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ÖZET 

Haktanır, D. (2019). Parkinson Hastalarında Cinsel Sorunlar ve İlişkili Etmenler. 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri 

Hemşireliği ABD. Yüksek Lisans. İstanbul.  

Parkinson hastalarında cinsel sorunlar ve ilişkili etmenleri belirlemek amacıyla 

yapılan bu çalışma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı desendedir. Bu araştırma Ağustos 2018-

Aralık 2018 tarihleri arasında bir eğitim araştırma hastanesinin nöroloji kliniğinde takip 

edilen ve araştırma kriterlerine uyan 76 Parkinson hastası ile yapıldı. Çalışmanın 

verileri, Bilgi Formu, Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği, Arizona Cinsel 

Yaşantılar Ölçeği ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, 

Mann Whitney-U, Kruskal Wallis ve Spearman Korelasyon Analizi kullanıldı. 

Çalışmada hastaların yaş ortalaması 64,34±10 olup, %88,16’sının cinsel 

fonksiyonlarında bozulma olduğu saptandı. Katılımcıların hastalık sürelerinin 

78,64±62,88 ay olduğu, %36,8’inin hastalık evresi H&Y Evre II ve aldıkları total 

Levadopa dozunun 692,5±359,16 mg olduğu bulundu. Cinsel sorunların yaş, cinsiyet, 

eğitim düzeyi, çalışma durumu, hastaların birlikte yaşadığı kişi/kişiler, tedaviden 

görülen yan etki, fiziksel ve ruhsal sağlık algılama düzeyi, beden görünümünden 

memnun olma düzeyi, beden temizliği ve yürümede bağımlılık durumu, uykuya 

dalmada güçlük çekme ve iştahta azalma durumuna göre farklılık gösterdiği bulundu. 

Parkinson hastalarında cinsel sorunların yaş ile birlikte arttığıve kadınlarda daha fazla 

görüldüğü saptandı. Anksiyete ve depresyon açısından risk arttıkça cinsel sorunların 

arttığı bulundu.  

Sonuç olarak Parkinson hastalarında cinsel sorunlar yüksek oranda 

görülmektedir. Hastaların cinsel sorunlarının ve bu sorunlara neden olabilecek 

faktörlerin değerlendirilmesi ve uygun girişimlerin uygulanması açısından sağlık 

profesyonellerine önemli roller düşmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Parkinson hastalığı, cinsel sorunlar, anksiyete, depresyon 

hemşirelik. 
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ABSTRACT 

Haktanır, D. (2019). Sexual Problems and Related Factors in Patients with Parkinson’s 

Disease. İstanbul University-Cerrahpasa, Institute of Graduate Studies, Mental Health 

and Psychiatric Nursing. Postgraduate Thesis. İstanbul.   

This descriptive correlational study was conducted to determine sexual problems 

and related factors in patients with Parkinson’s disease. This study which was 

conducted between August 2018-December 2018, with 76 patients followed up by 

neurology clinic in a training and research hospital. Data were collected by face to face 

interview using Information Form, Hospital Anxiety and Depression Scale and Arizona 

Sexual Experiences Scale. In data analysis, descriptive statistics, Mann Whitney-U test, 

Kruskal Wallis test and Spearman’s Correlation test were used. 

The mean age of patients was 64.34±10 years and the rate of sexual problems was 

%88.16 (n:67). It was found that the participants’ disease duration was 78.64±62.88 

months, total levodopa dose was 692.5±359.16 mg and H&Y stage II rate was %36.8. 

Sexual problems were different according to age, gender, education level, employment 

status, person/persons whom the patients live together, treatment side effects, the level 

of physical, mental health perception, being satisfied with appearance of the body, the 

state of addiction in body cleaning and walking, difficulty in falling asleep and appetite 

reduction. It was found that sexual problems increased with age and the problems were 

more common in women with Parkinson's disease. Sexual problems increased if the risk 

increased in terms of anxiety and depression.  

As a result, sexual problems are quite common in patients with Parkinson's disease. 

Health professionals play important roles in evaluating sexual problems and related 

factors to implement appropriate interventions. 

Key Words: Parkinson’s Disease, sexual problems, anxiety, depression, nursing. 

 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Cinsellik insanlığın var oluşundan bu yana süregelmiş, bireylerin biyolojik, 

psikolojik, sosyal ve kültürel durumlarından etkilenen çok boyutlu bir kavramdır. Cinsel 

aktiviteler merkezi sinir sistemi, hormonlar, duyu ve cinsel organlar tarafından 

yönetilmekte ve yürütülmektedir. Bu nedele kronik hastalıklar ve ilaç kullanma 

durumları bireylerde cinsel sorunları da beraberinde getirebilmektedir. Yaşamın önemli 

bir parçası olan cinsellikte yaşanan sorunlar da bireylerin ruh sağlığını olumsuz yönde 

etkilerken aile ve sosyal sorunları da beraberinde getirmektedir (Bozdemir ve Özcan 

2011; Ferrucci ve ark. 2016). 

Kronik ve ilerleyen bir hastalık olan Parkinson hastalığı (PH), esas olarak 

bradikinezi, tremor, rijidite ve postural dengesizlik gibi motor bulgular ile karakterize; 

motor, bilişsel, otonomik ve duyusal sistemleri etkileyen nörodejeneratif bir hastalıktır 

(Moore ve ark. 2002; Karadağ ve ark. 2012; Broen ve ark. 2016). Motor bulguların yanı 

sıra bilişsel, otonomik ve duysal sistemlerin etkilenmesi ile hastalığın her evresinde 

görülebilen ve bireylerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen halsizlik, depresyon, 

anksiyete, cinsel işlev bozukluğu, gastrointestinal bozukluklar, mesane disfonsiyonu, 

kognitif disfonksiyon, psikoz, apati, uyku bozuklukları, ortostatik hipotansiyon, terleme 

ve duysal problemler gibi non motor semptomlar ortaya çıkabilmektedir (Bronner ve 

Vodušek 2011; Polat 2011; Gümüş ve ark. 2013). Parkinson hastalarında non motor 

belirtiler yaklaşık %88 orkayanında görülür ve bireylerin yaşam kalitesini motor 

belirtilerden daha fazla etkileyebilir (Shulman ve ark. 2001).  

Cinsel işlev bozukluğu Parkinson hastalığının non motor belirtilerinden olup, 

dopaminerjik sistemin etkilenmesi sonucu dopamin kaybı ile ilişkilidir. Cinsel işlev 

bozukluğu cinsel isteği ve cinsel fonksiyonu azaltarak cinsel aktivite sıklığında 

azalmaya neden olmaktadır (Moore ve ark. 2002; Bronner ve ark. 2004). Cinsel işlev 

bozukluğu genellikle otonomik disfonksiyon sonucu ortaya çıksa da bireyin psikiyatrik 

ve kognitif problemleri, biyolojik yaş ve hastalık yaşı, tedavi yan etkileri ve görünümde 

değişiklik ile de ilişkilidir (Kummer ve ark. 2009; Atagün ve ark. 2013). Tedavi yan 

etkisi olarak cinsel istekte azalma, orgazm problemleri ve erken ejekülasyon olabileceği 

gibi hastalarda hiperseksüalite ve anormal cinsel davranışlar ortaya çıkabilmektedir 

(Atagün ve ark. 2010; Polat 2011).  
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Her iki cinste de cinsel işlev bozukluğu ortaya çıkabilmekte ve hastalarda 

bulunan nöropsikiyatrik problemler göz ardı edilebilmektedir. Depresyon Parkinson 

hastalığında en sık görülen nöropsikiyatrik belirtilerdendir. Parkinson hastalarında 

depresyona genellikle anksiyete eşlik etmektedir (Thanvi ve ark. 2003; Sarandöl ve ark. 

2007). Bir araştırmada Parkinson hastalarında anksiyete ve depresyonun aynı anda 

görülme oranı %67 olarak saptanmıştır (Menza ve ark. 1993). Cinsel işlev bozukluğu 

bulunan Parkinson hastalarında depresyon ve anksiyete bulunma oranının daha yüksek 

olduğu bildirilmektedir (Kummer ve ark. 2009). Erkeklerde genellikle depresyon, 

kadınlarda ise depresyona ek olarak anksiyete cinsel işlev bozukluklarının 

belirleyicileridir. Kadınlarda anksiyetenin beden imajının etkilenmesine bağlı olarak 

geliştiği bildirilmektedir (Atagün ve ark. 2013; Kotková ve Weiss 2013). 

Hemşirelik hastayı bütüncül olarak değerlendirerek uygun girişimler ile bakım 

vermeyi amaçlayan bir bilim dalıdır. Hemşirelik süreci doğrultusunda Parkinson 

hastalarının bakımını planlamada objektif ve subjektif veriler doğrultusunda kapsamlı 

bir tanılama yapılması ilk ve en önemli aşamadır. Tanılamanın sistemli bir şekilde 

olması açısından hastanın fonksiyonel örüntülerinin eksiksiz biçimde tanılanması 

gerekir. Bu sistemlerden biri olan ve insan yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak 

tanımlanan cinselliğin değerlendirilmesi, kültürel özelliklerimize bağlı olarak genellikle 

hasta ve sağlık çalışanları arasında konuşulmayan konulardan olması nedeniyle ayrı bir 

öneme sahiptir. Sabancıoğulları ve ark. (2011) yaptıkları çalışmada, psikiyatri 

hemşirelerinin diğer fonksiyonlarla karşılaştırıldığında  en az oranda veri topladıkları 

alanın cinsellik ve üreme fonksiyonları olduğu bildirilmiştir. 

Tüm bu bilgiler ışığında Parkinson hastalarında cinsel fonksiyonları etkileyen 

gerek bireysel, hastalık ve tedaviye ilişkin etkenlerin gerekse psikolojik etkenlerin 

(anksiyete, depresyon vb.) değerlendirilerek uygun hemşirelik girişimlerinin 

uygulanması, hasta ve partnerine danışmanlık yapma ve gerektiğinde uzmana 

yönlendirme konusunda alanında uzmanlaşmış psikiyatri hemşirelerine önemli rol ve 

sorumluluklar düşmektedir. Kronik hastalıklarda cinsel sağlık, yaşam kalitesini 

belirleyen önemli bir faktördür (Bronner ve Vodušek 2011). Dolayısı ile cinsel 

sorunların saptanması ve uygun girişimlerin ele alınması, hasta ve ailesinin 

memnuniyetine ve yaşam kalitesine olumlu yönde katkıda bulunacaktır.  
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Literatür incelendiğinde Parkinson hastalarında cinsel işlev bozukluğu ve ilişkili 

etmenlerin incelendiği sınırlı sayıda çalışmaya rastlanırken, hemşirelik alanında bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. Yapılan çalışmaların büyük çoğunluğunda Parkinson 

hastalarında cinsel sorunların yüksek oranda saptandığı görülmektedir (Kotková ve 

Weiss 2013; Mott ve ark. 2005; Özcan ve ark. 2016; Varanda ve ark. 2016; Kaya ve 

ark. 2017). Bu çalışmada Parkinson hastalarının cinsel sorunları ve ilişkili etmenlerinin 

belirlenmesinin, sorunun önemine dikkat çekmede ve hemşirelik uygulamaları açısından 

Parkinson hastalarına bakım veren hemşire ve klinisyenlere bakımının bütüncül olarak 

planlanmasında bir veri sağlayarak katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 

.  
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Parkinson Hastalığı 

Parkinson hastalığı, motor işlevlerde bozulma ile ilişkili, ana belirtileri tremor, 

rijidite, postural instabilite ve bradikinezi olan, hastalığın ilerlemesi ile motor hareketler 

ve iletişimde meydana gelen bozulmalar sonucu bireylerin günlük yaşamını olumsuz 

yönde etkileyen, kronik, nörodejeneratif bir hastalıktır. Alzheimer hastalığından sonra 

en sık görülen nörodejeneratif hastalıktır. İlk kez 1817 yılında James Parkinson 

tarafından ‘Shaking Palsy’ (titrek felç) olarak tanımlanmış, Nörolog Jean Martin 

Charcot ve William Gowers 19. yüzyılda önemli katkılarda bulunarak hastalığın tam 

tanımını oluşturmuşlardır (Bronner ve Vodušek 2011; Wirdefeldt ve ark. 2011; 

Palacios-Sánchez ve ark. 2017). 

2.1.1. Epidemiyoloji 

Parkinson hastalığı tüm etnik gruplarda görülmekte olup, prevelans ülkeden 

ülkeye değişiklik göstermektedir (Rajput ve ark. 2003). Parkinson hastalığı erkeklerde 

kadınlara göre daha sık görülmektedir. Bunun nedeni olarak yapılan hayvan 

çalışmalarında östrojenin dopaminerjik nöronlarda hücre ölümüne karşı koruma 

sağlayabileceği düşünülmüştür (Haaxma ve ark. 2007). Sanayileşmiş toplumlarda tüm 

nüfusta görülme oranı %0,3, 60 yaş üstü bireylerde görülme oranı %1 olup, insidans 8-

18/100.000 oranında tespit edilmiştir (De Lau ve Breteler 2006). 

Batı ülkelerinde, en güvenilir insidans çalışmaları Rochester, Minnesota'da 

yapılmıştır. Kayıtlar 1930’lu yıllardan itibaren çok dikkatli tutulmuş ve 1935-1990 

yılları arasında insidans 18,2-20,5/100000 olarak saptanmıştır (Rajput ve ark. 2003). 

Rijk ve arkadaşlarının (1997) beş Avrupa ülkesinde yaptığı çalışmada 65 yaş 

üstü bireylerde Parkinson hastalığı prevalansı %1,6 iken, Parkinson bulguları 

(parkinsonizm) prevelansı %2,3 olarak saptanmıştır. 

Çin’de Parkinson hastalığı prevalansı 65 yaş üzeri bireylerde %1,7’dir. Mevcut 

demografik tahminler yaşlı nüfusun artması ile prevalansın önümüzdeki yıllarda 

artacağını ve 2010 yılında %8,87'ye, 2040 yılında %22,6'ya yükseleceğini 

göstermektedir (Wu ve ark. 2014). 



 5 

Afrika’da Parkinson hastalığının ham prevalansı 7-436/100000 oranındadır. 

Tanzanya’da 2005 yılına göre 2025 yılında Parkinson hastalığı prevalansının %184 

artması beklenmektedir (Massi ve ark. 2018). 

Parkinson hastalığı erken yaşlarda da görülebilmektedir ancak başlangıç yaşı 

ortalama 60’tır. Tanı sonrasında ortalama yaşam süresi 15 yıl olarak belirlenmiştir. 

Parkinsoniyen bulguların bireylerde 40 yaş öncesinde başlaması erken başlangıçlı 

parkinsonizm olarak tanımlanmaktadır ve insidans oranı 0,5/100000 olarak tespit 

edilmiştir. Parkinsonizm bulgularının 21 yaşından önce görülmesi ‘Juvenile 

Parkinsonizm’ olarak adlandırılmaktadır. Yapılan bir çalışmada erken başlangıçlı 

Parkinson tanısı almış 60 birey değerlendirilmiş ve 4 bireyin semptomlarının 21 

yaşından önce başladığı saptanmış ve oran %7 olarak bildirilmiştir (Thomsen ve 

Rodnitzky 2010; Lee ve Gilbert 2016). 

Ülkemizde Parkinson hastalığına yönelik yapılmış kapsamlı bir epidemiyolojik 

çalışma bulunmamaktadır. Özbek ve arkadaşlarının (2009) Bursa’nın Orhangazi 

ilçesinde 1256 olguyu inceleyerek yaptığı toplum tabanlı prevalans çalışmasında 

hastalığın prevalansını %2,23 olarak saptanmışlardır. Durmuş ve arkadaşlarının (2015) 

26,991 nüfuslu Başkale’de yaptığı çalışmada Parkinson prevalansı 202/100000 olarak 

saptanmıştır. Eskişehir’de yapılan bir çalışmada ise prevalans değeri 111/100000 olarak 

bildirilmiştir (Özyiğit ve ark. 2016). 

2.1.2. Etyoloji ve Risk Faktörleri 

Parkinson hastalığı beyin sapında bulunan, özellikle dopamin salgılayan 

hücrelerin bulunduğu substansiya nigra bölgesinin hasarı sonucunda dopamin salgılayan 

hücrelerin dejenerasyonu ile meydana gelmektedir (Akbayır ve ark. 2017). 

Substansiya nigra içerisindeki protein ailesinin bir üyesi olan a-synucleinin ana 

işlevi tam olarak bilinmese de sinaptik plastisitesinde, dopamin depolanmasında ve 

düzenlenmesinde rolü olduğu bilinmektedir. Parkinson hastalığındaki önemi ise Lewy 

cisimciklerinin ana bileşeni olmasından gelmektedir. Parkinson hastalığında ana 

nöropatolojik bulgu substansiya nigrada Lewy cisimciklerini içeren a-synucleinin 

birikmesi ve pars kompakta dopaminerjik nöronların kaybıdır. Bu durum sonucunda 

istemli hareketlerde azalma meydana gelmektedir. Parkinson hastalığının ilerlemesi ile 

Lewy cisimciklerini içeren a-synuclein birikiminin neokortikal ve kortikal bölgelere 

yayıldığı tespit edilmiştir (Steece-Collier ve ark. 2002; Tysnes ve Storstein 2017). 
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Parkinson hastalığının ortaya çıkış nedeni çoğu olgu için tam olarak 

bilinmemektedir. Parkinson semptomlarının ortaya çıkmasına neden olan dopaminerjik 

nöronların kaybının pek çok nedene dayanabileceği söylenmektedir. Hastalığın 

etyolojisine ilişkin araştırmalar devam etmektedir. Parkinson hastalığına neden 

olabileceği düşünülen faktörler; kalıtım ve genetik mutasyonlar, çevresel etmenler, yaş, 

cinsiyet, travma, enfeksiyon ve toksikasyon olarak sıralanabilmektedir. Ek olarak 

etyoloji ve risk faktörlerini inceleyen çalışmalar içerisinde bireylerin yaşam tarzlarının 

hastalık ile ilişkisini inceleyen araştırmalar da bulunmaktadır (Wirdefeldt ve ark. 2011; 

Akbayır ve ark. 2017). 

Genetik Faktörler: Son yıllarda genetik çalışmalar hız kazanmış ve hastalığa 

neden olabilecek genetik risk faktörleri belirlenmeye başlanmıştır. Hastalığın genetik 

mutasyonlar sonucu oluşabildiği tespit edilmiştir. Mutasyonlar kalıtsal olabilmekte ya 

da çevresel etkenler ile ortaya çıkabilmektedir. Genetik yatkınlığın Parkinson hastalığı 

riskinin önemli bir belirleyicisi olduğu düşünülmektedir (Checkoway ve Nelson 1999). 

Genel popülasyondaki bireyler ile karşılaştırıldığında, Parkinson hastalarının birinci 

derece aile üyelerinin hastalığa yakalanma riskinin 2-3 kat artmış olduğu saptanmıştır. 

Parkinson hastalarının %10-15’inde aile öyküsü bulunmaktadır. Parkinson hastalığının 

etyolojisinde ailevi unsurları incelemek amacı ile ikiz ve aile çalışmaları yapılmaktadır. 

Erken başlangıçlı Parkinson hastalığına yönelik yapılan ikiz çalışmalarında zigotluk ile 

fark göstermeyen düşük uyum oranları bildirilmiştir. Bir araştırmada ilk 

değerlendirmeden 8 yıl sonra tekrar değerlendirme yapılmış ve monozigot ve dizogot 

ikizler arasında fark bulunmadığı tespit edilmiştir. Parkinson tanısı almış 193 bireyle 

yapılmış başka bir çalışmada, monozigotiklerde %20, dizigotiklerde %12 uyum 

saptanmıştır. Buna karşın 50 yaşından önce tanı almış ikizlerde monozigotik uyum 

%100, dizigotik uyum %17 olarak bildirilmiştir (Hindle 2010; Wirdefeldt ve ark. 2011; 

Tysnes ve Storsein 2017).  

Genetik çalışmalar sonucunda PARK adı verilen Parkinson hastalığı ile ilgili 18 

kromozomal bölge saptanmıştır. Bu kromozomal bölgelerin bir kısmının otozomal 

dominant, bir kısmının ise otozomal resesif kalıtımda rol oynadığı düşünülmektedir. 

Leuricine-Rich Repeat Kinase 2 (LRRK2, PARK8) mutasyonları Parkinson hastalığına 

neden olan otozomal dominant kalıtımının en yaygın örneğidir ve sporadik geç 

başlangıçlı Parkinson hastalığında görülmektedir. Geç başlangıçlı Parkinson olgularının 
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%1-2’ sini etkilemektedir. SNCA, a-synuclein proteinleri ile ilişkili gendir. SNCA 

mutasyonu ile ilişkili Parkinson hastalığı daha erken başlangıçlıdır ve daha hızlı 

ilerlemeyle levodopaya ılımlı cevap verir ve piramidal işaretler, psikiyatrik belirtiler ve 

bilişsel gerileme sıklıkla belirgindir (Hindle 2010; Akbayır ve ark. 2017).  

Yaş: Yapılan çalışmalar incelendiğinde yaşlanma ile Parkinson hastalığının 

prevelansının arttığı görülmektedir. Yaş, Parkinson hastalığı için önemli bir risk 

faktörüdür. Yaşlanma, mitokondriyal işlevde bozulma, oksidatif stres ve serbest radikal 

ürünlerin artması ile ilişkilidir. Bu durum genomik instabiliteye ve gen mutasyonlarına 

neden olmakta ve hücre ölümü ile sonuçlanmaktadır. Yaşlanma ile beyinde substantia 

nigrada demir iyonu birikimi gerçekleşir ve hücreler toksinlere karşı duyarlı hale 

gelebilir (Hindle 2010). 

Cinsiyet: Parkinson hastalığı prevalansı erkeklerde daha yüksektir (Mayeux ve 

ark. 1995; Benito‐León ve ark. 2003). Çalışmalar incelendiğinde cinsiyetin erkek 

olmasının Parkinson hastalığının gelişmesinde bir risk faktörü olabileceği üzerinde 

durulmaktadır. Hayvanlar ile yapılan deneyler sonucunda östrojen hormonunun 

doparminerjik hücrelerin ölümüne karşı koruyucu rol oynayabileceği düşünülmüştür 

(Haaxma ve ark. 2007).  Parkinson hastalığı tanısı almış kadınlarda erkeklere göre 

hastalık şiddeti, motor olmayan semptomlar ve mortalite oranı daha yüksek 

bulunmuştur (Dahodwala ve ark. 2016). 

Çevresel Faktörler: Parkinson hastalığının etyolojisinin açıklanmasında 

genetik araştırmaların gelişmesine karşın olguların büyük çoğunluğunun kalıtımsal 

olmadığı ve sadece genetik nedenlere dayandırılamayacağı saptanmıştır. Bu bağlamda 

çevresel faktörler ile genetik faktörler arasındaki ilişkinin Parkinson hastalığının 

oluşmasında önemli rol oynadığı düşünülmüştür. Çevresel etmenlerin araştırılması 

1980’li yıllarda 1-metil-4-fenil-1, 2, 3, 6-tetrahidropiridin (MPTP) nörotoksinine maruz 

kalmanın Parkinsonizm semptomlarını ortaya çıkarmasının saptanması ile hız 

kazanmıştır. Kırsal kesimlerde yaşayan bireylerin tarım ilaçlarına maruz kalmaları 

nedeni ile Parkinson hastalığı oluşumu riskinin arttığı saptanmıştır. Ek olarak tarım 

ilaçlarına maruziyetin SNCA geninde mutasyona yol açarak Parkinson hastalığı 

başlangıç yaşını etkilediği bildirilmiştir. Bilinen faktörlerin bir diğeri aşırı su 

kullanımıdır. Aşırı su kullanımının Parkinson hastalığı riskini artırdığını ortaya koyan 

çalışmalar bulunmaktadır. Parkinson hastalığının oluşumuna neden olabilen çevresel 
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faktörlerden biri de ağır metallerdir. Ağır metaller olarak bilinen kurşun, demir ve 

manganezin birikmesi sonucunda Parkinson hastalığı belirtilerinin ortaya çıktığı 

saptanmıştır (Zigmond ve Burke 2002; Wirdefeldt ve ark. 2011; Akbayır ve ark. 2017). 

Enfeksiyonlar: Parkinson hastalığına neden olan faktörlerden bir diğeri de 

nöroinflamasyondur. Mikroglia hücrelerinin nöroinflamasyona neden olduğu 

bilinmektedir. İnflamasyon sürecinin ilerlemesi ile kalıcı nöron kaybı ortaya 

çıkabilmektedir. Yapılan bir çalışmaya göre Parkinson hastalarının merkezi sinir sistemi 

hastalıkları nedeni ile daha önce hastaneye yatış oranlarının kontrol grubuna göre %50 

daha fazla olduğu saptanmıştır. Hayvanlar ile yapılan deneylerde ciddi bir periferik 

enfeksiyonun da Parkinson hastalığına neden olabileceği gözlenmiştir (Fang ve ark. 

2012). Vlajinac ve ark (2013) yaptığı araştırmaya göre kabakulak, boğmaca, grip ve 

herpes simpleks enfeksiyonları ile Parkinson hastalığı arasında anlamlı ilişki 

saptanmıştır. Enfeksiyonun Parkinson hastalığı oluşumuna neden olabilmesinin 

saptanması ile antienflamatuar ilaç kullanımının Parkinson hastalığı oluşumunu 

önlemesi ihtimaline yönelik araştırmalar yapılmıştır. Özellikle ibuprofenin Parkinson 

hastalığı oluşumu riskini azalttığı saptanmıştır (Rees ve ark. 2011, Kaynak: Lee ve 

Gilbert 2016 p. 961). 

Travma: Parkinson hastalığının ortaya çıkmasında kafa travmalarının etken 

olabileceğine yönelik çalışmalar bulunmaktadır. Bir araştırmaya göre bireylerin 

yaşamının erken dönemlerinde kafa travması yaşamalarının Parkinson hastalığı 

oluşumunda önemli risk faktörü olabileceği saptanmıştır (Gao ve ark 2015). Taylor ve 

ark (2016) yaptığı çalışmada Parkinson tanısı almadan 10 yıl önce kafa travması geçiren 

hastalar çalışma dışı bırakıldığında bilinç kaybı ile sonuçlanan kafa travmalarının 

Parkinson hastalığına neden olabileceği bildirilmiştir.  

Yaşam Tarzı ve Alışkanlıklar: Yapılan çalışmalar Parkinson tanısı almış 

bireylerde sigara, kafein, alkol tüketimi ve egzersiz yapmanın hastalık ile ilişkisini 

saptamaya yöneliktir (Wirdefeldt ve ark. 2011). Yapılan araştırmalarda sigara 

tüketiminin Parkinson hastalığına karşı koruyucu olduğunu saptamıştır. Bunun nedeni 

nikotinin nöronlarda koruyucu rol üstlenmesi olarak açıklanmıştır (Tanner ve ark. 

2002). Alkol ve kafein tüketiminin de Parkinson hastalığının oluşum riskini azalttığına 

yönelik çalışmalar bulunmaktadır (Checkoway ve ark. 2002; Noyce ve ark. 2012). 

Fiziksel aktivitenin Parkinson hastalığı ile ilişkisinin araştırıldığı çalışmalarda yoğun 
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fiziksel aktivitenin Parkinson hastalığı riskini azalttığına yönelik sonuçlar elde 

edilmiştir (Wirdefeldt ve ark. 2011). 

2.1.3. Belirti ve Bulgular 

2.1.3.1. Motor Belirti ve Bulgular 

Parkinson hastalığının dört ana motor belirti ve bulgusu, istirahat tremoru, 

rijidite, bradikinezi ve postüral instabilitedir. Hastalığın başlangıcının sinsi olması 

nedeni ile motor belirtiler öncesinde hastalar ağrı ve gerginlik gibi şikayetler ile hekime 

başvurabilmektedirler. Bu döneme prodramal dönem adı verilmektedir. Olguların 

çoğunluğunda belirti üst ekstremitlerden birinde başlar ve zamanla aynı bölgedeki alt 

ekstremitede ve asimetrik olarak karşı tarafta devam eder. Hastalarda ana motor 

belirtilere bağlı olarak yürüme bozuklukları, disfaji (yutma güçlüğü), konuşma 

bozukluğu ve okülomotor işlev bozukluğu ve distoni (kasılma) görülebilmektedir (Ertan 

2005; Emre 2010). 

Tremor: Tremor, ritmik titreme hareketi olarak tanımlanabilir ve genellikle üst 

ekstremitelerde başlayıp, para sayma şeklinde bir titremedir. Tremor genellikle elde 

başlar, tanımlanmada hastanın ellerini ters çevirmesi istenir ve titreme olup olmadığı 

gözlenir. Titreme tek taraflı olup, 4-6 Hz frekanstadır. Parkinson hastalarında sıklıkla 

gözlenen ilk motor semptom istirahat tremorudur. Tremor bir elden diğerine yayılabilir 

ya da baş parmakların dairesel hareketler çizmesi gözlemlenebilir. Hastalığın ilerlemesi 

ile tremor dudak, çene ve alt ekstremitelerde görülebilmekte olup, hareket ve uyku 

esnasında kaybolmaktadır. Tremor, hastanın günlük yaşamda yaşadığı stres durumlarına 

bağlı olarak ortaya çıkabilmekte ya da şiddeti artabilmektedir. Esansiyel tremor, 

Parkinson hastalığında görülen tremordan farklı özellikler içermekte olup, Parkinson 

hastalığı için risk faktörü olarak görülmektedir (Ertan 2005; Jankovic 2008). 

Rijidite: Kas kasılmalarının agonist ve antagonist kaslarda aynı anda artmasıdır. 

Tremorun var olduğu ekstremitelerde ve baş bölgesinde pasif hareketler esnasında 

gelişen direnç ‘rijidite’ olarak adlandırılmaktadır. Dişli çark, ekstremitelerin rotasyonel 

hareketi esnasında hissedilen kesintili dirençtir. Rijidite tüm kasları etkileyebilir. Ağrı 

rijidite ile ilişkili olarak Parkinson hastalarında sık görülen semptomlardandır. Rijidite, 

Parkinson hastalarının sırt bölgelerinden öne doğru eğilen, ilerlediğinde bel bölgesinde 

‘kamptokormi’ adı verilen duruş bozukluğuna neden olabilmektedir. Ek olarak el ve 
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ayaklarda rijidite nedeni ile şekil bozuklukları görülebilmektedir  (Ertan 2005; Jankovic 

2008; Emre 2010). 

Bradikinezi/Akinezi/Hipokinezi: Hareketlerin yavaşlaması ‘bradikinezi’, 

hareketlerin olmaması ‘akinezi’, hareketlerin istenenden daha yavaş olması ise 

‘hipokinezi’ olarak tanımlanmaktadır. Bradikinezi genellikle el ve ayakların istemli 

hareketlerinin ve hız büyüklüğünün azalması ile ince motor hareketlerin yavaşlaması ve 

bozulmasıdır. Bu nedenle muayene esnasında hastadan hızlı ve tekrarlayan hareketler 

yapılması istenerek bradikinezi varlığı kontrol edilebilir. Bradikineziye bağlı olarak 

Parkinson hastalarında sandalyeden kalkma, yürüme hareketlerde ve kollarda asimetrik 

olarak hareket yavaşlaması meydana gelmektedir. Yürüme, dönme, ayağa kalkma 

esnasında hareketlerin bir süreliğine tamamen durması donma (freezing) olarak 

tanımlanmaktadır. Donma Parkinson  hastalarında düşme ve travmalara neden olan 

durumlardan biridir. Hastalık ilerledikçe yürümede ani hızlanma, yürüyüş kontrolünü 

kaybetme (festinasyon) görülebilmektedir  (Emre 2010; Magrinelli ve ark. 2016). 

Bradikinezi varlığı nedeni ile Parkinson hastalarında hipomimi adı verilen yüz 

hareketlerinde yavaşlama ya da maske yüz, mikrografi adı verilen el yazısında küçülme 

görülebilmektedir. Ek olarak göz kırpma sayısında azalma ve spontan yutmada 

azalmaya bağlı salya artışı görülebilmektedir. Salyanın artması ile ‘siyalore’ adı verilen 

tükürüğün ağızdan damlaması durumu görülebilmektedir. Spontan yutmada azalma 

sonucunda Parkinson hastalarında aspirasyon pnömonisi riski yükselmektedir (Ertan 

2005; Magrinelli ve ark. 2016). 

Parkinson hastalığında konuşma bozuklukları genel olarak ‘dizartri’ olarak 

tanımlanmaktadır. Dizartri hipofonik ya da hiperkinetik olarak ortaya çıkabilmektedir. 

Konuşma bozuklukları Parkinson hastalarının bir çoğunda sıklıkla ileri evrede 

görülmektedir. Konuşma monoton (aprozodi) ve alçak sesle (hipofoni) olabilir. 

Kelimelerin ya da hecelerin ard arda tekrar edilmesi ile ortaya çıkan konuşma 

bozukluğu ‘palilali’, kelimelerin hızlı biçimde duraksamadan ard arda söylenmesi 

‘taşifemi’ olarak adlandırılmaktadır (Benke ve ark. 2000; Ertan 2005). 

 Postüral İnstabilite: Parkinson hastalığının erken evrelerinde ortaya 

çıkabilmekte olup sıklıkla ilerleyen evrelerde görülmektedir. Postüral  instabilite, 

postüral deformiteler, donma ve rijiditeye bağlı olarak postüral reflekslerin kaybı ile 

ortaya çıkmaktadır. Postüral reflekslerin ölçümü için muayene esnasında hasta ayakta 
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iken omuz bölgesinden öne ve arkaya doğru çekilir (pull testi) ve hastanın dengede 

durma durumu kontrol edilir. Postüral instabilite tedaviye en az yanıt veren motor 

semptomlardan biridir. Postüral stabilitenin etkilenmesi ile düşme ve yaralanmalar 

meydana gelebilmekte, bu durum hastaların yaşam kalitesini olumsuz yönde 

etkilemektedir. Bir çalışmada Parkinson hastalarının %62’ sinde düşme şikayetinin 

yaşandığı bildirilmiştir (Jankovic 2008; Emre 2010; Sveinbjornsdottir 2016). 

2.1.3.2. Motor Olmayan Belirti ve Bulgular 

Parkinson hastalığı motor semptomların yanı sıra motor olmayan belirti ve 

bulguların da genellikle tabloya eklendiği bir hastalıktır. Parkinson hastalığının beynin 

noradrenalin deposu olarak bilinen bölgesi, hipotalamus, neokorteks gibi sinaptik 

yolaklarında dopamin kullanmayan bölgeleri de etkilemesi nedeni ile motor olmayan 

belirti ve bulguları ortaya çıkardığı bilinmektedir. Motor olmayan semptomlar duysal, 

otonomik ve nöropsikiyatrik semptomlar olarak sınıflandırılmaktadır. Duysal 

semptomlar; ağrı, akatizi, parestezi ve koku alma bozukluğu olarak sıralanabilir. 

Otonomik semptomlar; ortostatik hipotansiyon, gastrointestinal ve üriner 

disfonksiyonlar, ciltte yağlanma ve aşırı terleme, siyalore ve cinsel işlev 

bozukluklarıdır. Nöropsikiyatrik semptomlar ise; depresyon, anksiyete, psikoz, demans, 

apati, uyku ve dürtü kontrol bozukluğudur (Jankovic 2008; Aslam ve ark. 2016; 

Mukhtar ve ark. 2018). 

Motor olmayan semptomlar hastalığın ilk evrelerinden başlayarak tüm 

evrelerinde görülebilmekte olup, Parkinson hastalarının yaklaşık %90’ında bulunduğu 

bilinmektedir. Bu semptomların hastaların yaşam kalitesini motor semptomlar kadar 

olumsuz yönde etkilemesi nedeni ile değerlendirmede göz ardı edilmemesi 

gerekmektedir (Mukhtar ve ark. 2018). 

Duysal semptomlar: Parkinson hastalığında duysal problemler sıklıkla 

görülmektedir. Ağrı, Parkinson hastalığında erken ortaya çıkabilen hatta motor 

belirtilerden de önce başlayabilen bir semptomdur (Pont-Sunyer ve ark. 2015).  

Parkinson hastalarında yaklaşık %39-70 oranında görülmektedir. Parkinson hastalığı 

olan ve olmayan aynı yaşta bireyler karşılaştırıldığında ağrı görülme oranı Parkinson 

hastalarında 2-3 kat artmaktadır (Nègre‐Pagès ve ark. 2008; Beiske ve ark. 2009). Ağrı 

sıklıkla motor belirtilerin ortaya çıktığı ya da motor belirtilerin şiddetli olarak görüldüğü 

bölgede ortaya çıkmaktadır. Motor dalgalanmaların varlığı ağrı şikayetini daha da 
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artırmaktadır (Tinazzi ve ark. 2006). Dopaminerjik tedavinin uzun kullanımı nedeni ile 

ilaç etki süresinin azaldığı (doz sonu kötüleşmesi) hastalarda motor hareketlerin 

yavaşlamasına ek olarak ağrı tablosu da ortaya çıkabilmektedir (Blood ve ark. 2016). 

Parestezi, el ve ayaklarda uyuşma, yanma ve karıncalanma hissi olarak ortaya 

çıkan ve Parkinson hastalarında yaygın olarak görülen duysal semptomlardandır. 

Dopaminerjik tedavi ile semptomlarda iyileşme gözlenmektedir (Emre 2010). 

Koku alma bozukluğu, hastalığın genellikle erken dönemlerinde görülmeye 

başlayan ve Parkinson hastalarının yaklaşık %90’ında saptanan duysal bir semptomdur 

(Doty 2012). Parkinson hastalarında görülebilen hipozmi, koku alma duyusunda 

meydana gelen azalma, anozmi ise koku alma duyusunun kaybolması olarak 

tanımlanmaktadır (Çırpar ve ark. 2012). 

Otonomik semptomlar: Parkinson hastalığının erken evrelerinde 

başlayabilmekte olup, hastalığın ilerlemesi ve tedaviye bağlı olarak da ortaya 

çıkabilmektedir. Parkinson hastalarında görülme oranı %50’den fazladır ve yaşam 

kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir. Ortostatik hipotansiyon, sistolik kan basıncında 

> 20 mm Hg, diyastolik kan > 10 mm Hg, ayağa kalktıktan sonra ve baş bölgesinin 

aşağıya eğimi ile üç dakika içerisinde en az 60 mm Hg’ lik düşüş olarak 

tanımlanmaktadır. Parkinson hastalarında %30-40 oranında görülmektedir. Ortostatik 

hipotansiyon problemi olan Parkinson hastalarında baş dönmesi, yorgunluk ve 

fenalaşma hissi meydana gelebilmektedir (Aygün ve ark. 2009; Sveinbjornsdottir 2016). 

Gastrointestinal disfonksiyonlar Parkinson hastalığında sık rastlanan motor 

olmayan semptomlardandır. Sindirim sisteminin yavaşlaması ile yemek sonrası 

şişkinlik, bulantı, gastrik retansiyon ve konstipasyon görülebilmektedir. Konstipasyon 

en sık görülen gastrointestinal semptomdur. Ek olarak sindirim sisteminin yavaşlaması, 

Parkinson hastalarında ilaçların etkisinin ortaya çıkışını geciktirerek hareketlerinin geç 

açılmasına neden olabilmektedir (Aygün ve ark. 2009; Sveinbjornsdottir 2016). 

Üriner sistem disfonksiyonlarının Parkinson hastalarında belirtileri idrara çıkma 

sıklığının artması ve idrara yetişememe, idrar retansiyonu, idrar inkontinansı ve noktüri 

olarak sıralanabilmektedir. Mesanenin hızlı aktivitesi nedeni ile idrara çıkma sıklığının 

artması meydana gelirken mesanenin yavaş çalışması ile idrar retansiyonu ortaya 

çıkabilmektedir. İdrar inkontinansı ise sfinkterlerin kontrolünün kaybolması ile 

meydana gelmektedir (Aygün ve ark. 2009). Malek ve ark. (2017) 1746 Parkinson 
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hastası ile yaptıkları çalışmada idrar inkontinansını %28,8, noktüri ise %87,5 olarak 

bildirilmiştir. 

Ciltte yağ bezlerinin aşırı çalışması nedeni ile Parkinson hastalarında ciltte 

yağlanma görülebilmektedir. Yağ bezlerinin fazla çalışması ile seboreik dermatit adı 

verilen ciltte kızarıklık, kaşıntı ya da pullanma meydana gelebilmektedir. Aşırı terleme 

(hiperhidrozis), diskinezi (istemsiz hareketler) ya da dopaminerjik ilaçların kan 

seviyesinde azalması ile meydana gelebilmektedir. Hastalar bir bölgede ya da tüm 

vücutta aşırı terlemeden şikayet edebilirler. Siyalore, tükrük salgılayan bezlerin fazla 

çalışmasına bağlı olarak ortaya çıkan ağızda salya birikmesi durumudur. Genellikle 

Parkinson hastalığının ileri evrelerinde ortaya çıkmaktadır. Yutma güçlüğü olan 

hastalarda siyaloreye sıklıkla rastlanmaktadır. Konuşmada bozulmalara da neden olması 

ile hastaların yaşam kalitesini etkilemektedir (Aygün ve ark. 2009; Emre 2010). 

Nöropsikiyatrik semptomlar: Parkinson hastalığı motor belirtilerinin yanı sıra 

genellikle psikiyatrik semptomların da tabloya eşlik ettiği nöropsikiyatrik bir hastalık 

olarak tanımlanabilir (Sarandöl ve ark. 2007). Parkinsonda ortaya çıkan nöropsikiyatrik 

bozukluklar arasında depresyon, anksiyete, hafif bilişsel bozukluklar, psikoz, apati, 

uyku bozuklukları, dürtü kontol bozukluğu, apati vb. yer almaktadır. Depresyon ve 

anksiyete araştırmanın bağımsız değişkenleri olduğu için ayrıca alt başlık olarak daha 

kapsamlı ele alınmıştır. 

Depresyon: Nöropsikiyatrik semptomlar içerisinde en sık rastlanan bozukluk 

depresyondur. Depresyon Parkinson hastalarının yaklaşık %40-50’ sinde bulunmaktadır 

(Aslam ve ark. 2016; Stanković ve ark. 2016). Yapılan bir derleme çalışmasında minör 

depresyon oranı %36,6; majör depresyon görülme oranı ise %24,8 olarak saptanmıştır 

(Slaughter ve ark. 2001). Yapılan araştırmalarda Parkinson hastalığının başlangıç yaşı, 

hastalık süresi, motor belirtilerin derecesi, ailede ve bireyde depresyon öyküsünün 

bulunup bulunmaması durumunun depresyon ile önemli ölçüde ilişkisinin olmadığı 

saptanmıştır (Bayülkem ve Torun 2007).  Öte yandan elli beş yaş öncesi Parkinson 

tanısı almak, Parkinson tanısı almadan önce depresyon öyküsünün bulunmasının 

depresyon açısından risk faktörü olabileceğini gösteren çalışmalar bulunmaktadır. 

Depresyonun hastalarda genellikle motor semptomlardan önce ortaya çıkması Parkinson 

hastalığı ile ilintili olarak meydana geldiğini düşündürmektedir  (Cole ve ark. 1996, 

Kaynak: Weintraub ve Stern, 2005 p. 845). 
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Depresyon Parkinson hastalığının her evresinde görülebilmekte olup hızlı 

bilişsel bozulma ile ilişkilendirilmektedir ve demans riskini arttırdığı düşünülmektedir. 

Ayrıca meydana gelen bilişsel bozulmanın da depresyon riskini arttırdığı bilinmektedir 

(McDonald ve ark. 2003). Kadın hastalarda depresyona daha sık rastlanmaktadır (Rojo 

ve ark. 2003). Parkinson hastalarında görülen depresyon belirtileri genellikle uyku 

bozuklukları, tat almada azalma, kilo kaybı, dikkat dağınıklığı, yorgunluk ve zevk 

alamama durumu şeklinde görülmektedir. Kendini suçlama durumu ile daha az 

karşılaşılırken, intihar düşünceleri ve girişimi ender görülmektedir (Poewe ve Seppi 

2001, Kaynak: Bayülkem ve Torun 2007 p. 14; Edwards ve ark. 2002). Depresif 

semptomlar nedeni ile hastanın hastalık yönetimi zayıflayabilmekte ve yaşam kalitesi 

olumsuz yönde etkilenmektedir (Costa 2012). 

Anksiyete: Parkinson hastalarında sık rastlanan bir psikiyatrik bozukluktur 

(Duncan ve ark. 2013). Bireylerin kronik bir hastalık ile yaşıyor olmaları ve beyin sapı 

bölgesinde dopaminerjik, noradrenerjik nöronların zarar görmesi sonucunda 

anksiyetenin ortaya çıktığı tahmin edilmektedir (Chen ve Marsh 2014). Beyinde 

seratonin düzeyinin azalması da Parkinson hastalarında anksiyetenin ortaya çıkmasına 

neden olmaktadır. Bazı durumlarda Parkinson tedavisinin yan etkisi olarak anksiyete 

ortaya çıkabilmektedir. Farklı kronik hastalıklara sahip hastalar ile Parkinson 

hastalarının karşılaştırıldığı çalışmalarda Parkinson hastalarında anksiyete oranının daha 

fazla olduğu saptanmıştır. Yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluk ve sosyal fobi 

sıklıkla görülmektedir. Hareketlerin durması yani ‘kapalılık’ döneminde hastalarda 

anksiyetenin arttığı saptanmıştır. Parkinson hastalarında anksiyeteye genellikle 

depresyon eşlik etmektedir (Yüksel 2002; Öztürk ve ark. 2004). Zhang ve ark. (2016) 

1119 Parkinson hastası ile yaptıkları kesitsel çalışmada anksiyete görülme oranını 

%39,4 olarak saptamışlardır. 

Parkinson hastalığında görülen psikozun genellikle tedavide kullanılan 

antiparkinson ilaçlar nedeni ile ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bir diğer etiyolojik 

yaklaşım ise amigdala ve hipokampüste meydana gelen nöropatolojik değişimlerdir. 

Görsel halüsinasyonlar ve yanılsama durumuna Parkinson hastalığında çoğunlukla 

rastlanmaktadır ve görülme oranı %3-40 arasında değişmektedir. Halüsinasyonlara 

genellikle Parkinson tedavisinin neden olduğu düşünülse de görsel halüsinasyonların 

tedavi öncesinde de bulunduğuna ilişkin bildirilmiş vakalar mevcuttur. Nadir olarak 
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işitsel, koku ve dokunma halüsinasyonları da görülebilmektedir. Özellikle Parkinson 

hastalığının ilerleyen dönemlerinde şüphecilik, zarar göreceğini düşünme gibi bazı 

hezeyanlar ortaya çıkabilmektedir. Uyku bozukluğu, kabus görme gibi belirtiler psikozu 

öncü belirtileri olabileceğinden hekim tarafından dikkatli değerlendirilmelidir. Demansı 

olmayan Parkinson hastalarında içgörü genellikle bulunmaktadır. Psikoz varlığında 

hastanın bilişsel durumu kontrol edilmeli, antiparkinson tedavisi düzenlenmeli ve 

depresyon öyküsü sorgulanmalıdır. Psikoz problemi olan hastanın tedaviye olan uyumu 

bozulabilir, yaşam kalitesi olumsuz yönde etkilenebilir ve bakım veren yükünü 

artırabilir (Tomruk ve ark. 1998; Sveinbjornsdottir 2016). 

Parkinson hastalığında bilişsel fonksiyonlarda bozulma sıkça karşılaşılan bir 

durumdur. Hafif kognisyon bozuklukları hastalığın erken evrelerinde meydana 

gelebilmekte ve görülme oranı %18,9-38,2 oranında değişmektedir (Litvan ve ark. 

2011). Yapılan çalışmalara göre yaklaşık %50 oranında demans olmadan orta düzeyde 

kognitif bozulma saptanmıştır. Hastalığın ve yaşın ilerlemesi ile %10-30 oranında 

hastada demans görülebilmektedir. Parkinson hastalığı olan bireylerde, hasta olmayan 

yaşıtlarına göre demans görülme sıklığı 4-6 kat artmaktadır. Demans gelişen Parkinson 

hastalarında genellikle yönetsel işlevlerde bozulma, vizospasiyal bozulma, dikkat ve dil 

sorunları meydana gelmektedir (Yüksel 2002; Camicioli ve Fisher 2004). 

Apati eş zamanlı olarak bilişsel, duyusal ve davranışsal özelliklerden oluşan 

davranışsal bir bozukluktur. Apati duygusal rezonansta azalma, depresyon, bilişsel 

ilgide azalma ve zihinsel süreçlerde anlık aktivasyonun olmaması ile 

ilişkilendirilmektedir. Parkinson hastalığında sıklıkla karşılaşılan bir bozukluktur 

(Pagonabarraga ve ark. 2015). 

Uyku bozuklukları Parkinson hastalığında genellikle ilerleyen evrelerde ortaya 

çıkmakta olup hastaların yaklaşık üçte birinde görülmektedir. Parkinson hastalığının 

nöropatolojisinde yer alan anatomik yapılar ve nörotransmitterlerin fizyolojik uyku 

döngüsünü etkilediği düşünülmektedir. Ek olarak antiparkinsoniyen tedavi, özellikle 

ilaçların geç saatlerde alınması Parkinson hastalığında uyku bozukluğuna neden 

olabilmektedir. Parkinson hastalarında uykuya dalmada güçlük, uyku bölünmeleri ve sık 

uyanma ve gün içerisinde uyuklama gibi belirtiler sıklıkla görülmektedir. Gece 

hareketlerin yavaşlaması nedeni ile yatak içerisinde hareket etmede güçlük, noktürnal 

tremor, noktüri, REM uyku davranış bozukluğu (RDB), depresyon ve huzursuz bacak 
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sendromu gibi durumların uyku bozukluklarına neden olabileceği bilinmektedir. REM 

uyku davranış bozukluğunda hastalar gördükleri kabusu canlı yaşıyormuş gibi 

algılayarak yumruk, tekme atma gibi hareketlerle etrafına ya da kendilerine zarar 

verebilmektedirler. RDB olan hastalarda rüya görme esnasında konuşma ve bağırma 

durumuna sıkça rastlanmaktadır. Varsanı problemi yaşayan Parkinson hastalarında RDB 

oranı daha yüksek bulunmuştur. Huzursuz bacak sendromu, hastaların uyku esnasında 

alt ekstremitelerini sürekli hareket ettirmek istemesi olarak tanımlanmaktadır. Hastalar 

hareket ettiklerinde bu durum düzelmektedir ancak huzursuz bacak sendromu uyku 

bozukluklarına neden olabilecek bir etkendir. Genellikle tedavide dopamin agonistleri 

kullanılmaktadır (Yüksel 2002; Emre 2010; Sveinbjornsdottir 2016). 

Dürtü kontrol bozukluğu (DKB), Parkinson hastalarında genellikle kullanılan 

dopaminerjik ilaçların yan etkisi olarak ortaya çıkabilen davranış bozukluklarıdır. Bu 

davranışlar; patolojik kumar, aşırı yemek yeme, aşırı para harcama, hiperseksüalite ve 

ilaçların kötüye kullanımı olarak sıralanabilmektedir. Parkinson hastalarında genel 

popülasyona göre %8-28 oranında dürtü kontrol bozukluğu görülmektedir. Tedavide 

kullanılan dopamin agonistlerinin dürtü kontrol bozukluklarına daha çok yol açtığı 

bilinmektedir. Genellikle genç yaştaki erkek hastalarda karşılaşıldığı bildirilmiştir 

(Emre 2010; Sáez-Francàs ve ark. 2016). 

2.1.4. Tanı ve Tedavi 

Parkinson hastalığının tanısının konulmasında hasta öyküsü, nörolojik muayene, 

hastanın dopaminerjik ilaçlara verdiği yanıt ve motor dalgalanma gelişmesi önemli 

kriterlerdir. Hastalık genellikle asimetrik olarak başlamaktadır. Parkinson hastalığı 

tanısı için çeşitli kriterler geliştirilmiştir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan 

Parkinson Hastalığı Derneği Beyin Bankası (The UK Parkinson’s Disease Society Brain 

Bank) tarafından formülize edilmiş olan kriterler yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Parkinson hastalığı klinik bir tanıdır. Manyetik rezonans (MR) olası sebepleri elemek 

için kullanılmaktadır. Transkranyal Doppler ultrasonografi, pozitron emisyon 

tomografisi (PET), tek foton dahil emisyon bilgisayarlı tomografi (SPECT), 

morfometrik MR çalışmaları, traktografi, fonksiyonel MR ve perfüzyon görüntüleme 

yöntemleri İdiyopatik Parkinson Hastalığı (IPH) ile diğer parkinsoniyen hastalıkların 

ayırt edilmesinde kullanılmaktadır (Rizek ve ark. 2016). 
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Parkinson hastalarında motor bozuklukların ve özürlülük durumunun 

değerlendirilmesi ve derecelendirilmesi için ölçekler kullanılmaktadır. Günümüzde bu 

ölçeklerden değerlendirme için en sık başvurulan ve güvenilir olduğu düşünülen ‘The 

Unified Parkinson’s Disease Rating Scale’ (UPDRS) skalasıdır. Türkçe versiyonu 

Hareket Bozuklukları Derneği Birleşik Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği 

(BPHDÖ) olup, 2000 yılında ilk geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Ölçeğin 

kapsamlı olmaması nedeni ile 2016 yılında standartizasyonu tekrar yapılmıştır (Yılmaz 

2016). Hasta gruplarını karşılaştırmak ve hastalığın ilerleyişini evrelendirmek amacı ile 

Hoehn&Yahr skalası kullanılmaktadır. Hoehn-Yahr (H&Y) skalası 1967 yılında 

Margaret Hoehn ve Melvin Yahr tarafından geliştirilmiş olup hastalar 0-5 arasında 

evrelendirilmiştir. Evrelendirme kriterleri aşağıdaki gibidir: 

Evre 0- Hastalık bulgusu yok. 

Evre 1- Tek taraflı hastalık.  

Evre 1.5- Tek taraflı artı aksiyel tutulum. 

Evre 2- Bilateral hastalık, denge bozukluğu yok.  

Evre 2.5- Hafif iki taraflı hastalık, çekme testinde toparlanıyor. 

Evre 3- Hafif orta bilateral hastalık ve bir miktar postural kararsızlık, fiziksel 

olarak bağımsız.  

Evre 4- Şiddetli özürlülük, yardımsız ayakta durabilir ve yürüyebilir.  

Evre 5- Yardımsız tekerlekli sandalyeye ya da yatağa bağımlı (Jankovic 2008; 

Aykaç 2011). 

Levodopa: Parkinson hastalığının tedavisinde levodopa günümüzde de altın 

standart olarak kullanılmaktadır. 1960’lı yıllarda hastalığın dopamin eksikliği nedeni ile 

geliştiği saptanmış ve levodopa kullanımına başlanmıştır. Dopaminin tek başına kan 

beyin bariyerinden geçememesi nedeni ile levodopa maddesi kullanılmaktadır. 

Levodopa beyine taşınması esnasında periferde bozulmasının önlenmesi amacı ile 

benserazid ve karbidopa ile birlikte kullanılmaktadır. Uzun salınımlı formu, ilacın gece 

de etkisinin devam ederek hastanın motor hareketlerinin devamlılığını sağlamaktadır. 

Levodopa kullanım süresi, dozunun yüksek olması ve başlangıç yaşının erken olması 

nedeni ile bir takım komplikasyonlar ortaya çıkabilmektedir. Bu komplikasyonlar 
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genellikle motor dalgalanmalar ve diskinezi olmaktadır. Ek olarak levodopa kullanım 

süresinin uzaması ile tedavide etkinliğinin azaldığı bilinmektedir. Etki azalması postüral 

instabilite ve düşme, donma, tremor, konuşma ve yutma bozuklukları gibi semptomlar 

üzerinde meydana gelmektedir. Levodopa yemekler ile birlikte alındığında etkisinde 

azalma görüldüğü için aç alınması önerilmektedir. Levodopanın yan etkileri bulantı, 

kusma, ortostatik hipotansiyon ve uyku bozuklukları ve psikiyatrik bozukluklar olarak 

sıralanabilmektedir. Uzun müddet ve yüksek dozda levodopa kullanan hastalarda 

levodopa alımının aniden durdurulması ile Nöroleptik Malign Sendrom ortaya 

çıkabilmektedir. (Erer ve Zarifoğlu 2008; Giugni ve Okun 2014; Gölçal ve Yıldız 

2015).  

Dopamin agonistleri: Parkinson hastalığı tedavisinde sıkça kullanılan 

dopaminerjik ilaç türüdür. Dopamin agonistleri post-sinaptik reseptörleri uyararak etki 

sağlamaktadırlar. Hastalığın erken evrelerinde tekli tedavi olarak kullanılabilirken, 

ilerleyen evrelerde birleşik tedavi olarak kullanılmaktadır. Bunun nedeni dopamin 

agonistleri tek başına kullanıldıklarında levodopa kullanımını geciktirirler ve motor 

komplikasyon görülme sıklığı levodopaya göre daha azdır. Pramipeksol, ropirinol ve 

rotigotin sıkça kullanılan dopamin agonistleridir. Dopamin agonistleri genellikle oral 

formda kullanılmaktadır. Farklı olarak rotigotinin transdermal kullanımı mevcuttur. 

Dopamin agonistlerinin yan etkileri bulantı, uyku hali, sersemlik, halüsinasyon ve dürtü 

kontrol bozukluğu olarak sıralanabilmektedir (Çakmur 2011; Worth 2013; D'Abreu 

2018).  

MAO-B inhibitörleri: Rasajilin ve selejilin MAO enzimi izoformu olan 

Monoamin Oksidaz Tip B (MAO-B)’yi inhibe ederek beyinde dopamin yıkımını 

azaltmaktadırlar. MAO-B inhibitörleri tek başına erken evre Parkinson hastalığı 

tedavisinde kullanılabilmektedir. MAO-B inhibitörü kullanımının dopaminerjik tedaviyi 

bir yıla kadar geciktirdiği bilinmektedir ve yetersiz olduğu durumlarda levodopa ile 

kullanılmaktadır. Yan etkileri; bulantı hipotansiyon, uykusuzluk, ajitasyon olarak 

sıralanabilmektedir. Ek olarak seratonin sendromuna yol açabilmesi nedeni ile MAO-B 

inhibitörlerinin Seçici Serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI) birlikte kullanılmaması 

önerilmektedir (Çakmur 2011; Gölçal ve Yıldız 2015).  

Katekol-O-Metiltransferaz (COMT) inhibitörleri: Tolkapon ve entakapon 

levodopanın etkisinin daha uzun süre olmasını sağlamaktadır. Tolkapon karaciğerde 
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toksik etki yaratabilmektedir. Bu nedenle entakapon kullanımının daha güvenli olduğu 

bilinmektedir (Erer ve Zarifoğlu 2008). 

Amantadin: Dopaminerjik etkisi nedeni ile erken evre Parkinson hastalığı 

tedavisinde tekli tedavi olarak kullanılabilmektedir. Ek olarak Parkinson hastalığında 

meydana gelen diskineziyi azaltmak amacı ile kullanılmaktadır (Worth 2013). 

Antikolinerjikler: Antikolinerjik ilaçların etkisinin sınırlı ve nöropsikiyatrik yan 

etkilerinin olması nedeni ile birinci basamak tedavide önerilmemektedir. Antikolinerjik 

ilaçlar şiddetli tremor görülen Parkinson hastalarında levodopa ya da dopamin agonisti 

tedavisine ek olarak kullanılabilmektedir (Çakmur 2011). 

İnvazif yöntemler: Parkinson hastalığının tedavisinde oral tablet ilaçların yeterli 

gelmemesi ya da etkinliğin azalması sonucunda hastalar invaziv tedavilere 

yönlendirilmektedir. İnvaziv tedavi yöntemleri sübkütan apomorfin, derin beyin 

stimülasyonu (DBS) ve levodopa/karbidopa intestinal jel olarak sıralanabilmektedir. 

Apomorfin sınıflandırma olarak dopamin agonistleri arasında yer almakta olup sübkütan 

olarak kullanılmaktadır. Sübkütan uygulama olması nedeni ile hızlı etki göstermektedir 

ve uzun süreli kullanımı güvenli olarak saptanmıştır. Apomorfinin aralıklı enjeksiyon ve 

sürekli infüzyon şeklinde iki uygulama şekli bulunmaktadır. Apomorfin sürekli 

infüzyonu motor dalgalanmaları ve öngörülemeyen kapanma dönemi olan ileri evre 

Parkinson hastalarında etkili olmaktadır. Apomorfinin sık görülen yan etkileri 

hipotansiyon ve bulantıdır. Yan etkilere yönelik verilen ek ilaçlar ile kullanımı yaygın 

hale gelmektedir. Derin beyin stimülasyonu (DBS), Parkinson hastalarında motor 

dalgalanmalar, diskinezi ve tremor semptomlarına yönelik olarak uygulanan beyin 

cerrahisi tekniğidir. DBS beynin subtalamik nukleus ve globus pallidus (GPi) bölgeleri 

uyarılmaktadır. Yapılan çalışmalarda subtalamik nukleus bölgesine uygulanan DBS ile 

oral tedavide kullanılan levodopa miktarı ve levodopa ile meydana gelen diskinezi 

durumunun azaldığı, gün içerisinde kapanma sıklığının düştüğü ve bu sayede hastaların 

yaşam kalitelerinin arttığı saptanmıştır. GPi bölgesine uygulanan DBS ise motor 

skorlarda ve diskinezi azalmasında etkili olduğu, dopaminerjik tedavi kullanımını 

minimal olarak azalttığı ya da hiç azaltmadığı bildirilmiştir. DBS uygulamasının cerrahi 

bir girişim olması nedeni ile hem kullanınlan implantlar hem de beynin bölgeleri 

uyarma ile ilgili komplikasyonları olmaktadır. Ölüm ya da kalıcı sakatlık, bildirilen 

olguların yaklaşık %2’ sinde görülmüştür. Bilişsel bozukluk, yürüyüş ve konuşma 
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bozukluğu, ruhsal bozukluklar ve otonomik bozuklukların DBS ile düzelme olasılığı 

düşüktür ve bu bozukluklar DBS ile daha kötüye gidebilmektedir (Giugni ve Okun 

2014; Gölçal ve Yıldız 2015; D'Abreu 2018). Levodopa/karbidopa intestinal jel motor 

dalgalanma ve diskinezi semptomları olan ileri evre Parkinson hastalarında kullanılan 

cerrahi tedavi türüdür. Motor dalgalanmalar hastlığın ilerleyen evrelerinde gastrik 

boşalmanın gecikmesi nedeni ile oral tedavinin işe yararlılığının azalması sonucunda 

ortaya çıkmaktadır. Tedavinin temel amacı motor dalgalanmaları azaltarak hastanın 

yaşam kalitesini yükseltmektir. Perkütan endoskopik gastrostomi tüpü içerisinden 

jejunal tüp geçirilerek tüpün jejenumun proksimaline bırakılır. Levodopa/karbidopa 

intestinal jel taşınabilir bir cihaz yardımı ile doğrudan jejenuma verilir. Doz hastanın 

kullandığı oral tedavinin günlük dozuna göre ayarlanmaktadır ve sürekli infüzyon 

olarak gün içerisinde verilmektedir. Tedavide sabah bolus doz olarak sabah dozu, 16 

saat boyunca gün içerisinde sürekli doz verilmektedir. DBS’den farklı olarak 

levodopa/karbidopa intestinal jel tedavisinde yaş sınırlaması yoktur ancak ilerlemiş 

demans olan hastalarda tüpün yerinden çıkarılması ihtimali olduğundan tedavi 

kullanımında hastanın bilişsel durumu önemlidir. Levodopa/karbidopa intestinal jel 

tedavisinin yan etkileri diskinezi, polinöropati, perkütan endoskopik gastrostomi yapılan 

bölgede enfeksiyon ve kilo kaybı olarak bilinmektedir (Chang ve ark. 2016; Rizek ve 

ark. 2016; D'Abreu 2018). 

Diğer tedavi yöntemleri: Parkinson hastalığı tedavisinde levodopa ile ilgili yan 

etkileri azaltmak ya da yeni tedavi yöntemleri geliştirmek için çalışmalar devam 

etmektedir. Antienflamatuvar ilaçların kullanımı, nörotrofik faktörler, kök hücre ve gen 

tedavisi gibi yeni yaklaşımlar günümüzde uygulanmaktadır. Enflamasyon ve oksidatif 

stresin nöron kaybında rol oynaması nedeni ile antienflamatuvar ilaçlar 

kullanılmaktadır. Nörotrofik faktörler sinir sisteminde nöronların varlığını sürdürmesi, 

gelişimi ve farklılaşmasında rol oynayan endojen proteinlerdir. Bu nedenle Parkinson 

hastalığının tedavisinde çeşitli nörotrofik faktörler kullanılmaktadır. Kök hücre tedavisi 

farmakolojik ve cerrahi tedavilere yanıt vermeyen Parkinson hastalarında kullanılan 

yeni bir tedavi türüdür. Kök hücre tedavisinin hücre replasmanı, miyelin yenilenmesi ve 

enflamasyonun hafifletilmesi açısından faydalı olduğu bildirilmiştir. Gen tedavisi ise 

dopamin düzeyi ve levodopa işleyişini artırmak amacı ile Parkinson hastalığının 

tedavisinde uygulanmaktadır (Bjorklund ve Kordower 2010; Yadav ve Li 2015). 
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 Ek olarak Parkinson hastalığı semptomlarına yönelik olarak fizyoterapi, 

konuşma ve dil terapisi, yutma terapisi ve iş terapisi gibi yöntemler de kullanılmaktadır 

(Worth 2013; Giungi ve Okun 2014). 

2.2. Cinsellik ve Cinsel Sorunlar 

2.2.1. Cinsellik Kavramı 

Cinsellik doğum öncesinde başlayıp yaşam süresince devam eden temel bir 

insan hakkı ve sağlıklı yaşamın önemli bir parçasıdır (Bozdemir ve Özcan 2011). 

Cinsellik çok boyutlu bir kavram olup, her bireyin kişisel, biyolojik, psikolojik ve 

sosyokültürel özellikleri ile şekillenmektedir. Yani cinsellik aslında kişiye özgü bir 

kavramdır. Bireyin cinselliğini ifade etme biçimi  kişiliği, duyguları, değerleri, tutum ve 

davranışları ile şekillenmektedir. Yaşam boyu süren bir aktivite olması, temelde haz 

alma, haz verme, sevme ve sevilmeye dayanması nedeni ile cinselliği yalnızca üremeye 

yönelik bir kavram olarak görmek yanlış bir değerlendirme olacaktır. Bu bağlamda 

cinsellik sadece vücudu değil aklı da içeren bir kavramdır (Yılmaz Esencan ve 

Kızılkaya Beji 2015). 

Fizyolojik olarak cinselliğin yanıt döngüsüne bakıldığında 4 faz bulunduğu 

görülmektedir. Bunlar; uyarılma, orgazm, plato ve çözülme evreleridir. Uyarılma 

kadınlarda vajinal ıslanma (lubrikasyon), erkeklerde ise peniste sertleşme (ereksiyon) 

olarak gerçekleşmektedir (Bayram 2018). 

2.2.2. Cinsel İşlev Bozukluğu 

 Cinsel yanıt döngüsünde meydana gelen bozulmalar cinsel işlev bozukluğu 

olarak nitelendirilmektedir. Cinsel işlev bozukluğu kişilerin cinsel birleşme veya cinsel 

doyuma ulaşmasını etkileyen biyolojik, psikolojik ya da davranışsal sorunlar olarak 

tanımlanmaktadır (Özdemir 2018). 

 DSM V’te cinsel işlev bozuklukları kadın ve erkek için ayrı olarak 

belirlenmiştir. Kadınlarda DSM V’e göre cinsel işlev bozuklukları ‘‘cinsel ilgi/uyarılma 

bozukluğu, orgazm bozukluğu, genital pelvik ağrı/cinsel birleşme bozukluğu, madde ve 

ilaç kullanımına bağlı cinsel işlev bozukluğu, diğer tanımlanmış ve tanımlanmamış 

cinsel işlev bozukluğu’’ olarak sınıflandırılmıştır. Erkeklerde ise sınıflandırma 

‘‘sertleşme bozukluğu, erken boşalma, geç boşalma, cinsel istek bozukluğu, madde ve 
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ilaç kullanımına bağlı cinsel işlev bozukluğu, diğer tanımlanmış ve tanımlanmamış 

cinsel işlev bozukluğu’’ şeklindedir (Akarsu ve Beji 2016; Özdemir 2018). 

2.2.3. Parkinson Hastalığında Cinsel Sorunlar ve İlişkili Etmenler 

Cinsellik insanların kişilikleri, değer ve inançları, duygularının yanı sıra hastalık 

durumlarından da etkilenen ya da şekillenen bir kavramdır. Kronik hastalıklar bireylerin 

cinsel yaşamını ve dolayısı ile yaşam kalitelerini önemli ölçüde etkileyebilmektedir 

(Bozdemir ve Özcan 2011). Kronik bir nörodejeneratif hastalık olan Parkinson 

hastalığında da bireylerin cinsel yaşamlarından memnun olma durumlarının genel 

yaşamdan memnun olma düzeyi ile ilişkili olduğu bilinmektedir (Moore ve ark. 2002). 

Sağlıklı bir cinsel yaşam, vücudun nörolojik, dolaşım ve endokrin sistemlerine 

bağlı olarak otonomik, duysal ve motor sistemlerin işleyişini gerektirir. Genital 

organlara yeterli kan akışının sağlanması, hormonal sistemin dengede olması ve sağlıklı 

bir duygudurumun varlığında sağlıklı bir cinsel yaşamdan söz edilebilmektedir. 

Parkinson hastalığının ilerlemesi ile nöron kaybının yayılımı mezokortikal, mezolimbik 

ve otonom sinir sistemini etkiler ve cinsel fonksiyonlarda bozulmaya yol açar. Tüm bu 

sistemlerin etkilenmesi ile cinsel sorunlar normal olan bireylere göre daha sık 

görülmektedir (Sakakibara ve ark. 2010; Bronner ve Vodušek 2011). Parkinson 

hastalarında otonomik sistemin etkilenmesine ek olarak psikiyatrik, bilişsel bozulmalar, 

hastalığın yaşı, yaşlanma, fiziksel görünümde değişiklik ve antiparkinsoniyen ilaç 

tedavisi cinsel fonskiyonun bozulmasında rol oynamaktadır. Parkinson hastalarında 

meydana gelen immobilite, rijidite, kapanma ‘off’ periyodu gibi motor belirtilerin 

varlığı da cinsel hayatı olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Parkinson hastalığında 

cinsel işlevlerde bozulmanın görülme oranı %37-95 arasında değişmektedir (Kummer 

ve ark. 2009; Wielinski ve ark. 2010; Polat 2011; Atagün ve ark. 2013; Kotková ve 

Weiss 2013; Vela ve ark. 2016; Kaya ve ark. 2017). 

Parkinson hastalığında kadınlarda görülen cinsel işlev bozuklukları; cinsel 

istekte azalma, orgazm olmada zorluk, vajinal kuruluk ve cinsel birleşme esnasında ağrı 

duyma (disparoni), vajinismus; erkeklerde ise ereksiyon problemleri, erken ejekülasyon  

ya da ejekülasyon güçlüğü ve cinsel açıdan tatminsizlik olarak sıralanabilmektedir 

(Bronner ve ark. 2004; Kummer ve ark. 2009; Atagün ve ark. 2013; Jitkritsadakul ve 

ark. 2015). Parkinson hastalarında erkeklerde en sık görülen cinsel işlev bozukluğu 

otonomik sistemin etkilenmesi ile meydana gelen erektil disfonsksiyondur. Erektil 
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disfonksiyon penisin cinsel birleşmeyi sağlayacak kadar sertleşmemesidir (Sakakibara 

ve ark. 2010; Bronner ve Vodušek 2011). Yapılan çalışmalara göre Parkinson 

hastalarında erektil disfonksiyon oranı %28-79 arasında değişmektedir. Erektil 

disfonksiyonun yanı sıra erken ejekülasyon da Parkinson hastalarında sıklıkla 

karşılaşılan cinsel işlev bozukluğudur. Erektil disfonksiyon ile erken ejekülasyonun 

hastaların %79’undan fazlasında bulunduğu bildirilmiştir (Sakakibara ve ark. 2001; 

Bronner ve ark. 2004; Kotková ve Weiss 2013; Malek ve ark. 2017). Cinsel istekte 

azalma ise Parkinson hastalarında erkeklerde %59 oranında görülmektedir. Kadınlarda 

da cinsel istekte azalma sıklıkla görülmekte olup oran olarak %70’in üzerinde olduğu 

bildirilmiştir (Kummer ve ark. 2009). Varanda ve arkadaşlarının (2016) 61 kadın 

Parkinson hastası ile yaptığı çalışmada cinsel istekte azalmanın %26,2, orgazm 

bozukluğunun %26,2, disparoninin %18, vajinismusun %1,6 oranında saptamışlardır. 

Otonomik sistemin etkilenmesi ile salyada artma ve aşırı terleme, dışkı ve idrar 

kaçırma problemleri meydana gelmekte ve beden imajı algılaması yönünden Parkinson 

hastalarını olumsuz yönde etkilemekte ve öz saygıda azalmaya yol açabilmektedir. 

Hastalar görünümlerinden dolayı partnerlerinin gözünde çekiciliklerini yitirdiklerini 

düşünebilmekte ve bu durum nedeni ile utanç ve kaygı duyabilmektedirler (Basson 

1996; Mott ve ark. 2005). 

Parkinson hastalığı ile ortaya çıkan motor semptomlar cinsel aktivitelerde 

bozulmaya yol açarak cinsel birleşmenin zorlaşmasına neden olurken, rijidite, tremor ve 

bradikinezi cinsel istek ve orgazm esnasında artabilmektedir (Bronner ve Vodušek 

2011). 

Parkinson hastalığında cinsel yaşamı etkileyen önemli bir etmen de 

nöropsikiyatrik bozukluklardır. En sık görülen bozukluk depresyon ve anksiyetedir. 

Depresyon her iki cinste de görülebilmektedir. Depresyonun bireylerde aktivitelere 

ilgisizlik ve yorgunluk hissi yaratarak cinsel işlevlerde bozulmaya yol açtığı 

düşünülmektedir. Anksiyete kadınlarda daha sık görülmektedir. Yapılan bir çalışmada 

kadınlarda bozulan beden imajı nedeni ile anksiyete oluştuğu bildirilmiştir. Hareket 

bozukluklarına bağlı uyku problemleri nedeni ile çiftler ayrı yataklarda uyumak 

isteyebilmekte ve bu durumun da cinsel yaşamı olumsuz yönde etkileyebileceği 

belirtilmektedir (Mott ve ark. 2005; Atagün ve ark. 2013). 
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Parkinson hastalığının motor ve motor olmayan semptomlarına yönelik ilaçların 

cinsel işlevlerde bozulmaya yol açtığı bilinmektedir. Dopaminerjik ilaçlar erken 

ejekülasyon ya da orgazm bozukluklarına neden olabilmektedir. Bunun yanı sıra 

dopaminerjik ilaçların etkisi ile Parkinson hastalarında dürtü kontrol bozukluğu ortaya 

çıkabilmekte ve kompülsif davranışlar gözlenebilmektedir. Kompülsif davranışlar cinsel 

davranışlarda da meydana gelmekte ve hastalarda hiperseksüalite problemi ortaya 

çıkmaktadır. Hiperseksüalite genellikle erkek hastalarda ortaya çıkmakta; sık cinsel 

ilişkiye girme isteği ve uygunsuz cinsel davranışlar olarak tanımlanmaktadır. Tedavide 

kullanılan levodopa ve dopamin agonistleri hiperseksüaliteye neden olmaktadır. 

Hiperseksüalite problemi olan hastalarda sık cinsel ilişkiye girme nedeni ile orgazma 

ulaşmada sorun yaşadıkları bildirilmiştir. Yapılan çalışmalara göre dopamin agonisti 

kullanan Parkinson hastalarında daha fazla hiperseksüalite meydana geldiği 

saptanmıştır. Yapılan bir çalışmada dopamin agonisti kullanan Parkinson hastalarında 

uygunsuz cinsel davranışta bulunma oranı %40 olarak bildirilmiştir. Bir diğer çalışmada 

dopamin agonisti kullanan 12 hastadan 2’sinde hiperseksüalite tespit edilerek oran 

%16,6 olarak bildirilmiştir. Parkinson hastalığının motor ve motor olmayan 

semptomlarına yönelik olarak kullanılan bazı antidepresan ve antikolinerjik ilaçların 

erkeklerde ereksiyon ve geç ejekülasyon problemlerine neden olduğu saptanmıştır. Ek 

olarak kardiyovasküler, diyabet ve metabolik hastalık bulunan Parkinson hastalarında 

cinsel işlev bozuklukları değerlendirilirken ek hastalık ve antihipertansif ilaç kullanımı 

da göz ardı edilmemelidir. Cinsel işlev bozukluğu bu tür ek hastalık ya da ilaç 

kullanımına bağlı olarak da ortaya çıkabilmektedir. Parkinson hastalığının tedavisinde 

kullanılan derin beyin stimülasyonunun subtalamik nükleus bölgesinde uygulanmasının 

cinsel fonksiyonlarda olumlu etki yaptığını saptayan çalışmalar bulunmaktadır. Yapılan 

bir çalışmada kadınlara göre erkeklerde DBS uygulamasının cinsel fonksiyonlarda daha 

olumlu etki yarattığı bildirilmiştir (Castelli ve ark. 2004; Mott ve ark. 2005; 

Mamikonyan ve ark. 2008; Atagün ve ark. 2010; Bronner ve Vodušek 2011; 

Jitkritsadakul ve ark. 2015). 

 Cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde öncelikle dopaminerjik tedavinin 

hastaya göre uygun dozunun saptanması gerekmektedir. Dopaminerjik tedavi 

başlanması sonrasında hastalar cinsel işlev bozukluğu yönünden takip edilmelidir. 

Cinsel işlev bozukluğuna neden olabilecek diğer ilaçlar sorgulanarak gerekli ise 

antidepresan ilaçlarda değişim yapılabilmektedir. Bazı Parkinson hastalarında hormonal 
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değişimler nedeni ile cinsel fonksiyonda bozulmalar meydana gelebilmektedir. Erkek 

hastalarda testesteron eksikliği ortaya çıkabilen hormonal değişimlerdendir. Tedavide 

testesteron hormonu verilmektedir (Mott ve ark. 2005). 

2.3. Parkinson Hastalarında Cinsel Sorunlara Yönelik Hemşirelik Yaklaşımları 

Rijidite, tremor, bradikinezi ve postüral instabilite gibi motor semptomlarının 

yanı sıra otonomik, nöropsikiyatrik ve duysal bozukluklar gibi motor olmayan 

semptomlarının da bulunması Parkinson hastalığını kompleks bir hastalık haline 

getirmekte ve dolayısı ile multidisipliner bir yaklaşım gerektirmektedir. Birleşik 

Krallık’ta 1980’lerden bu yana Parkinson hastalarına bakım verme üzerine uzmanlaşmış 

hemşireler bulunmaktadır. Günümüzde Avrupa ülkelerinde de Parkinson hastalığında 

uzmanlaşmış hemşireler bulunmakta ve bakım vermede önemli roller üstlenmektedirler. 

Avrupa ülkelerinde Parkinson hastalığı uzman hemşireleri hastaların durumlarını takip 

ederek gerektiğinde reçete değişikliği yaparlar. Hastayı hastalık ve durumları hakkında 

bilgilendirerek farkındalığın oluşumunu ve bu sayede hastanın hastalığını yönetmesini 

sağlamaktadırlar. Bunun yanı sıra Parkinson hastalığının ilerleyen ve kronik bir hastalık 

olması nedeni ile hastanede yatışlarda hastalara verilen hemşirelik bakımı oldukça 

önemli olmaktadır (Hagell 2007; Ward ve Browne 2014).  

Cinsel sorunlar Parkinson hastalarında sıklıkla görülmektedir. Cinsellik bazı 

hastalarda dile getirilmesi zor bir konu olabilmektedir. Hemşireler hastaların cinsel işlev 

bozukluklarının tanılanması ve gerekli yerlere yönlendirilmesi konusunda oldukça 

önemli role sahiptir. Hees ve ark. (2017) 139 nörolog ile yaptığı çalışmada 19 nörolog 

hastaların cinsel işlev bozuklukları hakkında konuşulması ve tartışılmasının hemşire ve 

danışmanlar tarafından yapıldığını bildirmiştir. Aynı çalışmada Parkinson hastalarının 

cinsel fonksiyonlarının tartışılmasında %73,9 oranında hemşirelerin rolü olduğu 

saptanmıştır.  

Cinsel disfonksiyonun saptanmasında hemşire, hastayı bütüncül olarak 

değerlendirmelidir. Hastaların psikiyatrik, kardiyovasküler, diyabet gibi cinsel işlev 

bozukluklarına yol açabilecek ek hastalıkları ve ilaç kullanımları göz önünde 

bulundurulmalıdır. Anksiyete ve depresyon gibi bozukluklar Parkinson hastalarında sık 

görülmekte ve cinsel hayatı etkilemektedir. Değerlendirmede, altta yatan psikolojik 

durumların da göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Parkinson hastalarında öz saygıda 

azalma nedeni ile cinsel istekte azalma karşılaşılan bir durumdur. Kadınlar vajinismus, 
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cinsel istekte azalma, disparoni, vajinal kuruluk ve orgazm olmada güçlük yönünden 

değerlendirilmelidir. Vajinal kuruluk problemi yaşayan hastalarda kayganlaştırıcı, 

orgazm olmada güçlük yaşayan hastalara ise vibratör kullanımı önerilebilmektedir. 

Parkinson tanısı olan erkek hastalarda ise erektil disfonksiyon en sık karşılaşılan 

problem olduğundan hemşirenin bu konuda hastaları değerlendirmesi önemli 

olmaktadır. Ereksiyon problemini çözmek için vakum aletleri kullanılabilmektedir. 

Motor hareketlerin bozulması her iki cins için de cinsel yaşamda sorun 

yaratabileceğinden hastalara Parkinson ilaçlarını aldıktan sonra hareketlerinin en iyi 

olduğu zaman diliminde cinsel birleşmenin uygun olabileceği hemşire tarafından 

anlatılmalıdır. Tedavi yan etkilerine bağlı olarak Parkinson hastalarında dürtü kontrol 

bozukluğu ve hiperseksüalite problemleri hasta ya da hasta yakınları tarafından 

genellikle ilk olarak hemşireye iletilmektedir. Hiperseksüalite probleminin çözülmesi, 

ilaç dozunun ya da kullanım şeklinin uygun olarak değiştirilmesi yönünden hemşireler 

hastaları en kısa zaman içerisinde nöroloji hekimine yönlendirmelidirler (Topçuoğlu ve 

ark. 2014 pp. 437-440). 

 



 27 

3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Tipi 

Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı araştırma desenindeki bu çalışmada Parkinson 

hastalarında cinsel sorunlar ve ilişkili etmenlerin belirlenmesi amacı ile veriler Ağustos 

2018-Aralık 2018 tarihleri arasında toplandı. 

3.2. Araştırma Soruları 

1. Parkinson hastalarında cinsel fonksiyonların düzeyi nedir? 

2. Parkinson hastalarında cinsel sorunları etkileyen sosyodemografik 

özellikler nelerdir? 

3. Parkinson hastalarının cinsel sorunları etkileyen hastalık ve tedaviye 

ilişkin değişkenler nelerdir? 

4. Parkinson hastalarının cinsel sorunları ile anksiyete ve depresyon 

düzeyleri arasında bir ilişki var mıdır? 

3.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini İstanbul’da bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Nöroloji 

kliniğinde takip edilen Parkinson tanısı almış hastalar oluşturdu. 

Araştırmanın örneklemini rastgele örneklem yöntemi kullanılarak Ağustos 2018-

Aralık 2018 tarihleri arasında İstanbul’da bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Nöroloji 

kliniğinde takip edilen, çalışmaya katılmayı kabul eden, Parkinson tanısı almış 84 

hastanın oluşturması planlandı. Örneklem büyüklüğü;  

Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği ile Hastane Anksiyete ve Depresyon ölçeği arasındaki 

ilişkiyi değerlendiren araştırma düzeni için %95 güvenirlik ve %80 güç ile orta etki 

büyüklüğü (r=0,3) için en az 84 kişi olarak hesaplandı. 

Çalışmada toplam 87 hastaya ulaşıldı ancak dört hasta dışlama ölçütleri 

doğrultusunda okuduğunu anlamadığı ve uygun yanıt veremediği için, yedi hasta ise 

çalışma konusunun cinsellik olması nedeni ile araştırmaya katılmak istemediği için 

çalışmaya dahil edilmedi. Çalışma 26 kadın, 50 erkek olmak üzere gönüllü toplam 76 

hasta ile tamamlandı. 
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Araştırmaya dahil edilme ölçütleri aşağıdaki gibidir: 

 Tanımlanan evren içerisinden çalışmaya katılmayı kabul eden,  

 18 yaş ve üzerinde olan, 

  Okuma yazma bilen,  

 Okuduğunu anlayan ve uygun yanıt verebilen bireyler. 

Araştırmada dışlama ölçütleri aşağıdaki gibidir: 

 Çalışmaya katılmayı kabul etmeyen,  

 18 yaşını doldurmamış, 

  Okuma yazma bilmeyen,  

 Okuduğunu anlamayan ve uygun yanıt veremeyen bireyler. 

3.4. Veri Toplama Araçları 

Araştırma verileri Bilgi Formu (EK-1), Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği 

(EK-2), Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği (EK-3) kullanılarak toplandı. 

3.4.1. Bilgi Formu 

Literatür taramalarından yararlanılarak hazırlanan, 37 sorudan oluşan bir 

formdur (Moore ve ark. 2002; Atagün ve ark. 2010; Çankaya 2010; Bronner ve 

Vodušek 2011; Polat 2011; Atagün ve ark. 2013; Kotková ve Weiss 2013). Birinci 

bölümde kişisel bilgiler ile ilgili 10 soru sorulmuş, yaş değişkeni doğrudan sayısal 

olarak alınmıştır. İkinci bölümde hastalık ve tedavi ile ilgili 9 soru sorulmuş, Hoehnyahr 

evresi, Parkinson tanı süresi, total levodopa miktarı ve tedavi kullanım süresi 

değişkenleri doğrudan sayısal olarak alınmıştır. Üçüncü bölümde ise hastalık süreci ile 

ilgili 18 soru bulunmaktadır. Bu bölümde fiziksel sağlık düzeyi algılaması, ruhsal sağlık 

düzeyi ve beden görüntüsünden memnun olma düzeyi 10 cm’lik Visual Analog Skalası 

(VAS) üzerinde işaretlemeleri istendi. Formda bulunan diğer soruların kategorik olarak 

işaretlenmesi istenmiş, 11. ve 15. sorular hakkında bilgi hekimden istenerek alındı. 

3.4.2. Hastane Anksiyete ve Depresyon (HAD) Ölçeği 

Bedensel hastalığı olan hastalar ve birinci basamak sağlık hizmetine 

başvuranlarda anksiyete ve depresyon yönünden riski belirlemek, düzeyini ve şiddet 
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değişimini ölçmek amacıyla Zigmond ve Snaith tarafından 1983 yılında geliştirilmiş 14 

maddelik bir kendini değerlendirme ölçeğidir. Türkçe’ye çevrilmiş olan anketin geçerlik 

ve güvenilirlik çalışması 1997 yılında Aydemir ve ark. tarafından yapılmıştır. Ölçek, 

anksiyete (HAD-A) ve depresyon (HAD-D) alt ölçeklerinden oluşmaktadır. Dörtlü 

likert tipi olan ölçekteki 14 maddenin yedisini (tek sayılar) anksiyeteyi ve diğer yedisi 

(çift sayılar) depresyonu ölçmektedir. Türkiye’de yapılan çalışma sonunda anksiyete alt 

ölçeği için kesme puanı 10, depresyon alt ölçeği için ise 7 bulunmuştur. Buna göre bu 

puanların üzerinde alanlar depresyon ve anksiyete için risk grubu olarak 

değerlendirilirler. Ölçekten en düşük 0, en yüksek 21 puan alınır. Güvenirlik 

çalışmasında Cronbach’s Alfa değeri anksiyete alt ölçeği için 0,85, depresyon alt ölçeği 

için 0,77 olarak saptanmıştır (Aydemir ve ark. 1997). Bu çalışmada ise Cronbach’s Alfa 

değeri anksiyete alt ölçeği için 0,91, depresyon alt ölçeği için 0,86 bulundu. 

3.4.3. Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği 

Parkinson hastalarında cinsel sorunları değerlendirmek için McGahuey ve ark. 

(2000) tarafından geliştirilen, Soykan (2004) tarafından Türkiye’de geçerlilik 

güvenilirlik çalışması son dönem böbrek yetmezliği olan hastalar ile yapılan “Arizona 

Cinsel Yaşantılar Ölçeği” (ACYÖ) kullanıldı. Türkiye’deki geçerlilik güvenilirlik 

çalışmasında ölçeğin, iç tutarlılığının ve güvenilirliğinin 0.89-0.90 Cronbach’s Alfa 

değerleri ile yüksek, cinsel disfonksiyonu ayırt etmede geçerli olduğu saptanmıştır. Bu 

araştırmada ise ölçeğin Cronbach’s Alfa değeri 0,92 olarak bulundu. Kadın ve erkek 

formu ayrı olan ölçek, hastalar tarafından doldurulmakta ve yorumlanması için özel bir 

eğitime gereksinim bulunmamaktadır. Cinsel işlevselliğin temel öğelerini (cinsel istek, 

uyarılma, penilereksiyon/vajinal lubrikasyon, orgazm olabilme ve orgazmdan doyum 

alma) değerlendirmek için tasarlanan ölçek için altılı likert tiptedir. Beş maddeden 

oluşan ölçeğin puan aralığı 5-30 olup, toplam puanın artması cinsel disfonksiyonu 

göstermektedir. McGahuey ve arkadaşlarının (2000) çalışmasında kesme puanı  ≤ 19 

olarak bulunmuş, ölçekte hastaların 19 puan üzerinde puan alması cinsel disfonksiyon 

bulunması anlamına gelmektedir. Soykan’a göre  ≤ 11 ölçek puanı cinsel disfonksiyon 

için kesme noktasıdır ve ölçekten 11 puan üzerinde alan hastalarda cinsel disfonksiyon 

bulunduğunu göstermektedir. Ek olarak ölçekte herhangi bir soruya 5 ya da 6 puan 

verilmesi veya herhangi üç ya da daha fazla sorunun 4 olarak puanlanması hastalarda 

büyük olasılıkla cinsel disfonksiyon olduğunu göstermektedir (Soykan 2004). 
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3.5. Verilerin Toplanması 

Veriler, çalışmanın amacı ve içeriği hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra 

araştırmaya gönüllü olanlarla onam formu doldurulduktan sonra poliklinikte uygun bir 

görüşme odasında anketler aracılığıyla, yüz yüze görüşme yoluyla toplandı. Ölçekler 

özbildirim ölçeği olduğu için doldurabilecek hastalar kendileri doldurdular, yardıma 

ihtiyacı olduğunda araştırmacı tarafından destek olundu. Anketlerin doldurulması 

yaklaşık 15 dakika sürdü. 

3.6. Etik Konular 

Araştırma başlangıcından önce İstanbul Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler 

Etik Kurulu’ndan etik kurul onayı alındı (EK-4). İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne 

başvurularak Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden kurum izni alındı (EK-

5). Yeterli örneklem sayısına ulaşılamaması nedeni ile kurum izni Aralık 2018 tarihine 

uzatıldı (EK-6). 

 Araştırma’da kullanılan ölçekler için; 

 Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği'ni kullanmak için Türkçe geçerlilik ve 

güvenirlik çalışmasını yapan yazarlar adına Prof. Dr. Ömer Aydemir’ den (EK-

7), 

 Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği’ni kullanmak için Prof. Dr. Atilla Soykan’dan 

(EK-8) e-mail yolu ile izin alındı. 

Katılımcılara veri toplama öncesinde araştırma açıklanarak Bilgilendirilmiş 

Gönüllü Onam Formu (EK-9) doldurtuldu. Katılımcıların sordukları sorulara açıklayıcı 

biçimde yanıt verildi, iletişim adresi iletildi.  

3.7. Araştırmanın Değişkenleri 

Araştırma kapsamında incelenen değişkenler; 

Bağımsız değişkenler: Sosyodemografik özellikler (yaş, cinsiyet, eğitim durumu, 

medeni durum, çalışma durumu, gelir durumu, yaşadığı kişi), hastalık ve tedavi ile ilgili 

özellikler (H&Y evresi, tanı süresi, total levodopa dozu, tedavi süresi, tedavi türü, 

tedavi kullanımı, yan etki, ek hastalık) ve hastalık süreci ile ilgili özellikler (gece uyku 

saati, gündüz uyku saati, uyku düzeni, uykuya dalmada güçlük çekme, fiziksel ve ruhsal 

sağlık algılama düzeyi, beden görüntüsü algılama düzeyi, günlük yaşamda destek alma, 
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yardım almadan beslenebilme, boşaltım ve giyinme ihtiyacını karşılayabilme, yardım 

almadan vücut temizliğini sağlayabilme, beden görünümünün cinsel yaşamını 

etkilemesi, iştah durumu, kilo kaybı, kaybedilen kilo sayısı), Hastane Anksiyete ve 

Depresyon Ölçeği-Anksiyete alt ölçeğinden ve Depresyon alt ölçeğinden alınan puanlar.  

Bağımlı değişkenler: ACYÖ’den alınan puanlar. 

3.8. Verilerin Değerlendirilmesi 

Verilerin istatistiksel analizi SPSS for Windows (Statistical Package for the 

Social Sciences for Window Version 14.01, Lisans No: 9869264) 14.01 paket programı 

kullanılarak yapıldı. 

Verilerin normallik dağılımına uygunluğu Kolmogorov-Smirnov Testi ile 

değerlendirildi. Verilerin dağılımının normal olmaması nedeni ile analizde 

nonparametrik testler uygulandı. Sayısal değişkenler ortalama, standart sapma ve 

minimum-maksimum şeklinde, kategorik değişkenler ise sayı ve yüzde olarak 

gösterildi. Sayısal bir değişken açısından iki grubun karşılaştırılmasında Mann 

Whitney-U Testi, ikiden çok grubun karşılaştırılmasında ise Kruskal Wallis Testi 

kullanıldı. Kruskal Wallis Testi sonucunda en az bir grupta istatistiksel olarak önemli 

fark tespit edilmesi durumunda, bu farkın hangi iki grup arasındaki farktan 

kaynaklandığını tespit edebilmek için yapılan post hoc analizlerde; Bonferroni 

düzeltmeli ikili Mann-Whitney U Testleri uygulandı. Post hoc analizlerde anlamlılık 

sınırı; k yapılan ikili karşılatırma sayısı olmak üzere, p<0,05/k olarak kabul edildi. İki 

sayısal değişken arasında ilişkinin yönü ve gücünün belirlenmesinde Spearman 

Korelasyon Katsayısı kullanıldı. Korelasyon analizlerinde ilişki gücü sınıflandırmasında 

r katsayısının 0-0,19 aralığında olması ilişki yok ya da önemsenmeyecek derecede 

düşük ilişki, 0,20-0,39 aralığında olması zayıf (düşük) ilişki, 0,40-0,69 aralığında 

olması orta düzeyde ilişki, 0,70-0,89 aralığında olması kuvvetli (yüksek) ilişki, 0,90-1 

aralığında olması ise çok kuvvetli ilişki olarak kabul edildi (Alpar 2012 p. 338). 

Karşılaştırmalar Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği’nden alınan total puanlar ile yapıldı. 

İstatistiksel anlamlılık sınırı p<0,05 olarak kabul edildi.  
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Verilerin analizinde kullanılan testlere ilişkin ayrıntılı bilgi Tablo 3.1’de gösterilmiştir. 

Tablo 3-1: Verilerin İstatistiksel Analizinde Kullanılan Testler 

Katılımcıların                                                    

Sosyodemografik Özellikleri ile 

Hastalık, Tedavi ve Hastalık Sürecine İlişkin 

Özellikleri      

 

Yüzdelik Dağılım                           

Aritmetik Ortalama 

Standart Sapma                              

Minimum-Maksimum Değerler 

 

Fiziksel sağlık algısı 

Beden görüntüsü algısı        

Ruhsal sağlık algısı 

Aritmetik Ortalama 

Standart Sapma         

Minimum-Maksimum Değerler                       

 

Katılımcıların               

Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği ve Hastane 

Anksiyete ve Depresyon Ölçek Profilleri 

 

Aritmetik Ortalama 

Standart Sapma                              

Minimum-Maksimum Değerler 

Katılımcıların                  

Sosyodemografik Özellikleri ile Arizona 

Cinsel Yaşantılar Ölçeği Toplam Puanlarının 

Karşılaştırılması          

 

Mann Whitney-U Testi 

Kruskal Wallis Testi 

 

 

 

Yaş 

Hoehnyahr evresi  

Parkinson tanı                   ACYÖ ilişkisi 

Total Levodopa dozu  

Tedavi süresi  

Gece uyku süresi 

Gündüz uyku süresi 

Fiziksel sağlık algısı 

Beden görüntüsünden  

memnun olma düzeyi        

Ruhsal sağlık algısı 

 

Spearman Korelasyon Katsayısı 

 

Katılımcıların        

Hastalık, Hastalık Süreci ve Tedaviyle İlgili 

Özellikleri ile Arizona Cinsel Yaşantılar 

Ölçeği Toplam Puanlarının Karşılaştırılması 

Aritmetik Ortalama                       

Standart Sapma                       

Minimum-Maksimum Değerler 

(Medyan) 

Spearman Korelasyon Katsayısı 

Mann Whitney-U Testi 

Kruskal Wallis Testi 

Katılımcıların          

Hastane Ansiyete ve Depresyon Ölçeği Alt 

Boyutları ile Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği 

Toplam Puanlarının İlişkisi 

Spearman Korelasyon Katsayısı 

 

3.9. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Cinselliğin toplumumuzda tabu olması ve bu konuyu konuşulması zor bir konu 

haline getirmesine bağlı çalışmaya katılımı etkilemesi çalışmanın sınırlılığıdır. 
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4. BULGULAR 

Araştırmanın bulguları beş bölümde açıklanmıştır. 

1. Bölüm: Parkinson hastalarının sosyodemografik, hastalık, tedavi ve hastalık sürecine 

ilişkin özellikleri (Tablo 4-1/Tablo 4-3). 

2. Bölüm: Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği’ne ilişkin bulgular (Şekil 4-1). 

3. Bölüm: Parkinson hastalarının sosyodemografik özelliklerine göre Arizona Cinsel 

Yaşantılar Ölçeği’ne ilişkin bulgular (Tablo 4-4/Tablo 4-5). 

4. Bölüm: Parkinson hastalarının hastalık, tedavi ve hastalık sürecine ilişkin 

özelliklerine göre Arizona Cinsel Yaşantilar Ölçeği’ne ilişkin bulgular (Tablo 4-6/Tablo 

4-7/Tablo 4-8/Tablo 4-9). 

5. Bölüm: Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği ile Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği 

arasındaki ilişkiye yönelik bulgular (Tablo 4-10/Tablo 4-11). 
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4.1. Parkinson Hastalarının Sosyodemografik, Hastalık, Tedavi ve Hastalık 

Sürecine İlişkin Özellikleri 

Katılımcılara ait sosyodemografik özellikler Tablo 4.1’de gösterilmiştir. 

Tablo 4-1: Katılımcıların Sosyodemografik Özellikleri (n=76) 

Sosyodemografik özellikler   Min-Max Ort±SS 

Yaş  
 

38-85 64,34±10 

    n % 

Cinsiyet 
Erkek 50 65,8 

Kadın 26 34,2 

Eğitim 

İlkokul 34 44,7 

Ortaokul 10 13,2 

Lise 15 19,7 

Lisans/Lisans üstü 17 22,4 

Medeni durum 
Evli 67 88,2 

Dul/Boşanmış 9 11,8 

Çalışma durumu 

Çalışıyorum/Yarı zamanlı 

çalışıyorum 
12 15,8 

Çalışmıyorum 22 28,9 

Emekliyim 42 55,3 

Sosyal güvence 
Var 75 98,7 

Yok 1 1,3 

Çocuk sayısı 

1 11 14,5 

2 30 39,5 

3 24 31,6 

4 ve daha fazla 11 14,5 

Gelir durumu 

Gelirim giderimden fazla 7 9,2 

Gelirim giderimden az 9 11,8 

Gelirim giderlerimi karşılıyor 60 78,9 

Yaşadığı kişi 

Tek 7 9,2 

Eş ile 46 60,5 

Eş+çocuk 15 19,7 

Çocuğunun yanında 8 10,5 

 

Sosyodemografik özellikler incelendiğinde; çalışmaya toplam 76 birey katılmış 

olup, yaş ortalaması 64,34±10 yıl olarak saptandı. Katılımcıların %65,8’inin erkek, 

%88,2’sinin evli, %44,7’sinin ilkokul mezunu ve yarıdan biraz fazlasının emekli olduğu 

(n=42, %55,3), tamamına yakınının (n=75, %98,7) sosyal güvencesinin bulunduğu, 

%78,9’unun gelir durumunun giderlerini karşılamaya yeterli olduğu ve %60,5’inin eşi 

ile birlikte yaşadığı bulundu (Tablo 4-1). 
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Katılımcılara ait hastalık ve tedavi ile ilgili özellikler tablo 4.2’de gösterilmiştir. 

Tablo 4-2: Katılımcıların Hastalık ve Tedavi ile İlgili Özellikleri (n=76) 

Hastalık ve tedavi ile 

ilgili özellikler 
  Min-Max Ort±SS 

Hoehnyahr evresi 
 

1-4 2,02±0,82 

Parkinson tanı (ay)   6-300 78,64±62,88 

Total Levodopa dozu 

(mg) 
  

140-

1968,75 
692,5±359,16 

Tedavi süresi (ay) 

 
5-240  62,14±46,75 

    n % 

Hoehnyahr evresi 

1. evre 21 27,6 

1.5. evre 4 5,3 

2. evre 28 36,8 

2.5. evre 1 1,3 

3. evre 20 26,3 

4. evre 2 2,6 

Dopamin agonisti 

kullanımı 

Evet 44 57,9 

Hayır 32 42,1 

Tedavi türü 
Tekli tedavi 11 14,5 

Çoklu tedavi 65 85,5 

Tedavi kullanımı 
Düzenli 69 90,8 

Düzensiz 7 9,2 

Yan etki 
Görüyor 30 39,5 

Görmüyor 46 60,5 

Görülen yan etki 

Cinsel işlev bozuklukları ile ilgili 

(hiperseksüalite) 
7 23,3 

Diğer (aşırı terleme, baş dönmesi, sersemlik, 

bulantı, kusma, kabus görme, dürtü kontrol 

bozukluğu, uykusuzluk, konstipasyon, 

halüsinasyon, sık idrara çıkma, idrarda 

koyulaşma, çarpıntı, ağız kuruluğu, kasılma, 

istemsiz hareket, halsizlik) 

23 76,7 

Ek hastalık 
Var 45 59,2 

Yok 31 40,8 

Eşlik eden diğer 

hastalıklar* 

Kalp damar hastalıkları 16 36,6 

Diyabetus mellitus 9 20 

Solunum sistemi hastalıkları 3 6,7 

Sindirim sistemi hastalıkları 6 13,3 

Ruhsal hastalıklar 11 24,4 

Kas iskelet problemleri 8 17,8 

Vitamin ve mineral yetersizlikleri 2 4,4 

Endokrin hastalıkları 2 4,4 

Nörolojik hastalıklar (Epilepsi, Migren, SVO) 3 6,7 

*Bazı katılımcılar birden fazla hastalık işaretlemişlerdir 
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Katılımcıların Hoehn-Yahr evreleri ortalaması 2,02±0,82 olarak bulunmuş olup, 

28 kişi 2. evrededir (%36,8). Bireylerin Parkinson tanı süresi ortalaması 78,64±62,88 

ay, tedavide alınan total Levodopa dozu ortalaması 692,5±359,16 mg, tedavi süresi 

ortalaması 62,14±46,75 ay olarak saptandı. Katılımcıların tümü dopaminerjik tedavi 

almakta, %57,9’u tedavide dopamin agonisti kullanmakta, %85,5’i çoklu tedavi 

almakta, büyük çoğunluğu tedaviyi düzenli kullanmakta (n=69, %90,8), %39,5’i 

kullandıkları tedaviden yan etki görmekte olup yan etki görenlerin %23,3’ünde cinsel 

işlev bozukluğu sorunu yaşadığı bulundu. Yan etki olarak cinsel işlev bozukluğu 

yaşadığını belirten hastaların tümü hiperseksüalite şikayetinin bulunduğunu ifade etti. 

Ek hastalıklar incelendiğinde bireylerde %59,2 oranında Parkinson hastalığına ek olarak 

bir ya da daha fazla hastalık bulunduğu; ek hastalık bulunanların %36,6’sında kalp 

damar hastalıkları, %24,4’ünde ruhsal hastalıklar ve %20’sinde Diyabetus Mellitus 

tanısı bulunduğu saptandı (Tablo 4-2). 

Katılımcılara ait hastalık süreci ile ilgili özellikler Tablo 4.3’te gösterilmiştir. 

 Tablo 4-3: Katılımcıların Hastalık Süreci ile İlgili Özellikleri (n=76) 

Hastalık süreci ile ilgili özellikler   n % 

Günlük yaşamda destek alma 
Evet 37 48,7 

Hayır 39 51,3 

Destek alınan kişi 

Eş 25 67,6 

Çocuk 3 8,1 

Eş+çocuk 8 21,6 

Diğer 1 2,7 

Yardım almadan beslenebilme 
Evet 73 96,1 

Kısmen 3 3,9 

Yardım almadan boşaltım ihtiyacını 

sağlayabilme 

Evet 57 75 

Hayır/Kısmen 19 25 

Yardım almadan giyinebilme 
Evet 50 65,8 

Hayır/Kısmen 26 34,2 

Yardım almadan vücut temizliğini 

yapabilme 

Evet 44 57,9 

Hayır/Kısmen 32 42,1 

Yardım almadan yürüyebilme 
Evet 56 73,7 

Hayır/Destek araç ile 20 26,3 

İştah durumu 

Her zamanki gibi 63 82,9 

Her zamankinden daha 

az/Çok azaldı 
13 17,1 

Kilo kaybı 
Evet 14 18,4 

Hayır 62 81,6 

Kaybedilen kilo 

2 kilodan fazla 3 21,4 

4 kilodan fazla 4 28,6 

6 kilodan fazla 7 50 
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Tablo 4-3: Katılımcıların Hastalık Süreci ile İlgili Özellikleri (n=76) (devam) 

Hastalık süreci ile ilgili özellikler                                n                 % 
 

Uyku düzeni 
Düzenli 54    71,1 

Düzensiz 22    28,9 

Uykuya dalmada güçlük çekme 
Evet/Kısmen 23    30,3 

Hayır 53    69,7 

Gündüz uyku uyuma 
Evet 23   30,3 

Hayır 53   69,7 

Beden görüntüsünün cinsel yaşamı 

etkilemesi 

Evet 22   28,9 

Hayır 54   71,1 

    Min-Max Ort±SS 

Gece uyku saati   1-10 6,08±1,78 

Gündüz uyku saati   1-2 1,48±0,51 

Fiziksel sağlık algılama düzeyi   0-10 5,09±2,63 

Beden görüntüsünden memnun olma 

düzeyi 
  0-10 5,42±2,71 

Ruhsal sağlık algılama düzeyi   0-10 5,58±2,70 

 

Hastaların %51,3’ü günlük yaşamını sürdürmede destek almamakta (n=39), 

destek alan bireylerin %67,6’sı eşinden destek almakta, %96,1’i yardım almadan 

beslemebilmekte, %75’i yardım almadan boşaltım ihtiyacını karşılayabilmekte, % 

65,8’i yardım almadan giyinebilmekte, %57,9’u yardım almadan vücut temizliği 

yapabilmekte ve %73,7’si yardım almadan yürüyebilmekte idi. Bireylerin %71,1’i 

beden görüntüsünün cinsel yaşamını etkilemediğini düşünmekte, %82,9’u iştah ve 

%81,6’sı kilo kaybı yaşamazken, kilo kaybı yaşayanların %50’si 6 kilodan fazla kilo 

kaybının olduğunu bildirdi. Katılımcıların %71,1’i uyku düzensizliği yaşamazken 

%28,9’unun uyku düzensizliği bulunmakta, %30,3’ü uykuya dalmada güçlük 

çekmektedir. Gece uyku saati ortalaması 6,08±1,78 saat, gündüz uyku ortalaması 

1,48±0,51 saat olarak saptandı. Bireylerin fiziksel sağlık algılama düzeyi ortalaması 

5,09±2,63, beden görüntüsünden memnun olma düzeyi ortalaması 5,42±2,71, ruhsal 

sağlık algılama düzeyi ortalaması ise 5,58±2,70 olarak bulundu (Tablo 4-3). 

4.2. Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği’ne İlişkin Bulgular 

Hastaların %88,16’sında Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği puanı 11’in üzerinde 

ve Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği puan ortalaması 18,25±5,66 (Min-Max: 9-30) 

olarak bulundu (Şekil 4-1). 
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Şekil 4-1: Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği kesme puanına göre cinsel fonksiyon 

bozukluğu görülme oranı 

 

4.3. Parkinson Hastalarının Sosyodemografik Özelliklerine Göre Arizona Cinsel 

Yaşantılar Ölçeği’ne İlişkin Bulgular 

 Hastaların yaşı ile Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği puan ilişkisi Tablo 4.4’te ve 

diğer demografik özellikleri ile Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği toplam puan 

ortalamalarının karşılaştırılmasına ilişkin fark gösteren bulgular Tablo 4.5’te 

gösterilmiştir. İstatistiksel olarak normal dağılım olmaması nedeni ile sosyal güvence ve 

çocuk sayısı değişkeni karşılaştırmaya dahil edilmedi. 

Tablo 4-4:Katılımcıların Yaş ile Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği Puan İlişkisi 

(n=76) 

Yaş                                                  ACYÖ r p 

Yaş                0,406 a
0,001** 

aSpearman Korelasyon Katsayısı              **p<0,001 

 
 

Yaş ile Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği puanı arasında istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı, pozitif yönde ve orta kuvvette ilişki bulundu (r=0,406; p<0,001). 
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Tablo 4-5: Katılımcıların Sosyodemografik Özellikleri ile Arizona Cinsel 

Yaşantılar Ölçeği Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması (n=76) 

Sosyademografik  

özellikleri 

Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği Puanı  
 

  
Ort± SS Min-Max  

(Medyan) 

P 

Cinsiyet 
Kadın 21,42±5,27 

13-29 

(22,5) b
0,001* 

Erkek 16,6±5,17 9-30   (15) 

Eğitim 

İlkokul (d) 20,26±6,31 9-30   (21) 

c
0,015* 

Ortaokul (de) 19,4±4,35 
13-25 

(20,5) 

Lise (de) 16,33±4,86 11-28 (15) 

Lisans/Lisans üstü (e) 15,23±3,73 9-21   (16) 

Medeni durum 
Evli 18,25±5,58 9-29   (17) 

b
0,994 

Dul/Boşanmış 18,22±6,55 9-30   (17) 

Çalışma durumu 

Çalışıyorum/Yarı zamanlı 

çalışıyorum (e) 
14,17±2,82 11-20 (14) 

c
0,001** Çalışmıyorum (d) 22,14±5,50 9-29   (24) 

Emekliyim (e) 17,38±5,21 9-30   (16) 

Gelir durumu 

Gelirim giderimden fazla 20,29±6,50 12-30 (19) 
c
0,273 Gelirim giderimden az 20,22±6,24 9-28   (21) 

Gelirim giderlerimi karşılıyor 17,72±5,45 9-29   (16) 

Yaşadığı kişi 

Tek (de) 15,57±4,28 9-21   (16) 

c
0,004* 

Eş ile (d) 19,30±5,59 
9-29   

(19,5) 

Eş+çocuk (e) 14,27±2,84 9-19   (15) 

Çocuğunun yanında (d) 22,00±6,74 10-30 (25) 

bMann Whitney-U Testi   cKruskal Wallis Testi  **p< 0,001*p< 0,05     d,e aynı harflere ait gruplar arasında fark 

yoktur 

 

Cinsiyete göre Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği toplam puanlarına bakıldığında 

kadınların puan ortalamasının (21,42±5,27), erkeklerin puan ortalamasından 

(16,6±5,17) daha yüksek olduğu ve aralarındaki  farkın istatistiksel açıdan anlamlı 

olduğu bulundu (p=0,001).  

Eğitim düzeyleri arasında anlamlı fark bulunduğu saptandı (p=0,015). Eğitim 

durumunda farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirmek için Bonferroni düzeltmeli 

ikili Mann-Whitney U testleri uygulandı. Eğitim durumu ilkokul ve lisans/lisans üstü 

bireylerde fark olduğu saptandı. İlkokul mezunu olan bireylerin ACYÖ toplam puan 

ortalaması 20,26±6,31, lisans/lisans üstü mezun bireylerde puan ortalaması 15,23±3,73 

olup, ilkokul mezunu katılımcılarda daha yüksek puan ortalaması bulundu.  
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Bireylerin çalışma durumuna göre ACYÖ puan ortalamaları incelendiğinde 

gruplar arasında anlamlı fark saptandı (p<0,001). Çalışma durumunda farkın hangi 

gruplar arasında olduğunu belirmek için Bonferroni düzeltmeli ikili Mann-Whitney U 

testleri uygulandı. Uygulanan ileri analiz sonucunda çalışmayan bireyler ile çalışan/yarı 

zamanlı çalışan ve emekli bireyler arasında fark saptandı. Çalışmayan bireylerin ACYÖ 

toplam puan ortalaması 22,14±5,50 olup, çalışan ya da emekli bireylere göre daha 

yüksek bulundu. 

 Hastaların birlikte yaşadığı kişi/kişiler açısından gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark saptandı (p=0,004). Farkın hangi gruplar arasında olduğunu 

belirmek için Bonferroni düzeltmeli ikili Mann-Whitney U testleri uygulandı. Yapılan 

ileri analizde eş+çocuk yanında yaşayan bireyler ile eşi ve çocuğunun yanında yaşayan 

bireyler arasında fark bulundu. Eş+çocuk ile yaşayan hastaların ACYÖ toplam puan 

ortalaması 14,27±2,84 ve çocuğunun yanında ya da eşi ile yaşayanlara göre daha düşük 

olduğu saptandı. Toplam puan karşılaştırmasında evli olan bireyler ile dul/boşanmış 

bireyler arasında ve gelir durumunda gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark 

bulunmadı (p> 0,05).  

4.4. Parkinson Hastalarının Hastalık, Tedavi ve Hastalık Sürecine İlişkin 

Özelliklerine Göre Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği’ne İlişkin Bulgular 

Hastaların hastalık ve tedavi ile ilgili özellikleri ile Arizona Cinsel Yaşantılar 

Ölçeği puan ilişkisi Tablo 4.6’da, hastalık ve tedavi ile ilgili özellikleri ile Arizona 

Cinsel Yaşantılar Ölçeği puan ortalamalarının karşılaştırılması Tablo 4.7’de 

gösterilmiştir. İstatistiksel açıdan normal dağılım olmaması nedeni ile Hoehn-Yahr 

evrelerindeki dağılımın normal olmaması nedeni ile karşılaştırmalar evrelerin 

ortalamasına göre yapılmış olup, bireylerin günlük yaşamda destek aldığı kişi sorusu 

karşılaştırmaya dahil edilmemiştir. 

Tablo 4-6: Katılımcıların Hastalık ve Tedaviye İlişkin Özellikleri ile ACYÖ Puan 

İlişkisi (n=76) 

                     ACYÖ 

Hastalık ve tedavi 

 ile ilgili özellikler    

r p 

Hoehnyahr evresi -0,08 
a
0,483   

Parkinson tanı (ay) 0,02 
a
0,865 

Total Levodopa dozu (mg) -0,29 
a
0,803 

Tedavi süresi (ay) 0,04 
a
0,697 

aSpearman Korelasyon Katsayısı      
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H&Y evresi (r= -0,08), Parkinson tanı (r=0,02), total levodopa dozu (r= -0,29) 

ve tedavi süresi (r=0,04) ile ACYÖ puanı arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki 

saptanmadı (p>0,05). 

Tablo 4-7: Katılımcıların Hastalık ve Tedaviye İlişkin Özellikleri ile Arizona 

Cinsel Yaşantılar Ölçeği Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması (n=76) 

Hastalık ve tedavi ile 

ilgili özellikler 

Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği Puanı    

  
Ort± SS Min-Max   

(Medyan) 

P 

Dopamin agonisti 

kullanımı 

Evet 17,95±5,68       9-29 (16) b
0,544 

Hayır 18,66±5,69       9-30 (17,50) 

Tedavi türü 
Tekli tedavi 20,64±6,20      11-30 (21) b

0,151 
Çoklu tedavi 17,85±5,51      9-29 (16) 

Tedavi kullanımı 
Düzenli 18,42±5,71      9-30 (17) b

0,471 
Düzensiz 16,57±5,16      9-25 (15) 

Yan etki 
Görüyor 17,30±6,62      9-29 (15) 

b
0,141 

Görmüyor 18,87±4,91      11-30 (18,50) 

Görülen yan etki 

Cinsel işlev bozuklukları ile 

ilgili (hiperseksüalite) 
11,43±2,15      9-15 (11)  

b
0,003* 

Diğer 19,09±6,49      9-29 (17) 

Ek hastalık 
Var 19,42±5,73      9-30 (19) 

b
0,025 

Yok 16,55±5,17      10-28 (15) 

bMann Whitney-U Testi          *p< 0,05 

 

Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği puan ortalamaları karşılaştırmasında cinsel yan 

etki yaşadığını söyleyen ile diğer yan etkileri yaşadığını söyleyen hastalar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p=0,003). Diğer yan etkileri yaşayan hastaların 

puan ortalaması 19,09±6,49 olup, cinsel yan etki yaşayanlardan daha yüksek saptandı. 

Cinsel yan etki yaşadığını ileten 7 (%9,21) hasta hiperseksüalite problemi olduğunu 

ifade etti. 

Dopamin agonisti kullanımı, tedavi türü, tedavi kullanım düzeni, yan etki görme 

durumu ve ek hastalık bulunma durumu ile ACYÖ toplam puan ortalamaları 

karşılaştırmasında gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). 

Hastaların hastalık süreci ile ilgili özellikleri ile Arizona Cinsel Yaşantılar 

Ölçeği puan ilişkisine yönelik bulgular Tablo 4.8’de, hastalık süreci ile ilgili özellikleri 

ile Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği puan ortalamalarının karşılaştırılmasına yönelik 

bulgular Tablo 4.9’da gösterilmiştir. 
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Tablo 4-8: Katılımcıların Hastalık Süreci ile İlgili Özellikleri ile Arizona Cinsel 

Yaşantılar Ölçeği Puan İlişkisi (n=76) 

Hastalık süreci 

 ile ilgili özellikler                                                       ACYÖ                                                                                                             
r p 

Gece uyku saati 0,01 
            a

0,873 

Gündüz uyku saati 0,11 
            a

0,611 

Fiziksel sağlık algılama düzeyi -0,32             a
0,004* 

Beden görüntüsü memnun olma düzeyi -0,79             a
0,015* 

Ruhsal sağlık algılama düzeyi -0,38             a
0,001* 

      aSpearman Korelasyon Katsayısı     *p< 0,05 

 

Fiziksel sağlık düzeyi algılaması (r=-0,328; p=0,004), ruhsal sağlık düzeyi 

algılaması (r=-0,38; p=0,001) ve beden görüntüsünden memnun olma düzeyi (r=-0,279; 

p=0,015) ile Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği puanı arasında istatistiksel olarak 

anlamlı, negatif yönlü ve düşük kuvvette bir ilişki bulundu. 

Tablo 4-9: Katılımcıların Hastalık Süreci ile İlgili Özellikleri ile Arizona Cinsel 

Yaşantılar Ölçeği Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması (n=76) 

Hastalık süreci ile ilgili 

özellikler 

Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği Puanı    

  
Ort± SS Min-Max  

(Medyan) 

P 

Günlük yaşamda destek alma 
Evet 19,15±5,80 9-30  (19) 

b
0,138 

Hayır 17,25±5,40 9-29  (16) 

Yardım almadan beslenebilme 
Evet 18,25±5,60 9-30  (17) 

b
0,94 

Hayır/Kısmen 18,33±8,33 9-25  (21) 

Yardım almadan boşaltım 

ihtiyacını sağlayabilme 

Evet 17,56±5,50 9-29  (16) 
ᵇ0,065 

Hayır/Kısmen 20,32±5,76 9-30  (21) 

Yardım almadan giyinebilme 
Evet 17,36±5,51 9-29  (16) 

ᵇ0,06 
Hayır/Kısmen 19,96±5,65 9-30  (20) 

Yardım almadan vücut 

temizliğini yapabilme 

Evet 16,86±5,38 9-29  (15) 
ᵇ0,011* 

Hayır 20,16±5,55 9-30  (20) 

Yardım almadan yürüyebilme 
Evet 17,45±5,42 9-29  (16) 

ᵇ0,041* 
Hayır/Destek araç ile 20,5±5,83 9-30  (22) 

Uyku düzeni 
Düzenli 18,04±5,34 9-29  (17) 

ᵇ0,791 
Düzensiz 18,77±6,47 10-30(17,5) 

Uykuya dalmada güçlük çekme 
Evet/Kısmen 21,22±4,71 12-29(21) 

ᵇ0,002* 
Hayır 16,96±5,58 9-30 (15) 

Gündüz uyku uyuma 
Evet 19,04±6,87 9-30 (19) 

ᵇ0,529 
Hayır 17,91±5,08 9-29 (17) 

bMann Whitney-U Testi *p < 0,05 
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Tablo 4-9: Katılımcıların Hastalık Süreci ile İlgili Özellikleri ile Arizona Cinsel 

Yaşantılar Ölçeği Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması (n=76) (devam) 

Hastalık süreci ile ilgili 

özellikler 

Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği Puanı    

  
Ort± SS Min-Max  

(Medyan) 

P 

Beden görüntüsü cinsel yaşamı 

etkilemesi 

Evet 20,59±6,54 9-29 (23,5) 
ᵇ0,034* 

Hayır 17,30±5,02 9-30 (16) 

İştah durumu 

Her zamanki gibi 17,56±5,30 9-29 (16) 

ᵇ0,032* Her zamankinden daha 

az/Çok azaldı 
21,62±6,32 11-30 (25) 

Kilo kaybı  
Evet 17,79±6,89 9-29 (16) 

b
0,619 

Hayır 18,35±5,40 9-30 (17) 

Kaybedilen kilo sayısı 

2 kilodan fazla 11±1,73 9-12 (12) 
c
0,142 4 kilodan fazla 19±6,38 10-25 (20,5) 

6 kilodan fazla 20±7,19 11-29 (17) 

b Mann Whitney-U Testi cKruskal Wallis Testi *p < 0,05 

 

Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği puan ortalaması açısından kendi kendine vücut 

temizliğini yapabilenler ile yapamayanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulundu (p=0,011). Kendi kendine vücut temizliğini yapamayanların puan ortalaması 

20,16±5,55 olarak saptandı ve kendi kendine vücut temizliği yapabilenlerden daha 

yüksek bulundu. Yardım almadan yürüyebilen bireyler ile yürüyemeyenler arasında 

toplam puan ortalaması karşılaştırmasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı 

(p=0,041). Yardım almadan yürüyemeyenlerin toplam puan ortalaması 20,5±5,83 ile 

yardım almadan yürüyebilenlerden daha yüksek bulundu. Uykuya dalmada güçlük 

yaşayan bireyler ile yaşamayan bireyler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulundu (p=0,002). Uykuya dalmada güçlük yaşayanların toplam puan ortalaması 

21,22±4,7 olarak uykuya dalmada güçlük yaşamayanlardan daha yüksek bulundu.  

Beden görüntüsünün cinsel yaşamlarını olumsuz etkilediğini düşünenler ile 

düşünmeyenler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p=0,034). Beden 

görüntüsünün cinsel yaşamlarını olumsuz etkilediğini düşünenlerin puan ortalaması 

20,59±6,54 olup, beden görüntüsünün cinsel yaşamlarını etkilemediğini düşünen 

bireylerden daha yüksek saptandı. İştahı durumu her zamanki gibi olanlar ile iştahı her 

zamankinden az/çok azaldı olanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu 

(p=0,032). İştah durumu her zamankinden az/çok azaldı olanların puan ortalaması 

21,62±6,32 bulundu ve iştah durumu her zamanki gibi olanlardan daha yüksek olduğu 

saptandı. 
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4.5. Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği ile Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği 

Arasındaki İlişkiye Yönelik Bulgular 

Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği ile Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği-

Anksiyete Alt Ölçeği arasındaki ilişkiye yönelik bulgular Tablo 4.10’da gösterilmiştir. 

Tablo 4-10: ACYÖ ile HAD-A Puanları Arasındaki İlişki (n=76) 

HAD Ölçeği                                        ACYÖ r p 

HAD-A (Anksiyete) 0,446 a
0,001* 

 

            Min-Max             Ort± SS 

HAD-A (Anksiyete)                0-20            5,62±4,55 
aSpearman Korelasyon Katsayısı         *p < 0,001 

 

 
Katılımcıların Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği’nde anksiyete alt 

boyutunda aldıkları puanların ortalaması 5,62±4,55 olarak saptandı. ACYÖ puanları ile 

HAD-A puanları arasında ileri düzeyde anlamlı, pozitif yönlü ve orta kuvvette bir ilişki 

bulundu (p<0,001). 

Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği ile hastaların Hastane Anksiyete Depresyon 

Ölçeği-Depresyon Alt Ölçeği arasındaki ilişkiye yönelik bulgular Tablo 4.11’de 

gösterilmiştir.  

Tablo 4-11: ACYÖ ile HAD-D Puanları Arasındaki İlişki 

HAD Ölçeği                                 ACYÖ r p 

HAD-D (Depresyon) 0,518 a
0,001* 

 

          Min-Max              Ort± SS 

HAD-D (Depresyon)              0-20                   7,61±5,15 

aSpearman Korelasyon Katsayısı              *p<0,001 

 
 

Katılımcıların Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği’nde depresyon alt 

boyutunda aldıkları puanların ortalaması 7,61±5,15olarak saptandı. ACYÖ puanları ile 

HAD-D puanları arasında ileri düzeyde anlamlı, pozitif yönlü ve orta kuvvette bir ilişki 

bulundu (p<0,001). 
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5. TARTIŞMA 

Cinsellik, insan yaşamında doğumdan önce başlayarak hayat boyu devam eden, 

fizyolojik, psikolojik, kültürel, ekonomik ve sosyal faktörlerden etkilenen çok boyutlu 

bir kavramdır. Yaşın artması ile bireylerde cinsel fonksiyonlarda azalma çoğunlukla 

görülebilmektedir. Ayrıca bireylerde kronik hastalık bulunması cinsel yaşamlarını ve 

dolayısı ile yaşam kalitelerini olumsuz etkilemektedir. Parkinson hastalığının dopamin 

azalması ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Beyinde cinsel davranışları yöneten 

hipotalamusta meydana gelen dopamin azalması, hastalığın kronik olması ve 

çoğunlukla ilerleyen yaşlarda ortaya çıkması nedeni ile Parkinson hastalığı bulunan 

bireylerde cinsel fonksiyonların değerlendirilmesi gereklidir. Parkinson hastalarında 

gerek dopaminerjik tedaviye bağlı gerekse  hastalık ve semptomlara bağlı olarak cinsel 

sorunlar (cinsel istekte azalma, orgazm problemleri, vajinal kuruluk, ereksiyon 

problemleri, erken ejekülasyon veya ejekülasyon güçlüğü vb.) görülebilmektedir 

(Atagün ve ark. 2010; Bozdemir ve Özcan 2011; Jitkritsadakul ve ark. 2015). Birçok 

hasta açısından cinsellik ile ilgili sorunları konuşmak utanç verici olabilmektedir. Bu 

durum hasta ve ailesi için dile getirmesi zor bir konu olmakta ve aile yaşamlarını 

olumsuz yönde etkilemektedir. Bu bağlamda tüm bu nedenler göz önünde tutularak, 

cinsel sorunların saptanması ve çözümü açısından Parkinson hastalarının cinsel 

yaşamlarının sorgulanması konusunda sağlık çalışanlarına önemli görevler düşmektedir. 

Parkinson hastalarında cinsel sorunlar ve ilişkili etmenleri değerlendirmek amacı 

ile yapılan, tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipte olan bu çalışmada elde edilen bulgular beş 

bölümde tartışılacaktır. 

Birinci bölümde; Parkinson hastalarının sosyodemografik, hastalık, tedavi ve 

hastalık sürecine ilişkin bulguların tartışılması, 

İkinci bölümde; Parkinson hastalarında Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği’ne 

ilişkin bulguların tartışılması, 

Üçüncü bölümde; Parkinson hastalarının sosyodemografik özelliklerine göre 

Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği’ne ilişkin bulguların tartışılması, 
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Dördüncü bölümde; Parkinson hastalarının hastalık, tedavi ve hastalık sürecine 

ilişkin özelliklerine göre Arizona Cinsel Yaşantilar Ölçeği’ne ilişkin bulguların 

tartışılması,  

Beşinci bölümde; Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği ile Hastane Anksiyete 

Depresyon Ölçeği arasındaki ilişkinin tartışılması, 

5.1. Parkinson Hastalarının Sosyodemografik, Hastalık, Tedavi ve Hastalık 

Sürecine İlişkin  Bulguların Tartışılması 

Bu çalışmada yaş ortalaması 64,34±10 olarak bulunmuş olup, literatür ile 

paralellik göstermektedir. Literatürde bulunan çalışmalar incelendiğinde araştırmaya 

katılan Parkinson hastalarının yaş ortalaması 57 ile 67 arasında değişmektedir (Basson 

1996; Welsh ve ark. 1997; Moore ve ark. 2002; Bronner ve ark. 2004; Gürbüz ve ark. 

2007; Çelikel ve ark. 2008; Atagün ve ark. 2010; Karadağ ve ark. 2012; Atagün ve ark. 

2013; Gümüş ve ark. 2013; Jitkritsadakul ve ark. 2015; Aslam ve ark. 2016; Malek ve 

ark. 2017; Varanda ve ark. 2016; Zhang ve ark. 2016; Nicoletti ve ark. 2017). Parkinson 

hastalığında erken başlangıçlı olgular bulunmasına karşın hastalık başlangıç yaşı 55 ile 

65 yaşları arasında değişmektedir (Rijk ve ark. 1997). Bu bağlamda çalışmada yaş 

ortalamasının yüksek olmasının olağan bir sonuç olduğu düşünülebilir.  

Çalışmaya katılanların %65,8’ini erkek (n=50), %34,2’sini kadın (n=26) hastalar 

oluşturmaktadır. Parkinson hastalarında cinsel sorunların incelendiği araştırmalarda 

katılımcıların erkek oranının kadın oranından fazla olduğu çalışmalar çoğunluktadır ve 

çalışmada elde edilen bulgular ile uyumludur (Brown ve ark. 1990; Basson 1996; 

Moore ve ark. 2002; Bronner ve ark. 2004; Castelli ve ark. 2004; Mott ve ark. 2005; 

Bostwick ve ark. 2009; Atagün ve ark. 2010; Atagün ve ark. 2013; Duncan ve ark. 

2013; Gümüş ve ark. 2013; Kotková ve Weiss 2013; Bronner ve ark. 2014; Poletti ve 

ark. 2014; Jitkritsadakul ve ark. 2015; Teive ve ark. 2016; Aslam ve ark. 2016; 

Berganzo ve ark. 2016; Ferrucci ve ark. 2016; Malek ve ark. 2017; Zhang ve ark. 2016; 

Torny ve ark. 2018). 

Çalışmaya katılan hastaların %44,7’si (n=34) ilkokul mezunu, %22,4’ü (n=17) 

ise lisans/lisansüstü mezunudur. Ülkemizdeki eğitim durumu göz önüne alındığında; 

TUİK 2017 verilerine göre Türkiye nüfusunda 23 milyon civarında ilkokul ya da 

ilköğretim mezunu birey bulunmaktadır. Bu nedenle araştırmada ilkokul mezunu 

sayısının fazla olmasının beklenen bir durum olduğu söylenebilir. 
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Kanunlar gereği ülkemizde, her bireyin sosyal güvence hakkına sahip olmasına 

yönelik düzenlemeler yapılmış ve genel sağlık sigortası kapsamında tüm bireylerin 

sağlık sigortasının bulunması zorunlu hale getirilmiştir. Bu durum nedeni ile 

katılımcıların tamamına yakınının sosyal güvencesi bulunmaktadır. Sosyal güvencenin 

bulunma durumu hastaların hastaneye başvurması, tedavi ve bakım hizmetlerinden 

yararlanması konusunda önemlidir.  Katılımcıların yarısından biraz fazlası emeklidir. 

Hastaların yaş ortalamalarının yüksek olması ve kronik bir hastalığa sahip olmaları 

sonucunda çalışma durumlarının çalışmıyor ya da emekli olması beklenen bir durum 

olarak düşünülebilir.  

 H&Y skalası, Parkinson hastalığının ilerleme durumuna göre hastaların hekim 

tarafından değerlendirilip evrelendirilmesi amacı ile kullanılmaktadır (Jankovic 2008).  

H&Y evrelendirmesi hastaların gruplandırılması amacı ile araştırmalarda sıkça 

kullanılmakta; ek olarak tanı süresi, kullanılan total levodopa dozu, tedavi biçimi ve 

süresi Parkinson hastalığında motor ve motor olmayan semptomları araştıran 

çalışmalarda incelenen unsurlar olmaktadır. Literatürde bulunan çalışmalar 

incelendiğinde hastaların Parkinson tanı süreleri 36-199 ay arasında değişmektedir 

(Basson 1996; Welsh ve ark. 1997; Castelli ve ark. 2004; Qin ve ark. 2009; Karadağ ve 

ark. 2012; Bronner ve ark. 2014; Teive ve ark. 2016; Aslam ve ark. 2016; Berganzo ve 

ark. 2016; Dahodwala ve ark. 2016; Varanda ve ark. 2016; Zhang ve ark. 2016; Kaya ve 

ark. 2017; Nicoletti ve ark. 2017; Torny ve ark. 2018).  Araştırmada Parkinson tanı 

süresi literatürde bulunan değer aralığında 78,64±62,88 ay olarak bulundu. Farklılıklar 

içermesine rağmen çalışma bulguları ile uyumlu olarak hastalar genellikle dünyada ve 

ülkemizde tekli ve çoklu tedavi olarak aynı tedavi edici yöntemleri kullanmaktadırlar 

(Atagün ve ark. 2010; Duncan ve ark. 2013; Vela ve ark. 2016). Kullanılan levodopa 

dozu yapılan çalışmalarda ortalama 176-734 mg arasında değişmekte olup (Brown ve 

ark. 1990; Duncan ve ark. 2013), bu araştırmada paralel olarak levodopa dozu ortalama 

692,5±359,16 mg bulundu. Tedavi kullanım süresinin genel olarak araştırmalarda 

incelenmeyen bir madde olduğu görülmektedir. İncelenen çalışmalarda bu süre 28-81 ay 

arasında değişmektedir (Kim ve ark. 2014; Aslam ve ark. 2016). Çalışmada da tedavi 

kullanım süresi 62,14±46,75 ay olarak saptandı. Tedavide kullanılan levodopa dozu ve 

tedavi kullanım süresi tedavi kaynaklı yan etkilerin saptanması açısından önemli 

olabilmektedir (Bronner ve ark. 2004; Atagün ve ark. 2013). Bu nedenle çalışmalarda 
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levodopa dozu ve tedavi kullanım süresinin incelenmesi gereken unsurlar olduğu 

açıktır. 

 Yaş arttıkça yaşlı bireylerde ek hastalık bulunma oranının arttığı bilinmektedir 

(Öztürk ve ark. 2016). Bu çalışmaya katılan bireylerin yarısından fazlasında Parkinson 

hastalığına ek bir hastalık bulunma durumunun yaş ortalamasının yüksek olması ile 

ilişkili olduğu tahmin edilmektedir. 

 Araştırmada bireylerin günlük aktivitelerini yerine getirmede bağımlılık 

durumları (yürüme, giyinme, beslenme, boşaltım, hijyen) bilgi formunda hastalara 

sorulan sorular ile incelenmiştir. Hastaların genel olarak birçok aktiviteyi bağımsız ya 

da yarı bağımlı olarak yaptığı görüldü. Literatürde bulunan araştırmalarda da çeşitli 

ölçekler kullanılarak hastaların günlük aktiviteleri ve motor hareketleri incelenmiş ve 

hastaların motor hareketlerinin ve günlük aktivitelerinde bağımlılık düzeylerinin 

değişkenlik gösterdiği görülmüştür (Brown ve ark. 1990; Moore ve ark. 2002; Gürbüz 

ve ark. 2007; Atagün ve ark. 2013; Malek ve ark. 2017). Yaşın artması ve hastalığın 

ilerlemesi ile motor hareketlerde bozulma meydana gelmekte, dolayısı ile hastaların 

günlük aktivitelerinde bağımlı olma düzeyi artmaktadır. Bu çalışmada hastaların H&Y 

evreleri genellikle evre 1 ve 2 arasındadır. Bu nedenle genel olarak birçok aktiviteyi 

bağımsız ya da yarı bağımlı olarak yaptıklarının görülmesinin beklenen bir durum 

olduğu düşünüldü. 

Uyku ve gastrointestinal sistem problemler Parkinson hastalığında oluşabilen 

motor olmayan belirtilerdendir (Chaudhuri ve ark. 2010; Duncan ve ark. 2013; Kim ve 

ark. 2014; Berganzo ve ark. 2016; Zhang ve ark. 2016; Malek ve ark. 2017; Nicoletti ve 

ark. 2017). Yapılan çalışmalar incelendiğinde uyku bozukluklarının Parkinson 

hastalarında görülme oranının genel olarak %45-80 arasında değiştiği görülmektedir. 

Farklı olarak Malek ve arkadaşlarının (2017) araştırmasında Parkinson hastalarında 

uyku problemlerinin görülme oranı daha düşük (%18,5) olarak saptanmıştır. Gümüş ve 

arkadaşlarının (2013) 80 Parkinson hastası ile yaptığı araştırmada 52 hastada uyku 

problemi bulunduğu, bu problemin genellikle uykuya dalmada güçlük çekmede 

yaşandığı bildirilmiştir. Bu araştırmada hastaların %28,9’unda uyku düzensizliği 

bulunduğu, %30,3’ünün ise uykuya dalmada güçlük çektiği saptandı. Parkinson 

hastalarının uyku ile ilgili yaşadıkları güçlüklere ilişkin elde edilen bulgular literatürle 

benzerlik göstermektedir. 
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Parkinson hastalarında motor olmayan semptomlar içerisinde yer alan koku ve 

tat almada bozulmanın iştah kaybına ve buna bağlı olarak kilo kaybına neden olduğu 

düşünülmektedir. Tedavi yan etkisi olarak meydana gelebilen bulantı, kusma ve hastalık 

ile ortaya çıkan otonomik fonksiyonlarda bozulmanın da kilo kaybına yol açabileceği 

bildirilmiştir (Cheshire ve Wszolek 2005; Gölçal ve Yıldız 2015). Bu araştırmada 

hastaların %17,1’inde iştahta azalma, %18,4’ünde kilo kaybı olduğu bulundu. 

Çalışmadaki bulgulara paralel olarak Chaudhuri ve arkadaşlarının (2010) araştırmasında 

kilo kaybı görülme oranı %22,7; Kim ve arkadaşlarının (2014) araştırmasında %22,8 

olarak saptanmıştır.  

5.2. Parkinson Hastalarında Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği’ne İlişkin 

Bulguların Tartışılması 

Parkinson hastalarının cinsel yaşamlarına yönelik yapılan çalışmalarda cinsel 

sorunların görülme oranı %37-95 arasında değişmekte olup, araştırmaların 

çoğunluğunda bu oran %50’nin üzerindedir (Brown ve ark. 1990; Basson 1996; 

Bronner ve ark. 2004; Mott ve ark. 2005; Kummer ve ark. 2009; Wielinski ve ark. 2010; 

Karadağ ve ark. 2012; Kotková ve Weiss 2013; Özcan ve ark. 2016; Varanda ve ark. 

2016; Kaya ve ark. 2017). Bu çalışmada Parkinson hastalarında cinsel sorunların yüksek 

oranda (%88,16) görüldüğü saptandı. Cinselliğin çok boyutlu ve karmaşık yapısı 

nedeniyle Parkinson hastalarında yüksek oranda cinsel sorun bulunması ile ilişkili 

olabilecek bir kaç açıklama olabilir. İlk olarak Parkinson hastalarında bir çok sistemin 

etkilenmesi ve alınan tedavilere bağlı olarak cinsel sorunlar sağlıklı popülasyona göre 

daha fazla görülebilmektedir. Varanda ve arkadaşlarının (2016), Parkinson tanısı almış 

61 kadın hasta ve tanısı bulunmayan 62 kadın kontrol grubu ile yaptığı araştırmada 

Parkinson tanısı bulunan bireylerde kontrol grubuna göre cinsel sorunların daha fazla 

görüldüğü saptanmıştır. Bu nedenle Parkinson hastalarının önemli bir kısmında cinsel 

sorunların görülme nedeninin hastalık ile ilişkili olduğu düşünülebilir. 

İkinci olarak da Parkinson hastalarında cinsel sorunlara ilişkin yapılan 

çalışmalarda cinsel disfonksiyonu değerlendirmede farklı ölçüm araçlarının kullanıldığı 

görülmektedir (Bronner ve ark. 2004; Kummer ve ark. 2009; Kotková ve Weiss 2013; 

Özcan ve ark. 2016). Ayrıca ACYÖ’yü kullanan çalışmalarda da farklı kesme 

puanlarının kullanıldığı görülmüştür (Jitkritsadakul ve ark. 2015; Ülgen ve Güleç 2016; 

Kaya ve ark. 2017). Cinsel sorunların görülme oranlarındaki farklılığın buna bağlı 
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olabileceği düşünülebilir. Üçüncü olarak çalışmaya katılan kişilerin yaş ortalamasının 

64 olması ve buna bağlı yaş ile cinsel sorunlarda artış olabileceği ve kullanılan levodopa 

dozu  (ortalama 692,5±359,16 mg) ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Bronner ve 

ark. (2004) çalışmasında levodopa ve dopamin agonistlerinin dozları arttıkça, uzun 

dönem kullanımı sonucunda cinsel işlevlerde azalmaya neden olabileceği bildirilmiştir. 

Ayrıca cinselliğin yalnızca biyolojik etkenlere bağlı bir durum olmaması; psikolojik, 

sosyal ve kültürel fatörlerden etkilenen bir durum olması nedeniyle çalışmalarda 

bulunan farklı sonuçlar üzerinde bu etkenlerin de katkısı olabileceği düşünüldü. 

5.3. Parkinson Hastalarının Sosyodemografik Özelliklerine Göre Arizona Cinsel 

Yaşantılar Ölçeği’ne İlişkin Bulguların Tartışılması 

 İnsanlarda artan yaş ile birlikte cinsel işlevlerde bozulmaların meydana geldiği 

bilinmektedir. İlerleyen yaş ile birlikte hastalık, kullanılan ilaçlar ve bireylerin 

fizyolojisinde ve psikolojisinde meydana gelen değişimler nedeni ile cinsel 

fonksiyonları olumsuz yönde etkilenebilmektedir (Jacobs ve ark. 2000; Atagün ve ark. 

2010; Decaroli ve Rochira 2017). Bir araştırmada 57-85 yaşlar arası bireylerin cinsel 

yaşamları incelenmiş, cinsel aktivitelerde bulunma oranı 57-64 yaşlar arası bireylerde 

%73, 65-74 yaşlar arası bireylerde %53, 75-85 yaşlar arası bireylerde %26 olarak 

saptanmıştır (Lindau ve ark. 2007). Parkinson hastalarında yapılan çalışmalar 

incelendiğinde de araştırmaların çoğunluğunda artan yaş ile birlikte çeşitli cinsel 

sorunların ortaya çıktığı ve sıklığının arttığı saptanmıştır (Welsh ve ark. 1997; Moore ve 

ark. 2002; Mott ve ark. 2005; Çelikel ve ark. 2008; Kummer ve ark. 2009; Atagün ve 

ark. 2010; Hand ve ark. 2010; Karadağ ve ark. 2012; Atagün ve ark. 2013; Ferrucci ve 

ark. 2016; Özcan ve ark. 2016; Varanda ve ark. 2016; Yang ve ark. 2017). Bu çalışmada 

benzer olarak Parkinson hastalarında yaş arttıkça cinsel sorunların arttığı bulundu. Bu 

bulguların tersine Parkinson hastalarında yaş ile cinsel sorunlar arasında ilişki 

saptanmayan çalışmalar da bulunmaktadır. Wielinski ve arkadaşlarının (2010) erken 

başlangıçlı Parkinson hastaları ile yaptığı çalışmada yaş ortalaması 50 bulunmuş ve yaş 

ile cinsel işlevlerde bozulma arasında bir ilişki olmadığı saptanmıştır. Diğer bir 

araştırmada Parkinson hastalarında meydana gelen cinsel yaşamdan memnuniyetsizliğin 

yaş ile ilişkisinin olmadığı bildirilmiştir (Kotková ve Weiss 2013). Bronner ve 

arkadaşlarının (2014) araştırmasında da Parkinson hastalarının cinsel yaşam kaliteleri 

ile yaşları arasında bir ilişki bulunmadığı saptanmıştır. 
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Parkinson hastalarında cinsiyet ile cinsel sorunların karşılaştırılmasına 

bakıldığında; kadınların ACYÖ puan ortalaması (21,42±5,27) erkeklerden (16,60±5,17) 

daha yüksek olup, cinsel işlevlerde bozulmanın erkeklerden daha fazla olduğu 

bulunmuştur. Konu ile ilgili çalışmalar incelendiğinde cinsiyet ile cinsel sorunlar 

arasındaki ilişkiye dair çelişkili bulgular bulunmaktadır. Çalışma bulguları ile paralel 

olarak kadınların ACYÖ toplam puan ortalamasının erkeklerden daha yüksek saptandığı 

(Çelikel ve ark. 2008; Atagün ve ark. 2013; Jitkritsadakul ve ark. 2015; Kaya ve ark. 

2017) ve kadınların cinsel işlevlerde erkeklere göre daha fazla sorun yaşadığına yönelik 

(Kummer ve ark. 2009; Kotková ve Weiss 2013) araştırmalar bulunmakta iken erkek 

hastaların kadınlara göre daha fazla sorun yaşadıkları ve cinsel yaşamlarından 

memnuniyetsiz olduklarını bildiren çalışmalar da bulunmaktadır (Brown ve ark. 1990; 

Jacobs ve ark. 2000; Mott ve ark. 2005; Kim ve ark. 2014; Hand ve ark. 2010). Bronner 

ve arkadaşlarının (2014) araştırmasında ise erkek hastaların kadınlara göre daha fazla 

cinsel isteğe sahip olduğu ancak kadınların cinsel yaşamlarından erkeklere göre daha 

memnun oldukları bildirilmiştir. Parkinson hastalarında cinsel sorunların cinsiyet 

farklılığı ile ilişkili olmadığını bulgulayan çalışmalar bulunmak ile birlikte sayıları 

sınırlıdır (Moore ve ark. 2002; Wielinski ve ark. 2010; Karadağ ve ark. 2012). 

Kadınlarda ıslanmada güçlük, ağrılı cinsel ilişki, orgazm problemleri ve menapoz 

dönemi ile cinsel fonksiyonlarda bozulma sıklıkla karşılaşılan bir durumdur (Lindau ve 

ark. 2007; Özerdoğan ve ark. 2009). Parkinson hastalığının genellikle geç yaşlarda 

başlaması ve kadınların bu dönemde menapoza girmiş oldukları düşünüldüğünde cinsel 

sorunların daha sık görülmesinin normal bir durum olabilir. Ayrıca bu çalışmada 

araştırmacının kadın cinsiyette olmasının kadın hastaların cinsel sorunlarını daha rahat 

ifade edebilmesine yol açarak sonuçlar üzerinde etkisi olabileceği düşünüldü. Ek olarak 

bu çalışmada kadın katılımcı sayısı erkeklere göre daha azdır. Cinsiyetler arasındaki 

farkın daha iyi anlaşılabilmesi için dağılımın homojen olduğu çalışmalar yapılabilir. 

Ülkemizde cinsellik özellikle yaşlı popülasyonda bir tabudur ve cinselliği yaşama 

durumu kadın ve erkeğin toplumsal rollerine göre değişmektedir. Kadınlar 

cinselliklerini yaşama konusunda din ve kültürel faktörler nedeniyle bastırılmakta, 

erkekler ise bu konuda desteklenmektedir (Civil ve Yıldız 2010). Tüm bu durumlar göz 

önüne alındığında bu çalışmada kadınlarda cinsel sorunların daha fazla görülmesinde bu 

faktörlerin rol oynayabileceği düşünüldü.  



 52 

Parkinson hastalarında eğitim düzeyinin cinsel sorunlar üzerinde etkisini 

inceleyen sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada katılımcıların eğitim 

düzeyleri arasında anlamlı fark saptanmış olup, olup ilkokul mezunu bireylerin lisans ve 

üstü eğitim seviyesinde olanlara gore daha fazla cinsel sorun yaşadıkları bulundu.  Kaya 

ve ark. (2017) yaptığı çalışmadaki bulgular ile uyumlu olarak eğitim seviyesinin cinsel 

sorunların belirleyicisi olduğu ve ACYÖ ile negatif yönde ilişkisinin olduğu 

saptanmıştır. Kummer ve arkadaşlarının (2009) çalışmasında da eğitim düzeyi azaldıkça 

cinsel disfonksiyon durumunun arttığı bildirilmiştir. Eğitim seviyesi ile cinsel sorunlar 

arasında ilişki olmadığını bulgulayan çalışmalar da bulunmaktadır (Ferrucci ve ark. 

2016; Varanda ve ark. 2016). Eğitim seviyesinin artması ile hastaların cinsellik 

konusunda daha doğru kaynaklara ulaşabilecekleri, eşleri ile cinsel sorunlar hakkında 

daha fazla konuşabilecekleri ve profesyonel yardım isteyebilecekleri düşünüldü. 

Türkiye’de nispeten cinselliğin konuşulması kolay konular olmaması nedeniyle eğitim 

seviyesinin bu durumu etkileyebileceği düşünüldü. Ege ve arkadaşlarının (2010) sağlıklı 

kadınlarda cinsel fonksiyonlarda bozukluklar üzerine yaptığı çalışmasında kadınların ve 

eşlerinin eğitim seviyelerinin düşmesi ile cinsel işlevlerde bozulmaların arttığı 

saptanmıştır. Ek olarak eğitim seviyesinin çalışmada kullanılan anket ve ölçeklere 

uygun yanıt verilmesini etkileyebileceği düşünüldü. 

Bu çalışmada hastaların çalışma durumları ile cinsel sorunları arasında anlamlı 

fark saptandı ve çalışmayan bireylerin yarı zamanlı çalışan/çalışan ya da emekli 

bireylere göre daha fazla cinsel sorun yaşadığı bulundu. Jacobs ve arkadaşları (2000) 

tarafından yapılan araştırmada, Parkinson hastalarının cinsel fonksiyonlarının işsiz olma 

durumundan etkilendiği bulunmuştur. Wielinski ve arkadaşlarının (2010) çalışmasında 

ise farklı olarak cinsel sorunların çalışma durumu ile ilişkisinin olmadığı saptanmıştır. 

Yaşamlarını kaliteli, bağımsız ve doyum sağlayarak sürdürebilmek açısından çalışma 

durumu bireyler için önemlidir. Gelir elde etmenin yanı sıra toplum içerisinde saygın 

olma, belirli bir pozisyonda olma ve takdir alma açısından da bireylerin çalışma 

durumları bir etkendir. Bu nedenle çalışamama ve ekonomik kayıplar kişileri psikolojik 

olarak da olumsuz yönde etkilemektedir. Hastalık nedeni ile çalışamayan bireylerde 

hem bu durumların hem de hastalığın getirmiş olduğu psikolojik yük ilerleyen 

dönemlerde korku, kaygı, benlik saygısının azalması, uyku örüntüsünde bozulma ve 

depresyon gibi problemlere neden olmakta ve bireylerin cinsel yaşamlarını 

etkileyebilmektedir (Yılmaz ve ark. 2010). Bu nedenle hastalık sebebi ile çalışma veya 
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sosyal yaşamından izole olmuş bireylerde cinsel sorunların daha fazla ortaya 

çıkabileceği düşünülebilir. 

Bu araştırmada Parkinson hastalarının yaşadığı kişi/kişiler arasında anlamlı fark 

saptandı. İlginç bir biçimde eşi ve çocuğu ile yaşayanların sadece eşiyle ya da sadece 

çocuğuyla yaşayanlara gore daha az cinsel sorun yaşadığı bulundu.  Çocuğunun yanında 

yaşayan hastaların ACYÖ puan ortalaması en yüksek bulunmuş olup, bu durum 

hastaların cinsel partnerlerinin olmaması ile veya kendi evi dışında bir ortamda 

yaşamasının cinsel hayatını etkilemesi ile ilişkili olabilir. Ek olarak cinselliğin 

ülkemizde tabu olması nedeni ile çocuklarıyla yaşayan yaşlı bireylerin utanma ve 

kaçınma göstererek cinsel aktivitelerde bulunmada sorun yaşayabilecekleri düşünüldü. 

5.4. Parkinson Hastalarının Hastalık, Tedavi ve Hastalık Sürecine İlişkin 

Özelliklerine Göre Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği’ne İlişkin Bulguların 

Tartışılması 

Araştırmada hastalık, hastalık süreci ve tedavi ile ilgili değişenler kapsamında 

hastalık evresi, tedavi süresi, kullanılan tedavi, ek hastalık bulunma ve günlük 

aktiviteleri yerine getirebilme durumu, fiziksel ve ruhsal sağlık algılama düzeyi, beden 

görünümünden memnun olma düzeyi ve iştah kaybı ile cinsel sorunlara olan etkisi 

incelendi. 

Çalışmada Parkinson hastalarının motor semptomlarına ve fiziksel bağımsızlık 

düzeylerine göre yapılan H&Y evrelendirmesi ile cinsel sorunlar arasında herhangi bir 

ilişki saptanmamıştır. Araştırmadaki bulgular ile uyumlu olarak hastaların H&Y 

evrelerinin cinsel sorunlar ile ilişkisinin bulunmadığı çalışmalar bulunmaktadır (Jacobs 

ve ark. 2000; Moore ve ark. 2002; Hand ve ark. 2010; Varanda ve ark. 2016; Kaya ve 

ark. 2017). Tam tersi olarak hastaların H&Y evreleri ile cinsel işlevlerinde meydana 

gelen bozulma arasında pozitif yönde ilişki olduğunu bildiren çalışmalar mevcuttur. Bu 

çalışmalarda H&Y evresi arttıkça hastaların cinsel işlevlerinde bozulmaların ve cinsel 

yaşamdan duydukları memnuniyetsizliğin arttığı saptanmıştır (Welsh ve ark. 1997; 

Karadağ ve ark. 2012; Ferrucci ve ark. 2016; Özcan ve ark. 2016). Bu çalışmaya dahil 

edilen hastaların büyük çoğunluğunun H&Y evresi 1 ve 2 arasında değişmektedir. 

Cinsel işlevler ile H&Y ilişkisinin ayrıntılı olarak incelenebilmesi için H&Y evresi daha 

ileri olan, eşit dağılımlı ve daha yüksek sayıda katılımcının bulunduğu çalışmalara 

gereksinim vardır. 
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Tanı süresinin cinsel işlevler ile ilişkisine bakıldığında; Brown ve arkadaşlarının 

(1990) yaptığı araştırmada hastalık süresinin Parkinson hastalarının cinsel 

fonksiyonlarında meydana gelen bozulmalar ile ilişkili olduğu saptamıştır. Bir diğer 

çalışmada Parkinson hastalarında her iki cins için de tanı süresinin cinsel yaşamları 

hakkındaki memnuniyetsizlikleri ile ilişki olduğu ancak etkisinin az olduğu 

bildirilmiştir (Kotková ve Weiss 2013). Bu çalışmada tanı süresi ile ACYÖ toplam 

puanları arasında ilişki olmadığı saptanmadı. Türkiye’de Özcan ve arkadaşlarının 

(2016) yaptıkları çalışma ile Kaya ve arkadaşlarının (2017) yaptığı çalışmada da 

hastalık süresi ile cinsel işlevlerde bozulma arasında bir ilişki bulunmadığı bildirilmiştir. 

Parkinson hastalarının tanı süreleri ile cinsel yaşamdan memnuniyet durumları arasında 

ilişki saptanmayan diğer çalışmalar da bulunmaktadır (Welsh ve ark. 1997; Jacobs ve 

ark. 2000; Hand ve ark. 2010). 

Levodopa maddesi Parkinson hastalığı tedavisinde uzun yıllardır 

kullanılmaktadır (Erer ve Zarifoğlu 2008). Levodopanın kullanımı sonucunda meydana 

gelen dopaminerjik etki ile Parkinson hastalarının kendilerini daha enerjik hissettikleri 

ve cinsel aktivitelerinde artma meydana geldiği söylenmektedir (Brown ve ark. 1990). 

Levodopa’ ya ek olarak ya da tek başına tedavide kullanılabilen dopamin agonistlerinin 

de yan etki olarak cinsel istek ve aktivitelerde aşırı artma (hiperseksüalite) ve kompulsif 

davranışlar ortaya çıkarabildiği bilinmektedir (Ondo ve Lai 2008; Bostwick ve ark. 

2009; Lee ve ark. 2010; Hassan ve ark. 2011; Gümüş ve ark. 2013; Atagün ve ark. 

2013; Poletti ve ark. 2014; Teive ve ark. 2016; Vela ve ark. 2016). Bu çalışmada 

Parkinson hastalarının günlük aldıkları toplam levodopa dozu, dopamin agonisti 

kullanımı ve tedavi türü ile ACYÖ toplam puanları arasında ilişki/fark saptanmamıştır.  

Bulgular ile uyumlu olarak toplam levodopa dozu ile cinsel işlevlerde bozulma 

arasında ilişki olmadığını saptayan çalışmalar bulunmaktadır (Moore ve ark. 2002; 

Atagün ve ark. 2010; Bronner ve ark. 2014; Varanda ve ark. 2016; Kaya ve ark. 2017). 

Ancak levodopanın cinsel aktivitelerde azalmaya neden olduğunu belirten çalışmalar da 

bulunmaktadır (Cleeves ve Findley 1987; Bronner ve ark. 2004).  Bronner ve ark. 

(2004) çalışmasında levodopa ve dopamin agonistlerinin dozları arttıkça, uzun dönem 

kullanımı sonucunda cinsel işlevlerde azalmaya neden olabileceği saptanmıştır . 

Tedaviden yan etki gören bireylerin ACYÖ toplam puan arasında anlamlı fark 

saptandı. Buna göre tedaviye bağlı görülen yan etkiler (aşırı terleme, baş dönmesi, 
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sersemlik, bulantı, kusma, kabus görme, uykusuzluk, ağız kuruluğu, kasılma, istemsiz 

hareket vb.) Parkinson hastalarının cinsel sorunların yaşanmasıyla ilişkili 

görünmektedir. Ancak ilginç bir şekilde yan etki olarak hiperseksüalite problemi 

olduğunu bildiren hastaların ACYÖ puan ortalaması diğer yan etkileri gören bireylerden 

daha düşük bulunmuştur. ACYÖ’de hiperseksüalite durumunu saptamaya yönelik 

soru/sorular bulunmaması nedeni ile böyle bir sonucun ortaya çıktığı düşünüldü. 

Araştırmada bu sebepten hastalara ek bir soru yönelterek yan etki olarak 7 hastada 

(%9,21) hiperseksüalite problemi bulunduğu saptandı. Hiperseksüalite problemi 

bulunan 7 hasta da tedavide dopamin agonisti kullanmakta olup, bulgular dopamin 

agonisti kullanan hastalarda yan etki olarak hiperseksüalitenin ortaya çıkabileceğini 

destekler niteliktedir. Atagün ve arkadaşlarının (2010) araştırmasında da cinsel 

işlevlerin levodopa ve dopamin agonisti kullanımı ile ilişkili olmadığı ancak dopamin 

tedavisi alan hastaların %16,6’sında hiperseksüalite saptandığı bildirilmiştir. Weintraub 

ve ark. (2010) 3090 Parkinson hastasında dürtü kontrol bozukluklarını inceledikleri 

çalışmada hastaların %3,5’inde kompulsif cinsel davranış saptamışlardır. Literatürde 

sorunun saptanan sıklığının gerçekte görülme oranlarının çok altında olduğu 

vurgulanmaktadır (Bronner ve Vodušek 2011).  

Cinsel işlevler nörolojik hastalıkların yanı sıra dolaşım ve endokrin sistem 

hastalıklardan da etkilenebilmektedir (Nusbaum ve ark. 2003; Yang ve ark. 2017). Bu 

nedenle bu çalışmada da Parkinson hastalarının ek hastalık bulunma durumlarının cinsel 

sorunlara olan etkisi incelenmiştir. Çalışma bulgularına göre ek hastalığı olan ve 

olmayan gruplar arasında cinsel sorunlar yönünden bir fark saptanmadı. Bulgular ile 

paralel olarak Varanda ve arkadaşlarının (2016) yaptığı araştırmada cinsel işlevlerinde 

bozulma olan ve olmayan Parkinson hastalarının ek hastalık bulunma durumları 

karşılaştırılmış ve anlamlı fark bulunmamıştır. Ferrucci ve arkadaşlarının (2016) 121 

Parkinson hastası ile yaptığı çalışmada ise kadın ve erkeklerin cinsel fonksiyonlarında 

meydana gelen bozulmalar ile hipertansiyon bulunma durumu arasında anlamlı ilişki 

saptanmıştır. Bu bağlamda daha büyük örneklem ile Parkinson hastalarının ek 

hastalıklarının ayrı ayrı cinsel sorunlar ile ilişkisinin incelendiği çalışmaların faydalı 

olabileceği düşünüldü. 

Parkinson hastalığında meydana gelen motor ve motor olmayan semptomlar 

nedeni ile fiziksel hareketlerde bozulmalar meydana gelerek hastalar günlük yaşamdaki 
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aktivitelerini yerine getirmede yetersiz kalabilmektedirler (Mott ve ark. 2005). Bu 

durum hastaların cinsel yaşamlarını da olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Basson, 

1996; Moore ve ark. 2002; Kummer ve ark. 2009; Karadağ ve ark. 2012; Atagün ve ark. 

2013; Kotková ve Weiss 2013). Kummer ve arkadaşlarının (2009) çalışmasında günlük 

aktiviteleri hastalıktan fazla etkilenen Parkinson hastalarında cinsel disfonksiyon 

görülme durumunun, az etkilenen hastalara göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Kotková ve Weiss (2013)’in Parkinson hastaları ile yaptığı araştırmada motor 

hareketlerde bozulma ile meydana gelen fiziksel engellilik durumunun hastaların cinsel 

yaşamdaki memnuniyetlerini azalttığı bildirilmiştir. Mott ve arkadaşlarının (2005) 444 

Parkinson hastası ile yaptığı çalışmada kendi bakımını sağlayamayan hastaların 

%61’inin cinsel yaşamlarının bu durum nedeni ile sınırlanmakta olduğu bildirilmiştir. 

Bu çalışmada da Parkinson hastalarının günlük yaşam aktivitelerinde 

bağımlılık/bağımsızlık durumlarının cinsel sorunlar ile ilişkisi incelenmiş, yardım 

almadan vücut temizliğini yapabilmeve yardım almadan yürüyebilmede gruplar 

arasında ACYÖ toplam puan karşılaştırmasında anlamlı fark saptanmıştır. Yardım 

alarak vücut temizliğini yapan ve yürüyebilen hastalarındaha fazla cinsel sorun yaşadığı 

saptandı. Öte yandan Kaya ve arkadaşlarının (2017) araştırmasında hastaların günlük 

aktivitelerini yerine getirme durumları ile ACYÖ toplam puanları arasında ilişki 

saptanmamıştır. Parkinson hastalarında hastalığın ilerlemesi sonucu fiziksel bağımlılık 

düzeyi artmakta ve bu durum hastaların aile ve toplum içi rollerini yerine getirmede 

yetersiz olmalarına neden olabilmektedir (Civil 2018). Aile içi rollerde yetersiz 

kalmanın hastaların cinsel yaşamlarını da olumsuz yönde etkileyebileceği açıktır. 

Hemşirelik, bireyi bütüncül olarak değerlendiren bir bilim dalıdır. Bu bağlamda 

Parkinson hastalarının fiziksel bağımlılık durumlarının değerlendirilmesi, bu durumun 

cinsel yaşama olan etkisinin saptanarak hastalara uygun yönlendirme yapılması 

açısından hemşirenin rolü oldukça önemlidir. 

Hastalık ve semptomlara bağlı fiziksel sağlık algısının cinsel yaşama olan 

etkisini incelediğimizde, 10 cm üzerinden verilen puanın ortalama 5,09± 2,63 cm olarak 

orta düzeyde saptandığı söylenebilir. Fiziksel sağlık algısı ile ACYÖ toplam puanı 

açısından anlamlı ve negatif yönde ilişki saptanmış olup, fiziksel sağlık algısı 

kötüleştikçe bireylerin cinsel yaşamlarında sorun yaşama düzeyleri artmakta olduğu 

görüldü. Kişilerinin kendilerini ve sağlıklarını algılama biçimlerinin cinsel yaşamlarını 

etkilediği söylenebilir. Brown ve arkadaşlarının (1990) yaptığı çalışmada ise Parkinson 
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hastalarında meydana gelen fiziksel kısıtlılığın hastaların cinsel yaşamdan duydukları 

memnuniyet ile ilişkili olmadığı ancak cinsel partnerlerinin cinsel yaşamdan duydukları 

memnuniyeti olumsuz yönde etkilediği bildirilmiştir.  

Parkinson hastalığı ile ortaya çıkan motor belirtilere ek olarak hastalarda 

psikiyatrik problemlerin ortaya çıktığı bilinmektedir (Stanković ve ark. 2016). Bu 

durumun hastaların ruhsal sağlık algılamasını olumsuz etkileyebileceği açıktır. 

Parkinson hastalarının ruhsal sağlıklarına yönelik öz değerlendirmelerinin cinsel 

yaşamlarına olan etkisini incelemek amacıyla bu araştırmada hastaların ruhsal 

sağlıklarını oluşturulan skala ile değerlendirmeleri istendi. 10 cm üzerinden verilen 

puan ortalaması 5,58±2,70 cm olarak saptandı ve ACYÖ toplam puanı açısından negatif 

yönde anlamlı bir ilişki bulundu. Bu bağlamda hastaların ruhsal sağlık algılamaları 

bozuldukça cinsel sorunlarının arttığı düşünüldü. Elde edilen bu bulgu Parkinson 

hastalarında meydana gelen psikiyatrik bozuklukların cinsel yaşamlarını olumsuz yönde 

etkilediğini saptayan araştırmaları destekler niteliktedir (Basson 1996; Welsh ve ark. 

1997; Kummer ve ark. 2009; Kotková ve Weiss 2013; Ferrucci ve ark. 2016; Varanda 

ve ark. 2016).  

Uyku problemleri Parkinson hastalarında sık görülen motor olmayan 

semptomlardandır (Kim ve ark. 2014; Gümüş ve ark. 2013; Zhang ve ark. 2016; 

Nicoletti ve ark. 2017). Parkinson hastalarında uyku bozukluklarının genellikle 

uykusuzluk, uykuya dalmada güçlük çekme olarak görüldüğü ve hatta bu problemlerin 

depresyon ve anksiyete bozukluğu olan bireylerde daha fazla karşılaşıldığı 

bilinmektedir (Benbir ve Kardeniz 2011). Bu çalışmada uykuya dalmada güçlük çeken 

hastalar ile çekmeyen hastalar arasında ACYÖ toplam puan ortalamalarına göre anlamlı 

fark saptandı. Uykuya dalmada güçlük çeken hastaların sorun yaşamayanlara göre 

ACYÖ puan ortalamasının yüksek olması daha fazla cinsel sorun yaşadıkları şeklinde 

yorumlanabilir. Bulgulara zıt olarak Wielinski ve arkadaşlarının (2010) çalışmasında 

uyku bozuklukları ile cinsel disfonksiyon arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır. 

Duncan ve arkadaşlarının (2013) araştırmasında da bozulmuş cinsel dürtü ile uyku 

bozuklukları arasında ilişki bulunmadığı bildirilmiştir. Yine de uyku problemlerinin 

Parkinson hastalarında sık görülmesinin bilinen bir durum olması, araştırmamızda 

cinsel sorunlar ile ilişkisinin saptanması ve literatürde uyku problemlerinin cinsel 

sorunlar üzerinde etkisini araştıran sınırlı sayıda araştırma olması nedeni ile bu konuda 
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daha fazla çalışma yapılması önerilebilir. Ek olarak depresyon ve anksiyete bozukluğu 

olan hastalarda belirgin olarak uyku bozuklukları ile karşılaşılması nedeniyle 

çalışmalarda bu boyutun ayrıntılı incelenmesinin gerekliliği açıktır. 

Beden imajı algısı, biyolojik, kültürel ve çevresel faktörlerden etkilenen, bireyin 

dış görünüş olarak zihninde kendini nasıl algıladığı ile ilişkili bir kavramdır. Bireylerde 

beden imajı algısının bozulması aynı zamanda benlik saygısında azalmaya ve sosyal 

ilişkilerden kaçınmaya neden olabilmekte, bu durum anksiyete, depresyon ve cinsel 

işlevlerde bozulmaya neden olabilmektedir (Gamarra ve ark. 2009; Kılıç ve ark. 2007). 

Parkinson hastalığında motor hareketlerde bozulmaya bağlı olarak gelişen duruş, 

konuşma bozuklukları, yüz hareketleri ve mimiklerde azalma gibi durumlar hastaların 

duygularını ifade etmeye yetmemekte ve beden imajı algılarında bozulmaya yol 

açabilmekte, bu durum cinsel yaşamlarında bireylerin kendilerine olan güvenlerini 

azaltabilmektedir (Basson 1996). Solimeo (2008), 171 Parkinson tanısı almış birey ile 

yaptığı niteliksel çalışmada kadın hastalardan biri ellerinde meydana gelen tremorun 

sosyal yaşamda kendisini çok utandırdığını, sinirlendirdiğini ve beden görünümünden 

çok rahatsız olduğunu bildirmiştir. Aynı çalışmada erkek hastalardan biri ise tremor 

başladığında toplum içerisinde dikkat çektiğini ve bu durumdan utandığını bildirmiş, 

erkeklerin de görünümlerinden rahatsızlık duydukları belirtilmiştir. Welsh ve 

arkadaşlarının (1997) çalışmasında cinsel sorunlar ile beden imajı istatistiksel olarak 

anlamlı olmamakla birlikte ilişkili bulunmuştur. Deng ve arkadaşlarının (2015) 

Parkinson hastaları ile yaptığı araştırmada postural duruş bozukluğu olan ve olmayan 

hastalar cinsel sorunlar yönünden karşılaştırılmış ve duruş bozukluğu olan hastalarda 

cinsel disfonksiyon görülme oranı daha yüksek bulunmuştur. Çalışmada da bireylerin 

beden görünümlerinden memnun olma düzeyi incelenmiş olup, 10 cm üzerinden verilen 

puanın ortalama 5,42±2,71cm olduğu ve ACYÖ toplam puanı açısından anlamlı ve 

negatif yönde ilişki bulunduğu saptandı. Hastaların %28,9’u beden görünümlerinin 

cinsel yaşamlarını etkilediğini bildirdi ve ACYÖ toplam puan ortalamaları 

karşılaştırmasında gruplar arasında anlamlı fark saptandı. Araştırmadan elde edilen 

bulgular Parkinson hastalarının beden görünümlerinden duydukları rahatsızlığın cinsel 

yaşamda sorunlara neden olduğu görüşünü desteklemektedir. 

Çalışmada Parkinson hastalarının iştah durumları ile ACYÖ toplam puan 

karşılaştırmasında iştahı azalan ve iştah kaybı olmayan bireyler arasında anlamlı fark 
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saptanmıştır ve iştah kaybı yaşayan bireylerin ACYÖ toplam puan ortalaması daha 

yüksek bulunmuştur. İştah durumu depresyon, anksiyete bozukluğu ve gastrointestinal 

problemler gibi pek çok olgudan etkilenebilecek olan bir durumdur (Türkçapar 2004; 

Malek ve ark. 2017). Çalışmada hastaların depresyon ve anksiyete durumlarıyla ACYÖ 

arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Literatürde iştah kaybının cinsel sorunlar 

üzerindeki etkisini inceleyen herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle 

yapılacak olan araştırmalar için bu durumun göz önünde bulundurulması önerilebilir. 

5.5. Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği ile Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği 

Arasındaki İlişkinin Tartışılması 

Bu bölümde Parkinson hastalarının ACYÖ puanları ile Hastane Anksiyete ve 

Depresyon Ölçeği’nin “Anksiyete” ve “Depresyon” alt boyutları puanları arasındaki 

ilişkinin tartışılmasına sırasıyla yer verilecektir. 

Anksiyete; genetik nedenler, nörotransmitterlerde bozulma, kişilik ve olumsuz 

yaşam olayları ile meydana gelebilen karmaşık patofizyolojiye sahip bir bozukluktur 

(Kaur ve Singh 2017). Parkinson hastalığı ile birlikte nörotransmitterlerde meydana 

gelen bozulmalar ve ortaya çıkan fizyolojik semptomların bireylerde yarattığı stresin 

anksiyete bozukluklarının gelişmesine neden olduğu düşünülmektedir (Tunç ve ark. 

2007; Atagün ve ark. 2013; Chen ve Marsh 2014). 

Anksiyete bozuklukları Parkinson hastalarında sık görülen psikiyatrik 

bozukluklardan biridir. Tabloya anksiyete ile birlikte genellikle depresyon da eşlik 

etmekte olup, normal popülasyona göre daha sık karşılaşılmaktadır (Brown ve ark. 

1990; Welsh ve ark. 1997; Öztürk ve ark. 2004; Tunç ve ark. 2007; Chaudhuri ve ark. 

2010; Duncan ve ark. 2013; Gümüş ve ark. 2013; Stanković ve ark. 2016; Zhang ve ark. 

2016). Tunç ve arkadaşlarının (2007) araştırmasında anksiyete açısından Parkinson 

hastaları ve Parkinson tanısı bulunmayan grup karşılaştırılmış ve anksiyetenin anlamlı 

olarak Parkinson hastalarında kontrol grubuna göre daha fazla olduğu saptanmıştır. Bu 

çalışmada hastalar anksiyete yönünden incelendi ve HAD-A puan ortalamalarının eşik 

değerin altında bulunduğu görüldü. Katılımcıların H&Y evrelerinin genellikle 1-2 

olmasının günlük aktivitelerinde bağımsızlık düzeylerinin daha fazla olmasına ve 

dolayısıyla anksiyete düzeylerinin düşük bulunmasına etken olabileceği düşünüldü. 

Aynı zamanda katılımcıların hastalık sürelerinin uzun olmasının bireylerin hastalık 
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hakkındaki bilgi düzeyi, hastağı kabullenme, uyum ve başetme becerilerini arttırarak 

daha az anksiyete yaşamalarına neden olabileceği düşünüldü. 

Parkinson hastalarında gerek fizyolojik gerekse hastalık ve belirtilerin bireylerde 

yarattığı algı ve stres nedeni ile ortaya çıkan anksiyete, cinsel işlevlerini de olumsuz 

yönde etkileyebilmektedir (Welsh ve ark. 1997; Atagün ve ark. 2013; Kotková ve Weiss 

2013). Welsh ve arkadaşlarının (1997) kadın Parkinson hastaları ile yaptığı çalışmada 

hastalarda bulunan anksiyetenin kontrol grubuna göre fazla olduğu ve cinsel ilişki 

esnasında yaşadıkları anksiyete nedeni ile cinsel ilişkiden kaçındıkları bildirilmiştir. 

Kotková ve Weiss (2013) araştırmasında cinsel disfonksiyonun kadınlarda anksiyete ile 

ilişkili olduğu saptamıştır. Atagün ve arkadaşlarının (2013) çalışmasında anksiyete 

ölçeği skorunun ACYÖ ile ilişkili olduğu yani anksiyetenin bireylerin cinsel 

işlevlerinde bozukluklarının belirleyicilerinden biri olduğu bulunmuştur. Bu araştırmada 

da ACYÖ toplam puanları ile HAD-A puanları arasında ileri düzeyde anlamlı, pozitif 

yönlü ve orta kuvvette bir ilişki bulunmuştur. Çalışmada hastaların anksiyete skorları 

arttıkça cinsel işlevlerinde meydana gelen bozulmanın arttığı görüldü. 

Literatürde anksiyete bozukluğu ile cinsel sorunların ilişkisinin olmadığını 

bulgulayan çalışmalar da bulunmaktadır (Çelikel ve ark. 2008; Kummer ve ark. 2009; 

Atagün ve ark. 2010; Hand ve ark. 2010). Çelikel ve arkadaşlarının (2008) çalışmasında 

anksiyete şiddetinin Parkinson hastalarının cinsel işlevlerinde bozulma ile ilişkisinin 

bulunmadığı bildirilmiştir. Kummer ve arkadaşlarının (2009) araştırmasında Parkinson 

hastalarında bulunan yaygın anksiyete bozukluğunun cinsel istekte azalma ile ilişkisinin 

olmadığı saptanmıştır. Atagün ve arkadaşlarının (2010) çalışmasında da hastalarda hafif 

anksiyete bozukluğu bulunduğu ancak ACYÖ karşılaştırmasında anlamlı ilişki 

saptanmadığı bildirilmiştir. 

Anksiyetenin Parkinson hastalarında cinsel sorunlar ile ilişkisinin olduğu açıkça 

görülmektedir. Bu nedenle cinsel sorunlar incelenirken anksiyetenin varlığı ve cinsel 

sorunlara olan etkisinin göz ardı edilmemesi gerektiği düşünülmektedir. 

Bu çalışmada katılımcıların Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği’nde 

depresyon alt boyutunda aldıkları puanların ortalaması belirlenen kesme puanından 

yüksek saptandı. Buna göre katılımcıların depresyon açısından risk altında oldukları 

söylenebilir. 
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Parkinson hastalığında depresyonun ortaya çıkmasının hastalık belirtileriyle 

birlikte bireylerin yaşadıkları stres ve fiziksel bağımlılık durumu ve/ veya meydana 

gelen nörodejenerasyon ile ilişkili olarak ortaya çıkabileceği düşünülmektedir 

(McDonald ve ark. 2003). Depresyon, Parkinson hastalarında en sık karşılaşılan 

psikiyatrik bozukluktur (Basson 1996; Brown ve ark. 1990; Sarandöl ve ark. 2007; Qin 

ve ark. 2009; Chaudhuri ve ark. 2010; Karadağ ve ark. 2012; Stanković ve ark. 2016; 

Zhang ve ark. 2016). Parkinson hastalarında depresyonun Parkinson hastalığı 

bulunmayan bireylere oranla daha sık görüldüğü ve hastaların yaşam kalitelerini 

olumsuz yönde etkilediği bildirilmiştir (Qin ve ark. 2009; Stanković ve ark. 2016).  

Literatürde Parkinson hastalarının cinsel yaşamlarına yönelik olarak yapılan 

çalışmaların hemen hepsinde depresyon ile cinsel sorunların ilişkisi incelenmiştir.  

Depresyonun cinsel sorunlar ile ilişkisi olmadığını bildiren çalışmalar olmasına karşın 

(Brown ve ark. 1990; Çelikel ve ark. 2008; Hand ve ark. 2010; Wielinski ve ark. 2010; 

Bronner ve ark. 2014); ilişkili olduğunu bildiren çalışmalar çoğunluktadır (Brown ve 

ark. 1990; Basson 1996; Welsh ve ark. 1997; Jacobs ve ark. 2000; Kummer ve ark. 

2009; Kotková ve Weiss 2013; Bronner ve ark. 2014; Jitkritsadakul ve ark. 2015; 

Ferrucci ve ark. 2016; Varanda ve ark. 2016). 

Bu çalışmada ACYÖ toplam puanları ile HAD-D puanları arasında ileri düzeyde 

anlamlı, pozitif yönlü ve orta kuvvette bir ilişki bulunmuştur. Literatür ve çalışma 

bulgularına bakıldığında, bu durumu hastaların depresyon düzeyi arttıkça cinsel 

sorunlarında artış meydana gelebileceği ya da hastalarda bulunan cinsel sorunların 

depresyona neden olabileceği şeklinde çift yönlü olarak yorumlanabilir.  

Parkinson hastalığında en sık saptanan psikiyatrik bozukluğun depresyon olması 

ve cinsel sorunlar ile ilişkisinin saptandığı çalışmaların çoğunlukta bulunması, 

hastalarda cinsel sorunları incelerken depresyon boyutuna da dikkat edilmesi 

gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Sonuç olarak; 

 Parkinson hastalarında cinsel sorunlar ve ilişkili etmenleri incelemek amacı ile 

yapılan bu araştırmada; 

 Katılımcıların yaş ortalamasının 64,34±10, %65,8’inin erkek, %88,2’sinin evli,  
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 %44,7’sinin ilkokul mezunu, %55,3’ünün emekli olduğu, %98,7’sinin sosyal 

güvencesinin bulunduğu, %78,9’unun gelir durumunun giderlerini karşılamaya 

yeterli olduğu ve %60,5’inin eşi ile birlikte yaşadığı bulundu. 

 Katılımcıların Hoehn-Yahr evreleri ortalaması 2,02±0,82 olup, %36,8’inin 2. 

evrede olduğu belirlendi. 

 Katılımcıların Parkinson tanı süresi ortalaması 78,64±62,88 ay, tedavide alınan 

total Levodopa dozu ortalaması 692,5±359,16 mg ve tedavi süresi ortalaması 

62,14±46,75 ay olarak saptandı. 

 Katılımcıların %57,9’u tedavide dopamin agonisti kullanmakta, %85,5’i çoklu 

tedavi almakta, %90,8’I tedaviyi düzenli kullanmakta, %39,5’i kullandıkları 

tedaviden yan etki görmekte ve yan etki görenlerin %23,3’ünün cinsel işlev 

bozukluğu olarak hiperseksüalite sorunu yaşadığı görüldü. 

 Katılımcıların %59,2’sinin Parkinson hastalığına ek olarak bir ya da daha fazla 

hastalık bulunduğu; ek hastalık bulunanların %36,6’sının kalp damar 

hastalıkları, %24,4’ünün ruhsal hastalıklar ve %20’sinin Diyabetus Mellitus 

tanısı bulunduğu belirlendi. 

 Katılımcıların %51,3’ünün günlük yaşamını sürdürmede destek almadığı, destek 

alan bireylerin %67,6’sının eşinden destek aldığı, %96,1’inin yardım almadan 

beslenebildiği, %75’inin yardım almadan boşaltım ihtiyacını karşılayabildiği, % 

65,8’inin yardım almadan giyinebildiği, %57,9’unun yardım almadan vücut 

temizliği yapabildiği ve %73,7’sinin yardım almadan yürüyebildiği saptandı. 

 Katılımcıların %71,1’inin beden görüntüsünün cinsel yaşamını etkilemediğini 

düşündüğü, %82,9’unun iştah ve %81,6’sının kilo kaybı yaşamadığı, kilo kaybı 

yaşayanların %50’sinin 6 kilodan fazla kilo kaybının olduğu belirlendi. 

 Katılımcıların %71,1’inin uyku düzensizliği yaşamadığı ve %30,3’ünün uykuya 

dalmada güçlük çektiği bulundu. 

 Katılımcıların gece uyku saati ortalaması 6,08±1,78 ve gündüz uyku ortalaması 

1,48±0,51 saat olarak saptandı. 
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 Katılımcıların fiziksel sağlık algılama düzeyi ortalaması 5,09±2,63, beden 

görüntüsünden memnun olma düzeyi ortalaması 5,42±2,71 ve ruhsal sağlık 

algılama düzeyi ortalaması 5,58±2,70 olarak orta düzeyde belirlendi. 

 Katılımcılarda cinsel sorun görülme oranı yüksek bulundu, %88,16’sının (n=67) 

Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği puanının 11’in üzerinde olduğu saptandı. 

 Katılımcıların ACYÖ toplam puan ortalamaları karşılaştırmasında cinsiyetler 

arasında anlamlı fark bulunduğu saptandı (p=0,001).  

 Katılımcıların Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği toplam puan ortalamaları 

kadınların 21,42±5,27, erkeklerin 16,60±5,17 olup, kadınların puan 

ortalamasının erkeklerden daha yüksek olduğu saptandı. Kadınlarda erkeklerden 

daha fazla cinsel sorun görüldüğü belirlendi. 

 Katılımcıların yaşı ile ACYÖ toplam puan arasında pozitif yönde, anlamlı ve 

orta kuvvette ilişki bulundu (r=0,406; p<0,001). 

 Katılımcıların ACYÖ toplam puan ortalamaları karşılaştırmasında eğitim 

düzeyleri (p=0,015), çalışma durumları (p<0,001) ve birlikte yaşadığı kişi/kişiler 

(p=0,004) grupları arasında anlamlı fark olduğu belirlendi. Gruplarda en yüksek 

ACYÖ puan ortalaması ilkokul mezunu bireylerde 20,26±6,31, çalışmayanlarda 

22,14±5,50 ve çocuğunun yanında yaşayanlarda 22,00±6,74 olarak saptandı. 

 ACYÖ toplam puan ortalamaları karşılaştırmasında medeni durum ve çalışma 

durumunda gruplar arasında fark saptanmadı (p> 0,05). 

 Katılımcıların ACYÖ puan ortalaması karşılaştırmasında cinsel işlev 

bozuklukları ile ilgili yan etki görülenler ile diğer yan etkilerin görüldüğü 

hastalar arasında anlamlı fark bulundu (p=0,003). Diğer yan etkilerin görüldüğü 

hastaların ACYÖ puan ortalaması (19,09±6,49) cinsel işlev bozuklukları ile 

ilgili yan etki görülenlerden daha yüksek saptandı. 

 Katılımcıların H&Y evresi (r=-0,082), Parkinson tanı (r=0,020), total levodopa 

dozu (r=-0,29) ve tedavi süresi (r=0,045) ile ACYÖ toplam puanı arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı ilişki saptanmadı (p>0,05). 

 Katılımcıların dopamin agonisti kullanımı, tedavi türü, tedavi kullanım düzeni, 

yan etki görme durumu ve ek hastalık bulunma durumu ile toplam puan 

ortalaması karşılaştırmasında gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). 
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 Katılımcıların fiziksel sağlık düzeyi algılaması (r=-0,328; p=0,004), ruhsal 

sağlık düzeyi algılaması (r=-0,38; p= 0,001) ve beden görüntüsünden memnun 

olma düzeyi (r=-0,279; p=0,015) ile ACYÖ toplam puanı açısından anlamlı, 

negatif yönde ve düşük kuvvette ilişki bulundu. 

 Katılımcıların ACYÖ toplam puan ortalaması açısından kendi kendine vücut 

temizliğini yapabilenler ile yapamayanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark bulundu (p=0,011). Kendi kendine vücut temizliğini yapamayanların 

ACYÖ puan ortalaması 20,16±5,55 olarak kendi kendine vücut temizliği 

yapabilenlerden daha yüksek bulundu. 

 Katılımcılarda yardım almadan yürüyebilen bireyler ile yürüyemeyenler 

arasında toplam puan ortalaması karşılaştırmasında anlamlı fark bulundu 

(p=0,041). Yardım almadan yürüyemeyenlerin ACYÖ toplam puan ortalaması 

(20,5±5,83) yardım almadan yürüyebilenlerden daha yüksek saptandı. 

 Katılımcılarda uykuya dalmada güçlük yaşayan bireyler ile yaşamayan bireyler 

arasında anlamlı fark bulundu (p=0,002). Uykuya dalmada güçlük yaşayanların 

ACYÖ toplam puan ortalamasının (21,22±4,7) uykuya dalmada güçlük 

yaşamayanlardan daha yüksek olduğu belirlendi. 

 Katılımcıların diğer günlük aktivite durumlarını yerine getirmede (beslenme, 

boşaltım, giyinme) ile ACYÖ toplam puan ortalamaları arasında anlamlı fark 

bulunmadı (p>0,05). 

 Katılımcılar arasında beden görüntüsünün cinsel yaşamlarını olumsuz 

etkilediğini düşünenler ile düşünmeyenler arasında anlamlı fark bulundu 

(p=0,034). Beden görüntüsünün cinsel yaşamlarını olumsuz etkilediğini 

düşünenlerin ACYÖ puan ortalaması (20,59±6,54) beden görüntüsünün cinsel 

yaşamlarını etkilemediğini düşünen bireylerden daha yüksek saptandı. 

 Katılımcılarda iştahı durumu her zamanki gibi olanlar ile iştahı her zamankinden 

az olanlar arasında anlamlı fark bulundu (p=0,032). İştah durumu her 

zamankinden az olanların ACYÖ puan ortalamasının (21,62±6,32) iştah durumu 

her zamanki gibi olanlardan daha yüksek olduğu belirlendi. 

 Katılımcıların ACYÖ toplam puanları ile HAD-A puanları arasında pozitif 

yönde, anlamlı ve orta kuvvette ilişki bulundu (r=0,446; p< 0,001). Hastaların 
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anksiyete skorları arttıkça cinsel işlevlerinde meydana gelen bozulmanın arttığı 

saptandı. 

 Katılımcıların ACYÖ toplam puanları ile HAD-D puanları ortalaması arasında 

pozitif yönde, anlamlı ve orta kuvvette ilişki bulundu (r=0,518; p<0,001). 

Hastaların depresyon düzeyi arttıkça cinsel işlevlerinde meydana gelen 

bozulmanın arttığı saptandı. 

Öneri olarak; 

 Cinselliğin kültürel faktörlerden de etkilenen bir kavram olması nedeni ile farklı 

kültürlerde de Parkinson hastalarında cinsel sorunlar ve ilişkili etmenlerin 

belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılması gerekli olabilir.  

 Katılımcıların H&Y evresi çalışmamızda genellikle evre 1-2’dedir. Cinsellik her 

dönemde bireyler için önemli olan bir kavramdır. Bu nedenle Parkinson 

hastalarında cinsel sorunların hastalığın ilerleyen evrelerinde de incelenmesi 

önemlidir. Evre dağılımının eşit olduğu geniş örneklemli çalışmalar Parkinson 

hastalığında yaşanabilecek sorunların saptanması açısından önemlidir. 

 ACYÖ’de hiperseksüaliteyi belirlemeye yönelik herhangi bir soru 

bulunmamaktadır. Bu nedenle yapılacak olan çalışmalarda bu durumun göz 

önünde bulundurulması önerilebilir. 

 Parkinson hastalarında anksiyete ve depresyon sıklıkla görülmesi ve cinsel 

yaşamlarını etkilemesi nedeni ile psikiyatri hemşireleri tarafından hastaların 

depresyon ve anksiyete riski açısından değerlendirilerek uygun girişim ve 

yönlendirmenin yapılmasının önemi açıktır. 

 Uyku ve iştah bozukluklarının Parkinson hastalarında sık görülmesi nedeni ile 

hemşirelerin bu konularda hastaları değerlendirmesi oldukça önemlidir. Bu 

belirtilerin aynı zamanda depresyon ve anksiyete belirtisi olması neden ile 

psikiyatri hemşirelerine depresyon ve anksiyete riskinin belirlenmesinde önemli 

görevler düşmektedir. Ek olarak bu bozuklukların cinsel fonksiyonlara olan 

etkisini araştıracak daha fazla sayıda çalışmaya gereksinim vardır. 

 Dopaminerjik ilaç kullanımında dikkat edilmesi gerekenler ve tedavide 

görülebilecek yan etkiler (dürtü kontrol bozukluğu, hiperseksüalite vb.) 

açısından hasta ve hasta yakınlarına hemşireler tarafından gerekli eğitim 
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verilmeli, takip ve danışmanlık yapmalıdır. Tedavi nedeni ile hiperseksüalite 

sorunu yaşayan hastaların tedavi düzenlemesi için hekime yönlendirilmesi 

açısından hemşirenin rolü büyüktür. 

 Parkinson hastalarında cinsel sorunlar pek çok nedenle ortaya çıkabilen ve sık 

görülen sorunlardır. Cinsel sorunlar hastalar açısından dile getirmesi zor 

sorunlar olabilmektedir. Bu nedenle sağlık profesyonellerinin Parkinson 

hastalarını değerlendirirken cinsellik boyutunu atlamamasının önemli olduğu 

açıktır. 
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