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ÖNSÖZ 
 
 
Değerli Meslektaşlarım, 

Sizlerin ilgi ve desteği ile geleneksel hale gelen Uludağ Nöroloji Günleri toplantılarının 

7. sini bu yıl gerçekleştiriyoruz. Düzenleme kurulu olarak bu yıl da geçen yıllarda olduğu 

gibi oldukça yoğun ve zengin içerikli, kurs ve satellit toplantılarla güçlendirilmiş bir 

toplantı gündemi hazırladık. Bu toplantıda Demans ve Parkinson konularını 

derinlemesine olarak tüm detaylarıyla ve özellikle mesleki pratiğe yönelik olarak 

sahadaki meslektaşlarımızın daha da yararlanacağı bir biçimde hazırlamayı amaçladık 

ve bu programı geçen yıllarda çok ilgi çeken İleri EMG kursu ve bu yıl ilk kez yaptığımız 

pratik “Botulinum Toksini Uygulama Kursu” ile de güçlendirdik. Bu kursun da 

meslektaşlarımız tarafından yoğun ilgi ile karşılandığını ve kayıtların çok önceden 

dolduğunu görmek bizleri daha da cesaretlendirdi bundan sonraki toplantılarımızın 

organizasyonları ve programları açısından.  

Tüm konular alanlarında engin deneyime sahip öğretim üyelerimiz tarafından 

sunulacaktır, bu açıdan değerli öğretim üyelerimize kongremize olan özverili katkıları ve 

emekleri için sonsuz teşekkürü borç biliyoruz. Katılımcı meslektaşlarımıza da bu yoğun 

programa olan ilgi ve destekleri için teşekkür ediyoruz katılımlarıyla bizleri sonraki 

organizasyonlara cesaretlendirdikleri için.  

Uludağ Nöroloji Günlerine sektördeki tüm olumsuzluklara rağmen desteğini her yıl 

olduğu gibi esirgemeyen ilaç ve medikal firmalarının değerli yöneticilerine de sponsorluk 

ve stant alarak ve satellit toplantılar düzenleyerek verdikleri destek nedeniyle teşekkür 

ediyoruz.  

Kongrenin bilimsel etkinliği yanında Uludağ’ ın doyulmaz güzelliği ve manzarası, sosyal 

yaşamı ile de keyifli olacağına inanıyorum.  

Başarılı, verimli bir kongre geçirmeniz dilekleriyle… 

 

Kongre Düzenleme Kurulu Adına  

Prof. Dr. Mustafa Bakar 
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EMG ve İLERİ EMG KURSU 

 

01 Mart 2012, Perşembe        

  

Oturum Başkanı: Dr. Mustafa Ertaş 

 

14:30 – 15:00 Sinir İletimi (Temel Bilgiler) / Dr. Barış Baslo 

15:00 – 15:30 İğne Elektromiyografisi (Temel Bilgiler) / Dr. Mustafa Ertaş 
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16:00 – 16:30 Kranial Nöropatiler / Dr. Nurten Uzun 
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Fasiyal ENoG, İğne EMG paternleri, Tek Lif EMG)  

 

 

BOTULINUM TOKSİNİ UYGULAMA KURSU 

 

01 Mart 2012, Perşembe 

 

Oturum Başkanı: Dr. Yeşim Gülşen Parman 

 

14.00-14.30 Botulinum Toksin Etki Mekanizması ve Uygulama Alanları /  

 Dr. Yaşar Kütükçü 

14.30-15.00  Botulinum Toksin Yüz Uygulamaları / Dr. Zafer Çolakoğlu 

15.00-15.30  Botulinum Toksin Oromandibuler Distoni ve Siyalore / Dr. Cenk Akbostancı 

15.30-16.00  Botulinum Toksin Servikal Distoni / Dr. Raif Çakmur 

16.00-16.30  Kahve arası 

16.30-17.00  Botulinum Toksin Ekstremite Uygulamaları / Dr. Yeşim Gülşen Parman 

17.00-17.30  Botulinum Toksin Uygulamalarında EMG Kullanımı-Pratik Yaklaşım /  

 Dr. Meral Kızıltan 
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02 Mart 2012, Cuma 

 

Parkinson 

 Oturum Başkanları: Dr. Bülent Elibol, Dr. Ayşe Bora Tokçaer 

 

08:30 – 09:00 Parkinson Hastalığında Tanı ve Diğer Parkinsonizm Sendromları İle Ayrıcı Tanı / 
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09:00 – 09:30 Genetik Parkinsonizm Sendromları / Dr. Bülent Elibol 
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11:30 – 12:00 Dopamin Disregülasyon Sendromları ve Dürtü Kontrol Bozuklukları /  
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Oturum Başkanı: Dr. Bülent Elibol 

Konuşmacı: Dr. Raif Çakmur 

 

Parkinson 

 Oturum Başkanları: Dr. Sibel Özkaynak, Dr. Zafer Çolakoğlu 
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Dr. Hülya Apaydın 
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19:30 – 22:30 AKŞAM YEMEĞİ 
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03 Mart 2012, Cumartesi 
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 Oturum Başkanları: Dr. Hakan Gürvit, Dr. Ayşe Bingöl 

 

08:30 – 09:00 AH da Yeni Tanı Yöntemleri / Dr. Gökhan Erkol 

09:00 – 09:30 AH Tedavisinde Bugün / Dr. Ayşe Bingöl 

09:30 – 10:00 AH Tedavisinde Gelecek / Dr. Hakan Gürvit 

10:00 – 10:30 AH da Ajitasyon Tedavisi / Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu 

 

10:30 – 11:00 KAHVE ARASI 
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Oturum Başkanları: Dr. Haşmet Hanağası, Dr. Oğuz Tanrıdağ 

 

11:00 – 11:30 AH da Hukuksal Sorunlar / Dr. Mustafa Cankurtaran 

11:30 – 12:00 Parkinson Hastalığı ve Diğer Ekstrapiramidal Hastalıklara Eşlik Eden Demanslar 

/ Dr. Haşmet Hanağası  

12:00 – 12:30 Lewy Cisimcikli Demans ve Tedavisi / Dr. Hatice Mavioğlu  

12:30 – 13:00 Frontotemporal Demans ve Tedavisi / Dr. Oğuz Tanrıdağ 

 

13:00 – 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ 

 

16:00 – 17:00 Uydu Sempozyumu (Eczacıbaşı Baxter) 

İmmün Kökenli Nöropatiler ve Tedavi Yaklaşımları 

Oturum Başkanı: Dr. Yeşim Gülşen Parman 

Konuşmacılar: Dr. Yeşim Gülşen Parman, Dr. Ali Emre Öge 
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17:30 – 18:00 Vasküler Demans ve Tedavisi / Dr. Demet Özbabalık 

18:00 – 18:30 Hızlı İlerleyen Demanslar / Dr. Pervin İşeri 

18:30 – 19:00 Demanslı Hasta Yakını Eğitimi / Dr. Aynur Özge 

 

19:30 – 22:30 AKŞAM YEMEĞİ 

 

04 Mart 2012, Pazar 

 

08:00 – 12:00 OTELDEN AYRILIŞ
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PARKİNSON HASTALIĞINDA TANI VE DİĞER 
PARKİNSONİZM SENDROMLARI İLE AYIRICI TANI  

 

Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara 

 

 

 

Parkinson hastalığı (PH) 1817 yılında James Parkinson tarafından "titreyen felç" olarak 

tanımlanmış, daha sonra Charcot titremenin eşlik etmediği tiplerinin olabileceğini, 

kaslarda parezi değil hareket yavaşlığı olduğunu bildirmiş ve hastalığa ilk tanımlayan 

kişinin adının verilmesini önermiştir.  

Parkinson hastalığının dört belli başlı klinik özelliği TRAP akronimi olarak 

gruplandırılabilir.  

 T: İstirahat tremoru 

 R: Rijidite 

 A: Akinezi/bradikinezi 

 P: Postural denge bozukluğu 

 

Tremor 

En sık istirahat tremoru görülür. Eldeki tremor supinasyon-pronasyon tremorudur. 

Tremor çenede, dilde, ayakta da olabilir, esansiyel tremordan (ET) farklı olarak 

baş/boyun veya vokal kordlarda tremor gözlenmemektedir. Tremor hareket sırasında ve 

uykuda kaybolur. Parkinson hastalarının postural tremoru da olabilir, ET'den farkı hasta 

kollarını öne doğru uzattığında tremorun birkaç saniyelik latent dönemden sonra 

belirmesidir. Parkinson olgularını %11'inde hastalığın hiçbir evresinde tremor 

gözlenmemektedir.  

Rijidite 

Ektremitenin pasif hareketi sırasında ortaya çıkan artmış dirençtir. Hafif şiddette rijidite 

karşı ekstremiteye istemli hareket yaptırılarak Froment manevrası ile saptanabilir. 

Rijiditey ağrı eşlkiedebilir ve ağrılı omuz nedeniyle artrit, bursit gibi tanılara neden 

olabilir. 
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Bradikinezi  

Parkinson hastalığının en karakteristik özelliği olup, hareketteki yavaşlamayı tanımlar. 

Hareketin planlanması, başlatılması ve sürdürülmesinde, ardıl ve eş zamanlı motor 

işlevlerde zorluk vardır. Öncelikle ince beceri gerektiren düğme ilikleme, alet kullanımı 

gibi fonksiyonlar bozulur. Spontan hareketler, jest ve mimikler azalır, salya akması, 

monoton ve kısık sesle konuşma, yürürken kol salınımında azalma olur. Bradikinezik 

hasta ani uyaranlar (örneğin yaygın alarmı gibi) etkisi ile hızlı hareket edebilir, bu durum 

kinesia paradoxica olarak adlandırılır.  

Postural denge bozukluğu 

Postural reflekslerin kaybına bağlı postural denge bozukluğu PH'nın ileri evre 

belirtilerindendir. Parkinson hastalarının en sık düşme nedenlerindendir. Postural denge 

bozukluğu progresif suranükleer felç ve multisistem atrofiye göre daha geç, başlangıçtan 

ortalama 108 ay sonra ortaya çıkar. Ortostatik hipotansiyon, proprioseptif duyu kusuru, 

vestibüler işlev bozukluğunun neden olduğu denge sorunlarından ayırt edilmelidir.  

Parkinson hastalığında konuşma ve yutma bozuklukları, antefleksiyon postürü, 

kamptokormi, donma gibi motor semptomlar da gözlenir.  

Hastalığın otonomik disfonksiyon, bilişsel ve davranışsal bozukluklar, uyku sorunları 

gibi non-motor belirtileri de vardır.  

PH Tanı ölçütleri 

Gerekli bulgular 

 Bradikinezi  

ve aşağıdakilerden en az 1’i 

 Rijidite  

 Tremor 

 Postural denge bozukluğu (görsel, vestibüler, serebellar, proprioseptif 

disfonksiyona bağlı olmayan) 

Dışlama ölçütleri 

 İnme öyküsü, basamak tarzında ilerleme 

 Yineleyici kafa travması 

 Kesin ensefalit öyküsü 

 Okulojirik krizler 

 Nöroleptik ilaç kullanımı 

 Birden fazla akrabada hst. 

 Devam eden remisyon  
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 Üç yıldan uzun süre unilateral bulgular  

 Supranükleer bakış felci 

 Serebellar bulgular 

 Erken evrede otonomik belirtiler 

 Erken evrede demans  

 Babinski bulgusu 

 BBT’de serebral tümör, hidrosefali 

 Yüksek doz levodopaya yanıtsızlık 

 MPTP’ye maruz kalma  

Destekleyici ölçütler (kesin PH tanısı 3 veya daha fazla özellik gerekli) 

 Unilateral başlangıç 

 İstirahat tremoru 

 Progresif seyir 

 Hastalığın ilk başladığı tarafta daha belirgin asimetrik bulgular 

 Levodopaya % 70-100 yanıt 

 Levodopa ile şiddetli diskinezi  

 Beş yıl veya daha uzun süre levodopa yanıtı 

 On yıl veya üzerinde sağ kalım  

 

AYIRICI TANI  

Parkinson hastalığının ayırıcı tanısında parkinsonizm belirtileriyle seyreden, göreceli 

olarak daha nadir görülen dejeneratif durumları akılda tutmak gerekir. Bu hastalıklardan 

multisistem atrofi (MSA), kortikobazal dejenerasyon (CBD), Lewy cisimli demans 

(LBD), progresif supranükleer parezi (PSP) Parkinson artı sendromlar başlığı altında yer 

alırlar. Ayrıca spinoserebellar ataksiler, distoni sendromları, Huntington hastalığı, Fahr 

hastalığı ve çeşitli proteinopatilerde de parkinsonizm bulguları gözlenebilmektedir.  

İlaç veya toksinlerin neden olduğu parkinsonizm, vasküler parkinsonizm ve normal 

basınçlı hidrosefalus sekonder parkinsonizm olarak sınıflandırılırlar. 

 

MULTİSİSTEM ATROFİ 

Multisistem atrofi (MSA) erişkin dönemde başlayan, ilerleyici, nedeni bilinmeyen 

sporadik nörodejeneratif bir hastalıktır. Önceden striatonigral dejenerasyon, 

olivopontoserebellar atrofi, Shy-Drager sendromu gibi adlarla bilinen klinik tablolar 

günümüzde ortak bir terim ile “multisistem atrofi” olarak tanımlanmaktadır  
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Multisistem atrofi insidensi toplumda yılda 0.6/100000, 50 yaş üzeri nüfusta 3 /100000 

olarak bildirilmiştir. MSA kadın ve erkeklerde ortalama altıncı on yılda ortaya çıkan 

ilerleyici sağ kalım süresi 6-9 yıl arasında değişen bir hastalıktır. Ancak bazı olgular 15 

yıldan uzun süre yaşarlar. 

Temel klinik özellikler otonomik yetmezlik, parkinsonizm, serebellar ataksi ve piramidal 

bulgulardır. MSA’nin parkinsonizm tipi ilerleyici akinezi, rijidite, sıçrayıcı postural 

tremor ile karakterlidir. İstirahat tremoru enderdir. Hastaların çoğunda orofasiyal veya 

kranyoservikal distoni vardır, yüksek perdeli ve titrek dizartri görülür. Postural denge 

erken dönemde bozulur, ancak düşme enderdir. Hastalığın başlangıçta PH’dan ayrımı 

zordur. Bulguların asimetrik başladığı, istirahat tremorunun eşlik ettiği ve L-dopaya 

olumlu yanıt veren olgularda ayırıcı tanı özellikle zordur. 

Multisistem atrofi -C tipinde yürüyüş ataksisi, ekstremitede kinetik ataksi, tarayıcı 

dizartri ve serebellar tipte göz hareket bozuklukları ortaya çıkar. Erken evrede erişkin 

başlangıçlı spinoserebellar ataksiden ayırıcı tanısı zor olabilir.  

Otonomik işlev bozukluğu ürogenital ve ortostatik belirtilerle ortaya çıkar. Erkeklerde 

ereksiyon sorunu, kadın ve erkeklerde idrar inkontinansı veya retansiyonu öncü 

semptomlardır veya erken evrede belirirler. İdrar yapma kusurları MSA’de sık olmasına 

karşın, konstipasyon PH’dan farklı değildir.  

Erken dönemde denge bozukluğu, hızlı seyir, orantısız antekollis, eller veya ayaklarda 

kontraktürler, sıçrayıcı tremor, diurnal inspiratuvar stridor, şiddetli disfoni, dizartri, 

disfaji, emosyonel inkontinans nedensiz ağlama MSA’nin PH’dan en önemli farklarıdır. 

MSA ayırıcı tanısında en sık hata MSA-P ile idiyopatik PH arasında yapılır. Otonomik 

belirtiler saf otonomik yetmezlikten ayırt edilmelidir. PSP ve CBD ayırıcı tanıda 

düşünülmelidir. Serebellar bulgular baskın olduğunda geç başlangıçlı spinoserebellar 

ataksiler SCA 2, SCA 3, SCA 6, geç başlayan Friedreich ataksisi, frajil X tremor ataksi 

sendromu ve primer progresif multipl skleroz MSA ile karıştırılabilir. 

 

KORTİKOBAZAL DEJENERASYON 

Kortikobazal dejenerasyon (CBD) ilk tanımlanan olgularda asimetrik frontoparietal 

atrofi, nöron kaybı, gliozis ve Nissl maddesiyle boyanmayan (akromatik) nöronal hücre 

gövdelerinde şişme özellikleri nedeniyle “nöronal akromazi ile kortikodentatonigral 
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dejenerasyon” olarak adlandırılmıştır. Zamanla diğer olgu bildirimlerinde adı değişerek 

CBD haline gelmiştir.  

Bu hastalık genellikle yaşamın altıncı ila sekizinci on yıllarında ortalama 63 yaşında 

başlar. Kadın ve erkek cinsiyette eşit sıklıkta görülür. Sporadik bir hastalık olmasına 

karşın, ender olarak ailesel olgular da gözlenmektedir. İnsidens yılda 0.62-0.92 /100000, 

prevalans 4.9-7.3/ 100000 dolayındadır.  

Olguların yarısından fazlasında ilk belirti “yararsız kol”dur. Kortikobazal dejenerasyonda 

motor bulgular tek taraflı ve belirgin olarak asimetriktir. Genellikle bir ekstremitede 

özellikle kolda rijidite veya bradikinezi en sık belirtilerdir. Tremor ve stimulusa duyarlı 

myoklonus, yürüyüş bozukluğu, denge kusurları ve düşmeler ileri evrenin motor 

belirtileridir. Asimetrik ekstremite distonisi olguların çoğunda gözlenir.  

Kortikal işlev bozukluğu en sık ideomotor apraksi olarak ortaya çıkar. Kortikobazal 

dejenerasyonda apraksi el hareketlerinin taklidinde ve gerçek aletlerin kullanılması 

sırasında belirir. Yabancı el fenomeni bir ekstremiteyi yabancı imiş gibi hissetmek veya 

ekstremitedeki istemsiz hareketleri uzuv kendi iradesiyle hareket ediyor gibi algılamaktır. 

Kognitif bozukluk oldukça yaygındır. Frontal yürütücü işlev bozukluğu ön plandadır.  

Ayırıcı tanıda en çok PSP’den ayırma sorunu yaşanır. Progresif akıcı olmayan afazi, 

frontotemporal demans, Alzheimer hastalığı, ender olarak Lewy cismi hastalığı gibi 

demansla seyreden diğer hastalıklar ayırıcı tanıda düşünülmelidir. 

 

PROGRESİF SUPRANÜKLEER PAREZİ 

Progresif supranükleer parezi (PSP) nedeni bilinmeyen ve hızlı ilerleyen dejeneratif bir 

hastalıktır.  

Progresif supranükleer parezi motor nöron hastalığı kadar yaygındır, prevalansı 1.4-

14.3/100000 dolayındadır. Yaşa uyarlanmış prevalansın 2.5-7.5/100000 olduğu 

bildirilmektedir. Yıllık insidens 50-99 yaş grubunda 5.3/100000’dir. PSP erkeklerde 

kadınlardan daha sık görülür. Hastalık 40 yaş üzerinde, ortalama 63 yaşında başlar. 

Semptomlar başladıktan sonra ortalama sağ kalım süresi dokuz yıldır. 

Hastalık denge bozukluğu, düşmeler, dizartri ve bradikinezi gibi motor belirtilerle ortaya 

çıkar. Açıklanamayan düşmeler, bulanık görme veya diplopi gibi göz belirtileri, apati, 

yürütücü işlevlerin giderek bozulması, konuşma akıcılığının kaybı gibi bilişsel 
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disfonksiyonlar, tremorun hafif olduğu ya da eşlik etmediği parkinsonizm bulguları 

hastalığın önde gelen özellikleridir. 

Progresif supranükleer parezide gövde kaslarında baskın olan rijidite boyun ve sırtta 

hiperekstansiyona yol açar. Dizartri, disfaji, disfoni ve emosyonel labilite ile karakterize 

psödobulber sendrom görülebilir. Hastalığın üçüncü ile dördüncü yılında göz 

hareketlerinde vertikal sakkadların yavaşlamasını izleyerek aşağı bakış parezisi ortaya 

çıkar. Okulosefalik refleks sağlamdır, bu bulgu göz hareketlerindeki anormalliğin 

supranükleer felç olduğunu gösterir. Frontal subkortikal tipte bilişsel disfonksiyon hatta 

demans, gece sık uyanma veya insomni gibi uyku bozuklukları motor ve okuler 

bozukluklardan sonra ortaya çıkar. Apati olguların %90’ında saptanır.  

Geriye doğru denge kaybı sık bir bulgudur. Semptomların başlangıcından ilk düşmeye 

dek geçen süre ortalama 12 ay, ağır yürüyüş bozukluğunun oluşması ise 48 aydır.  

 

LEWY CİSİMCİKLİ DEMANS 

Lewy cisimcikli demans (LCD) bilinç ve bilişsel işlevlerde dalgalanmalar, parkinsonizm 

belirtileri ve görsel halusinasyonlarla karakterize bir hastalıktır. 

Nörodejeneratif demans nedenleri arasında Alzheimer hastalığından (AH) sonra ikinci 

sıradadır. Patolojik demans olgularının %10-20’si Lewy cismi hastalığıdır. Prevalans 

genel toplumda %0-5, demans grubunda %30 olarak bildirilmiştir. Hastalık 50-75 yaş 

arasında başlar. Erkeklerde biraz daha sık görülmektedir. Demans en yaygın başlangıç 

belirtisi ise de nöropsikiyatrik semptomlar veya geçici bilinç değişiklikleri ile de ortaya 

çıkabilir. Parkinsonizm sıklıkla hastalığın seyri esnasında ortaya çıkar. 

Lewy cisimcikli demans hastalığı PH ve AH’dan ayırt edilmelidir. Frontotemporal 

demans, atipik parkinsonizm sendromları, Creutzfeldt Jacob hastalığı, psikotik 

depresyon, Charles Bonnet sendromu, vasküler demansın dışlanması gerekebilir.  
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PARKİNSON HASTALIĞINDA NONMOTOR BULGULAR 
VE TEDAVİ 

 

Prof.Dr. Dilek İnce Günal 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul 

 

 

Parkinson Hastalığı substansiya nigra pars kompaktadaki dopaminerjik nöronlarda kayıp 

ile seyreden nörodejeneratif bir hastalıktır. Bu hastalıkta iyi bilinen motor semptomlara 

ek olarak non-motor semptomlara da rastlanır. Bu non-motor semptomlar çoğunlukla 

nöropsikiyatrik, bilişsel, otonomik ve duyusal olarak gruplanır. Uyku bozuklukları ve 

yorgunluk da diğer non-motor problemlerdir. Bu tablolar için klinikopatolojik ilişki tam 

bilinmese de kabızlık, REM uykusu davranış bozukluğu veya hiposmi gibi non-motor 

bulguların hastalığın motor bulguları ortaya çıkmadan önce görüldüğü bilinmektedir. Bu 

da Braak’ın hastalığın patolojisi ile ilgili hipotesizi ile uyumlu olabilir. Bu sunumda non-

motor semptomların klinik spektrumunun bir gözden geçirmesini bulacaksınız.  
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PARKİNSON HASTALIĞINDA DOPAMİN 
DİSREGÜLASYON  SENDROMU VE 
DÜRTÜ KONTROL BOZUKLUKLARI 

 

Prof. Dr. Sibel Ertan  

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul 

 

 

 

2000 yılında, hastalık başlangıç yaşı genç 15 PH hastasında, motor belirtileri ortadan 

kaldırmanın ötesinde, ilaçların indüklediği şiddetli diskinezilere rağmen oral veya 

subkutan DRT dozunu sürekli arttırma meyli geliştiği bildirilmiştir. Bu hastalar, 

hastalığın erken döneminden itibaren yan etkilere ve hekimlerin uyarısına rağmen ekstra 

ilaç kullanmışlardır. Yazarlar bu tabloya, madde bağımlılarında görülen ve yoksunluk 

semptomlarını engellemek üzere sürekli o maddeyi almaya yönelik gelişen davranış 

modeline atfen “hedonistik homeostatik disregülasyon” (HHD) adını vermişlerdir. 

Parkinson hastalarında dopaminerjik tedavi komplikasyonu olarak karşılaşılan bu 

sendroma daha sonraları dopamin disregülasyon sendromu adı verilmiş ve klinik 

özellikleri belirlenerek tanısal kriterleri oluşturulmuştur.  

Parkinson hastalarında L-dopa kullanımı ile ilişkili olarak ortaya çıkan motor 

fluktuasyonları takiben genellikle nonmotor fluktuasyonlar da belirir. Motor “off” 

dönemlerine eşlik eden en sık non-motor semptomlar disfori, anhedoni, yorgunluk, 

irritabilite, depressif duygu durum, anksiyete ve paniktir. Zıt bir fenomenoloji olarak bir 

kısım hasta “on” döneminde öfori, hipomani, agresyon ve hiperaktivite gibi semptomlar 

yaşayabilir. Bağımlılık şeklinde DRT’nin kullanımı sırasında ortaya çıkan DDS, 

hastaların “off” dönemlerinde yaşadıkları dopaminerjik yoksunluğun psikomotor 

belirtileri ile ilişkilidir. DDS geliştiren hastalar hekimlerin uyarılarına rağmen sürekli 

dopaminerjik ilaç dozunu arttırırlar ve neden olarak sıklıkla non-motor semptomları 

önlemek için ilaç dozunu ve alım sıklığını arttırdıklarını belirtirler. Ayrıcı bir grup hasta 

kısa etkili dopaminerjik ilaçlar ile duygu durumda yükselme tanımlamaktadır. Zamanla 

tabloya diskineziler ve DKB veya “punding” gibi diğer davranışsal semptomlar eklenir. 

Hastalar ilaç dozlarının azaltılmasına karşı çıkarlar. DDS tanısı koymak için mevcut 

semptomların en az 6 aydan beri var olması gerekmektedir (Tablo 4). 
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Tablo 4: Dopamin disregülasyon sendromu (DDS) tanı kriterleri  

A.L-Dopa yanıtı olan PH 

B.Parkinsoniyen semptom veya belirtileri ortadan kaldırmak için gerekli olanın üzerinde dopaminerjik ilaç 

dozlarını arttırma ihtiyacı 

C.Patolojik kullanım özellikleri: “On” dönemine ve ciddi diskinezilere rağmen dopaminerjik ilaç dozunu 

arttırma isteği, ilaç arayışı, ilaç dozunu azaltmayı reddetme, ağrılı distonilerin olmayışı 

D.Sosyal veya iş yaşamında bozulma: kavgalar, şiddet içeren davranışlar, arkadaş kaybı, işe gitmeme, iş 

kaybı, yasal problemler, aile ile sorunlar  

E.Dopaminerjik tedavi ile ilişkili olarak hipomanik, manik veya siklotimik affektif sendromlar gelişmesi  

F.Dopaminerjik ilaç dozu azaltıldığında disfori, depresyon, irritabilite ve anksiyete gibi geri çekilme 

belirtilerinin ortaya çıkması 

G.Sendromun en az 6 aydan beri var olması  

 

Genel PH populasyonunda DDS prevalansı kesin olarak bilinmemektedir. Veriler 

genellikle hareket bozukluğu ve PH ile özel olarak ilgilenen tersiyer klinik istatistiklerine 

dayanmaktadır. İngiltere kökenli bir çalışmada DDS prevalansı %4.1 (15/364), İtalya’da 

yapılmış bir çalışmada ise %3.4 (7/202) olarak bildirilmiştir. Her iki çalışmada da erkek 

oranı daha yüksek bildirilmekle beraber istatistik anlamlı bir farklılık saptanmamıştır.  

Dopamin disregülasyon sendromu yüksek L-dopa eş değer dozu, erken PH başlangıç 

yaşı, ilerleyen hastalık süresi, impulsif, heyecan arayan kişilik özellikleri, öz geçmişde 

madde kullanımı ve öz geçmişde veya mevcut depresyon ile ilişkili bulunmuştur. 

Dopamin agonist tedavi bir risk faktörü olarak belirlenememiş daha çok etkinliği güçlü 

ancak etki süresi kısa ajanlarla pulsatil dopaminerjik stimülasyonun bir risk oluşturacağı 

üzerinde durulmuştur. Ayrıca hastalık süresi uzadıkça DDS’de relapslar görülebilir ve 

progressif nörokognitif kayıp da ilaç alım inhibisyonu üzerine olumsuz etkide bulunabilir 

(Tablo 5).  

Tablo 5: Parkinson hastalarında DDS risk faktörleri  

 Genç hastalık başlangıç yaşı (<45 yaş) 

 Öz geçmişde alkol veya madde bağımlılığı anamnezi 

 İmpulsif, heyecan arayan kişilik yapısı ve öz geçmişde risk içeren aktiviteler içinde yer almış 

olmak 

 Depresyon öyküsü 

 Hızlı etkili dopamin replasman tedavisinin yüksek dozlarda kullanımı (hızlı etkiyen L-dopa 

formülasyonları, apomorfin enjeksiyonları) 

 Diğer özellikler 

 Hasta tarafından iyi tolere edilebilen ağır diskineziler 

 Dürtü kontrol bozukluğu 

 “Punding” 

 Hipomanik ataklar 

 Uykusuzluk 

 Agressif davranışlar 
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Dopamin replasman tedavi ile sinaptik seviyede, ilaç bağımlılığındaki duruma benzer bir 

şekilde dopaminerjik sistemde bir sensitizasyon gelişir. Sensitizasyon alışkanlık geliştiren 

beyinde kullanılan ana mekanizmadır. Sensitizasyon fazik ve tonik dopamin 

serbestleşmesinde belirgin bozukluğa neden olur. Spesifik olarak alışkanlık edinmiş 

beyindeki tonik dopamin seviyesi yüksekliği dopaminerjik sinir sonlanmalarında 

otoreseptör stimulasyonuna ve dolayısıyla ödül ile ilişkili fazik dopaminerjik 

serbestleşmede de azalmaya neden olur. Bu nedenle, fazik dopaminerjik sistemi aktive 

etmek sureti ile ödüllendirici olan bir stimulus çok daha az etkilidir. Fazik dopaminerjik 

sinyali geri getirmek, tonik dopaminerjik sistem ile dengeyi sağlamak yani normalizasyon 

için ek stimulasyonlara ihtiyaç duyulur (psikostimülan ilaçlar, davranışsal bağımlılık 

gibi). Bu açıdan bakıldığında glutamat modüle eden dopamin serbestleşmesindeki tonik-

fazik disregülasyonu restore eden amantadinin DKB’yi düzeltmesi anlamlıdır.  

DDS geliştiren PH hastalarında da benzer şekilde ventral striatumda artan dopamin 

serbestleşmesi söz konusudur. Bu kişilerdeki hassaslaşmış ventral striatal dopamin 

nörotransmisyonu hoşlanmadan, zevk almadan çok kompulsif ilaç isteme ve artan 

psikomotor aktivasyon “punding” ile ilişkilidir.  

Dopamin disregülasyon sendromu geliştiren hastalarda mutlak apomorfin veya hızlı etkili 

L-dopa gibi kısa sürede etkili olan ilaçlar ile tedavi durdurulmalıdır. Dopamin 

disregülasyon sendromuna hipomanik epizodlar eşlik ediyorsa hastanın hospitalizasyonu 

ve ketiyapin gibi atipik nöroleptikler ile tedavi edilmesi gerekebilir. Dopaminerjik ilaç 

dozunun azaltılması depresyon ve anksiyeteye neden olabilir. Dopamin disregülasyon 

sendromunda hangi antidepresanların daha etkin olduğuna dair herhangi bir kanıta dayalı 

veri henüz bilinmemektedir. Nadiren elektrokonvulsif tedavi gerekebilir. 

Şiddetli ve tedaviye dirençli motor fluktuasyonları olan, hastalık başlangıç yaşı genç PH 

hastalarında aynı zamanda klinik tabloya DDS veya DKB da eşlik edebilmektedir. Bugün 

için PH cerrahisinin davranışsal semptomlar üzerine etkisi belirsizdir. Subtalamik 

nukleus stimulasyonu sonrası beş hastada DDS’in düzelmediği belirtilirken, 10 hastada 

DDS semptomlarının ortadan kalktığını veya belirgin iyileştiğini belirten yayınlar da 

vardır. Dürtü kontrol bozuklukları açısından değerlendirildiğinde bilateral subtalamik 

nukleus beyin stimulasyonu sonrası bazı yazarlar patolojik kumarın düzeldiğini ve DRT 

dozunun belirgin aşağı çekilebildiğini belirtmişlerdir. Postoperatif süreçte gelişen veya 

kötüleşen DKB de bildirilmiştir. Ayrıca preoperatif DDS veya DKB postoperatif intihar 

girişimleri açısından bir risk faktörü oluşturabilir. 
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Dürtü kontrol bozukluğu 

Dopamin disregülasyon sendromu ile bir arada görülebilen DKB’ler bireyin kendisine 

veya başkalarına zarar verebilecek, dürtüsel uyarılara bağlı gelişen bir eylemi 

baskılayamaması halidir. Tipik olarak hedonik davranışlar olup tekrarlayıcıdırlar ve bir 

tür davranışsal bağımlılık modeli oluştururlar. DKB’lerde ve bağımlılıkta impulsivite ile 

kompulsivite arasında kompleks bir ilişki vardır ve mevcut modeller davranışların 

impulsiviteden kompulsiviteye ve daha sonra da zaman içerisinde habituasyona 

dönüşmeleri nedeniyle dorsal striatal döngülerin rölatif olarak daha fazla tutulduğuna 

işaret etmektedir. DKB’ler sıklıkla aşırı dopaminerjik ilaç kullanımı ile birlikte 

görülürler. PH’daki DKB’lerin kategorizasyonu tartışmaya açıktır ve daha çok bağımlılık 

çerçevesine uymaktadır. Parkinson hastalığında görülen DKB fenomenolojisi yemek 

yemek, seksüel doyum gibi içsel (“instinct”) hedeflere veya para gibi toplumsal sosyal 

hedeflere yönelik olabilir. Patolojik kumar, hiperseksüalite, kompulsif alış-veriş, 

kompulsif yemek yeme, kleptomani, impulsif agressif bozukluklar ve trikotilomani 

PH’da görülen DKB örnekleri arasında yer almaktadır. Her bir DKB’nin klinik 

ekspresyonu da çeşitlilik gösterebilir. Örneğin hiperseksüalite sürekli seksüel düşünceler 

içinde olmak, nimfomani, satiriazis, sürekli mastürbasyon, kompulsif pornografi 

kullanımı, zoofili, pedofili, seksüel mazoşizm vs şeklinde tezahür edebilir. 

Hiperseksüalite empotansa rağmen olabilir veya DRT’ye bağlı ereksiyonlara eşlik 

edebilir. Patolojik kumarda Voon ve arkadaşları özellikle kollu kumar makinelerine ilgiyi 

daha fazla bulmuşlardır. Bu durum stereotipik tekrarlayıcı aktların çekiciliği gibi 

yorumlanmış ve “punding” analoğu olabilir diye düşünülmüştür. Ancak farklı çalışmalar 

kağıt oyunlarından şans oyunları veya at yarışlarına dek değişen spektrumda kumar 

bildirmiş olup, söz konusu farklılıklarda kültürel etkenler veya mevcudiyet rol 

oynayabilir. 

Genel toplumda dürtü kontrol bozukluğu ile ilgili prevalans değerleri PH hastaları ile 

ilgili olarak bildirilenler ile kıyaslandığında özellikle dopamin agonist tedavi altındaki 

hastaların DKB açısından risk aldıklarını görmekteyiz. Genel toplumda kompulsif alış-

veriş nokta prevalansı %5.8, sorun oluşturan patolojik kumar prevalansı %0.42-%3, tıbbi 

hastalığı olanlarda ise patolojik kumar prevalansı %6-25 olarak bildirilmektedir. PH 

hastalarında dopaminerjik tedavi altında yaşam boyu DKB prevalansı %6-%9 arasında 

değişmektedir. Dopamin agonist tedavisi altında bu oran %13.7, L- dopa monoterapisi ile 

%0.7 bildirilmektedir. PH’da patolojik kumar prevalansı retrospektif çalışmalarda %0.4-
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%0.5 (9/1884; 6/1411), prospektif çalışmalarda ise yaşam boyu %3.4 (10/297),3. ayda da 

%1.7(5/297) olarak bildirilmektedir. Dopamin agonist tedavi altında yaşam boyu DKB 

prevalansı değerleri hiperseksüalite için %4-%7.0, patolojik kumar için %6-%7.2, 

kompulsif alış-veriş için %1.5-%7 ve kompulsif yemek yeme için %6’dır.  

Parkinson hastalarında görülen DKB’da dopamin agonist kullanımı, uzun süreli dopamin 

agonist kullanımı (patolojik kumar), dopamin agonist dozu, hastalık başlangıç yaşının 

genç olması, genç yaş, impulsif, heyecan, yenilik arayan kişilik özellikleri, erkek cinsiyet, 

öz geçmişde madde kullanımı (patolojik kumar), öz geçmiş veya ailede alkolizm, 

depresyon (mevcut veya öncülük eden) ve ilaçların indüklediği mani risk faktörleri olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Genel toplumda DKB risk faktörü olarak adolesan, genç erişkin 

yaş grubunda olmak, kompulsif seksüel davranışlar ve patolojik kumar açısından erkek 

cinsiyet, kompulsif satın alma açısından kadın cinsiyet, heyecan arayan kişilik özelliği, 

orta yaşlı ve yaşlı hastalarda diğer tıbbi hastalıklar ile birliktelik (obezite, kalp hastalığı, 

artrit) ve diğer psikiyatrik hastalıkların varlığı (depresyon, anksiyete, psikoz, madde 

bağımlılığı, kişilik bozuklukları) bildirilmektedir. 

PH hastalarında DRT sırasında ortaya çıkan davranışsal semptomlar açısından en büyük 

risk dopaminerjik medikasyondur. Çünkü tedavi edilmemiş hastalarda söz konusu 

davranışsal semptomlar açısından artmış bir risk söz konusu değildir. Hatta PH 

hastalarının büyük çoğunluğu yenilik arayışı ve risk alma oranları düşük kişilerdir. 

Bununla beraber ilaçların indüklediği istenmeyen davranışsal kompulsiyonlar PH 

hastalarının sadece küçük bir bölümünü etkilemekte ve bu da kişiye özgü yatkınlığın 

önemine işaret etmektedir. Muhtemelen tüm kompulsif davranış bozuklukları spektrumu 

için ortak bir nörobiyolojik sistem söz konusudur. Mezolimbik dopaminerjik 

ödüllendirme sistemi üzerine olan dopaminerjik ilaçların etkisinin DKB,DDS ve 

“punding”in ortaya çıkışında ortak bir mekanizmayı oluşturduğu düşünülmektedir. 

İmpulsif ve heyecan arayan kişilik özellikleri ilaç ve madde bağımlılığı olan kişilerde sık 

bildirilen kişilik özellikleridir ve mezolimbik dopaminerjik sistem ile ilişkili olduğu 

düşünülmektedir.  

Bağımlılık ve impulsif, heyecan arayan kişilik özellikleri ile ilişkili olarak serotonerjik 

sistem, monoamin metabolizma yolakları (monoamin oksidaz A ve katekol-o- metil 

transferaz), noradrenerjik sistem GABAerjik sistem ve nitrik oksit sistemlerine ait genetik 

özellikler etkili olabilecek risk faktörleri olarak bildirilmektedir. D2 reseptör geni 

(DRD2) variantları arasında özellikle TaqI A1 alleli ile ilgili olanlar bağımlılık ve 
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komorbid antisosyal ve ileri derecede yenilik arayan kişilik yapıları açısından önemli 

gözükmektedir.  

D2- benzeri reseptör ailesi genleri PH’da da araştırılmış, bazı çalışmalar PH’da DRD2 

gen polimorfizmi bildirirken diğerleri bildirmemiştir. 

Tekrarlayıcı stereotipik davranışlar “punding” 

Dopamin disregülasyon sendromu ile ilişkili olarak karşımıza çıkabilen bir diğer 

davranışsal semptom da “punding” adını verdiğimiz amaçsız, kompleks, ritüalistik, 

stereotipik ve tekrarlayıcı davranışlardır. Terminolojiyi ilk kez 1968 yılında Rylander 

amfetamin bağımlılarında gözlediği davranışsal semptomlarla ilişkili olarak kullanmıştır. 

L-dopaya bağlı “punding”i ilk tanımlayan ise Andén’dir. Bu davranışsal fenomenoloji 

1994 yılında Friedman tarafından bir hasta özelinde tekrar tanımlandıktan sonra son on 

yıl içinde bir dizi benzer vaka yayınlanmıştır. Parkinson hastalarında görülen bu 

tekrarlayıcı davranışlar sıklıkla hastanın ilgi alanları ile ilişkilidir, iç görü eşlik edebilir ve 

bu aktivite sırasında uyku, açlık, susuzluk gibi fizyolojik ihtiyaçlar ve sosyal 

sorumluluklar genellikle ihmal edilir. Parkinson hastalarında kokain bağımlılarında 

görüldüğü gibi yatıştırıcı etki veya büyülenme görülmeyebilir. Parkinson hastalarında 

objeleri sınıflama, cihazları demonte edip tekrar montajlama, sürekli evdeki eşyaların 

yerini değiştirme, dolap içlerini yerleştirme, resim yapma, dikiş dikme, toprak kazma gibi 

çok çeşitli aktivitelerin amaçsızca ve kişiyi tüketici şekilde yapıldığı tanımlanmıştır. 

Nadiren sürekli şarkı söyleme, mırıldanma, amaşçsız yazı yazma, konuşma, yürüme 

şeklinde davranışlar da bildirilmiştir. 

Parkinson hastalarında “Punding” prevalansına yönelik yayınlanmış rakam az olmakla 

birlikte bir çalışmada prevalansı %14 bildirilmiş ve bu oranın dopaminerjik tedavi 

dozunun günlük total 800 mg L-dopa eşdeğer dozu üzerine çıkıldığı hastalarda %30’lara 

vardığı vurgulanmıştır. Yine aynı çalışmada “punding” bildirilen vakaların %60’ında eş 

zamanlı olarak DDS de söz konusudur. “Punding” geliştirmiş olan ve olmayan hastalar 

arasında cinsiyet, yaş ve hastalık şiddeti açısından herhangi bir farklılık saptanmamıştır. 

Kanadalılar tarafından yapılmış bir prevalans çalışmasında ise PH hastalarında “punding” 

%1.4 (4/291) olarak bildirilmiş, Evans ve arkadaşlarının bildirmiş olduklarından oldukça 

farklı olan bu oran tedavi protokollerindeki farklılığa bağlanmıştır.  
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Tremor klinik pratikte en sık görülen hareket bozukluğudur. Vücut kısımlarının istemsiz, 

ritmik, amaçsız salınım hareketidir. Hastada görülen tremor ileri derecede ise fonksiyonel 

kayıba neden olabilir. Postural tremorun belirgin olduğu hastalarda, el becerileri 

gerektiren işlerin yapılması zorlaşır, hastalar, yemek yeme, su içme gibi işlevlerde 

başkalarının yardımına gereksinme duyarlar. 

Birbirine zıt gruptan olan kasların ardışık veya eş zamanlı kasılması sonra ortaya çıkar. 

İstemli tremorlar(malingering) ve histerikal veya psikojenik tremorlar nadir olarak 

görülür. 

Tremorun birçok değişik tipte sınıflandırması vardır. En sık ve bilinen tremor 

klasifikasyonu tremorun görünümü ve davranışına göre yapılan klasifikasyondur.  

İstirahat Tremoru: Kaslar istemli olarak aktif değilken ortaya çıkar. Yer çekimi 

ortadan kaldırıldığında gözlenir.  

Aksiyon Tremoru: Kasların istemli kasılması sırasında; postural, kinetik ve izometrik 

tremor ortaya çıkar. 

Postural Tremor: Yerçekimine karşı bir pozisyon sürdürülmesi sırasında ortaya çıkar. 

Bazen spesifik bir pozisyon sırasında görülür veya artar. 

Kinetik Tremor: Hareketin herhangi bir formu sırasında ortaya çıkar. Amaca yönelik 

hareketin sonuna doğru artan kinetik tremor intensiyonel tremor olarak adlandırılır. 

Kinetik tremor spesifik aktiviteler sırasında ortaya çıkabilir veya artabilir (task-

spesifik kinetik tremor).  

İzometrik Tremor: Güçlü kas kontraksiyonu sonucu ortaya çıkan tremordur.  

 

Fizyolojik Tremor 

Bütün kişilerde fizyolojik tremor görülebilir. El ve parmaklarda, 8-12 Hz frekansında 

görülür. Benign tremordur. Amplitüdü çok düşüktür, bu nedenle görülmeyebilir. Bu 
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tremor gerilmiş ellerin üzerine küçük bir kağıt parçası konarak gösterilebilinir. Egzersiz, 

stress, yorgunluk, emosyon, hipoglisemi, hipertiroidism, hipotermi, feokromositoma, 

alkolü bırakma ve bazı ilaçlar fizyolojik tremoru arttırabilir. 

Parkinson Hastalığı 

Parkinson Hastalığında sıklıkla görülen tremor tipi, istirahat tremorudur. Bu hastalarda 

istirahat tremoru ile birlikte postural tremor görülebilinir. Postural tremorun frekansı 

istirahat tremoru ile aynı frekanstadır. Bazı hastalarda görülen postural tremor frekansı 

ise istirahat tremoru frekansından yüksektir. Diğer bir grup hastada sadece postural 

tremor görülür. Bu grup hastalarda, esansiyel tremordan ayırd etmek gerekir. Bir grup 

hastada izole istirahat tremoru görülür.  

Esansiyel Tremor 

Tremor tiplerinin en sık görülenidir. Esansiyel tremorun prevalans değişkendir. Görülme 

sıklığı yaşla artar. Çocukluk veya adelosan çağda görülebilirsede en sık erişkinde görülür. 

Prevelans % 0.008-%22 arasında değişir, yaşlı populasyonda %1-%22 arasında 

görüldüğü belirtilmektedir.  

İnsidans 100.000’de 23.7’dir.  

 ET, ellerin, bazen başın postural veya kinetik tremorudur. Tremor genellikle her iki 

ekstremitede saptanır hafif asimetrik olabilir. Ellerde görülen tremor parmakların 

abduksiyon-adduksiyon, ellerin fleksiyon ekstansiyonu şeklindedir. Ses , çene ,dil ve 

bacaklarda da etkilenme görülür. Hastalarda hafif ataksi, yürüyüş bozuklukları ve hafif 

tonus değişiklikleri görülebilir. Yaşlı hastalarda ilerlemiş hastalık sonucu nadir olarak 

istirahat tremoru görülebilir. ET’de, kognitif değişiklikler, kişilik değişiklikleri, koku 

almada azalma son yıllarda bildirilmişitr. 

Aile hikayesi pozitifliği, çalışmalarda % 17-100 olarak bildirilmiştir. .ET uykuda 

kaybolur. En sık ellerde görülür, dil, baş, ses tremoru eklenebilir. Bacaklar ve gövde 

ancak ileri dönemlerde etkikenir. Gün içinde seyri değişken olabilir.  

Tanı klinik bulgulara göre konur. Movement disorder Society Esansiyel trenmor tanı 

kriterlerine göre kesin ET tanısı için, bilateral postural tremor olması, asimetrik olabilir 

ve sürenin en az 5 yıl olması gerekir. Özellikle fizyolojik tremor, Parkinson hastalığı 

tremor, serebellar tremor, distonik tremor ve psikojen tremordan ayırd edilmelidir.  
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Esansiyel Tremor Tedavisi 

ET tedavisinde çeşitli farmakolojik yaklaşımlar kullanılmaktadır. 

Primidone: O'Brien ve ark. ı 1981'de ET olan ve primidone kullanan epileptik hastalarda 

tremorun azaldığını görmüşlerdir. Dörtte üç hastada %40-%50 oranında iyileşme 

sağlanır. Başlangıç dozu 25 mg’dır. 250-350 mg kullanılabilinir, nadiren daha yüksek 

dozlar gerekebilir. En belirgin yan etkisi sedasyondur. 

Beta adrenerjik blokerler: 1971'de propranololun ET' yi azalttığı rapor edilmiştir. O 

zamandan beri etkinliğini gösteren çalışmalar vardır. Genelde % 50-70 yanıt alınır. 

40mg/g ile başlanır, 240-320 mg/g a kadar artış yapılanabilinir. Astım, kalp yetmezliği, 2 

veya 3. derece atrioventriküler bloğu olanlarda ve diabeti olanlarda kullanılmamalıdır. 

Yorgunluk, bulantı, bradikardi, döküntü, empotans, diare ve depresyon gibi yan etkiler 

görülebilir. Metapropolol, nadolol, atenolol, timolol, pindolol ve aratinolol diğer  bloker 

ajanlardır. Hiç biri propranololdan daha etkili bulunmamıştır 

Alkol: Tremorda geçici azalmaya neden olur. Etki mekanizması bilinmez. 

Benzodiazepinler ve diğer sedatif hipnotik ajanlar: ET tedavisinde uzun süredir 

kullanılmaktadırlar.Sınırlı etkilidirler. Etki anksiyete ve gerilim azalmasına bağlı olabilir. 

Klonazepam genellikle etkili değildir Alprozolam'ın plasebo kontrollü çalışmalarda ET' 

yi azalttığı gösterilmiştir.  

Klozapine; Kontrollü çalışmalarda tremoru azalttığı rapor edilmiştir. En ciddi yan etkisi 

agranülasitozdur. 6.25-75 mg/g dozlarında kullanılabilir.  

GABA agonistleri: Progabide, ET'de 3mg/kg/g de etkisizdir. Topiramate’ın tremoru 

düzelttiği bildirilmiştir.  

Gabapentin 300-3600 mg/g dozlarında kullanılmaktadır.  

Fenobarbital: ET'de uzun yıllar kullanılmıştır. Belirgin yarar sağladığını gösteren 

çalışmalar olduğu gibi plasebodan etkisiz olduğunu gösteren çalışmalar da 

vardır.Propranolol ve primidon etkisizse denenmesi önerilmektedir 

Antiparkinson ilaçlar: ET'de etkisizdirler. 

Alfa adrenerjik ilaçlar: Kedilerde IV NA enjeksiyonu ile tremorda azalma saptanmıştır. 

Alfa adrenerjik antagonistlerin ET amplitüdünü azalttığı gösterilmiştir. Koller  

adrenerjik bloker phenoxybenzamine'nin ET'de etkisi olmadığını göstermiştir. Clonidine, 
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 2 agonistidir. Presinaptik  reseptörleri aktive ederek NA salınımı inhibe eder. 0,1-

0,9mg/g, ET amplitüdünü %30-60 azaltığı gösterilmiştir. 

Mirtazapine;  2-antagonist özellikleri olan anti depresandır, yaralı etkileri bildirilmesine 

karşın sedasyon yapar.  

Methazolamide; Bir karbonik anhidraz inhibitörüdür, etkili bulunmamıştır.  

Serotoninerjik agonistler: Hayvan deneylerinde artmış serotoninerjik aktivitenin tremoru 

arttırdığı bulunmuş.  

Stereotaksik talamotomi: Posttravmatik tremor, PH tremoru, ET, serebellar tremorda 

önerilmektedir. Seçilen lezyonun yeri talamusun ventral anterior veya ventral intermediat 

nukleusudur. 

Talamik stimulasyon: VIM somatosensoriyel yollardan ve serebellar nukleuslardan input 

alır ve motor kortekse projekte olur. Bu bağlantıları nedeniyle herhangi bir tremor tipinde 

etkili olabilir. VIM'in yüksek frekanslı stimülasyonu uygulanan ET'li hastalarda orta ve 

iyi derecede düzelme gözlenmiştir. 

Botilinum toksin enjeksiyonu: Jankovic % 67 olguda tremoru azalttığını bildirmiştir. 

Terapatik etkisi nöromusküler bileşkede etkisine bağlıdır.  

 

Holmes-Ortabeyin(Rubral)Tremor 

Postur ve entansiyonla artan yavaş, düzensiz frekanslı istirahat tremorlarını tanımlamak 

için değişik isimler (midbrain tremor, rubral tremor, miyoritmi) kullanılmıştır. İrregüer 

frekans, postür ve intensiyonla artar. Gordon Holmes tarafından ilk tanımlanmasından 

farklı lokalizasyonlardaki lezyonlar (ortabeyne ek olarak, pons, talamus, subtalamus) bu 

tremora neden olabilir . Holmes-Ortabeyin (Rubral) Tremorun Frekansı 2-5 Hz.dir. Geniş 

amplitüdlüdür, agonist ve antagonist kas gruplarının alternan kontraksiyonuna bağlıdır. 

Unilateral, Kinetik, Postural ve istirahat tremoru görülür. Holmes tremorunun, 

muhtemelen istirahat komponenti, bu tremoru serebellar tremordan en iyi ayırdeden 

özelliktir. İstirahat sırasında amplitüdü düşük olabilir fakat postur sırasında 

kontroledilemez hale gelir ve hareket sırasında en yüksek dereceye ulaşır. Nadiren 

istirahat sırasında da geniş amplitüdlü ve irregüler olabilir ve bazı postürler sırasında 

artabilir. Diğer tremorlardan farklı olarak proksimal kaslar distal kaslara göre daha fazla 

etkilenir. Ilaveten hemiparezi ve kranial sinir paralizileri eşlik edebilir.  
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Etyolojide infeksiyon, MS, tümör ve radyoterapi de ilişkili olsa da en sık olarak vasküler 

sebepler ve kafa travması rol oynar. Çoğu olguda talamik veya orta beyin travması veya 

vasküler olayından haftalar veya aylar sonra tremor başlar. Tedavide esensiyal tremorda 

kullanılan ilaçlar sıklıkla denenir. Holmes tremorunda da serebellar tremorda olduğu gibi 

farmakotreapi sıklıkla başarısızdır . Nigrostriatal tutulum olasılığı nedeniyle tedavide, 

levodopa ve dopamin agonistleri, antikolinerjikler ve klonazepam düşünülmüştür. 

Stereotaksik Talamotomi ve VİM’e DBS’u i sonrası tremorun düzeldiği bildirilmiştir.  

Holmes tremor özürlülüğe en çok neden olan tremor tiplerindendir.  

 

Palatal tremor 

Palatal tremor, daha önceleri palatal myoklonus olarak adlandırılmıştır (sinonimleri: 

ritmik palatal myoklonus, palatal myoklonus, okulopalatal myoklonus, palatal nistagmus, 

beyinsapı miyoritmi ve palatal miyoritmi). Yumuşak damağın 1-3 Hz frekansında vertical 

titreşimlerinden oluşur. İki ayrı alt gruba ayrılabilir: 

Semptomatik palatal tremor(SPT); yumuşak damağın (levator veli palatini, 7-9 Kranial 

sinirler) ritmik hareketleriyle karakterizedir. Sıklıkla senkron olarak diğer beyinsapı 

innervasyonlu veya ekstremite kaslarında da ossilasyonlar görülür. Uykuda devam eder. 

Genellikle Guillain-Mollaret üçgenini etkileyen beyin sapı veya serebellar lezyon 

öncülük eder. Sekonder hipertrofik oliver dejenerasyon ve palatal myoklonus, 

dentatooliver yolakta oluşan strokdan haftalar, aylar sonra gelişir. Bu hipertrofi, üst 

medullada, spesifik proton dansitesi ve T2 ağırlıklı kesitlerde unilateral veya bilateral 

hiperintens sinyaller olarak MRI’ da gösterilebilinir. Bu oliver pseudohipertrofiyi 

gösterir. SPT’un inferior olivadaki ossilasyonlara bağlı olduğu düşünülmektedir.  

Semptomatik palatal tremoru olan hastalarda sıklıkla bir veya daha fazla ekstremitede 

intensiyonel tremor ve Holmes tremoru vardır. VIM DBS’u bu tremorları süprese 

ederken palatal tremora etkisizdir. Tedavide klonazepamın etkili olduğu olgular 

bildirilmiştir. Triheksifenidil ve valproat da önerilmektedir. Botulinum toksini tedaviside 

kullanılmıştır.  

Esansiyel palatal tremor; Hastalar, izole ritmik kulak kliklerinden yakınır. Kulaktaki klik 

sesi, östaki tüpüyle bağlantılı tensor veli palatininin tutulumuna bağlıdır. Öncülük eden 

beyin lezyonu, anormal görüntüleme sonuçları veya diğer kas tutulumları gözlenmez 

(Deuschl ve ark 1994- a, Deuschl ve ark 1994- b). Essensiyal palatal tremorun 
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patofizyolojisi açık değildir. Bazı hastalar istemli olarak parsiyel veya tam olarak tremoru 

baskılayabilirler. Bu yüzden bazı olgular psikojenik olabilir. Beyin sapı ve serebellar 

etkilenme bulguları yoktur. Uykuda azalır. Tremorun frekansı karakteristik olarak 1.5-3 

Hz arasındadır.  

Bazı hastalarda lokal botulinum toxin uygulaması faydalı olmuştur. Tensor veli palatini 

içine düşük doz (4-10 Ü Botox) yapılır. Uygulama elektromiyografi eşliğinde yapılmalı 

ve enjeksiyonunun tensor kasının içinde olduğundan emin olunmalıdır. Toksin yayılabilir 

veya aşırı dozlar ciddi yan etkiler doğurabilir 

 

Distonik tremor 

Distonik tremor sendromları: distoni ve tremorun, hastanın distoniden etkilenen aynı 

vücut kısmında; distonik tremor, örneğin tremorulous writer's cramp, veya distoniden 

etkilenmeyen vücut kısmında; tremorla ilişkili distoni, örneğin servikal distonili 

hastalarda ET den ayrılamayan, kollarda postural tremor olarak ortaya çıkar. Distonik 

Tremor servikal distonili hastaların yaklaşık % 70’inde ortaya çıkar . Distonik tremorların 

amplitüdleri düzensizdir ve frekansları değişkendir. ET’nin bir varyantı olarak görülen, 

izole baş tremorunun distonik baş tremorundan ayrımı zor olabilir. Distonik tremor tam 

istirahat sırasında görülmez. 

Distonik baş tremorunda irregüler, sıçrayıcı ve sıklıkla kompleks tremor paterni görülür. 

Anormal postür genelikle tam gevşeme, distraksiyon veya yürüme sırasında görünür. Baş 

pozisyonuna bağlı olarak amplitüdün değişkenlik gösterdiği ve sensoryel hilelerin 

kullanımıyla (veya çene yakınına parmak konması gibi ''geste antagonist'') tremorun 

amplitüdünün azaldığı görülür. Antikolinerjikler bazen etkili olabilir. Klonazepam, üç 

hastada 0.5- 3 mg/g dozlarında etkili olmuştur.  

Yaygın distoni hastalarının, pallidum ve veya ventrolateral thalamus derin beyin 

stimülasyonuna iyi yanıt verdikleri bildirilmiştir  

 

Primer Ortostatik Tremor 

(Shaky Leg Sendromu) 

Primer ortostatik tremor, ayaktayken bacak kaslarında görülen (quadriceps veya 

gastrocnemius) nadir bir sendromdur. Ilk kez Heilman tarafından tanımlanmıştır 
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(Heilman 1984). Sıklıkla ayakta dururken ortaya çıkar. Ayakta dururken ve kaslar 

izometrik kontraksiyonda iken ince tremor görülür. Ayakta durma geniş tabanlıdır, 10 sn. 

den fazla sürdürülemez. Otururken veya yatarken sorun olmaz. Başlangıç yaşı genelikle 

yaşamın üçüncü – yedinci dekadı arasındadır, genellikle altıncı veya yedinci dekadda 

görülür. Erkek ve kadınlar genellikle eşit olarak etkilenir.  

Diğer patolojik tremorların aksine, ortostatik tremorun 14-18 Hz’ lik karakteristik 

frekansı vardır. Ortostatik tremorda, bradikinezi, rijidite ve ekstremite ataksisi gibi ek 

nörolojik bulgular bulunmaz.  

Tanı kişi ayakta dururken ortaya çıkan, yürüme, oturma ya da otururken bacakların 

ardısıra istemli hareketleri ile kaybolan tipik yüksek frekanslı (13-18 Hz) tremorun 

kaydedilmesi ile elektrofizyolojik olarak desteklenir . Klozapin, fenobarbital, valproat, 

primidon, L-dopa ve pramipeksole iyi yanıt verdiği bildirilen olgular rapor edilmiştir.  

Gabapentinin de yararlı olduğu gösterilmiştir.  

 

Periferik Nöropati ile Birlikte Tremor 

Birçok akkiz veya periferik nöropati ile birlikte tremor görülür.Tremor herhangi bir tipte 

olabilir. Tipik olarak aksiyonda görülmekle birlikte istirahatte de görülür. Proprioseptif 

kayıptan genellikle etkilenmez. Tremor, irregüler, proksimal veya distal olabilir. Sıklıkla 

demyelinizan nöropatilerde görülür. Tremor genellikle nöropati derecesi ile ilişkili 

değildir. Santral ve periferik faktörlerin patofizyolojide rol oynadığı düşünülür. Frekansı 

3-10Hz’ dir. HSMN Tip I, kronik inflamatuar demyelinizan polinöropati, Ig M kronik 

paraproteinemik demyelinizan polinöropati, Guillaine-Barre sendromunun iyileşme 

fazında, diabetik, üremik, porfirik polinöropatilerde, alkolik polinöropatide ve amiodaron 

kullanımında görülür. Öncelikle altta yatan nöropatinin tedavisi ilk basamaktır, tremoru 

düzeltmeye yeterli olmayabilir. Esansiyel tremor tedavisinde kullanılan ilaçlar sıklıkla 

kullanılır. Primidon ve Propranolol bazen etkili olabilir  

 

Psikojenik Tremor 

Bütün psikojenik hastalıklarda olduğu gibi psikojenik tremorda kadınlarda erkeklerden 

daha fazla görülür. Çocuklarda nadirdir. Bu tremor tipinin tanı ve tedavisi zordur. 

Fonksiyonel tremor olarak da bilinir. Tremor olgularının %10’nundan fazlasını 
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oluşturduğu bildirilmektedir. Ani başlangıç olması, bir ekstremitede başlayıp hızlı 

jeneralize olması veya karışık bir dağılımda olması, seyir sırasında tremor şiddetinin 

değişkenlik göstermesi, statik seyir, spontan remisyon/iyileşme, tremor karakterinin 

değişmesi, multipl somatizasyon, veya diğer psikiyatrik hastalık öyküsü, sekonder kazanç 

veya kompanzasyon, psikojen orjini düşündürebilir. İstirahat, postural ve intensiyonel 

tremorun değişik kombinasyonları gözlenebilir. Genelikle her iki üst ekstremiteyi etkiler, 

baş ve daha sonra bacaklarda etkilenir. Muayene sırasında hastaya dikkat çevrildiğinde 

tremorun amplitüdünün arttığı görülür. Hastanın dikkati dağıtıldığında tremorun azaldığı 

görülür (Distraksiyon). Hastaya etkilenen veya etkilenmeyen ekstremitesini farklı bir 

patern veya frekansda vurması söylendiğinde psikojenik tremorun yeni patern veya 

frekansa uyduğu gözlenir (Sürüklenme). Psikojenik tremorun tanısında koaktivasyon 

bulgusu da önemlidir. Tremor görülen ekstremitenin eklemine pasif hareket yaptırırken 

antagonist kasların pasif harekete rezistans gösterdikleri saptanır (koaktivasyon bulgusu). 

Etkilenen ekstremiteye ağırlık yüklendiğinde tremor amplitüdü artar, organik tremorlarda 

ise azalır. 

 

Eylem – ve Pozisyona Özgü Tremor 

Tremor sıklıkla tekrarlayan spesifik hareketler sırasında ortaya çıkar. Örneğin; dikiş 

dikme, makas kullanma, saç kesme veya tarama, müzik aleti çalma gibi. Genellikle diğer 

nörolojik bulgular eşlik etmez. Primer yazıcı tremoru en sık örnektir. Tremor diğer el 

hünerleri sırasında ortaya çıkmaz. Tremorun sadece yazarken (eyleme özgü yazıcı 

tremoru) ve elin yazma pozisyonu aldığı zaman (pozisyona özgü) ortaya çıkışına göre iki 

alt gruba ayrılmıştır. Tremorun frekansı 5-7 Hz’dir. Bu tremorun, distonik yazıcı 

tremorundan veya tremorla eşzamanlı yazıcı krampından ayrımı net değildir. Primer 

yazıcı tremoru olanlarda sıklıkla distoni olmaz. Ancak fokal distonide tremor görülebilir. 

Her ne kadar propranolol, primidon ve diğer ilaçlar task spesifik tremorda denenebilirse 

de bu ilaçlar fazla etkili değildir. Botulinum toxini kullanılmıştır . VIM talamatomi ve 

VIM stimulasyonu ile başarılı sonuç elde edilmiştir Diğer eyleme özgü tremorlar sık 

olmayarak ortaya çıkar ve sportif faaliyet veya müzik aleti çalmakla ilişkilidirler.  

 

İlaca ve Toksinlere Bağlı Tremor 

İlaca bağlı tremor en sık olarak sempatomimetikler veya antidepresanlara bağlı olarak 

görülür. Bu ilaçlara bağlı gelişen tremor genellikle artmış fizyolojik tremor şeklinde 
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görülür. Nöroleptik veya dopamine reseptör blokörleri, reserpin, flunarizin gibi dopamin 

azalmasına neden olan ilaçlarla ortaya çıkan tremor tipi Parkinson tremoruna benzer. 

Lityum entoksikasyonunda intensiyonel tremor görülür. Alkol kesilmesinden sonra 

görülen tremor ise artmış fizyolojik tremor şeklindedir. Trisiklik antidepresanlarda düşük 

amplitüdlü yüksek frekanslı tremor görülür sıklıkla dozun azaltılması sorunu halleder, 

gerektiğinde propranolol kullanılabilinir. Monoamin oksidaz inhitörleride tremora neden 

olur. Valproik asid en sık tremora neden olan antiepileptik ilaçtır. Lamotrigine, fenitoin, 

karbamazepin ve tiagabin ile tremor ortaya çıktığı bildirilmiştir. Kardiak antiaritmik ajan 

olan amiodarone, Procainamide, Kalsiyum kanal blokerleri izole tremora neden olur. 

Tremor tedavisinde kullanılan metopropronololün kendisinin de tremor yaptığı 

bildirilmiştir. Tremor dopamin reseptör blokerleri ve dopamin depletörleri ile ortaya 

çıkabilir. Tremor esas olarak istirahat tremoru şeklindedir. Tremor sıklıkla üst 

ektremitede görülmesine rağmen baş ve alt ekstremitelerde de nadir değildir. Kullanılan 

ilacın kesilmesi genellikle tam düzelme sağlar. Reserpin ve tetrabenazin gibi kateşolamin 

depletör ajanlarla da tremor görülür. Cyclosporin A düşük amplitüdlü yüksek frekanslı 

tremora neden olur.  

Stimulan ajanlarla artmış fizyolojik tremor görülür. Stimulanlarla üst ekstremitelerde 

artmış postural tremor görülür. Astım tedavisinde kullanılan isoprotenelol, terbutaline, 

aminofilin ile sıklıkla tremor ortaya çıkmaktadır. Theophylline ile serum düzeyleri 15 

mg/L üzerine yükseldiğinde tremor görülür. Tremor tedavisinde kullanılan 

benzodiazepinlerin uzun süreli 60-120 mg/g kullanımından sonra kesilmesine bağlı 

tremor ortaya çıkabilmektedir.  

Toksinler: Ağır metallerden; Civa, manganez ve kurşun intoksikasyonlarına bağlı olarak, 

böcek ve tarım ilaçlarından: Chlordecone, (DDT), methylbromide, herbicide dioksin, 

carbondisulfide, carbontetrachloride bağlı, çözücülerden: Toluene, methyl ethyl ketone, 

irreversible cholinesterase inhibitörlerine bağlı tremor görülebilir. Bu toksinler sıklıkla 

postural tremora neden olurlar. Manganez kronik intoksikasyonunda parkinsonizmin bir 

parçası olarak istirahat tremoru görülür. İlaca ve toksinlere bağlı olan tremorlarda neden 

olan ilaç yada toksin kesilmelidir. Aksiyon tremoru proprano-lole sıklıkla yanıt verir. 

Nöroleptiklerin yaptığı istirahat tremoru antikolinerjiklere ve amantadine yanıt verir. 

Uzun sure nöroleptik kullananlarda gelişen bir tremor tipi Tardif tremordur. Sıklıkla 

postural tremor şeklinde görülür ve frekansı 3-5 Hz’dir. İstirahat sırasında ve hadefe 
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yönelik hareketlerde de görülebilir. Bu tremor tipinde tedavide, triheksifenidil veya 

klozapin başarılı olabilir.  

 

Wilson hastalığı 

Wilson hastalığında başlangıç bulgusu olarak en sık tremor görülür. Tremor unilateral 

veya bilateral, istirahat, postural veya kinetik karakterde veya bunların kombinasyonu 

şeklinde olabilir. Kollar öne doğru uzatılıp eller gerildiğinde, kanat çırpar tarzda bir 

tremor görülür (wingbeating veya flapping tremor) Daha az olarak tremor gövde veya 

dilde olabilir. 

 

Gıdaların yaptığı tremor 

Kafein tremoru başlatabilir veya daha önce olan tremoru arrttırabilir. Essensiyal tremoru 

bastıran alkolün kendisi, bırakılma durumunda tremor üretir. Üst ekstremitede postural 

tremor şeklindedir ancak ciddi olduğunda yüz, dil, larinks, kaslar ve baş etkilenir. Nikotin 

normal bireylerde tremor oluşturabilir. 

 

Post travmatik Tremor 

Hem santral hem periferik travmayı izleyen süreçte tremor görülebilir.  

Santral travmada, Tremor izole olarak görülmez, sıklıkla eşlik eden rijidite, hemiparezi, 

refleks sempatik distrofi gibi nörolojik bulgular olabilir. Santral travmada çoğu olguda 

görülen tremor, ciddi travmadan haftalar, aylar sonra görülebilir. Frekansı 4-6 Hz’dir, 

asimetrik ve posturaldir (Manyam 2004).  

Periferik travmalardan sonra da tremor görülebilir. Frekansı 2-8 Hz’dir.  

Tedavide, propranolol, valproat, primidon, antikolinerjikler, levodopa ve klonazepam 

kullanılabilinir, tedaviye yanıt değişkendir.  

Refrakter tremorda talamatomi veya DBS önerilebilinir.  

 

Serebellar Tremor 

Serebellar tremor, düzensiz frekanslı (genellikle 5 Hz den daha düşük) ve amplitüdlü 

intensiyonel tremor olarak kabul edilir. Etyolojiye bağlı olarak tremor unilateral veya 

bilateral olabilir. Sıklıkla irregüler ve sıçrayıcıdır. Proksimal ekstremite kasları distal 
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olanlardan daha fazla etkilenir. İstirahat kompenenti yoktur . Nadiren tremor baş tremoru 

olarak başlayabilir. Üst ekstremitede tremor frekansı 3-8 Hz, alt ekstremitede sıklıkla 3 

Hz civarındadır. Trunkal tremor 2-4 Hz frekansındadır. Ekstremitelerde postural tremorda 

görülebilir, fakat istirahat tremoru görülmez.  

Strok, multiple skleroz ve tümörler serebellumu ve serebellar yolları etkileyerek tremora 

neden olabilir. İlaç toksisitesi diğer önemli bir nedendir. Örneğin fenitoyin, sodyum 

valproat,amiodarone gibi. 

Esansiyal tremor tedavisinde kullanılan ilaçlar, tedavide denenmiştir. Fakat bu tedaviler 

sıklıkla etkisizdir. 5-Hidroksitriptan -3 antagonisti odansetronun 8 mg IV verilmesinin 

serebellar tremora plaseboya göre belirgin etkili olduğu gösterilmiştir  

800-1200 mg/g isoniazid ve 100mg/g piridoksinin serebellar tremoru olan multipl 

sklerozlu hastalarda etkili olduğu gösterimişsede, diğer çalışmalarda bu etki 

gözlenmemiştir. Kolinerjik ilaçlar tedavide denenmiştir fakat serebellar tremor üzerine 

etkili olduğuna dair yeterli destek bulunamamıştır. Klonozepamın 9-15 mg/g dozlarında 

serebellar intensiyonel tremoru azalttığı gösterilmiştir. Yemek yerken veya diğer 

aktiviteler sırasında bileğe ağırlık uygulamanın yararlı olabileceği bildirilmiştir. 

Serebellar intensiyonel tremorun tedavisinde talamik ve subtalamik DBS’nun etkili 

olduğu ile ilgili yazılar vardır.  
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Kalıtsal ataksiler  

Ataksi, güçsüzlük, praksi kusuru ya da istem dışı hareket olmaksızın, kasların 

koordinasyon bozukluğu nedeniyle istemli hareketlerin dengeli ve amacına uygun şekilde 

yapılamamasıdır. Ataksi sergileyen hastada konuşma, göz küresi hareketleri, uzuv 

hareketleri etkilenebilir, gövde dengesi bozulabilir, düşme gelişebilir. Sorumlu yapılar 

serebellum, vestibüler sistem, arka kordonlar ve periferik sinirlerdir. 

 

Kalıtsal ataksiler  

■ Baskın geçişli (OD) serebellar ataksiler  

■ Spinoserebellar ataksiler (SCA): 1-8, 10-15, 17-23, 25-36 

■ Dentato-rubro-pallido-luysian atrofi (DRPLA)  

■ Epizodik ataksiler (EA) 1-7 

■ OD ataksi ile giden mitokondriyal hastalıklar: SCA28; serebellar ataksi, sağırlık, 

narkolepsi,  

■ OD progresif eksternal oftalmopleji (OD-PEO); optik atrofi, sağırlık, ataksi; 

RRM2B mutasyonları 

■ Çekinik geçişli (OR) serebellar ataksiler  

 Friedreich ataksisi (FA) benzeri fenotip  

 FA 

 Abetalipoproteinemi- ataksi  

 E vitamini eksikliği- ataksi  

 Refsum hastalığı  

 FA benzeri fenotipli serebellar atrofi  

 Geç başayan Tay-Sachs  

 Serebrotendinöz ksantomatozis  

 Aksonal nöropatili SCA 

 Erken başlayan ataksi serebellar atrofi  

 Ataksi telanjiektazi (AT) 
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 AT benzeri hastalık 

 Ataksi okülomotor apraksi 1 ve 2 

 Charlevoix-Saguenay spastik ataksisi  

 Marinesco Sjögren sendromu 

 OR ataksi ile giden mitokondriyal hastalıklar: MSCAE, MİRAS, SANDO, 

MTPAP, DCMA, IOSCA, NUBPL, LBSL, Ko-enzim Q10 eksikliği, piruvat 

dehidrogenaz eksikliği 

 X’e bağlı geçiş gösteren ataksiler  

  Frajil-X ilişkili tremor ataksi sendr. (FXTAS) 

  Sideroblastik anemi, spinoserebellar ataksi (mitokondiyal protein kusurlu) 

 Anneden kalıtılan mitokondriyal ataksiler  

 Nokta mütasyonlar: tRNA, rRNA genleri: MELAS, MERFF; RC alt birim 

genleri:  

  LHON, NARP, LS, MILS 

  Tek/geniş delesyon, duplikasyonlar: PS, CPEO, Kearns-Sayre sendromu 

(KSS)  

______________________________________________________________________________________ 

 

Spinoserebellar ataksilerin (SCA)görülme sıklığı 3-4/100,000 olup, SCA3,2 ve 6 en sık 

görülenlerdir. Tüm SCAların %6’sı SCA1, %15’i SCA2, %21’i SCA3, %15’i SCA6, 

%5’i SCA7 ve %3’ü SCA8 olarak bildirilmiştir. SCAlar geç başlangıçlıdır.  

SCA başlığı altında bugün için, DRPLA dahil 37 lokus, 20 gen belirlenmiştir.  

CAG baz üçlüsü glutamin (Q) amino asidini kodlar ve DRPLA dahil olmak üzere 8 SCA 

geninde Q tekrar artışı bölgesi vardır; Poliglutamin hastalıkları arasında yer alanlar 

SCA1-2-3-6-7-12,17 ve DRPLA. Babadan kalıtımda tekrar sayısı artar, tekrar sayısı 

arttıkça hastalık başlama yaşı daha erken, belirtiler daha şiddetli olur: Antisipasyon. 

Tekrar artışı oranında glutamin halkasının uzaması mutant proteinin toksik işlev 

kazanmasına yol açar. SCA8, 10, 12 kodlamayan bölge olan intronda tekrar artışı; SCA4, 

5, 13, 14, 27 farklı manalı mütasyon/düzenleyici bölgelerde nükleotid değişiklikleri 

sergilerler.  

SCAların genetik ve klinik özellikleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir (Schöls ve ark, 

2004; Taroni ve Di Donato, 2004; Ishikawa ve ark, 2005; Yu ve ark, 2005; Cagnoli ve 

ark, 2006; http://neuromuscular.wustl.edu/ataxia/domatax.html) 

 

 

http://neuromuscular.wustl.edu/ataxia/domatax.html
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SCA Lokus Mütasyon  

SCA1 6p22 Ataksin-1  

CAG tekrarı 

Hipermetrik sakkadlar; Tendon refleksleri artmış; Yürütücü 

işlev kusuru; Uyarılmış potansiyellerin ileti zamanı uzamış; 

OPCA 

SCA2 12q24 Ataksin-2 CAG 

tekrarı  

Sakkadlar yavaş; Parkinsonizm; Miyoklonus ya da aksiyon 

tremoru; Pons atrofisi (OPCA); Küba 

SCA3 14q32 Ataksin-3 CAG 

tekrarı  

Machado-Joseph: Oftalmoparezi; Bakışla uyarılan 

nistagmus; Belirgin spastisite; Polinöropati; Brezilya & 

Portekiz 

SCA4 16q22  Puratrofin-1  Serebellar sendrom; Duysal ataksi; Geç başlangıç > 40 

SCA5 11q13 

  

β-III spektrin  Saf serebellar sendrom; Bulber bulgular; Erken yaşta 

başlar; Yavaş ilerler 

SCA6 19p13 CACNA1A CAG 

tekrarı 

Saf serebellar sendrom;Aile öyküsü;Başlama yaşı > 50 

SCA7 3p21 Ataksin-7 CAG 

tekrarı 

Pigmenter retinopati; İşitme kaybı; Başlama yaşı 1. onyıl 

SCA8 13q21 Ataksin-8 CTG 

artışı 

Serebellar sendrom; Geç spastisite; Hafif duysal nöropati 

SCA9 ? Yer ayrılmış Ataksi + Oftalmopleji 

SCA10 22q13 Ataksin-10 

ATTCT tek. 

Saf serebellar sendrom; ± Kompleks parsiyel nöbetler; 

Meksika 

SCA11 15q14 TTBK2 Saf serebellar sendrom; Hiperrefleksi; selim seyirli 

SCA12 5q31 PPP2R2B CAG 

tekrarı 

Tremor (önce kolda); Hiperrefleksi; Demans; Kortikal & 

serebellar atrofi 

SCA13 19q13 KCNC3 Erken çocukluk çağında başlar; Zihinsel gerilik  

SCA14 19q13.4-

qter 

PRKCG Ataksi; Miyoklonus ( erken başlar); Bilişsel gerileme 

SCA15 3p26  ITPR1 Saf serebellar sendrom; Yavaş ilerler 

SCA16 3p26  Baş & El tremoru 

SCA17 6q27 TBP CAG tekrarı Disfaji; Entellektüel yıkım; Absans nöbetleri; 

Ekstrapiramidal bulgular 

SCA18 7q31  Kas atrofisi; Duysal kayıp 

SCA19 1p21-q21  Hafif bilişsel bozukluk; Miyoklonus 

SCA20 11q12 Duplikasyon Palatal tremor; Disfoni 

SCA21 7p21  Ekstrapiramidal özellikler 

SCA22 1p21-1q23  Saf serebellar sendrom; Yavaş ilerler; Hiporefleksi 

SCA23 20p13 PDYN Ataksi; Duysal kayıp; Piramidal bulgular 

SCA24    

SCA25 2p15-p21   Duysal nöropati; Şiddetli serebellar atrofi 

SCA26 19p13  Saf serebellar sendrom 

SCA27 13q33 FGF14  Tremor; Diskinezi; Psikiyatrik dönemler 

SCA28 18p11 AFG3L2 Oftalmopleji 

SCA29 3p26   

SCA30 4q34  Saf serebellar sendrom; Geç başlangıç 

SCA31 16q22 TGGAA tekr. Saf serebellar sendrom; Japonya 

SCA32 7q32   

SCA35 20p13 TGM6 Üst motor nöron bulguları 

SCA36 20p13 NOP56 Fasikülasyonlar & Kas düzleşmesi; Geç başlangıç 

DRPLA 12p13 ATN1 

 CAG tekrarı 

Miyoklonus & Epilepsi (Başlama < 20 yaş); Koreoatetoz, 

Demans, Psikoz (Başlama > 20 yaş); OPCA 

   

http://neuromuscular.wustl.edu/mother/dnarep.htm
http://neuromuscular.wustl.edu/mother/dnarep.htm
http://neuromuscular.wustl.edu/mother/dnarep.htm
http://neuromuscular.wustl.edu/ataxia/domatax.html
http://neuromuscular.wustl.edu/mother/dnarep.htm
http://neuromuscular.wustl.edu/mother/dnarep.htm
http://neuromuscular.wustl.edu/ataxia/domatax.html#mjd
http://neuromuscular.wustl.edu/mother/dnarep.htm
http://neuromuscular.wustl.edu/mother/dnarep.htm
http://neuromuscular.wustl.edu/mother/dnarep.htm
http://neuromuscular.wustl.edu/mother/dnarep.htm
http://neuromuscular.wustl.edu/mother/dnarep.htm
http://neuromuscular.wustl.edu/mother/dnarep.htm
http://neuromuscular.wustl.edu/mother/dnarep.htm
http://neuromuscular.wustl.edu/ataxia/domatax.html
http://neuromuscular.wustl.edu/ataxia/domatax.html#drpla
http://neuromuscular.wustl.edu/mother/dnarep.htm
http://neuromuscular.wustl.edu/mother/dnarep.htm
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Epizodik 

ataksiler (EA) 
   

EA 1 + 

Miyokimi  

12p13 KCNA1   

EA 2, 

Paroksismal  

19p13 α1A Ca
++

 kanalı  

EA 3 + Vertigo 

& Tinnitus: 

1q42 

 

  

 EA 4   (PATX) 

 

 

 EA5 2q22 CACNB4β4  

 EA6 + Migren 

&   

 alternan 

hemipleji 

5p13 SLC1A3  

 EA7 1 1p 

9q13 

  

EA + 

Koreoatetoz & 

Spastisite 

   

 

 

Diğer baskın geçişli ATAKSİ sendromları  

Ailevi demans: ITM2B; 13q14 

Brankiyal (palatal) miyoklonus & Spastik paraparezi 

CAPOS sendromu 

Doğuştan (konjenital) ataksi 

Erişkin başlangıçlı lökodistrofi: 5q31 

Gillespie: PAX6; 11p13 

Glukoz taşıyıcı 1 eksikliği: 1p35 

http://neuromuscular.wustl.edu/ataxia/domatax.html
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Holmes ataksisi 

Huntington 2: Junctophilin-3; CAG/CTG tekrarı; 16q23 

Mültipl hamartoma sendromu: PTEN; 10q23 

Miyeloserebellar 

Nöronal intranükleer inklüzyon hastalığı 

Sağırlık & Narkolepsi  

Spazmodik öksürük  

Zihinsel gerilik: 19q13  

  

Diğer baskın geçişli ATAKSİ ARTI sendromları  

Nistagmus 

Parenkim dejenerasyonu 

Prion hastalığı: Prion protein; 20p12 

Rijidite & Periferik Nöropati 

SANDO: POLG1; 15q25 

Duysal ataksik nöropati: 16q22 

Duysal motor nöropati + Ataksi: IFRD1; 7q22 

SMEI: SCN1A; 2q24 

SPAR 

Spastik ataksi sendromları 

Termoanaljezi & fungiform papillaların kaybı 

Esansiyel tremor, : 3q13 

Ak cevher kaybı  

Vermal aplazi 

Von Hippel-Lindau Sendromu: VHL protein; 3p26  

 

OR geçişli ataksi sendromları 

ARCA1 (SCAR8): SYNE1; 6q25 

ARCA2 (SCAR9): CABC1; 1q42 

ARCA + Retardation (SCAR11): SYT14; 1q32 

Ataksi+Motor nöropatiSCAR10: ANO10; 3p22; PEX10; 1p36 

Ataksi-Okülomotor apraksiAOA1 Aprataksin; 9p21;  

AOA2 (SCAR1):Senataksin;9q34; AOA3: PIK3R5; 17p13 

Ataksi telanjektazi: ATM; 11q22 

Ataksi telanjektazi-benzeri; (ATLD): MRE11; 11q21 

Ataksi ve nöropati (SCAN1): TDP1; 14q31 

Ataksi ve yukarı bakış felci 

Kardiyomiyopati, dilate + Ataksi: DNAJC19; 3q26 

Cayman ataksisi: ATCAY; 19p13 

Serebelloparenkimal bozukluklar (CPD): II, III, IV, V 

Charlevoix-Saguenay – Spastik Ataksi: Sacsin; 13q12 

Çocuklukta başlayan (SCAR7): 11p15 

Cockayne Sendromu A ERCC8; 5q12; Cockayne Sendromu B ERCC6; 10q11 

Koenzim Q10 eksikliği: Aprataksin; 9p13 

Sitokrom c Oksidaz I: Mitokondriyal 

Erken başlangıçlı refleksler korunmuş (EOCA): 13q12 
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Epilepsi + Göz bozuklukları: COL18A1; 21q22 

Epilepsi & Mental retardasyon (SCAR12): 16q21 

Epilepsi, Miyoklonus: GOSR2; 17q21 

Friedreich ataksisi: Frataxin (FRDA); 9q21 

Friedreich ataksisi 2 (FRDA 2): 9p23 

İşitme kaybı & Optik atrofi (SCAR3): 6p21 

Hipogonadizm 

Süt çocukluğunda başlayan spinoserebellar ataksi: Twinkle; 10q24 

Karak: PLA2G6; 22q13 

Larenks felci & Motor nöropati 

Lökoansefalopatiler ak cevher kaybıyla giden 

Maküla distrofisi 

Marinesco-Sjögren: SIL1; 5q31 

MIRAS: POLG1; 15q25 

Myoclonus 

Baltık (Unverricht-Lundborg): Cystatin B; 21q22 

Epilepsi-Ataksi: PRICKLE1; 12q12 

Epilepsi-Demiyelinizan nöropati: SCARB2; 4q21 

PHARC: ABHD12; 20p11 

Portneuf spastik ataksi: 2q33 

Arka kolon  + Retinitis pigmentoza: 1q31 

Sakkadların yapılamaması (SCAR4): 1p36 

Salla sendromu (Sialik asit depolanması): SLC17A5; 6q13 

SANDO: POLG1; 15q25 

SeSAME: KCNJ10; 1q23 

Yavaş göz küresi hareketleri  

TACH (4H): POLR3A; 10q22 

Talamik lezyonlar & Erişkin başlangıçlı ataksi 

Vitamin E eksikliği: α-tokoferol transfer protein; 8q12 

Kseroderma pigmentozum  

________________________________________________________________________ 

  

E vitamini eksikliği-Ataksi (EVEA): OR geçişlidir, lokus: 8q13.1-q13.3; alfa-tokoferol 

transfer protein mütasyonu (αTTP) vardır. E vitamininin dolaşan lipoproteinlere transferi 

kusurludur. Kuzey Afrika’da sık rastlanır; Başlama yaşı< 20. Friedreich ataksisine benzer 

ancak okülomotor ve iskelet değişiklikleri bulunmaz. Hipertrofik kardiyomiyopati %19 

sıklıkta, retinitis pigmentoza bazılarında mevcuttur. E vitamini düzeyleri çok düşüktür 

(<2.5 mg/L). Tedavide yüksek doz E vitamini verilir. 

Serebrotendinöz ksantomatozis: Kromozom 2q33-qter yerleşimli, sterol 27-hidroksilaz 

geni kusurludur.  

Puberte sonrası ataksi, nöropati, hiporefleksi, distal güçsüzlük ya da omurilik/üst motor 

nöron tutulumu, spastik paraparezi, psödobülber felç, demans, epileptik nöbetler yanı sıra 
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erken yaşta ateroskleroz, ksantelazma, kalınlaşmış tendonlar, katarakt gelişebilir. Serum 

kolestanol artar, idrar safra alkolü artar; plazma kolesterol düşük/normaldir. Karaciğer 

safra asidi üretemez, anormal HDL, kolestanol ve diğer steroller birikir. Tedavi: HMG 

KoA redüktaz inhibitörü kenodeoksikolik asit (Chenofalk) 250 mg kap. 4x1/gün; 

simvastatin 10 mg/gün verilir. 

Abetalipoproteinemi: GI emilim bozukluğunun eşlik ettiği E vit. eksikliği-ataksi 

tablosu.  

Çok düşük dansiteli β-lipoproteinler, VLDL, LDL, şilomikronlar, E vit. ve yağda erir 

diğer vitaminlerin düzeyi düşüktür; akantositler vardır. Kromozom 4q22-q24 yerleşimli 

mikrozomal trigliserid transfer protein (MTP) alt biriminde mütasyon vardır, LDL ve 

vLDLnin apoB peptid sentezi bozulmuştur.  

Tedavide vitamin E ve yağda erir vitaminler verilir. 

 

Friedreich ataksisi (FA): 9q21 lokusünde yer alan frataksin (FRDA) proteini kusurludur. 

25 yaş öncesi ataksi olgularının %75’i FA’dır. 

Harding, 1981 FA tanı kriterleri: 

Birincil özellikler 

 Başlangıç yaşı < 25 

 İlerleyici yürüme ve uzuv ataksisi  

 Aşil ve patella refleksleri kaybı  

İkincil özellikler  

 5 yaş sonrası dizartri  

 Ekstansör taban cildi  

İkincil kriterler mevcut değiIse olması gerekenler: 

 Kollarda duysal aksiyon potansiyelleri yok/küçük bulunmalı 

 HMSN I dışlamak üzere median sinir motor ileti hızı >40 m/s olmalı  

   

X-e bağlı sideroblastik anemi ve ataksi (XLSA/A): ABC7 geninde mutasyon 

nedeniyle, mitokondri demir transport proteini kusurludur. 
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Erken-başlayan yavaş ilerleyen ya da sabit kalan ataksi, dismetri, disdiadokokinezi, bazen 

üst motor nöron bulguları, öğrenme zorlukları gözlenebilir. Anemi belirti vermeden hafif 

seyreder. Taşıyıcı kadınların nörolojik muayeneleri normaldir. 

FXTAS: Frajil X-e eşlik eden tremor-ataksi sendromu (FXTAS): Xq27.2  

 Frajil X mental retardasyon1 (FMR1) geninde CGG baz üçlüsünün (arginin) 55–

200 kez tekrar artışı olur; nörodejeneratiftir 

 Premutasyon: 55–200 tekrar artışı  

 Tam mutasyon: 200 ve daha yüksek tekrar artışı söz konusudur.  

 >50 yaş, erkeklerde görülür, kadında erken yaşta over yetmezliği ile belirti 

verir. 

 Aksiyon tremoru ve serebellar yürüme ataksisi olur, ayrıca  

 Parkinsonizm  

 Yürütücü işlevlerde kusurlar 

 Demans 

 Nöropati  

 Otonom işlev bozukluğu gelişebilir  

Beyin MR: serebral/serebellar atrofi, orta serebellar pedünküllerde T2 sinyal artışı 

FXTAS test rehberi: Aşağıdakilerden herhangi biri varsa FMR1 premutasyonu 

aranmalıdır. 

 50 yaş < sebebi belirsiz serebellar ataksi başlaması  

 Parkinsonizmi olan veya bilişsel işlevleri gerileyen 50 yaş< bir kimsede 

sebebi bilinmeyen aksiyon tremoru başlaması  

  MSA-serebellar alt tipi tanısı  

 Aksiyon tremoru, serebellar yürüme ataksisi, parkinsonizm, yürütücü 

işlevlerin bozulduğu bilişsel yıkımla şekillenen FXTAS bulguları + MRG, 

T2/FLAIR: orta serebellar pedünkül bulgusu  

 Ailede FMR1 mutasyonu (+) bir hastada FXTAS bulguları varlığı, 

soyağacındaki durumunun mutasyon taşıyıcılığı için uygun olması 

 FXTAS ile uyumlu bulguları olan ve ailesinde ya da kendi öyküsünde 

kısırlık, erken menapoz, erken over yetmezliğinin varlığı 

 Ailede FMR1 mutasyonu (+) bir hastada erken over yetmezliği var, 

FXTAS bulguları yoksa  

 Bazen ilk belirti: periferik nöropati, otonom işlev bozukluğu, demanstır; 

ailede ataksi, otizm spektrumu bozukluğu ya da mental gerilik ve hasta ya 

da ailesinde erken over yetmezliği olabilir 

 Ağır bulgular Erkek> Kadın  
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Frajil X-e eşlik eden tremor/ataksi sendromu (FXTAS) 

 Patolojik işleyiş: FMR1 geni transkripsiyonunda haberci-RNA’nın aşırı ifadesi ve 

toksik işlev kazanması sonucu, beyin, beyinsapı ve omurilike nöronlarda ve 

astrositlerde yaygın olarak çekirdek içinde inklüzyonlar gelişir.  

 Prognoz: İlk motor belirtiden sonra ataksi görülmesi median 2 yıl; düşmeler 6. yıl, 

desteksiz yürüyememe 15. yıldır. Son aylarında hasta yatağa bağımlı, dizartrik, 

disfajik, mesane, gaita kontrolu kayıp, şiddetli rijidite, istirahat tremoru ve 

bradikineziyle şekillenen parkinsonizm tablosuna girer. Vefat 21 yıl (5-25)  

 

Mitokondriyal ilerleyici ataksiler  

 MERRF, MELAS, NARP ve Kearns-Sayre gibi hastalıklarda ataksinin yanı 

sıra sıklıkla nöbetler, sağırlık, diabetes mellitus, kardiyomiyopati, retinopati ve 

kısa boy görülür. 

 Maternal kalıtım, sinir sisteminin yanısıra göz, iskelet kası, karaciğer, renal ve 

kardiyak tutulumlar mitokondriyal hastalıkları düşündürür. 

 Kan ve beyin omurilik sıvısında laktat/piruvat oranı artar. Kan ve 24 saatlik 

idrarda aminoasit, idrarda organik asitler ve serbest ve total karnitin düzeyleri 

incelenmelidir. 
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KORELER: HUNTİNGTON HASTALIĞI VE DİĞERLERİ 

 

Prof.Dr. Meltem Demirkıran 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Adana 

 

 

Kore, vücudun herhangi bir yerinde olabilen ve rastgele akan bir görüntü veren istemdışı, 

ani, kısa süreli, düzensiz, farklı şiddetlerde kas kasılmalarıdır. Fasyal, trunkal, ekstremite 

distalleri özellikle etkilenen alanlardır. Koreik kasılmalar nedeniyle konuşma patlayıcı 

tarzda dalgalanır ve beraberinde yutma ve solunum kasları etkilenebilir. Yürüme dans 

eder gibi ve düzensizdir. İstemli hareketi sürdürmek güçleşir ve istemli hareketler aralıklı 

olarak kesintiye uğrar, yani motor hareketin sürekliliği sağlanamaz.  

Genellikle striatum, özellikle de kaudat ya da subtalamik nükleusların işlev 

bozukluğundan ya da bu yapılara veri taşıyan ya da buradan veri götüren yolakların 

tutulmasından kaynaklanır. 

Etyolojik olarak genetik ve nongenetik nedenlerle ortaya çıkar (Tablo 1). Kore ile 

karakterize herediter hastalıklar otozomal dominant, otozomal resesif, X-e bağlı geçiş 

gösteren ya da mitokondrial geçiş özelliği olan hastalıklardır. Bunların ayırıcı tanısı için 

ileri genetik incelemeler yapılması gerekmektedir. Progresif özellik gösteren ve 

dejeneratif olduğu düşünülen, etyolojileri net olarak belirlenememiş bazı sporadik 

korelerde de herediter bir temeli tamamen dışlamak mümkün olmayabilir.  

 
Tablo: 1 Kore ile Giden Hastalıklarda Etyoloji 

Genetik 

Huntington Hastalığı 

Huntington benzeri sendromlar 1-4  

SSA17, SSA3 

Nöroakantositoz 

McLeod Sendromu 

PKAN 

DRPLA 

AT 

Leigh hastalığı 

Wilson 

Aseruloplazminemi 

Ferritin ilişkili 

Benign herediter 
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Nongenetik 

Vasküler 

Metabolik/Endokrin 

Otoimmün 

İnfeksiyöz 

İlaca bağlı 

Toksik  

Paraneoplastik 

 

AT: atasi telenjiektazi, DRPLA: dentatorubropallidolusyen atrofi, PKAN: pentotenat kinaz ilişkili 

nörodejenerasyon, SSA: spinoserebellar ataksi 

 

 

Herediter nedenli koreler içinde en sık görüleni Huntington Hastalığıdır (HH). Kesin 

tanısı genetik inceleme ile konmaktadır. Bir trinükleotid tekrar hastalığıdır. 4. 

kromozomun kısa kolundaki IT15 geninin 1. ekzonundaki dinamik bir mutasyona bağlı 

olur. Huntingtin proteinini kodlayan CAG baz üçlüsü 17-30 kez tekrarlanırken HH’ında 

instabil mutasyon sonucu bu tekrarlar 40’ı aşar. Nesilden nesile tekrar sayısı artar, bu 

duruma antispasyon denir. Hastalık başlangıç yaşı tekrar sayısına bağlı olarak değişir. 

Çocukluk çağlarında başlayabileceği gibi ileri yaşlarda da başlayabilir; ortalama 

başlangıç aralığı 30-50 yaştır. Klinik olarak psikiyatrik, kognitif, supranükleer bakış 

parezisi, kore, distoni, parkinsonizm (özellikle çocukluk çağında başlayanlar), serebellar 

bulgular ile karakterize olabilir. İleri ve erken evre tedavileri kliniğine göre değişir.  

HH dışındaki genetik nedenli kore ile giden hastalıklar Huntington fenokopileri olarak 

adlandırılmaktadır, çünkü fenotipik olarak HH’na benzeyen bu hastalıkların genetik 

temelleri farklıdır. Nöroakantositoz gibi resesif geçiş gösterenlerini veya Mcleod 

Sendromu gibi X-e bağlı geçişi belirlenmiş olanları dışlamak daha kolay olabilir, ancak 

otozomal dominat geçiş gösteren SSA, Huntington benzeri hastalıklar 1-4, 

Nöroferritinopati gibi hastalıkları klinik olarak dışlamak her zaman mümkün olmayabilir, 

kesin tanı için genetik inceleme gerekebilir. 

Nongenetik nedenlerde ortaya çıkan koreler içinde strok, arteriovenöz malformasyon gibi 

serebrovasküler nedenler, Sydenham koresi, korea gravidarum gibi otoimmün nedenler, 

santral sinir sistemini etkileyen çeşitli enfeksiyonlar, kollagen doku hastalıkları 

araştırılmalıdır. Endokrin-metabolik nedenlere bağlı olarak tiroid patolojileri, Wilson 

hastalığı, karaciğer ve böbrek hastalıkları, tiamin eksikliği, aminoasit veya lipid 

metabolizması bozuklukları gözden geçirilmelidir. Ayrıca neoplaziler ve paraneoplastik 

nedenler dışlanmalıdır. Toksik nedenler içinde etanol, karbonmonoksit, manganez, civa 
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gibi olasılıklar düşünülmelidir. Bu etyolojik nedenlere uygun olarak tam kan sayımı, 

periferik yayma, rutin biyokimya, ürik asit, tiroid fonksiyon testleri, kreatin kinaz, 

seruloplazmin, ferritin, parathormon, kollagen doku testleri, enfeksiyon testleri, idrar ve 

kanda aminoasitler yapılmalı, serebral MRI istenmelidir. Hastanın muayene bulgularına 

göre EMG-ENG, EEG, EKO gibi ek tetkikler planlanmalıdır.  

Genetik inceleme son derece önemlidir. Bazı sporadik olduğu düşünülen olguların aslında 

herediter olabileceği akılda tutulmalıdır. Herediter özellik taşıyan olgularda genetik 

inceleme olanaklarının daha ulaşılabilir olması, bu olgularda ileri tetkiklerin yapılmasını 

engelleyerek gereksiz zaman ve maddi kaybı önleyecek ve doğru tanıya daha kısa 

zamanda ulaşmayı sağlayacaktır. Kore ile giden hastalıklarda doğru tanıya ulaşmak, 

tedaviyi ve prognozu belirlemek açısından önemlidir.  
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ALZHEİMER HASTALIĞININ TANISINDA YENİ TANI 
YÖNTEMLERİ (BİYOBELİRTEÇLER) 

 

Doç.Dr. Gökhan Erkol 

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı 

 

BİYOBELİRTEÇ

FDA tanımı:

• Normal veya patolojik bir süreci ya da 
herhangi bir tedaviye yanıtı  
tanımlayan ve objektif bir şekilde 
ölçülebilen özelliğe biyobelirteç denir.

 

Neden Biyobelirteçlere İhtiyacımız 
Var? 
• Hastalığın preklinik ve prodromal evrelerinde 

hastalığa tanı konarak hastalık önleyici tedavileri 
deneyebilecek homojen bir hasta grubu seçmek 
ve tedavinin etkinliğini gözlemek.

• Hastalığın prodromal (amnestik MCI) ve demans 
evresinde uygulanacak hastalık modifiye edici 
tedavileri deneyebilecek homojen bir hasta 
grubu seçmek ve tedavinin etkinliğini gözlemek.

 

Neden Biyobelirteçlere İhtiyacımız 
Var? 

• Hastalığın atipik klinik gösterileri 
varlığında tanıdan emin olabilmek.

• Mediko-legal sorunlar açısından kanıt 
oluşturmak (kötüye kullanım?).

• HASTALIĞIN HALİHAZIRDAKİ TANI 
KRİTERLERİ KESİN TANI İÇİN 
PATOLOJİK İNCELEMEYİ ŞART 
KOŞUYOR.
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İdeal Bir Biyobelirteç Nasıl 
Olmalı?
• Rasyoneli olmalı

• Validasyonu yapılmış olmalı: Araştırdığı hastalığa 
ait altın standart ile karşılaştırılıp o hastalığa uygun 
olduğu saptanmalı.

• Kesinlik: duyarlılık (hastalığı tanıma) ve özgüllük 
(diğer hastalıkları ayırt etme) >%80 olmalı

• Güvenilirlik: Aynı merkezde ve merkezler arası 
sonuçlar benzer olmalı. 

• Risk düzeyi 

• Uygulanabilirlik

• Maliyet
 

 

Yeni Kavramlar Neler?

 
 

Yeni Kavramlar Neler?

• Alzheimer hastalığı

• Prodromal Alzheimer hastalığı

• Alzheimer hastalığı demansı

• Tipik Alzheimer hastalığı

• Atipik Alzheimer hastalığı

• Mikst Alzheimer Hastalığı

• Preklinik Alzheimer hastalığı

• Asemptomatik risk altında Alzheimer hastalığı durumu

• Presemptomatik Alzheimer hastalığı

• Alzheimer patolojisi

• Hafif kognitif bozukluk
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Alzheimer Hastalığı

• Halen AH terimi;  ilerleyici bir bellek bozukluğunun 
merkezinde olduğu, diğer bilişsel bozuklukların, davranışsal ve 
nöropsikiyatrik bozuklukların da eşlik ettiği; sosyal işlevleri ve 
günlük yaşam aktivitelerini de etkileyebilen; bir klinik tabloyu 
tanımlar.

• Bu tanıma göre AH tanısı ancak demans sonrası konulabilir.

• Yeni laboratuvar ve morfolojik biyobelirteçler AH’nı
tanımlamakta oldukça yetkin.

• Bu belirteçler:

• Patolojik sürecin iki kolunu (amiloid ve tau)izleyebilen BOS tau ve 
beta amiloid düzeyleri.

• Morfolojik belirteçler.

 
 

• Gerek yapısal gerekse fizyopatolojik işaretleyiciler Braak
evresi ile büyük korelasyon içinde ve daha önceki 
çalışmalarda gerek AH demansını diğer demanslardan
ayırmada ve gerekse HKB’dan dönüşümü öngördürmede
başarılı.

• İpuçlarına cevabı da değerlendiren bir epizodik bellek 
testi demans gelişiminden 2 yıl önce AH’nı tanımada % 
92 özgülken; biyobelirteçlerin eklenmesi bu yüzdeyi % 
100’e yakın hale getirir.

• YAŞAYAN KİŞİDE ALZHEİMER DEMANSI GELİŞMEDEN 
ALZHEİMER HASTALIĞI TANISI !

 
 

Prodromal AH

• AH’nın predemans aşaması olarak da adlandırılmakta.

• Hastalarda epizodik bellek testlerinde serbest 
hatırlamanın bozulduğu ve ipucundan yararlanmayan 
hipokampal tipte bir bellek kusuru var.

• GYA etkilenmemiş.

• Biyobelirteçler (+)

• Eskinin sadece belleğin tutulduğu «Amnestik HKB» 
tablosuna uymakta.

• İleride AH hem predemans ve hem de demansiyel
dönemleri içerecek şekilde genişlediğinde bu aşama 
kalkabilir. 
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AH Demansı

• Bu terim bilişsel işlevlerin en azından 
enstrümental günlük yaşam aktivitelerini 
engellemeye başladığı; sosyal yaşamın etkilendiği 
bir aşamayı belirtir. 

• Ön planda epizodik bellek bozukluğu vardır. 

• Buna ek olarak bir başka bilişsel alan tutulumu 
olmalıdır.

• Klinik çalışmalarda, sosyal ve ekonomik 
değerlendirmelerde halen bu aşamanın 
tanımlanması önemlidir.

 
 

Tipik, Atipik ve Mikst AH

• Non amnestik başlangıçlı fokal kortikal atrofi 
formlarına da giderek daha sık rastlanmakta.

• Tutuk ve lögopenik PPA, posterior kortikal
atrofi ya da AH’nın frontal varyantı bunların 
başlıcaları.

• Daha önce bu hastalara ancak biyopsi ya da 
otopsi ile tanı konabilirken, halen 
biyobelirteçler yardımı ile canlıda da tanı 
konabilir.

• Validasyon gerekli.  

 
 

Tipik, Atipik ve Mikst AH

• Gerek klasik olarak kabul gören vasküler patoloji 
gerekse Lewy cisimcikli patoloji AH patolojisi ile 
bir arada olabilir.

• Geçmiş ya da yakın inme hikayesi, yürüyüş 
bozukluğu, parkinsonizm, halusinasyon ve 
hezeyanlar, bilişsel dalgalanmalar  ve beyin 
görüntülemesinde yaygın küçük damar hastalığı, 
stratejik enfarktlar ya da büyük damar alanı 
enfarktları varlığı mikst patolojiyi akla getirmeli.
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Tipik, Atipik ve Mikst AH

• Bununla beraber klasik bir AH demans profili ile 
beraber küçük damar hastalığı varlığı bu tanıyı 
gerektirmez.

• Total tau ayrımda çok yararlı değil (inmede de 
artar).

• Amiloid PET ve düşük amiloid yararlı olabilir.

• Lewy cisimcikli patoloji klinik ve dopamin 
transporter görüntüleme ile ayrılabilir (DAT 
SPECT).

 
 

Preklinik Alzheimer Hastalığı

• Asemptomatik, risk altında kişiler:

• Bilişsel olarak normal birçok yaşlıda (%10-30) amiloid PET 
AH demanslılara benzer bir dağılım göstermekte.

• Benzer şekilde düşük BOS Amiloid 42 düzeyleri de 
tanımlanmış.

• Apo E genotipi, vasküler risk faktörleri varlığı ileride AH 
demansı gelişiminde önemli.

• Bu kişilerde AH demans riski yüksek ancak, otopsi 
serilerinde AH patolojisi olup demansı olmayan kişilerin 
varlığı PiB-PET (+) kişilerin tamamının bunamayacağının bir 
kanıtı.

• Bu kişiler önleyici çalışmalar için iyi birer aday.

 
 

Preklinik Alzheimer Hastalığı

• Presemptomatik AH:

• Tam geçişli bir genetik mutasyon 
(monogenik AH-APP, PSEN..) 
taşıdıklarından demans olmaları kaçınılmaz 
olan kişileri tanımlar.

• Tüm AH grubu içinde % 0,3.

• İleride hastalık modifiye edici tedaviler için 
iyi bir hedef.
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Alzheimer Patolojisi

• Temel bilimciler, nöropatologlar için AH, 
nörofibriler yumaklar, nöritik plaklar, sinaps ve 
nöron kaybı ve sıklıkla amiloid anjiyopati ile 
giden bir patolojik süreçtir.

• Bu süreç yaşam süresince belirti verebilir ya da 
vermeyebilir.

• NIA-Reagan orta düzeyde AH patolojisi 
normallerin % 10-36’ sında gösterilebilir. 

• Bu yüzden AH kliniği ile AH patolojisi ayrı 
tutulmalıdır.

 
 

Hafif Kognitif Bozukluk

• Yeni kavramlar içinde bu terim eskisi gibi 
amnezinin ön planda olduğu bir tabloyu 
tanımlamaz.

• Enstrümantal günlük yaşam aktiviteleri 
etkilenmemiş durumda. 

• AH prodromal fazından ya bellek bozukluğunun 
tipinin AH’dakinden farklı olması ya da kişilerin 
sözü edilen biyobelirteçleri taşımaması ile 
ayrılırlar.

 
 

Alzheimer Hastalığı İçin Hangi 
Biyobelirteç Tipleri Var?

• Genetik

• BOS

• Serum ve plazma

• Yapısal görüntüleme

• Beyin kan akımı ve metabolizması

• Moleküler görüntüleme
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Alzheimer’s & Dementia 6 (2010) 239–246

 
 

Genetik Biyobelirteçler

• APP, PS1 ve PS2 mutasyonları (Kr 21, 14 ve 1).

• Otozomal dominant, presemptomatik AH.

• Belirli ApoE genotipi (ApoE e4) taşımak hastalık 
başlangıç yaşını azaltmakta .

• Homozigot taşıyıcılarda AH riski 15 kat fazla, 
heterozigotlarda ise 3 kat.

• e2 taşıyıcılarda risk azalmış.

• 19. kromozomda.

• Kolesterol taşımada görevli,  amiloid 
depolanmasında ve plak oluşumunda rol oynar.

 
 

BOS Biyobelirteçleri

• BOS beyin ile sürekli ilişkide olduğundan 
hastalıklarında ortaya çıkan değişiklikleri 
yansıtır.

• Özellikle nörodejeneratif hastalıklarda ortaya 
çıkan moleküler değişiklikler BOS yoluyla 
incelenebilir.

• Beyindeki amiloid plaklar A42 ve A43 içerir.

• Ek olarak ortaya çıkan nöronal ve aksonal
yıkım Tau proteini açığa çıkarır.
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BOS Biyobelirteçleri

• BOS Total tau, hiperfosforile tau ve 
A42düzeyleri biyobelirteç olarak 
kullanılmaktadır ve AH’nı prdromal fazda 
(MCI) bile yüksek bir kesinlikle saptayabilirler 
(Zetterberg 2003, Hansson 2006).

• MCI ve AH demanslıların BOS’ları, normallerle 
karşılaştırıldığında, düşük A42 ve yüksek total 
ve fosfo tau düzeylerine sahiptir (Ewers
2007). 

 
 

BOS Biyobelirteçleri

• Değişik A türevleri (1-37, -38, -39, -40 ve -
42) MCI’den AH’ye dönüşümü izleyen  bir 
çalışmada % 91 duyarlılık ve % 61 
özgüllükle dönüşümü öngörebilmiş 
(Hoglund 2008).

• AH gidişi boyunca Tau düzeyleri artarken 
(Andersson 2007), A42düzeyi düşüşü 
hastalığın erken döneminde olur ve sabit 
kalır (Stefani 2006).

 
 

BOS Biyobelirteçleri

• A42düzeyi düşüşü nedeni belli değil, 
plakta depolanma? (ApoEe4 taşıyanlarda 
daha erken ve hızlı, Peskind 2006).

• p-Tau düzeyi artışı başlangıçta NFY 
patolojisi ile korele bulunmuşken (Buerger
2006) sonraları tersine sonuçlar var 
(Buerger 2007, Engelborghs 2007).

• Hem azalmış A ve hem de artmış BOS tau
düzeyleri diğer demanslarda da var 
(Jellinger 2008).
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BOS Biyobelirteçleri

• p-Tau 181 AH’nı LCD’dan, p-Tau 231 ise FTD’dan
ayırır (Hampel 2004).

• Tau ve A düzeylerini bir arada kullanmak, 
bilişsel olarak normal olan yaşlılardaki (Fagan
2007) ve MCI hastalarında (Hansson 2007)ortaya 
çıkacak bilişsel yıkımı öngörmedeki kesinliği 
artırır.

• BOS için birçok başka biyoişaretleyici öne 
sürülmüş.

• BACE 1 aktivitesi,  kolesterol taşıyıcıları ve 
metabolitleri, antioksidan moleküller…..

 
 

Plazma Biyobelirteçleri

• LP gerektirmemesi plazmayı ideal bir araştırma alanı 
haline getirir.

• KBB ise beyindeki patolojinin plazmaya yansımasını 
zorlaştırır.

• Ayrıca kendi kompleks yapısı olan çok yüksek 
hacimdeki bu ortam içinde beyin kökenli moleküller 
iyice seyrelir.

• İlk çalışmalar A üzerine ve 20 yıl önce (Mayeux
1999, Fukumoto 2003).

• Ailevi AH ve Down sendromunda plazma 
A42düzeyleri yüksek bulunmuş (Kosaka 1997, 
Schupf 2001).

 
 

• Sporadik AH için sonuçlar uyumlu değil. Çoğu 
çalışmada kontrollerle AH arasında fark yok (Mayeux
1999, Fukumoto 2003, Schupfn2001).

• A42 /40 oranını düşük bulan çalışmalar var (Graff-
Redford 2007).

• 2011 yılında yayınlanan bir çalışmada düşük A42 /40  

oranı okur yazar olamayan, düşük eğitimli ve ApoEe4 
taşıyanlarda 9 yıl içinde daha fazla bilişsel yıkımla 
beraber (Yaffe 2011).
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Plazma Biyobelirteçleri

• CRP, IL-1, TNF-, IL-6-IL6 reseptör 
kompleksi, 1-antikimotripsin ve TGF- 

gibi proinflamatuvar sitokinler yüksek 
bulunmuş (Teunissen 2002).

• Hiperkolesterolemi – MCI ve AH ilişkisi 
bilinmekte (Kivipelto 2002, Evans 2004).

• Kolesterol taşıyıcı bir protein olan ApoEe4 
alleli AH için risk (Cedazo-Minguez 2007).

 
 

Plazma Biyobelirteçleri

• Beyin kolesterol dengesinin bir göstergesi 
olan 24S-OHC (hidroksikolesterol) ileri 
dönem AH’da azalmış (Bretillon 2000).

• Huntington hastalarında  yapılan bir 
çalışmada kaudat atrofi ile orantılı olarak 
azalmış bulunmuş (Teunissen 2007).

 
 

Plazma Biyobelirteçleri

• Alzheimer hastalığına vasküler patolojinin de eşlik ettiği ve 
dahası bu hastalarda bilişsel işlevlerin daha kötü olduğu 
bilinmekte.

• Mikrovasküler değişmeleri gösteren VCAM-1 ve ICAM-1 
(Vasküler hücre adhesyon molekülü ve hücreler arası 
adhezyon molekülü) Alzheimer hastalarının kanında artmış 
durumda.

• Vazodilatasyonun belirteleri olan atrial natriüretik faktör ve 
adrenomedullin HKBAH dönüşümü sırasında artarken 
vasokonstrüksüyonla ilişkili olan endotelin azalmakta (Ewers, 
2010).
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Plazma Biyobelirteçleri

• Proteomiks

• Bilgiye dayalı belli proteinleri arayan strateji

• Rastgele yüzlerce proteini inceleyen strateji

• Bilgiye dayalı strateji ile yapılmış az sayıda 
çalışma var.

• Bir çalışmada enflamasyon belirteçleri, 
homosistein metabolizma ürünler, kolesterol 
metabolizma ürünler ve beyin proteinlerinden 
oluşan 29 madde çalışılmış. 

 
 

Plazma Biyobelirteçleri

• IL-reseptörü, sistein, kolesterol düzeyleri ve 
protein fragmanı- 1 birlikte AH’nı normallerden 
ayırabilmiş, PH ve diğer demanslardan ayırma 
özgüllüğü düşük(Teunissen ve Scheltens 2007).

• 120 farklı sinyal proteinini inceleyen bir 
çalışmada 18 proteinli bir panel oluşturulmuş.

• AH kontollerden, AH’na dönüşecek MCI ise 
dönüşmeyeceklerden  % 89 duyarlılıkla ayrılmış 
(Ray 2007).

 
 

Görüntüleme

• Yapısal görüntüleme sıklıkla bir dışlama 
aracı.

• En önemli bulgu sinaps ve nöron kaybına 
bağlı atrofi (normal yaşlılıkta da var).

• Demanslı hastada daha belirgin ve 
demansın tipine göre lokalizasyonu 
değişebilmekte (Small 2008).
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Hipokampus ve EC atrofisi bellekteki kötüleşmeyi öngörür (Mungas 2005)
AH gelişme riskini artırır (Apostolova 2006)
Diğer demansları ayırt etmede de yeri var.
AH’de korpus kallozumun ön kısmında atrofi varken FTD’de arka kısım atrofisi
ağırlıklı (Likeman 2005).

 
 

AH’de Fonksiyonel Görüntüleme: 
SPECT

99mTc-HMPAO-SPECT ile tipik T-P
hipoperfüzyon 

Otopsi doğrulamalı bir çalışmada
(200 AH, 122 N) D: %89, Ö: %80
Jobst et al, Int J Psychogeriatr 1998

Otopsi doğrulamalı bir çalışmada
(70 AH, 85 K) klinik tanı doğruluğu
PRAD için %84’ten %92’ye
PosAD için %67’den %84’e çıktı
Jagust et al, Neurology 2001

 
 

FDG-PET’in AH tanısında 
duyarlılığı 
%93, özgüllüğü %76
Silverman et al. JAMA 2001

23 MCI’lı hastadan 8’i 
3.3 yıl içinde 
AH’ye dönüştü. 
Dönüşenlerin ilk PET
görüntüleri AH 
tarzında
Minoshima et al, Ann Neurol 1997

AH’de Fonksiyonel Görüntüleme: FDG PET

FDG-PET’te TP hipoperfüzyonun
genel olarak PRAD’da duyarlılığı %94, erken 
PRAD’da %87 (n=129)
Salmon et al, J Nucl Med 1997
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Moleküler Görüntüleme: FDG, FDDNP ve PIB-PET

FDDNP-PET ile AH>MCI>N
Small et al. Neurobiol Aging 2004 ve NEJM 2006

AH

FDG

PIB

MR

Normal

PIB tutulumu LCD’de AH’ye benzer ve
PHD ve PH’dan anlamlı olarak fazla
Brooks. AD/PD, Salzburg 2007

 
 

A Participant age at death, 82 y

B Participant age at death, 78 y

C Participant age at death, 79 y

Mean cortical SUVr = 1.68, PET score = 4

Florbetapir PET scans Amyloid antibody 4G8 immunohistochemistry

Mean cortical SUVr = 1.17, PET score = 2

Mean cortical SUVr = 0.87, PET score = 0

Amyloid burden = 0.15%

Low likelihood of Alzheimer disease

Amyloid burden = 1.63%

High likelihood of Alzheimer disease

Amyloid burden = 7.92%

High likelihood of Alzheimer disease

JAMA, January 19, 2011—Vol
305, No. 3

 
 

Kombinasyon

• BOS+FDG-PET+Volum MRI 
• (Zhang et al, 2011, Neuroimage. -ADNI)

• AH’ye dönüşen MCI saptamada 91.5% 

• T.Tau+P-tau+AB42  Duyarlılık>%90

• ADNI: 96.4% (Shaw et al, Ann Neurol. 
2009 Apr;65(4):403-13)

• Yüksek Predikitif değer

• AH tipi profil gösteren 33/37 MCI hastası 
1 yıl içinde AH
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ALZHEİMER HASTALIĞININ GELECEKTEKİ 
MEKANİZMA TEMELLİ TEDAVİSİ 

 

Prof.Dr. Hakan Gürvit 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, 

Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Birimi, İstanbul 

 

 
Alzheimer hastalığı (AH) araştırmaları alanında geçen yüzyılın son on yılı ne denli bir 

umut ve iyimserliğin yükseldiği bir dönemse bu yüzyılın ilk on yılı da o denli ardışık 

hayal kırıklıkları olmuşsa da neyse ki bu durum bir kötümserliğe en azından henüz 

dönüşmemiş görünüyor. 1990'lar boyunca bir yandan AH tarihinde ilk kez bir biri ardına 

etkin ilaçların onaylanmasına, diğer yandan da özellikle genetikteki buluşların itkisiyle 

hastalığın etyopatogenetik mekanizmalarının aydınlatılmasına tanık olduk. Uygun şekilde 

sınanan tüm kolinesteraz inhibitörleri (ChEİ'ler) klinik çalışmalar engelini başarıyla 

aştılar ve bunlardan dördü onay başvurusu yaparak piyasaya çıktılar. Son olarak da 2003 

yılında bir glutamaterjik modülatör olan memantin onaylandı. Genetik bulgular bize tüm 

genetik nedenselliğin hastalığın ekstraselüler birikintileri olan senil plaklarda (SP'ler) 

biriken Aβ peptidinin daha toksik formu olan Aβ42 üretimini arttırarak veya klirensini 

azaltarak etki ettiğini gösterdi. AH'nin ortaya konulan 3 Mendelyen geçiş genindeki 

mutasyonların tümü de (biri Aβ'nın bir parçası olduğu daha büyük bir transmembran 

protein olan amiloid prekürsör proteini [APP] geninin kendisindeki mutasyonlar, diğer 

ikisi ise APP'yi karboksi ucuna yakın intramembranöz olarak kesen γ-sekretaz enzim 

kompleksinin alternatif aktif katalitik parçaları olan presenilin 1 [PSEN1] ve presenilin 2 

[PSEN2] proteinlerinin genlerindeki mutasyonlar) Aβ42 üretimini arttırmaktalar. Diğer 

yandan da başta APOE polimorfizmi olmak üzere şimdiye kadar saptanan bir düzineden 

fazla risk geni ise Aβ klirensini azaltmakta. Buna karşılık intraselüler birikinti olan 

nörofibriler yumaklarda (NFY) biriken mikrotübül asosiye protein tau (MAP-τ) 

geninindeki mutasyonlar tümüyle farklı bir nörodejeneratif hastalığa yolaçtığı da görüldü. 

Bu bulgular AH'nin nedenselliğine bakışı kökten değiştirdi. Öncesinde hastalık şiddetiyle 

SP'lerin değil de NFY'lerin korelasyonu dolayısıyla hastalığın tetikleyicisinin MAP-τ 

olduğunu düşünenler (tauistler) daha ağır basmaktaysa da bu bulgular sonucunda 

tetikleyicinin beta amiloid olduğunu düşünenlerin (baptistler) temel teorisi amiloid 

kaskad hipotezi (AKH) rakipsiz kaldı. AKH özetle amiloidin birincil, tau patolojisinin ise 

onun bir epifenomeni olduğunu söyler. Bu hegemonya nedene yönelik tedavi geliştirme 
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eforunun temel stratejisini belirledi: anti-amiloid stratejiler. Düzinelerce ajan, APP 

proteolizi sırasında Aβ üreten amiloidojenik yolun baskılanıp (β ve γ-sekretazlar) onun 

yerine daha küçük inert bir fragmanı (p3) üreten non-amiloidojenik yolağın (α-sekretaz) 

desteklenmesi basamağından başlayarak izleyen basamaklarda Aβ monomerinin 

klirensinin desteklenmesi, zararsız monomerin toksik formlar olan çözülür Aβ oligomer 

ve protofibrillerine dönüşümünün engellenmesi, oluşmuş olan çözülür toksik Aβ 

formlarının ve birer toksik rezervuar olarak işlev gören çözülemez fibriler Aβ ve plak 

içindeki Aβ'nın temizlenmesi, sert plaklar çevresindeki enflammatuar reaksiyon ve 

oksidatif gerilim ürünleriyle başa çıkmak amaçlı olarak klinik çalışmalarda sınandı veya 

halen sınanmakta. Bunların hiç biri ChEI'ler ve memantinin başarısını tekrarlayıp faz III'ü 

geçebilmiş değil. Bu başarısızlıkların ardında tek tek sınanan moleküllerin doğalarından 

kaynaklanan nedenler olmakla birlikte, esas olarak AKH kökenli bir tedavi stratejisine 

dayanan tedavi ajanlarını AH'nin mevcut tanımı ile toplanan hasta gruplarında sınamanın 

yattığı ileri sürülebilir. 2000'li yıllarda amiloid görüntüleme ile yaşayan kişide serebral 

amiloid yükünün belirlenmesinin mümkün olmasıyla amiloid birikiminin ilk izole bellek 

belirtilerinin daha demans öncesi hafif kognitif bozukluk aşamasında başlamasından 10-

15 yıl önce başladığını ve bir kez belirtiler başladıktan sonra çok da fazla artmadığını 

öğrendik. Oysa ki nörodejenerasyonun göstergesi olan tau birikimi belirtilerin 

başlamasıyla birlikte başlamakta ve hastalığın şiddetlenen evreleri boyunca giderek 

artmakta. Bu durumda hastalığın çok ileri aşamasına karşılık gelen demanslı hastalarda 

anti-amiloid ajanların denenmesi kuduz hastalığını kuduz aşısıyla tedavi etmeye 

çalışmaya benzetilebilir. Mevcut AH ilaçlarına göre çok daha sağlam teorilere dayanan 

mekanizma temelli tedaviler gelecekte kullanıma girebileceklerse tanımı dahil hastalığa 

günümüzdeki bakışın topyekun değişmesi gerekecek gibi görünmektedir. Sözedilen bu 

"gelecek"te anti-amiloid stratejiler tedaviden çok risk altındaki bireyler arasından amiloid 

yükü taramalarıyla belirlenen asemptomatik serebral amiloidozlu hastalarda AH 

profilaksisi amaçlı kullanılacak, buna karşılık kognitif belirtiler başladıktan sonra, 

demans başlamasını beklemeksizin biyoişaretleyiciler desteği ile AH tanısı alan 

hastalarda anti-tau stratejilerin ön planda olacağı ön görülebilir. 
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ALZHEİMER HASTALIĞI 
AJİTASYON VE TEDAVİ YAKLAŞIMI 

 

Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı,  

Geropsikiyatri Programı, İstanbul 

 

 

 

Psikotik Semptomlar

Halüsinasyonlar

Delüzyonlar

Misidentifikasyonlar

Afektif semptomlar

Depresyon

Apati

Elasyon

Anksiyete

Disinhibisyon

Davranışsal Semptomlar

Aberran motor davranış

İrritabilite/Agresyon

Ajitasyon

Uyku bozukluğu

Stereotipiler

Hiperoralite

Yeme bozukluğu

Hiperseksüalite

 
 

 

Her hastada BPSD’nin patofizyolojisi 
belirlenebilir mi?

Çoğul etiyolojik faktörler

Nörobiyoloji

Nörokimyasal

Nöropatolojik

Psikoloji

Premorbid kişilik

Strese yanıt

Sosyal faktörler

Çevre değişimi

Hasta yakını faktörleri
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Nörobioloji

• Demansın ağırlığı etkili olabilir; MMSE: 11-20 
ise %95.2 ama MMSE: 20-30 ise %84 
oranında BPSD.

» Robert P Eurpen psych 2005, Thompson C 2010

• APO E4 homozigot AD’larda daha fazla  ve 
ağır ajitasyon ve delüzyon vardır

» Van der Flier   Dement Geriat Con Dis 2007

• APOE 4 homozigot AD hastalarında daha 
fazla apati vardır

» Monestero Acta Psych Scan 2005

• APOE4 homozigotlar daha psikotiktir
» Zdanys Neuropsycopharmacol 2007

• Nöropatolojik dağılım; plak, yumak, LB vb...

 
 

 

Ajitasyon
• İçsel gerilime neden olan duyguların motor 

bileşenle ortaya çıkması

• %40-60sıklıkta görülür

• Fiziksel agresyon, Sözel agresyon

• Psikomotor huzursuzluk, Akatizi

• Amaçsız gezinme, yürüme

• Günlük bakım zorluğu yaratir

• İleri evrelerde sıklık artabilir.

 
 

 

Ajitasyon/psikoz

• Temporal ve frontal hipoperfüzyon AD li 
hastalarda gösterilmiştir.

» Merlino 2002, Migneco 2001

• L anterior temporal kortekste hipoperfuzyon
» Hirono 2000

• Frontal korteks ve prosubiculumda artmış 
plak ve yumak sayısı

» Forstl 1994

• Ajitasyonlu AD hastalarında orbitafrontal 
korteks ve anterior cingulat kortekste artmış 
nörofibriler yumak sayısı

» Tekin 2001
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Katastrofik davranışlar

• Öfke patlamaları

• Küfürlü konuşma,tehdit

• Yaralama(ısırma, vurma)

• Disinhibisyon(soyunma..)

Organik, psikolojik veya çevresel nedenler 

araştırılmalıdır.

 
 

Tedavi

• Psikososyal tedaviler

• Farmakolojik tedavi

• EKT ve diğerleri....

Doğru tanı ve gerekli olunca ilaç; Az ilaç; 

yavaş titrasyon; yan etkilerin gözlenmesi; 

maliyet analizi gibi faktörler söz 

konusudur.

 
 

Alzheimer Hastalığında davranışsal 

belirtilerin farmakolojik olmayan tedavisi

• Destek ve danışmanlık

• Psikososyal müdahele

• Müzik, sanat, eğlenceli terapiler

• Davranışsal terapi

• Personel eğitimi

• Grup stratejiler

• Bireysel stratejiler
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NORMAL BASINÇLI HİDROSEFALİ 

 

Doç.Dr. Neşe Tuncer Elmacı 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul  

 
 
Normal basınçlı hidrosefali 1964’de Hakim ve arkadaşlarının tanımladığı ilerleyici 

bilişsel gerileme, denge bozukluğu ve idrar inkontinansı ile giden bir klinik sendrom olup 

geridönüşümlü demans nedenlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Genellikle ilk 

görülen ve şant cerrahisine iyi yanıt veren denge bozukluğu olup, çok nadiren triadın her 

3 semptomu da bulunur. Geriyatrik popülasyonda görülen bir hastalık olduğundan her üç 

semptomla ilişkili olabilecek nedenler ayırıcı tanıda araştırılmalıdırlar. Olgularda 

vasküler ve dejeneratif demans nedenleri, servikal veya lumbar stenoz, periferik nöropati, 

artrit, osteoatroz, mesane ile ilgili sorunlar ve prostat hipertrofisi sorgulanmalıdır.  

Denge bozukluğu, kas-iskelet, üst ve alt motor nöron, serebellar veya ekstrapiramidal 

bulgularla açıklanamaz ve serebellar patolojilerde gözlenen ataksi değil ama apraksi 

olarak nitelendirilebilir. Üriner semptomlar sık idrara gitme, yetişememe ve idrar 

inkontinansıdır birlikte mesane hiperrefleksisi bulunmaktadır. Demans ise kayıtlamanın 

korunduğu, geri çağırma sürecinde bozuklukla giden, kompleks işlemleme sürecini 

bozarak psikomotor yavaşlığa neden olan bir subkortikal demans özelliği sergiler. 

Etyolojide olguların 2/3’ünde altta yatan bir neden bulunmamakta ve idyopatik olarak 

nitelendirilmektedir; 1/3 olguda ise klinik geçirilmiş menenjit, ensefalit, kafa tarvması, 

subaraknoid kanama ve inflamatuar süreçlere sekonder gelişmektedir. Fizyolojik 

koşullarda beyin omurilik sıvısı dolaşımı dinamik bir süreç gösterir; koryoid pleksusca 

yapılarak ventriküllere ve Magendie ve Luschka foramenlerinden geçerek de subaraknoid 

aralığa gelir, serebral konveksite boyunca akar araknoid granülasyonlardan superior 

sagittal sinüse dökülür. Koryoid pleksus 0.3 -0.6 mL/dk BOS üretmekte ve üretimde 

sorun bulunmazken, üretim ile rezorbsiyon arasındaki dengenin bozulmasıyla kronik 

süreçte hidrosefali gelişimi olmakta ancak kompansatuar mekanizmalarla basınç artışı 

ortaya çıkmamaktadır. 

Tanıda kranyal MRG’de ventrikül boyutunun normalden geniş olması, kommünikan 

hidrosefaliyi destekleyici biçimde lateral ve 3. Ventrikülün bombeleşmesi, korpus 

kallozumda incelme, akuaduktus Sylvius’ta pulsasyon artefaktı izlenir. Eş zamanlı 

kortikal atrofi oranı ile uyumsuz bir ventrikül genişliği gözlenir. Beyin omurilik sıvısı 
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dinamiği ile tanı koydurucu testlerde; BOS basınç monitörizasyonu, Bos akışına direnç 

ölçümü, BOS uzaklaştırma sonucu klinik yanıt prensiplerine dayandırılan yöntemler 

kullanılmaktadır. Tanı konulan hastalarda ventriküloperitoneal şant uygulaması 

enfeksiyon ve tıkanıklık gibi komplikasyonları olmakla birlikte kalıcı düzelmeyi 

sağlayabilen sonuçlar vermektedir. 
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VASKÜLER DEMANS 

 

Prof.Dr. B. Demet Özbabalık Adapınar 

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir 

 

 

Vasküler hastalıklar sıklık açısından Alzheimer hastalığından sonra gelen ikinci en sık 

demans nedenidir. Bu durum DSM veya NINDS-AIREN kriterleri gibi tanısal sınıflama 

karamlarına göre kesin olarak belirlenebilir. Vasküler demans (VaD) kompleks bir 

hastalıktır. Farklı klinik görünümlerine sahip çok çeşitli serebrovasküler patolojiye 

sahiptir. VaD altında yatan en sık mekanizma, mültiple geniş damar infarktı, tek stratejik 

yerleşimli damar infartı (angulr girus, talamus, bazl ön beyin infarktı, posteriyor arter 

veya anteriyor arter infarktı), mültiple bazal gangliya ve beyaz cevher lakünü veya yaygın 

periventriküler beyaz cevher lezyonu olabilir. İnme geçiren kişilerde VaD riski artar. 

Bununla beraber demansa neden olan mekanizma hala bilinmemektedir. Diğer taraftan 

demanslı kişiler buna neden olabilecek inme hikayesine bile sahip olmayabilir ancak 

vasküler lezyonlar görülebilir. Hipertansiyon, dislipidemi, diyabetes mellitus, sigara içme 

gibi vasküler hastalıkları arttıran nedenler, serebrovasküler atağın hemen ardından 

gelişebilecek bir demans riskini de 4-6 kat arttırabilir. Vasküler hastalıklardan sonra 

ortaya çıkacak demans kliniği, serebral dokulardaki atrofi, beyaz cevher lezyonları ve 

lakuner tutulum yerleri ile yakından ilgilidir. Vasküler demansın sıklığı ile ilgili 

çalışmalar koroner arter hastalığı insidansının daha düşük görüldüğü kuzey Avrupa 

ülkelerinde aynı zamanda daha az vasküler demans olgusuna rastlanıldığını 

göstermektedir. Bunun nedenlerini kesin olarak bilmek mümkün olmamakla beraber 

genetik, çevresel faktörler ve diyet önemli rol oynayabilir. Akdeniz diyetinin koruyucu 

özelliği artık bilinmektedir.  

Alzheimer hastalarından farklı olarak giderek artan bir bellek problemi en baskın problem 

olmayabilir. Dikkat bozukluğu ve dalgalanması çok daha belirgin bir problemdir. Damar 

tıkanıklığı olan hastalar basit enfeksiyonlar, metabolik sorunlar gibi durumlarda ileri 

derecede genel durumda kötüleşme sergileyebilirler ve şaşırtıcı klinik dalgalanmalar 

gösterebilirler. Gene damar tıkanıklıklarının beyinde etkilediği yere göre konuşma 

bozuklukları, hareket bozuklukları tabloya erken dönemde eşlik edebilir. Alzheimer ve 

Vasküler demans hastalıklarının birlikte görüldüğü durumlara mikst demans adı 
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erilmektedir. Bu farklı hastalığın yukarıda bahsedilen tanı karam kriterleri ile ölçülmesi 

şu an için zayıf görünmektedir. 

Vasküler demans, MRI (manyetik rezonans görüntüleme) gibi beyin görüntüleme 

yöntemleri ile kolaylıkla tanınabilir. 

Vasküler demans için iyileştirici bir tedavi yoktur. Ancak, diyet, egzersiz ve/veya 

ilaçlarla kan basıncının kontrolü vasküler demansı önlemenin en iyi yollarından biri 

olabilir. 

Vasküler demans ile ilgili son bilgiler konuşma içeriğinde tartışılacaktır. 
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HIZLI İLERLEYİCİ DEMANSLAR 
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Daha sık görülen demansiyel durumların aksine hızlı ilerleyici demanslar aylar, haftalar, 

hatta günler içinde subakut seyir izleyen hastalıklardır. Bu grup hastalıkların çoğu tedavi 

edilebilir nitelikte olduğu için hastaların ivedilikle değerlendirilip, tedavinin planlanması 

önerilmektedir. Bu toplantıda; hızlı ilerleyici demansların tanısında ve tedavisinde yer 

alan öneriler üzerinde durulacak, tanısal karmaşanın önlenmesine yönelikler yaklaşımlar 

tartışılacaktır.  

Hızlı ilerleyici demans kliniği ile başvuran hastaların tanı ve tedavisinde yeni ve dramatik 

gelişmeler tanısal yaklaşımı belirleyen şematik sınıflamayı gerekli kılmıştır. 

Nörodejeneratif hastalıkların progresyon yelpazesinin genişliğine yönelik çalışmalar, 

sıklıkla hızlı ilerleyici demans kavramı ile neredeyse birebir örtüşen prion hastalıklarının 

ayrımına ve diğer nedenlerin değerlendirilmesi gerekliğinin ortaya konmasına yardımcı 

olmuştur.  

Hızlı ilerleyici demansların nedenlerine yönelik literatürde yer alan istatistiksel veriler 

çalışmaya alınan hasta grubuna bağlı olarak birbirinden farklı bulgular vermiştir. Hızlı 

ilerleyici demans semptomatolojisi ile başvuran hastaların dahil edildiği çalışmalar ile, bir 

ön tanısı olan hasta grupları ile yapılan çalışma sonuçları arasında, tartışmalı istatistiksel 

veriler olduğu görülmektedir. Örneğin; prion ön tanısı ile, bu konuda özelleşmiş bir 

merkeze başvuran hastaların % 62’si prion tanısı almış, kalan %38 olgu ise bir kaç uzman 

tarafında değerlendirilmelerine rağmen tanısı tam olarak konulamamış kompleks olguları 

oluşturmuştur. Non-prion olarak değerlendirilen bu grup içinde en büyük payı %39 ile 

nörodejeneratif hastalıklar (kortikobazal dejenerasyon, frontotemporal demans, Lewy 

body demans, Alzheimer hastalığı ve PSP gibi) alırken, %22’sini otoimmun hastalıklar, 

%12’sini bilinmeyen nedenler, kalan % 27’sini ise enfeksiyonlar, maligniteler, toksik-

metabolik hastalıklar paylaşmıştır. 

Bir ön tanısı olmadan hızlı ilerleyici demansları genel olarak etiyolojilerine göre 

değerlendiren başka bir çalışmada ise prion hastalıkları olguların %30.6’sını, non-prion 
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dejeneratif olgular %36.8’ini, vasküler demans olguları %8,2’sini, toksik-metabolik ve 

diğer nedenler ise olguların % 24.4’ünü oluşturmuştur. Bu bulgular bize tanı amaçlı 

uygulanan laboratuvar incelemelerinin geniş bir yelpaze içinde yer almasının daha 

sağlıklı sonuçlar elde edilmesinde yararlı olacağını göstermektedir. 

Hızlı ilerleyici demans bulguları ile başvuran hastaların tanısına yönelik bir konsensüs 

kararı olmamakla birlikte genel yaklaşım; a) yapılması gerekli olan ve b) tanıya yardımcı 

laboratuvar incelemeleri, şeklinde sınıflandırılmıştır.  

Yapılmasının kesin olarak önerildiği testler arasında ön tanıya yönelik testlerin yanı sıra 

rutin inceleme olarak önerilen testler de yer almaktadır. Bunlar içinde en önemlileri 

vaskülit belirteçleri, tiroid testleri, homosistein, B12 düzeyleri, paraneoplastik antikorlar 

gibi kan testleri, idrar analizi, BOS incelemeleri, görüntüleme yöntemleri ve EEG dir. 
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ALZHEİMER HASTASI YAKINLARININ EĞİTİMİ 
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Bizlerin “Damdan düşenler”, Zarit ve ark. ‘nın ise “Gizli Kurban” olarak nitelendirildiği 

Alzheimer hastası yakınlarının hastalıkla baş etmeye çalıştıkları bu uzun maratonda en 

çok bilgi, destek ve yol gösterilmesine ihtiyaçları vardır. Bu noktada gerek demans 

hastası takip eden hekimler, gerek se Alzheimer dernekleri gibi sivil toplum 

kuruluşlarının çok disiplinli bir ekip çalışması ile verecekleri önemli hizmetler vardır. Bu 

hizmetlere örnek olarak; 

− Hasta yakınlarının eğitimleri; Özellikle farkındalık yaratan drama çalışmaları ve 

farklı başlıkları içeren uygun içerikli hasta yakını bilgilendirme eğitimleri yararlı 

olacaktır.  

− Hasta yakını destek etkinlikleri; açık veya kapalı grup terapisi, ev ziyaretleri, 

gençlerle işbirliği projeleri, sivil toplum kuruluşları arası destek etkinlikleri, evde 

bakım hizmetleri destek etkinlikleri, ortak yemekler vb paylaşım ortamları 

yaratma etkinlikleri hasta yakınlarının sosyalleşmesini sağlayacak ve onlara 

probleme odaklı baş etme stratejilerini uygulama fırsatı verecektir.  

− Hasta yakını uğraş tedavisi eğitimleri; hasta yakınlarına hastaları ile aktif ve 

kaliteli zaman geçirme imkanı sağlayacak etkinlikleri (sanat terapisi, müzik 

terapisi, ev hayvanı etkinlikleri, bahçe işleri, vb) kapsamaktadır. Hastalarda pek 

çok nöropsikiyatrik belirtiyi giderme, hasta yakınlarında ise hastaları ile doğru 

iletişim kurma fırsatı yaratacaktır.  

− Hastalara yönelik bakım/ destek etkinlikleri; Hasta kampları, gündüz bakım evi 

programları, dernek içi etkinlikler vb. hastaların diğer hastalar ve profesyonel 

ekiple bir araya gelmesini sağlayacaktır. Yalnız sosyalleşme açısından değil, 

doğru iletişim yöntemleri açısından da bulunmaz fırsatlar içermektedir.  

− Toplumsal bilinçlendirme eğitimleri; Toplum geneline yönelik genel eğitimlerin 

yanı sıra hekim dışı sağlık çalışanları ve diğer sektörlerdeki personele yönelik 

(örneğin Adliye, belediyeler, emniyet teşkilatı vb) eğitimler hastalar ve yakınları 
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için yaşamı kolaylaştırıcı önem taşımaktadır. Keza erken tanı için de yararlı 

olacaklardır.  

− Toplumsal farkındalık yaratma amaçlı etkinlikler; sosyal medya paylaşım 

siteleri, görsel medya çalışmaları (broşür, dergi, afiş, kısa film, vb) ve radyo 

programları vb. özellikle evden çıkma fırsatı az olan hasta yakınlarına 

sosyalleşme seçeneği sunmakta, hasta yakınları arası iletişimi güçlendirmekte ve 

toplumsal bilinçlenme çalışmalarına da dolaylı olarak katkı sağlamaktadır.  

Tüm bu çalışmalar hasta yakınlarının bu süreçte yaşadıkları kabullenme zorluklarını 

giderecek, yalnız olmadıklarını anlamalarını sağlayarak onların performanslarını 

artıracak, baş etme ve bakım konusundaki bilgilendirme çalışmaları sayesinde bakım 

kalitesi artacak, sosyal ve toplumsal destek çalışmaları ile bakım veren kişilerin yükü 

azalacak, hasta ve hasta yakınında gelişmesi muhtemel komplikasyonların oranı azalacak 

ve sonuçta hastaların gerek yaşam süresi, gerekse yaşam kalitesi artacaktır. Gelecekte 

hasta oranının katlanarak artması beklenen ülkemizde hasta yakınlarına yönelik yapılacak 

tüm çalışmalar toplumsal geleceğimize yapılan anlamlı yatırımlar olacaktır.  
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ALZHEİMER HASTALIĞINDA HUKUKSAL SORUNLAR 
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Alzheimer hastalığı seyrinde ortaya çıkan en önemli sorunlardan biri de hukuksal 

problemlerdir. Her 65 yaş üstü kişi de aslında özellikle mali konularda alım satım 

yaparken, vekalet verirken medeni kanunla ilgili yapması gerekenler ve hakları vardır. 

Alzheimer hastalığı tanısını alınca hukuki olarak vesayet konularında sorun oluşmaya 

başlar ve klinik pratikte sıklıkla hastalık seyrinde ve hatta sıklıkla hasta vefatı sonrası 

hastanın yakınları arasında sorunlara sebep olmaktadır. Giderek artan sıklıkta ülkemizde 

de davalar, şikayetler ortaya çıkmaktadır.  

Burada en önemli sorunlardan birisi rapor vermenin kolaylaşması, tek imzalı aile hekimi 

raporlarının bile hukuken geçerli olması; heyet raporlarının ancak tartışmalı durumlarda 

istenmesi gibi faktörler yer almaktadır. Her yaşlı hastanın her mauyenesinde detaylı not 

konmalı veya yazılmalı; mutlaka kognitif durumu belirtilmeli ve puanlandırılmalı ve 

durumla ilgili tüm klinik veriler kayıt altına alınmalıdır. Aksi takdirde sadece ilaç raporu 

ile hastalar, yakınları ve hatta hekimler mağdur olmakta ve zorluklar yaşamaktadır. 

Hekimler ve demansla ilgili sağlık persenoli de medeni kanunun ilgili maddelerini bilmeli 

ve guncel olarak takip etmelidir. Yeni yürürlüğe giren malpraktis yasası ve hekimlerin 

sigortalanması konusunda da demans hastasında sorumluluklara dikkat edilmelidir. 

Hukuki sorunlar konusunda ön planda düşünülmesi gereken Medeni Kanunun vesayet ve 

müşavirlik ile ilgili maddeleridir. 

İkinci bir konu ise yaşlının istismarı konusudur. Yaşlı hastalar genel olarak bakımla veya 

mali konularla ilgili istismara ugrayabilirler. Finansal istismar yukarıdaki paragrafta 

anlatılmıştır. Özellikle hastalık ilerledikçe hastalığın doğasındaki zorluklar sebebi ile 

daha da fazla bakan kişiye ve çevresine veya kurumda kalıyorsa kurum personeline 

zorluklar çıkmaktadır ve bazen bu hasta ile bakımverenler arasında anlaşmazlıklara, 

kavgalara sebep olmaktadır ve bu sebeple bazen de hastalar fiziksel veya sosyal istismara 

ugramaktadırlar. Her klinik muayenede her hastanın bu yönden de değerlendirilmesi ve 
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özellikle istismar yönunden de incelenmesi ve bunun da kayıt altına alınması son derece 

yararlıdır.  

3. bir sorunda kişinin medeni haklarını kullanamaması veya kıstlanması meselesidir. Bu 

sorun sadece finansal konularda değil farklı boyutlarda da sorunlara sebep olabilmektedir. 

Yakınları istismar etmek istemese de hukuken bu duruma düşebilirler bu sebeple demans 

tanısını alırken ve her vizitte bu açıdan da hastayla ve yakınları ile konuşulması ve 

değerlendirme yapılması gerekmektedir.  

Bunlar dışında yakınlarına yonelik hırsızlık suçlamaları, taciz suçlamaları, beni 

öldüreceksiniz sanrıları hastalık doğasında da görülebildiginden bunlarda hukuksal 

sorunlara sebep olabilmektedir ve dikkatli bir değerlendirmeye ihtiyaç vardır. Evlenme 

veya boşanma isteği de giderek artan sıklıkta karşımıza çıkmakta, bu durumda kogntif ve 

ruhsal değerlendirme son derece onem taşımaktadır.  

Önemli bir pratik sorun da ülkemizde yasalarda belirsizlik ve boşluklar olmasına rağmen 

araba surme konusudur. Bu konuda demans tanısı alan kişilerin mumkunse araba 

sürümemesi son derece kendi ve toplum sağlığı açısından önemlidir ancak bubnnla ilgili 

yasal düzenlemeler yetersizdir 

Bu sunumda tüm bu konulara bir hukukçu veya adli tıpçı değil; bir klinisyen hekim 

gözüyle olgu örnekleri ile bakış açısı verilmeye çalışılacaktır. 
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Giriş 

Ekstrapiramidal sistemi etkileyen hastalıkların çoğuna çeşitli oranlarda kognitif bozukluk 

eşlik eder. Bunun nedenlerinden biri korteks-bazal ganglia devrelerinin motor işlevlerle 

olduğu kadar kognitif işlevlerle de yakından ilişkisinin olmasıdır. Bazal ganglia yapıları 

frontal korteks başta olmak üzere pek çok kortikal yapıdan yoğun innervasyon alır. 

Kognitif bozukluğun diğer nedeni ise ekstrapiramidal hastalıkların pek çoğuna eşlik eden 

nörodejenerasyonun zamanla yayılmasıdır. Ekstrapiramidal sistemi etkileyen hastalıkların 

bazılarında demans tablosu ön planda iken bazılarında ise kognitif bozukluk ancak 

ayrıntılı nöropsikolojik testlerle saptanabilir. Demans ve ekstrapiramidal bulguların 

birlikte görülebileceği hastalıklar Tablo 1’de sıralanmaktadır. Burada yazıda Parkinson 

hastalığı demansı, Progresif Supranükleer Felç, Kortikobazal Dejenerasyon ve 

Huntington Hastalığı ile ilgili bilgi verilecektir.  

 

Parkinson Hastalığı Demansı  

Parkinson hastalığı demansının prevalansı çalışmaları sistematik olarak gözden geçiren 

bir araştırmada yaklaşık %25 olarak bulunmuştur. Üç ila beş yıllık izlem çalışmalarında 

Parkinson Hastalığı bulunanların eşlenmiş kontrol grubuna göre 4-6 kat daha fazla 

demans geliştirme riskine sahip olduğu bildirilmiştir. Parkinson hastalığı demansı için en 

güçlü risk faktörleri ileri yaş, hastalık süresi ve motor özürlülüğün (özellikle bradikinezi-

rijidite) fazla olmasıdır. İki yıllık prospektif bir çalışmada postural instabilite ve yürüme 

güçlüğü fenotipi bulunan hastalarda Parkinson hastalığına bağlı kognitif bozulma 

oranının daha hızlı olduğu bulunmuştur.  

Klinik olarak Parkinson hastalığı demansı sinsi başlangıçlı ve yavaş ilerleyici demans ile 

karakterizedir. Parkinson hastalığı demansının karakteristik klinik özellikleri belirgin 

yürütücü işlev bozukluğuyla beraber dikkatte ve görsel mekansal işlevlerde bozulma, orta 
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derecede bozulmuş bellek (genelde geri çağırmanın korunduğu bellek bozukluğu), apati 

ve dopaminerjik ilaçlara bağlı psikoz gibi eşlik eden davranışsal semptomlardır. Bazı ileri 

evredeki hastalardaki motor bulguların ağırlığı nedeniyle ortaya çıkan kognitif bozukluk 

zaman zaman hasta yakınlarının dikkatini çekmeyebilir. Nöropsikolojik profil açısından 

Parkinson hastalığı demansı klasik olarak yürütücü işlev bozukluğunun ağırlıkta olduğu 

bir demans tipidir. Erken ve belirgin görsel-mekansal işlev bozukluğu Parkinson hastalığı 

demansında diğer bir önemli bulgudur. “Movement Disorders Society” (Hareket 

Bozuklukları Cemiyeti) tarafından oluşturulan bir çalışma grubu 2007 yılının sonlarında 

Parkinson Hastalığı Demansı için tanı kriterlerini, kapsamlı bir gözden geçirme sonrası 

oluşturup yayınlamıştır.  

Parkinson hastalığı demansı düşünülen bir hastada tedaviye başlamadan önce mental 

bozukluğu tetikleyen veya arttıran faktörler dışlanmalıdır. Sistemik hastalıklar ve 

ilaçların yan etkileri mutlaka gözden geçirilmelidir. Eğer hasta antikolinerjik ilaç, trisiklik 

antidepresan veya benzodiazepin grubu bir ilaç kullanıyorsa hemen sonlandırılmalıdır. 

Parkinson hastalığı demansı hastalarının beyinlerinde belirgin asetilkolin eksikliğinin 

bulunmasından hareket edilerek asetilkolinesteraz inhibitörleri bu hasta grubunda 

denenmiştir ve bu hasta grubunda kognitif bulgulara yararı gösterilmiştir.  

 

Progresif Supranükleer Felç (Progresif Supranükleer Palsi-PSP)  

İlk tanımlayan araştırıcıların isimlerine atfen bu hastalık Steele-Richardson-Olszewski 

hastalığı olarak da adlandırılır. Yapılan çalışmalarda prevelansı 5-6,5/1.000.000 olarak 

bildirilmiştir. Hastalık ortalama olarak 60’lı yaşlarda başlar. Hastalıkta beyin sapı, bazal 

ganglia ve korteksi tutan yaygın bir patoloji vardır. Kortikal tutulum ileri evrelerdeki 

hastalarda frontotemporal demans tablosuna benzer bir klinik tablonun ortaya çıkmasına 

yol açar. Progresif Supranükleer Felç'in klinik tablosu aksiyel tutulumun belirgin olduğu 

akinetik-rijid bir parkinsonizmle birlikte supranükleer tipte bakış felci ve subkortikal tipte 

bir demans olarak özetlenebilir. Hastalığın başlangıcında dengesizlik ve sebepsiz sık 

düşmeler oldukça karakteristiktir. Düşmeler klasik olarak arkaya doğrudur. Konuşma 

erkenden etkilenebilir, ses alçak tonda, konuşma dizartrik ve zor anlaşılır hale gelir. 

Hastalık ilerledikçe bakış felcine bağlı olarak hastalar gözlerini oynatamamaktan, görme 

güçlüğünden veya çift görmeden yakınabilirler. Kişilik değişiklikleri, mental yavaşlama, 
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dikkat ve buna bağlı bellek bozuklukları erkenden ortaya çıkabilir. Kognitif bulgular 

zamanla ilerleyerek demans tablosu belirginleşir.  

Nörolojik muayenede özellikle aksiyel tipte, yani boyun ve gövde kaslarını tutan rijidite 

veya distoni ve postüral refleks bozuklukları saptanır. Aksiyel bulgular belirgin olmakla 

beraber ekstremitelerde de bradikinezi saptanır. Başın arkaya doğru distonik bir postür 

alması sıktır (retrokollis). Hastalardaki postüral instabilite erken evrelerden itibaren 

dikkati çeker. Bazı hastalarda dil hareket güçlüğü, canlı yüz refleksleri, duygusal içeriği 

olmayan kontrolsüz ağlama ve gülme ile karakterize psödobulber felç görülebilir. Bu 

hastalık için tipik nörolojik muayene bulgusu göz hareketlerinin bozulmasıdır. Hastalarda 

özellikle vertikal bakış kısıtlanır, hasta sıklıkla aşağıya, bazen de yukarıya ve hastalık 

ilerledikçe de yanlara istemli olarak bakamaz, bakmak istediğinde gözler yerine başını o 

yöne çevirir. Gözlerin konverjans hareketi de bozulmuştur. Bazı hastalarda bakış felci hiç 

bulunmayabilir. Göz kapağının retraksiyonu, blefarospazm ve göz kapağı apraksisi sıktır. 

Mental muayenede erken evrelerden itibaren hastalarda özellikle dikkat, mental hız ve 

yürütücü işlevlerde bozulma gösterir. Bu bulguların şiddeti hastalık ilerledikçe artar. 

Hastaların tanısı esas olarak klinik bulgulara göre konulur. Ancak mezensefalon atrofisi, 

mezensefalonun sinyal yoğunluğunun artması, 3. ventrikülün dilatasyonu gibi bulgular 

tanıya yardımcı olabilir. Bu bulgular genellikle orta-ileri evredeki vakalarda dikkati 

çeker.  

 

Kortikobazal dejenerasyon (KBD)  

Kortikobazal dejenerasyon, serebral korteks ve bazal ganglianın birlikte tutulumu ile 

karakterize nörodejeneratif bir hastalıktır. Hastalık çoğunlukla 60’lı yaşlardan sonra 

başlar. Hastaların pek çoğunda patolojik özelliklerin asimetrik ve fokal olması bu 

hastalığın önemli özelliklerinden birisidir. Bu patolojik bulgular hastalığın klinik 

bulgularının asimetrik olmasına yol açar. Hastanın tutulan hemisferine bulgular klinik 

bulgular ortaya çıkar. Kortikobazal dejenerasyon’da kortikal bölgelerin ve bazal ganglia 

yapılarının birlikte tutulmasına bağlı olarak kortikal ve ekstrapiramidal bulgular bir arada 

görülürler. Hastalığın ilk başlangıç klinik belirtisi afazi, apraksi gibi kognitif özellikte 

veya distoni ve parkinsonizm gibi ekstrapiramidal özellikte olabilir. Bulgular özellikle 

başlangıç evresinde belirgin ölçüde asimetriktir. Hastalık kortikal veya ekstrapiramidal 

bulgularla başlayabilir. Ekstrapiramidal bulgular genellikle asimetrik rijidite, bradikinezi, 
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distoni olarak ortaya çıkan akinetik-rijid bir sendrom ile uyumludur. Kortikal bulguların 

en sık ve en belirgin olanı apraksidir. Apraksi bazen ağır tutulum gösteren tarafta rijidite 

ve distoniden dolayı muayene edilemez, az tutulan tarafta daha kolay gösterilebilir. 

Bunun yanında yabancı el (alien limb) olarak adlandırılan, bir ekstremitenin vücuda ait 

olmadığı hissi ve bu ekstremitenin istem dışı, iradeden bağımsız, bazen amaçlı gibi 

görünen hareketleri ortaya çıkabilir. Diğer kortikal bulgular miyoklonus ve kortikal tipte 

duyu kusurunu içerir. Kortikobazal dejenerasyon’da görülen miyoklonus genellikle 

fokaldir ve istemli harekete veya stimulusa duyarlı olabilir. Bazen hastalığın ilk bulguları 

frontotemporal demans tablosuna uyacak şekilde mental durumda değişiklikle 

başlayabilir. Başlangıçta normal olabilen kranyal BT veya MR da asimetrik 

frontopariyetal atrofinin görülmesi tanıya yardımcı olur. Hastalık ilerledikçe atrofi daha 

simetrik hale gelir. PET ve SPECT gibi fonksiyonel görüntüleme incelemelerinde de 

asimetrik kortikal-subkortikal hipoperfüzyon görülebilir. 

 

Huntington Hastalığı 

Huntington hastalığı (HH) veya Huntington koresi genelde korenin baskın olduğu hareket 

bozukluğu (kore, distoni, parkinsonizm), psikiyatrik bulgular ve demansın eşlik ettiği 

herediter nörodejeneratif bir hastalıktır. Hastalık 4. kromozomun kısa kolundaki 

huntingtin proteinini kodlayan IT-15 veya huntingtin geninin mutasyonu sonucu olur. 

Huntington hastalığı otozomal dominant geçişlidir ve çok büyük oranda ailevidir; yeni 

mutasyonlar sonucu sporadik vakaların ortaya çıkması çok nadirdir. Huntington hastalığı 

çoğunlukla 4. veya 5. dekadda başlar ve kadın-erkek eşit olarak etkilenir. Hastalık 

yaklaşık %10 oranında 20 yaşından önce (Jüvenil HH) ve %10 oranında da 60 yaşından 

sonra ortaya çıkar. Huntington hastalığına neden olan 4. kromozomun kısa kolundaki 

mutasyon, huntingtin geninde normalden fazla CAG trinükleotid tekrarına ve bunun 

sonucunda da huntingtin proteinindeki glutamin miktarında artışa neden olur. CAG 

tekrarı 40'ın üzerinde olursa HH ortaya çıkar. CAG tekrar sayısı 30-35 arasında ise 

premutasyon, 36-39 arasında ise düşük penetranslı hastalık söz konusu olur. Patolojik 

CAG tekrar sayısı normal sınıra yaklaştıkça, hastalığın ortaya çıkış süresi de genellikle 

uzar. Huntingtin geninin ürünü olan huntingtin proteininin görevi henüz bilinmemektedir. 

Huntington hastalığının kesin tanısı huntingtin genindeki CAG tekrar sayısındaki artışın 

gösterilmesi ile konur. Asemptomatik bireyler için prediktif ve prenatal tanı da 

mümkündür.  
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Tablo 1. Demans ve ekstrapiramidal bulguların birlikte görülebileceği hastalıklar  

Dejeneratif  

 İdyopatik Parkinson hastalığı  

 Parkinson artı sendromları 

o Multisistem atrofisi (Multisistem atrofi-Parkinsonizm, Multisistem atrofi-

Serebellar) 

o Progressif supranükleer felç  

o Kortikobazal dejenerasyon  

o Lewy cisimcikli demans 

 Diğer nörodejeneratif hastalıklar  

o Huntington Hastalığı 

o Bilateral striopalidodentat kalsinozis (Fahr Hastalığı) 

o Frontotemporal demans-parkinsonizm kompleksi 

o Dentatorubropallidolusian atrofi 

o Striatal nekrozla giden mitokondrial hastalıklar 

o Pantotenat kinaza eşlik eden nörodejenerasyon (Hallevorden-Spatz Hastalığı) 

o Nöroakantositoz 

Semptomatik  

 Vasküler parkinsonizm  

 Toksik nedenler (karbon monoksit, manganez, karbon disufid, MPTP, siyanid, 

solventler)  

 Kafa travması (dementia pujilistika) 

 Enfeksiyonlar (ensefalitler, prion hastalığı, nörosfiliz, toksoplazmoz)  

 Yer kaplayıcı lezyonlar  

 Normal basınçlı hidrosefali  

 Metabolik nedenler (hipoksi, hipoparatiroidizm, ekstrapontin miyelinozis, kronik 

karaciğer hastalığı) 

 

Huntington hastalığının klinik bulguları motor, psikiyatrik ve kognitiftir. Erişkin 

başlangıçlı HH genellikle hafif motor koordinasyon güçlüğü, beceriksizlik veya yerinde 

duramama ile başlar. Daha sonra belirgin koreik hareketler klinik tabloya hakim olur. 

Kore hastalığın en belirgin bulgusu olmasına rağmen, parkinsonizm bulguları da 

hastaların hemen hemen hepsinde görülür. Zamanla hastalar akinetik-rijit hale gelirler ve 

distonik postür ortaya çıkabilir. Yürümede güçlük ve düşmeler sıktır. Sakkadik göz 
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hareketlerinde yavaşlama, göz hareketine başlamada güçlük ve yavaş izleme hareketinde 

duraksamalar başlıca okülomotor bulgulardır. Dizartri ve disfaji hastalığın ileri 

basamaklarında görülür, anartriye kadar ilerleyebilir ve aspirasyona sebep olabilir. 

Terminal dönemde hasta yatağa bağımlı hale gelir. Ölüm aspirasyon pnömonisinden veya 

diğer tıbbi komplikasyonlardan olur. Bulguların ortaya çıkmasından sonra ölüme kadar 

geçen ortalama yaşam süresi genellikle 15-20 yıl arasındadır. Kognitif ve psikiyatrik 

bulgular hareket bozukluğundan önce görülebilir. Kognitif bozukluk ilk olarak sıklıkla 

hastanın mental esnekliğinde, reaksiyon hızında azalma ile ortaya çıkar ve ön planda 

frontal işlev bozukluğu ile karakterizedir. Hastalık ilerledikçe global bir mental yıkım, 

dolayısıyla demans tablosu gelişir. HH'nda en sık görülen psikiyatrik bozukluk 

depresyondur. Bundan başka mani, obsesif-kompülsif bozukluk, irritabilite, anksiyete, 

ajitasyon, impulsivite ve apati olabilir. Hastalarda intihara da sık rastlanır.  

Nörogörüntülemede ilerleyici korteks ve kaudat nukleus atrofisi göze çarpar. Huntington 

Hastalığı için kesin bir tedavi bulunmamaktadır: Ancak psikiyatrik bulgulara ve koreye 

yönelik olarak semptomatik olarak yaklaşılabilir. Kore tedavisinde en sık olarak 

nöroleptikler ve dirençli vakalarda tetrabenazin kullanılmaktadır.  

 

Referanslar 

1. Aarsland D. ve ark. A systematic review of prevalence studies of dementia in Parkinson's 

disease. Mov Disord. 2005a; 20:1255-63. 

2. Emre M. ve ark. Rivastigmine for dementia associated with Parkinson's disease. N Engl J 

Med. 2004;351:2509-18. 

3. Emre M. ve ark. Clinical diagnostic criteria for dementia associated with Parkinson's disease. 

Mov Disord. 2007;12:1689-707. 

4. Hanağası HA. ve Emre M. Treatment of behavioural symptoms and dementia in 

5. Mahapatra R, Edwards M, Schott J, Bhatia K: Corticobasal degeneration. Lancet 

Neurology Volume 2004;3:736-743 

6. Steele JC, Richardson JC, Olszewski J: Progressive supranuclear palsy. Arch. Neurol. 

1964;10:333–359. 

7. Daniel SE, De Bruin VM, Lees AJ: The clinical and pathological spectrum of Steele–

Richardson–Olszewski syndrome (progressive supranuclear palsy): a reappraisal, Brain 

1995;118:759–770. 

8. Scaravilli T, Tolosa E, Ferrer I: Progressive supranuclear palsy and corticobasal 

degeneration: lumping versus splitting. Mov Disord. 2005;20 (Suppl 12):S21-8 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Aarsland%20D%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Mov%20Disord.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Emre%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'N%20Engl%20J%20Med.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'N%20Engl%20J%20Med.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Emre%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Mov%20Disord.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Hanagasi%20HA%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Emre%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Scaravilli+T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Tolosa+E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Ferrer+I%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Mov%20Disord.');


  7. Uludağ Nöroloji Günleri 74 

9. Schrag A, Good CD, Miszkiel K, et al: Differentiation of atypical parkinsonian syndromes 

with routine MRI. Neurology 2000;54:697–702. 

10. Tolosa E, Wenning G, Poewe W: The diagnosis of Parkinson's disease. Lancet Neurol. 2006; 

5: 75-86 

11. Cardoso F. Huntington disease and other choreas. Neurol Clin. 2009;27:719-36 

12. Phillips W, Shannon KM, Barker RA. The current clinical management of Huntington's 

disease. Mov Disord. 2008;23:1491-504.  

13. Walker FO. Huntington's disease. Lancet. 2007;369:218-28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=16361025&query_hl=3&itool=pubmed_docsum
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Lancet%20Neurol.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19555828?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=15
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18581443?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=85
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18581443?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=85
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17240289?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=159


 

7. Uludağ Nöroloji Günleri 75 

LEWY CİSİMCİKLİ DEMANS 

 

Prof.Dr. Hatice Mavioğlu 

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Manisa 

 

 

Lewy Cisimcikli Demans(LCD)’ın Alzheimer hastalığı(AH)’ndan sonra en sık görülen 

ikinci dejeneratif demans olduğu bildirilmektedir. Demans ve parkinsonizm bulgularının 

birlikte bulunması Parkinson hastalığı demansı (PHD) ve ileri evre AH ile tanı 

karışıklığına neden olabilmektedir. LCD, hekimler hatta nörologlar tarafından iyi 

bilinmemekte, tanısı atlanmaktadır. Bu nedenle gittikçe artıyor olmasına rağmen LCD 

prevalansının olması gerekenden daha düşük olduğu tahmin edilmektedir. Otopsi 

serilerinde ki oran klinik serilerden daha yüksektir. Bir sistematik gözden geçirmenin 

taradığı çalışmalarda olgu seçim kriterlerine göre prevalansı % 0-5, tüm demanslar içinde 

ki oranı ise % 0-30.5 olarak bildirilmiştir (Zaccai J ve ark.2005). 50-85 yaşlar arasında 

başlar. Yaş arttıkça prevalansı artar. Erkeklerde biraz daha sık görülür.  

1900 yıllarının başında Friederich H Lewy, idiopatik Parkinson hastalarının substantia 

nigrasında intrasitoplazmik anormal proteinler keşfetmiştir. Lewy cisimciği (LC) adı 

verilen bu inklüzyon cisimciklerinin 1960’lara kadar sadece Parkinson hastalığında 

olduğu zannedilmekteydi. 1961 yılında Okazaki ve ark. ilk kez demanslı hastaların 

serebral kortekslerinde LC’ni tanımladı. Daha sonra Kosaka ve ark. LC ile birlike olan 

demansı “ Diffüz Lewy Cisimciği hastalığı” olarak adlandırdı. Sonraki süreçte birçok 

farklı isimle anılan hastalığın adı 1996 yılında ilk kez yapılan konsorsiyumda Lewy 

cisimcikli demans olarak kabul edildi ve tanı kriterleri belirlendi (McKeith 1996).  

LC patolojisine sahip hastalıklar fenotipik özelliklerine göre “Lewy Cisimciği 

hastalıkları(LCH)” başlığı altında toplanmıştır (Ballard C ve ark. 2006, Lippa CF ve ark. 

2006, 2007). Bu yelpazenin bir ucunda ağırlıklı motor bir hastalık olan ve dopaminerjik 

tedaviye yanıt veren Parkinson hastalığı(PH), diğer ucunda ise ağırlıklı kognitif ve 

psikotik bozukluklarla giden “saf diffüz Lewy cisimciği hastalığı” vardır (Ballard C ve 

ark. 2006) . Bu ikisinin arasında Parkinson hastalığı demansı (PHD) ve LCD bulunur. 

Tüm bu hastalıklarda LC’nin ana bileşeni olan  sinüklein başrol oynamaktadır. Bunların 

dışında patolojik olarak LC yanında AH’na özgü olan amiloid plaklar ve nörofibriler 

yumakçıkların da bulunduğu bir grup hasta vardır. Bunları ayrı bir antite olarak “ AH’nın 

http://ageing.oxfordjournals.org/search?author1=Julia+Zaccai&sortspec=date&submit=Submit
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Lewy cisimciği varyantı” olarak adlandıranlar vardır (Hansen L 1990). Ancak LCD ile bu 

varyant arasında ki ayrımla ilgili tartışmalar devam etmektedir.  

 

PATOLOJİ: 

LCH’ın temel patolojik belirteçi olan LC, -sinükleinden oluşur. LCH başlığı altında 

toplanan hastalıkların hepsinde beyinsapında LC vardır ve dopaminerjik kayıp dolayısı 

ile parkinsonizmden sorumludur. S.nigra dışında lokus seruleus, dorsal raphe çekirdeği, 

substansiya innominata, vagusun dorsal motor nukleusunda da LC bulunmaktadır. Daha 

sonra ön beyin, limbik sistem ve kortekse yayılan LC’leri ise kolinerjik kayıp dolayısı ile 

demansdan sorumludur. Ayrıca hem beyinsapı hem de kortekste bulunan patolojik 

değişiklikler vizüel hallusinasyonlar, REM uyku bozuklukları, otonomik bozukluklar, 

davranış bozuklukları gibi diğer bulguların da nedenidir. LCH başlığı altında bulunan 

hastalıklarda ki fark bu patolojilerin topografik yerleşimlerinden kaynaklanıyor olabilir. 

LCD saf formda bulunabilir ya da Alzheimer hastalığı ya da parkinson hastalığında 

görülen diğer beyin patolojileri ile birlikte olabilir.  

 

KLİNİK 

LCD’ın ana klinik görüntüsü demans ve parkinsonizmdir. Klinik yelpazede AH ile PHD 

arasında yer alır. En önemli ayırdedici özellik demans bulguları ile parkinsonizmin yakın 

zaman içinde ortaya çıkmasıdır. Bunun için kabul edilen süre 1 yıldır. Genellikle demans 

önce başlar. Parkinson bulguları önce başlarsa 1 yıl içinde demans başlamalıdır. Bunun 

dışında erken evrede görsel hallusinasyonların ortaya çıkması, kognitif fluktuasyon, REM 

uykusu davranış bozuklukları ve nöroleptik hipersensitivite diğer önemli özellikleridir. 

LCD, farklı klinik formlarla başlayabilir. Bir formda hastalık bellek bozukluğu ve 

kognitif bozukluk ile başlar ve başlangıçta AH ile karışabilir. Zamanla AH’dan ayırıcı 

tanıyı yapmayı sağlayan diğer bulgular tabloya eklenir. İkinci formda hastalık hareket 

bozuklukları ile başlayabilir ve PH ile karışabilir. Demans ve diğer LCD’a özgü bulgular 

daha sonra eklenir. Küçük bir bölümü ise nöropsikiyatrik bulgularla başlar. Bu formda 

hallusinasyonlar, davranışsal problemler ve kompleks mental aktivitelerde bozukluk 

vardır.  

Demans tablosu AH’na benzerse de biraz farklılıklar vardır. LCD’da dikkat ve yürütücü 

fonksiyon bozuklukları daha ön plandadır. Bellek bozuklukları biraz daha geri plandadır. 
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Hallusinasyonlar daha erken çıkar. Günlük yaşam aktiviteleri muhtemelen motor 

tutulumun da etkisi ile daha erken ve daha çok bozulur. Günlük dalgalanma günün her 

saatinde olabilir. AH’da olduğu gibi hep güneş battıktan sonra değildir.  

Parkinsonizm de PH’dan bazı farklılıklar gösterebilir. Daha simetriktir, aksiyel tutulum 

ön plandadır. Postural instabilite ve düşmeler daha erken başlar. Levadopaya yanıt PH 

kadar iyi değildir.    

 

TANI 

LCD tanısı bugün için klinik özellikler temelinde konulmaktadır. Ancak bu kriterlerin 

duyarlılığı ve özgüllüğü düşüktür. Yapılan kan testleri, BT veya MRG ile görüntüleme 

daha çok diğer demans nedenlerini ayırdetmeye yöneliktir. Dopaminerjik kaybı 

göstermeye yönelik SPECT ve PET çalışmaları ümit vaat etmektedir.  

 

LCD tanısı için önerilen tanı kriterleri (McKeith IG 2005) 

Temel klinik görüntü: tipik olarak dikkat ve yürütücü fonksiyonlarda bozuklukla giden 

ilerleyici demansdır. Erken dönemde belirgin bellek bozukluğu yoktur.  

Çekirdek Bulgular: Belirgin dikkat ve uyanıklık varyasyonları ile birlikte dalgalanma 

gösteren kognitif durum, iyi şekillenmiş ve detaylı tekrarlayıcı kompleks görsel 

hallusinasyonlar, parkinsonizm. 

Telkin eden bulgular: Demans ve Parkinson bulgularından yıllarca önce ortaya 

çıkabilen REM uykusu davranış bozuklukları, hastaların yarısında görülen şiddetli 

nöroleptik hipersensitivite, bazal ganglionlarda SPECT ve PET ile saptanan dopamin 

transporter tutulumunda azalma 

Destekleyici bulgular: Tekrarlayan düşmeler ve senkoplar, geçici açıklanamayan bilinç 

kayıpları, otonomik disfonksiyon, diğer tip hallusinasyonlar, görsel-mekansal 

anormallikler, diğer psikiyatrik rahatsızlıklar. 

Probabl LCD: Demans + çekirdek bulgularda 2 veya daha fazlası varsa ya da demans + 

1 çekirdek bulgu ve 1 ya da daha fazla telkin eden bulgu varsa probabl LCD tanısı 

konulur. 

Possible LCD: Demans + 1 çekirdek bulgu ya da demans + 1 veya daha fazla telkin eden 

bulgu varsa possible LCD tanısı konulur. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22McKeith%20IG%22%5BAuthor%5D
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TEDAVİ 

LCD’nin kesin tedavisi yoktur. Hatta hastalık seyrine yönelik bir tedavi yoktur. Bugün 

için sadece semptomatik tedavi yapılabilmektedir. Ancak bu tedaviyi yaparken de çok 

dikkat etmek gerekir. Klinik bulgularda bulunan varyasyonlar tedaviye yanıtta da vardır. 

Demansa ve psikiyatrik bulgulara yönelik tedaviler parkinsonizmi, parkinson bulgularına 

yönelik tedavi demans ve psikiyatrik bozuklukları kötüleştirebilir. Ayrıca nöroleptik 

hipersensitivitesi hayatı tehdit edebilecek yan etkilere neden olabilir. Erken tanı ve erken 

tedavi önemlidir.  

Demansa yönelik tedavi: LCD’da kolinerjik kaybın AH’dan bile fazla olduğu 

öngörülmektedir. Asetil Kolinesteraz İnhibitörlerinin (AKEİ), LCD’da hem kognitif hem 

de kognitif olmayan semptomlar üzerine etkili olduğunu gösteren randomize kontrollü 

çalışmalar vardır (Grace ve ark. 2001; McKeith ve ark. 2000). Bir karşılaştırmalı 

çalışmada 3 AKEİ’nünde etkili olduğu yönünde veriler saptanmıştır (Bhasin ve ark. 

2007). AKEİ hallusinasyon, apati, anksiyete, uyku bozuklukları gibi nöropsikiyatrik 

semptomlara da etkili bulunmuştur. Rivastigmin PHD için de onay almıştır. LCD 

tedavisinde AKEİ, henüz FDA ve EMEA tarafından onaylanmamışsa da AH’dan bile 

daha etkili olabileceği düşünülmektedir. Parkinson bulguları özellikle tremoru biraz 

arttırma potansiyelleri vardır.  

Memantinle yapılmış çalışma sayısı az olmakla birlikte bir çalışmada hem LCD hem de 

Parkinson demansında kognitif fonksiyonlar üzerine etkili bulunmuştur (Aarsland et al., 

2009). 2010’da yayınlanan Murat Emre ve ark.nın (2010) yaptığı çalışmada da memantin 

hafif orta düzeyde ki LCD hastalarında hem global klinik üzerine hem de davranışsal 

bozukluklar üzerine etkili bulunmuştur. Ancak Parkinson hastalığı demansında hiçbir 

parametreye etkili olmamıştır. Kognitif olmayan fonksiyonlar ve Parkinson bulguları 

üzerine etki görülmemiştir.  

İngiliz psikofarmakoloji birliği, LCD tedavisinde AKEİ’nin kullanımını önermektedir 

(O'Brien JT). Memantinin de kognitif fonksiyonlara etkili olabileceğini bildirmektedir.  

Parkisonizme yönelik tedavi: Eğer bulgular hafifse en iyisi hiç tedavi başlamamaktır. 

Başlamak gerekirse küçük dozda levodopa başlanmalı gerekirse yavaşça arttırılmalı, 

yüksek dozlardan sakınılmalıdır. Psikotik ve davranışsal semptomları tetikleyebilir. 

Levodopaya, PH kadar belirgin değilse de yanıt alınır. Dopamin agonistleri, COMT 

inhibitörleri, MAO inhibitörleri, Amantadin, antikolinerjiklerin kognisyon ve psikotik 
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bulgular üzerine yan etkileri çok daha fazla olduğu için uzak durulmalıdır. Derin beyin 

stimülasyonununa yanıt beklentisi düşüktür. 

Görsel Hallusinasyonlar ve davranış bozuklukları: LCD’lı hastaların yaklaşık % 

80’ninde görülen görsel hallusinasyonlar hastaya ve çevreye zarar verecek özellikte ve 

çok yoğun değilse tedavi etmeye gerek yoktur. Tedavi gerekirse ve hasta kullanmıyorsa 

ilk seçenek AKEİ’nin kullanılmasıdır. Ajitasyon, davranış bozuklukları varsa tüm 

demanslarda olduğu gibi öncelikle nonfarmakolojik girişimler yapılmalı varsa 

tetikleyiciler giderilmelidir. Başarılı olunamıyorsa atipik antipsikotikler küçük dozda 

başlanmalıdır. Nöroleptik hipersensitivite nedeni ile tipik antipsikotik vermekten 

kaçınılmalıdır. Hatta risperidon, olanzapin gibi ekstrapiramidal yan etkiler olan atipik 

antipsikotikler bile tercih edilmemelidir. Ketiapin en çok tercih edilen antipsikotiktir. 

Tedaviye yanıt alınamazsa kan monitörizasyonu ile klozapin denenebilir.  

REM uykusu Davranış Bozuklukları: Clonazepam ve melatonin REM uykusu davranış 

bozukluklarında oldukça etkilidir. Pramipeksol, levodopa, karbamazepin, klozapin, 

ketiapin, donepezil, triazolamın da yararlı etkileri olduğu bildirilmiştir. 

 

Prognoz 

Ortalama yaşam süresi 5-7 yıldır. Ancak kişiden kişiye değişebilir. Ölüm sıklıkla 

komplikasyonlardan olur.  

 

KAYNAKLAR: 

Aarsland D, Ballard C, Walker Z, et al. Memantine in patients with Parkinson's disease dementia 

or dementia with Lewy bodies: a double-blind, placebo-controlled, multicentre trial. 

Lancet Neurol. 2009 Jul;8(7):613-8. Epub 2009 Jun 10. 

Ballard C, Ziabreva I, Perry R et al. Differences in neuropathological characteristics across the 

Lewy body dementia spectrum. Neurology 2006; 67: 1931-1934. 

Bhasin M, Rowan E, Edwards K, McKeith I. Cholinesterase inhibitors in dementia with Lewy 

bodies: a comparative analysis Int J Geriatr Psychiatry. 2007 Sep;22(9):890-5. 

Emre M, Tsolaki M, Bonuccelli U, et al. 11018 Study Investigators Memantine for patients with 

Parkinson's disease dementia or dementia with Lewy bodies: a randomised, double-blind, 

placebo-controlled trial. Lancet Neurol. 2010 Oct;9(10):969-77. Epub 2010 Aug 20. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19520613
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19520613
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bhasin%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rowan%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Edwards%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22McKeith%20I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bhasin%202007%20and%20lewy%20body%20disease##
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Emre%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tsolaki%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bonuccelli%20U%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%2211018%20Study%20Investigators%22%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Emre%20et%20al.%2C%202010%20and%20lewy%20body%20disease##


  7. Uludağ Nöroloji Günleri 80 

Grace J, Daniel S, Stevens T, et al. Long-Term use of rivastigmine in patients with dementia with 

Lewy bodies: an open-label trial. Int Psychogeriatr. 2001 Jun;13(2):199-205. 

Hansen L, Salmon D, Galasko D, et al. The Lewy body variant of Alzheimer’s disease: a clinical 

and pathological entity. Neurology 1990;40:1-8. 

Kosaka K, Yoshimuro M, Ikeda K, Budka H. Diffuze type of Lewy Body Disease. Clin 

Neuropathol 1984, 3: 185-192.  

Lippa CF, Duda JE, Grossman M ve ark. DLB/PDD Working Group. DLB and PDD boundary 

issues - Diagnosis, treatment, molecular pathology, and biomarkers. Neurology 

2007;68:812-819. 

Lippa CF, Emre M. Characterizing clinical phenotypes the Lewys in their life or the life of their 

Lewys? Neurology 2006;67:1910-1911. 

McKeith I, Del Ser T, Spano P, Emre M et al. Efficacy of rivastigmine in dementia with Lewy 

bodies: a randomised, double-blind, placebo-controlled international study. Lancet. 2000 

Dec 16;356(9247):2031-6. 

McKeith IG, Galasko D, Kosako K et al. Consensus guidelines for the clinical and pathological 

diagnosis of dementia with Lewy bodies (DLB):report of the consortium on DLB 

international workshop. Neurology 1996; 47: 113-1124.  

McKeith IG, Dickson DW, Lowe J, Emre M et al. Consortium on DLB. Diagnosis and 

management of dementia with Lewy bodies: third report of the DLB Consortium. 

Neurology 2005 Dec 27;65(12):1863-72. Epub 2005 Oct 19. 

O'Brien JT, Burns A. Clinical practice with anti-dementia drugs: a revised (second) consensus 

statement from the British Association for Psychopharmacology. J Psychopharmacol 

published online 18 November 2010 DOI: 10.1177/0269881110387547 

Okazaki H, Lipkin L, Aronson S. Diffuse intracytoplasmic ganglionic inclusions (Lewy type) 

associated with progressive dementia and quadriparesis in flexion. J Neuropathol Exp 

Neurol 1961; 20: 237-244.  

Zaccai J, McCracken C, Brayne C. A systematic review of prevalence and incidence studies of 

dementia with Lewy bodies Age Ageing (November 2005) 34 (6): 561-566. doi: 

10.1093/ageing/afi190   

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Grace%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Daniel%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Stevens%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed##
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22McKeith%20I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Del%20Ser%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Spano%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Emre%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11145488##
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22McKeith%20IG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22McKeith%20IG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dickson%20DW%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lowe%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Emre%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Consortium%20on%20DLB%22%5BCorporate%20Author%5D
http://ageing.oxfordjournals.org/search?author1=Julia+Zaccai&sortspec=date&submit=Submit
http://ageing.oxfordjournals.org/search?author1=Cherie+McCracken&sortspec=date&submit=Submit
http://ageing.oxfordjournals.org/search?author1=Carol+Brayne&sortspec=date&submit=Submit
http://ageing.oxfordjournals.org/search?author1=Carol+Brayne&sortspec=date&submit=Submit
http://ageing.oxfordjournals.org/content/34/6/561.long#aff-1#aff-1
http://ageing.oxfordjournals.org/content/34/6/561.long#aff-1#aff-1


 

7. Uludağ Nöroloji Günleri 81 

FRONTOTEMPORAL DEMANS VE TEDAVİSİ 

 

Prof.Dr. Oğuz Tanrıdağ 

Memory Center Nöropsikiyatri Merkezi, İstanbul 

 
 

Frontotemporal demanslar; klinik olarak zemininde frontotemporal lobar dejenerasyon 

yatan ve sonuçta frontal ya da frontotemporal lobların atrofisi yoluyla bir dizi klinik 

sendroma yol açan bir hastalık grubudur. Moleküler biyoloji açısından bu durum daha da 

karışık olup frontotemporal demanslar diğer başka tür demans sendromlarını da 

içermektedirler. Bu demanslar arasında PSP, CBD, ALS+ frontal lob demansı 

bulunmaktadır. Frontotemporal demanslar kendi başlarına ele alındığında yaklaşık % 75'i 

davranışsal varyant,% 25'i de dil varyantı olarak ortaya çıkmaktadır. Spesifik tedavileri 

yoktur. 
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