeniyle bazen bir başkastnın veya yürüme 
gereçlerinin yardımana ihtiyaç duyuyorum. 

Donma nedeniyle çoğu veya her zaman bir başkasim veya 
yOrOme gereçlerinin yardtmma ihtiyaç duyuyorum. 

D 

Böylece soruşturuyu tamamladınız. Sizde hiç olmayan, belki de hiç bir zaman da olmayacak sorunlardan 
bahsetmiş olabiliriz. BOtan hastalar bu sorunlaran tOmOnO Ille de yaşayacak deOIIse de bu ihtimal dahilinde 

oldutıundan her hastaya tam bu soruları sormak önem taşıyor Bu soruşturuyu tamamlamak Için 
harcadığınız zaman ve dikkat için teşekkOr ederiz. 
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KlSlM lU: MOTOR MUAYENE 

Genel bakış: Ölçeğin bu kısmı PH'nın motor bulgutarım ölçer. MOS-UPDAS'in Kısım lll'ünü uygularken 
muayene eden aşağıdaki yönergeye uymahdır: 

Formun tepesine hastanın Parkinson hastalığının semptomları için tedavi altında olup olmadığını 
işaretteyiniz. Eğer levodopa almaktaysa, son dozun azerinden geçen süreyi belirtiniz. 

Hasta Parkinson hastalığı semptomları için tedavi altındaysa, hastanın klinik durumunu aşağtdaki tanımları 
kullanarak işaretleyiniz: 

AÇIK ilaç almakta olan ve iyi cevap veren hastatarın tipik işlevsel durumudur. 
KAPALl ilaç aimaianna rağmen kötü cevaph olan hastalarm tipik işlevsel durumudur. 

Muayene eden "gördüğünü" lşarelemelidir. Doğal olarak, inme, paralizi, artrit, kontraktür ve kalça ya da diz 
replasmanı tarzt ortopedik eşlikçi tıbbi problemler motor muayenenin tek tek maddelerini bulandırabilir. Test 
etmenin mutlak olarak imkansız olduğu durumlarda (örn., amputasyon, pleji, ekstremilenin alçıya alınmış 
olması) Puanlama Imkansız karşılığı olacak şekilde "PI" kasaltınasını kullanın. Diğer durumlarda, hastanın 
her bir görevi ko-morbiditeteri dahilinde yerine getirirkanki performansmr puanlayın. 

Her bir maddenin tam bir puanı olmaltdır (yarım puan veya eksik puanlamaya izin verilmez). 

Her bir maddenin test edilmesi Için maddeye özgü talimatlar bulunmaktadır. Bunlara her durumda 
uyulmalıdır. Muayene eden hastaya yapması gereken görevteri tanımlarkan demonstre eder va sonrasında 
performans• derhal puanlar. Puanianmaian için gerekli olan klinik enformasyon bütün bir muayen·e boyunca 
elde edileceğinden Global Spantane Hareket ve lstirahat Tremoru maddeleri (3.14 ve 3.17) amaçh olarak 
ölçeğin sonuna yerleştirilmiştir. 

Puanlamanın sonunda, muayene sırasında diskinazilerin (kore veya distoni) bulunup bulunmadığını, eğer 
bulunuyariarsa bu hareketlerin motor muayeneye müdahil olup olmadıklarını belirtiniz. 

3a Hasta Parkinson hastaliğı semptomlan için tibbi tedavi almakta ma? H E 

3b Hasta Parkinson hastaliğı semptomları için tedavi görmekteyse, aşağıdaki 
tanımlamalan kullanarak hastanin klinik durumunu belirleyiniz: 

D AÇIK ilaç almakta olan ve iyi cevap veren hastalan n tipik işlevsel durumudur. 

D KAPALl ilaç aimaianna rağmen kötü cevaph olan hastalann tipik işlevsel 
durumudur. 

3c Hasta Levodopa kullaniyor mu? Hayır Evet 

3.C1 Evet Ise, son levodopa dozundan kaç dakika geçmiş durumda?: ____ _ 
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3.1 KONUŞMA 

Muayene edene talimatlar: Hastanın spantan konuşmasım dinleyin, 
gerektiğinde konuşmaya kat1hn. önerilen başlikiar: hastaya, işi, hobileri, 
egzersizleri veya muayene ofisine nasıl geldiğini sorun. Sesin volümü, 
modülasyonu (prosodi) ve peltekleşme, palilall (hecelerin tekrarlanmasi) ve 
takifemi (hızlı konuşma, heceleri birbirine karıştırıp söyleme) de dahil olmak 
üzere anlaşılabilirliğini değerlendirir;ı. 

O: Normal: 

1: Çok 
hafif: 

2: Hafif: 

3: Orta: 

4: Ağır: 

Konuşma sorunu yok. 

ModOiasyon, diksiyon veya volüm kaybi var ancak hala tOm 
kelimeler kolayltkla anlaşilabilir durumda. 

ModOiasyon, diksiyon veya votüm kaybıyla birlikte birkaç 
kelime anlaşıtmaz durumdaysa da genel olarak cümlelerinin 
izlenmesi güç değil. 

Konuşmanın anlaşılmasi zor, öyle ki cümlelerinin çoğu değilse 
de 6azılanm anlamak güç oluyor. 

Konuşmanın çoğunu anlamak güç veya tilmOyle anlaşılmaz 
durumda. 

3.2 YÜZ iFADESi 

Muayene eden kişiye talimatlar: Hastayi lstirahat ha1inde otururken, hem 
konuşmaksaım hem de konuşurken 10 sn. kadar izleyin. Göz ktrpma sıklığını. 
maske yüz görOnOmOnO veya yaz ifadesi kaybtm, spontan gülümsemesini ve 
dudak açıklığını gözlemleyin. 

O: Normal: Normal yOz ifadesi. 

1: Çok 
hafif: 

2: Hafif: 

3: Orta: 

4: Ağır: 

Sadece göz kırpma stkllğanda. azalmayla yansıyan minimal 
maske yOz görünümü 

Göz kırpma sakliğındaki azalmaya ek olarak spantan 
gülümsenin azalmasi fakat dudaklann aralanmaması şeklinde 
ortaya çıkan ağız etrafındaki hareketlerin azalmast ile 
sergilenen alt yüz yansında maske yüz görünümü. 

Ağız lstirahat halindeyken bazen dudaklann aralık kalmasıyla 
birlikte sergilenen maske yüz görOnOmü. 

Ağ1z istirahat halindeyken çoğu zaman dudakların aralık 
kalmas1yla birlikte sergilenen maske yüz görOnümü. 
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3.3 RiJiDiTE 

Muayene edene taflmatıar: RIJldlte. hasta rahat bir pozisyondayken muayene edenin 
ekstremite ve boynunu hareket ettirmesi sırasında hastanın ana eklemlerinin yavaş 
pasif hareketine göre değerlendirilir. Önce aktivasyon manevrası olmadan test edin. 
Boyun ve her bir ekstremiteyi ayrı ayrı test edin ve puanlayın. Kollar için, bilek ve 
dirsak eklemlerini aynı anda test edin. Sacaklar için, kalça ve diz eklemlerini aynı aynı 
anda test edin. Eğer r.ijidite tespit adilmlyorsa test edilmeyen bir ekstremitede parmak 
vurma, yumruk açıp-kapama, topuk vurma gibi aktivasyon manevralanndan birini 
kullanın. Rijiditeyi test ederken hastaya mümkün olduğunca gevşek durmasını 
söyleyin. 

SKOR 

D 
BOYUN 

D 
ROE 

o: Normal: Rijidite yok. D 
1: Çok Sadece aktivasyon manevratarıyla tespit edilen rijidite. LOE 

hafif: 

2: Hafif: Rijidite aktivasyon manevrasız saplanabiliyor fakat tam hareket D 
aralıği kolaylıkla sağlanıyor. 

3: Orta: 

4: Ağır: 

Rijidite aktivasyon manevrasiZ saptanabiliyor ve tam hareket 
arahğl için efor gerekmekte. 

Rijidlte aktivasyon manevrasız saptanabiliyor ve tam hareket 
aralığı sağlanamıyor. 

3.4 PARMAK VURMA 

Muayene edene talimatlar: Eller ayn ayrı test edilir. Hareketi gösterin ama hastanın 
test edildiği sırada sürdQrmeyin. Hastaya işaret parmağını başparmağına olabildiğince 
hızlı VE mOmkün olduğunca büyük bir şekilde on kere vurmasını söyleyin. Hız, 
amplitüd, tereddOtler, durmalar ve amplitüddekl azalmayı değerlendirerek her iki tarafı 
ayrı ayrı puantandırın. 

O: Normal: 

1: Çok 
hafif: 

2: Hafif: 

3: Orta: 

4: Ağ1r: 

Sorun yok. 

Aşağıdakilerden herhangi biri: a) düzenli ritmin bir iki kesintiyle 
veya vurma tereddütleriyle bozulmasi; b) çok hafif yavaşlama; 
c) on vuruşun sonuna doğru amplitüd azalmasi. 

Aşağıdakilerden herhangi biri: a) vurma strasmda 3-5 kesinti; 
b) hafif yavaşlama; c) on vuruşun ortasında amplitüd azalması. 

Aşağidakilerden herhangi biri: a) vurma sırasmda 5 kesintiden 
fazla veya süregiden hareket boyunca en az bir uzun 
duraklama (donma); b) orta derecede yavaşlama; c) 
amplitüdOn 1. vuruşun ardından düşmeye başlaması. 

Yavaşlama, kesinti veya amplitüd azalmasından dolayı görev 
güçlükle 'yerine getirilir veya hiç getirilemez. 
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3.5 EL HAREKETLERi 

Muayene ec;lene taflmsıttr.ır: Elleri ayn ayn test edin. Hareketi gösterin ama test edildiği 
strada sOrdürmayin. Hastaya, hastanın avuç içi araştırmacmm yüzüne bakacak 
şekilde kolunu dirsakten bükerek s1k1 bir yumruk yapmast söylenir. Hastaya elini 1 o 
kere tamamen VE mümkün olduöunca hızh açmasi istenir. Eğer hasta seka yumruk 
yapmakta veya elini tamamen açmakta zorlanırsa öyle yapması hattrlatıhr. Htz, 
amplitüd, tereddütler, durmalar ve amplitüddeki azalmaya değerlendirerek, her iki tarafa 
ayrı ayrı puanlandınn. 

0: Normal: Sorun yok. 

1: Çok 
hafif: 

2: Hafif: 

3: Orta: 

4: Ağır: 

Aşağıdakilerden herhangi biri: a) düzenli ritmin bir iki kesintiyle veya 
tereddütle bozulması; b) çok hafif yavaşlama: c) amplitüdün görevin 
sonuna doğru azalması 

Aşağıdakilerden herhangi biri: a) hareket sırasanda 3-5 kesinti; b) 
hafif yavaşlama; c) amplitüdün görevin ortalarında azalması. 

Aşağıdakiterden herhangi biri: a) hareket sırasında 5 kesintiden fazla 
veya süregiden hareket boyunca en az bir uzun duraklama (donma); 
b) orta derecede yavaşlama; c} amplitüdün 1. açma-kapamanan 
ardandan dOşmeye başlamasi. 

Yavaşlama, kesinti veya amplitüd azarmasmdan dolayi görev 
güçlükle yerine getirilir veya hiç getirilemez. 

3.6 ELLERIN PRONASVON-SUPiNASYON HAREKETLERi 

Muayene edene talimatlar: Elleri ayn ayn test edin. Hareketi gösterin ama test edildiği 
sırada sOrdOrmeyin. Hastadan avuç içi aşağıya bakacak şekilde koliarım öne doğru 
uzatması m, sonra avuç içi yukara bakacak şekilde bu ardi sıra hareketleri 1 o kere htzh 
ve tam yapmasım söyleyin. Haz, amplitüd, tereddütler, durmalar ve amplitüddeki 
azalmayı değerlendirerek, her iki tarafıaynayrı puanrandtnn. 

O: Normal: 

1: Çok 
hafif: 

2: Hafif: 

3: Orta: 

4: Ağır: 

Sorun yok. 

Aşa~tdakilerden herhangi biri: a) düzenli ritmin bir iki kesintiyle veya 
tereddütle bozulması; b) çok hafif yavaşlama; c) amplitüdün görevin 
sonuna doğru azalmasi 

Aşa{}1dakilerden herhangi biri: a) hareket sarasanda 3-5 kesinti; b) 
hafif yavaşlama; c) amplitüdün görevin ortalarında azalması. 

Aşağıdakilerden herhangi biri: a) hareket sırasmda 5 kesintiden fazla 
veya sOragiden hareket boyunca en az bir uzun duraklama (donma); 
b) orta derecede yavaşlama; c) amplitOdOn 1. açma-kapamanın 
ardmdan dOşmeye başlaması. 

Yavaşlama, kesinti veya amplltOd azalmasından dolayt görev 
gOçlükle yerine getirilir veya hiç getirilemez. 
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3 .. 7 TOPUK VURMA 

Muayene edene talimatlar: Hasta arkası düz bir koltuğa, her iki ayağı yere basar 
şekilde oturtulur. Ayaklan ayn ayn test edin. Hareketi gösterin ama test edildiği sırada 
sürdürmeyi n. Hastadan topuğunu zemine rahat bir pozisyonda koymasını ve 1 o kere 
olabildiğince hızh ve büyük bir şekilde yere vurması istenir. Hız. amplitüd, tereddütler, 
durmalar ve amplitüddeki . azalmayı değerlendirerek, her iki taraft ayrı ayrı 
puaniandı rı n. 

O: Normal: 

1: Çok 
hafif: 

2: Hafif: 

3: Orta: 

4: Ağır: 

Sorun yok. 

Aşağıdakilerden herhangi biri: a) düzenli ritmin bir iki kesintiyle veya 
vurma tereddütleriyle bozulması; b) çok hafif yavaşlama; c) on 
vuruşun sonuna doğru amplitad azalması. 

Aşağıdakilerden herhangi biri: a) vurma sırasında 3-5 kesinti; b) hafif 
yavaşlama; c) on vuruşun ortasında amplitüd azalması. 

Aşağıdakilerden herhangi biri: a) vurma sırasında 5 kesintiden fazla 
veya süregiden hareket boyunca en az bir uzun duraklama (donma); 
b) orta derecede yavaşlama; c) amplitüdün ilk vuruşun ardından 
düşmeye başlaması. 

Yavaşlama, kesinti veya amplitüd azalmasından dolayı görev 
güçlükle yerine getirilir veya hiç getirilemez. 

3.8 BACAK ÇEViKLiGi 

Muayene edene talimatlar: Hasta arkası düz bir koltuğa oturtulur. Sacaktan rahat bir 
şekilde yere basar şekilde oturmasını sağlayın. Bacaklan ayrı ayrı test edin. Hareketi 
gösterin ama test edildiği sarada sürdOrmeyin. Hastadan ayağını zeminde rahat bir 
pozisyonda tutmass ve sonra da 10 kere olabildiğince hızlı ve yükseğe kaldırarak yere 
vurması istenir. Hız, amplltOd, tereddütler, durmalar ve amplitüddeki azalmayı 
değerlendlrerek, her iki tarafa ayn ayrı puanlandmn. 

O: Normal: 

1: Çok 
hafif: 

2: Hafif: 

3: Orta: 

4: Ağar: 

Sorun yok. 

Aşağıdakilerden herhangi biri: a) düzenli ritmin bir iki kesintiyle veya 
tereddütle bozulması; b) çok hafif yavaşlama; c) amplitüdün görevin 
sonuna doğru azalması 

Aşağıdakilerden herhangi biri: a) hareket sırasında 3-5 kesinti; b) 
hafif yavaşlama; c) amplitüdün görevin ortalannda azalması. 

Aşağıdakilerden herhangi biri: a) hareket sırasında 5 kesintiden fazla 
veya süregiden hareket boyunca en az bir uzun duraklama (donma); 
b) orta derecede yavaşlama; c) amplitüdün ilk vuruşun ardından 
düşmeye başlaması. 

Vavaşlama, kesinti veya ampliUld azalmasından dolayı görev 
güçlükle yerina getirilir veya hiç getirllemez. 
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3.9 SANDAL YEDE N KALKMA 

Muayene ed~ne talimatlar: Hasta arkast düı. bir koltuğa ayakları yere basar ve sırtı 
arkaya şekilde oturtun (ağar hasta çok ktsa değilse). Hastadan kolllarınt göğsCınde 
kavuşturup sonra da ayağa kalkmasını isteyin. Eğer başarılı olamazsa en fazla 2 kere 
daha tekrarlatın. Yine de başarıli olamazsa koltuğun önüne doğru ilerlemesine izin 
verin ve yine Imilan kavuşturulmuş halde kalkmasmı isteyin. Bu durumda sadece bir 
teşebbOse izin verin. Eğer başanil olamazsa hastanm koltuğun kollarından destek 
alarak kalkmasına izin verin. En fazla 3 denemeye izin verin. Yine de başarı h olmazsa 
hastaya yardım edin. Hasta ayağa kalktıktan sonra 3.13 maddesi için postürünü 
gözlamleyin. 

O: Normal: Problem yok. Htzlıca, tereddütsüz ayağa kalkabiliyor. 

1: Çok Normalden daha yavaş kalktyor; veya kalkmak için birden fazla 
hafif: denemeye; veya sandalyede ilerleyerek kalkmaya ihtiyaç 

duyuyor. Sandalyenin koliarım kullanmaya gerek duymaz. 

2: Hafif: Sandalye kollarından destek alarak zorlanmadan kalkar. 
. 

3: Orta: l<ollardan destek almak ihtiiyacmdaysa da geriye doğru düşme 
eğilimindedir; veya koltuk kollarından destek alarak birden fazla 
deneme yapmak zorunda kalır, ancak yardımsiz kalkar. 

4: Ağtr: Yard1msaz kalkamaz. 

3.1 o YOROYOŞ 

Muayene edene tallmatlar: Yürüyüş muayenesinin en iyi şekli, vücudun hem sağ hem 
de sol tarafına aynı anda görecek şekilde, muayene edendan ileriye ve muayene 
edene doğru yürüterek yapılandır. Hasta en az 10 metre yOrOmeli, sonra geriye dönüp 
muayene edene do~ru gelmelidir. Bu madde birçok davranışı ölçer: adım amplitüdO, 
adım hızı, ayak kaldırma yüksekliği, yürürken topuk vuruşu, dönme ve kolların 
sallanması. Buna karşallk donma burda öfçülmez. Hasta yürüken hastanın 
"yürüyüş ünün donması m" da (bir sonraki madde 3.11) değerlendirin. Postürü madde 
3.13 için gözlemleyin. 

O: Normal: Sorun yok. 
; 

1: Çok Çok hafif yürüme bozukluğuyla birlikte baa1msaz yürüyüş. 
hafif: 

2: Hafif: Belirgin yürüme bozukluğuyla birlikte bağnnsız yürüyüş. 

3: Orta: GOvenli yürüme için başka bir kişi değilse de yardımcı bir gereç 
(baston, yürüteç) gerekmektedir. 

4: Ağır: YOrOyemez veya ancak başka bir kişinin yardımayla yürür. 
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&11VÜR0Y0ŞTEDONMA 

Muayene edeoe tallmatfar: Yürüyüşü değerlendirirken ayrıca yürüyüşte her hangi bir donma 
episodunun varlığını da değerlendirin. özellikle dönme veya görevin sonuna ulaşma 
aşamalarında olmak üzere başlama tereddütünü ve hareket tutukluluğunu gözlemleyin. 
Güvenliğin elverdiği ölçüde değerlendirme esnasında hastalar duyusal hile kyllanmamalılar. 

O: Normal: Donma yok. 

1: Çok 
hafif: 

2: Hafif: 

3: Orta: 

4: Ağır: 

Yürümeye başlarken, dönerken veya bir kapıdan geçerken bu 
aktivitelerin herhangi birisinde sadece bir kere duraksar fakat daha 
sonra düz yürümessrasında donmadan rahatça yürümesine devam 
eder. 

Yürümeye başlarken, dönerken veya bir kapıdan geçerken bu 
aktivitelerin herhangi birisinde sadece birden fazla duraksar fakat 
daha sonra düz yürüme sırasında donmadan rahatça yürümesine 
devam eder. 

DOz yürüme sırasında bir kere donar. 

Düz yürüme sırasında birçok kere donar 

SKOR 

D 

3.12 POSTURAL DENGE SKOR 

Muayene edene talimatlar: Bu hastanın gözleri açık ve dik olarak ayakta dururken ve bacaklar 
rahatça ayrık ve birbirine paraleiken hastanın omuzlarından geriye doğru hızlı ye güç!O bir 
şekilde çekilmesi ile oluşturulan ani beden deplasmanına verilen tepkiyi ölçer. Retropulslyonu 
test edin. Hastanın arkasında durun ve hastaya ne yapacağınızı söyleyin. Düşmekten 
kaçınmak için 2 adım. geri atabileceğini açıklayın. Muayene edenin ardında en azından 1-2 
metre uzakta geri çekilma adımlarının sayısını gözlemlerneye izin verecek sağlam bir duvar 
olmalıdır. lık çekme talimatın anlaşılması için gösterilir ve özellikle daha hafiftir ve 
puanlandınlmaz. Ikinci saferde omuzlar ani ve gOçiO bir şekilde muayene eden kişiye doğru 
çekilir. Çekim merkezini değiştirecek kadar yeterli bir gOç lle hastanın geriye doğru bir adım D 
atması saölanmalıdır. Muayene eden hastayı tutmaya hazır olmalıdır, ancak hastaya kendini 
kurtarması Için birkaç adım atabilecek yeterli alanı sağlayacak kadar geride durmalıdır. 
Hastanın geri çekilme beklentisinden dolayı öne doğru anormal bir şekilde bükOlmesine izin 
vermeyin. Düşme veya geri gelme adımlarının sayısını gözlemleyin. DOzetme için iki adıma 
kadar normal sayılır yani anormal puanlaması 3 adım ile başlar. Eğer hasta testi anlamazsa 
araştırmacı testi tekrarlayabilir. Böylelikle puanlandırma, muayene edenin, hastanın yanlış 
anlamasından veya hazırlıksızlığından ziyade sınırtanımını yansıttığım düşündüğü 
değerlendirme temel alınarak yapılmalıdır. Ayakta durma postürünü madde 3.13 için 
gözlemleyin. 

o: Normal: 

1: Çok 
hafif: 

2: Hafif: 

3: Orta: 

4: Ağır: 

Sorun yok: bir veya iki adımda düzelir. 

üç-beş adım geri gider ancak yardımsız düzelir. 

Beş adımdan fazla geri gider ancak yardımsız düzelir. 

Ayakta güvenli durur ama postural yanıt yoktur; muayene eden 
tutmadığı takdirde düşer. 

Çok dengesizdir, dengesini kendiliğinden kaybetmeye eğilimlidir veya 
omuzlarına hafif bir dokunuşta bile düşer. 
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3.13 POSTOR 

Muayene edene talimatlar: PostOr hasta koltuktan kalktıktan sonra ayakta dik 
dururken, yürüme sırasında ve postural reflekslarinin test edilmesi sirasında, 
değerlendirilir. Eğer bozuk bir postOr söz konusuysa hastaya dik durmasını 
söyleyin ve postür düzeliyor mu izleyin (bakınız aşağıda seçenek 2). Yukarda 
sözedilen 3 ayn gözlem noktasında gözlenen en kötü postürO puanlayın. 
Fleksiyon ve bir yana eğilmeyi gözlemleyin. 

SKOR 

O: Normal: Sorun yok. D 
1: Çok Tam dik değil, fakat postOr Ileri yaşliiar için normal kabul 

hafif: edilebilir. 

2: Hafif: 

3: Orta: 

4: Ağır: 

Belirgin fleksiyon, skolyoz veya bir tarafa eğilme gözleniyor 
fakat hasta uyanldığanda postürOnO normal postüre 
dOzettebiliyor. 

Uyanldığında istemli olarak dOzeltilemeyen kamburlaşmtş 
postOr, skolyoz veya bir tarafa eğilme 

PostOrde aşan bozukluğa neden olan fleksiyon, skolyoz veya 
eğilme. 

~.14 HAREKETiN GLOBAL SPONTANiTESi (VÜCUT BRADIKiNEZiSi) 

Muayene edene talimatlar: Bu global puanlama jestlerde ve bacak bacak 
QstOne atmada azalmayı da içeren, yavaşlama, tereddüt ve hareketlerin 
genelindeki amplitOd kOçOkiOğO ve yoksulluk Ozerlne bOtOn gözlemleri 
birleştirir. Bu deQerlendirme, muayene edenin oturma sırasindaki spantane 
jestleri ve ayağa kalkma ve yürOme tarzlanm gözlernlemesi ile edindiği global 
lzlenlme dayanmaktadır. 

O: Normal: Sorun yok. 

1: Çok Çok hafif global yavaşlama ve spontan hareketlerde yoksulluk. 
hafif: 

2: Hafif: Hafif global yavaşlama ve spantan hareketlerde yoksulluk. 

3: Orta: Orta derecede global yavaşlama ve spantan hareketlerde 
yoksulluk. 

4: Ağır: Ağır düzeyde global yavaşlama ve spantan hareketlerde 
yoksulluk. 
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3.15 ELLERiN POSTURAL TREMORU 

Muayene edene talimatlar: Yeniden ortaya çıkan istirahat tremoru dahil bu 
postürde yer alan tüm tremorlar bu puanlamada değerlendirilir. Her eli ayn ayn 
puanlandırınız. Gözlemlenan en yüksek amplitüdü puanlaymlz. Hastaya avuç 
içieri aşağıya bakacak şekilde kolianna öne doğru uzatmasıni söyleyiniz. Bilek 
düz olmall ve parmakların birbirine değmemesi için aynk durmahdtr. On saniye 
boyunca bu postürO gözlemleyiniz. 

O: Normal: Tremor yok. 

1: Çok Treınor var ancak amplitOdü 1 cm'den daha az. 
hafif: 

2: Hafif: Tremor amplitüdO en az 1 cm ama 3 emın in de altında. 

3: Orta: Tremor amplitüdü en az 3 cm ama 10 cm'nin de altında. 

4: Ağır: Tremor amplitüdü en az 1 O cm. 

3.16 KiNETiK TREMOR 

Muayene edene talimatlar: Bu tremor parmak~ burun testi ile test edilir. Kol d1şa 
açılmış pozisyondan başlayarak hastanm her iki eliyle de muayene edenin 
parmağına dakunacak kadar uzatacak şekilde en az üç kere parmak-burun 
manevrası uygulatın. Parmak~burun manavrast çok htzh kol hareketleriyle 
herhangi bir tremoru glzlememek Için yeterince yavaş uygulanmalldır. Diğer 
elle de tekrarlaym ve her eli ayn puanlandırın. Tremor hareket boyunca 
gözlenebilir veya hedefe (parmak veya burun) vardığında ortaya çıkabilir. 
Gözlemlenan en yOksek amplitOdO puanlayrmz. 

O: Normal: Tremor yok. 

1; Çok Tremor var ancak amplitüdü 1 cm'den daha az. 
hafif: 

2: Hafif: Tremor amplitüdü en az 1 cm ama 3 cm'nin de altmda. 

3: Orta: Tremor amplitOdü en az 3 cm ama 1 O cm'nin de alttnda. 

4: Ağır: Tremor amplitüdü en az 1 O cm. 
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3.17 iSliRAHAT TREMORUNUN AMPliTÜDÜ 

Muayene edene talimatlar: Bu ve bir sonraki madde değerlendiricinin muayene 
boyunca her hangi bir zamanda, hasta sakince otururken, yürümesi sırasında 
vücudunun belli bölümleri hareket ederl<en diğerlerinin istirahat halinde olduğu 
aktiviteler sırasında ortaya çıkabilecek istirahat tremoru üzerine gözlemlerini 
taparlaması amacıyla özellikle muayenenin en sonuna yerleştirilmiştir. Nihai 
skor olarak herhangi bir zamanda gözlenen mal<simum amplitüdü puanlayın. 
Tremorun devamlılığını veya ara ara olmasını değil sadece amplitüdü 
puanlayı n. 
Bu puanlamanın bir parçası olarak hasta, başkaca bir talimat olmaksızın, eller 
bir koltuğun kollarında (kucakta değil), ayaklar rahat bir biçimde yerde iken 1 o 
saniye boyunca sakince oturmahdır. istirahat tremoru dört ekstremite ve 
dudakar ile çene için de ayrı ayn değerlendirilir. Sadece gözlemlenan en 
yüksek amplitüdü son skor olarak puanlandırın. 

Ekstremite puanlaması 

0: Normal: Tremor yok. 

1: Çol< Azami amplitüd <1 cm. 
hafif: 

2: Hafif: Azami amplitüd >1 cm < 3 cm. 

3: Orta: Azami amplitüd 3-1 O cm arasında. 

4: Ağır: Azami amplitüd > 1 O cm. 

Dudak/Çene puanlaması 

O: Normal: Tremor yok. 

1: Çok Azami amplitüd <1 cm. 
hafif: 

2: Hafif: Azami amplitüd >1 cm < 3 cm. 

3: Orta: Azami amplitüd 3-10 cm arasında. 

4: Ağır: Azami amplitüd > 1 O cm. 
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3.18 iSTiRAHAT TREMORUNUN SÜREKLiliGi 

Muayene edene talimatlar: Bu madde tüm ıstirahat tremoru için tek bir puan alır 
va muayene sırasında vücudun farkir bölümleri istirahat halindeyken gözlenen 
istirahat tremorunun sürekliliğine odaklanır. Uzun enformasyon dakikalannın 
puanlamada yansıtılabilmesi için ö~ellikle muayenenin en sonuna btrakılmtştır. 

O: Normal: Tremor yok. 

SKOR 

1: Çok 
hafif: 

istirahat tremoru muayene süresi boyunca 0/o25'in altında D 
mevcut. 

2: Hafif: 

3: Orta: 

4: Ağtr: 

lstirahat tremoru muayene süresi boyunca 0/o26-50 arasında 
mevcut. 

lstirahat tremoru muayene süresi boyunca 0/o51-75 arasında 
mevcut. 

istirahat tremoru muayene süresi boyunca 0/o75'in üzerinde 
mevcut. 

DiSKiNEZiLERiN BÖLÜM 3'DEKi PUANLAMA 0ZERiNE ETKiSi 

A. Muayene süresince diskinazi (kore veya distoni) var mıydı? 

HAYlR EVET 

B. Eğer vardıysa, bu hareketler testi uygulamamza müdahil oldular mı? 

HAYlR EVET 

HOEHN & VAHR SKALASI 

O: Asemptomatik 

1 : Sadece tek tarafla tutulum 

2: Denge bozukluğu olmadan iki yanit tutulum 

3: Hafif-orta derecede tutulum; biraz postural dengesizlik var ama fiziksel olarak 
bağımsız; geri çekme testinde düşmemesi için yardım gerekiyor. 

4: Ağır engellilik; hala tek başma yürüyebiliyor veya ayakta durabiliyor. 

5: Yardım edilmezse tekerlikli sandalyeye veya yatağa bağımlı. 
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KlSlM IV: MOTOR KOMPLiKASYONLAR 

Genel baktş ve yönerge: Bu bölümde değerlendirlci iki motor kamplikasyon olan 
diskinaziler ve KAPAll-durum distonisini de içeren motor dalgalanmalan değerlendirmek 
Qzere öyküye dayanan ve nesnel bilgiyi kullantr. BugOn de dahil olmak üzere geçtiğimiz 
hafta içersinde işlevselliği özetleyen .alti soruyu cevaplandırmak üzere hasta, yak1n1 ve 
muayeneden elde edeceğiniz tüm bilgiyi kullantn. Daha önceki bölümlerde olduğu gibi 
sadece tam saytlar kullanarak puanlandınnız (yarım puanlar kullantlmamak_tadar) ve 
puanlanmamış madde b1rakmayınız. Madde puanlanamıyorsa "Puanlama lmkanstz" 
karşıliğı olarak Pl koyunuz. Bazı cevaplan yüzdelere dayanan cevaplardan seçmeniz 
gerekeceğinden uyanık saatierin genellikle kaç saat olduğunu belirlemeniz ve bu rakami 
"KAPALI distonisi" ve Diskinaziler için belirleyici olarak kullanmanız gerekecektir. "KAPALI 
distonisi" için toplam ~·Kapali" sOresi belirleyici olacaktır. 

Muayene edenin kullanımı için operasyonel tanımlar: 

Diskineziler: Rasgele istemsiz hareketter 
Hastaların diskinaziler için stkça kullandtğı kelimeler arastnda "düzensiz sıçrama", 
"k1p1rdanma", "silkelerme" bulunabilir. Diskinazileri değerlendirirken stkça yapalan bir yanhş 
glan dlskinezilerle trf'mor arasındaki farkı hastaya vurgulamak çok önemlidir= 

Distoni: Sıklikia bükülme bileşeni ile birlikte kasıli postür: 
Hastatann distoniyi tanımlamak için sakça kullandıklan kelimeter arasında "spasmlar", 
"kramplar" t 11postür" bulunur. 

Motor dalgalanma: ll.aca değişken cevap: 
Hastalann motor dalgalanmaya tanımlamak üzere sıkça kullandaklan kelimeler arastnda 
"etkiyi kaybetmek", "işe yaramaz olmak", "tahtaravalli etkisi", "kapah-aç1k", "dengesiz Ilaç 
etkisi" bulunur. 

KAPALI: Hastaların ilaç kullanmakta olmalarına rağmen zayıf cevap verdkleri veya 
par~insonizm için ilaç kullanmadikiannda içinde bulunduklan tipik işlevsel durum. 
Hastalann sıkça kullandiklan kelimeler arastnda "dOşOk zaman", "kötü zaman", "titreme 
zaman1", "yavaş zaman", "ilaçlanman işe yaramadiği zaman" bulunur. 

AÇIK: Hastalann ilaç kullanmakta olduklan ve iyi cevap verdiklerinde Içinde bulunduklan 
tipik işlevsel durum. Hastalann s1kça kullandiklan kelimeler arastnda "iyi zaman", "yOrOme 
zaman1", "ilaçlanm1n işe yaradiği zaman" bulunur. 
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A. DiSKiNEZiLER (KAPALI-durum distonisi hariç) 

4.1 DiSKiNEZiLEALE GEÇEN SÜRE . SKOR 

Muayene edene talimatlar: Staradan bir gün için uyanık geçen saatleri ve diskinezili saatleri 
belirleyiniz. Yüzdeyi hesaplayınız. Eğer hastanın muayene sırasında diskinazileri varsa. bu 
durumu hastanın ve bakıcının neyi puanlandırdıklarından emin olmaları için referans olarak 
kullanabilirsiniz. Daha önce hastada gördüğünüz diskinetik hareketleri hastaya göstermek Için 
kendi rol becerinizi kullanabilirsiniz veya diğer hastaların tipik diskinetik hareketlerinizi 
gösterebilirsiniz. Sabah erken ve gece yarısı yaşanılan ağrılı distonileri bu sorunun dışında 
tutun. 
Hastaya [vo baklctval talimat/ar: Geçen hafta gece uykusu ve gündüz kestirmeleri dahil 
genellikle günde kaç saat uyuyordunuz? Peki_ saat uyuyorsanız, _saat uyanıksmtz, bu 
uyamk saatierin toplam kaç saatinde ktp1rdanma, sl/ke/enme veya sıçrama hareketleri D 
yaştyorsunuz. öne arkava düzenli titremenin olduğu tremoru ve sabah veva gece yarıst 
va~anan ağo/1 avak kramplanm ve spazm/arm şavmav1mz. Bun/ao size daha sonra 
soracağrm. Sadece bu tür ktpırdanma, s1çrama ve düzensiz hareketlere konsantre olunuz. 
Uyamk olduğunuz zamanlarda genellikle bunların olduğu sürelerin toplamm1 atm. Kaç saat_ 
(hesaplama için bu sayJYI ku/lanm) 

O: Normal: Diskinaziler yok. 

1: Çok Uyanık sürenin s %25'i. 
hafif: 

2: Hafif: Uyanık sürenin %25-SO'sl. 1. Toplam uyanık saat: 

3: Orta: Uyanık sürenin %51-75'1. 2. Diskinezili toplam saat: ___ 

4: Ağır: Uyanık sürenin> %75'i. 3. Diskinazi% = ((2/1}x100): __ 

4.2 DiSKiNEZiLERiN FONKSiYONEL ETKiSi SKOR 

Muayene edene talimatlar: Hastanın günlük işlevlerinde aktivite ve sosyal Iletişimler üzerinde 
diskinazlierin etkisinin derecesini belirleyin. En Iyi cevaba ulaşmak için hastanın ve bakıcının 
sorularımza cevaplarını ve muayene sırasında hastayla ilgili gözlemlerinizi kullanın. 
Hastaya veya baktmya tafirnat/ar: Geçen hafta Içerisinde bu s1çrama hareketleri oluştuğunda 
Insanlarla birlikteyken veya bir şeyler yaparken genellikle sorun yaşadımz m1? Bu hareketler 
sizi bir şey yapmaktan veya insanlarla birlikte olmaktan alikoydu mu? 

o: Normal: Dlskinezl yok veya diskinazilerin aktiviteler veya sosyal etkileşirnde etkisi yok. 

Diskinaziler çok az aktiviteyi etkilemekteysa de hasta diskinetik dönemlerde D 
1 : Çok hafif: genellikle tüm aktivitelerini yerine getirebilir ve sosyal etkileşimini 

sOrdOrebilmekte. 

2: Hafif: 

3: Orta: 

4: Ağır: 

Dlsklneziler pek çok aktiviteyi etkilemekteysa de hasta diskinetik dönemlerde 
tOm aktivitelerini yerine getirebilmekte ve sosyal etkileşimini sürdürebilmekte. 

Diskinezilerin, diskinetik dönemlerde, genellikle bazı aktivitelerini yerine 
getirarneyeceği veya sosyal aktivitelerin bir kısmına katılamayacağı boyutta 
etkisi olmaktadır. 

Dlskinezilerin, diskinetik dönemlerde, genellikle çoğu aktivitelerini yerine 
getiremeyeceğl veya sosyal etkileşimin çağuna katılamayacağı boyutta etkisi 
olmaktadır. 
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B. MOTOR DALGALANMALAR 

4.3 KAPALl DÖNEMDE GEÇiRiLEN SÜRE 

Mua~ne edene talimatlar: Madde 4.1 'den elde edilen uyanık saatierin sayıs1n1 
kullanan ve "KAPALI" döneminde geçirilen saatlerio süresini belirleyin. Yüzdeyi 
hesaplayrn. Eğer hasta ofisteykan "KAPALI" dönemine giriyorsa bu durumu 
referans olarak alabilirsiniz. Aynca hastanın tipik bir "KAP All" dönemini 
tantmlamak için hasta hakkindaki bilgilerinizi de kullanabilirisiniz. Bunun yanı 
sıra hastada daha önce görmüş olduğunuz "KAPALI" dönemini taklit etmek 
veya diğer hastarann tipik "~APALI" işlevselliklerini göstermek için kendi rol 
yeteneginizi de kutranabilirsiniz. Tipik "KAPALI" saat say1s1nı işaretleyin; 4.6 
maddesini tamamlamak için bu sayıya ihtiyacınız olacak. 

Hastava (ve bak1c1Val ta/imatlac: Baz1 Parkinson hastalan uyan1k olduğu 
saatlerde ilaçlardan fayda görürler. Buna "AÇIK" dönemi diyoruz. Diğer 
hastalar da i/açlann1 alirlar fakat yine de düşük zaman, kdta zaman, yavaş 
zaman veya titreme zaman1 gibi adlar verilebilen saatler geçirebilirler. Doktorlar 
bu dOşük zamanlara 11KAPALI" dönemi derler. Geçen hafta boyunca daha önce 
bana genellikle günde _ saat uyanik kaldiğinlZI söy/emiştiniz. Bu uyan1k 
geçirdiğiniz süre boyunca toplamda kaç saat bu tip düşük seviye veya 
"KAPALI" dönemi yaşad1n1z _ (bu say1y1 hesaplamalanntzda kullanın). 

O: Normal: KAPALl süre yok. 

1: Çok Uyanik sOranin :s: o/o25'i. 
hafif: 

2: Hafif: Uyanik sOrenin %25·50'sl. 1. Toplam uyantk saat: 

3: Orta: Uyanik sOrenin o/o51-75'i. 2. KAPALl toplam saat: 

4: Ağır: Uyanık sOrenin > %75'i. 3. KAPALl 0/o = ((211)x100): 

13 ı 

SKOR 

D 



4.4 MOTOR DALGALANMALARlN FONKSiYONEL ETKiSi 

Muayene edene talimatlar: Motor dalgalanmalann, aktiviteler ve sosyal 
etkileşim açısindan hastanın günlük yaşamına etki derecesini belirleyiniz. Bu 
soru AÇIK-KAPAll dönemleri arastndaki farka odaklanır. Hastanın KAPAll 
dönemi yoksa puanlama s1f1r olmahdtr. Hastanin çok hafif dalgalanmalan var 
fakat aktiviteler üzerinde etkisi olmuyorsa da s1fır puaniandırma yapiiabilir. En 
iyi cevaba ulaşabilmek için hasta ve baktelnan soruların1za cevaplarıni ve 
muayene sırasında hastayla ilgili gözlemlerinizi kullanin. 

Hasta_va [ve bakJcıyal talimat/ar: Geçen hafta içerisinde o düşük veya 
'
1KAPALI" dönemlerinizin oluştuğu zamant düşünün. Genellikle bir şeyler 

yaparken veya insanlarla birlikteyken ilaç/ann fayda ettiği döneme nazaran 
daha mt çok sorun yaştyorsunuz? Iyi dönemde genellikle yapabildiğiniz ama 
kapa/1 dönemde yaparken zorluk yaşadtğıntz veya hiç yapamadtğtnız şeyler 
varmt? 

O: Normal: 

1: Çok 
hafif: 

2: Hafif: 

3: Orta: 

4: Ağtr: 

Dalgalanma yok veya dalgalanma nedeniyle aktivite veya sosyal 
etkileşirnde etkilenme yok. 

Dalgalanma çok a;z aktiviteyi engeliernekteysa de hasta KAPAll 
döneminde, aynen AÇIK döneminde olduğu gibi tüm 
aktivitelerini ve sosyal etkileşimiere katıhm1 sürdürebilmekte. 

Dalgalanma pek çok aktiviteyi engeliernekteysa de hasta 
KAPALl döneminde, aynen AÇIK döneminde olduğu gibi tüm 
aktivitelerini ve sosyal etkileşimiere kat1hm1 sürdürebilmekte. 

Dalgalanman1n, KAPAll dönemlerde, hastanın AÇIK 
dönemlerde tipik olarak yapabildiği bazı aktivitelerini genellikle 
yapamayacaği veya sosyal aktivitelerin bir ktsmtna 
katliamayacaği boyutta etkisi olmaktadır. 

Dalgalanmantn, KAPAll dönemlerde, hastanın AÇIK 
dönemlerde tipik olarak yapabildiği çoğu aktivitelerini genellikle 
yapamayacağı veya sosyal etkileşimin çoğuna katliamayacaği 
boyutta etkisi olmaktadır. 
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4.5 MOTOR DALGALANMALARlN KOMPLEKSLiGi 

Muayene edene talimatlar: KAPALl işlevin, doza, gOnOn saatine, beslenme 
zamanana veya diğer faktörlere bağli olarak, olağan öngörülebllirliğini belirleyin. 
Hastadan ve bakteadan elde edilen bilgiyi kullanın ve kendi gözlemlerinizden 
faydalanln. Hastaya KAPALl dönemlerin daima belli bir zamanda, .çoğunlukla 
belli bir zamanda (ki bu durumda çok hafifl hafiften ayırmak üzere daha ileri 
sorgulamahsrnız) veya sadece bazen belli bir zamanda gelmelerini öngörüp 
göremediklerini, yoksa tOmOyla mi öngörOiemez olduklannı soracaks1nız. 

SKOR 

YOzdeyi daraltarak doğru cevabi bulabilirsiniz. D 
Hastaya [ve b8ktety}a talimat/at:: Baz1 hastalardaki kötü veya uKAPALI". 
dönemler gün içinde belirli zamanlarda veya yemek yeme, egzersiz yapma gibi 
aktiviteler stras1nda gerçekleşir. Geçen hafta içinde kapalı dönemlerinizin 
genellikle ne zaman belireceğini bilebiliyor muydunuz.? Başka bir deyişle 
kapalt dönemleriniz rtaima belirli bir zamanda m1 geliyor? Çoğunlukla belirli bir 
zamanda m1 geliyor? Sadece bazen mi belirli zamanlarda geliyor? Kapall 
dönemlerinizin tümden mi öngörülemez? 

O: Normal: Motor dalgalanma yok. 

1: Çok KAPALl zamanlar daima veya nerdeyse daima (>%75) 
hafif: öngörOiebilir durumda. 

2: Hafif: KAPALl zamanlar çoğunlukla (%51-75) öngörOiebilir. 

3: Orta: KAPALl zamanlar bazen (%26-50) öngörülebilir. 

4: Ağır: KAPALl zamanlar seyr~k olarak (0ks25) öngörülebilir. 
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C. "KAPALI" DÖNEM DiSTONiSi 

r-------------------------~----------------------------+-----~ 

4.6 AGRILI "KAPALI" DÖNEM DiSTONiSi 

Muayene edene talimatlar: Motor dalgalanmasi oran hastalar için KAPALl 
dönemlerin genellikle hangi oranda ağnll distoni içerdiğini belirleyin. Zaten 
KAPALl döneminin saatterini belirlemiştiniz. Bu saatierin ne kadarının distoni 
ile seyrettiğini ve yazdesini hesaplayın. Eğer KAPAll süresi yoksa "OJtl 

işaretleyin. 

SKOR 

Hastava [ve bakıc1val talimat/ar; Önceden sorduğum soru/ann birinde 
Parkinson hastafiğiniZ kontrol altında değilken genellikle_ saat l'KAPALr' D 
dönem geçirdiğinizi söylemiştiniz. "KAPALI" dönemleri boyunca genellikle 
ağrı/1 kramplar veya spazmla.rm1z oldu mu? Bu __ saatlik toplam KAPALl 
süre içinde bir gün içinde ağnlı geçen saatler topland1ğrnda toplam kaç saat 
yapmaktadlf? __ 

0: Normal: Distoni/KAPALI süre yok. 

1: Çok KAPALl durumun s 0k25'i. 
hafif: 

2: Hafif: KAPAll durumun %25p50'si. 1. Toplam KAPALl saat: 

3: Orta: KAPAll durumun o/o51-75'i. 2. Distonili toplam KAPALl saat: __ 

4: Ağır: KAPALl durumun> 0/o75'i. 
3.% KAPALl Distoni = ((2/1)x100): _ 

Hastaya son sözler: HASTAYA OKUYUNUZ 

Böylelikle Parkinson hastaliğınizı puanlamayi bitirdik. Soruların ve muayenenin uzunca 
sürdüğünOn farkmdayım ama oldukça kapsamli olmaya ve tüm olasılıkları içermeye 
çahşttm. Bunu yaparken sizde hiç bulunmayan sorunlan sormuş, belki hiç bir zaman 
geliştirmeyeceğiniz sorunlardan sözetmiş olabilirim. Hastaların hepsi de ille de tOm bu 
sorunlan geliştirmeyeceklerse de görOiebilmelerl ihtimal dahilinde olduğu için bu soruların 
tümOnO de her bir hastaya sormak önem taş1yor. Bu ölçeği benimle birlikte tamamlarken 
harcadtğmtz zaman ve dikkatiniz için teşekkOr ederim. 
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APATi ÖLÇEGi 
HastaYakım Versiyonu 

Ad-Soyad ------------- Tarih _______ _ 
Hasta Yak1n1 ______________ _ Uygulayan __ _ 

Her bir maddeyi hasta yakınıyla yapılan görüşme ışığında değerlendirin. Görüşme hastanın ilgileri, 
aktiviteleri ve günlük rutininin tanımlanmasıyla başlamalı. Değerlendirmeler son 4 haftaya 
dayandın Imalı. Her bir madde için değerlendirmelere aşağıdaki gibi karar verilmeli: 

Hiç Çok az Epeyce 
1-8 3 2 1 
9-14 o 1 2 

1. Yeni şeyler öğrenmeye ilgi gösterir mi? 

2. Her hangi bir şeyle ilgilenir mi? 

3. Durumu onu kaygılandırıyor mu? 

4. Bir şeyler için fazla çaba gösterir mi? 

5. Daima yapacak bir şeyler arar mı? 

6. Geleceğe yönelik plan ve amaçları var mı? 

7. Motivasyonu (hevesi) var mı? 

8. Günlük aktiviteler için enerjisi var mı? 

Çok 
o 
3 

9. Ne yapması gerektiğini her gün birilerinin mi söylemesi gerekiyor? 

1 O. Çevresine aldırışsız mı? 

11. Bir çok şeye kayıtsız mı kalıyor? 

12. Bir şeylere başlamak için itelenmesi mi gerekiyor? 

13. Ne mutlu, ne kederli, ikisinin arasında bir hali mi var? 

--- 14. Apatik (ilgisiz, kayıtsız) olduğunu düşünüyor musunuz? 

TOPLAM M2 
------------------~ 
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MAYO UYKU SORUŞTURUSU (MSQ) 
Hasta Yak1n1 Versiyonu 

Tarih Ad-Soyad ______________________ __ --------
Hasta Yak1n1 _____________ _ Uygulayan __ _ 

Hastayla birlikte mi yaşıyorsunuz? ____ Evet _____ Hayır 

Hastayla aynı odada mı uyuyorsunuz? ___ Evet _____ Hayır 

Hayır ise uyku davranışı nedeniyle mi (fazla horluyor, rüyalarını oynuyor, vb.)? 

Evet ----- _____ Hayır 

Lütfen, tanimianan olay en az 3 defa olduysa "Evet" cevab1n1 işaretleyin. 

1. Hiç uykuda olduğu bir sırada hastayı rüyalarını "oynarken" gördünüz mü 
(yumruk atma, havada kollarını sallama, bağ ırma, çığlık atma)? 

____ o Hay1r 1 Evet --

• Eğer Evet ise 

a. Bu durum kaç ay veya yıldır süregeliyor? 

Yıl ------- _____ Ay 

b. Hasta bu tür davranışları nedeniyle hiç yaralandı mı (ezik, 
kesik, kırık)? 
__ Hay1r Evet 

c. Hastanın bu tür davranışları nedeniyle hiç yatak partneri 
mı? 
__ Hay1r 

Evet --
-- Yatak partneri yok 

d. Hasta size hiç takip edildiği, saldırıya uğradığı veya kendini 
zorunda kaldığı rüyalarından söz etti mi? 
__ Hay1r 

Evet --
--Rüyalanndan hiç sözetmez 

yaralandı 

savunmak 

e. Hac;ta uyanıp da size bir rüyasını anlattığında, rüyasının ayrıntıları uyurken 
yaptığı hareketlere uyar m ı? 
__ Hay1r 

Evet --
--Rüyalanndan hiç sözetmez 
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2. Hastanın bacakları uykusu boyunca (sadece uykuya dalarken değil) sürekli 
sıçrıyor veya kıpırdıyor mu? 

___ Hay1r Evet --
3. Hasta, uykuya dalmasını veya uykusunu sürdürmesini engelleyecek şekilde 

bacaklarında huzursuzluk, sıkıntı, iğnelenme, kıpırtı hissinden yakınıyer mu? 

___ Hay1r Evet --
• Eğer Evet ise 

a. Hasta bacaklarındaki bu hisssiyatın hareket ettirdiğinde veya kalkıp 
dolaştığında azaldığını söylüyor mu? 

___ Hay1r Evet ---
b. Bu hissiyat ne zaman en kötü oluyor gibi görünüyor?? 

--- Akşam 6:00'dan önce 
---Akşam 6:00'dan sonra 

4. Hiç hasta uykudayken odasında veya evde dolaştı mı? 

___ Hay1r Evet ---
5. Hastanın hiç horlayarak veya boğularak uyandığı oldu mu? 

___ Hay1r Evet ---
6. Hastanın uyurken hiç nefesi kesilir gibi oluyor mu? 

__ Hay1r Evet ---
• Eğer Evet ise 

a. Hasta bu durum için halen tedavi görmekte mi (örn., CPAP)? 

___ Hay1r Evet ---
7. Hastanın geceleri bacaklarında kramp oluyor mu? 

___ Hay1r Evet --
8. Hastanın son 3 haftadaki genel uyanıklık durumunu O ila 1 O arasında değişen 

bir ölçekte puaniayın ız. 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gün boyu uyuyor Tümüyle uyanık 
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EPWORTH SKALASI 

SORU: Aşağıdaki durumlarda hangi sıklıkla uyuklama eğilimindesiniz? (Lütfen 
kendinizi yorgun hissettiğiniz zamanları değil uyuklama eğiliminde olduğunuz zamanları 
işaretleyiniz.) Bu test son zamanlardaki durumunuzu yansıtmak üzere planlanmıştır. 

Aşağıdaki bazı durumlarla son zamanlarda karşılaşmadıysanız bile son karşılaştığıniz 

zamanlarda nasıl olduğunuzu hatırlamaya çalışınız. 

PUAN: O---- Hiçbir zaman uyuklarnam 

ı ---- N adiren uyuklarım 

2 ---- Sıklıkla uyuklarım 

3 ---- Her zaman uyuklarım 

SORU Hiç Nadiren Sıklıkla Her 
zaman 

ı Oturur durumda gazete ve kitap okurken o ı 2 3 
u yuklarmısınız? 

2 Televizyon seyrederken uyuklarmısınız? o ı 2 3 
3 Pasif olarak toplum içinde otururken, o ı 2 3 

sinemadayada tiyatroda uyuklarmısınız? 

4 Ara vermeden en az ı saatlik araba o ı 2 3 
yolculuğunda uyuklarmısınız? 

5 Öğleden sonra uzanınca uyuklarmısınız? o ı 2 3 
6 Birisi ile oturup konuşurken uyuklarmısınız? o ı 2 3 
7 Alkol almamış, öğle yemeğinden sonra sessiz o ı 2 3 

ortamda otururken uyuklarmısınız? 

8 Trafik birkaç dakika durduğunda, kırmızı o ı 2 3 
ışıkta, arabada beklerken uyuklarmısınız? 

TOPLAM 
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BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ ONAY FORMU 

Parkinson Hastalığı tanısı konmuş olan hastalığınız geçen yüzyılın sonlarına kadar saf 

motor bir hastalık olarak kabul ediliyordu. Parkinson Hastalığında görülen davranışsal 

bozukluklar ve demans daha önce sanılandan daha sıktır. Parkinson Hastalığındaki kognitif 

disfonksiyonun spektrumu ancak hassas testlerle ölçülebilecek hafif kognitif bozukluktan ağır 

demansa kadar değişebilir. 

Biz bu çalışmada Parkinson Hastalığı semptomlarını evrelemek amacıyla uygulanan 

Birleşik Parkinson Hastalığı Derecelendirme Ölçeği'ni (BPHDÖ), Geriatrik Depresyon 

Ölçeği, Beck Anksiyete Ölçeği, Apati Değerlendirme Ölçeği, Mayo Uyku Soruşturma Ölçeği 

ve kognitif tarama için ACE-R ve MMSE testlerini uygulayacağız. Ardından unutkanlığınızı 

değerlendirmek amacıyla standart nöropsikoloj ik test yapılacak. 

Birleşik Parkinson Hastalığı derecelendirme ölçeği skorları standart olarak uygulanan 

nöropsikolojik test ve diğer ölçekierin sonuçlarıyla karşılaştıralarak hastalığınızdaki kognitif 

tutulurnun derecesini ne kadar öngörebildiği araştırılacaktır. 

Çalışmaya 50-100 arası hastanın katılması planlanmaktadır. Size ait bilgiler bu araştırma 

sırasında, araştırma sonuçlarının kullanılması sırasında ve sonrasında gizli tutulacaktır. Bu 

çalışma ile ilgili herhangi bir parasal sorumluluğunuz olmayacak ve tarafınıza bir ödeme 

yapılmayacaktır. 

İncelerneyi reddetmeniz, sürdürmemeniz ya da araştırıcı tarafından çalışmadan 

çıkarılmanız halinde şimdi ya da gelecekte ihtiyacınız olan tıbbi bakımı almanız hiçbir 

şekilde etkilenmeyecektir. Bu durumlarda hiçbir sorumluluk altına girmeyeceksiniz. 
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Bilgilendirilmiş Gönüllü Onay Formu 

Sayın Dr Nilgün Pulur tarafından İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji 

Anabilim Dalı'nda tıbbi bir araştırma yapılacağı belirtilerek bu araştırma ile ilgili yukarıdaki 

bilgiler bana aktarıldı. Bu bilgilerden sonra böyle bir araştırmaya "katılımcı" (den ek) olarak 

davet edildim, bu araştırmaya yalnızca gönüllülerin dahil olacağı belirtildi. 

Eğer bu araştırmaya katılırsam hekim ile aramda kalınası gereken bana ait bilgilerin 

gizliliğine bu araştırma sırasında da büyük özen ve saygı ile yaklaşılacağına inanıyorum. Gizli 

kişisel bilgilerime ilgili mevzuatta belirtilen kişi, kurum ve kuruluşların erişebilmesini 

onaylıyorunı. Bu Araştırma sonuçlarının eğitim ve bilimsel amaçlarla kullanımı sırasında 

kişisel bilgilerimin ihtimamla korunacağı konusunda bana yeterli güven verildi. Bu 

sonuçlarda kodlanan bilgilerin arşivlenmesi ve eğer uygunsa bunların ülkemiz dışına 

aktarılmasına izin veriyorum. 

Projenin yürütülmesi sırasında herhangi bir sebep göstermeden araştırmadan çekilebilirim. 

(Ancak araştırmacıları zor durumda bırakmamak için araştırmadan çekileeeğimi önceden 

bildirmemim uygun olacağının bilincindeyim) Ayrıca tıbbi durumuma herhangi bir zarar 

verilmemesi koşuluyla araştırmacı tarafından araştırma dışı da tutulabilirim. 

Araştırma için yapılacak harcamalada ilgili herhangi bir parasal sorumluluk altına 

girmiyorum. Bana da bir ödeme yapılmayacaktır. 

İster doğrudan, ister dolaylı olsun araştırma uygulamasından kaynaklanan nedenlerle 

meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorunurnun ortaya çıkması halinde, her türlü tıbbi 

müdahalenin sağlanacağı konusunda gerekli güvence verildi. (Bu tıbbi müdahalelerle ilgili 

olarak da parasal bir yük altına girmeyeceğim). 

Bu araştırmaya katılmak zorunda değilim ve katılmayabilirim. Araştırmaya katılınam 

konusunda zorlayıcı bir davranışla karşılaşmış değilim. Eğer katılmayı reddedersem, bu 

durumun tıbbi bakıınıma 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. 

İmzalı bu form kağıdının bir kopyası bana verilecektir. 
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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, imzası, Tarih: 

Adres, telifax: 

Açıklamaları yapan araştırmacının Adı-Soyadı, imzası, Tarih: 

Görevi, Adres, tel/fax: 

Olur alma işlemine başından sonuna kadar tanıklık eden kuruluş görevlisinin/görüşnıe 

tanığın ın, 

Adı-Soyadı, imzası, Tarih: 

Görevi, Adres, tel/fax: 
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