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Parkinson Hastalığı Derneği olarak düzenlemiş olduğumuz 11. Ulusal Parkinson Hastalığı 
ve Hareket Bozuklukları Kongresi 15-19 Nisan 2015 tarihleri arasında Antalya’da başarıyla 
tamamlandı.

Kongrede, alanlarında deneyimli ulusal ve uluslararası uzmanların yaptığı sunumlar 
yanında, çok sayıda çalışmacıya ait elektronik posterler, elektronik tartışmalı posterler ve 
sözel bildiriler de özel bir ilgi kaynağı oldu.

Parkinson Hastalığı Derneği yönetim kurulu olarak bundan sonra her yıl Ulusal Parkinson 
Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Kongresi’nde sunulmuş olan kongre bildirilerini 
Dergimizin Supplementum’u olarak yayınlayarak, siz değerli meslektaşlarımızla 
paylaşma kararı aldık. Böylece kongremize katılma şansı bulamamış meslektaşlarımızın 
da alanımızdaki son gelişmeleri ve yapılan çalışmaları izleme şansı yakalayacağını 
düşünüyoruz.

Saygılarımızla

Parkinson Hastalığı Derneği yönetim kurulu adına,
Editör
Prof. Dr. Raif Çakmur

EDİTÖRDEN......

Değerli Mestektaşlarımız,



Parkinson Hastalı¤ı ve Hareket Bozuklukları Dergisi’nin 
bu sayısının yayınlanmasında katkıda bulunan

Abdi ‹brahim ‹laç Sanayi ve Ticaret Anonim irketi’ne 
teekkür ederiz.
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SBS1 - ESANSİYEL TREMORLU 
HASTALARDA OTONOM BULGULAR
Yasin Habipoğlu, Yakup Türkel, Ersel Dağ, 
Murat Alpua 
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim 
Dalı, Kırıkkale

Amaç: Bu çalışmanın amacı esansiyel tremor (ET)’lu 
hastalarda otonom disfonksiyonun olup olmadığını 
araştırmaktır. 

Materyal ve metod: Bu çalışmaya 31 ET hastası ve 
26 sağlıklı gönüllü alındı. Gönüllülerin yaş, cinsiyet, 
eğitim düzeyi ve hastaların hastalık süresi kaydedildi. 
Tüm gönüllülerde otonom sinir sistemini değerlen-
dirmeye yönelik elektronöromiyografi (ENMG)’de 
sempatik deri yanıtı (SDY) ve R-R interval varyason 
analizi (RRIV) çalışıldı. Ayrıca gönüllülere Hastane 
Anksiyete Depresyon Skalası (HADS) ve kısa form 
36 (KF-36) ölçeği uygulandı.

Bulgular: Hastalarda sağlıklılara göre, SDY latansı 
uzun, ampltüdü küçülmüştü. Her iki grup arasın-
da RRIV’de fark izlenmedi. Hastalarda sağlıklı 
gönüllülere göre, hem KF-36 –Fiziksel kompo-
nenet hem de KF-36-Mental komponent skorları 
düşüktü. Hastalarda sağlıklı gönüllülere göre, hem 
HADS-Anksiyete hem de HADS-Depresyon skor-
ları yüksekti. Sonuç:Bu çalışmada ET’li hastalarda 
sempatik disfonksiyon belirlenmiştir. Parasempatik 
disfonksiyonu destekleyen bir bulgu elde edilme-
miştir. Ayrıca daha önceki çalışmalarla uyumlu 
olarak ET’li hastaların günlük yaşam aktivitelerinin 
bozulduğu ve anksiyete ve depresyona eğilimin art-
tığı izlenmiştir.

SBS2 - SEREBELLAR ATAKSİDEN 
SORUMLU KIF1C VARYANTININ EKZOM 
DİZİLEME VE HomSI PROGRAMI İLE 
TESPİT EDİLMESİ
Emrah Yücesan,1 Özkan Özdemir,1 Başar Bilgiç,2 
Haşmet Hanağası,2 Hakan Gürvit,2 Murat Emre,2 
Zeliha Görmez,3 Burcu Bakır Güngör,4 
Mahmut Şamil Sağıroğlu,3 Aydan Saraç,3 
Sibel Aylin Uğur İşeri,1 Uğur Özbek1

1İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü 
Genetik Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji 
Anabilim Dalı, İstanbul
3Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
(TÜBİTAK), İleri Genom ve Biyoenformatik Araştırma 
Merkezi (İGBAM), Kocaeli

4Abdullah Gül Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi, Kayseri

Amaç: Genomun yaklaşık %1-1.5’u ekzonlar oluş-
masına rağmen, hastalıkla ilişkilendirilen fenotiple-
rinse yaklaşık %85’i ekzonlardan kaynaklanmakta-
dır. Bu nedenle ekzonların tamamının tek seferde 
yüksek çözünürlükte dizilenmesi, hastalıklara neden 
olan genetik altyapının tespitinde oldukça etkilidir. 
Çalışmamızda ataksi tanısı almış bir bireyde ekzom 
dizileme yöntemi ile hastalığa neden olabilecek var-
yantların tespiti amaçlanmıştır. 

Yöntem: Çekinik hastalıkların ortaya çıkmasın-
da en önemli nedenlerden biri akraba evliliğidir. 
Böyle ailelerde sağlıklı anne-babanın etkilenmiş 
çocuklarında, hastalıkla ilişkili olabilecek varyan-
tın homozigot olarak bulunması gerekmektedir. 
Çalışmada akraba evliliği yapmış ve İstanbul Tıp 
Fakültesi Nöroloji ABD tarafından serebellar atak-
si tanısı konmuş, ellerde titreme, konuşma ve yürü-
me sorunu bulunan bir hasta çocuğa sahip bir aile 
incelenmiştir. Ekzom verisi tarafımızdan geliş-
tirilen (TÜBİTAK-İGBAM) HomSI programı ile 
analiz edilerek homozigot bölgeler tespit edilmiştir. 
Daha sonra aday bölgelere düşen hastalıkla ilişkili 
olabilecek homozigot varyantlar filtrelenmiştir. 
Bulunan varyant sayısı 32’dir. Bu varyantlardan 
önceden literatürde herediter spastik paraparezi ve 
serebellar disfonksiyon fenotipi ile ilişkilendirilen 
KIF1C geni en kuvvetli aday olarak belirlenmiştir. 
Bu gendeki varyantın ailedeki segregasyonu Sanger 
Dizileme ile konfirme edilmiştir. Bu varyant 700 
kişilik Türkiye’ye ait kontrol grubunda gözlenme-
miştir.

Sonuç: Serebellar ataksi tanılı hastada yapılan 
ekzom dizileme ve HomSI analizi ile 17. kromozom-
daki KIF1C geninde çerçeve kaymasına neden olan 
yeni ve homozigot tek nokta delesyonu tespit edil-
miştir (NM_006612: exon22: c.2478delA: p.R826fs). 
Varyantın hastalıkla segrege ettiği ebeveynleri ve iki 
sağlıklı kardeşinde gösterilmiştir.
Yorum: Bu çalışma ile ekzom verisinde belirlenen 
varyantlar kullanılarak homozigot haritalama yapıl-
mış ve hastalıkla ilişkili gen varyantı tespit edilebil-
miştir. Tüm genom SNP verisi kullanılarak yapılan 
Homozigot Haritalama yöntemi yerine, tüm genom 
ekzom verisindeki homozigot bölgelerin tespit edil-
mesi amacıyla geliştirilen HomSI programı, çalışma-
mızda gösterildiği şekliyle, yeni ve görece pratik bir 
yöntem olarak kullanılabilir.

SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMLARI
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SBS3 - İDİYOPATİK PARKİNSON 
HASTALIĞINDA MOTOR VE 
NON-MOTOR SEMPTOMLARIN 
YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
Elif Gökçal, Veysel Eren Gür, Rabia Selvitop, 
Gülsen Babacan
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Nöroloji Kliniği, İstanbul

Amaç: İdiyopatik parkinson hastalığı (İPH)’nın kardi-
nal bulguları motor semptomlar olmakla birlikte has-
talığın erken evrelerinden itibaren birçok non-motor 
semptom da görülmekte ve bu semptomların yaşam 
kalitesi üzerine etkisi en az motor semptomlar kadar 
olabilmektedir. Bu çalışmada İPH hastalarında motor 
ve non-motor semptomların hastanın yaşam kalitesini 
ne kadar etkilediğinin araştırılması amaçlandı.

Yöntem: İPH tanısıyla takip edilen ve kognitif 
yakınması bulunmayan 59 hasta çalışmaya alındı. 
Hastaların sosyo-demografik ve klinik özellikleri, 
medikal tedavileri ile Modifiye Hoehn-Yahr Ölçeği 
ve Geriatrik Depresyon Ölçeği skorları kaydedildi. 
Tüm hastalarda 20 farklı motor ve non-motor belirti 
sorgulandı ve hastadan bu semptomların yaşam 
kalitesini ne kadar etkilediğini puanlaması istendi. 
Hastalar, Hoehn-Yahr skoru 2 ve altı olanlar grup 1, 
ikinin üzerinde olanlar ise grup 2 olmak üzere iki 
gruba ayrıldı.

Sonuç: Yaşam kalitesini etkilemede ilk beş sırada 
yer alan belirtiler, grup 1’de sırasıyla tremor, bra-
dikinezi, inkontinans, cinsel işlev bozukluğu ve 
konstipasyon iken, grup 2’de bu sıralama bradikinezi, 
tremor, düşmeler, inkontinans ve yürümede yavaşla-
ma şeklindeydi. 

Yorum: İPH’de erken evrelerde tremor ilerleyen 
evrelerde ise bradikinezi hastaların en çok yakındığı 
semptomlar idi. Tahmin edildiğinin aksine ağrı, 
terleme, uyku bozukluğu, moralsizlik her iki grupta 
da sık görülmekle birlikte yaşam kalitesine etkide 
geri sıralarda yer aldı. İPH’de non-motor semtomlar 
da motor semptomlar kadar önemlidir ve tedavi ve 
izlem aşamasında bu belirtiler mutlaka sorgulanmalı 
ve tedavi stratejileri ona göre planlanmalıdır.

SBS4 - PARKİNSON HASTALIĞI 
DEMANSINDA TRANSDERMAL 
RİVASTİGMİN TEDAVİSİNİN: 
HASTA YAKINI BAKIŞ AÇISI
Fatma Nazlı Mercan,1 Çağrı Ulukan,2 
Mine Hayriye Sorgun,2 Cenk Akbostancı2

1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji 
Kliniği, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, 
Ankara

Giriş: Parkinson hastalığı demansı (PHD), 
Parkinson hastalarının yaklaşık %30-40’ında görül-
mektedir. PHD tedavisinde rivastigminin etkinliği 
randomize kontrollü bir çalışmayla gösterilmiş-
tir. Bu çalışmanın amacı, transdermal rivastigmi-
nin (TR) etkinliğini, hasta yakınlarına modifiye 
AD8 (mAD8, Eight-item Interview to Differentiate 
Aging and Dementia) ve HYA (Hasta Yakınının 
Değişiklik Algısı Anketi) anketleri kullanarak 
kesitsel olarak değerlendirmektir.

Metod: Etik kurulumuz onayından sonra 10 mg/gün 
TR ile tedavi gören PHD hastalarının yakınlarına 
telefon ile ulaşılmıştır. Sözel onamları kayıt altına 
alınmıştır. AD8, tüm demans türlerinde kognitif 
değişikliğin saptanması için geliştirilen bir ölçüm 
tekniğidir. HYA’da hasta yakını ilaç etkisini tek soru 
ile değerlemektedir (1: çok çok iyi, 7: çok çok kötü, 
1, 2, 3 olumlu değişiklik; 4 değişiklik yok; 5, 6 olum-
suz değişiklik).

Sonuçlar: Toplam 46 hastanın (19 (%41.3) kadın) 
yakını ile telefonla görüşülmüştür. Hastaların yaş 
ortalaması 74.2±7.5, ortalama TR kullanım süresi 
17.2±13.3 aydı. HYA’da hasta yakınlarından %56.5’i 
olumlu, %28.3’ü ise olumsuz yönde bir değişim 
olduğunu belirtmişlerdir. mAD8’e göre yargılama 
23 (%50), etkinlikler ve hobiler 24 (%52.2), hep aynı 
şeyi sorma/söyleme 20 (%43.5), cihaz kullanma 20 
(%43.5), zaman oryantasyonu 18 (%39.1), ekonomik 
beceriler 19 (%41,3), randevu hatırlatma 24 (%52.2), 
akıl yürütme ve bellek 23 (%50) hastada tedavi önce-
sine göre daha iyi saptanmıştır.

Tartışma: Çalışma rivastigminin PHD’de hasta 
yakınının gözlemine göre de etkili bir ilaç olduğunu 
göstermektedir. mAD8 testi, tüm demans türlerinin 
taranmasında ve farklı kognitif yeteneklerin değer-
lendirilmesinde etkinliği kanıtlanmış bir gereçtir. 
Çalışmamızda ölçek, primer geliştirilme amacı olan 
tarama değil de tedavi etkisini değerlendirecek şekil-
de modifiye edilmiştir. 

SBS5 - PARKİNSON HASTALIĞINDA 
BOS BELİRTEÇLERİNİN BİLİŞSEL 
İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ
Özlem Çelebi,2 Gül Yalçın Çakmaklı,2 
Andaç Uzdoğan,3 Filiz Akbıyık,3 Bülent Elibol,1

Esen Saka1 
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim 
Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri 
Enstitüsü, Ankara
3Hacettepe Üniversitesi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara 

Amaç: Parkinson hastalığında (PH) BOS belir-
teçleri, Alzheimer hastalığında (AH) olduğu kadar 
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iyi tanımlanmamıştır. Büyük ölçekli çalışmalarda 
BOS’ta a-sinüklein, Ab1-42, total tau ve fosforile tau 
düzeylerinin kontrollere göre düşük olduğu gösteril-
miştir. Bu belirteçlerin çoğunlukla hastalığın motor 
şiddetiyle ilişki göstermediği, hastalık sürecindeki 
bilişsel yıkımı yordamada işe yarayabilecekleri belir-
tilmiştir. Bu çalışmada, PH’de BOS belirteçlerinin 
bilişsel fonksiyonlarla ilişkisinin değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır.

Yöntem: Bilişsel yakınması olmayan, yaş ortalama-
ları 60, ortalama hastalık süreleri dört yıl olan 20 PH 
hastasının BOS örnekleri elde edildi. Kontrol grubu 
ise bilinen nörodejeneratif hastalığı olmayan ve yaş 
ortalamaları 50 olan 15 olgudan oluştu. Tüm denekler 
nöropsikolojik testlerle değerlendirildi. Standardize 
protokole göre elde edilen ve saklanan BOS örnek-
lerinde Ab1-42, t-tau, p-tau ve a-sinüklein düzeyleri 
ELISA yöntemiyle analiz edildi.

Bulgular: PH ve kontrol grubunda mini-mental test 
skorları sırasıyla 25.17±4.9 ve 27.0±4.4 idi. PH gru-
bunda BOS Ab1-42 düzeyleri kontrol grubuna göre 
anlamlı derecede düşük bulundu (1020.56±231 vs 
1207.2±197.9; p<0.05). BOS a-sinüklein düzeyleri 
PH’de kontrollere göre daha düşük (1226.26±676.5 
vs 1425.85±894.19 pg/mL), t-tau ve p-tau düzeyleri 
daha yüksek bulunmakla birlikte istatistiksel olarak 
anlamlı fark saptanmadı. Mini-mental test skorları 
ile BOS alfa-sinüklein/protein oranı arasında orta 
düzeyde, pozitif yönde ve anlamlı korelasyon sap-
tandı (R=0.33, p<0.05). Diğer belirteçler ile ayrıntılı 
nöropsikolojik test skorları arasında ilişki saptanma-
dı. BOS’ta a-sinüklein ile Ab1-42 düzeyleri arasında 
yüksek düzeyde, pozitif yönde ve anlamlı korelasyon 
saptandı (R=0.73, p<0.001).

Yorum: PH’de BOS Ab1-42 düzeyinin kontrollere 
göre düşük bulunması, PH’ye eşlik eden olası AH 
patolojisine işaret ediyor olabilir. BOS a-sinüklein/
protein düzeyi düştükçe, genel bilişsel işlevlerde 
bozulma görülmesi, bu belirtecin PH’de bilişsel 
yıkımı yordamak için umut vaat edici olduğu anla-
mına gelebilir. Bu çalışma SBAG 112S360 no’lu 
TÜBİTAK projesi kapsamında desteklenmiştir.

SBS6 - PARKİNSON HASTALIĞI VE 
PARKİNSON HASTALIĞI DEMANSI 
OLAN HASTALARIN OPTİK KOHERANS 
TOMOGRAFİ BULGULARI

Pınar Çınar,1 Seda Kibaroğlu,2 Eda Derle Çiftçi,2 
Tuba Akıncı,3 Ufuk Can,2 Gürsel Yılmaz,4 
Ü. Sibel Benli2

1Batman Bölge Devlet Hastanesi Nöroloji Bölümü, Batman
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim 
Dalı, Ankara
3Malazgirt Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği, Muş
4Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları 
Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Optik koherans tomografi (OKT) yöntemi ile 
ölçülen retinal sinir lifi tabakası (RSLT) kalınlığının; 
Parkinson hastalığı’nın (PH) evresi ve şiddeti ile iliş-
kisini ve PH ile PH demansı (PH-D) olanlar arasında 
farklı olup olmadığını araştırmaktır.

Yöntem: Çalışmamıza Aralık 2012 - Aralık 2013 
tarihleri arasında nöroloji polikliniğine başvu-
ran 60-87 yaş arası, 20 Parkinson hastası, 20 PH 
demansı (PH-D) hastası ve 20 gönüllü sağlıklı birey 
kontrol grubu olarak dahil edilmiştir. PH evresini 
belirlemek için Hoehn-Yahr evrelemesi ve PH şid-
detini belirlemek için Birleşik PH Değerlendirme 
Ölçeği (BPHDÖ) kullanılmıştır, ayrıca nörokognitif 
değerlendirme amaçlı standardize mini mental test 
(SMMT) ve Montreal bilişsel değerlendirme ölçeği 
(MoCA) kullanılmıştır. OKT yöntemi ile RSLT 
kalınlığı ölçülerek gruplar arası fark araştırılmıştır. 
RSLT kalınlığının H-Y evresi ve BPHDÖ skorları 
ve demografik özellikler ile arasındaki ilişki araş-
tırılmıştır.

Sonuç: RSLT kalınlığı, kontrol grubu ile karşılaştı-
rıldığında, PH ve PH-D gruplarında anlamlı derece-
de düşük saptanmıştır (p<0.01). PH-D grubu ile PH 
grubu arasında ise RSLT değerleri açısından anlamlı 
bir fark bulunamamıştır (p>0.05). Bu bulgulara ek 
olarak, BPHDÖ skorları, H-Y evresi ve hastalık 
süresi ile RSLT kalınlığı değerleri arasında anlamlı 
bir ilişki saptanmamıştır (p>0.05). Yaş ile birlikte 
RSLT’de anlamlı derecede incelme saptanmıştır 
(p<0.05).

Yorum: Çalışmamızda, PH ve PH-D gruplarında 
OKT yöntemi ile ölçülen RSLT’de incelme olması, 
retina sinir lifi dejenerasyonu ile santral sinir siste-
mindeki dopaminerjik dejenerasyonun eş zamanlı 
olabileceğini ve gelecekte RSLT kalınlığının ölçü-
münün hastalığın erken tanısında ve progresyonunun 
izleminde yararı olabileceğini düşündürmektedir. 





5Parkinson Hast Harek Boz Derg Suppl 1, 2015

TPS1 - PARKİNSON HASTALARINDA 
HELICOBAKTER PYLORI VARLIĞININ 
YENİ BİR TEST OLAN 14-C ÜRE TESTİ İLE 
TESPİTİ, ERADİKASYON TEDAVİSİNİN 
KLİNİK YANITA YANSIMASI
E. Esra Okuyucu,1 Hülya Yalçın,2 Burçin Özer,3 
Serkan Yılmazer,4 Mehmet Demirci,5 
İsmet M. Melek,1 Taşkın Duman1

1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji 
Anabilim Dalı, Hatay
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp 
Anabilim Dalı, Hatay
3Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı, Hatay
4 Özel Akdeniz Hastanesi Nöroloji Bölümü, Antalya
5 Mustafa Kemal Üniversitesi Tip Fakültesi Gastroenteroloji 
Anabilim Dalı, Hatay

Özet: Parkinson hastalarında normal popülasyona 
göre mide ülseri fazla görülmekte, ayrıca midede 
Helicobacter pylori (H. pylori) varlığı da levadopa 
emilimini azaltmaktadır.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Parkinson hastalarında H. 
pylorinin 14-C üre testi ile varlığının tespiti ve eradikas-
yonunun L-Dopa tedavisine yanıta etkisini görmekti.
Yöntem: Çalışmaya Mustafa Kemal Üniversitesi 
Hastanesi Nöroloji kliniğinde izlenen L-Dopa tedavisi 
alan mide şikayeti olmayan 32 Parkinson hastası dahil 
edildi. Hastalardaki H. pylori varlığı C-14 üre nefes 
testi ve anti-CagA antikorları ile araştırıldı. H. pylori 
varlığı saptanan hastalara eradikasyon tedavisi uygu-
landıktan sonra testler tekrarlandı. Eradikasyon teda-
visi öncesi ve sonrası hastalar engellilik BPHDS 
(UPDRS= Unified Parkinson’s Disease Rating Scale) 
ve Hoehn-Yahr skalaları ile değerlendirildi.
Sonuç: Hastaların yaş ortalaması 67.6±8.1 yıl, 
Parkinson hastalığı süreleri ortalama 4.8±4.2 yıl 
idi. Otuz iki hastanın (18 erkek, 14 kadın) 22’sinde 
C-14 üre nefes testi pozitif bulundu. H. pylori teda-
visi öncesi C14 üre testi 22 (%68.8) hastada pozitif 
iken tedavi sonrası 1 (%3.1) hastada pozitif bulun-
du (McNemar Test, p<0.001). Anti CagA antikoru 
ise tedavi öncesi 20 (%63.5) hastada pozitif iken 
tedavi sonrası beş (%15.6) hastada pozitif saptandı 
(p<0.001). Hastaların BPHD skalasının ortalaması 
H. pylori tedavisi öncesi 34.3±18.5 iken tedavi son-
rası 25.3±15.2 idi (p<0.001). Hoehn-Yahr skalasının 
ortalaması ise H. pylori tedavisi öncesi 1.9±0.8 iken 
tedavi sonrası 1.75±0.7 olarak tespit edildi (p<0.001). 

Yorum: Parkinson hastalığında H. pylori’nin eradi-

ke edilmesi hastaların klinik olarak aynı doz ilaca 
daha iyi yanıt vermesini sağlamaktadır.

TPS2 - HUZURSUZ BACAK 
SENDROMLU HASTALARIN KLİNİK VE 
POLİSOMNOGRAFİK ÖZELLİKLERİ
Semra Mungan,1 K. Murat Özcan,2 Gürdal Orhan,1 
Berna Arlı,1 Sabri Köseoğlu,2 Fikri Ak,1 
Hüseyin Dere2

1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji 
Kliniği, Ankara
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastnesi Kulak 
Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Ankara

Amaç: Çalışmamızın amacı RLS tanısı ile tedavi ve 
takibi devam eden hastaların klinik özelliklerini ve 
polisomnografik bulgularını ortaya koymak, objektif 
veriler ve klinik özelliklerin uyumluluğunu araştır-
maktır.

Yöntem: Nöroloji polikliniğimize Ocak 2014 - 
Temmuz 2014 tarihleri arasında başvuran IRLSSG 
kriterlerine göre HBS tanısı almış, yaşları 23-66 
(ortalama 51.56) arasında değişen, 13 kadın, 5 erkek 
olmak üzere toplam 18 hasta çalışmamıza alın-
dı. Ayrıntılı nörolojik muayane ve EMG yapıldı. 
Serum hemogram, biyokimya, demir, demir bağlama 
kapasitesi, ferritin, kalsiyum, sodyum, magnezyum, 
Vitamin B12, folik asit, tiroid fonksiyon testleri 
bakıldı. Hastanemiz Uyku Merkezinde, tek kişilik 
odada teknisyen gözetiminde ve hastaların spontan 
uykusunda PSG yapıldı. Tüm gece boyunca ses ve 
görüntü kaydı alındı.
Sonuç: Uyku bozukluğu, yeterince uyuyamama, 
uykusuzluk şikayeti en sık şikayetlerdendir. Bizim 
hastalarımızda %77.8 oranında uyku bozukluğu şika-
yeti tespit edilmiştir. Gündüz artmış uykululuk hali 
de sık rastlanılan şikayetlerden olmasına rağmen 
ESS normal sınırlarda bulunur. Bizim çalışmamız-
da ESS değerleri 0-20 (ort. 9.17±5.19) bulunmuştur. 
Hastalarımızda ek olarak OSAS varlığı oranı %50 
bulunmuştur.
Yorum: Literatürle uyumlu olarak RLS’nin kadın-
larda daha sık görüldüğü (%72.2), aile öyküsünün sık 
olduğu (%55.6), en sık şikayetin uykusuzluk olduğu 
(%77.8) bulunmuştur. Ayrıca bacaklar dışında da 
şikayetlerin sıklıkla olabileceği (%27.8) bulunmuştur. 
RLS hastalarının Polisomnografik incelemelerinde 
uyku etkinliği, uyku latansları ve uyku yapısındaki 
bozukluk hasta şikayetleri ve anket sonuçları ile 
uyumlu bulunmuştur. Bacak dışında şikayetleri olan 
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hastaların uyku verilerinde daha fazla bozulmaya 
neden olduğu ve bu hastalarda hastalığın daha ciddi 
seyrettiği bulunmuştur. İlaç tedavisine yanıtın değer-
lendirmesinde de PSG önemli bilgiler vermektedir. 

TPS3 - PARKİNSON HASTALIĞINDA 
HOMOSİSTEİN VE ÖNEMİ
Gizem Gürsoy, Gülbün Yüksel, Özlem Kürklü, 
Yılmaz Çetinkaya, Tamer Bayram, Mehmet Gencer,  
Hülya Tireli 
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Nöroloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Bu çalışmanın amacı Parkinson hastalığı ve 
hastalık sürecindeki kognitif etkilenme ile serum 
homosistein düzeyi ve onun biyolojik belirleyicileri 
olan folat ve B12 vitamini kan düzeyleri arasındaki 
ilişkiyi araştırmaktır.

Yöntem: Parkinson hastalığı tanısı ile takipli has-
talar DSM-III tanı kriterlerine göre demansı olan ve 
olmayan Parkinson hastaları olarak iki gruba ayrıl-
mıştır. Bu iki hasta grubu ile dejeneratif ve metabolik 
herhangi bir hastalığı olmayan benzer yaş grubunda 
sağlıklı bireylerde homosistein, folat ve vitamin B12 
kan düzeyleri incelenmiştir.

Sonuç: Bizim çalışmamızda 46 (16 kadın, 30 erkek; 
ort. yaş 67.59±12.29) demansı olmayan Parkinson 
hastası (1. grup), 18 (5 kadın, 13 erkek; ort. yaş. 
76.33±4.98) demansı olan Parkinson hastası (2. 
grup); 30 (21 kadın, 9 erkek; ort. yaş 69.67±9.21) 
kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır. Birinci grup-
ta B12 vitamini: 272.87±83, folik asit: 5.27±2.17, 
homosistein: 17.83±8.38, ikinci grupta B12 vitamini: 
346.67±68.83, folik asit: 4.89±1.72, homosistein: 
18.91±6.77 olarak tespit edilirken kontrol grubunda 
B12 vitamini: 361.77±248.7, folik asit: 7.51±3.44 ve 
homosistein: 13.34±3.11 olarak bulunmuştur. Tüm 
Parkinson hastaları kontrol grubu ile karşılaştırıl-
dığında serum homosistein düzeyi yüksek, folat 
ve vitamin B12 seviyeleri anlamlı derecede düşük 
bulunmuştur (p<0.005). Demansı olan Parkinson 
hastalarında da demansı olmayan hasta grubuna 
göre homosistein düzeyi daha yüksek, folat ve 
vitamin B12 seviyelerinin daha düşük olduğu görül-
müştür. Ayrıca grup 1’de minimental durum bakısı 
ile homosistein düzeyi arasında anlamlı ölçüde 
ters ilişki (%32, p=0.029) olduğu tespit edilmiştir. 
Levodopa kullanımında ise anlamlı bir fark bulu-
namamıştır. 

Yorum: Homosistein yüksekliğinin vasküler yapılar-
da oluşturduğu bozukluk dışında nörotoksik etkileri 
de bulunmaktadır. Bozulmuş bellek işlevine sahip 
hastalarda plazma ve BOS’ta azalmış folat ve B12 ile 
artmış homosistein düzeyleri saptanmaktadır. Bizim 

sonuçlarımız da hiperhomosisteineminin Parkinson 
hastalığında ve kognitif bozulma gelişiminde bir risk 
faktörü olabileceğini desteklemektedir. Yüksek plaz-
ma homosistein düzeyi ve düşük performanslı kog-
nitif fonksiyonlar arasındaki ilişkinin tedavi seçimi 
ve etkinliklerini belirlemede yol gösterici olabileceği 
düşünülmüştür.

TPS4 - PARKİNSON HASTALARININ 
SERUM ÜRİK ASİT SEVİYELERİNİN 
L-DOPA TEDAVİSİ VE HASTALIK 
EVRELERİYLE İLİŞKİSİNİN 
ARAŞTIRILMASI
Eugeniu Vieru, Ayhan Köksal, Sevim Baybas
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji 
Kliniği, İstanbul

Amaç: Bu çalışmada Parkinson hastalarının serum 
ürik asit seviyelerin L-Dopa tedavisi ve hastalık evre-
leriyle ilişkisinin araştırılması planlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmamıza 80 idiopatik 
Parkinson hastalığı (İPH) ile yaş ve cins açısından 
benzer 80 sağlıklı birey dahil edildi. Serum ürik 
asit (ÜA) seviyelerine bakıldı. Hasta grubundaki 
PH’ları tedavilerine göre, L-Dopa tedavisi alan 
grup ile L-Dopa tedavisi almayan olmak üzere 
iki gruba ayrıldı. Ayrıca, Hasta grubunda İPH 
olanlar Hoehn-Yahr evrelemesine göre değerlendi-
rildi. Hastalar evrelerine göre da iki gruba ayrıldı. 
Erken evre: Evre 1 olan hastalar kabul edildi. Geç 
evre: Evre 2 ve üzeri olan hastalar olarak kabul 
edildi.

Bulgular: Hasta grubundaki idiyopatik PH olan-
ların kontrol grubundaki benzer yaş ve cinsi-
yetteki bireylerine göre ÜA seviyeleri anlamlı 
olarak düşük saptandı. L- Dopa tedavisi almayan 
hastalar ile L-Dopa tedavisi alanlar arasında ÜA 
seviyeleri istatistiksel olarak anlamlı bulundu. 
L-Dopa tedavisi almayan İdiyopatik Parkinson 
hastalar L-Dopa tedavisi alan hastalara göre ÜA 
seviyesi daha düşük bulundu. Serumdaki ÜA sevi-
yeleri ile Hoehn-Yahr evrelemesi arasında ters bir 
korelasyon mevcuttu. Erken evre olan İdiyopatik 
Parkinson hastalığı hastaların evre 2 ve üzeri olan 
idiyopatik Parkinson hastalarına göre ÜA seviyesi 
daha yüksek bulundu.

Sonuç: Çalışmamızın sonucunda, PH’nın prog-
resyonu ile ÜA seviyesi arasındaki ilişki doğru-
landı. Endojen anti- oksidan olan ÜA Parkinson 
hastalığın patogenezinde yer alan oksidatif stress 
azaltarak neuro-protektif rolü olduğu ve PH’nın 
koruyucu tedavisinde bir seçenek olabileceği 
düşünüldü.
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TPS5 - İDİOPATİK PARKİNSON 
HASTALIĞINDA BAKICI YÜKÜNÜN 
DEĞERLENDİRİLMESİ
Fatma Genç, Burcu Yüksel, 
Firdevs Ezgi Uçan Tokuç, Aylin Yaman, 
Yasemin Biçer Gömceli
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, 
Antalya

Amaç: Uzun süreli bakım gerektiren hastalıklarda; 
bakım verenlerin %40-70’i arasında, değişen oran-
larda depresif belirtiler yaşadığı ve %50’sinin de 
depresyon tanısı aldığı bildirilmektedir. Çalışmamız 
İdiyopatik Parkinson hastalığında (İPH), bakım 
veren bireylerin bakım yükünün ve etkileyen faktör-
lerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmamıza, Parkinson 
Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Polikliniği’nde, 
İngiltere Parkinson Hastalığı Derneği Beyin Bankası 
tanı kriterlerine dayanarak idiyopatik Parkinson has-
talığı tanısı konan 50 hasta (20 kadın, 30 erkek) ve 
onların bakımından primer olarak sorumlu olan 
50 bakıcı (33 kadın,17 erkek) alındı. İPH dizabilite 
derecesi Birleşik Parkinson Hastalığı Değerlendirme 
Ölçeği’ne (BPHDÖ) göre değerlendirildi. Bakıcı 
durumundaki kişilere Zarit Bakıcı Yükü Ölçeği 
(ZBYÖ) uygulandı. Her iki gruba da Hastane 
Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HADÖ) ve Beck 
Depresyon Ölçeği uygulandı.

Bulgular: Bakıcı yükü ile hastalığın süresi ve şiddeti 
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulun-
du. Beck depresyon ölçeğine göre depresyon riski 
görülen hastaların BPHDÖ skorları, görülmeyen 
hastalardan anlamlı olarak yüksek saptandı.

Sonuç: Kronik hastalıkların tedavileri prensip ola-
rak ülkemizde de toplum temelli olmaya başlamıştır. 
Bu durumda bakım sağlayan kişilerin yaşayabilecek-
leri sorunlar konusunda önceden bilgilendirilmeleri, 
baş etme stratejileri geliştirmeleri önemlidir. İPH 
gibi kronik hastalıklarda, hastalık progresyonu ile 
bakıcı durumundaki kişilerin psikososyal yükü de 
artmaktadır. Hastalık süresi ve disabilitesi arttıkça 
bakıcı yükü de buna paralel olarak artış göstermek-
tedir. İleri evre Parkinson hastalığında, nöropsiki-
yatrik semptomlar ve düşmelerle bakıcıların fiziksel 
ve emosyonel sağlıkları da etkilenmekte ve daha iyi 
kalitede bakım için bakıcılara da koruyucu tedaviler 
önerilmektedir.

TPS6 - PARKİNSON HASTALARINDA 
DÜŞME VE KIRIK SIKLIĞI
Gökşen Gökşenoğlu, Nurdan Paker, Derya Buğdaycı, 
Mustafa Aziz Yıldırım 

İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, İstanbul

Özet: Nisan 2010 ile Şubat 2011 arasında İstanbul 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma 
Hastanesi polikliniğine başvuran 50 idiopatik 
Parkinson hastası çalışmaya alındı ve hastalar altı 
ay boyunca takip edildi. Hastaların hepsi 50 yaşın 
üzerinde Hoehn-Yahr (H-Y) skalasına göre 1 ile 
4. evre arasında olan ve yürüyebilen hastalardı. 
İdiopatik parkinson tanısı bir nörolog tarafından 
konmuş ve takip edilen hastalardı. Yaş, hastalık 
süresi, ilaç kullanımı, düşme korkusu, düşme öyküsü 
ve ek hastalıkları da içerecek şekilde herbir katı-
lımcının demografik özellikleri ve tıbbi geçmişi 
başlangıçta sorgulandı. Ortalama yaş 66.7 (47-83) 
yıl idi. Hastaların 28’i (%56) erkekti. Hoehn-Yahr 
skalasına göre ortalama hastalık şiddeti 1.96±1.02 
idi. Hastaların 31’i (%62) düşme korkusu yaşıyordu. 
Altı ay sonunda takibe alınan hastalara telefonla ula-
şılarak düşme olup olmadığı, düşme yeri, yaralanma 
olup olmadığı, kırık olduysa kırık yeri soruldu. Altı 
ay içerisinde 50 hastanın 24’ünde bir veya daha 
fazla düşme olmuştu. Yirmi dört hastanın yedisi ev 
dışında 17’si ise ev içerisinde düşmüştü. Hastaların 
sekizinde kırık olmuştu. İki hastada kalça kırığı, iki 
hastada elde kırık, üç hastada ayakta kırık, bir hasta-
da ise kolda kırık oluşmuştu.

Sonuç: Parkinson hastalarında normal populasyona 
göre düşme riski artmıştır. Bu nedenle parkinson 
tanısı alan hastalarda düşme ve kırık riski degerlen-
dirilmesi önem arz etmektedir.

TPS7 - PARKİNSON HASTALIĞINDA 
NON-MOTOR BULGULARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ
Fatma Genç, Abidin Erdal, Aysun Tıltak, 
Cenk Altunç, Yasemin Biçer Gömceli 
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, 
Antalya

Giriş: Parkinson hastalığı (PH) ilerleyici bir hareket 
bozukluğu olup, nigrostriyatal dopaminerjik nöron 
kaybı ile ilişkilidir. Hastalığın motor belirtileri; isti-
rahat tremoru, bradikinezi, rijidite ve postural insita-
bilitedir. Non-motor belirtiler ise depresyon, anksi-
yete, kognitif kapasitede azalma, uyku bozuklukları, 
kabızlık, mesane disfonksiyonu ve diğer otonomik ve 
duyusal bozukluklardır. 

Materyal ve Metod: Çalışmamızda Antalya Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Parkinson 
Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Polikliniği’nde 
düzenli takip edilmekte olan İngiltere Parkinson 
Hastalığı Beyin Bankası Parkinson hastalığı tanı 
kriterlerine göre Parkinson hastalığı tanısı almış 
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İdiyopatik Parkinson hastaları değerlendirildi. 
Klinik evreleme için Birleşik Parkinson Hastalığı 
Değerlendirme Ölçeği (BPHDÖ) kullanıldı. 
Hastaların konstipasyonu, REM uyku davranış 
bozukluğu ve anosmisi sorgulandı.

Bulgular: Çalışmaya alınan 163 hastanın 100’ü 
erkek, 63’ü kadındı ve yaş ortalamaları 65.85±10.09 
idi. Ortalama hastalık süreleri ise 4.93±0.36 yıldı. 
BPHDÖ skoru 23.87±1.1 idi. Anosmi 52 hastada 
(%31), konstipasyon 85 hastada (%51.8), REM uyku 
davranış bozukluğu ise 84 hastada (%51.2) bulun-
maktaydı. 

Sonuç: Parkinson hastalarının büyük çoğunluğunda 
rastlanabilen ve yaşam kalitesini olumsuz yönde 
etkileyen non- motor belirtilerin tanısı esas olarak 
klinik özelliklere dayanır. PH’da non-motor belirti-
lerin erken tanınması ve onların uygun olarak tedavi 
edilmesi çok önemlidir. Bunun da ilk basamağı 
öyküde bu belirtilerin sorgulanmasıdır.

TPS8 - SADECE TREMOR MU?
Süber Dikici, Leyla Yılmaz Aydın, Hakan Özhan 
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, 
Düzce

ÖZET: Tremor bir vücut parçasını hareket ettiren 
resiprokal kasların alternan veya senkron kasılma-
sı sonucu oluşan istemsiz, ritmik osilasyonlardır. 
Tremordan etkilenen alan baş, çene, dirsek, vokal 
kordlar, alt veya üst ekstremiteler olabilir. Tremorun 
vücut hareketleri ile olan ilişkisine bakarak istirahat-
te, postüral, aksiyonel, intansiyonel olarak gözlemle-
nebilir. Diğer hareket bozukluklarına göre toplumda 
daha sık gözlemleyebiliriz tremoru. Tremorun sıklı-
ğını değerlendirmek amacıyla Melen Çalışması ola-
rak Düzce Üniversitesi Proje grubunun yaptığı çalış-
manın alt verisi olarak tremor saptadığmız olguların 
istatistik verilerini paylaşmayı amaçladık. Çalışmaya 
aldığımız 18 yaş üstü 2298 bireyden muayene ve 
spiral çizme testi ile 190 bireyde tremor tespit ettik. 
Tremor saptanan bireylerin ortalama yaşı 56±16 olup; 
121’i kadın, 69’u erkekti. Tremor olan ve olmayan iki 
gruba ayrıldığında tremor olan grupta hipertansiyon, 
koroner arter hastalığı, dislipidemi, depresyon görül-
me sıklığı istatistiksel olarak daha anlamlıydı (sıra-
sıyla p=0.001, p=0.001, p=0.021, p=0.006). Kesitsel 
bir çalışmanın alt verisi olarak tremor saptanan 
olgularda hipertansiyon, koroner arter hastalığı, disli-
pidemi, depresyon beraberliğini son literatür bilgileri 
eşliğinde değerlendirmeyi amaçladık.

TPS9 - OLGUMUZ HUZURSUZ RESTLESS 
GENİTAL SENDROM/PERSİSTENT 
GENİTAL AROUSAL HASTALIK 
OLABİLİR Mİ?

Süber Dikici, Dilek İnce Günal, Güven Arslan, 
Muhammet Ali Kayıkçı 
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, 
Düzce

Özet: Huzursuz bacaklar sendromu; bacakları hare-
ket ettirme isteği doğuran, rahatsız edici, ve tarif 
edilmesi güç bir hisle tanımlanan, özellikle uykuyla 
ilişkili bir rahatsızlık olarak tanımlanmaktadır. Daha 
çok bacak bölgesinde etkilenim belirtilmekle birlikte 
nadiren genital bölgede de hissedilir. Literatürde 
son zamanlarda “restless genital sendrom” (ReGS)”/
persistent genital arousal disorder” (PGAD) olarak 
adlandırılan yeni bir kavram ile karşılaşmaktayız. Bu 
olgu sunusunda muhtemel ReGS/ PGAD düşündüğü-
müz; verdiğimiz pramipeksol-gabapentin tedavisine 
olumlu yanıt veren bir olguyu sunmayı amaçladık. 
Kırk beş yaşındaki erkek olgu üroloji polikliniğin-
den özellikle geceleri olan genital bölgedeki ağrı 
şikayetiyle yönlendirilmişti. Sistemik, nörolojik ve 
ürolojik muayenesi doğal olan olgunun şikayeti son 
iki yıldır var olup zamanla artmıştı. Genital bölgede-
ki huzursuzluk, uyarılma hissi rahatsızlık verici olup 
ağrı kesicilere yanıt vermiyordu. Çoklukla geceleri 
olup gün içinde hissetmiyordu. Bu uyarılmanın cin-
sellikle ilgisi olmadığını belirtiyordu. Stresli olduğu 
zamanlarda şikayetlerinin daha da arttığını ifade 
etti. Uykusunun da bozulduğunu söylüyordu. Gittiği 
aile hekimi tarafından yazılan sertralinin şikayetle-
rini daha da artırdığını ifade etti. Ayrıntılı ürolojik, 
hematolojik, biokimyasal tetkikleri doğal olan olgu-
ya ön tanıda ReGS/PGAD düşünerek pramipeksol 
0.250 mg başlayıp bir hafta sonra 0.500 mg’ye çıktık. 
Genital bölgedeki uyarılmanın ve ağrının %60 kadar 
azaldığını ifade etti. Ama uykuya dalmakta bu hissin 
kendisini rahatsız ettiğini ifade edince tedaviye gaba-
pentin 600 mg basamaklı olarak eklendi. Takibinde 
şikayetlerinde belirgin düzelme olan olguyu, tedavi-
ye verdiği yanıt ile muhtemel ReGS/ PGAD olarak 
değerlendirip sınırlı literatüre bilgileri eşliğinde tar-
tışmayı hedefledik.

TPS10 - PARKİN MUTASYONLU 
BİR HASTADA DERİN BEYİN 
STİMÜLASYONUNUN UZUN DÖNEM 
OLUMLU ETKİLERİ
Gençer Genç,1 Sabri Aydın,2 Ayşegül Gündüz,3 
Çağrı Poyraz,4 Selin Yağcı,5 Semra Oğuz,6 
Hülya Apaydın,3 Sibel Ertan3

1Gümüşsuyu Asker Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
2İstanbul Bilim Üniversitesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, 
İstanbul
3İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tip Fakültesi, Nöroloji 
Anabilim Dalı, İstanbul
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4İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tip Fakültesi, Psikiyatri 
Anabilim Dal, İstanbul
5İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tip Fakültesi, 
Nöroşirürji Anabilim Dal, İstanbul
6Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul

Amaç: Subtalamik nükleus derin beyin stimülas-
yonu (STN-DBS) uygulayarak başarılı bir şekil-
de tedavi ettiğimiz parkin mutasyonu olan Juvenil 
Parkinsonizmli (JP) bir olgunun uzun dönem sonuç-
larını literatür eşliğinde sunmayı amaçladık.

Bulgular: Halen 31 yaşında olan erkek hastada, 
12-13 yaşlarında sağ elde titreme, sağ ayakta yavaş-
lık, ekstremitelerde kasılmalar ve yürürken düş-
meler ortaya çıkmış ve şikayetleri yıllar içerisinde 
ilerlemiştir. Hastalığının yedinci yılında Hareket 
Bozuklukları Polikliniğimize başvuran hasta JP 
tanısı alarak genetik inceleme sonucunda parkin 
gen mutasyonu saptanmıştır. Yaşının genç olması 
nedeniyle dopamin agonisti ile (piramipeksol 4.5 mg/
güne kadar) tedavi edilmiş, zamanının %50’sinden 
fazlasını içeren diskinezileri ortaya çıkmış ve tedavi-
ye amantadin (600 mg/gün) eklenmiştir. Hasta her ne 
kadar tedaviye yanıt verse de; yıllar içerisinde gün-

lük yaşamını etkileyen diskinezileri, yürüme bozuk-
luğu, düşmeleri devam etmiş ve boyundaki distonik 
kasılmalar (laterokollis, tortikollis) ortaya çıkmıştır. 
Bu nedenle hastalığının başlangıcının 17. senesinde 
hasta ayrıntılı olarak cerrahi açısından değerlendi-
rilmiş, cerrahi öncesi levodopa tedavisi de denenmiş, 
ancak servikal distonisi, yürüme bozukluğu ve diski-
nezileri devam etmiştir. Hastaya bilateral STN-DBS 
cerrahisi uygulanmıştır. Ameliyat sonrası 24. ay 
değerlendirmemizde levodopa eşdeğer günlük dozu 
%75 oranında düşürülmüştür. Sadece sabah ve öğlen 
birer adet 100 mg Levodopa-Carbidopa-Entacapone 
ile stabil durumdadır. Hastanın yürümesi tamamen 
düzelmiş, tremoru ve diskinezileri tamamen ortadan 
kalkmış, boyundaki distonik kasılmaları belirgin 
derecede azalmıştır.

Sonuç: Olgumuz, parkin mutasyonlu JP’de 
DBS’nin olumlu etkilerinin kısa süreli olmadığını, 
ameliyat sonrası 24. ayda da halen devam ettiğini 
göstermektedir. Bu nedenle parkin mutasyonu 
olan, medikal tedavi ile hedeflenen semptom kont-
rolü sağlanamayan ve cerrahi tedavi için uygun 
aday olan olgularda DBS’in uygulanmasını öner-
mekteyiz.
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PS1 - DİLİ AĞZA SOKAMAMA ŞEKLİNDE 
FARKLI BİR OFF PERİYODU OLAN 
PARKİNSON HASTASI
Aysun Hatice Akça Karpuzoğlu
Özel Medicana Konya Hastanesi Nöroloji Bölümü, Konya

Amaç: Farklı bir klinik prezentasyonla off periyodu-
na giren bir parkinson hastası sunulması amaçlandı. 
Olgu: İki yıldır Parkinson hastalığı öyküsü olan ve 
bu nedenle dış merkezde levodopa ve dopamin ago-
nisti ile tedavi alan hasta ara ara konuşamama, dilde 
dışarı çıkma ve yürüyememe yakınması ile geldi. 
Hastanın yakınmaları sol elinde dinlenme sırasında 
olan tremor ile başlamış, zamanla yürürken hızlan-
maları ve düşmeleri olmaya başlamış, o dönemde 
gittiği Nöroloji doktoru tarafından Parkinson hasta-
lığı tanısı konulan hastaya çeşitli ilaçlar verilmiş, bir 
yıldır özellikle ilacını aldıktan üç saat sonra hareket 
edememe ve o esnada konuşmama ve dilini ağzına 
sokamama, sürekli dışarıda tutma yakınması başla-
mış. Polikliniğimze müracaat ettiğinde hasta stalevo 
150 mg 4*1, motilium 3*1, Parkyn 3*1, Azilect 
1*1 kullanıyordu. Gün içinde yukarıda bahsedilen 
off periyodlarına 3-4 defa giren hastanın nörolojik 
muayenesinde konuşmakta zorlanma, dilini ağzına 
sokamıyor, solda belirgin bilateral üst ekstremite dis-
tallerinde rijiditesi mevcut, yürürken assosiye hare-
ketlerinde azalması mevcut, çekme testi ++, postural 
instabilitesi ve Mayerson belirtisi bilateral mevcut. 
Hastanın doz sonu offları olması nedeni ile Stalevo 
dozu daha sık aralıklar ile ve günlük aynı dozda ve 
100 mg 6*1 şeklinde verilmeye başlandı. Kontrol 
muayenesinde kısmen rahatlamasının olduğu gözlen-
di hastaya Apomorfin planlandı ve 20’ü ile belirgin 
rahatlaması oldu. Hastanın off periyotlarında apo-
morfin takviyesi ile belirgin rahatlama elde edildi. 
Tartışma: En sık görülen motor fluktuasyondan 
bahsetmek gerekirse; parkinsonda en sık görülen doz 
sonu kötüleşmesi olup bu yan etkiden kurtulmak icin 
levodopaya geç başlamak veya uzun süre aynı plazma 
konsatrasyonu saglamak önerilir. Ani off denilen 
diğer bir motor fluktuasyonsa plazma dopamin kon-
santrasyonunun ani düşmesine bağlı off periodu ve 
bunu izleyen diskineziler olabilir. Yo-yo ing denilen 
diğer bir motor fluktuasyonda levodopaya hızla “peak-
doz” diskinezisi ile cevap verip, ardından wearing-off 
durumunun olmasıdır. Geciken ön özellikle motor 
fluktuasyon gösteren bazı hastalar sabah dozlarının 
geç etkilediğinden şikayet ederler, bu durum Sabah 
dozunun yüksek tutulması ile önlenebilir.

Sonuç: Özellikle uzun yıllardır Parkinson hastalığı 
olan hastalarda bazen motor dalgalanlanmalar ola-
bilir bunlar içinde en sık olarak doz sonu off peri-
yotlarının olmasıdır. Doz sonu kötüleşmeleri hareket 
edememe şeklinde olup yukarıda prezente olan hasta 
gibi dili hareket ettirememe, dilini ağız içine soka-
mama şeklinde nadir olması nedeni ile sunulmaya 
değer bulunmuştur. 

PS2 - LEVODOPAYA BAĞLI OLDUĞU 
DÜŞÜNÜLEN DİSPEPTİK YAKINMALAR 
İLE KARIŞAN ÇÖLİAK TRUNKUS 
STENOZLU PARKİNSON HASTASI
Aysun Hatice Akça Karpuzoğlu
Özel Medicana Konya Hastanesi Nöroloji Bölümü, Konya

Özet: Parkinson hastalığında otonom disfonksiyo-
na bağlı gastrointestinal sistem (GİS) yakınmaları 
olabildiği gibi hastalarda kullanılan Levadopanın 
periferik yan etkisi olarak da GİS yakınmaları ola-
bilir. GİS yan etkileri bulantı, kusma, iştahsızlık 
gibi semptomları içerir. Bu amaçla levadopanın peri-
ferik dopaminerjik yan etkilerinin azaltılması için 
levadopayı dopamine çeviren enzimleri bloke eden 
ilaçlar (dopa dekarboksilaz inhibitörleri) kullanılır. 
Buna rağmen yakınmaları olan hastalara periferik 
dopamin reseptör blokerleri de verilebilir. Bu ilaçlar 
sayesinde bulantı kusma yakınmaları daha da az 
görülür. Aşağıdaki olgumuzda levadopa ile beraber 
dopa dekarboksilaz inhibitörü ve periferik dopamin 
reseptör blokerleri verilmesine rağmen dispeptik 
yakınmalarının geçmemesi üzerine GİS’ye yönelik 
yapılan tetkiklerinde çöliak trunkus stenozu sapta-
nan olgu sunuldu. 

Olgu: Yetmiş sekiz yaşında, erkek hasta epigastrik 
bölgede ağrı ile acil servise başvurdu. Yaklaşık 25 
yıldır Parkinson hastalığı olan ve bu nedenle tedavi 
almakta olan hastanın 10 yıldır ara ara sternum 
alt ucunda yanma şeklinde sıkıntı hissi ve bulantı 
bazen de kusmaları oluyormuş, yakınması aç veya 
tok fark etmiyormuş. Bu şikayetle yapılan endosko-
pilerinde gastrit düşünülen hastaya proton pompa 
inhibitörü (PPI) başlanmış. Hasta son zamanlarda 
iç daralması, karın ağrısıve bulantı yakınması 
yakınması ile defalarca acil servise başvurmuş. 
Yakınmaları levodopa almakla kısmen artıyormuş. 
Hastanın yaklaşık bir yıldır olan ve son bir haftadır 
da artış gösteren birkaç saat süren epigastrik böl-
gede ağrı, bulantı ve yanma yakınması başlamış. 
Kliniğimize Parkinson hastalığı tedavisi amacı ile 
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verilen levodopa alırken yakınmalarının olması 
nedeni ile levodopanın gastrointestinal sistem yan 
etkisine bağlı dispepsi tedavisi nedeni ile yatırılan 
hastanın medikal tedavisi Levodopa dozları aç 
olacak şekilde ve öncesinde Domperidon verilerek 
düzenlendi. En son olarak levodopa kombinasyonu 
400 mg/gün (4*1 pozoloji ile) ropinirolun uzun salı-
nımlı formu 8 mg/gün (1*1 ) kullanan hastanın her 
Stalevo dozundan 30 dk önce Motilium tb eklendi. 
Hasta beraberinde PPI’da almaktaydı, hastanın 
yakınmalarının geçmemesi üzerine gastroenteroloji 
ile konsülte edildi. Gastroenterolojiye devir edilen 
hastanın yapılan özefagogastroduedenoskopi, kolo-
noskopisinde karın ağrısını açıklayacak patoloji 
saptanmadı. Abdominal BT’sinde çöliak trunkus 
proksimal kesiminde stenoz ve poststenotik dila-
tasyon saptanan hastanın BT anjiyografisinde de 
çöliak trunkusta ileri darlık ve darlık distalinde 
dilatasyon  saptandı. Genel cerrahi ile konsülte 
edilen hastaya, girişimsel radyoloji tarafından anji-
ografi yapıldı ve çölyak arterine stent uygulandı. 
Stent uygulamasından sonra ağrısı kalmayan hasta 
öneriler ile taburcu edildi.

Yorum: Parkinson hastalığında tedavinin amacı 
yetersiz olan dopamin düzeyini artırmaktır. Dopamin 
kan beyin bariyerini geçemediği için prekürsörü olan 
Levadopa kullanılır. Levodopa periferde büyük oran-
da dekarboksilasyonla dopamine dönüşüp bulantı, 
kusma, aritmi, hipotansiyona yol açar. Ağız yoluyla 
alınan levodopanın %90’ı dopa dekarboksilaz ve 
MAO ile gastrointestinal kanalda ilk geçiş etki-
sine uğrar. Yüzde dokuzu serumda ve periferde 
dopa dekarboksilaz ve katekol -O metil transferaz 
(COMT) ile dopamine dönüşür ve santral sinir 
sitemine sadece %1’i ulaşır. Bunu önlemek amacı 
ile dopa dekarboksilaz inhibitörü karbidopa veya 
benserazit verilir. Dopa dekarboksilaz inhibitörleri 
levodopanın santral sinir sistemine geçişini %10’a 
kadar arttırabilir. Lösin ve isolösin gibi büyük ami-
noasitler levodopanın bağırsaktan emilimi ve san-
tarl sinir sistemine geçişte levopoda ile yarışır. Bu 
nedenle levodopanın biyoyararlanımını arttırmak 
için ilacın aç karnına alınması önerilir. Periferik 
dopa dekarboksilaz inhibitörü olan Domperidon, 
dopaminin bulantı, kusma yan etkilerini azaltır. 
Bizde başlangıçta hastamızı yatırırken Levodopanın 
periferik yan etkileri nedeni ile karn ağrısının ola-
bileceği düşünülerek her Levodopa dozunda önce 
Domperidon eklendi, hastaya uygun beslenme listesi 
verildi. Yakınmaları geçmayan hastanın ileri ince-
lemeleri neticesinde çöliak trunkusunda stenoz sap-
tandı, yapılan stentleme anında hastanın rahatlaması 
oldu. Bu şekilde dispeptik yakınmalar ile başvuran 
parkinson hastalarında ilk planda akla Levodopanın 

periferik yan etkileri gelmektedir. Ama her zaman 
durumun böyle olmayacağı ve başka bir komorbid 
durumunda olabileceği unutulmamalıdır. 

PS3 - PARKİNSON HASTALIĞI’NDA 
BOS BELİRTEÇLERİNİN BİLİŞSEL 
İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ
Özlem Çelebi,2 Gül Yalçın Çakmaklı,2 
Andaç Uzdoğan,3 Filiz Akbıyık,3, 
Bülent Elibol,1 Esen Saka1

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim 
Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri 
Enstitüsü, Ankara
3Hacettepe Üniversitesi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Parkinson hastalığında (PH) BOS belir-
teçleri, Alzheimer hastalığında (AH) olduğu kadar 
iyi tanımlanmamıştır. Büyük ölçekli çalışmalarda 
BOS’ta a-sinüklein, Ab1-42, total tau ve fosforile tau 
düzeylerinin kontrollere göre düşük olduğu gösteril-
miştir. Bu belirteçlerin çoğunlukla hastalığın motor 
şiddetiyle ilişki göstermediği, hastalık sürecinde-
ki bilişsel yıkımı yordamada işe yarayabilecekleri 
belirtilmiştir. Bu çalışmada, PH’de BOS belirteçle-
rinin bilişsel fonksiyonlarla ilişkisinin değerlendiril-
mesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Bilişsel yakınması olmayan, yaş ortalama-
ları 60, ortalama hastalık süreleri dört yıl olan 20 PH 
hastasının BOS örnekleri elde edildi. Kontrol grubu 
ise bilinen nörodejeneratif hastalığı olmayan ve yaş 
ortalamaları 50 olan 15 olgudan oluştu. Tüm denekler 
nöropsikolojik testlerle değerlendirildi. Standardize 
protokole göre elde edilen ve saklanan BOS örnek-
lerinde Ab1-42, t-tau, p-tau ve a-sinüklein düzeyleri 
ELISA yöntemiyle analiz edildi.

Bulgular: Parkinson hastalığı ve kontrol grubun-
da mini-mental test skorları sırasıyla 25.17±4.9 ve 
27.0±4.4’dü. PH grubunda BOS Ab1-42 düzeyleri 
kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük bulun-
du (1020.56±231 vs 1207.2±197.9; p<0.05). BOS 
a-sinüklein düzeyleri PH’de kontrollere göre daha 
düşük (1226.26±676.5 vs 1425.85±894.19 pg/mL), 
t-tau ve p-tau düzeyleri daha yüksek bulunmakla 
birlikte istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. 
Mini-mental test skorları ile BOS alfa-sinüklein/
protein oranı arasında orta düzeyde, pozitif yönde ve 
anlamlı korelasyon saptandı (R=0.33, p<0.05). Diğer 
belirteçler ile ayrıntılı nöropsikolojik test skorları ara-
sında ilişki saptanmadı. BOS’ta a-sinüklein ile Ab1-
42 düzeyleri arasında yüksek düzeyde, pozitif yönde 
ve anlamlı korelasyon saptandı (R=0.73, p<0.001).

Yorum: Parkinson hastalığında BOS Ab1-42 düze-
yinin kontrollere göre düşük bulunması, PH’ye eşlik 
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eden olası AH patolojisine işaret ediyor olabilir. BOS 
a-sinüklein/protein düzeyi düştükçe, genel bilişsel 
işlevlerde bozulma görülmesi, bu belirtecin PH’de 
bilişsel yıkımı yordamak için umut vaat edici olduğu 
anlamına gelebilir. Bu çalışma SBAG 112S360 no’lu 
TÜBİTAK projesi kapsamında desteklenmiştir.

PS4 - MULTİFOKAL DİSTONİ İLE 
BAŞVURAN BİR FAHR OLGUSU
Burcu Yüksel, Fatma Genç, Yasemin Aydemir, 
Yasemin Biçer Gömceli, Aylin Yaman
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, 
Antalya

Giriş: Fahr hastalığı ya da idiyopatik bazal gang-
lia kalsifikasyonu, progresif distoni, parkinsonizm, 
disfaji ve nöropsikiyatrik semptomlarla karakterize 
nadir görülen bir hastalıktır. Kalsiyum veya fosfat 
metabolizmasına ait bozukluk saptanmaz. Genellikle 
30-60 yaş arası başlar. Görüntülemede özellikle 
globus pallidus kalsifikasyonu gözlense de putamen, 
kaudat, dentat, talamus ve serebral ak madde tutulu-
mu da görülmektedir. Birkaç ailede otozomal domi-
nant kalıtım paterni gösterilmiştir. Kesin tedavisi 
olmamakla birlikte semptomatik tedavi önerilmekte-
dir. Biz de görüntülemede bilateral, simetrik, yaygın 
bazal ganglia, serebellum ve serebral ak madde kal-
sifikasyonu gösteren multifokal distoni ile başvuran 
bir olguyu paylaşmak istedik.

Olgu: Otuz dört yaşında kadın hasta, yaklaşık bir 
yıldır giderek artan yürüme güçlüğü, zaman zaman 
konuşmada zorlanma, konuşurken kasılma şikayetle-
ri ile başvurdu. Öz geçmiş ve soy geçmişinde özellik 
yoktu. NM’sinde oromandibuler distoni ve özellikle 
yürürken belirginleşen sol üst ve sağ alt ekstremite 
distonisi mevcuttu, diğer muayene bulgularında özel-
lik yoktu. Kraniyal MR’da T1’de bazal gangliyonlar-
da simetrik hiperintesite ve yer yer hipointens görü-
nümler, T2’de ise aynı lokalizasyonda hipointensite 
mevcuttu. Kraniyal BT’de bilateral, simetrik, yaygın 
bazal ganglia, serebellum ve serebral ak madde kal-
sifikasyonları mevcuttu. Olası sekonder etyolojiye 
yönelik yapılan paratiroid ultrasonu, serum parathor-
mon, kalsiyum, fosfor, 24 saatlik idrarda kalsiyum 
değerleri normal olarak saptandı. Hastaya distonisine 
yönelik baklofen tedavisi başlandı.

Sonuç: Olgumuz başlangıç bulgusu distoni olan 
bir Fahr hastalığı olgusuydu. Literatürde genellik-
le parkinsonizm ve nöropsikiyatrik semptomlarla 
başlayan olgular bildirilmekle birlikte nadir de olsa 
distoni olguları da görülmektedir. Son dönemde aile-
lerde yapılan genetik çalışmalar çoğunlukla otozo-
mal dominant kalıtıldığını göstermektedir. Kraniyal 
BT’de tipik simetrik bazal ganglia, serebellum ve 

serebral ak madde kalsifikasyonu olan hastayı görün-
tülemeleriyle birlikte paylaşmak istedik.

PS5 - PARKİNSON HASTALIĞINDA 
SARKOPENİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Özge Yılmaz Küsbeci,1 Beril Dönmez Çolakoğlu,2 
İpek İnci,1 Elif Duran,3 Raif Çakmur2

1İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim 
Dalı, İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Beslenme Bölümü, 
ABBOT, İzmir

Amaç: Sarkopeni yaşın ilerlemesi ile birlikte oluşan 
kas kütlesi ve kuvvet kaybıdır. Santral ve periferik 
sinir sistemi ile ilgili hastalıklar, hormonal deği-
şiklikler, beslenme, immünolojik ve fiziksel akti-
vite değişiklikleri etiyolojide etkili faktörler olarak 
bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı Bioelektriksel 
impedans vücut kompozisyon analizi ve cilt altı kali-
per ölçümü yöntemi ile Parkinson hastalığında (PH) 
sarkopeninin değerlendirilmesidir.

Metod: Çalışmamızda Tanita vücut kompozisyon 
analizi (Tanita, Tokyo, Japonya) ve cilt altı Kaliper 
yöntemi kullanarak sarkopeni değerlendirilmiştir. 
Yetmiş üç Parkinson hastası ve yaş ve cinsiyet olarak 
uyumlu 71 sağlıklı bireyden oluşan kontrol grubu 
çalışmaya dahil edilmiştir. Her iki grubun vücut 
ağırlıkları, yağ kütlesi, kas kütlesi, kemik kütlesi, 
bazal metabolizma hızı, vücut kitle indeksi (VKİ) ve 
cilt altı kaliper ölçümleri yapılmıştır.

Bulgular: PH ve kontrol grubunun yaş ortalama-
ları sırasıyla 67.46±8.45 ve 65.73±8.67, (p=0.227) 
olarak ölçülmüştür. Yağ miktarları (18.80±9.84 
ve 23.04±8.84, p=0.007), VKİ (26.77±3.76 ve 
28.30±4.25, p=0.24) ve cilt altı kaliper ölçümleri 
(14.85±5.35 ve 24.36±8.91, p=0.00) kontrol grubunda 
anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Vücut ağırlığı 
ortalamaları ise PH’de yüksek olarak bulunmakla 
birlikte istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edil-
memiştir.

Sonuç: Çalışmamızda PH’de sarkopeninin daha sık 
olduğu gösterilmiştir. Sarkopeni hareket kabiliyetini 
azaltma, kırılganlığı arttırma ve düşme ve kırıklara 
neden olan dengesizliği arttırma ile yaşı bireyleri 
etkilemektedir. Bu nedenle Parkinson hastalarının 
takibinde sarkopeninin değerlendirilmesi unutulma-
malıdır.

PS6 - NADİR GÖRÜLEN BİR SEKONDER 
PARKİNSONİZM SEBEBİ: EDİNSEL 
HEPATOLENTİKÜLER DEJENERASYON
Ceyla Ataç Uçar, Burcu Gökçe Çokal, 
Tahir Kurtuluş Yoldaş 
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Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, 
Ankara

Giriş: Edinsel hepatolentiküler dejenerasyon aynı 
zamanda siroz zemininde parkinsonizm olarak da 
bilinmektedir. Prevalansı %1-%21 gibi değişen oran-
larda bildirilmektedir. Kognitif disfonksiyonun şid-
detinden bağımsız olarak oluşan hızlı progresif 
ekstrapiramidal semptomlarla karakterizedir. Biz de 
hareket bozuklukları polikliniğimize hızlı progre-
sif seyirli parkinsonizm semptomları ile başvuran, 
öz geçmişinde kronik karaciğer hastalığı öyküsü 
bulunan bir olguyu son literatür eşliğinde tartışmayı 
uygun bulduk.

Olgu: Yetmiş dokuz yaşında erkek hasta, başvuru-
sundan beş ay önce, sağ elinde, istirahat halindeyken 
titreme olduğunu farketmiş. Yakınması giderek art-
mış ve üç ay sonra sol elinde de benzer şekilde tit-
reme başlamış. Yakınları tarafından son zamanlarda 
hareketlerinde yavaşlama olduğu farkedilmiş. Hasta 
A.E.A.H’si Hareket Bozuklukları Polikliniği’ne baş-
vurdu. Hastanın öz geçmişi sorgulandığında üç yıldır 
kronik karaciğer hastalığı olduğu öğrenildi. Nörolojik 
bakıda hasta hipomimikti, her iki elde bradikinezisi 
ve asosiye hareket azalması mevcuttu. Sağ elde daha 
belirgin olmak üzere, bilateral, hafif derecede, dis-
talde, 4-6 Hz frekansında istirahat tremoru ve her iki 
elinde, distalde, 6-10 hz frekansında, ılımlı postural 
tremor mevcuttu. Her iki üst ekstremitede, boyunda 
ve her iki alt ekstremitede rijidite tespit edildi. Öz 
geçmişinde hepatit B virüs enfeksiyonuna sekonder 
kronik karaciğer hastalığı mevcuttu. Serebral MRG 
T1 ağırlıklı görüntülemelerde bilateral bazal gangli-
yonik hiperintensiteler saptandı.

Tartışma: Edinsel hepatolentiküler dejenerasyon 
lentiküler çekirdeklerin nörodejenerasyonu ile sey-
reden bir bozukluktur. Nörolojik bulgular akinezi, 
rijidite, eğik duruş, postural tremor, kognitif bozuk-
luk ve bazı olgularda fokal distoni şeklinde olabil-
mektedir. Edinsel hepatolentiküler dejenerasyonun 
patofizyolojisinde mangan birikimi suçlanmaktadır. 
Hızlı seyirli parkinsonizm bulguları ile başvuran 
hastalarda sekonder parkinsonizm nedenleri akla 
gelmelidir. Böylece dopamin replasman tedavisi 
yanı sıra, sekonder parkinsonizmi ortaya çıkaran 
etyolojiye spesifik tedavilerin başlanması sağlana-
bilir. 

PS7 - PARKİNSON HASTALARI İLE 
SAĞLIKLI YAŞLILARDA GÖRSEL 
P300 YANITLARI
Gülin Özmüş,1 Derya Durusu Emek-Savaş,2 
Deniz Yerlikaya,1 Beril Dönmez Çolakoğlu,3 
Raif Çakmur,3 Görsev G. Yener3

1Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 
Sinirbilimler Anabilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji 
Bölümü, İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim 
Dalı, İzmir

Amaç: Parkinson hastalığı’nda (PH) motor semp-
tomlar ile beraber hastalığın erken dönemlerinden 
itibaren kognitif etkilenmeler görülmektedir. P300, 
nörofizyolojik araştırmalarda yaygın olarak kullanı-
lan, dikkat ve çalışma belleği gibi bilişsel süreçlerle 
ilişkili bir olaya ilişkin potansiyeldir. Çalışmamızda 
PH hastalarında görsel P300 yanıtları genlik ve 
latans açısından incelenmiştir.

Yöntem: Çalışmamıza 16 PH hastası (ortalama yaş, 
66.81) ile yaş, cinsiyet ve eğitim açısından eşleş-
tirilmiş 16 sağlıklı kontrol (ortalama yaş, 68.88) 
katılmıştır. Tüm katılımcılara detaylı nöropsikolojik 
testler uygulanmıştır. Klasik görsel oddball paradig-
ması kullanılmış ve EEG kaydı F3, Fz, F4, C3, Cz, 
C4, P3, Pz, P4, O1, Oz ve O2 kanallarından uluslara-
rası 10-20 sistemine göre yapılmıştır. Hedef uyarana 
verilen yanıtlar 0.5-25 Hz aralığında filtrelenmiş, 
uyaran sonrası 250-600 ms’lik zaman penceresinde 
P300 genlik ve latansı ölçülmüştür. Gruplar arası 
karşılaştırmalar tekrarlayan ölçümlerle ANOVA kul-
lanılarak yapılmıştır. Kişiler arası faktör olarak grup 
(sağlıklı kontrol ve PH); kişiler içi faktörler olarak 
4 X anteriorposterior (frontal, santral, parietal, oksi-
pital), 3 X sagittal (sol, orta, sağ) alınmıştır.

Sonuç: Gruplar arasında nöropsikolojik test skor-
ları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
gözlenmemiştir. Ancak, sağlıklı kontroller ve PH 
hastalarının P300 genlik yanıtları arasında grup 
farkı bulunmuştur [F(1.27)=5.318, p=0.029]. Görsel 
P300 genlikleri PH hastalarında sağlıklı kontroller-
den fronto-santral orta hat elektrot yerleşimlerinde 
anlamlı derecede düşüktür. Gruplar arasında P300 
latansı açısından fark bulunmamıştır.

Yorum: PH hastalarının görsel P300 yanıtları sağ-
lıklı kontrollerden belirgin düzeyde düşüktür. Görsel 
P300 genlik yanıtlarının hastalığa bağlı olarak biliş-
sel işlevlerde meydana gelen ve henüz nöropsikolojik 
testlere yansımayan subliminal değişiklikleri yan-
sıttığı düşünülmüştür. Sonraki çalışmalarda klinik 
kullanımda elektrofizyolojik yöntemlerin subklinik 
kognitif etkilenmeyi yansıtması açısından bireysel 
düzeyde incelenmesi gerekecektir.

PS8 - PARKİNSON HASTALIĞINDA EEG
Gülbün Yüksel, Yılmaz Çetinkaya, Kemal Tutkavul, 
Özlem Kürklü, Tuba Tanyel, Özlem Mercan, 
Figen Varlıbaş, Hülya Tireli
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Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Nöroloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Parkinson hastalığında benzer yaş grubun-
daki sağlıklı bireylerle karşılaştırmalı yapılan EEG 
incelemelerinde görülen en belirgin bulgu generalize 
veya lokalize yavaş dalga aktivitesindeki artıştır. 
Çalışmamızda da Parkinson hastalığında EEG bul-
gularının incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Hareket bozuklukları polikliniğinde 
Parkinson hastalığı tanısı ile izlenen hasta grubun-
da çalışılmıştır. DSM III kriterlerine göre demansı 
olan ve olmayan Parkinson hastalarında klinik 
dizabilite derecesi Birleşik Parkinson Hastalığı 
Değerlendirme Ölçeği (BPHDÖ) ile belirlenmiş-
tir. Mini Mental Durum Sorgulaması (MMDS), 
Nöropsikiyatrik Envanter (NPI) değerlendirilmiş-
tir. Hasta grubu ve metabolik/organik herhan-
gi bir hastalığı olmayan benzer yaş grubundaki 
sağlıklı bireylerde standart 10/20 sistemine göre 
EEG çekimi yapılmıştır. EEG’ler hastaların klinik 
özelliklerini ve kontrol-hasta grubu ayırımını da 
bilmeyen tek bir nörolog tarafından değerlendi-
rilmiştir.

Sonuç: Parkinson tanısı almış 60 (16 kadın, 44 
erkek; ort. yaş 69.23±11.56) hasta, 25 (17 kadın, 8 
erkek; ort. yaş 70.12±8.18) kontrol grubu ile karşı-
laştırılmıştır. Hasta grubunda 19 (%31.7) hastada 
EEG bulgusu; 4-8 Hz teta dalga aktivitesi=hafif 
organizasyon bozukluğu, 2 (%3.33) hastada; her iki 
hemisfer üzerinde nonspesifik yavaş dalga aktivitesi 
gözlenmiştir. Kontrol grubunda sadece bir (%4) has-
tada patolojik EEG bulgusu bulunmuştur. Parkinson 
hastalarından 15’inde (%25)  demans olduğu tespit 
edilmiştir. Demansı olan Parkinson hastalarında 
%47.6 oranında EEG patolojisi görülmüştür. Her iki 
hemisfer üzerinde nonspesifik yavaş dalga aktivitesi 
görülen iki hastanın da demansı olan Parkinson hasta 
grubundan olduğu belirlenmiştir. EEG patolojisi olan 
hastalarda BPHDÖ değeri yüksek (p=0.011), MMDS 
daha düşük (p=0.002), NPI değeri de daha yüksek 
(p=0.004) bulunmuştur. 

Yorum: Parkinson hastalığında demans gelişimi ile 
EEG patolojisi arasında paralel bir ilişki olduğu ve 
bu bağlamda EEG’nin kognitif prognostik takipte 
önemli olabileceğine dikkat çekilmiştir.

PS9 - PARKİNSON HASTALIĞINDA BEL 
AĞRISI VE ETKİLERİ
Gülbün Yüksel, Hamza Gültekin, Tamer Bayram, 
Yılmaz Çetinkaya, Mehmet Gencer, Kemal Tutkavul, 
Hülya Tireli
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Nöroloji Kliniği, İstanbul

Amaç: İdiyopatik Parkinson hastalığında (İPH) 
bel ağrısı, çoğu zaman motor semptomlardan daha 
fazla kısıtlılığa neden olmaktadır. Çalışmamızda 
Parkinson hastalığında yaygın olarak görülen bel 
ağrısı, hastalıkla ilişkisi ve spinal mobilitedeki azal-
manın varlığının araştırılması amaçlanmıştır. 

Yöntem: Hareket Bozuklukları Polikliniğinden takip 
edilen 55 Parkinson hastasında bel ağrısı sorgulandı. 
Hastaların fonksiyonel durumunu ve disabilitesini 
belirlemek için Roland Morris Disabilite Sorgulaması 
(RMDQ) ve Oswestry Özürlülük İndeksi kullanıl-
dı. Ağrı şiddetinin değerlendirmesi görsel analog 
skala (GAS) ile yapıldı. Mobilite değerlendirmesin-
de; lomber Schober ölçümü ile lomber fleksiyon, 
ekstansiyon ROM ölçümü uygulandı. Farklılıklara 
neden olmamak için mekanik ölçümler tek bir nöro-
log tarafından yapıldı. Hastalığın klinik dizabilite 
derecesi Birleşik Parkinson Hastalığı Değerlendirme 
Ölçeği (BPHDÖ) ile belirlendi. Hastalara Mini 
Mental Durum Sorgulaması (MMDS), Geriatrik 
Depresyon Ölçeği (GDÖ), Günlük Yaşam Aktiviteleri 
Değerlendirme Ölçeği (GYA) ve Yorgunluk Şiddet 
Ölçeği (YŞÖ) uygulandı. 

Sonuç: Çalışmaya alınan hastalık süresi 5.55±3.90 
yıl, BPHDÖ; 36.62±18.69 55 olan 55 (16 kadın, 
39 erkek; ort. yaş 70.11±10.58) Parkinson hastası-
nın yapılan ölçümlerinde; Oswestry: 27.08±22.32, 
RMDQ: 9.95±8.58, GAS: 3.82±2.18, lomber scho-
ber: 4.25±1.52, flexion ROM: 35.84±19.38, extansi-
yon ROM: 19.53±7.98 olarak bulunmuştur. Kontrol 
grubu; 20 (10 kadın, 10 erkek; ort. yaş  68.65±9.77) 
gönüllü ile karşılaştırma yapıldığında lomber scho-
ber, flexion-extansiyon ROM ölçüm değerleri hasta 
grubunda anlamlı olarak daha kötüydü (p<0.005). 
Spinal mobilite azalmasını gösteren lomber scho-
ber değeri beşin altında olan 36 (%65.5) hastada 
BPHDÖ, GYA, Oswestry değerleri daha yüksek, 
fleksiyon ROM değeri ise daha düşük (p<0.005) 
bulundu. Bu grupta bel ağrısı şikayeti de daha faz-
laydı.

Yorum: Parkinson hastalığı takibinde; hareket kısıt-
lılığına da neden olabilecek fiziksel etkenleri önleye-
bilmek açısından bel ağrısının özellikle sorgulanma-
sı ve gerekli ölçümlerin yapılmasının uygun olacağı 
düşünüldü.

PS10 - PARKİNSON HASTALIĞINDA 
D VİTAMİNİNİN ETKİSİ
Özlem Mercan, Gülbün Yüksel, Gizem Gürsoy, 
Tuba Tanyel, Derya Bayram, 
Yılmaz Çetinkaya, Hülya Tireli 
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Nöroloji Kliniği, İstanbul
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Amaç: Bu çalışmanın amacı; Parkinson hastalığı 
ve Demansda etiyopatolojik etken olarak D vitamini 
eksikliğinin rolünü araştırmaktır. 

Yöntem: Çalışmada demansı olan/olmayan 
İdiyopatik Parkinson hastaları ve Demans tanısı ile 
takip edilen hastalarda plazma D vitamini düzeyleri 
ölçülerek metabolik/dejeneratif herhangi bir hastalığı 
olmayan sağlıklı bireylerle karşılaştırılmıştır. 

Sonuç: Çalışmamızda 40 (23 erkek, 17 kadın; ort. 
yaş 68.53±12.21) demansı olmayan Parkinson, 40 
(20 erkek, 20 kadın; ort. yaş 79.8±5.28) demans ve 
15 (11 erkek, 4 kadın; ort. yaş 76.67±4.40) deman-
sı olan Parkinson hastasında serum D vitamini 
değerleri ölçülerek, 30 (11 erkek, 19 kadın; ort. yaş 
71.13±8.75) sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştı-
rılmıştır. D vitamini değerleri; kontrol grubun-
da 21.46±15.95 iken demansı olmayan Parkinson 
hastalarında 16.55±6.45, demans hastalarında 
15.70±5.73, demansı olan Parkinson hastalarında 
13.85±4.58 olarak bulunmuştur. Çalışılan tüm hasta 
gruplarında D vitamini düzeyinin kontrol gru-
bundan anlamlı (p>0.005) derecede düşük olduğu 
tespit edilmiştir. Parkinson hastalarında da demansı 
olan grupta D vitamini daha düşük bulunmuştur 
(p=0.012).

Yorum: Vitamin D’nin nörolojik sistemde hücre 
proliferasyonu, differansiyasyonu, nörotransmis-
yonu ve nöroplastisitede farklı değişken rollere 
sahip olduğu venörotrofik, nöroprotektif etki gös-
terdiği belirtilmiştir. D vitamininin beyinde glial 
kökenli nörotropik faktör (GDNF)’ü regüle ederek 
dopamin nöronlarının gelişimini ve fonksiyonunu 
düzenlediği bildirilmiştir. Dolayısıyla düşük dopa-
min seviyesi ile seyreden Parkinson hastalarında 
vitamin D eksikliğinin normal bireylere göre daha 
fazla görüldüğü ve hastalık gelişiminde vitamin 
D eksikliğinin rolü olabileceği öne sürülmüştür. 
Plazma D vitamini düzeyi düşük olan kişilerde 
kognitif fonksiyonlarında da normal olan kişi-
lere göre dört kat daha fazla bozulma olduğu ve 
vitamin D’nin Alzheimer hastalığında potansiyel 
bir biyolojik belirteç olarak kullanılabileceği belir-
tilmiştir. Çalışmamız sonucunda; Parkinson ve 
demans hastalarının takibinde, Parkinson hastala-
rındaki kognitif bozulmanın takip ve tedavisinde D 
vitamini eksikliğinin de dikkatle izlenmesi gerekti-
ğini düşündürmüştür. 

PS11 - PARKİNSON HASTALIĞINDA 
EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI
Gülbün Yüksel,1 Baran Karataş,2 Derya Bayram,1 
Gizem Gürsoy,1 Yılmaz Çetinkaya,1 
Hamza Gültekin,1 Hülya Tireli1

1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Nöroloji Kliniği, İstanbul
2Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Parkinson hastalığında transtorasik ekokardi-
yografi (EKO) ile hastalığa bağlı olabilecek kardiyak 
patolojileri ve tedaviye bağlı olası etkilenimleri belir-
lemek amaçlanmıştır.

Yöntem: Parkinson hastalığı tanısı ile hareket bozuk-
lukları polikliniğimizde takip edilen hastalara tek bir 
kardiyolog tarafından EKO çekilerek değerlendirme 
yapılmıştır. Koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği, 
geçirilmiş kalp operasyonu (baypas, stent) olan has-
talar dışlanmıştır.

Sonuç: EKO çekilen hastalık süresi 5.77±4.18 (1-25) 
yıl olan 47 (15 kadın, 32 erkek; ort. yaş 68.45±11.44) 
Parkinson hastasında elde edilen bulgular değer-
lendirildiğinde; 31 (%66) dejeneratif kapak, iki 
(%4.3) kapak darlığı, 10 (%21.3) aort yetmezliği, üç 
(%6.4) mitral yetmezliği tespit edilmiştir. Toplam 
kalp kapak patolojisi olan 33 (%70.21) hasta olduğu 
belirlenmiştir. Sağ ventrikül fonksiyonlarında pato-
loji (Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion-
TAPSE) yedi (%14.90), sol ventrikül fonksiyonların-
da patoloji (sol ventrikül end diastolik çap-LVEDÇ) 
9 (%19.15) ve (sol ventrikül end sistolik çap-LVESÇ) 
5 (%10.64) olmak üzere toplam 14 (%29.79) olguda 
görülmüştür. En fazla görülen kardiyak patoloji 
olarak Interventriküler septum kalınlığında artma 
(İntakt interventriküler septum-IVS) ise 28 (%59.57) 
olguda bulunmuştur. Bunların %85.71’inin levodopa, 
%64.29’unun dopa agonisti, %42.86’sının rasajilin 
kullandığı görülmüştür. Ayrıca %42.86 hastada da 
kardiyak patoloji açısından olası etiyolojik neden 
olabilecek (diabetes melilitus, hipertansiyon, sigara 
kullanımı gibi) faktörün olduğu tespit edilmiştir.

Yorum: Parkinson hastalığında hem hastalığa bağlı 
hem de tedaviye bağlı olası kardiyak patolojilerin 
varlığı açısından hastaların klinik takiplerinin yanı 
sıra kardiyolojik olarak EKO ile değerlendirilmesi-
nin gerekli olacağı düşünülmüştür.

PS12 - SEREBRAL İNFARKT SONUCU 
GELİŞEN HEMİBALLİSMUS OLGUSU
Emine Mestan, Mustafa Çetiner, Sibel Canbaz Kabay, 
Kazım Sarıcı, Selahattin Ayas
Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim 
Dalı, Kütahya

Amaç: Hemiballismus nadir görülen hiperkinetik bir 
hareket bozukluğudur. Extremitelerin proksimalleri-
ni tutan şiddetli, irregüler, geniş amplitüdlü istemsiz 
hareketlerle karakterizedir. Akut inme sonrası nadir 
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olarak görülebilirken daha seyrek olarak infeksiyon-
lar, ilaç kullanımı, metabolik bozukluk, nörodejene-
ratif süreçler, neoplazi ve hiperglisemi ile ilişkilidir. 
Sıklıkla kontrlateral subtalamik nukleusun vasküler 
lezyonu sonucu görülür. Ancak bazen subtalamik 
nukleus dışı bir lezyon sonucuda ortaya çıkabilir. 
Tedavisinde dopamin reseptör blokerleri, presinaptik 
dopamin depolarını boşaltan ilaçlar, benzodiazepin-
ler ve antiepileptikler kullanılabilir. 

Gereç ve Yöntem: Görüntüleme (MRI ve BT), kan 
tetkikleri.

Bulgular: Yetmiş dört yaşında erkek hasta iki gün 
önce başlayan sağ kol ve bacakta istemsiz hareket-
lerinin olması üzerine acil polikliniğine başvurdu. 
Hastanın nörolojik muayenesinde sağ tarafta istem-
siz geniş amplitüdlü, irregüler hemiballistik hareket 
bozukluğu dışında patoloji saptanmadı. Öz geçmi-
şinde bilinen herhangi bir hastalığı olmayan hastanın 
yapılan tüm kan tetkikleri normal olarak saptandı. 
Diffüzyon MR’ı normal olarak değerlendirildi. Beyin 
BT’sinde sol subtalamik nukleustan başlayıp lateral 
ventrikül komşuluğunda premotor kortekse uzanan 
kronik infarktı mevcuttu. İskemik SVH’ye yönelik 
yapılan tetkiklerinde EKO normal olarak değer-
lendirilirken karotis-vertebral Doppler USG’de sol 
ICA’da %70-90 stenoza neden olan fibrokalsifiye 
plak saptandı. Hastaya iskemik SVH’ye yönelik teda-
vi başlandı ve endarterektomi için kardiyovasküler 
cerrahiye yönlendirildi. Hemiballismus için hastaya 
haloperidol başlandı. Onuncu günde hareket bozuk-
luğunun azalmakla beraber devam etmesi üzerine 
doz arttırıldı. Hastanın taburculuk sonrası kontrolde 
hemiballismusun tama yakın düzeldiği gözlemlendi.

Sonuç: Hemiballismus akut inme sonrası nadir 
olarak görülebilen bir hareket bozukluğudur. Biz 
bu yazımızda görüntüleme yöntemleriyle kronik 
dönemde olduğunu düşündüğümüz iskemik bir 
infarkt sonucunda gelişmiş hemiballismusu olan bu 
olguyu paylaşarak, hemiballismus etyolojisinde iske-
mik serebrovasküler hastalıklara tekrar dikkatleri 
çekmek istedik.

PS13 - PARKİNSON HASTALIĞI OLAN 
HASTALARDA APATİ SEMPTOMLARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ
Murat Gültekin, Ayten Ekinci, Meral Mirza 
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, 
Kayseri

Amaç: Parkinson hastalığı (PH) olan hastalarda 
değişen oranlarda depresyondan bağımsız olarak 
apati semptomları tanımlanmıştır. Hastalarda apati 
semptomlarının şiddetli olması günlük yaşam aktivi-
tesini ve tedavi sürecini olumsuz etkilemektedir. Bu 

çalışmadaki amaç; Hoehn-Yahr (H-Y) evrelemesine 
göre hastalardaki apati durumunu değerlendirmektir.

Metod: Çalışmaya demans kliniği olmayan ve hareket 
bozuklukları polikliniğine başvuran H-Y evre 1-2.5 
arasında olan ardışık 31 hasta (22 erkek, 9 kadın) ve 
H-Y evre 3-5 olan geç evre ardışık 16 hasta (12 erkek, 
4 kadın) dahil edildi. Hastalara psikolog eşliğinde 
Apati Değerlendirme Ölçeği (ADÖ) uygulandı.

Sonuçlar: H-Y evre 1-2.5 arasında olan PH’li hasta-
larda yaş ortalaması 61.16 bulundu. Bu grupta ADÖ 
ortalama skoru da 30.12 olarak tespit edildi. H-Y evre 
3-5 olan grupta ise yaş ortalaması 66.25 bulundu ve 
bununla beraber ADÖ skoru da daha yüksek tespit 
edildi (32,46).

Tartışma: Parkinson hastalarında hastalık ilerledik-
çe ADÖ skorlarında artış olduğu gösterilmiştir. Bu 
durum hastalığın progresyonundaki doğal süreç olan 
Braak evrelemesindeki asendan seyir ile ilişkilen-
dirilebilir. PH olan hastaların muayenesi esnasında 
apati semtomları sorgulanmalı ve tedavi seçenekleri 
göz önünde bulundurulmalıdır. 

PS14 - PARKİNSON HASTALIĞI OLAN 
HASTALARDA GÖRSEL MEKANSAL 
YETENEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Murat Gültekin, Ayten Ekinci, Meral Mirza
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, 
Kayseri
Amaç: Parkinson hastalığı (PH) olan hastalarda 
sağlıklı kişilere kıyasla, görsel mekansal yete-
neklerinde bozukluk olduğu bir çok çalışmada 
gösterilmiştir. Bu durum, özellikle hastaların gün-
lük yaşam aktivitesini olumsuz etkilemektedir. Bu 
çalışmadaki amaç; PH’li hastalarda, hastalık evre-
sine göre görsel mekansal yeteneklerin durumunu 
ortaya koymaktır. 

Metod: Çalışmaya demans kliniği olmayan ve hare-
ket bozuklukları polikliniğine başvuran H-Y evre 
1-2.5 arasında olan ardışık 31 hasta (22 erkek, 
9 kadın) ve H-Y evre 3-5 olan geç evre ardışık 16 
hasta (12 erkek, 4 kadın) dahil edildi. Hastalara psi-
kolog eşliğinde Addenbrook Kognitif Muayene testi 
(ACE-R) uygulandı ve görsel mekansal yetenek test 
skorları kaydedildi.

Sonuçlar: H-Y evre 1-2.5 arasında olan PH’li has-
talarda yaş ortalaması 61.16 bulundu. Bu grupta 
görsel mekansal yetenek test ortalama skoru da 12.74 
olarak tespit edildi. H-Y evre 3-5 olan grupta ise yaş 
ortalaması 66.25 bulundu ve bununla beraber görsel 
mekansal yetenek test ortalama skoru daha düşük 
tespit edildi (8,85).

Tartışma: Çalışmamızdaki veriler; diğer çalış-
ma sonuçlarıyla uyumlu olarak, PH’de hastalık 



18 Parkinson Hast Harek Boz Derg Suppl 1, 2015

evresi ilerledikçe görsel mekansal yeteneklerinde 
bozulmanın giderek artış gösterdiğini ortaya koy-
maktadır. Bu durumun PH’deki doğal süreç içinde 
dopaminerjik kaybın artmasıyla beraber bazal 
gangliyonlar ile korteks arasındaki döngülerin 
etkilenmesine bağlı olarak ortaya çıktığı belirtil-
mektedir.

PS15 - PARKİNSON HASTALIĞINDA AĞRI 
VE DEPRESYON
Mustafa Aziz Yıldırım, Gökşen Gökşenoğlu
İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, İstanbul

Amaç: Çalışmamızda parkinson hastalığında ağrı ve 
depresyon sıklığını araştırdık. 

Yöntem: Çalışmaya Parkinson tanısı almış 26 hasta 
dahil edildi. Hastaların yaş cinsiyet ve sosyode-
mografik özellikleri kaydedildi. Ağrı, görsel analog 
skala (GAS) ile değerlendirildi. Hastaların depresyon 
değerlendirilmesinde beck depresyon ölçeği kulla-
nıldı.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş orta-
laması 65±3.19 idi. Hastaların 10’u kadın (%38.46) 
ve 16’sı erkekti (%61.54). GAS istirahat skoru ortala-
ması: 5.21±0.18 idi. GAS hareket skoru 6.18±1.80 idi. 
Hastaların %35’inde hafif depresyon, %10’unda orta, 
%5’inde ağır depresyon tespit edildi.

Sonuç: Depresyon, Parkinson hastalığında oldukça 
yaygındır. Hastaların ileri yaş grubunda olması ve 
eşlik eden dejeneratif ve metabolik hastalıklarının 
bulunması ağrı sıklığını arttırmaktadır.

PS16 - PARKİNSON HASTALARINDA KAS 
İSKELET SİSTEMİ PROBLEMLERİ
Özge Yılmaz Küsbeci, İpek İnci 
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Amaç: Parkinson hastalığı (PH) olanlarda kas iskelet 
sistemi problemlerinin belirlenmesi ve sonuçların 
kontrol grubuyla karşılaştırılması 

Metod: Elli Parkinson hastası ve yaş ile cinsiyet 
açısından uyumlu kas iskelet sistemi problem dışın-
daki şikayetlerle başvuran hastalardan oluşan kontrol 
grubu kas iskelet sistemi problemleri bakımından 
değerlendirildi. 

Bulgular: Parkinson hastalarında kas iskelet sis-
temine ait problemler kontrol grubuna oranla daha 
sık görülmektedir. En sık tutulan vücut alanları ise 
bel, diz ve omuzdur. Bel ağrıları (p<0.05) ve omuz 
ağrıları (p<0.05) Parkinson hastalarında daha sık 
görülmekle birlikte diz ağrıları bakımından gruplar 
arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır. İleri yaş, 
kadın cinsiyet ve hastalık şiddetinin fazla olması 

Parkinson hastalarında kas iskelet sistemi problem-
lerini artıran faktörler olarak bulunmuştur.

Sonuç: Kas iskelet sistemine ait problemler 
Parkinson hastalarında sık olarak gözlenmektedir. 
Hareket kısıtlılıklarını arttırmaları nedeniyle hasta 
takibi sırasında kas iskelet sistemi problemlerinin 
sorgulanması tedavideki başarıyı artıracaktır.

PS17 - EDİNSEL HEPATOSEREBRAL 
DEJENERASYON: İKİ OLGU SUNUMU
Ceren Elif Yılmaz, Zeynep Kuzu, Beril Çolakoğlu, 
Raif Çakmur 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim 
Dalı, İzmir

Giriş: Edinsel hepatoserebral dejenerasyon (EHD), 
kronik karaciğer hastalığı olan kişilerde ortaya 
çıkan, başta parkinsonizm olmak üzere çeşitli hare-
ket bozuklukları, ataksi ve kognitif sorunlarla karek-
terize, progresif seyirli nadir görülen bir nörolo-
jik tablodur. Beyin manyetik rezonans görüntüleme 
(MRG) incelemesinde glopus pallidus ve substansiya 
nigrada T1 ağırlıklı görüntülerde simetrik intensite 
artışı saptanır ve bu bulgunun mangan birikimine 
bağlı olduğu düşünülmektedir. Bu bildiride anam-
nez, nörolojik muayene ve beyin MRG bulguları ile 
EHD düşündüğümüz iki olgu sunulmuştur.

Olgu 1: Kronik etilizm öyküsü, diabetes mellitus 
ve hipertansiyonu olan 72 yaşında erkek olgunun 
yaklaşık yedi ay önce hareketlerde yavaşlama, tek-
rarlayan düşme atakları yakınmaları başlamış, son 
üç aydır günlük işlevselliğini etkileyecek düzeyde 
unutkanlığı ortaya çıkmıştı. Nörolojik muayene-
de bradimimi, bradikinezi ve kognitif bozukluk 
saptandı, yürüme ataksikti. Laboratuvar inceleme-
lerinde karaciğer enzimlerinde yükseklik ve hiper-
bilirubinemi izlendi. Beyin MRG incelemesinde T1 
ağırlıklı görüntülerde bilateral globus pallidusda 
intensite artışı saptandı. Karaciğer enzimlerinde 
yükseklik ve klinik bulguları nedeniyle istenen 
batın USG ve batın MRG incelemesinde karaciğer 
sirozu ve hepatoselüler karsinom ile uyumlu bulgu-
lar saptandı. Olgu karaciğer kanseri tanısı aldıktan 
yedi ay sonra ex oldu. 

Olgu 2: Kronik etilizm öyküsü olan ve 2009 yılında 
karaciğer sirozu tanısı konan 62 yaşındaki erkek 
olgunun yaklaşık 1.5 yıldır giderek artan hare-
ket yavaşlığı ve unutkanlık yakınmaları mevcuttu. 
Ayrıca son altı aydır ellerde titreme ve yürürken geri-
ye doğru düşme atakları tanımlanıyordu. Nörolojik 
muayenede parkinsonien bulgular ve yürüme ataksisi 
saptanan olgunun beyin MRG incelemesinde T1 ağır-
lıklı görüntülerde globus pallidus’da simetrik hipe-
rintensite izlendi. Levodopa tedavisi başladığımız 
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olguda parkinsonien bulgularda kısmi düzelme göz-
lendi.

Yorum: Bu bildiride, EHD’nin bizim ilk olgumuz-
da olduğu gibi kronik karaciğer hastalıklarının ilk 
bulgusu da olabileceğini ve atipik parkinsonizmler-
de beyin MRG bulgularının önemini vurgulamak 
istedik.

PS18 - ATAKSİ NEDENİ OLARAK 
HİPOMAGNEZEMİ
Ceren Çetin,1 Zafer Çolakoğlu,1 Soner Duman,2 
Cenk Gökalp2

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, 
İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, İzmir

Giriş: Bu yazıda subakut serebellar sendrom tab-
losunda izlediğimiz, kraniyal manyetik rezonans 
görüntüleme (MRG)’sinde her iki serebellar hemis-
ferde T2 hiperintens lezyonlar saptanan, etiyolojik 
taramasında ağır hipomagnezemi saptanan bir olgu 
tanı ve tedavisi ile sunulmuş, hipomagnezeminin 
serebellar sendrom oluşumundaki rolü tartışılmıştır. 

Olgu: Otuz iki yaşında erkek hasta, dengesiz yürü-
yüş, yoğun kas krampları ve ağrı yakınmaları ile 
yatırıldı. Nörolojik bakısında; ataksik yürüyüş, sağa 
düşme eğilimi, sağda dismetrisi, sağa gövde ataksisi 
saptandı. Kraniyal MRG’sinde her iki serebellar 
hemisferde olası serebellit olarak yorumlanan T2 
hiperintens lezyonlar izlendi. Etyolojiyi aydınlat-
maya yönelik yapılan incelemelerde hastada ağır 
hipomagnezemi ve normalden düşük kan potasyum 
değerleri (hipokalemi) saptandı. Bu bulguları ile 
Gitelman sendromu tanısı kondu. Beş gün süreyle 
1 gr/gün pulse prednizolon ve eş zamanlı I.V. ve P.O. 
magnezyum replasmanı uygulandı. Tedavi sonrası 
bulgularda anlamlı düzelme saptandı. Ancak rad-
yolojik bulgularında belirgin gerileme gözlenmedi. 
Serum magnezyum değerleri normal sınırlara ulaş-
madı.

Tartışma: Hipomagnezemi nörolojik bulgulara yol 
açabilen bir elektrolit bozukluğudur. Ataksi sık bildi-
rilmişse de, radyolojik olarak gösterilebilir serebellar 
lezyonların varlığı çok nadir olguda bildirilmiştir. 
Literatürde benzer bulguları olan ve oral mag-
nezyum replasmanı sonrası klinik olarak iyileşme 
gözlenen sadece iki olgu vardır. Hipomagnezemi 
ağır ve sürekli olduğunda olasılıkla eklampsidekine 
benzer bir mekanizma ile pres benzeri lezyonlara 
ya da hiponatremidekine benzer bir mekanizma ile 
ekstrapontin myelinosis benzeri lezyonlara neden 
olmaktadır. Benzer durumlarda replasman tedavisi 
yanında pulse steroid uygulaması yararlıdır.

PS19 - PARKİNSON HASTALIĞINDA 
NÖTROFİL/LENFOSİT ORANININ YERİ
Belma Doğan-Güngen, Yeşim Güzey Aras, 
Dilcan Kotan, Aslı Aksoy Gündoğdu
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Nöroloji Anabilim Dalı, Sakarya

Amaç: Parkinson hastalığı bazal gangliyonlarda 
dejenerasyona bağlı motor bozukluklar ile karakte-
rize nörodejeneratif bir hastalıktır. Periferik kanda 
ölçülen nötrofil/lenfosit (NLO) oranının birçok has-
talıkta tanı ve prognozun belirlenmesinde katkısı 
olduğunu gösteren bulgular mevcuttur. Bu çalışma 
benzer olarak, nötrofil lenfosit oranının Parkinson 
hastalığı ile ilişlkisini araştırmak için planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: SB Sakarya Üniversitesi Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi polikliniğinde Parkinson 
hastalığı tanısı konan 30 hasta ve 30 sağlıklı gönül-
lü çalışmaya alındı. Ayrıntılı nörolojik muayene, 
UPDRS, Hoehn-Yahr test sonuçları laboratuvar tet-
kikleri ve görüntüleme bulguları yapılarak tanı 
konulan 30 hastanın dosyaları retrospektif olarak 
incelendi. Bu iki grup arasında nötrofil/lenfosit ve 
platelet/lenfosit oranı açısından farklılık araştırıldı. 
İstatistiksel analiz için veri analizinde SPSS statis-
tics 21 kullanıldı. Verilerin normal dağılıma uyup 
uymadığına bakıldı. Bağımsız iki grubun verilerinin 
karşılaştırmasında normal dağılıma uygunluk sağ-
lanıyorsa t testi, uymuyorsa mann whitney U testi 
kullanıldı. Sayı olarak belirtilen veri grupların kar-
şılaştırılmasında ise ki-kare testi kullanıldı. P<0.05 
anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların yaş ortala-
ması 67.4±12.28 yıl olup, 17’si erkek (%56.7), 13’ü 
kadın (%43.3) cinsiyette idi. Kontrol grubunun yaş 
ortalaması 63.3±10.64 yıl olup 11’i erkek (%36.7), 
19’u kadın (%63.3) cinsiyette idi. Parkinson tanı-
sı konulan grup (grup 1) ve sağlıklı kontrol grup 
(grup 2)’nin hematolojik parametreler açısından ince-
lendiğinde grup 1’de NLO ortalaması: 2.21±0.93 
iken grup 2’de NLO ortalaması: 1.75±0.61 olarak 
saptandı. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı 
saptanmıştır (p=0.027).

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları değerlendirmeye 
alınan Parkinsonlu olguların NLO oranı sağlıklı 
gönüllülerin NLO oranınından anlamlı derecede 
yüksek saptanmıştır.

PS20 - POSTHİPOKSİK PARKİNSONİZM: 
OLGU SUNUMU
Tomris Uğur Eğercioğlu
Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı, Konya
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Özet: Geç dönemde ortaya çıkan postanoksik 
ensefalopati sendromu en sık karbonmonoksit 
(CO) entoksikasyonuna bağlı olarak gelişir. Kısa 
bir süre klinikte düzelmeyi takiben apati, ajitas-
yon, konfüzyon veya ilerleyici nörolojik defisitler 
görülür. Kanıtlanmış spesifik bir farmakolojik 
tedavi protokolü olmamakla birlikte bazı yayınlar 
parkinsonizm belirtilerinin levodopa tedavisine 
yanıt verdiğini göstermektedir. Bu bildiride post-
hipoksik parkinsonizm tablosu ile başvuran bir 
hastanın klinik tablosu ve tedavisinin sunulması 
amaçlanmıştır.

Olgu: Altmış iki yaşında, kadın hasta, kalpte çar-
pıntı şikayetiyle acil servise başvurdu. Takipte kar-
diyak arrest gelişmesi nedeniyle acil serviste resüsi-
te edilerek mekanik ventilatöre bağlanmıştır. Otuz 
altı saat izlenen hastaya kardiyak pace-maker takı-
larak kalp ve solunum fonksiyonlarının düzelmesini 
takiben mekanik ventilatörden ayrılmıştır. Yedi gün 
sonra hastaneden taburcu edilen hastada kardiyak 
arrest sonrası 14. günde hareketlerde yavaşlama, 
sağ elde daha fazla olmak üzere her iki elde isti-
rahatte ortaya çıkan titreme, yürüme ve konuşma 
güçlüğü olmuş hastanın nörolojik muayenesinde 
bilinç açık, koopere ve oryanteydi. Kraniyal sinir 
muayenesinde hipomimi mevcuttu. Tonus muaye-
nesinde tüm ekstremitelerde rijidite tarzında tonus 
artışı saptandı. Sağ elde belirgin bilateral istirahat 
tremor mevcuttu. Derin tendon refleksleri artmış-
tı. Bilateral Babinski refleksi pozitifti. Konuşma 
hipofonik, yürüyüş antefleksiyon postürde küçük 
adımlarla yürüme şeklindeydi. Mental durum mua-
yenesi normaldi. Bu bulgularla hastada seconder 
parkinsonizm düşünülerek ileri tetkikleri planlandı. 
Klinik muayene bulguları ve radyolojik görüntüle-
me tetkikleri sonucunda hastaya kardiyopulmoner 
arrest sonrası hipoksiye bağlı gelişen posthipoksik 
parkinsonizm tanısı konuldu. Hastaya 250 mg/gün 
levodopa tedavisi başlandı. Tedavinin sekizinci 
gününden itibaren hastanın klinik tablosunda belir-
gin düzelme görüldü.

Tartışma: Geç postanoksik deteriorasyon (GAD), 
postresüsitasyon sendromları (PRE) içinde ele alın-
ması gereken durumdur. Bazı hastalar PRE nedenli 
komadan erken dönemde uyanır ve iyileşmeye baş-
lar. Bazı hastalarda ise takipte apati, konfüzyon, 
yürüme bozukluğu, hareket bozuklukları gelişir. 
Kardiyopulmoner arrest hekimlerin sık karşılaştığı 
acil ve önemli bir klinik tablodur. Resüsitasyon 
tedavisine cevap veren ve kliniğinde düzelme olan 
hastaların takibi sırasında nörolojik belirtiler ortaya 
çıkması durumunda geç postanoksik ensefalopati 
tablosu akılda tutulması gerekir.

PS21 - HUZURSUZ BACAK SENDROMU 
İLE BULGU VEREN NÖROENDOKRİN 
TÜMÖR OLGUSU
Nedim Ongun,1 Mustafa Çam,1 Ufuk Kutluana2

1Denizli Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği, Denizli
2Denizli Devlet Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, Denizli

Giriş: Huzursuz bacak sendromu (HBS), uyku ya da 
istirahat esnasında bacaklarda hissedilen rahatsızlık, 
huzursuzluk, hareket ettirme ihtiyacı, uyuşma gibi 
bazen de tam olarak tanımlanamayan bir histir. HBS 
ile sıklıkla ilişkili olan durumlar böbrek hastalıkları, 
demir ve folik asit eksikliği, gebelik, inflamatuar 
bağırsak hastalıkları ve nadiren de malignitedir. Bu 
olgu ile HBS semptomları ile başvuran ve tetkikler 
sonrası nöroendokrin tümör (NET) tanısı alan bir 
olguyu sunmayı amaçladık.

Olgu Sunumu: Otuz beş yaşında erkek hasta, kilo 
kaybı (10 kg/2 ay) ve iki aydır süren, geceleri belir-
gin olan bacaklarında hareket ettirmekle düzelen 
bir rahatsızlık hissi ile kliniğimize başvurdu. 
Hasta, uluslararası HBS skorlama skalasında 22 
puan ile ciddi HBS tanısı aldı. Öncesinde medikal 
öyküsü olmayan hastanın yapılan kan tetkiklerin-
de patolojik olarak hemoglobin 9.9 g/dL (14-18), 
MCV 70 fL (80-94) ve ferritin 3.5 ng/mL (13-150) 
olarak saptandı. Demir eksikliği anemisi etyolojisi 
açısından gastroenteroloji kliniğine yönlendiri-
len hastada, alınan biyopsi sonrası nöroendokrin 
tümör saptandı.

Tartışma: Olgumuzda en önemli nokta hastanın baş-
vuru nedeninin yoğun şekilde hissettiği HBS yakın-
maları olmasıdır. Bununla birlikte yapılan tetkikler, 
HBS nun birincil hastalık olmadığını göstermiştir. 
Hastamızda HBS nun altında yatan nedenin iyi bili-
nen sık karşılaşılan bir durum olan demir eksikliği 
anemisi olduğunu düşünüyoruz. NET, nadir görülen, 
sıklıkla akciğer ya da gastrointestinal yoldan kaynak-
lanan epiteliyal bir neoplazidir. Erken tanı, yaşam 
süresini belirleyen ilk adımdır. Olgumuzda, yapılan 
tetkikler ile tablonun erken evrede saptanması has-
talık süreci ve yaşam süresine katkı sağlayacaktır. 
HBS etyolojisinde malignite nadir bir yer tutmakta-
dır ve olgumuz, literatüre göre nöroendokrin tümör 
tanısı alan ilk olgu olması açısından önemlidir.

Sonuç: HBS belirtilerinin yaşamı tehdit edebilecek 
durumların ilk işareti olabileceği akılda tutulmalıdır.

PS22 - SERTRALİNE BAĞLI GELİŞEN TİK 
BOZUKLUĞU OLGUSU
Nedim Ongun
Denizli Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği, Denizli
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Giriş: Selektif serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) 
ilaçların artan kullanımı, bu grup ilaçlarla ortaya 
çıkan hareket bozukluğu olgularında artışa neden 
olmuştur. SSRI grubu ilaçlarla ortaya çıkan en sık 
hareket bozuklukları akatizi, distoni, parkinsonizm 
ve tardif diskinezidir. Bu yazıda sertralin kullanı-
mına bağlı ortaya çıkan tik bozukluğu olgusu sunu-
lacaktır.

Olgu Sunumu: Altmış iki yaşında kadın hasta, yak-
laşık iki haftadır olan ani, kısa süreli, istemsiz omuz 
silkme, göz kırpma ve boğaz temizleme hareketleri 
nedeni ile kliniğimize başvurdu. Hastanın medikal 
öyküsünden şikayetlerinden bir ay önce depresyon 
tanısı ile 50 mg/gün sertralin kullanmaya başladığı 
öğrenildi. Hastanın kliniği basit motor ve vokal tik 
bozukluğu olarak değerlendirildi. Sertralin tedavisi 
kesildi. Olası etyolojik nedenler açısından yapılan 
kraniyal magnetik rezonans görüntüleme, tam kan, 
biyokimya ve seroloji testlerinde patoloji saptanmadı. 
İlaç kesiminden bir ay sonra tekrar değerlendirilen 
hastanın istemsiz hareketlerinin azalarak kaybolduğu 
öğrenildi.

Tartışma: Tikler, ani, tekrarlayıcı, ritmik olmayan 
istemsiz hareketlerdir. Hastanın o bölgede bir rahat-
sızlık hissi sonrası başlayan hareket ettirme isteği 
ve bu durumu bastırabildiğini belirttiği hareketleri 
tik bozukluğu olarak değerlendirildi. Tik bozuk-
luğunun primer nedenleri dışlandığından, hastada 
gelişen sekonder tablodan kısa süre önce başlanan 
sertralin etken maddeli ilacın sorumlu olduğu düşü-
nüldü. İlaç kesimi sonrası şikayetlerin gerilemesi de 
bu tanıyı güçlendirmektedir. SSRI aracılı hareket 
bozukluklarının insidansı 1-2/1000 olarak belirtil-
mektedir. Literatürde de sertralin aracılı gelişmiş 
tik bozukluğu olguları bulunmaktadır. Tik bozuk-
luklarının altında yatan nöronal mekanizmalar tam 
olarak bilinmemektedir. SSRI lar aracılığı ile artan 
serotonerjik geçişin kortikobazal gangliyon yollarını 
etkilediği düşünülmektedir.

Sonuç: Bu yazı ile SSRI kullanımına bağlı orta-
ya çıkan hareket bozukluklarına dikkat çekilmesi 
amaçlanmıştır.

PS23 - METOKLOPRAMİD KULLANIMINA 
BAĞLI GELİŞEN AKUT DİSTONİ: 
OLGU SUNUMU
Nesrin Ergin
Denizli Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği, Denizli

Özet: On yedi yaşında erkek hasta boyunda, omuz-
da, kolda, çenede kasılma ve konuşmada güçlük 
şikayetleriyle gittiği acil servisde pnömonisi nede-
niyle almakta olduğu sefalosporine bağlı anafilak-
tik reaksiyon düşünülerek prednol ve avil ampul 

yapıldıktan sonra çok az rahatlamış. Bilincin açık 
olduğu halde kasılmaların devam etmesi nedeni ile 
konsultan nörolog tarafından epileptik nöbet olarak 
değerlendirilerek levatirasetam 500 mg 2x1 başlan-
dıktan sonra görüldü. Hastanın öyküsünde pnömoni 
tanı ve tedavisinin yanısıra üç gün önce bulantı, 
kusma yakınmalarıyla sağlık personeli olan yakını 
tarafından 30 mg/gün tid metoklopramid tablet teda-
visi verildiği ancak acil serviste sorulmadığı için bu 
bilginin verilmediği anlaşıldı. Sonrasında hastanın 
bulantı ve kusmasının azaldığı ancak tedavinin üçün-
cü gününde, ilaç alımından 3-4 saat sonra boyunda, 
kolda ve çenede kasılmalar başlaması üzerine yakın-
ları tarafından acil servise getirildiği öğrenildi. Öz 
geçmişinde penisilin veya sefalosporin allerjisi ve 
epilepsi öyküsü tanımlanmıyordu. Yapılan ilk değer-
lendirme esnasında oldukça endişeli görünümde olan 
hastanın çenesinde ve boynunda distoni mevcuttu. 
Fizik muayenede vucut ısısı 38.8 dışında vital bul-
gularında stabildi. Nörolojik muayenesinde bilinci 
açık, huzursuz, koopere, oryante, pupiller izokorik 
IR+/+ olup dizatri (çene ve boyun kaslarındaki dis-
tonik kasılmara bağlı) mevcut idi. Sağ boyun, kol ve 
çenede belirgin distoni izlendi. Laboratuvar incele-
mesinde hafif lökositoz dışında diğer değerlendirme-
leri normaldi. Çekilen elektrokardiyografide sinüs 
taşikardisi, akciğer grafisinde pnömonik infiltrasyon 
saptandı. Acil çekilen EEG, kranyal, servikal ve 
diffüzyon MRI normaldi. Mevcut bulgular ve öykü 
ile hastada metoklopramide bağlı akut distonik reak-
siyon geliştiği düşünüldü. Hastaya intravenöz sıvı 
başlandı ve 5 mg biperiden HCL (Akineton® ampül) 
intramüsküler yoldan yapıldı. Yaklaşık 45 dakika 
sonra hastanın semptomları azalmaya başladı. Acile 
başvuran istemsiz kasılmalarda ilaç öyküsü mutla-
ka sorulmalı en sık akut distonik reaksiyonlardan 
sorumlu tutulan metoklopramid bizim olgumuzda 
olduğu gibi özellikle sorulmazsa hasta ve yakınları 
söylemeyebilir (hasta yakını bir sağlık çalışanı olsa 
bile), ve epilepsi tanısı alabilir; yıllarca belki de ömür 
boyu gereksiz ilaç kullanımı ve kişinin özel ve sosyal 
yaşamının etkilenmesine neden olacaktır.

PS24 - AKUT BAŞLANGIÇLI GEÇİCİ 
PARKİNSONİZM NEDENİ OLARAK 
HERPES SİMPLEKS ENSEFALİTİ:
OLGU SUNUMU
Murat Gültekin, Meral Mirza
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, 
Denizli

Amaç: Herpes simpleks ensefaliti, akut sporadik 
ensefalitlerin en yaygın formudur. Klinikte hızlı 
başlangıçlı ateş, baş ağrısı, nöbet, fokal nörolo-
jik bulgular, istemsiz hareketler, parkinsonizm ve 
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şuur değişikliği değişen oranlarda bulunabilir. Beyin 
omurilik sıvı (BOS) incelemesinde polimeraz zincir 
reaksiyonu (PCR) yöntemi ile HSV-DNA saptanması 
tanı koydurur. Burada, PCR ile HSV tip 1 tanısı 
konulan ve geçici parkinsonizm bulguları ile prezen-
te olan bir olguyu tartıştık.

Olgu: On yedi yaşında erkek hasta, ensefalit ön 
tanısı ile intaniye servisinde üç gündür yatmaktaydı. 
Hasta yatışından beri asiklovir tedavisi almaktay-
dı. Hastada istemsiz hareketler görülmesi üzerine 
nöroloji bölümünden konsültasyon istendi. Yapılan 
muayenede; yüzde mimik ifadelerinin azalmış oldu-
ğu, sol üstte daha belirgin olan istirahat tremoru, 
(kortikal miyoklonus?), ayağa kalkmakla tüm vücut-
ta ortaya çıkan ortostatik tremor, sağ üstte dişli çark 
ve bradikinezi izlendi. Kognitif testlerde beceriksiz-
lik vardı. Kraniyal MRG’de özellik yoktu. EEG’de 
zemin ritminde yavaşlama izlendi. BOS biyokimya-
sında protein değeri yüksek bulundu. BOS örneğinde 
PCR ile HSV tip 1 pozitif bulundu. Hastanın günlük 
takibi yapıldı. Yatışının altıncı gününde parkinso-
nizm bulguları tam olarak düzeldi ve kognitif defisiti 
ise 10. günden sonra düzeldi. Hasta asiklovir tedavi-
sine yanıt vererek tam şifa ile taburcu edildi.

Tartışma: HSV ensefalitinde genellikle ilk hafta 
içinde çok zengin bir spektrum aralığında olabilen 
nöropsikiyatrik semptomlar görülebilir. Tedavi son-
rası hastalarda ciddi nörolojik defisitler ve %30’a 
varan oranlarda hareket bozukluğu sekel olarak 
görülebilir. Olgumuzda ön tanının hemen konması 
ve tedaviye başlanması sonucu akut başlayan par-
kinsonizm bulguları kısa zaman içinde düzelme 
göstermiştir.

PS25 - KRONİK TRİMETAZİDİN 
KULLANIMIYLA İLİŞKİLİ 
PARKİNSONİZM OLGUSU
Yeşim Güzey Aras,1 Dilcan Kotan,2 
Belma Doğan Güngen,1 Ayhan Bölük2

1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Nöroloji Kliniği, Sakarya
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği, 
Sakarya

Giriş: Sekonder parkinsonizmin en sık nedeni, ilaca 
bağlı olan gruptur. Trimetazinin, D2 reseptör blokajı 
yoluyla sekonder parkinsonizme yol açmaktadır.
İlaca bağlı parkinsonizmde bulgular genellikle suba-
kut yerleşir ve tabloya akinetik-rijid bir sendrom 
hakimdir. Burada, beş yıllık trimetazidin kullanımı 
sonrası tremoru ön planda, sekonder parkinsonizm 
gelişen 69 yaşında erkek olgu sunulmuştur. 

Olgu: Altmış dokuz yaşındaki erkek hasta polik-
liniğimize yaklaşık iki ay önce başlayan ellerde ve 

çenede titreme şikayeti ile baş vurdu. Öz geçmişinde 
tansiyon yüksekliği, düzelmeyen baş dönmeleri ve bu 
nedenle beş yıldır trimetazidin içerikli ilaç kullanımı 
öyküsü vardı. Nörolojik muayenesinde çene tremoru, 
bradimimi, bradikinezi, solda belirgin ellerde isti-
rahat tremoru, solda rijidite, assosiye hareket kaybı 
saptandı. Rutin laboratuvar tetkiklerinde, beyin MR 
ve MR anjiyografi görüntülemesinde özellik yoktu. 
Trimetazidine bağlı parkinsonizm düşünülerek ilaç 
kesildi. Üç ay sonraki kontrolde hastanın bulguların-
da bir miktar düzelme gözlendi. Trimetazidine bağlı 
parkinsonizm düşünülen olguda, daha sonraki polik-
linik takiplerinde L-dopa tedavisi başlandı. Klinik 
bulgularında tama yakın düzelme oldu.

Tartışma: Trimetazidine bağlı parkinsonizm, genel-
likle kronik kullanım ile ortaya çıkar. İlaca bağlı 
parkinsonizm belirtileri, kural olarak ilacın kesil-
mesiyle birkaç ay içinde kaybolur. Ancak klinik 
yanıtın yeterli olmadığı durumlarda L-dopa tedavisi 
başlanabilir. Bu sunumda, ilaca bağlı parkinsonizm 
olgularında nadirde olsa tremorun ön planda olabile-
ceği ve ilaç kesilmesinin yeterli olmadığı durumlarda 
L-dopa tedavisi ile klinik düzelmenin sağlanabilece-
ği vurgulanmak istenmiştir.

PS26 - APOMORFİNE YANITLI UZUN 
DÖNEM OFF FENOMENLİ BİR OLGU
Aslı Aksoy Gündoğdu,1 Yeşim Güzey Aras,1 
Belma Doğan Güngen,1 Dilcan Kotan2

1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Nöroloji Kliniği, Sakarya
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği, 
Sakarya

Giriş: Parkinson hastalığı, çevresel ve genetik fak-
törlerden etkilenen multifaktöriyel etmenlere bağlı, 
kronik ve progresif nörodejeneratif bir klinik send-
romdur. Burada, yetersiz dopaminerjik tedavi alan ve 
immobil bir süreçte yatağa bağımlı hale gelmiş, son-
rasında subkutan apomorfin uygulanması ile drama-
tik düzelme gözlenen ileri yaş bir olgu sunulmuştur. 

Olgu: Altmış dokuz yaşındaki erkek hasta, ağızdan 
alımının bozulması üzerine polikliğimize başvuru-
sunda konuşamama, kol ve bacaklarda tama yakın 
kas gücü kaybı, boyunda ve alt ekstremitlerinde 
belirgin rijidite, her iki diz ve ayak bileklerinde 
ileri derece fleksiyon kontraktürü görülmesi üzerine 
kliniğimize yatırıldı. Yakınlarından on beş yıldır 
Parkinson hastalığı tedavisi gördüğü, üç yıl önce 
zatürre geçiridiği bir dönemde yoğun bakımda bir ay 
kaldığı, sonrasında ise tamamen yatağa bağlı kaldığı 
öğrenildi. On yılı aşkın bir zamandır levodopa-kar-
bidopa-entakapon 100 mg 3x1, pramipeksol 1 mg 
3x1, domperidon 10 mg 3x1 kullanmaktaydı. Son bir 
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yıldır ilaçlara rağmen hiç hareket edemeyen ve konu-
şamayan olgu, uzamış off periyodu olarak değerlen-
dirildi ve dopaminerjik ajanlar azaltılarak kesildi. 
Subkutanapomorfin 2 cc uygulama ile konuşmaya ve 
oral beslenmeye başladı, yatak içinde istemli kol ve 
bacak hareketleri yapabiliyordu. Spastisiteye yönelik, 
botulinum toksin enjeksiyonlarına ve fizyoterapiye 
başlandı. Olgumuz, intermittan subkutan apomorfin 
uygulaması ve dopaminerjik tedavisi düzenlenerek 
eksterne edildi.

Tartışma: Dopaminerjik tedavi dozunun sonuna 
doğru motor veya non-motor semptomlarda artış 
olması doz sonu kötüleşmesi (off fenomeni) olarak 
değerlendirilmektedir. Parkinson hastalarında uygun 
doz ve sıklıkta düzenlenen dopaminerjik tedaviye 
rağmen gelişen off fenomeninde apomorfin uygula-
ması bir tedavi seçeneğidir. Bizim olgumuz üç yıldır 
yatağa bağımlı ve bir yıldır da off peryodunda idi. 
Bu sunumla, uzamış off fenomenine dikkat çek-
mek istenmiş ve apomorfin uygulamasının mutlaka 
denenmesi gerekliliği vurgulanmıştır.

PS27 - HAREKET BOZUKLUĞU KLİNİĞİ 
İLE KENDİNİ GÖSTEREN WİLSON 
HASTALIĞI OLGUSU
Ulufer Çelebi, Esra Acıman Demirel, Yücel Üstündağ, 
Mustafa Açıkgöz, H. Tuğrul Atasoy, Aysun Yıldız, 
Banu Özen Barut
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Zonguldak

Amaç: Kliniğimize nörolojik yakınmalarla başvurup 
Wilson hastalığı tanısı alan hastamızı sunarak, hare-
ket bozukluklarıyla nöroloji kliniklerine başvuran 
kişilerde Wilson hastalığının ayırıcı tanıda düşünül-
mesi gerektiğini vurgulamak istedik.

Giriş: Wilson hastalığı nadir görülen otozomal rese-
sif geçişli genetik metabolik bir hastalıktır. Bakır 
metabolizmasında bozukluk mevcuttur. Wilson has-
talığında bulgular ve klinik belirtiler, serumda ser-
best dolaşan bakırın, çöktüğü doku ve organların 
işlevlerini bozmasıyla ortaya çıkar. En sık tutulan 
organ karaciğerdir. Hastaların %50’sinde ilk belirti 
nörolojik semptomlardan oluşmaktadır.

Olgu: Yaklaşık iki yıldır ellerinde titreme ve bece-
riksizlik olan 46 yaşındaki bayan hasta, son dönemde 
bu yakınmalarına konuşma bozukluğu ve denge-
sizlik eklenmesi üzerine polikliniğimize başvurdu. 
Nörolojik muayenesinde dizartri, risus sardonikus, 
bilateral serebellar dismetri, disdiadokokinezi, pos-
tural ve aksiyonel tremor tespit edildi. Rutin labora-
tuvar tetkiklerinde hemogram ve standart kan biyo-
kimyası normal sınırlardaydı. Kraniyal MRG’de glo-
bal atrofi ve her iki serebral hemisfer periventriküler 
derin ak maddede, bilateral sentrum semiovalede ve 

her iki serebral hemisfer kortikosubkortikal alanda 
sinyal değişiklikleri ile; mezensefalon ve ponsta 
atrofi izlendi. Beyin Perfüzyon SPECT’de bilate-
ral bazal gangliyonlarda azalmış aktivite tutulumu 
görüldü. Göz muayenesinde Kayser-Fleischer halkası 
tespit edilen hastanın, serum seruloplazmin düzeyi: 
29 mg/dL (referans değer: 25-63 mg/dL); 24 saatlik 
idrarda bakır düzeyi 43,2 μg (referans değer: 
3-35 μg) idi. Karaciğerden truc-cut biyopsi yapıldı 
ve karaciğer dokusunda bakır düzeyinde yükseklik 
(610 μg/g doku) gösterildi. Nörolojik semptomlar, 
nöroradyolojik inceleme ve laboratuvar bulgularının 
kombinasyonu ile erken dönemde Wilson hastalığı 
tanısını alan hastanın tedavi ve takibi planlandı.

Sonuç: Tanı almamış hareket bozukluğu kliniği ile 
başvuran hastaların ayırıcı tanısında, Wilson hastalı-
ğının mutlaka düşünülmesi gerekmektedir.

PS28 - PARKİNSON HASTALIĞINDA 
VARENİKLİNİN İNDÜKLEDİĞİ DİSKİNEZİ
Fatma Genç, Abidin Erdal, Eylem Özaydın Göksu, 
Yasemin Aydemir, Yasemin Biçer Gömceli
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, 
Antalya
Giriş: Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan 
L-Dopanın majör komplikasyonlarından biri olan 
diskineziler koreik, ballistik, stereotipik veya genel-
likle ağrılı olan distonik hareketlerle karakterizedir. 
Yapılan çalışmalar parkinsonlu hayvan modellerinde 
nikotin uygulamasının L-Dopanın indüklediği diski-
neziyi iyileştirdiği yönündedir. Ülkemizde de 2008 
yılından beri sigarayı bıraktırma tedavisinde yaygın 
olarak kullanılan etkili bir farmakolojik ajan olan 
vareniklin a4-b2 nikotinik asetilkolin reseptörünün 
selektif parsiyel agonistidir.

Olgu: Yetmiş üç yaşında, dört yıldır Parkinson has-
talığı olan kadın hasta polikliniğe son zamanlarda 
olan kol ve bacaklarında istemsiz kasılma şikayeti ile 
başvurdu. Alınan öyküye göre hastanın 150 mg/gün 
L-Dopa ve 2 mg/gün pramipeksol kullandığı öğrenil-
di. Muayenesinde tüm vücutta ileri derecede diskine-
tik hareketler mevcuttu. Tam kan, elektrolit değerleri 
ve tiroid fonksiyon testleri normal olan hastanın son 
üç aydır sigarayı bırakmak için vareniklin kullandığı 
öğrenildi. Hastanın ilaca başlamadan önce günün 
çok az bir kısmında diskinetik hareketleri olduğu 
ancak vareniklin tedavisi ile hareket kısıtlılığına yol 
açan ve hemen tüm gün aralıksız devam eden diski-
netik hareketlerin başladığı öğrenildi. Hastada artan 
diskinezilerin varenikline bağlı olduğu düşünülerek 
ilaç kesildi ve amantadin 200 mg/gün başlandı. 
Takipte hastanın diskinezileri düzeldi ve amantadin 
tedavisi de sonlandırıldı.



24 Parkinson Hast Harek Boz Derg Suppl 1, 2015

Sonuç: Alfa4 beta2 nikotinik asetilkolin reseptör-
lerine bağlanan vareniklin, nikotinden daha düşük 
bir aktivite ile bu reseptörleri stimüle eder (agoniz-
ma). Ayrıca nikotinin bu reseptörü stimüle etmesini 
de engeller (antagonizma). Mezolimbik dopami-
nerjik sistem de nikotine bağlı dopamin salınımı 
bloke olurken, nukleus accumbensden ise dopamin 
salınımını arttırmaktadır. Bilinen en yaygın yan 
etkisi bulantı olup ciddi psikiyatrik yan etkileri de 
bulunmaktadır. Sağlıklı kişilerde canlı, anormal 
rüyalar görme, ajitasyon, depresif belirtiler ve intihar 
düşüncesine neden olabildiği bilinen vareniklinin 
literatürde L-Dopaya bağlı ortaya çıkan diskinezileri 
agreve ettiği bildirilmediğinden bu  olguyu paylaş-
mak istedik.

PS29 - PARASOMNİ OLGUSU: PRİMER 
HİPOPARATİROİDİYE BAĞLI BAZAL 
GANGLİA KALSİFİKASYONU
Bilge Koçer, Leyla Daş, Selim Selçuk Çomoğlu
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Nöroloji Kliniği, Ankara

Giriş: Parasomniler, uyku geçişlerinde, uykudan 
uyanma ya da uyku sırasında ortaya çıkan istenmeyen 
fiziksel olaylar ya da deneyimlerdir. Uyurgezerlik 
non-REM ile ilişkili parasomnilerdendir, çocukluk 
ve erişkinlikte ortaya çıkabilir. Multifaktöryel ve 
genetik nedenleri olabilir. 

Olgu: Elli-beş yaşında kadın hasta uyurgezerlik 
yakınması ile başvurdu. Hasta, uykudan korku içeri-
sinde bağırarak uyanıyor, kendi kendine konuşuyor, 
ev içerisinde dolaşıyordu. Bu sırada gözleri açık 
oluyor, karmaşık aktivitelerde bulunabiliyor, bazen 
başını bir yere çarparak uyanıyor, uyandığında ise 
hiçbir şey hatırlamıyordu. Bu yakınmalar 5-6 yıldır 
mevcuttu, hemen her gece oluyordu ve 1-2 saatlik 
aralıklarla gecede 3-4 defa tekrarlıyordu. Hastanın 
öz geçmişinde hafif depresif bulguları mevcuttu. Soy 
geçmişte anne ve kızkardeşinde tremor olduğu ancak 
tanı ve tedavi almadıkları öğrenildi. Nörolojik mua-
yenede solda daha belirgin olmak üzere bilateral üst 
ekstremitelerde hafif derecede postural tremor, sol 
üst ekstremitede hafif derecede bradikinezi ve rijidite 
vardı. Laboratuvar incelemelerinde, serum kalsiyum 
ve parathormon düzeyi düşük, fosfor düzeyi ise yük-
sek bulundu ve primer hipoparatiroidizm düşünüldü. 
Beyin bilgisayarlı tomografisinde bilateral kaudat, 
putamen, globus pallidum ve dentat çekirdeklerde 
kalsifikasyonlar görüldü. Hastanın parasomni yakın-
maları klonazepam ve primer hipoparatiroidizme 
yönelik tedavi sonrasında önemli ölçüde azaldı. 
Parkinsonizm bulguları ise dopaminerjik ilaçlara 
gereksinim olmadan tedavinin üçüncü ayında büyük 
ölçüde düzeldi.

Tartışma: Bazal ganglia kalsifikasyonları çeşit-
li etyolojiler nedeniyle ortaya çıkabilmekte, klinik 
olarak nörolojik ve psikiyatrik bulgular ile prezen-
te olabilmektedir. Olgu primer hipoparatiroidizme 
bağlı bazal ganglia kalsifikasyonu sonucunda, uyur-
gezerliğin ön planda olduğu tablo ile başvurması 
dolayısı ile ilgi çekici bulunmuştur. Erişkin yaşta 
yeni ortaya çıkan parasomni olgularında bazal gang-
lia kalsifikasyonları da etyolojik sebep olarak akılda 
tutulmalıdır.

PS30 - NÖROMİYOTONİ
Duygu Arslan, Nurhak Demir, Zaur Mehdiyev,
Beril Çolakoğlu 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim 
Dalı, İzmir

Özet: Periferik sinirlerin hipereksitabilitesine bağlı 
istemsiz sürekli kas lifi aktivitesi ile karakteri-
ze nöromiyotoni nadir bir hastalıktır. Bu hasta-
lık miyokimi, kramp, kaslarda hipertorfi, hiper-
hidroz gibi klinik özellikler sergilemektedir. 
Elektromiyografik (EMG) incelemede periferik 
sinir hipereksitabilitesini gösteren miyokimik boşa-
lımlar, daha az oranda ise nöromiyotonik boşalım-
lar ve fasikülasyonlar saptanmaktadır. Etiyolojik 
olarak olguların bir bölümünde otoimmün doğayı 
gösteren voltaj kapılı potasyum kanallarına karşı 
antikor gösterilebilmektedir. Hastalık, daha nadir 
olarak paraneoplastik bir zeminde ortaya çıka-
bilmektedir. Toksik kimi ajanlara bağlı gelişen 
nöromiyotoni olguları da mevcuttur. Yirmi dokuz 
yaşında kadın hasta bacaklarda seyirme, ağrı, kasıl-
ma ve yorgunluk nedeniyle dahiliye bölümünde 
etiyolojik inceleme amaçlı izlenirken tarafımıza 
konsülte edildi. Anamnez derinleştirildiğinde bu 
yakınmaların yaklaşık 1.5 yıl önce başladığı ve 
giderek arttığı öğrenildi. Son aylarda kilo kaybı ve 
aşırı terleme yakınmaları da eklenmişti. Bu yakın-
malarla çeşitli hastanelerde dahiliye, fizik tedavi, 
psikiyatri bölümleri tarafından değerlendirilmiş 
fibromiyalji, depresyon, siyatalji gibi ön tanılar-
la çeşitli ilaçlar denenmiş, yanıt alınamamıştı. 
Nörolojik muayenede alt ekstremitelerde yaygın 
miyokimik nitelikte istemsiz hareketler, iğne EMG 
incelemesinde istirahat sırasında doublet triplet 
motor ünit boşalımları ve nöromiyotonik deşarjlar 
saptandı. Nöromiyotoni ön tanısı ile araştırdığımız 
olgumuzda biyokimyasal, hematolojik, romatolojik, 
serolojik incelemelerde ve maliginite taramalarında 
patoloji saptanmadı. Olgumuzda da olduğu gibi tanı 
konulana kadar geçen sürenin çok uzayabileceğini, 
bu yakınmalarla gelen hastalarda nörolojik muayene 
ve EMG bulgularının önemini vurgulamak amacı 
ile olgumuz sunulmaya değer bulunmuştur.
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PS31 - SİMETRİK KORTİKOBAZAL 
SENDROM: OLGU SUNUMU
Sultan Çağırıcı, Arsida Bajrami, Beyza Arslan, 
Elif Demir, Hacı Ali Erdoğan, Nejla Sözer Topçular, 
Dilek Bozkurt, Vildan Yayla
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Nöroloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Kortikobazal sendrom (KBS) asimetrik 
rijidite, apraksi, kortikal duyu kaybı, distoni ve 
miyoklonusla karakterize fenotipik bir tablodur. 
Altta yatan patolojiler, kortikobazal dejenerasyon 
(KBD), progresif supranükleer palsi, Alzheimer, 
Creutzfeldt-Jakob, frontotemporal dejenerasyon-
lardır. KBD, serebral korteks ve bazal gangliyon 
tutulumuna ait klinik bulgularla seyreden dejene-
ratif bir hastalıktır. KBD tanısı patolojik olarak 
konur ve antemortem tanıları birçok kez değişe-
bilir. Bu yazıda, simetrik kortikobazal sendrom 
tanısı alan olgumuz nadir görülmesi nedeniyle 
tartışılmıştır.

Olgu: Yetmiş beş yaşında kadın hasta üç yıl önce 
başlayan konuşma ve okumada bozulma şikayet-
leriyle başvurdu. Son altı aydır ellerinde istem-
siz atmalar, hareketlerinde yavaşlama eklenmişti. 
Nörolojik muayenesinde zaman oryantasyonu kıs-
men bozuktu. Konuşması tutuktu, kelime bulma 
güçlüğü mevcuttu. Bilateral yukarı bakış kısıtlı-
lığı, bradimimi, sağda daha belirgin olmak üzere 
bilateral el bileğinde dişli çark pozitifliği, postural 
tremor, solda aksiyonla ortaya çıkan negatif miyok-
loni saptandı. Sağda asosiye hareket kusurunun 
olduğu, hafif antefleksiyon postüründe yürüyor-
du. Anlaması doğal, isimlendirme ve tekrarlaması 
bozuktu. Akalkuli, aleksi, agrafi ve apraksisi mev-
cuttu. BOS incelemesi protein seviyesinin 75 mg/dL 
olması dışında normal sınırlardaydı. MRG’de fron-
toparyetalde daha belirgin yaygın simetrik kortikal 
atrofi izlendi. PET incelemesinde sol kaudat nukle-
usta hipometabolizma saptandı.

Sonuç ve Yorum: Demans, hareket bozuklukları 
ve diğer bulgularla giden nörodejeneratif hasta-
lıklarla ilgili veriler arttıkça yelpaze genişlemek-
te, bu hastalıklar arasında geçişler görülebilmek-
tedir. Başlangıç yaşı, belirti, klinik ve görüntüle-
me bulguları, seyir birlikte değerlendirildiğinde 
bu olguda klinik tanı olarak KBS, patolojik tanı 
olarak olası KBD düşünülmüştür. KBD’de görün-
tülemelerde hemisferler arası asimetri tipiktir, 
ancak klinik görünüm KBS olmasına rağmen 
simetrik kortikal atrofinin görüldüğü olgular da 
mevcuttur. Görüntülemesinde simetrik kortikal 
serebral atrofi saptadığımız KBS tanısı alan olgu 
sunulmuştur.

PS32 - DİABETİK ÜREMİK HASTADA 
AKUT BİLATERAL BAZAL GANGLİYON 
LEZYONU SENDROMU
Kübra Mehel Metin,1 Tuba Kuz Tekşut2

1Dr Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi, Ankara
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Ankara

Giriş: Bazal ganglia motor kontrol için yüksek enerji 
gerektirir ve serebral metabolizmanın azalmasıyla 
selektiv olarak hasarlanabilir. Bazal ganglia lezyon-
larının etiyolojisinde karbonmonoksit intoksikasyo-
nu, serebral hipoksi ve ekstrapontin myelinosis yer 
almakta olup lezyonlar irreversible olup diabetik 
üremik hastalarda bilateral bazal gangliada reversibl 
olan lezyonlar meydana gelebilir.

Olgu: Yetmiş yaşında erkek hasta hipertansiyon, 
hiperkollesterolemi, diabetes mellitus ve kronik böb-
rek yetmezliği tanıları olup iki yıldır haftada iki 
kez hemodiyalize girmektedir. Hasta iki haftadır 
olan yürüme bozukluğu, hareketlerde yavaşlama ve 
konuşmada yavaşlama şikayeti ile polikliniğimize 
başvurmuştur. Yapılan nörolojik muayenesinde bra-
dimimik, bradikinezik, her iki üst ve alt ekstremitede 
rijidite, postural instabilite ve kol asosiye hareketleri 
azalmış olarak saptanmış olup tremor izlenmemiş-
tir. Hipotansiyon, hipoglisemi, hiponatremi, hipok-
si, karbonmonoksit intoksikasyonu öyküsü olmayan 
hastanın laboratuvar testlerinde BUN 99 mg/dL ve 
kreatinin 6.2 mg/dL, açlık kan şekeri 165 mg/dL ve 
Hb A1c 7.6 olarak saptanmıştır. Kraniyal manyetik 
rezonans görüntüleme (MRG)’de T2 ve FLAİR kesit-
lerde bilateral basal gangliada hiperintensite izlen-
miştir. Levodopa tedavisi başlanmış olup diyalize 
devam edilmiştir. BUN ve kreatinin seviyesi yavaş 
bir şekilde gerilemiştir. İki ay sonra yapılan kontrol 
kraniyal MRG’de hiperintens lezyonun gerilediği 
altı ay sonrada nörolojik muayenede şikayetlerin 
gerilediği izlenmiştir. Levodopa tedavisi azaltılarak 
kesilmiştir. 

Sonuç: Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda 
üremik ensefalopati, strok, nöropati ve miyopati 
gibi nörolojik komplikasyonlar yaygın görülebilir. 
Hemodiyalize giren diabetik hastalarda bilateral 
simetrik bazal ganglia değişiklikleri ile birlikte akut 
ekstrapiramidal hareket bozuklukları nadir görül-
mektedir. Bu sendrom ilk 1998’de Wang et al. 
tarafından tanımlanmıştır. Ekstrapiramidal hareket 
bozukluğu hipo veya hiperkinetik hareket bozuk-
luğu şekline olabilir. Parkinsonizme sebep olan 
bazal ganglia lezyonlarının patofizyolojisi bilin-
memekte olup radyolojik görüntüleme bulguları bu 
sendrom için tipiktir. Üremik toksinler, diabetik 
mikroanjiopathi, metabolik asidoz, hipoglisemi gibi 
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faktörlerin lezyonların oluşumunda ilişkili olabilece-
ği öne sürülmüştür. Lezyonlar kraniyal BT’de bila-
teral bazal gangliada dansite azalması ve kraniyal 
MRG’de T1 ağırlıklı görüntülemede intensite azal-
ması T2 ağırlıklı görüntülemede aynı alanda intensite 
artışı olarak izlenir. Lezyonlar hastanın takibinde 
genellikle geriler veya tamamen kaybolur. Ancak 
bazal ganglianın medial bölgesinde irreversibl kistik 
dejenerasyon meydana gelebilir. Tedavide semptoma-
tik tedavi ve diyaliz yer almaktadır. Klinik semptom-
lar spontan iyileşir ve görüntüleme bulguları geriler. 
Bizim olgumuz diabetik üremik hastada bilateral 
bazal ganglia lezyonu sendromunun tipik radyolojik 
görüntüleme ve klinik bulguları ile prezente olmuş 
olup nadir görüldüğü için sunmak istedik.

PS33 - SİRENGOMİYELİ İLE BİRLİKTE 
OLAN İKİ SERVİKAL DİSTONİ OLGUSU
Emine Genç, Betigül Yürüten Çorbacıoğlu,
Bülent Oğuz Genç, Demet Kıreşi, Afak Abbasova
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 
Nöroloji Anabilim Dalı, Konya

Giriş: Medulla spinalisin santral bölümünde yer alan 
lezyonlar nadir olmakla birlikte istemsiz hareketlere 
yol açabilirler. İntramedüller tümörler, sirengomiyeli 
ya da her ikisinin birlikte olduğu durumlarda hareket 
bozukluklarının eşlik ettiği hastalar bildirilmiştir.

Olgu 1: Elli yaşında kadın hasta son iki aydır boy-
nunda ve gözkapaklarında kasılma ve ağrı yakınma-
sıyla başvurdu. Nörolojik muayenesinde sola latero-
kollis ve blefarospazm gözlendi. Motor ya da duyu 
defisiti saptanmadı. Kraniyal MR, serum bakır ve 
serüloplazmin, 24 saatlik idrarda bakır düzeylerinide 
içeren biyokimyasal ve hematolojik testleri normaldi. 
Öyküde istemsiz hareketlere yol açacak ilaç kulla-
nımı yoktu. EMG’de her iki tarafta sternocleido-
mastoid ve orbicularis oculi kasları ile sol splenius 
capitis ve paravertebral kaslarda spontan motor ünit 
potansiyelleri (MÜP’ler) saptandı. Sağ median ve 
bilateral tibial SEP latanslarında hafif uzama vardı. 
Servikal MR’de C1-C7 düzeyleri arasında sirengo-
hidromiyeli görünümü saptandı. Cerrahi endikasyon 
düşünülmediğinden tutulan kaslara botulinum toksin 
enjeksiyonu uygulandı ve kısmi düzelme gözlendi.

Olgu 2: Elli dört yaşında erkek hasta bir yıldır boy-
nunda istemsiz kasılma ve ağrıdan yakınmaktaydı. 
Nörolojik muayenesinde sola laterokollis ve disto-
nik tremor izlendi, başka nöropatoloji saptanmadı. 
Öyküde distoniye yol açabilecek ilaç kullanımına 
rastlanmadı. Kraniyal MR, hematoloji, tiroid fonk-
siyonları, serum bakır ve serüloplazmin düzeyleri 
normal bulundu. Servikal MR’de C4-T2 arasında 
sirengomiyelik kavite tespit edildi. EMG’de her 

iki semispinalis capitis kasları ile sol trapezius 
kaslarında spontan MÜP’ler görüldü, median SEP 
latansları hafifçe uzamıştı. Hasta cerrahi tedaviyi 
kabul etmediğinden botulinum toksin enjeksiyonları 
uygulandı ve takipte kısmi düzelme gözlendi.

Tartışma: Literatürde sirengomiyeli ile birlikte 
tortikollis, distoni veya miyoklonus gibi hareket 
bozukluklarına rastlanabildiğinden söz edilmektedir. 
Sunulan iki olgu sirengomiyeli ve hareket bozukluğu 
beraberliğinin nadir görülmesi açısından literatür 
bilgisi eşliğinde tartışılmıştır.

PS34 - PARKİNSON HASTALIĞININ 
KOMPLİKASYONU OLARAK KREATİN 
FOSFOKİNAZ YÜKSEKLİĞİ
Kübra Mehel Metin
Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, 
Ankara

Giriş: Etyolojide farklı nedenler olan rabdomiyoliz 
akut böbrek yetmezliğinin olası nedenlerinden biri-
dir. Parkinson hastalığında rabdomiyoliz literatürde 
iki olguda bildirilmiştir. 

Olgu: Yetmiş dokuz yaşında erkek hasta altı ay önce 
başlayan yürümede, hareketlerde yavaşlama şikayeti 
ile polikliniğimize başvurdu. Nörolojik muayenede 
bradimimik,sol üst ve alt ekstremitede bradikinezi, 
yürüme yavaş ve sol kol asosiye hareket yavaşlamıştı, 
istirahat tremoru izlenmedi. Hastaya Parkinson has-
talığı tanısı koyularak pramipexol 3x0.25 mg başlan-
dı. BUN, kreatin, AST ve ALT değerleri normaldi. 
Hasta ilacı düzenli kullanmamış ve o dönemlerde 
şiddetli boyun ağrısı, ağrı nedeniyle başını kaldır-
ma zorluğu şikayeti olmuş. Takibe gelmeyen hasta 
fizik tedavi rehabilitasyon polikliniğine başvurmuş. 
Servikal MR’de diskopati veya ağrıya neden olabi-
lecek patoloji saptanmamış. Hastanın o dönemde 
yapılan kan tahlillerinde CPK: 600 saptanmış ancak 
takip yapılmamış. Hasta tedaviyi düzenli kullanma-
maya devam etmiş. Bir ay sonra diare sonrası çok 
şiddetli boyun ağrısı, başta düşme,belirgin antefle-
xion postür, konuşmada belirgin yavaşlama, yutma 
güçlüğü şikayeti ile başvurdu. Nörolojik muayenede: 
Kraniyal sinirler intak, bradimimik, hipofonik, dört 
ekstremitede güç defisiti saptanmadı, baş flexion 
ve extansiyonu 5/5, her iki üst ve alt ekstremitede 
bradikinezi ve rijidite, belirgin anteflexion postürde 
olduğu saptandı. Kraniyal MR’da subkortikal kronik 
iskemik değişiklik izlendi. Laboratuvar değerlerinde 
BUN: 62 Kre: 1.6 ALT: 91 AST: 97 CPK: 1575 U/L 
saptandı ve günlük takip yapıldı. İdrar çıkışı normal 
olan hasta nefrolojiye konsulte edildi. Akut böbrek 
yetmezliği gelişmekte olduğu tam olarak şiddetli rab-
domiyoliz olmamakla birlikte ılımlı bir kas yıkımı 
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ile ilişkili olabileceği diare nedeniyle dehidratasyona 
bağlı olarak renal yetmezliği gelişimini kolaylaştır-
dığı belirtildi. Antiparkinson tedavi almayan hastaya 
levadopa+benserazid 4x125 mg başlandı. Hastanın 
tedavi sonrası dramatik olarak şiddetli boyun ağrısı, 
düşük baş, belirgin anteflexion postürün ve yutma 
güçlüğünün gerilediği izlendi. Tedavi sonrası yapılan 
CPK: 64 BUN: 16 Kre: 08 ALT: 17 AST: 14 saptandı. 

Sonuç: Ağrı parkinson hastalığının en erken klinik 
belirtisi olabilmekle beraber rijidite, akinezi, distoni, 
akatizi ağrıya neden olabilir. Dopaminerjik tedavi 
ile düzelir. Rijidite kas tonusu artışı olup ekstremite 
çizgili kasları etkilemesi yanısıra aksiyal kaslarıda 
etkilemekte olup öne doğru eğik postür gelişmesine 
neden olur. Bizim olgumuzda ciddi rijidite ve kasıl-
maya bağlı hafif düzeyde kas yıkılması gelişmiş olup 
dehidrate olduğu dönemde akut böbrek yetmezliği 
gelişmiştir. Literatürde bir tane Parkinson hastalığı 
olup yaygın koreiform ve distonik hareketleri olan 
bir olguda CPK, AST ve ALT yüksekliği, akut renal 
yetmezlik gelişen ve bir tane akinetik tabloda gelen 
hasta bildirilmiştir. Levadopa tedavisi ile olgumuzun 
tüm şikayetleri ve laboratuvar değerleri gerilemiştir. 
Etkin antiparkinson tedavi uygulamasının önemini 
vurgulamak ve parkinson hastalığı CPK yüksekliği 
ile birlikteliğini göstermek için sunmak istedik.

PS35 - ABDUSENS PARALİZİSİ İLE 
SEYREDEN GENÇ PARKİNSONİZM 
OLGUSU
Dilcan Kotan, Yeşim Güzey Aras, 
Semra Alaçam Köksal, Belma Doğan Güngen
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Nöroloji Kliniği, Sakarya

Giriş: Parkinson hastalığı, substantia nigra başta 
olmak üzere bazal gangliyon dejenerasyonuna bağlı, 
kronik, progresif nörodejeneratif bir klinik sendrom-
dur. Parkinson hastalığı, istirahat tremoru, postural 
instabilite, bradikinezi ve rijidite ile karakterize 
karakteristik özellikleridir. Burada, atipik seyirli ve 
abdusens felci olan ender bir olgu sunulmaktadır.

Olgu: Kırk dokuz yaşındaki erkek hasta, heyet 
polikliniğine yürümede güçlük şikayeti ile baş-
vurdu. Anamnezinden dokuz yıl önce yürümede 
güçlük olduğu, o dönemde demiyelinizan hastalık 
ön tanısıyla intravenöz metilprednizolon tedavisi 
aldığı öğrenildi. Tedaviye yanıt alınamayan hastanın 
zamanla şikayetlerine çift görme ve sol gözde içe 
kayma, sol elde titreme, denge kaybı, ileriye doğru 
adım atmada güçlük, sık düşme şikayetleri eklenmiş. 
Öz geçmişinde 25 yıl fabrikada demir kesme işinde 
çalıştığı öğrenildi. Nörolojik muayenesinde sol göz 
primer pozisyonda içe deviye, solda dışa ve yuka-

rı bakışta kısıtlılık, bradikinezi, sol elde istirahat 
tremoru, ekstremitelerde rijidite, her iki el bileğinde 
dişli çark belirtisi, derin tendon reflekslerinde can-
lılık, manyetik yürüyüş izlendi. Rutin laboratuvar 
incelemeleri, serum ve idrar bakır, seruloplazmin, 
vitamin E düzeyleri normal idi. Herediter spas-
tik parapareziye yönelik genetik inceleme istendi. 
Parkinsonizm bulgularına yönelik L-dopa 3x125 mg 
başlandı dramatik düzelme görüldü, dopaminerjik 
tedaviden pramipeksol tedavisine geçildi. Bu tedavi-
yede aynı yanıtı veren olgumuz, tama yakın düzeldi. 

Tartışma: Parkinson hastalığı, çevresel ve genetik 
faktörlerden etkilenen multifaktöryel bir hastalık-
tır. Demir birikimi nörodejeneratif sürece katkı-
da bulunmakta ve seruloplazmin demirin zararsız 
forma dönüştürülmesini sağlayarak, santral demir 
metabolizmasında rol oynamaktadır. Parkinson has-
talığında nadirde olsa kranyal sinir paralizilerinin 
olabileceği bildirilmiştir. Burada uzun yıllar demir 
tozuna maruz kalan ve klinik seyrinde abdusens felci 
görülen genç parkinsonizm bulgulu ender bir olgu 
sunulmaktadır.

PS36 - DBS UYGULANMIŞ ERKEN 
BAŞLANGIÇLI İLERİ DÖNEM 
PARKİNSON HASTASI OLGU SUNUMU
Yeşim Güzey Aras,1 Dilcan Kotan,2 
Belma Doğan Güngen1

1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Nöroloji Kliniği, Sakarya
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği, 
Sakarya

Özet: Parkinson hastalığı (PH) rijidite, bradikinezi, 
postural dengesizlik, tek taraflı istirahat tremoru gibi 
nörolojik bulgularla karakterize dopaminerjik nöron-
larda dejenerasyonla seyreden ilerleyici bir nörolojik 
hastalıktır. Tedavisinde farmakolojik ajanlar, cerrahi 
yöntemler, destek tedaviler kullanılmıştır. Cerrahi 
tedavilerden Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) son 
dönemlerde tedavide sıkça kullanılmaya başlanmış-
tır ve en sık subtalamik nukleusa uygulanır. Burada 
15 yıldır PH nedeni ile tedavi gören bilateral isti-
rahat tremoru, bradikinezi, diskinezileri ve uzamış 
off fenomeni ön planda olan DBS uygulanmış olgu 
sunulmuştur.

Olgu: Kırk üç yaşında erkek hasta kliniğimize 
ellerde bilateral istirahat tremoru, bradikinezi, bra-
dimimi, yaygın diskinezi ve uzamış off fenomeni ile 
başvurdu. Öyküsünde yaklaşık 15 yıl önce PH tanısı 
aldığı, medikal tedavi başlandığı şikayetlerinin iler-
lemesi üzerine dokuz yıl önce sağ pallidotomi yapıl-
dığı beş yıllık iyilik süresinden sonra şikayetlerinin 
tekrar ettiği, günlük off süresinin 10 saate uzadığı, 
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diskinezilerin günlük yaşamını etkilediği öğrenildi. 
Nörolojik muayenesinde bradikinezi, bradimimi, 
bilateral istirahat tremoru, tüm vucutta yaygın dis-
kinezi, fonasyon bozukluğu ve dört ekstremitede 
rijidite saptandı. Hasta cerrahi tedavi için ileri bir 
merkeze yönlendirildi ve bilateral DBS uygulandı. 
Hastanın özellikle diskinezi, tremor şikayetlerinde 
belirgin düzelme gözlendi ve off fenomeni tamamen 
ortadan kalktı medikal tedaviye devam edildi, polik-
linik takibine alındı.

Tartışma: DBS’nin son 15 yılda kullanıma gir-
mesi PH’de büyük bir tedavi olanağı sağlamıştır. 
Bu cihazların, özellikle STN üzerinde supresyon 
yapması yoluyla PH’nin uzun süreli olarak sempto-
matik düzelmesini sağlaması mümkün olabilmek-
tedir. Maliyetinin yüksek olması bazı merkezlerde 
yapılabilmesi kullanımını sınırlandırmıştır. Bu olgu 
medikal tedaviye yanıtsız PH’de cerrahi tedavinin 
bir seçenek olduğunu ve uygun hastalarda mutlaka 
denenmesi gerektiğini vurgulamak için sunulmuştur. 

PS37 - GEÇ TANI KONULAN AKİNETİK 
RİJİD FORM PARKİNSONLU BİR OLGU
Yeşim Güzey Aras,1 Belma Doğan Güngen,1 
Dilcan Kotan2

1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Nöroloji Kliniği, Sakarya
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği, 
Sakarya

Özet: Parkinson hastalığı (PH), ekstrapiramidal sis-
temin progressif ve dejeneratif bozukluğuyla ortaya 
çıkan bir hastalıktır. Hastalığın başlangıç yaşı ortalama 
50-60 yaş civarındadır, ancak tüm hastaların %5’inde 
hastalık 40 yaşından önce başlar. Burada 70 yaşında 
yürüyememe şikayeti ile kliniğimize başvuran ve geç 
parkinson tanısı konulan hasta sunulmuştur.

Olgu: Yetmiş yaşındaki erkek hasta kliniğimize 
yürüyememe şikayeti ile başvurdu. Öyküsünde otuz 
yıl öncesinden başlayan hareketlerde yavaşlama, 
yürümede bozulma olduğu, şikayetlerinin giderek 
ilerlediği ve beş yıl sonra tekerlekli sandalyeye 
bağımlı hale geldiği, spastik paraparezi tanısı konul-
duğu ve ilaç kullanım olmadığı öğrenildi. Soy geç-
mişinde, abisinde PH olması dışında özellik yoktu. 
Nörolojik muayenesinde bradimimi, bradikinezi, alt 
ekstremitelerde belirgin rijidite saptandı, destekle 
dahi ayağa kalkamıyor ve yürüyemiyordu. Kraniyal 
görüntülemesinde serebral atrofi, periventriküler 
iskemi dışında özellik yoktu. Parkinson hastalığına 
ait bulguları nedeniyle düşük doz L-dopa tedavisi 
başlandı ve günlük dört dozda 600 mg/güne çıkıldı. 
Tedavinin üçüncü haftasında iki taraflı destekle 
mobilize olabiliyordu ve rijiditesinde belirgin azalma 

farkedildi. Fizyoterapi programına alınan olgumuz 
yaklaşık beş hafta sonra tek yanlı destekle mobilize 
idi ve günlük aktivitelerinin büyük bir bölümünü 
yardımsız yapabiliyordu.

Tartışma: PH, klinik triyadı ile kolayca tanınsada 
akinetik rijid formlu başlangıçlarda tanıda hata ve 
gecikmeler sıkça olabilmektedir. Bizim olgumuzda 
PH belirtileri 40 yaşta başlamış, ancak bradikinezi 
ve rijiditesi ön planda olduğu için yanlış tanı konul-
muştu. Bu sunumda, tanı hatalarına dikkat çekilmek 
istenmiş ve çok gecikmiş olgularda dahi L-dopa 
yanıtının, hastalığın tanı ve tedavisinde altın standart 
olduğu vurgulanmıştır.

PS38 - KORTİKOBAZAL DEJENERASYONA 
EŞLİK EDEN KONTRALATERAL 
SEREBELLAR HİPOMETABOLİZMA
Aslı Demirtaş-Tatlıdede, Haşmet Hanağası, 
Seda Büker, Başar Bilgiç, Hakan Gürvit
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji 
Anabilim Dalı, Davranış Nörolojisi ve Hareket 
Bozuklukları Ünitesi, İstanbul

Amaç: Bu bildiride kortikobazal dejenerasyon tanısı 
ile izlenmekte olan ve fonksiyonel nörogörüntüleme 
aracılığıyla kontralateral serebellar hipometabolizma 
bulgusunun saptandığı bir olgu sunulacaktır. 

Olgu Sunumu: Altmış üç yaşında kadın hasta 
yaklaşık iki yıl önce başlayan hareketlerde yavaş-
lama ve konuşma bozukluğu şikayetleri ile başvur-
du. Hastanın son altı aydır anlamasının da bozul-
duğu ifade edildi. Öz geçmişinde üç yıl önce eşi-
nin ölümü sonrası depresyon geçirdiği öğrenilen 
hastanın soy geçmişinde özellik yoktu, ailesinde 
demans veya hareket bozukluğu olan birey olma-
dığı ifade edildi. Nörolojik muayenede Myerson 
işareti pozitifti. Sağda belirgin asimetrik parkin-
sonizm saptanan hastanın yürüyüşü yavaşlamış ve 
sağ kolun assosiye hareketleri azalmıştı. Yabancı 
el fenomeni yoktu. Sağda apraksi testleri bozuk-
tu. Otonom bulgusu yoktu. İleri düzeyde afazik 
olan hastanın konuşması tutuktu, gramer bozul-
muştu, içerik oldukça fakir ve anlaşılması zordu. 
Anlaması ikili emir düzeyinde olan hasta komp-
leks emirleri gerçekleştiremedi. Tekrarlama basit 
cümle seviyesinde korunuyordu, kompleks cümle 
tekrarı bozuktu. Okuma ve yazma hastanın eğitim 
durumu nedeniyle değerlendirilemedi. Bu klinik 
bulgularla muhtemel kortikobazal dejenerasyon 
tanı kriterlerini dolduran hastanın Flor-18-FDG 
PET görüntülemesinde sol frontotemporoparietal 
bölgede ağır hipometabolizma saptandı; bu bulgu-
ya sağ serebellumda diffüz hipometabolizmanın 
eşlik ettiği görüldü. 
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Yorum: Kortikobazal dejenerasyon ilk olarak Rebeiz 
tarafından ‘nöronal akromazi ile birlikte kortiko-
dentatonigral dejenerasyon olarak tanımlanmasına 
rağmen şu andaki genel kanı bu hastalıkta serebellu-
mun etkilenmediği yönündedir. Diğer taraftan yakın 
dönemde yapılan nöropatoloji çalışmaları kortikoba-
zal dejenerasyon hastalarında serebellar tutulumun 
nadir olmadığına işaret etmektedir. Bu çalışmalar 
kortikobazal dejenerasyonda dentate nukleus dejene-
rasyonu, serebellar ak maddede 4R-tau birikimi ve 
serebellar kortekste tau patolojisi olduğunun altını 
çizmiştir. Bu olgu kortikobazal dejenerasyonda fonk-
siyonel görüntüleme aracılığıyla serebellar tutuluma 
dikkat çekmesi nedeniyle önemlidir. 

PS39 - HEMİPARKİNSONİZM VE 
HEMİATROFİ SENDROMU: BİR OLGU 
SUNUMU
Hakan Tekeli, Mehmet Güney Şenol, 
Mustafa Tansel Kendirli
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Nöroloji Kliniği, 
İstanbul

Özet: Hemiparkinsonizm ve hemiatrofi sendromu 
(HPHS) parkinsonizmin göreceli olarak ender bir 
formu olup Klawans tarafından 1981’de tanımlan-
mıştır. Sendrom sıklıkla zorunlu olmamakla birlikte 
hastaların erken çocukluk döneminde bir vücut yarı-
sında atrofi le karakterizedir ve hemiparkinsonizm 
genellikle sonraları ortaya çıkar. Belirtiler tek taraflı 
başlar ve diğer tarafa yayılmadan veya ilerlemeden 
uzun süre değişmeden kalır. Tek taraflı HPHA başla-
dığı taraftaki distoni sık nörolojik özelliklerden biri-
dir. Yetmiş beş yaşındaki erkek hasta giderek artan 
yürüme zorluğu, sağ elini kullanma zorluğu yakın-
ması hastanemiz hareket bozuklukları polikliniğine 
başvurdu. Yakınmaları altı yıldır vardı ancak son bir 
yıldır şiddetlenmiş hatta evden çıkamaz hale gelmiş-
ti. Gençliğinden beri sağ elinin titrediğini ve propra-
nalol ile bunun azaldığını ifade ediyordu. Nörolojik 
muayenesinde sağ üst ve altta sapastite tarzında tonus 
artışı, DTR sağda hiperaktif, sağda postural ve istira-
hatte tremor var idi. Apraksi kusuru yok, alien hand 
tariflemiyordu. Yürüyüş destekle olmakla birlikte 
postural instabilitesi vardı. Kraniyal MR inceleme-
sinde hemisferal asimetri vardı. Levodopa önceden 
de alan hastada doz artışı yapıldı. Madopar dozu 
5x187.5 olarak artırıldı, baklofen eklendi. Kognitif 
işlevleri normal olan hastanın yakınmalarda değişik-
lik olmayınca tetrabenazin tedavisi ile belirgin bir 
farklılık görülmedi. Bu sendromu (HPHS) idiopatik 
Parkinson hastalığından ayıran diğer klinik özel-
liklerden birisi göreceli yavaş ilerleyiş ve değişken 
levodopa cevabıdır. Klinik manifestasyon çok fazla 

heterojen ve geniş varyasyon şeklindendir. MRG 
bulguları, levodopa cevabı ve hastalığın ilerleyişi 
olgu bazında bir durumdur. Altta yatan patogenez net 
olarak anlaşılamamıştır. Bu sendromu karakterize 
ve olası patojenik mekanizmaları hakkında içgörü 
sağlamak amacıyla bu olguyu sunduk. 

PS40 - STRİATAL EL VE STRİATAL AYAK: 
OLGU SUNUMU
Duygu Arslan, Zaur Mehdiyev, Beril Çolakoğlu, 
Raif Çakmur
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anablim 
Dalı, İzmir

Özet: ‘Striatal el’ ve ‘striatal ayak’, idiopatik 
Parkinson hastalığı (PH) ve diğer parkinsonizm 
tablolarında ortaya çıkabilen distal ekstremite defor-
mitelerini tanımlamak için kullanılır. ‘Striatal el’ 
tipik olarak metakarpofalangeal ve distal interfa-
langeal eklem fleksiyonu, proksimal interfalangeal 
eklem ekstansiyonu ve el bileğinin ulnar deviasyonu 
şeklindedir. ‘Striatal ayak’ ise genellikle başparmak 
ekstansiyonu, diğer parmakların fleksiyonu ve eki-
novarus ayağı şeklinde ortaya çıkar. Bu bildiride 
‘striatal el’ ve ‘striatal ayak’ bulgusu olan iki olgu 
sunulmuştur.

Olgu 1: Beş yıldır hareketlerde yavaşlama yakınması 
olan 72 yaşında erkek olgu üç yıl sonra sol elde titre-
me, yürüme ve konuşma bozukluğu yakınması başla-
dıktan sonra başka bir merkezde PH tanısı konmuştu. 
Hasta polikliniğimize başvurduğunda solda belirgin 
dört yanlı parkinsonien bulguları ve sol elde belirgin 
her iki elde ‘striatal el’ görünümü vardı, 2x50 mg 
levodopa-karbidopa-entakapon tedavisi almaktaydı.

Olgu 2: Altmış iki yaşında kadın hastanın yedi yıl 
önce sol ayakta titreme, yürürken sol ayağı sürüme 
şeklinde yakınmaları başlamış, üç yıl sonra sol üst 
ekstremitede de titreme ortaya çıkınca PH tanı-
sı konmuştu. Levodopa tedavisi başlanmış ancak 
hasta ilacını düzenli kullanmamıştı. İlk yakınmalar 
başladıktan altı yıl sonra sol ayak parmaklarında 
şekil bozukluğu ortaya çıkmış ve giderek ilerlemişti. 
Hasta polikliniğimize başvurduğunda solda belirgin 
dört yanlı parkinsonien bulgular ve sol alt ekstre-
mitede ‘striatal ayak’ deformitesi mevcuttu. Hasta 
bu deformite nedeniyle ağrı hissediyor, zorlukla 
yürüyor, ayakkabı giyemiyor, terlikle geziyordu. 
Başvuru sırasında levodopa-benserazid 125 mg 2x1, 
pramipeksol 0.250 mg 2x1 tedavisi almaktaydı. Bu 
iki olgu, romatolojik ve ortopedik problemler ile 
sıklıkla karıştırılabilen ve olgularımızda olduğu gibi 
yetersiz ve gecikmiş tedavi alan olgularda daha sık 
görülen ‘striatal el’ ve ‘striatal ayak’ bulgusuna dik-
kat çekmek amacıyla sunulmaya değer bulunmuştur. 
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Olgulardaki deformitelerin fotoğraflarının paylaşıl-
ması ve konunun literatür verileri ışığında tartışılma-
sı planlanmıştır.

PS41 - ERİŞKİN YAŞTA NÖROLOJİK 
BULGULARLA PREZANTE OLAN NADİR, 
TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR OLGU SUNUMU: 
NİEMANN-PİCK TİP C VE MİGLUSTAT 
TEDAVİSİ ALTINDA 18 AYLIK TAKİP
Halil Önder, Bülent Elibol
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim 
Dalı, Ankara

Giriş: Niemann-Pick tip C (NPC) hastalığı otozomal 
resesif geçişli lipid transport bozukluğunun neden 
olduğu nörovisseral bir lipid depo hastalığıdır. Hem 
çocuk hem erişkin populasyonu etkilemekle beraber 
erişkinlerde daha yavaş klinik seyir göstermekte; 
kognitif yıkım, ataksi, distoni, vertikal bakış kısıtlı-
lığı ile prezante olabilmektedir. Erişkin yaşta distoni, 
ataksi ve vertikal bakış paralizisi ile bulgu veren, 
klinik kuşku üzerine genetik çalışma ile NP-C tanısı 
koyup miglustat tedavisi başladığımız bir hastanın 
takip bulguları sunulacaktır.

Olgu: Kırk üç yaşında kadın hasta 10 yıl önce 
başlayan ve giderek ilerleyen yürümede denge-
sizlik, el-ayaklarda istemsiz kasılma şikayetleri 
ile merkezimize başvurdu. Hastanın öyküsünden, 
son iki yıldır artikülasyon bozukluğu ve peltek 
konuşma, son bir yıldır da özellikle sıvı gıdaları 
genzine kaçırma şeklinde bulber semptomlarının 
da başladığı öğrenildi. Üç yıl önce bu şikayetlerle 
başvurduğu farklı bir merkezde serebellar ataksi 
tanısı ile izlenmekteydi. Hastanın yapılan nörolojik 
muayenesinde aşağı vertikal bakışta %80’e varan 
oranda kısıtlılık saptandı (Şekil 1); gözün sak-
kad hareketleri bilateral, yaygın yavaşlamış olarak 
değerlendirildi. Sereballar muayenesi alt ve üst 
ekstemitelerde bilateral bozuk, yürüyüşü ataksik 
olarak değerlendirildi. Ekstrapiramidal muayene-
sinde üst ekstremite kaslarında daha hakim olmak 
üzere boyun ve alın kaslarında da olan yaygın ancak 
hafif derecede distonik hareketlerin olduğu görül-
dü. Çekilen kraniyal MRG’de yaygın orta derecede 
parankimal atrofi, frontal beyaz cevherlerde non-
spesifik T2 hiperintens sinyal değişiklikleri görüldü 
(Şekil 2). Yapılan laboratuvar incelemeleri (tam kan 
tetkiki, serum biyokimya, periferik yayma, tiroid, 
lipid, B12, folat, seruloplazmin, Cu, idrar Cu, BOS 
çalışması) normal sınırlardaydı. Abdominal ultra-
sonografsinde splenomegali olduğu görüldü. Klinik 
bulgular ve splenomegalinn varlığı üzerine ön tanı-
da düşünülen NP-C’ye yönelik ileri inceleme amaçlı 
yapılan kemik iliği aspirasyon biopsisi köpüksü his-

tiositlerde artım gösteren normoselüler kemik iliği 
olarak değerlendirildi. Bu bulgular NP-C ile uyum-
lu olmakla beraber nonspesifik olduğu için kesin 
tanı için genetik çalışma yapıldı. Çalışma sonu-
cunda NPC1 geninde (c.852delIT) 284Phefs309 
ile mutasyonu saptanarak erişkin başlangıçlı NP-C 
tanısı konuldu ve miglustat tedavisi başlandı (semp-
tomatik ek bir tedavi olmaksızın). Hastanın 18 aylık 
izlemlerinde sıvı gıdalarla aspirasyon sorunun tam 
olarak düzeldiği, distonik hareketlerinde de kısmi 
düzelme olduğu görüldü. Vertikal bakış paralizisin-
de düzelme kaydedilmedi. Kötüye giden bir bulgusu 
olmadı. Hastanın NP-C disabilite skoru (ambulas-
yon, lisan, manipülasyon, yutma) dokuzdan sekize 
indi. Uluslararası ataksi değerlendirme skala puanı 
24’den 20’ye düzeldi.

Tartışma: Erişkin başlangıçlı NP-C hastalığın-
da en sık görülen bulgular ataksi, vertikal bakış 
kısıtlılığı, kognitif yıkım, dizartri, distoni olarak 
belirtilmektedir. Klinik çalışmalarda etkinliği 
gösterilmiş ve Avrupa birliği tarafından da onay-
lanmış tek tedavi miglustat’dır. Miglustat gliko-
seramid sentezi inhibisyonu yoluyla nöronlarda 
glikosfingolipid birikimini engelleyerek etkinlik 
göstermektedir. Miglustat tedavisinin hastalık 
progresyonunu yavaşlattığı, hatta yakın zamanda 
yayınlanan uzun dönem takipli bir italyan çalış-
masında hastalık bulgularında düzelme sağladığı 
belirtilmektedir. Olgumuzda da miglustat tedavisi 
altında 18 aylık takiplerde ataksi skorlarında 
azalma ve özellikle yutma ile ilgili şikayetlerinde 
düzelme sağlanmıştır, vertikal bakış kısıtlılığı 
ve sakkadik göz hareketlerinde bir fark saptan-
mamıştır. Erişkin yaşta ataksi, vertikal bakış 
kısıtlılığı, distoni, kognitif yıkım ile bulgu veren 
hastalarda, tedavi edilebilir bir hastalık olan 
NP-C’nin klinisyenler arasındaki farkındalığı art-
tırılmalıdır.

Şekil 1. Aşağı vertikal bakış paralizisi.
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PS42 - KORTİKOBAZAL SENDROM 
KLİNİĞİ İLE ORTAYA ÇIKAN SEREBRAL 
AMİLOİDOMA
Mehmet Yasir Pektezel,1 Yahya Büyükaşık,2 
Bülent Elibol1

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim 
Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Anabilim 
Dalı, Ankara

Giriş: Kortikobazal sendrom (KBS), geniş spek-
turumda hastalık grubunu içinde barındırır, en sık 
olarak kortikobazal dejenerasyon şeklinde karşımıza 
çıkar bunun dışında Alzheimer hastalığı, tau negatif 
FTD, progresif supranükleer palsi ve serebrovas-
küler hadiseler diğer nedenler arasında sayılabilir. 
Ekstremite apraksisi, kortikal duyu kaybı, ‘alien 
hand’ fenomeni, fokal miyoklonus ve dopaminerjik 
yanıtı kısıtlı olan rijidite-bradikinezi, kişilik ve dav-
ranış değişiklikleri, yürütücü fonksiyon bozukluk-
ları, progresif akıcı olmayan afazi şeklinde klinik 
tablolar sendrom seyrinde izlenebilir. Bu poster 
sunumunda KBS kliniği ile başvuran olan olguyu 
ileri incelemelerinde koyulan ‘Serebral Amiloidoma’ 
tanısı ve tedavi denemesi üzerine sunmaktayız.

Olgu: Altmış yedi yaşında kadın hasta kliniğimize 
son iki sene içerisinde gelişen progresif olarak artan 
konuşmasında azalma cümle içeriğinde fakirleşme, 
yürüme güçlüğü ve davranış-mizaç değişiklikle-
ri şikayetleri ile başvurdu. Nörolojik mauyenesin-
de bilinci açık, koopereasyonu kısıtlıydı, dizartrisi 
belirgin olup cümle içeriği azalmış isimlendirmesi 
bozulmuştu; extrapiramidal belirgin rijidite ve bra-
dikinezisi yanı sıra dönüşlerde belirgin olan donma 
fenomeni mevcuttu. Motor defisiti olmayıp sol üst 
ekstremitede söndürme fenomeni tespit edilmişti ve 
sol plantar yanıtı ekstansör idi. Klinik olarak KBS 

düşünülen hastanın kraniyal MRG incelemesinde 
özellikle sağ temporal ve sağ ponto-mesensefalik 
alanlarda perivasküler inflamasyonun eşlik ettiği 
hiperintens nodüler kontrastlanma paternine sahip 
lezyonlar izlenen hastanın tanısına yönelik olarak 
biyopsi yapılması kararlaştırıldı ve sağ posterior pari-
etal yaklaşımla kraniektomiyi takiben biyopsi işlemi 
tamamlandı. Biyopsi sonucunda Kongo red incele-
mesinde çift kırınım paterni, kristal viyole boyasında 
metakromazi saptanırken; transtretin boyası negatif 
olarak saptandı. Kappa ve lambda antijen boyama-
sında pozitif sonuç alındı, perivasküler CD 138+ 
plazmositer hücre birikimi görüldü. Mevcut biyopsi 
paterni ‘Serabral Amioloidoma’ olarak raporlandı. 
Operasyon sonrası steriotaksik biyopsi alanında apse 
formasyonu gelişti sonrasında uygun antibiyoterapi 
tedavisi uygulandı. Amiloidoma tedavisi açısından 
Hematoloji birimi ile birlikte izlenmeye başlanan 
hastaya primer serebral amiloidoma tanısına yönelik 
Lenalidomid tedavisi verilmesi planlandı.

Amiloidoma çözünebilir olmayan B-plak yapısında 
fibriller protein materyalin tümör benzeri birikimi 
olarak tanımlanmaktadır. Serebral parenkimal ami-
loidoma çok nadir olup bugüne kadar 27 olgu bildi-
rilmiştir. Serebral amiloidoma primer veya sekon-
der olarak olabilir bu anlamda sistemik tarama 
önemlidir. MRG paternleri çok farklı olabilmekte 
olup kesin tanı biyopsi ile konulmaktadır.Tedavide 
kemoterapötik ajanlarda özellikle melfalan kullanı-
mı yayınlanan makalelerde öne çıkmakta olup siste-
mik amioloidoma tedavisinde kullanılan anti-neop-
lastik ve immunmodulatuar dual etkili ajan olan 
lenalidomid tedavisi 28 günde 21 gün 15 mg/gün 
dozundan olacak şekilde serebral amiloidoma teda-
visinde, literatürde ilk kez kullanılmıştır (Tedavi 
devam etmektedir).

Şekil 2. Bilateral non-spesifik frontal periventriküler T2 
hiperintens lezyonlar, hafif yaygın atrofi görülmekte. SWI 
sekanslarda paramanyetik madde birimine ilişkin sinyal 
değişikliği yok.

Şekil 1. Lateral ventrikül posterior kesimlerinde, sağ anterior 
temporal ve orta serebral pedinkül düzeyinde nodüler kont-
rastlanma ve yer yer pial yayılım eşlik eden T2 ve FLAİR 
hiperintens lezyonlar.
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Sonuç: KBS kliniği ile bölümümüzde yatırı-
larak incelenen ve serebral biyopsi ile ‘Serebral 
Amiloidoma’ tanısı koyulan olguyu nadir bir antite 
olması ve tedavisinde anti-neoplastik ve immunmo-
dulatuar dual etkili bir ajan kullanılması nedeniyle 
sunmayı amaçladık. Devam eden tedavisi altın-

da hastanın kontrol MRG incelemelerinde biyopsi 
komplikasyonu olan apse alanının iyileşme eğili-
minde olduğu görülürken; tanımlanan lezyonlarında 
artış izlenmedi. Hastanın kliniğinde belirgin kötüleş-
me izlenmemiş olup 2.5 yıldır yapılan takiplerinde 
stabil olduğu görülmüştür.
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