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RASALAS 1 mg Tablet. Her tablet, 1 mg rasajilin (mesilat olarak) içerir. Rasajilin, striatumdaki ekstraselüler dopamin düzeylerinde bir artışa neden olabilen güçlü ve irreversibl bir MAO-B selektif inhibitörüdür.  ENDİKASYONLARI: RASALAS, idiyopatik Parkinson Hastalığı’nın tedavisinde, monoterapi olarak (eşlik 
eden levodopa tedavisi olmaksızın) veya doz sonu dalgalanmaları olan hastalarda adjuvan tedavi olarak (eşlik eden levodopa tedavisi ile birlikte) endikedir. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:  RASALAS, levodopa tedavisi olmaksızın veya birlikte, günde 1 kez 1 mg dozunda oral olarak verilir. Besinlerle birlikte veya tek 
başına alınabilir. Yaşlı hastalarda ve böbrek bozukluğu olan hastalarda dozajda değişiklik gerekli değildir. Güvenilirlik ve etkinliği üzerine yeterli veri bulunmadığından rasajilinin pediyatrik yaş grubunda kullanımı önerilmemektedir. KONTRENDİKASYONLARI: Etkin madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine 
karşı aşırı duyarlılıkta; diğer MAO inhibitörleri (reçetesiz satılan tıbbi ve doğal ürünler dahil, örn: St.John’s Wort) veya petidin ile tedaviye başlanması arasında en az 14 gün geçmelidir. ÖZEL KULLANIM UYARILARI VE ÖNLEMLERİ: Hafif karaciğer bozukluğu olan hastalarda rasajilin tedavisine başlarken dikkatli 
olmak gerekir. Orta düzeyde karaciğer bozukluğu olan hastalarda rasajilin kullanımından kaçınılmalıdır. Hafif karaciğer bozukluğundan orta düzeyde karaciğer bozukluğuna ilerleme gösteren hastalarda rasajilin kesilmelidir. RASALAS ile beraber fluoksetin veya fluvoksamin kullanımından kaçınmak gerekir. 
Fluoksetinin kesilmesi ve rasajilin ile tedaviye başlanması arasında en az beş hafta geçmelidir. Rasajilinin kesilmesi ve fluoksetin veya fluvoksamin ile tedaviye başlanması arasında en az 14 gün geçmelidir. Rasajilin ve dekstrometorfan veya sempatomimetiklerin (efedrin veya psödoefedrin içeren nazal ve oral 
dekonjestanlar veya soğuk algınlığı ilaçları gibi) birlikte kullanılması önerilmez. Herhangi bir şüpheli deri lezyonu, uzman bir doktor tarafından değerlendirilmelidir.  ETKİLEŞİMLER: RASALAS, MAO inhibitör etkisi sebebiyle , antidepresanlar ile dikkatli kullanılmalıdır (bkz. istenmeyen etkiler).  İn vitro metabolizma 
çalışmaları, rasajilinin metabolizmasından sorumlu olan ana enzimin CYP1A2 olduğunu göstermiştir. Güçlü CYP1A2 inhibitörleri rasajilinin plazma düzeylerini değiştirebilirler ve bu sebeple dikkatle verilmeleri gerekir. Sigara içen hastalarda, metabolize edici CYP1A2 enziminin indüklenmesine bağlı olarak rasajilinin 
plazma seviyelerinde azalma riski bulunmaktadır. Rasajilin ve entakaponun eş zamanlı uygulanması rasajilinin oral klirensini %28 artırmıştır. Tiramin (bkz. istenmeyen etkiler). GEBELİK VE EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANIM: Gebelik kategorisi C’dir. Emzirme döneminde verilmemelidir. Araba ve makina kullanma 
yeteneği üzerindeki etkilerine ilişkin bir çalışma yoktur. İSTENMEYEN ETKİLER: Parkinson Hastalığı’nda halüsinasyon ve konfüzyon semptomları görülmektedir. Pazarlama sonrası deneyimlerde bu semptomlar rasajilin ile tedavi edilen Parkinson hastalarında da gözlemlenmiştir. Pazarlama sonrası dönemde, rasajilin 
ile eş zamanlı olarak antidepresan/SNRI tedavisi gören hastalarda, ajitasyon, konfüzyon, rijidite, pireksi ve miyoklonus ile ilişkilendirilen serotonin sendromları bildirilmiştir. Pazarlama sonrası dönemde, rasajilin kullanan hastalarda, tiramince zengin yiyeceklerin bilinmeyen miktarlarda sindirilmesiyle ilişkilendirilen 
seyrek hipertansif kriz vakaları dahil kan basıncında yükselme bildirilmiştir. Pazarlama sonrası deneyimlerde tek bir vakada, rasajilin kullanırken oftalmik vazokonstriktör tetrahidrozolin hidroklorür kullanan bir hastada, kan basıncında yükselme bildirilmiştir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE 
DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. DOZ AŞIMI: Rasajilinin 3 mg ile 100 mg arasında değişen dozlarda doz alımı sonrası bildirilen semptomlar; disfori, hipomani, hipertansif kriz ve serotonin sendromunu içermektedir. Spesifik bir antidotu yoktur. Doz aşımı halinde hastalar monitorize edilmeli, uygun semptomatik ve 
destekleyici tedavi başlatılmalıdır. RAF ÖMRÜ: 24 aydır. SAKLAMA KOŞULLARI: 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, orijinal ambalajında saklanmalıdır. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI: Kutuda Al/Al blister ambalajda 30 tablet. RUHSAT SAHİBİ: Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Reşitpaşa 
Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No:4, 34467 Maslak, Sarıyer, İstanbul. Tel: 0212 366 84 00 Faks: 0212 276 20 20 RUHSAT NUMARASI: 244/82 İLK RUHSAT TARİHİ/ RUHSAT YENİLEME TARİHİ:  İlk ruhsat tarihi: 07.09.2012 PERAKENDE SATIŞ FİYATI: 138,35 TL (Şubat 2013) REÇETE İLE SATILIR. DAHA 
GENİŞ BİLGİ İÇİN FİRMAMIZA BAŞVURUNUZ.             

PARKYN FORMÜL: Her bir tablet, 0,7 mg pramipeksol baza eşdeğer 1,0 mg ya da 0,18 mg pramipeksol baza eşdeğer  0,250 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir. DOZAJ: Günde 0,375 mg'lik başlangıç dozundan itibaren basamaklı olarak artırılmalı ve doz artışları 5-7 günlük aralıklar ile yapılmalıdır. 
ENDİKASYONLARI: İdiyopatik Parkinson hastalığındaki bulgu ve belirtilerin tedavisinde endikedir. Monoterapi olarak ya da levodopa ile kombinasyon şeklinde kullanılabilir. İdiyopatik huzursuz bacak sendromunun semptomatik tedavisinde endikedir. KONTRENDİKASYONLAR: Pramipeksol ya da ürünün herhangi 
bir bileşenine karşı aşırı duyarlılık halinde kontrendikedir. UYARILAR/ÖNLEMLER: Parkyn Tablet, levodopa ile kombine verildiğinde halusinasyonlar daha sık olmuştur. Hastalar, halusinasyonların (çoğunlukla görsel) oluşabileceği konusunda uyarılmalıdırlar. Şiddetli kardiyovasküler hastalık durumunda dikkatli 
olunmalıdır. Eğer hasta belirgin günlük uyuklama hali ya da ani uykuya dalma epizotları gösteriyorsa ve bu günlük aktivitelerini yerine getirmede problem yaratıyorsa, Parkyn'e devam edilmemelidir. Gebelik kategorisi: C'dir. YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER: Bulantı, konstipasyon, somnolans, halusinasyonlar, 
konfüzyon ve baş dönmesi.  Insomnia ve periferik ödem bildirilmiştir. İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER: Selegilin ya da levodopa, pramipeksolün farmakokinetiğini etkilemezler. Levodopanın emilim derecesi veya eliminasyonu, pramipeksol tarafından değiştirilmez. Parkyn Tablet dozu artırılırken, 
levodopa dozunun azaltılması ve diğer antiparkinson ilaçların dozlarının sabit tutulması önerilmektedir. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI: Parkyn 0,250 mg Tablet, blister ambalajlarda ve 100 tablet içeren karton kutularda; Parkyn 1 mg Tablet, blister ambalajlarda ve 100 tablet içeren karton kutularda 
prospektüsü ile birlikte. FİYATI: Parkyn 0,250 mg Tablet 34,03 TL; Parkyn 1,0 mg 135,92 TL (Haziran 2015) RUHSAT SAHİBİ: Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Maslak/İSTANBUL RUHSAT NUMARASI: 07.07.2009 - 219/95-219/100 ÜRETİCİ: Abdi İbrahim İlaç Sanayive TicaretA.Ş. Hadımköy/İSTANBUL. Daha 
detaylı bilgi için lütfen firmamıza başvurunuz. Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No: 4  P.K. 34467  Maslak / Sarıyer - İstanbul T. +90 212 366 84 00 F. +90 212 276 20 20  www.abdiibrahim.com.tr

DOPALEVO FORMÜLÜ: Her bir DOPALEVO 50 film tablet, 50 mg levodopa, 12,5 mg karbidopa, 200 mg entakapon, Dopalevo 75 film tablet, 75 mg levodopa, 18,75 mg karbidopa, 200 mg entakapon, Dopalevo 100 film tablet, 100 mg levodopa, 25 mg karbidopa, 200 mg entakapon, Dopalevo 125 film tablet, 125 
mg levodopa, 31,25 mg karbidopa, 200 mg entakapon, Dopalevo 150 film tablet, 150 mg levodopa, 37,5 mg karbidopa, 200 mg entakapon, Dopalevo 200 film tablet, 200 mg levodopa, 50 mg karbidopa, 200 mg entakapon içerir. ENDİKASYONLARI: Parkinson hastalığının ve Levodopa dozunun etkisinin geçmeye 
başladığı dönemlerde kötüleşme gözlenen hastaların tedavisinde endikedir. KONTRENDİKASYONLARI: Levodopa, karbidopa veya entakapon ya da formülasyonda bulunan katkı maddelerinden herhangi birine karşı bilinen bir aşırı duyarlılık, şiddetli karaciğer yetmezliği, dar açılı glokom, feokromositoma 
kontrendikedir. POZOLOJİ/UYGULAMA SIKLIĞI ve SÜRESİ: Optimum DOPALEVO günlük dozu, her hastada dikkatli bir titrasyon yoluyla belirlenmelidir. Günlük DOPALEVO dozu, tercih edilen mevcut DOPALEVO tablet dozajlarından biri (50/12,5/200 mg, 75/18,75/200 mg, 100/25/200 mg, 125/31,25/200 mg, 
150/37,5/200 mg, 175/43,75/200 mg ya da 200/50/200 mg levodopa/karbidopa/entakapon) kullanılarak optimize edilmelidir. ÖZEL KULLANIM UYARILARI VE ÖNLEMLER: DOPALEVO tedavisi, iskemik kalp hastalığı, şiddetli kardiyovasküler ya da pulmoner hastalığı olan hastalara, bronşiyal astımı olan, renal, hepatik 
ya da endokrin hastalığı olan ya da peptik ülser hastalığı öyküsü ya da konvülsiyon öyküsü olan hastalara dikkatli bir biçimde uygulanmalıdır. Ortostatik hipotansiyona neden olabilir. DİĞER TIBBİ ÜRÜNLER İLE ETKİLEŞİMLER VE DIĞER ETKİLEŞİM ŞEKİLLERİ: Bugüne kadar, standart anti-Parkinson ilaçların 
DOPALEVO tedavisi ile birlikte kullanımını engelleyecek etkileşimlere dair belirtiler görülmemiştir. Antihipertansif ajanların dozlarının ayarlanması gerekebilir. ÖZEL POPÜLASYONLARA İLİŞKİN EK BİLGİLER: Böbrek yetmezliği olan hastalar özel çalışma yürütülmemiştir. Hafif ila orta şiddette karaciğer yetmezliği olan 
hastalara DOPALEVO uygulanırken dikkatli olunması önerilir. Doz azaltımı gerekebilir. Şiddetli karaciğer yetmezliği durumunda kontrendikedir. Pediyatrik popülasyon: 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Gebelik ve laktasyon Gebelik Kategorisi: C. İSTENMEYEN ETKİLER: DOPALEVO ile en sık bildirilen 
istenmeyen etkiler hastaların %19'unda meydana gelen diskinezi; hastaların sırasıyla yaklaşık %15 ve %12'sinde meydana gelen bulantı ve diyare dahil gastrointestinal semptomlar, hastaların yaklaşık %12'sinde meydana gelen kas, müsküloskeletal ve bağ doku ağrısı ve hastaların yaklaşık %10'unda idrarda meydana 
gelen zararsız, kırmızımsı kahverengi renk değişimidir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER: Farmakodinamik özellikler: Levodopa, kan-beyin engelini geçer ve hastalığın semptomlarını hafifletir. Periferik DDK inhibitörleri karbidopa ve benserazid, levodopanın periferde dopamine dönüşümünü azaltarak beyine ulaşabilen 
levodopa miktarının artmasını sağlar. Entakapon, levodopamn kan dolaşımından temizlenmesini yavaşlatır; bu da levodopanın farmakokinetik profilinde EAA büyümesine neden olur. Farmakokinetik özellikler Levodopa, karbidopa ve entakaponun emiliminde birey içi ve bireyler arası önemli değişkenlikler vardır. 
Levodopa ve entakapon hızla absorbe ve elimine edilirler. Karbidopa ise, levodopa ile karşılaştırıldığında, biraz daha yavaş absorbe ve elimine edilir. Levodopa, %10-30'luk küçük bir oranda plazma proteinlerine bağlanmaktadır. Karbidopa için bu oran yaklaşık olarak %36 düzeyindedir. Levodopa, geniş kapsamlı 
olarak çeşitli metabolitlerine metabolize edilir. Karbidopa değişmeden ya da glukuronik asitle konjüge olarak, öncelikle böbrekler yoluyla vücuttan atılır. Entakapon, idrar (%10-%20) ve safra/dışkı (%80-%90) yoluyla atılmadan önce hemen hemen tamamen metabolize olur. RAF ÖMRÜ 24 ay. SAKLAMAYA YÖNELİK 
ÖZEL UYARILAR: 25°c’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Ambalajın niteliği ve içeriği 100 film tablet içeren çocuk emniyetli kapaklı, yüksek dansiteli beyaz polietilen şişe yüksek dansiteli beyaz polietilen şişe ve kutusunda. RUHSAT SAHİBİ: Abdi İbrahim İlaç San. Ve Tic. A.Ş. Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere 
Cad. No.4 34467 Maslak / Sarıyer/ İSTANBUL. Tel: 0212 366 84 00 Faks: 0212 276 20 20. RUHSAT NUMARASI: DOPALEVO 50 film tablet: 2015/378, DOPALEVO 75 film tablet: 2015/380, DOPALEVO 100 film tablet: 2015/381, DOPALEVO 125 film tablet: 2015/376, DOPALEVO 150 film tablet: 2015/379, DOPALEVO 
200 film tablet: 2015/384 . İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ: İlk ruhsat tarihi: 05.12.2013. Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil): DOPALEVO 50/12,5/200 mg film kaplı tablet 85,15 TL (02.01.2016), DOPALEVO 75/18,75/200 mg film kaplı tablet 87,00 TL (02.01.2016), DOPALEVO 100/25/200 mg film 
kaplı tablet 88,89 TL (02.01.2016), DOPALEVO 125/31,25/200 mg film kaplı tablet 90,13 TL (02.01.2016), DOPALEVO 150/37,5/200 mg film kaplı tablet 91,36 TL (02.01.2016), DOPALEVO 200/50/200 mg film kaplı tablet 93,95 TL (02.01.2016). İMAL YERİ: Abdi İbrahim İlaç Sanayi. Sanayi Mah. Tunc Caddesi No 3 
Esenyurt/İstanbul. Ayrıntılı bilgi için firmamıza başvurunuz. Abdi İbrahim İlaç San. Ve Tic. A.Ş. Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No.4 34467 Maslak / Sarıyer/ İSTANBUL. Tel: 0212 366 84 00 Faks: 0212 276 20 20.
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Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği olarak 12. Ulusal Parkinson Hastalığı ve Hareket 
Bozuklukları Kongresi’ni 5-9 Nisan 2017 tarihleri arasında Kıbrıs’ta düzenledik.

Bildiğiniz gibi Parkinson hastalığı başta olmak üzere tüm hareket bozuklukları için bilimsel 
birikimimiz büyük bir hızla artıyor. Bu alanda etyopatogeneze yönelik çalışmalar ve 
genetik araştırmalardan elde edilen veriler sayesinde hastalık süreçlerini giderek daha iyi 
anlamaktayız. Buna paralel olarak görüntüleme teknikleri ve elektrofizyolojik yöntemlerdeki 
ilerlemeler sayesinde hastalıkları daha iyi tanımaktayız. Tüm bu gelişmeler ışığında klinikte 
uyguladığımız medikal ve cerrahi tedavilerde yeni ve daha başarılı yaklaşımlar gündeme 
gelirken, çoğu nörodejeneratif nitelikte olan bu hastalık süreçlerine karşı etkin koruyucu 
veya düzeltici yöntemler bulma konusundaki umutlarımız da artmaktadır.

Her iki yılda bir olduğu gibi Parkinson Hastalığı’nın 200. yıl dönümünde düzenlediğimiz 
kongremizde de alanlarında deneyimli ulusal ve uluslararası uzman konuşmacılarımızla 
beraber hareket bozukluklarında son bilgi ve beceri birikimlerini, güncel klinik tanı 
ve tedavi yaklaşımlarını katılımcılarla paylaştık. Kongre katılımlarının zorluğunu göz 
önünde tutarak bu kongrede yoğun eğitim oturumlarının yanı sıra, poster ve sözel sunumla 
katılımın da çok sayıda olması hedefiyle özellikle genç meslektaşlarımıza yönelik destek ve 
teşvik programları düzenledik. Ayrıca Kongrede sunulmak üzere hazırlanan sözlü bildiriler, 
tartışmalı elektronik posterler ve elektronik posterler bu yıl da Parkinson ve Hareket 
Bozuklukları Dergisinin Supplementumu olarak hazırlandı.

Parkinson Hastalığının 200. yıl dönümünde, güzel Kıbrıs’ımızda düzenlediğimiz 12. Ulusal 
Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Kongresi bildirilerini sizlerle paylaşmaktan 
mutluluk duyuyoruz.

Parkinson Hastalığı Derneği Yönetim Kurulu adına
Prof. Dr. Raif Çakmur

DERNEK BAŞKANINDAN......

Değerli Meslektaşlarımız,
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[SS-01]
PARKİNSON HASTALIĞI NON-MOTOR 
SEMPTOMLAR (MOTOR OLMAYAN 
BULGULAR) ÖLÇEĞİ TÜRKÇE 
VERSİYONUNUN GEÇERLİLİK VE 
GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI
Burcu Bulut, Dilek İnce Günal, Emine Neşe Tuncer
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim 
Dalı, İstanbul

Amaç: Non-motor semptomları tek başına teşhis 
eden ve tedaviye cevabını takip eden, geçerlilik ve 
güvenilirlik çalışması yapılmış bir ölçek veya skala 
olmaması nedeni ile biz bu çalışmamızda, “Non-
Motor Semptomlar Ölçeği”nin Türkçe versiyonunun 
geçerli, güvenilir ve kullanışlı olduğunun gösteril-
mesini amaçladık. NMS ölçeği özürlülük derece-
lendirme aracı olarak değil, non-motor semptomlara 
dikkati çekmek ve hastayı bu yönden taramak için 
tasarlanmıştır. 

Yöntem: Çalışma 1 Haziran - 1 Eylül tarihleri ara-
sında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 
Nöroloji Anabilim Dalı’nda toplam 114 olgu ile 
gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin orijinali yabancı dilde 
yazılmış ve yabancı ülkenin kültürüne göre geliş-
tirilmiş olduğundan, Türk toplumunun kültürüne 
uygun olarak Türkçe’ye ileri çevirisi, dilsel geçer-
lilik ve güvenilirlik çalışması kurallarına uygun 
olarak yapıldı. NMSÖ’nün Türkçe’ye uyarlanmış 
versiyonunun (NMSÖ-TR); Birleşik Parkinson 
Hastalığı Değerlendirme Ölçeği (BPHDÖ), Hoehn-
Yahr (H-Y) skalası, Hastane anksiyete ve depresyonu 
ölçeği (HADÖ), Minimental Test (MMT), Epworth 
Uykululuk skalası, Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi 
(PSQI), Vizüel Analog Skala (VAS) gibi Türkiye’de 
geçerlilik güvenilirlik çalışmaları yapılmış ölçekler 
ile korelasyonu yapıldı. 

Sonuç: Ölçeğin güvenilirlik ve test-tekrar test 
güvenirlik analizi gerçekleştirildi. Olguların 
NMSÖ-TR ölçeği total pıuanları ile BPHDÖ total 
puanları ile NMSÖ-TR uyku alt boyutu puanları 
ile PSQI ölçeği ve Epworth skalası puanları ve 
NMSÖ-TR Duygudurum alt boyutu puanları ile 
HADS Depresyon ve Anksiyete puanları arasında 
pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki 
olduğu saptanmıştır. Çalışmamızda PH’nın bütün 
evrelerinde non-motor septomların görüldüğü ve 
hastalık evresi arttıkça daha sıklaştığı ve ağırlaş-
tığı saptandı. 

Yorum: Bizim çalışmamızda çoğu NMS’nin çok sık 
görüldüğü ve hastanın bu semptomlarının Parkinson 
Hastalığına bağlı olduğunun farkına varması ve 
doktoru ve hemşiresi ile bu şikayetlerini hızlıca ve 
kolayca paylaşabilmesi için her kontrolde düzenli 
olarak NMSÖ-TR’yi kuvvetle önermekteyiz.

[SS-02]
PARKİNSON HASTALARINDA BAKICI 
YÜKÜNÜN ‘BAKIM VERME YÜKÜ 
ÖLÇEĞİ’ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Nilüfer Büyükkoyuncu Pekel,1 Demet Yıldız,1 
Deniz Kamacı Şener1, Ebru Yaşar,1 Meral Seferoğlu,1 
Aygül Güneş,1 Kurşad Nuri Baydili,2 Deniz Sığırlı2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi, Bursa
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim 
Dalı, Bursa

Giriş: Parkinson hastalarına bakmakla yükümlü 
kişilerin depresyon, anksiyete bozukluğu, fiziksel 
hastalıklar, sosyal hayata katılmada, diğer insanlar-
la ilişki kurmada zorluklar, ekonomik sıkıntılar ve 
iş hayatında güçlükler yaşadığı bilinmektedir. Bu 
çalışmada hasta yakınlarının yaşadığı güçlüklerin 
‘Bakım verme yükü ölçeği’ ile değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 

Materyal ve Metod: Hareket bozuklukları polik-
liniğinde Parkinson tanısıyla takip edilmekte olan 
24 hasta yakını çalışmaya dahil edildi. Hastanın 
bakımını en az 6 aydır yapan, 18 yaş üstü, soruları 
anlayabilecek düzeyde, hastanın bakımından doğ-
rudan sorumlu kişiler çalışmaya dahil edildi. Bakım 
verenlerin yükünün değerlendirilmesi amacıyla 
22 sorudan oluşan ‘Bakım verme yükü ölçeği’ kul-
lanıldı. Tüm hastaların demografik özellikleri kayıt 
edildi. Birleşik Parkinson Hastalığı Değerlendirme 
Ölçeği (BPHDÖ) ve Hoehn-Yahr (H-Y) evrelemesi 
yapıldı. Hastaların non-motor semptomlarını sap-
tamak amacıyla motor olmayan belirtiler anketi 
kullanıldı. 

Sonuç: Bakım verenlerin çoğu kadındı; %79.2’si 
kadın, %20.8’i erkeklerden oluşuyordu. %50’si ilko-
kul mezunu, %20.8’i eğitimsizdi, geri kalanların 
değişen oranlarda eğitim almıştı. Büyük çoğunluğu 
çalışmıyordu (%87.5) ve kendisine ait bir geliri yoktu 
(%70.8). Hastaların %37.2’si kızı, %29.2’si gelini, 
%20.8’i eşi, %4.2’si oğlu, %4.2’si abisi ve %4.2’si 
torunu tarafından bakılıyordu. Hastaların %79.2’si 
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bakım verme işini tek başına üstlenmişti ve %66.7’si 
aileden veya çevreden herhangi bir sosyal destek 
almıyordu. Bakım verme yükü ölçeği ile BPHDÖ 
ve motor olmayan belirtiler anketi arasında anlamlı 
ilişki bulundu (sırasıyla p=0.001 ve p=0.010). 

Tartışma: Parkinson hastalığı gibi kronik, motor 
ve non-motor semptomları bir arada barındıran bir 
hastalık söz konusu olduğunda hastanın bakımın-
dan sorumlu olan kişilerin çok ağır bir yük altında 
olduğu akıldan çıkarılmamalı, sadece hastanın değil 
hasta yakının da desteğe ihtiyacı olduğu unutulma-
malıdır.

[SS-03]
DEMANSI OLMAYAN PARKİNSON 
HASTALARINDA YORGUNLUĞUN, 
UYKU VE NÖROPSİKİYATRİK 
BOZUKLUKLARININ YAŞAM 
KALİTESİNE ETKİSİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ
Nihal Gönderten, Devrimsel Harika Ertem, 
Gözde Baran, Elif Dalgıç, Dilek Necioğlu Örken
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Nöroloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Bu çalışmada demansı olmayan İdiyopatik 
Parkinson Hastalığı (İPH) tanılı olgularımızdaki 
nöropsikiyatrik ve uyku bozuklukları ve yorgunlu-
ğun araştırılması, klinik ve demografik değişkenlerle 
ilişkisinin incelenmesi ve yaşam kalitesine etkisinin 
değerlendirilmesi; ayrıca sağlıklı gönüllülerden olu-
şan kontrol grubunun yorgunluk, uyku bozuklukla-
rı, depresyon ve anksiyete düzeyiyle kıyaslanması 
amaçlanmıştır. 

Yöntem: Bu çalışmaya hastanemiz hareket bozuk-
lukları polikliniğinden takipli 55 İPH olgusu ve ben-
zer demografik özellikleri olan 28 sağlıklı kontrol 
dahil edildi. Veriler araştırmacılar tarafından oluş-
turulan Sosyodemografik Veri Formuna kaydedildi. 
Birleşik Parkinson Hastalığı Derecelendirme Ölçeği 
(BPHDÖ) ve Hoehn-Yahr evrelemesi yapıldı. Olgulara 
Montreal Bilişsel Değerlendirme Ölçeği, Epworth 
Uyku Ölçeği (EUÖ), Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi 
(PUKİ), Beck Depresyon ve Anksiyete Envanteri, 
Yorgunluk Şiddet Ölçeği, Parkinson Hastalığında 
Yaşam Kalitesini Değerlendiren Hastalığa Özgül 
Ölçek uygulandı. Verilerin analizi IBM SPSS for 
Windows 21.0 versiyon paket programında yapıldı. 

Sonuç: Çalışmaya alınan 55 İPH olgunun 37’si (%67) 
erkek, 18’i (%33) kadın ve yaş ortalamaları 68,1±10,6 
idi. Hastalık süresi 6,07±59 yıldı. Hastalık süresi 
(p=0,000), düşük gelir (p=0,003), depresyon skoru 
(p=0,001), yorgunluk (p=0,000), EUÖ (p=0,001), 

BPHDÖ-III (p=0,000) ve PUKİ (p=0,015) düşük 
yaşam kalitesiyle istatistiksel olarak anlamlı ilişki-
li bulundu. Sağlıklı kontrol grubuyla hasta grubu 
arasında depresyon, anksiyete, uyku ve yorgunluk 
skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
saptanmadı (p>0,05). 

Yorum: Çalışmamızın sonuçlarına göre motor semp-
tomlarla birlikte yorgunluk, duygu durum ve uyku 
bozuklukları gibi sık bildirilen non-motor semptom-
lar, İPH olgularının yaşam kalitesini anlamlı olarak 
etkilemektedir. Tedavi edilebilen bu semptomla-
rın erken tanınması ve tedavilerinin düzenlenmesi, 
İPH tanılı olguların yaşam kalitelerinin artmasında 
önemli bir basamak olduğunu düşünmekteyiz.

[SS-04]
PARKİNSON HASTALIĞINDA (OPTİK 
KOHERENS TOMOGRAFİ) OCT
Derya Bayram, Gülbün Yüksel, Deniz Ak Tura, 
Özlem Kürklü, Selen Özyurt, Ersel Gülsunar, 
Yılmaz Çetinkaya, Hülya Tireli
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastahanesi, 
Nöroloji Kliniği, İstanbul

İdiyopatik Parkinson Hastalığındaki (İPH) görme 
bozukluklarından retinadaki dopaminerjik hücre 
kaybının sorumlu olduğu düşünülmektedir. Optik 
sinir akson kaybı, noninvazif yöntem olan Optik 
Koherens Tomografi (OCT) ile kolaylıkla görüntüle-
nebilmektedir. Çalışmamızda erken evre Parkinson 
hastalarında makuler volum ve Retinal Nerve Fiber 
Layer (RNFL) kalınlığındaki değişiklikleri OCT 
ile saptayıp, klinik takip ve erken tanıda yönlendi-
rici nitelikte olabilecek spesifik değişiklikler içerip 
içermediğini değerlendirmeyi amaçladık. Hareket 
Bozuklukları Polikliniğimizden takipli 40-76 yaş 
arasında, Hoehn-Yahr evre 1-2 olan 15 (9E, 6K) 
Parkinson hastası ve 15 kontrol grubu çalışmaya 
dahil edildi. Optik Koherens Tomografi ölçümleri 
yapılarak klinik bulgularla etkileşimi değerlendiril-
di. Hasta grubunda tüm kadranlardaki RNFL kalın-
lığı ve foveal, parafoveal, makuler kalınlıkları kont-
rol grubundan anlamlı farklılık göstermedi. İnferior, 
temporal ve inferior2 RNFL kalınlıkları ise daha 
düşüktü. Cinsiyet farklılığının; RNFL kalınlığına, 
dört kadrandaki (temporal, nasal, superior, inferior) 
RNFL kalınlığına, makuler, foveal ve parafove-
al kalınlıklara anlamlı etkisi görülmedi (p>0.05). 
İdiyopatik Parkinson Hastalığında yaş ile parafoveal 
kalınlık arasında ters yönde %44, yine hastalık baş-
langıç yaşı ile makuler kalınlık arasında %46.2 ve 
foveal kalınlık arasında %46.4 oranında ters yönde 
bir ilişki mevcuttu (p>0.05). Hastalık başlangıç 
yaşı arttıkça makuler ve foveal kalınlık azalıyordu. 
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İPH’de hastalık süresi ile superior2 RNFL kalınlığı 
ile %75.4’lük (p=0,001) ve superior RNFL kalınlığı 
ile %68’lik (p=0,005) ters yönde bir ilişki vardı. 
Hastalık süresi arttıkça superior2 RNFL ve superior 
RNFL kalınlığı anlamlı derecede azalıyordu. Klinik 
bulgular ve dizabilite derecesi ile karşılaştırma yapıl-
dığında ise anlamlı bir sonuç elde edilemedi. Sonuç 
olarak hastalık süresi ile etkilenme görülmesine 
rağmen İPH’da erken tanı ve klinik takipte OCT yön-
teminin yol gösterici olabileceğinin söylenebilmesi 
için daha fazla olgu ile yapılacak çalışmalara ihtiyaç 
olduğunu düşündük.

[SS-05]
PARKİNSON HASTALARINA BAKIM 
VEREN BİREYLERDE YAŞAM 
KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Faruk Ömer Odabaş,1 Ali Ulvi Uca,2 Haluk Gümüş,3 
Halil Ekrem Akkurt,4 Halim Yılmaz4 
1Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, 
Konya
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, 
Nöroloji Kliniği, Konya
3Karatay Üniversitesi Konya Medicana Tıp Fakültesi, 
Nöroloji Kliniği, Konya
4Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Kliniği, Konya

Amaç: Parkinson hastalarına bakım veren bireylerde 
yaşam kalitesinin değerlendirilmesi 

Yöntem: Vaka grubuna 60 idiopatik parkinson has-
tası (İPH) ile 60 bakım veren birey ve kontrol 
grubuna 50 sağlıklı birey dahil edildi. Hasta gru-
bunda Birleşik Parkinson Hastalığı Derecelendirme 
Ölçeği (The Unified Parkinsons Disease Rating 
Scale-UPDRS) skorları ve Hoehn-Yahr (H-Y) evre-
leri belirlendi. İdiopatik parkinson hastalarına bakım 
verenlerin ve kontrol grubunun depresyon düzeyleri 
Beck Depresyon Ölçeği (BDİ) ile ağrı ve yorgunluk 
düzeyleri Vizüel Analog Skala (VAS) ile yaşam kali-
teleri Short Form-36 (SF-36) ile değerlendirildi. 

Bulgular: İdiopatik parkinson hastasına bakım veren 
grup ile kontrol grubu karşılaştırıldığında; ağrı, 
yorgunluk, depresyon düzeyleri, SF-36 fiziksel ve 
mental komponent skorları arasında istatistiksel ola-
rak anlamlı fark bulundu. Hasta grubunda UPDRS 
skorları ile bakım verenlerin BDİ, ağrı ve yorgunluk 
düzeyleri ile pozitif yönde korelasyon, SF-36 mental 
komponent skoru ve SF-36 fiziksel komponent skoru 
ile negatif yönde korelasyon tespit edildi. 

Sonuç: İdiopatik parkinson hastalığı; hasta ve bakım 
verenlerin hayatını önemli ölçüde etkileyen ve yaşam 
kalitesini anlamlı düzeyde düşüren bir hastalıktır. 
Hastalıktan sadece hastalar değil hasta yakınları ve 
bakım veren bireyler de önemli düzeyde etkilenmek-
tedir. Bu etkilenme hastalığın ilerlemesi, klinik bul-
guların artışı ile belirginleşmekte ve hem hastalarda 
hem de bu hastalara bakım veren bireylerde yaşam 
kalitesini düşürmektedir.
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[TEP-01]
TİROKSİN HİDROKSİLAZ EKSİKLİĞİNE 
BAĞLI DOPA CEVAPLI DİSTONİ: İKİ 
OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Erdi Şahin,1 Nihan Hande Akçakaya,2 
Pınar Topaloğlu Tektürk,1 Zuhal Yapıcı1

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji 
Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, İstanbul
2Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik 
Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Çocukluk çağı hareket bozuklukları hayatın 
ilk yıllarında belirti verebilen ve sıklıkla metabolik/
genetik nedenlerden ortaya çıkan tablolardır. Tirozin 
hidroksilaz eksikliği (THE), dopamin sentezinde 
yetersizliğe yol açan otozomal resesif bir tablodur. 
Bu bildiride THE tanısı alan iki erkek kardeş 
sunulacaktır. 

Olgu: Anne-baba akraba evliliği olan 38 yaşında 
erkek hastada, doğumdan itibaren vücudunun 
gevşek olduğu ve 3 yaşında yürümeye başladığı 
ifade edildi. Bacaklarda ve vücutta bükülmeler 
nedeniyle yürüme zorluğu giderek artmış ve 16 
yaşında yatağa bağımlı hale gelmiştir. Olgumuzun 
kardeşi olan 25 yaşında erkek hastamızın da 
benzer progresif klinik özellikleri belirlendi. 
Üç sağlıklı kardeş vardı. Nörolojik muayenede 
hipofonik ve monoton konuşma, bradimimi, 
bradikinezi, gövde ve ekstremite distonileri ile 
postüral instabilite belirgindi. Kraniyal MRG’leri 
normal olan olgularımızın Wilson hastalığı ve 
diğer metabolik taramalarında özellik saptanmadı. 
Düşük doz L-Dopa tedavisinin üçüncü haftasında 
olgularımızın semptomları belirgin derece azaldı 
ve günlük işlevlerinde bağımsız hale gelmişlerdir. 
Beyin omurilik sıvısında (BOS) homovalinik 
asit (HVA) düzeyi, HVA/hidroksiindolasetik asit 
oranı ve 3-metoksi 4-hidroksifenilglikol düzeyi 
düşük olarak saptandı. Genetik incelemede tirozin 
hidroksilaz geninde p.R233H/p.R233H mutasyonu 
saptandı. L-Dopa tedavisiyle 16 yıldır takip edilen 
bu kardeşlerde yan etki gözlenmemiştir. 

Sonuç: Nörolojide tedaviye iyi cevaplı tablolar 
arasında en önemli konumda olan DCD’nin 
farklı enzim eksikliklerine bağlı alt tipleri 
sınıflandırılmıştır. THE, bazı fenotipleri dopaya 
iyi cevaplı olan DCD alt tiplerinden biri olup 
tanınmasında BOS nörotransmiter analizi 
önemlidir.

[TEP-02]
PARKİNSON HASTALARINDA SANTRAL 
AORTİK BASINÇ VE LEVADOPANIN 
ETKİLERİ
Mehmet Balal, Meltem Demirkıran
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim 
Dalı, Adana

Amaç: Santral aortik basınç (SAB) aort kökünden 
ölçülen sistolik kan basıncı değeridir. Gençlerde 
aortun elastik yapısı nedeniyle SAB periferik arter 
basıncından (PAB) düşüktür. İleri yaşlarda aradaki 
basınç farkı azalır ve birbirine yakın değerlere 
ulaşır. Bu çalışmada Parkinson hastalarında (PH) 
SAB’ın sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırılması 
ve levadopanın SAP üzerine etkilerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. 

Yöntem: Kırk dört PH hastası (23 erkek/21 kadın) ve 
40 sağlıklı birey (kontrol grubu) (25 erkek/15 kadın) 
çalışmaya alındı. Hipertansiyon, kalp hastalığı ve 
diabetes mellitus tanısı almış olmak dışlama kriteri 
olarak belirlendi. TensioMed Software v.3.0.0.1 
cihazı ile kontrol grubunda en az 10 dakikalık 
istirahat sonrası ölçümler yapıldı. PH da ise aynı 
yöntemle levadopa alımından bir saat önce ve bir 
saat sonra olmak üzere iki defa ölçüm yapıldı. SAB 
ve PAB’nin yanı sıra diğer hemodinamik veriler 
kaydedildi. 

Bulgular: Yaş ortalaması kontrol grubunda 59,18 
(±11,06), PH grubunda ise 61,57 (±14,39) idi. PAB 
ortalaması kontrol grubunda 141/83 mmHg, PH 
grubunda levadopa alımı öncesi 153/89 mmHg, 
levadopa alımı sonrası ise 138/78 mmHg olarak 
ölçüldü (p<0,04). SAB kontrol grubunda 137 
mmHg, PH grubunda levadopa öncesi 150 mmHg, 
levadopa sonrası ise 130 mm Hg olarak ölçüldü 
(p<0,05). Bulgular istatistiksel olarak anlamlı 
kabul edildi. 

Sonuç: Yapılan çalışmalar SAB’nin PAB’den düşük 
olmasının kalp sağlığını koruduğunu göstermiştir. 
Bu çalışmada PH grubunda SAB ve PAB değerleri 
levodopa alımı öncesinde kontrol grubuna göre 
daha yüksek bulunmuştur. Levodopa alımı hem 
PAB’ı hem de SAB’ı düşürmüştür. Ayrıca SAB taki 
düşüşün PAB a göre daha fazla olması levedopanın 
kalp sağlığı üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu 
telkin ettirmiştir.

TARTIŞMALI ELEKTRONİK POSTERLER
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[TEP-03]
PARKİNSON HASTALARINDA YUTMA 
FONKSİYONU VE YUTMAYA BAĞLI 
YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ 
İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Ediz Necati,1 Amber Eker,1 Bahar Kaymakamzade2 
1Yakın Doğu Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Bölümü, Lefkoşa, Kıbrıs
2Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim 
Dalı, Lefkoşa, Kıbrıs

Özet: Yutma bozuklukları nadir değildir ve önemli 
derecelerde morbidite ve mortaliteye neden olurlar. 
Çeşitli sağlık kurumlarında yutma bozukluklarının 
sıklığı araştırılmış olup örneğin huzur evlerinde yaşayan 
yaşlı bireylerde %59-69, hastanelerde yatan hastalarda 
%10-30, acil hekimlikte %13-14, genel popülasyonda ise 
%6 oranında yutma bozukluğu sorunuyla karşılaşıldığı 
öne sürülmüştür. Tüm yutma bozuklukları ele alındığında 
nörolojik hastalıklara bağlı yutma bozukluklarının 
%75-80 oranında olduğu görülmüştür. Parkinson 
hastalığında yutma bozukluğu insidansının %18,5-%100 
arasında olduğu bilinirken hastaların en az 1/3’inde 
besin veya tükrük aspirasyonunun sessiz gerçekleştiği 
rapor edilmiştir. Bu hastaların neredeyse tümünde 
karşılaşılan, bazı olgularda ise aspirasyon pnömonisi 
nedeniyle hayatı tehdit edebilecek boyuta ulaşan 
yutma bozukluklarının klinik olarak tanımlanması 
ve hastaların yaşam kaliteleri üzerine olan etkisinin 
incelenmesi çalışmamızın amacını oluşturmaktadır. 
Çalışmamıza Nöroloji Bölümü’nde takip edilen hastalar 
arasından 15 Parkinson’lu birey çalışmaya dahil edildi. 
Farengiyal yutmanın başlangıcının ve yutma süresinin 
submental/suprahiyoid kaslar yoluyla ölçüldüğü 
(Submental EMG) üç tip elektrofizyolojik yöntem olmak 
üzere; Tek Yutma Analizi (Single Bolus Analysis=SBA), 
Disfaji Limiti (DL) ve Ardışık Su İçme (Sequential 
Water Swallowing=SWS) yöntemleri uygulandı. 
Katılımcıların yutmaya bağlı yaşam kaliteleri de 
SWAL-QOL (Yutmaya Bağlı Yaşam Kalite) anketiyle 
değerlendirildi.

[TEP-04]
PARKİNSON HASTALIĞINDA 
NÖROPSİKİYATRİK ENVANTER (NPI) 
DEĞERLENDİRİLMESİ
Selen Özyurt, Gülbün Yüksel, Özlem Kürklü, 
Deniz Ak Tura, Ersel Gülsunar, Yılmaz Çetinkaya, 
Hülya Tireli
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Nöroloji Kliniği, İstanbul

Özet: Parkinson Hastalığında motor bulgulara 
davranışsal ve nöropsikiyatrik bozukluklar da eşlik 

edebilmektedir. Bu sorunlar motor bulgulardan daha 
şiddetli ve kısıtlayıcı olabilir. Çalışmamızda Hareket 
Bozuklukları polikliniğimizde takip edilen 50 
hastada Nöropsikiyatrik Envanter (NPI) ile bulgular 
değerlendirilmiştir. NPI test skoru ortalaması 
30.35±13.25 bulunmuştur. Dört (%8) hastada sanrı ve 
hezeyanlar, 12 (%24) hastada halusinasyon, 11 (%22) 
hastada ajitasyon, 29 (%58) hastada depresyon, 
27 (%54) hastada anksiyete, 3 (%6) hastada öfori, 
12 (%24) hastada apati, 3 (%6) hastada disinhibisyon, 
8 (%16) hastada iritabilite, 4 (%8) hastada uygunsuz 
motor davranış, 33 (%66) hastada uyku bozukluğu, 
10 (%20) hastada iştah değişimi saptanmıştır. 
Demansı olan 12 hastada NPI; 29.42±14.53 iken 
demans bulunmayan 38 hastada 21.59±9.33 olarak 
bulunmuştur. Hastalık süresi 0-4 yıl olan 21 hastanın 
NPI; 13.19±11.17, hastalık süresi 5-9 yıl olan 22 
hastanın 17.82±15.57, 10 ve 10 yıl üzeri olan 7 
hastanın ise 15±11.50 bulunmuştur. Sadece L-dopa 
tedavisi alan 13 hastada NPI; 24.92±16.69, sadece 
dopamin agonisti alan 9 hastada 6±3.77, kombine 
tedavi alan 27 hastada 14.26±10.96 olarak tespit 
edilmiştir. Depresyonu olan 21 hastada NPI; 
21.86±13.48, depresyonu olmayan 29 hastada 
10.86±11.18 hesaplanmıştır. Birleşik Parkinson 
Hastalığı Derecelendirme Ölçeği (UPDRS) skoru 
0-30 arası olan 24 hastada NPI; 8.08±7.69, 31-60 
arası olan 21 hastada 13±6.88, 61 ve üzeri olan 
5 hastada 19.20±4.82 bulunmuştur. Çalışmamızda 
Parkinson Hastalığında nöropsikiyatrik bulgulardan 
en sık uyku bozukluğu, depresyon ve anksiyete 
bozukluğu görülmüştür. Demans veya depresyon 
varlığında, hastalık dizabilitesi ve süresi arttığında, 
L-dopa monoterapisinde ise nöropsikiyatrik 
bulguların daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Sonuç 
olarak Parkinson Hastalığının tedavi ve takibinde 
nöropsikiyatrik bulguların özenle değerlendirilmesi 
ve sorgulanması gerekliliğine dikkat çekilmiştir.

[TEP-05]
ROPİNİROL VE PRAMİPEKSOL 
KULLANAN HASTALARDA DÜRTÜ 
KONTROL BOZUKLUĞU SIKLIĞI
Hafize Çotur Levent, Zerin Özaydın Aksun, 
M. Cenk Akbostancı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, 
Ankara

Özet: Yüksek doz dopamin agonisti kullanan 
Parkinson hastalarının %30 kadarında patolojik 
kumar oynama, aşırı yemek yeme, hiperseksüalite, 
kompulsif alışveriş, gereksiz şeyleri toplama veya 
tekrar tekrar düzenleme (punding) gibi dürtü 
kontrol bozuklukları (DKB) gelişebilir. Ankara 
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Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniğine 
başvuran ve dopamin agonisti kullanan 200 hasta 
retrospektif taranarak çalışmaya dahil edilmiştir. 
Çalışmanın amacı ropinirol ya da pramipeksol 
kullanan hastalarda DKB sıklığını karşılaştırmaktır. 
Çalışmaya 92 ropinirol, 108 pramipeksol kullanan 
hasta dahil edilmiştir. Katılanların 128’i (%64) erkek, 
72’si (%36) kadındı. Pramipeksol alanların ortalama 
yaşı 59.3, ropinirol alanların ortalama yaşı 55.95 idi 
(p=0.033). DKB açısından ropinirol ve pramipeksol 
alan hastalar arasında anlamlı fark gözlenmedi 
(Ropinirol alan grupta %7.6, pramipeksol alan grupta 
%12. p=0.298). Ropinirol alanların %65.2’si ve 
pramipeksol alanların %63’ü erkekti, bu iki oran 
arasında anlamlı fark saptanmadı (p=0.741). DKB tüm 
erkeklerin %13.28’inde, tüm kadınların %4.16’sında 
görüldü, DKB sıklığı erkeklerde anlamlı derecede 
fazla saptandı (p=0.039). Pramipeksol kullanan 108 
hastanın %2.77’sinde patolojik alışveriş, %5,55’inde 
hipersexualite, %7.4’ünde patolojik kumar oynama, 
%0.9’unda patolojik yeme, %4.6’sında diğer dürtü 
kontrol bozuklukları görülmüştür. Ropirinol kullanan 
92 hastada patolojik alışveriş görülmezken %3.2’sinde 
hipersexualite, %1’inde patolojik kumar oynama, 
%1’inde patolojik yeme, %4.34’ünde diğer dürtü kontrol 
bozuklukları görülmüştür. Moore ve arkadaşlarının 
sosyal güvenlik taramalarından elde ettiği verinin 
aksine bizim serimizde DKB’ye yol açma açısından 
ropinirol ve pramipeksol arasında fark bulunmamıştır.

[TEP-06]
ENDER GÖRÜLEN OLGU: 
DENTATORUBRAL-PALLİDOLUYSİAN 
ATROFİ (DRPLA) OLGUSU
Nergiz Ağayeva,1 Nazlı Başak,2 
Aslı Gündoğdu-Eken,2 Bülent Elibol,3 
Esen Saka Topçuoğlu3 
1Bakü Medikal Plaza Hospital, Nöroloji Kliniği, Bakü, 
Azerbaycan
2Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 
Bölümü, İstanbul
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim 
Dalı, Ankara

Giriş: Dentatorubral-pallidoluysian atrofi koreatetoz, 
miyoklonus, epilepsi, demans ve psikiyatrik 
semptomların görülebildiği otozomal dominant 
geçişli nörodejeneratif bir hastalıktır. Hastalıkta 
gözlenen genetik bozukluk, Atrofin-1 geninde CAG 
tekrar artışıdır. Daha çok Japonya’da rastlansa da, 
Avrupa, Kuzey ve Güney Amerikada, Afrika kökenli 
Amerikan ailelerinden de olgular bildirilmiştir. Bu 
olgu Türkiye’de tanı almış az saylı olgulardan biri ve 
Azerbaycan’dan bildirilen ilk olgudur.

Olgu: Otuz beş yaşında Azeri kadın ataksi, 
koreform hareketler ve dizarti bulguları ile 
Hacettepe Üniversitesi Nöroloji bölümüne başvurdu. 
Öyküsünde ilk semptomların 10 sene önce yürüyüş 
bozukluğuyla başladığı, üç sene sonra istemsiz 
hareketlerin eklendiği ve son üç senede konuşmanın 
giderek kötüleştiği öğrenildi. Hasta evde desteksiz 
yürüyor, ancak dışarıda ve düz olmayan zeminlerde 
zorlanıyordu. Psikiyatrik sorgulamada son senelerde 
çabuk öfkelenmenin de olduğunu ifade etti. Aile 
öyküsünde babasının benzer bir hastalıktan vefat 
ettiği öğrenildi. Nörolojik muayenede gövde 
ataksisi, ekstremitelerde ve yüzde koreiform 
hareketler vardı. Konuşma orta derecede dizartik 
idi. Nöropsikolojik değerlendirmede hastanın genel 
bilişsel performansında hafif derecede bozukluk 
vardı. Huntington hastalığı açısından yapılan genetik 
analiz negatif bulundu. Beyin MRG’sinde ağır 
serebellar, daha hafif serebral ve beyin sapı atrofisi 
görüldü. Klinik ve radyolojik olarak düşünülen ön 
tanı üzerine istenilen genetik çalışmada DRPLA 
lokusunda hastalığa özgü uzunlukta CAG tekrar 
bölgesi olduğu gösterildi. Hastaya düşük doz 
tetrabenazin ve klonozepam tedavileri başlandı. 
Sonraki yaklaşık iki yıllık takipte semptomatik 
tedaviye kısmi yanıt verdiği görüldü. Yeni yapılmış 
son muayenesinde nörolojik durumu stabildi. 

Sonuç: Bu olgu, Türkiye’de tanı almış az sayıda 
olgulardan biri ve Azerbaycan’dan bildirilen ilk 
DRPLA olgusudur. Miyoklonus, koreiform hareketler, 
ataksi şikayetleri ile değerlendirilen hastaların 
ayrıcı tanısında DRPLA’nın akla gelmesinin gerekli 
olduğunu düşünüyoruz. Tanının kesinleştirilmesi 
hastalığın tedavisinin ve prognozunun oluşturulması 
ve ailenin diğer üyelerinin bilgilenmesi, aile 
planlanması açısından büyük önem taşımaktadır. 

Irmak Şahbaz ve verdikleri destek için Suna ve İnan 
Kıraç Vakfı’na teşekkür ediyoruz.

[TEP-07]
HUZURSUZ BACAK SENDROMU 
TEDAVİSİNDE YENİ BİR ALTERNATİF: 
LEVETİRASETAM
Yasemin Ünal, Gülnihal Kutlu 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji 
Anabilim Dalı, Muğla

Amaç: Levetirasetam (LEV) diğer antiepileptik 
ilaçlardan farklı bir etki mekanizmasına sahiptir 
ve SV2A reseptörleri üzerinden antiepileptik 
etkinliğinin olduğu düşünülmektedir. LEV’nin 
hareket bozukluklarının tedavisinde zaman zaman 
kullanımı denenmektedir. Burada LEV monoterapisi 
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alan epilepsi hastalarında huzursuz bacak sendromunu 
(HBS) sorguladık ve kontrol grubu ile karşılaştırdık. 

Yöntem: Muğla SK Üniversitesi Epilepsi 
polikliniğinde takip edilmekte olan 426 hastanın 
dosyaları retrospektif olarak tarandı ve en az altı ay 
süreyle LEV monoterapisi alan 50 hasta telefonla 
arandı. Uluslararası HBS Çalışma grubu kriterlerine 
göre sorgulandı. 

Sonuç: Hasta grubunda ortalama yaş 38.82±17.39 
iken kontrol grubunda 39.17±16.12 yıl idi. Her iki 
grupta yaş ve cinsiyet açısından istatistiksel anlamlı 
bir fark yoktu. Ortalama LEV kullanım süresi 46.78 
aydı. Dozu ise 500-3000 mg/gün. RLS kontrol 
grubunda yedi (5.83%) hastada görülürken, hasta 
grubunda LEV tedavisi öncesi sorgulandığında üç 
(6%) hastada görülmüştür. Bunların ikisinde LEV 
tedavisi sonrası semptomlar ortadan kalkmıştır. 
Sonuçta, LEV tedavisi altında sadece bir (2%) hastada 
RLS semptomlarına rastlanmıştır, bu hastada da 
günlük doz 500 mg/gündür. 

Yorum: LEV, RLS tedavisinde bir alternatif olabilir. 
RLS ve epilepsi birlikteliği olan durumlarda tercih 
edilebilir. Yüksek dozlarda daha etkili olabilir.

[TEP-08]
PARKİNSON HASTALIĞI VE CİNSEL 
DİSFONKSİYON
Nejla Sözer,1 Hacı Ali Erdoğan,1 

Mustafa Gürkan Yenice,2 Elif Demir,1 
İsmail Yiğitbaşı,2 Beyza Arslan,1 Volkan Tuğcu,2 

Vildan Yayla1 
1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Nöroloji Kliniği, İstanbul
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Üroloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Nörolojik hastalıklarda, sinir sisteminin 
merkezi veya periferik tutulumuna bağlı olarak 
cinsel işlev bozukluğu oluşabilir. Parkinson hastalığı 
(PH)’nda  non-motor semptomlar yaygın olup, 
birçok çalışmada ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Bu 
çalışmanın amacı PH’de cinsel işlev etkilenmesini 
belirlemektir. 

Yöntem: Çalışmaya dahil edilen, PH tanılı 18 erkek 
hasta, disparoni, erken boşalma ve hiperseksüalite 
gibi cinsel fonksiyon bozuklukları ile ilgilenen bir 
androlog tarafından değerlendirildi. Değerlendirmede 
UPDRS 2 ve 3, Hoehn-Yahr Ölçeği, Uluslararası 
Erektil Fonksiyon İndeksi (IIEF), Uluslararası Prostat 
Semptom Skalası (IPSS) ve Beck Depresyon Ölçeği 
(BDS) kullanıldı. Kan hormon profilleri araştırıldı. 

Bulgular: Hastalarımızın yaş ortalaması 68,7 (52-80) 
yıl idi. Tüm hastalar rasajilin, dopamin agonisti ve 

levodopa ilaç tedavisi alıyordu. Birleşik Parkinson 
Hastalığı Derecelendirme Ölçeği-2 (UPDRS-2) skor 
ortalaması 3,5 (1-8), UPDRS-3 skor ortalaması 12,2 
(3-24) ve Hoehn-Yahr skoru 1,82 (1-3) idi. Cinsel 
işlev bozukluğu ile ilişkili olabilecek hipertansiyon 
veya diyabet gibi komorbidit hastalıklar altı hastada, 
cerrahi operasyon öyküsü ise dört hastada mevcuttu. 
Bütün hastalar BDS puanlarına göre depresyondaydı. 
Uluslararası Erektil Fonksiyon İndeksi  skorları 
(ortalama 12,88) ve İPSS (ortalama 13,94) 
hastalarımızda cinsel işlev bozukluğunu gösterdi. 
Kan hormon ve PSA düzeyleri normaldi. 

Sonuç: Çalışmamızın ilk sonuçları, PH’de cinsel 
işlev bozukluğunun beklenenden daha sık olduğunu 
göstermektedir. Hastalığın motor semptomları yanı 
sıra non-motor semptomları sorgulanırken cinsel 
işlev bulguları da ihmal edilmemelidir. Depresyon 
ise farklı seviyelerdeki tüm hastalarımızda ortak 
olarak bulduğumuz çok yaygın non-motor bir 
semptom olup cinsel işlev bozukluğu ile tam olarak 
ilişkilendirilemedi.

[TEP-09]
PARKİNSON HASTALIĞINDA KIRMIZI 
KÜRE DAĞILIM GENİŞLİĞİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ
Faik İlik,1 Hüseyin Büyükgöl,2 Fatih Kayhan,3 
Bahriye Horasanlı1 
1Başkent Üniversitesi, Konya Hastanesi, Konya
2KTO Karatay Üniversitesi, Medicana Hastanesi, Konya
3Serbest Hekim, Konya

Amaç: Kırmızı küre dağılım genişliği tam kan 
sayımında rutin olarak değerlendirilen bir hematolojik 
parametredir. Son yıllarda çeşitli hastalıklarda basit 
ve ucuz bir marker olması nedeniyle ilgi artmıştır. 
Çalışmamızda da Parkinson hastalığı ile kırmızı küre 
dağılım genişliği arasındaki ilişki araştırılmıştır. 

Yöntem: Çalışmamızda yeni tanı alan Parkinson 
hastaları ve kontrol grubun arasındaki kırmızı 
küre dağılım genişliği karşılaştırılmıştır. Verilerin 
analizinde Mann-Whitney U testi kullanılmış, 
p değeri <0,05 anlamlı kabul edilmiştir. 

Sonuçlar: Çalışmamıza 71 Parkinson hastası, 
50 kontrol grubu dahil edilmiştir. Parkinson 
hastalarının yaş ortalaması 74,22±8,83 idi. Gruplar 
arasında yaş ve cinsiyet açısından anlamlı fark 
yoktu. Hemoglobin, hematokrit ve eritrositlerin 
ortalama büyüklüğü açısından kontrol grubuyla 
anlamlı fark gözlenmemiştir. Parkinson hastalarında 
kırmızı küre dağılım genişliği=15.00±1,73, kontrol 
grubunda=12,58±1.31, p değeri=0,00 olarak 
değerlendirildi. 
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Yorum: Kırmızı hücre dağılım genişliği, esasen 
bozulmuş eritropoez ve anormal kırmızı kan hücresi 
sağ kalımını yansıtan bir indekstir. İnflamasyon, 
yetersiz beslenme ve böbrek fonksiyonlarında 
bozulma ile de ilişkili olup eritropoietin yetersiz 
üretimi ile ilişkilidir. Bir dizi çalışma, laboratuvar 
kan analizleri tarafından otomatik olarak bildirilen 
bu basit parametrenin çoklu klinik uygulamalar 
gösterebileceğini göstermiştir. Artmış kırmızı 
hücre dağılım genişliği çeşitli bozuklukların teşhisi 
için yüksek negatif prediktif değere sahiptir ve 
kardiyovasküler ve trombotik hastalıklarda uzun 
vadeli prognoz hakkında bilgi verir. Çalışmamızda 
da Parkinson hastalarında kırmızı hücre dağılım 
genişliğinin anlamlı derecede arttığı gösterilmiştir. 
Parkinson hastalarında da prognoz hakkında bilgi 
veren basit bir belirteç olarak kullanılabileceği gibi 
etyopatogenez hakkında da bilgi verebilir. İleri 
çalışmalara ihtiyaç vardır.

[TEP-10]
GEÇ DÖNEM PARKİNSON 
HASTALARINDA MOTOR OLMAYAN 
SEMPTOMLARIN YÜKÜ VE YAŞAM 
KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Şeyda Çankaya, Raquel Taddei
Department of Neurology, National Parkinson Foundation 
Centre of Excellence, Florida, USA
Kings College Hospital Kings Health Partners London, 
London, United Kingdom

Amaç: Bu gözlemsel retrospektif çalışmada 
geç dönem Parkinson hastalarında NMSQuest’i 
(Non-motor Symptom Questionnaire) kullanarak 
motor olmayan semptomlar (MOS) hakkında 
sağlık profesyonelleri arasında farkındalığı 
artırmayı amaçladık. Ayrıca, Hoehn-Yahr (H-Y) 
klinik evrelemesine göre Evre 4 ve 5 olan geç 
dönem Parkinson hastalarındaki MOS yükünün 
(NMSQuest toplam puanına göre 0: MOS yok, 
1-5: hafif, 6-9: orta, 10-12: ağır, ≥13 çok ağır) 
yaşam kalitesine üzerindeki etkilerini NMSQuest 
ile belirlemek ve onların ihtiyaçlarını anlamak 
hedeflenmiştir.

Arka plan: Özellikle son on yılda, çeşitli MOS’ların 
yaşam kalitesini negatif yönde etkilediğine dair 
kanıtlar artmaktadır (1). MOS’un engellilik ve yaşam 
kalitesi üzerine yüksek bir etkisi olmasına rağmen, 
şu anki klinik uygulamalar MOS’ların Parkinson 
hastalığında değerlendirilmesine yönelik ihtiyacı ele 
almamaktadır. Kliniklerde MOS yükünün düzeyiyle 
standart motor değerlendirmenin kombine edildiği 
yaklaşımları tavsiye edilmektedir (2). 

Yöntem: Çalışmaya King’s College Hospital 
Nöroloji polikliniğinde takip edilmekte olan, evre 
H-Y 4-5 olan 56 Parkinson hastası alındı. MOS’ların 
değerlendirilmesinde NMSQuest kullanıldı. Yaşam 
kalitesinin değerlendirilmesi amacı ile Parkinson’s 
Disease Questionnaire (PDQ-8) uygulandı. 
Anksiyete ve depresyon düzeyini ve şiddetini ölçmek 
için Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği (HADS) 
kullanılmıştır.

Sonuç: Geç dönemdeki hastalarda MOS yükü 
hafif (n=5), orta (n=11), ağır (n=11) ve çok ağır 
(n=29) şeklindeydi. Hafif ve orta şiddetteki hastalar 
Grup 1 (n=16), ağır ve çok ağır şiddette MOS 
yükü olan hastalar Grup 2 (n=40) olarak kabul 
edildi. PDQ-8 (p=0,0001), HADS (p=0,0001), 
anksiyete (p=0,002) ve depresyon skorlarının 
(p=0,0001) gruplar hafiften ağıra doğru değişirken 
kötüleştiği saptandı. Yorum: Bu çalışma, kendi 
başına doldurulan NMSQuest anketinin ve buna 
göre değerlendirilen MOS yükünün geç dönemdeki 
hastaların nöropsikiyatrik sorunları hakkında 
klinisyene fikir verebileceğini göstermiştir. Sadece 
NMSQuest ve MOS yükünün kullanılması geç 
dönemde hastalarının karşılanmamış ihtiyaçlarını 
belirleyebilir. Parkinson hastalarında yaşam kalitesini 
iyileştirmek için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. 

[TEP-11]
İDİYOPATİK PARKİNSON HASTALIĞINDA 
GÖZLENEN UYKU BOZUKLUKLARININ 
KARAKTERİSTİĞİ
Sibel Güler 
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, 
Edirne

Amaç: Parkinson hastalığında uyku bozuklukları 
en sık rastlanan ve hastaların hayat kalitesini en 
çok düşüren non-motor semptomlardandır. Burada 
Parkinson hastalarının hayat kalitesinde belirgin 
bozulmaya neden olan olası uyku bozukluklarının 
sıklığının tespit edilerek tedavisinin önemine dikkat 
çekmek amaçlanmıştır. 

Metod: Çalışmaya idiyopatik Parkinson hastalığı 
tanısı alan 35 hasta dahil edildi. Hastalara 1 gece 
süre ile Trakya üniversitesi tıp fakültesi uyku 
laboratuvarında polisomnografi (PSG) çekildi. 
Hastalardaki PSG sonucuna göre uyku bozukluğunun 
tipi belirlendi. Obstrüktif uyku apnesi (OSAS) tanısı 
alan hastalar OSAS’ın şiddeti açısından Amerikan 
Uyku Hastalıkları Derneği tarafından belirlenen 
kriterlere göre derecelendirildi. 

Sonuç: Çalışmamıza katılan hastaların 22’si (%62.9) 
kadın iken 13’ü (%37.1) erkek idi. Hastaların 16’sında 
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(%45.7) OSAS, 2’sinde (%5.7) uykuda periyodik 
hareket hastalığı, 2’sinde (%5.7) basit horlama, 
3’ünde (%8.6) huzursuz bacaklar sendromu, 1’inde 
(%2.9) uyku fragmantasyonu, 1’inde (%2.9) REM 
uyku davranış bozukluğu, 4’ünde (%11.4) uykuda 
periyodik hareket hastalığı ve basit horlama, 
3’ünde (%8.6) normal uyku tetkiki, 2’sinde (%5.7) 
uykuda periyodik hareket hastalığı+ huzursuz bacak 
sendromu, 1’inde (%2.9) OSAS+ huzursuz bacaklar 
sendromu saptandı. 

Tartışma: Parkinson hastalığı gibi nörodejeneratif 
bozukluklar ile uyku arasında güçlü ilişki olduğu 
düşünülmektedir. Parkinson hastalarının yaşam 
kalitesinde belirgin bozulmaya neden olan uyku 
bozukluklarının özellikle OSAS’ın erken tanı ve 
tedavisi büyük önem taşımaktadır.

[TEP-12]
PARKİNSON HASTALARINDA OLFAKTÖR 
SİSTEM FONKSİYON BOZUKLUĞUNUN 
İNCELENMESİ VE KLİNİK 
KORELASYONU
Nur Türkmen 
Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji 
Klinigi, Ankara

Özet: Olfaktör sistem disfonksiyonu, birçok 
nörodejeneratif hastalıkta görülebilmekte olup, 
idiopatik Parkinson Hastalığındaki non-motor 
bulgulardan birisidir. Ancak prodromal evrede 
görülebilmesi ve değerlendirme için gerekli objektif 
yöntemlerin azlığı ile belli bir standardizasyonun 
olmaması nedeniyle, bu konuda sınırlı sayıda çalışma 
bulunmaktadır. Amaç: Parkinson hastalarındaki 
koku alma bozukluğu sıklığının belirlenmesi; motor 
ve non-motor bulgular ve tedavilerle olası ilişkilerinin 
incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca Parkinson dışı 
izole koku alma bozukluğu hastaları ve sağlıklı 
kontrollerle klinik ve laboratuvar verileri açısından 
karşılaştırılması da hedeflenmiştir. 

Yöntem: Kırk idiyopatik PH hastası, izole koku alma 
bozukluğu saptanan 35 hasta ile 40 sağlıklı kontrol 
çalışmaya dahil edildi. Tüm Parkinson hastaları 
için demografik ve klinik özellikleri içeren standart 
Parkinson hastalığı değerlendirme formu dolduruldu. 
Hastaların diğer sistemik hastalıkları, bu hastalıklar 
için kullandıkları ilaçlar, sigara ve kafa travması 
öyküsü de kaydedildi.Koku alma fonksiyonu Sniffin’ 
Sticks koku testi ile kantitatif olarak değerlendirildi. 

Bulgular: Koku alma bozukluğu olan ve olmayan 
hastaların karşılaştırılmasında non-motor 
semptomlar ve demans açısından anlamlı fark 
izlenmedi (p>0.05). Sniffin-Sticks koku testi 

sonuçları ile hastalık süresi, UPDRS ve Hoehn-
Yahr evresi arasında istatistiksel olarak anlamlı 
korelasyon saptanmadı. Parkinson hastalarındaki 
dopaminerjik tedavi ile koku alma bozukluğu 
arasında istatistiksel olarak anlamlı birliktelik 
görülmedi (p=0,604). Parkinson hastaları, koku 
alma bozukluğu grubu ve sağlıklı kontrollerin 
koku değerlendirmesi için risk faktörleri açısından 
karşılaştırılmasında; koku alma bozukluğu grubunun 
yaş ortalaması, kontrol ve Parkinson grubuna göre 
anlamlı olarak daha düşüktü (p<0,001 ve p<0,001). 

Tartışma: Objektif test ile incelendiğinde PH 
hastalarının dörtte üçünde koku alma bozukluğu 
belirlenmiştir. Koku alma bozukluğu, hastalık 
süresi ve evresiyle korelasyon göstermemiştir. PH 
hastalarının alt grup analizinde koku bozukluğu 
olan ve olmayan gruplar arasında klinik özellikler 
açısından fark olmaması, hastalık süresi, evresi ve 
tedavi ile ilgili herhangi bir ilişki bulunmaması, 
Parkinson hastalığındaki koku alma bozukluğunun 
dopaminerjik yolak dışı mekanizmalarla meydana 
gelebileceğini düşündürmektedir.

[TEP-13]
PARKİNSON HASTALIĞINDA DÜŞÜK 
BAŞ; MİYOZİT İLİŞKİLİ OLABİLİR Mİ? 
MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME 
BULGULARI İLE OLGU TARTIŞMASI
Bahar Kaymakamzade,1 Amber Eker,1 Sevda Diker,1 
Osman Cancuri2

1Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim 
Dalı, Lefkoşa, Kıbrıs
2Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim 
Dalı, Lefkoşa, Kıbrıs

Özet: Parkinson hastalığında düşük baş, boyun 
fleksör kaslarının distonisi veya ekstansör 
kaslarının güçsüzlüğü şeklinde iki mekanizma ile 
oluşmaktadır. Hastalığın tedavisinde kullanılan 
dopa agonistleri de bu durumu tetikleyebilmektedir. 
Yetmiş iki yaşında erkek 4 yıllık bradikinezi hakim 
parkinson hastası kliniğimize 4 aydır olan baş 
düşüklüğü ile başvurmuştu. Başvurusunda levodapa 
400 mg/gün, domperidon 30 mg/gün, ropinirole 
14 mg/gün ve rasagiline 1 mg/gün kullanmaktaydı. 
Nörolojik muayenesinde boyun ekstansörlerinde 
kas gücü 2/5 şeklinde saptandı. EMG incelemesinde 
miyopatik aktivite izlendi. Distonik bulguya 
rastlanmadı. Kreatin kinaz düzeyi yüksek (610 U/L) 
saptandı. Servikal MRG STIR görüntülerinde boyun 
ekstansör grup kaslarda bilateral, asimetrik, fokal 
yamalı ödematöz sinyal değişiklikleri ile birlikte bu 
alanlarda difüz kontrast tutulumu izlendi. Hastanın 
elektrofizyolojik ve görüntüleme bulguları miyozit 
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ilişkili olarak yorumlandı. Parkinson hastalarının 
özellikle akinetik-rijit formlarında daha sık sörülen 
düşük başın nedenlerinin değerlendirilmesinde 
sıklıkla kullanılan elektronörofizyolojik 
yöntemlerin yanı sıra kasların manyetik rezonans 

görüntüleme ile değerlendirmesi de tanı konusunda 
kolay ve noninvazif bir yöntem olarak kullanılabilir. 
Düşük başın daha sık bir nedeni olan distoninin 
yanında miyopatinin de neden olabileceği akılda 
bulundurulmalıdır.
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[EP-01]
YENİ TANI ALAN PARKİNSON 
HASTALARINDA NÖTROFİL-LENFOSİT 
ORANI VE EMOSYONEL STRESİN ETKİSİ
Faik İlik,1 Hüseyin Büyükgöl,2 Fatih Kayhan3 
1Başkent Üniversitesi, Konya Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Konya
2KTO Üniversitesi, Medicana Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Konya
3Serbest Hekim, Psikiatri Kliniği, Konya

Amaç: En sık gözlenen ikinci nörodejeneratif has-
talık olan Parkinson hastalığında etyoloji hala tar-
tışmalı bir konudur. Etyolojide her hastada farklılık 
gözlenebildiği gibi genetik yatkınlık ve çevresel 
faktörler tek başına veya birlikte etkili olabilir. Son 
yıllarda etyolojide inflamasyonun da önemli bir rol 
oynadığı düşünülmektedir. Nötrofil-lenfosit oranı 
inflamasyonun değerlendirilmesinde kullanılan bir 
markerdir. Çalışmamızda da emosyonel stresin 
Parkinson hastalığı üzerine etkisi ve inflamatuar bir 
marker olan nötrofil-lenfosit oranı araştırılmıştır. 

Yöntem: Çalışmamıza yeni tanı alan 69 Parkinson 
hastası ve 49 kontrol grubu dahil edildi. Her iki 
hasta grubunun son üç ay içinde emosyonel bir stres 
faktörü olup olmadığı soruldu. Hastaların inflama-
tuar marker olan nötrofil-lenfosit oranına bakıldı. 
Parkinson hastalığı ve kontrol grubu arasındaki 
inflamatuar belirteçler ve stres durumu istatistiksel 
olarak Mann-Whitney U testi ile karşılaştırıldı. 

Sonuç: Parkinson hastalarında kontrol grubuna 
göre nötröfil-lenfosit oranı anlamlı derecede yüksek 
bulundu p=0.00. Emosyonel stresin Parkinson hasta-
larında diğer gruba göre anlamlı derecede fazla oldu-
ğu gözlendi p=0.02. Emosyonel stresi olan Parkinson 
hastalarında diğer Parkinson hastalarına göre nötro-
fil-lenfosit oranı anlamlı derecede yüksekti p=0.00. 

Yorum: Çalışmamızda emosyonel stresin Parkinson 
hastalarında semptomların belirginleşmesine neden 
olduğu gözlendi. Bu etki inflamasyonun emosyonel 
stresi artırması veya emosyonel stresin inflamasyonu 
artırmasıyla ortaya çıkabilir.

[EP-02]
ABDOMİNAL DİSKİNEZİSİ OLAN BİR 
OLGU SUNUMU
Deniz Selçuki, Melike Batum, Ayşın Kısabay, 
Hikmet Yılmaz 
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim 
Dalı, Manisa

Özet: “Belly Dancer Diskinezi” nadir görülen bir 
hareket bozukluğu olup umblikusun tekrarlayıcı yarı-
ritmik farklı yönlere olan ve yer değişikliğiyle karak-
terize bir hareket bozukluğudur. Bu hastalıkta ön 
abdominal duvarın uyumsuz kıvrılma hareketleri izle-
nir. Literatürde olgu sunumları şeklinde oldukça az 
bildirilmiş bu hastalığın etyolojisinde santral pontin 
ve ekstrapontin miyelinozis, bir dopamin antagonisti 
olan kronik clebopride kullanımı, geçirilmiş abdomi-
nal cerrahi, doğum yapmış olma ve travma sorumlu 
tutulmuştur. Olgumuz 59 yaşında kadın olup bir yıl-
dır karında ve sol ağız köşesinde istemsiz hareketler 
mevcuttu. Karındaki istemsiz hareketlere ağrı da eşlik 
etmekteydi. Bu hareket bozukluğuna sebep olabile-
cek bir etyoloji saptanmadı. Nörolojik muayenesinde 
bradimimi, abdomen ön duvarda dalgalanma, kıvrıl-
ma tarzında istemsiz hareketler mevcuttu. Hareketle 
kontraksiyonların gerilemediği, sırtüstü ve yan yatar-
ken de devam ettiği, otururken bir miktar azaldığı 
gözlendi. Etyolojiye yönelik olarak rutin hemogram, 
biyokimya, beyin, servikal ve torakal MRG, batın 
USG ve batın BT’de herhangi bir patolojiye rastlan-
madı. Psikiyatrik görüşmede psikiyatrik bir element 
bulunamadı. Polisomnografi incelemesi ile bu hare-
ketlerin uykuda devam edip etmediği değerlendirildi. 
Abdominal yüzeyel EMG kaydı ile uyanıklıkta devam 
eden uykunun tüm evrelerinde kaybolan kontraksiyon-
lar izlendi. EMG incelemesinde iletimler normal olup 
iğne EMG’de anormal motor ünit potansiyel deşarjları 
aritmik ve seyrek olarak kayıtlandı. Anamnez, mua-
yene ve diğer nedenlerin dışlanması ile hastada nadir 
görülen bir hastalık olan abdominal diskinezi gru-
bundan “Belly Dancer Diskinezi” düşünüldü. Seyrek 
görülmesi sebebiyle tanısı ve tedavisinin tartışılması 
yönünden “Belly Dancer Diskinezi”li bu olguyu sun-
mayı uygun gördük.

[EP-03]
PARKİNSON HASTALIĞI: HASTA 
YAKINLARI HASTALIĞI NE KADAR 
TANIYOR?
Nilüfer Büyükkoyuncu Pekel,1 Deniz Kamacı Şener,1 
Ebru Yaşar,1 Demet Yıldız,1 Aygül Güneş,1 
Meral Seferoğlu,1 Deniz Sığırlı2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Bursa
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim 
Dalı, Bursa

Giriş: Parkinson hastalığı sadece hastaların değil 
aynı zamanda hasta yakınlarının da yaşam kalitesini 
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etkilemektedir. Dolayısıyla hasta yakınlarının da bu 
hastalıkla ilgili bilgi sahibi olması beklenmektedir. 
Bu çalışmada hasta yakınlarının hastalığı ne kadar 
tanıdığını anlamak amacıyla kısa bir anket düzen-
lenmiştir. 

Materyal ve Metod: Hareket bozuklukları polikli-
niğinde Parkinson tanısıyla takip edilen 26 hastanın 
birinci derece yakınları ile görüşüldü. Hasta yakın-
larına 5 sorudan oluşan kısa bir anket uygulandı. 
1. Soru ‘Sizce bu hastalık kalıtsal mıdır?’, 2. soru’ 
Tedavisi nasıl yapılır?’, 3. soru ‘Tedaviyle hastalık 
tamamen düzelir mi?’, 4. Soru ‘Hastalıkla ilgili 
sizi en çok sıkıntıya sokan şikayet nedir ?’ şeklinde 
düzenlendi. İlk üç soruda hastalara evet, hayır, bil-
miyorum şeklinde seçenekler sunuldu. Son soru açık 
uçlu bir soruydu. 

Sonuç: Sizce bu hastalık kalıtsal mıdır? sorusuna 
%57.7’si bilmiyorum, %23.1’i hayır, %19.2’si evet 
şeklinde cevap verdi. Tedavisi nasıl yapılır? soru-
suna %65.4’ü ilaç tedavisi, %7.7’si ilaç ve ameliyat, 
%26.9’u bilmiyorum şeklinde cevap verdi. Tedaviyle 
hastalık tamamen düzelir mi? sorusuna %53.8’i 
hayır, %30.8’i bilmiyorum, %15.4’ü kısmen şeklinde 
cevap verdi. Bu hastalıkla ilgili sizi en çok sıkıntıya 
sokan şikayet nedir? sorusuna hasta yakınlarının 
%30.8’i düşmeler ve yürüme bozukluğu şeklinde 
cevap verdi. %15.4’ü ‘şikayetim yok’ derken, %11.5’i 
bilmiyorum dedi. %11.5’i gece rüyaları ve bağır-
malardan şikayet ederken, %7.7’si donmalardan ve 
%7.7’si hastanın depresif oluşundan şikayetçiydi. 
Daha düşük oranlarda ajitasyon, unutkanlık ve ilaç 
uyumsuzluğu yer alıyordu. 

Tartışma: Hasta yakınlarının hastalıkla ilgili yeterli 
bilgiye sahip olması hastalığın erken tanınması, 
uygun şekilde tedavi edilmesi ve hastalığa bağlı 
gelişen şikayetlerin anlaşılabilmesine olanak sağla-
yacaktır.

[EP-04]
DERİN BEYİN STİMÜLASYONU 
CERRAHİSİNDE, 
ELEKTROT YERLEŞİMİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİNİN ÖNEMİ
Atilla Yılmaz,1 Esra Okuyucu2 
1Mustafa Kemal Üniversitesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi 
Anabilim Dalı, Hatay
2Mustafa Kemal Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dalı, 
Hatay

Giriş: Derin beyin stimülasyonu (DBS) cerrahisinde 
elektrotların doğru yerleştirilmesi, her ne kadar teda-
vinin başarısını etkileyen ana unsur olsa da, ameliyat 
sonrasında aktive edilecek kontaktların doğru seçimi 

de tedavinin etkinliği ve yan etkiler açısından olduk-
ça önemlidir. 

Yöntem: 2016-2017 yılları arasında Mustafa Kemal 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde 
İdiopatik Parkinson hastalığı tanısı ile takip, tedavi 
edilen ve DBS cerrahisi uygulanan 25 hastanın 17’si 
erkek 8’i bayan idi. Yaş ortalaması 57,3 olan hasta-
ların 9’unda cerrahi hedef olarak Globus Pallidus 
İnterna seçilirken 16’sında Subtalamik Nükleus 
tercih edilmişti. Tüm cerrahi girişimler standart 
DBS cerrahisi prosedüründe gerçekleştirilirken 
tümünde mikroelektrot kaydından faydalanılmıştı. 
Postoperatif erken dönemde kontrol beyin tomogra-
fisi (BT) çekilen hastaların stimülasyonları ortalama 
12. günde açılarak stimülasyon ayarları muayene bul-
gularına dayanılarak yapılmıştı. Bu hastalara ait pos-
toperatif BT ile preoperatif MR görüntüleri piyasaya 
yeni sunulan GUIDE™ DBS isimli program aracılı-
ğıyla birleştirilerek (Füzyon) elektrotların yerleşim 
yerleri 3 boyutlu (3D) olarak yeniden değerlendirildi. 
Elektrotlara verilecek akımların yayılım alanları bu 
3D program sayesinde sanal olarak değerlendirilerek 
en iyi ayarlar elde edilmeye çalışıldı. Elde edilen 
ayarlar hastalara daha önce uygulanmış ayarlar ile 
karşılaştırıldı. Elde edilen verilerin genel olarak 
yapılmış olan ayarlar ile uyumlu olduğu saptanırken 
üç hastada uyarı verilen kontakt noktalarının değiş-
tirilmesine karar verildi. Toplam 8 hastada değişen 
derecelerde ayar değişiklikleri yapılırken hastaların 
takiplerinde klinik sonuçlarının daha iyi olduğu 
gözlendi. 

Sonuç: Her ne kadar 3D veriler ile mevcut ayarların 
sonuçları birbirine yakın çıksa da en iyi sonuca ula-
şılması açısından bu tür 3D programların desteğinin 
göz ardı edilmemesi gerektiği kanaatindeyiz.

[EP-05]
İDYOPATİK PARKİNSON HASTALARINDA 
NABIZ DALGA HIZI (PULSE WAVE 
VELOCITY-PWV) DEĞERLENDİRMESİ
Burcu Yüksel,1 Fatma Genç,1 Ayça İnci,2 
Ahmet Genç,3 Yasemin Biçer Gömceli1 
1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, 
Antalya 
2Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, 
Antalya
3Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji 
Kliniği, Antalya

Amaç: İdyopatik Parkinson hastalığı, kronik, prog-
resif seyirli nörodejeneratif bir hastalıktır. Altmış beş 
yaş üstü dünya popülasyonunun %1.5’ini etkiler. Bu 
popülasyonda kardiyovasküler olay riskini önceden 
tespit etmek, kullanılan ilaçların da kardiyak yan 
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etkileri düşünüldüğünde önemlidir. Nabız dalga hızı 
(Pulse wave velocity-PWV), sol ventrikülden arte-
riyel sisteme doğru iletilen nabız dalgasının hızıdır. 
PWV arteriyel sertliğinin dolaylı ölçümü ve iyi bir 
göstergesidir. Basit ve noninvazif bir yöntemdir. 
Birçok çalışmada çeşitli hasta gruplarında PWV 
ile kardiyovasküler hastalık riski arasındaki ilişki 
gösterilmiştir. Bu çalışmada amaç; Parkinson hasta-
larında basit bir yöntemle atardamar sertliğinin tespit 
edilmesi ve sonrasında oluşabilecek kardiyovasküler 
hastalık riskini öngörebilmektir. 

Yöntem: Bu prospektif çalışmaya, Antalya Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi hareket bozuklukları polik-
liniğinde takip edilen 50 idyopatik Parkinson hastası 
ve yaş ve cinsiyet uyumlu 50 kontrol dahil edildi. 
Hipertansiyon, hiperlipidemi, diabetes mellitus ve 
diğer vasküler risk faktörleri dışlandı. Noninvazif bir 
yöntemle PWV ölçüldü. 

Sonuç: Çalışmaya 33 (%66) erkek, 17 (%34) kadın 
hasta ile kontrol grubu olarak 33 (%66) erkek, 17 
(%34) kadın dahil edildi. Hastaların yaş ortalama-
sı 60,7±10,3, kontrollerin yaş ortalaması 56,7±10,4 
idi. Hasta grubu ile kontrol grubu arasında PWV 
açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı 
(p=0,02). Hastalık süresi ile PWV arasında istatistik-
sel olarak anlamlı korelasyon saptanmadı (p=0,07). 
UPDRS ile PWV arasında istatistiksel olarak anlam-
lı korelasyon saptanmadı (p=0,07). 

Yorum: İdyopatik Parkinson hastalarında basit bir 
yöntemle atardamar sertliğinin tespit edilmesi ve 
sonrasında oluşabilecek kardiyovasküler hastalık ris-
kini öngörebilmek bu grup hasta için ek yük oluş-
turmaması bakımından önemlidir. Hasta ve kontrol 
grubu arasında PWV ortalama değerleri arasında 
anlamlı fark saptanması hastalığın damar sertliğine 
yatkınlık oluşturabilceğini düşündürmektedir.

[EP-06]
PROGRESİF SUPRANÜKLEER PALSİLİ 
HASTALARIN FENOTİPİK SPEKTRUMU
Murat Gültekin, Ülfet Zehra Erbay 
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, 
Kayseri

Giriş: Progresif supranükleer palsi (PSP), Parkinson 
plus sendromlardan birini oluşturmaktadır. PSP, eriş-
kin yaş başlangıçlı sporadik bir tauopatidir. Erken 
dönemde düşmelerle karakterize, postüral instabilite, 
vertikal bakış paralizi, simetrik akinezi ve rijidite 
gibi farklı belirtilere sahip olabilir. Günümüzde sekiz 
farklı alt klinik formu olduğu kabul edilmektedir. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı; PSP hastalarının farklı 
klinik spektrumlarını değerlendirmektir. 

Yöntem: Çalışmaya 17 PSP’li hasta dahil edil-
di. Tüm hastalar PSP klinik tanı kriterlerine göre 
değerlendirildi (NINDS-SPSP). Daha sonra, hare-
ket bozukluklarında deneyimli klinisyen tarafından 
gözden geçirildi ve farklı subtipler için kategorize 
edildi. Tüm hastaların kraniyal MR görüntülerinde 
ponsda kuş gagası görünümü ve anlamlı derecede 
atrofi saptandı. 

Bulgular: Dokuz hasta kadındı. Hastaların yaş orta-
laması 65.4 idi. Başlangıç semptomlarına göre sade-
ce iki hastaya PSP tanısı konmuştu. Diğer 15 hasta 
ise idiyopatik Parkinson hastalığı teşhisi ile takip 
edilmekteydi. Yedi hastada Richardson sendromu 
(PSP-RS) formu, beş hastada PSP-RS ve PSP-P mikst 
formu, üç hastada parkinsonizm (PSP-P) formu, bir 
hastada afazi formu ve bir hastada ise frontal varyant 
form ile uyumlu bulundu. 

Sonuç: Bu çalışma PSP’nin özellikle farklı klinik 
spektrumlarda erken dönemden itibaren doğru bir 
tanıya ihtiyaç duyduğunu göstermektedir.

[EP-07]
MULTİ SİSTEM ATROFİLİ HASTALARDA 
TANISAL ZORLUKLAR
Murat Gültekin
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, 
Kayseri

Bilimsel Zemin: Multi sistem atrofi (MSA), par-
kinsonizm, serebellar ataksi ve otonomik bozuk-
lukların herhangi bir kombinasyonu ile karakterize, 
yetişkin yaş başlangıçlı sporadik bir Parkinson plus 
hastalıktır. MSA tanısı; klinik özellikler ve motor 
semptomlarla kombine olan otonom yetmezlikten 
ibarettir. Motor semptomlar, levodopaya yanıtsız par-
kinsonizm (MSA-P) veya serebellar ataksi (MSA-C) 
formda olabilir. MSA’lı hastalar geniş klinik özellik-
ler sergileyebilir ve değişken hastalık progresyonuna 
sahip olabilirler. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı; MSA tanısı dışında 
(idiopatik PH ve ataksi) takip edilmiş olan hastalar-
daki tanısal zorluklarını gözden geçirmek ve MSA-P 
ve MSA-C klinik tipleri olan hastaları değerlendir-
mektir. 

Materyal ve Metod: Olası MSA olan 10 hasta 
çalışma kapsamına alındı. Tüm hastalar MSA ikinci 
konsensus bildirisine göre değerlendirildi (Gilman 
S-2008). Hastalar MSA-P ve MSA-C’nin farklı tiple-
ri için kategorize edildi. 

Bulgular: Altı hasta kadın cinsiyette idi. Hastaların 
yaş ortalaması 65.6 idi. Hastaların yedisi idiyopatik 
Parkinson hastalığı ve üç hasta ise ataksi bozuklu-
ğu tanıları ile takip edilmekteydi. Tüm hastaların 
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kraniyal MR görüntülerinde hot cross sign işareti 
vardı. Beş hastada dominanat semptom olarak sere-
bellar özellikler vardı. Diğer beş hastada başlangıç 
semptomu olan baskın olarak parkinsonizm özellik-
leri vardı. Ayrıca, sekiz hastada REM uyku davranışı 
bozukluğu vardı. 

Sonuç: Bu çalışma; MSA’lı hastaların ilk yıllardan 
itibaren sıklıkla yanlış tanı aldığını göstermektedir.

[EP-08]
LEVODOPA-KARBİDOPA İNTESTİNAL 
JEL TEDAVİSİ UYGULANAN 15 OLGUNUN 
DEĞERLENDİRİLMESİ
Ezgi Keskiner,1 Vafi Atalay,2 Mümin Coşkun,2

Dilek Günal1

1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim 
Dalı, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi 
Anabilim Dalı, İstanbul

Özet: İleri evre Parkinson hastalığı tedavisinde 
uygulanan levodopa-karbidopa intestinal jel teda-
visi iyi seçilen hastalarda yaşam kalitesini artıran 
bir tedavi yöntemidir. Ekip çalışması gerektiren bu 
tedavi yöntemi ancak nöroloji, genel cerrahi veya 
gastroenteroloji ve klinik hemşirelerinin birlikte 
çalışması ve aile yakınlarının motivasyonu ve koo-
perasyonuyla başarıya ulaşabilmektedir. Hastaların 
tedaviden faydalanmaları yanında tedavinin sürdü-
rülebilir olması da önemlidir. Bu nedenle hastanın 
doğru seçimi, hasta ve hasta yakınlarının eğitimi ve 
yakın takibiyle tedaviyi bırakma en aza indirilmeye 
çalışılmaktadır. Hareket bozukluğu birimimizde 
levodopa-karbidopa intestinal tedavisi uygulanan 
15 olgu bu yazıda sunulmuştur. Onbeş hastanın 
yaşları 66 (34-80), Parkinson tanı yaşı 54 (19-65), 
hastalık süresi 13 yıl (5-18) idi. Olgulardan ikisi 
28 ve 14. haftalarında ex olmaları nedeniyle teda-
vi sonlandırılmış; biri sık tüp eksternalizasyonu 
nedeniyle, diğeri de hasta yakınlarının tedaviyi 
uygulamaktan vazgeçmesi nedeniyle tedavi sonlan-
dırılmasına gidilmiştir. Takipli hastaların ortalama 
takip süresi 19 (8-34) aydır. Tedavi sürdürülebilirli-
ği hastanın düzenli kontrollere çağrılması ile yakın 
takip ve klinik hemşiresi ile uyumlu çalışma ile 
arttırılabilir.

[EP-09]
HELİKOBAKTER PİLORİ TEDAVİSİ 
İLE LEVODOPA YANITININ ARTTIĞI 
PARKİNSON HASTASI
Nazlı Hasanzade
Malatya Devlet Hastanesi

Özet: Levodopa, Parkinson hastalığının motor 
bulgularının tedavisinde baş rolü almaktadır. 
Gastrointestinal motilite bozukluğu ve hastalık-
lar, Levodapa emilimini etkilemektedir. Bu olgu 
52 yaşında erkek hasta, 6 yıldır ailesel Parkinson 
Hastalığı tanısı mevcuttu. Nörolojik muayenesinde 
bradimimi, sağ üst ve alt ekstremitede bradikinezi, 
rijidite ve istirahat tremoru ve asosiye hareket kaybı 
vardı. Tedavisi dopa agonisti (pramipexol 4.5 mg/gün) 
ve rasajilin idi. Hasta tedaviden fayda görmediği için 
diğer dopa agonistleri sırayla maksimum dozda ula-
şarak denendi. Nörolojik muayenede bir değişiklik 
görülmedi. Levodopa başlandı ve 2000 mg kadar 
artırıldı. Hastanın kısmen asosiye hareket kaybında 
düzelme dışında bir etkisi olmadı. Hastaya apomorfin 
testi uygulandı ve 5 mg test dozunda hastanın nörolo-
jik muayenesinde tama yakın düzelme gözlendi. Bu 
sonuç hastada Levodopa emilim bozukluğu açısın-
dan şüphe uyandırdı. Yapılan endoskopi sonucunda 
gastrit ve Helikobakter pylori (HP) enfeksiyonu 
tespit edildi. Helikobakter pylori eridikasyon teda-
visi uygulandı. Tedavi sonrasında, hastanın 500 mg 
Levopada ile tremor dışında, bradikinezi, rijidite ve 
asosiye hareket kaybında düzelme gözlendi. Hastanın 
tremore yönelik eklenen dopa agonistlerinden bir 
yanıt alınamadı. Hastanın Levodopa tedavisine ara 
doz subkutan apomorfin eklendi. Helikobakter pylori 
gastrointestinal sisteminde peptik ülsere sebep olan 
en sık nedendir. Helikobakter pylori bazı ilaçların 
emilimini bozabilmekte. Helikobakter pylorienfek-
siyonu Parkinson hastalarında sıklıkla görülmek-
te ve bu bakteri Levodopa emilimini etkiliyerek 
motor fluktuasyona sebep olduğu gözlenmiştır. 
Helikobakter pylori antibiotik tedavisi ile Levodopa 
emiliminin düzeldiği saptanmıştır. Bu olguda HP 
eridikasyonu ile Levodpa yanıtının artması nedeniyle 
sunulmaya değer bulundu.

[EP-10]
ORTOSTATİK TREMOR OLGU SUNUMU
Özcan Demetgül,1 Murat Güntel2 
1Hatay Devlet Hastanesi, Hatay
2Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Elazığ

Özet: Ortostatik tremor ayakta sabit duruş sırasında 
bacaklarda gözlenen izometrik, postural tremordur. 
Primer olabileceği gibi sekonder sebeplere bağlı 
ortostatik tremor gözlenebilmektedir. Yirmi yedi 
yaşında ortostatik tremor ile kliniğimize başvuran 
etyolojide hipertiroidi saptanan ve sadece hiperti-
roidi tedavisi ile şikayetleri gerileyen olguyu nadir 
görülen sekonder ortostatik tremor etyolojilerini 
araştırmanın tedavi için önemli olması açısından 
sunduk.
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[EP-11]
PARKİNSON HASTALARINDA İLAÇ 
TEDAVİSİNİN MOTOR VE DAVRANIŞSAL 
YAN ETKİLERİNİN ZAMANLAMASI VE 
BİRLİKTELİĞİ
Ezgi Can, Yeliz Kıyak Keçeli, Taylan Altıparmak, 
Ayşe Bora Tokçaer
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nöroloji 
Anabilim Dalı, Ankara

Özet: Parkinson hastalığı (PH) tedavisinin temeli 
dopamin eksikliğini gidermektir. Bu tedaviler altın-
da; diskinezi, dopamin disregülasyon sendromu 
(DDS), dürtü kontrol bozukluğu (DKB), punding 
gibi komplikasyonlar gelişebilir. Diskinezi ve DDS 
sıklıkla L-Dopa, DKB ise dopamin agonisti (DA) 
kullananlarda görülmektedir. Diskinezinin ilaç 
tedavisinin geç yan etkisi olduğu iyi bilinmesine 
karşın; punding, DDS ve DKB’nin gelişme zama-
nıyla ilgili bildirimler sınırlıdır. Bu çalışmada pun-
ding, DDS ve DKB ortaya çıkış zamanı, birlikteliği 
ve diskineziyle ilişkisi incelenmiştir. Araştırmaya 
L-Dopa, DA, COMT inhibitörü ve/veya MAO-B 
inhibitörü kullanan 40 hasta alınmıştır. Hastalara 
ilaç başlama zamanı, ne kadar süre kullandıkları, 
motor ve/veya davranışsal yan etkilerin varlığı, 
varsa başlangıç zamanlarını ve niteliğini sorgulayan 
bir anket uygulanmıştır. Analiz SPSS 23.0 prog-
ramıyla yapılmıştır. Hastaların %22.5’inde DDS, 
%37.5’unda DKB, %65’inde punding ve %70’inde 
diskinezi mevcuttu. Dürtü kontrol bozukluğu, tedavi 
başlangıcından 6,6±4,2, diskinezi 7,6±4,5, punding 
6,2±3,5 ve DDS ise 11,6±4,4 yıl sonra başlamıştı. 
DA kullananların %37,8’inde DKB, %59,4’ünde 
punding mevcuttu. Dürtü kontrol bozuklukları %30 
hiperseksüalite, %10 patolojik kumar; punding 
%22.5 tamir, %15 bahçe, %10 temizlik, %5 örgü 
uğraşısı idi. Erkeklerin %44.4’ünde hiperseksüalite, 
%33’ünde tamir, %22.2’sinde bahçe işi, %14.8’inde 
patolojik kumar; kadınlarda ise %30 temizlik, 
%15 örgü uğraşısı bildirildi. Punding ve DKB’nin 
alt tipleri cinsiyete göre anlamlı farklılık göster-
di (p<0,05). Olguların %20’sinde punding-DKB, 
%20’sinde punding-DDS, %12,5’unda DKB-DDS 
birlikteydi. L-dopa kullananların %75’inde diski-
nezi vardı. Bu olgularda punding %46, DKB %32, 
DDS %32 sıklıktaydı. Parkinson hastalığı tedavisi-
nin davranışsal yan etkilerini araştırdığımız bu ön 
çalışmada, en çarpıcı sonuç punding ve DKB’nin 
diskineziyle benzer sürede, DDS’nin ise daha geç 
ortaya çıkması idi. Dürtü kontrol bozukluğu ve 
pundingin niteliği cinsiyetle ilişkili iken, yaşın dav-
ranışsal yan etkileri etkilemediği gözlendi.

[EP-12]
HUZURSUZ BACAK SENDROMUNDA 
DEPRESYON VE HASTALIK ŞİDDETİ İLE 
İLİŞKİSİ
Burcu Gökçe Çokal, Hafize Nalan Güneş, 
Selda Keskin Güler, Tahir Kurtuluş Yoldaş
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, 
Ankara
Amaç: Huzursuz bacak sendromu (HBS), bacakları 
hareket ettirmek için karşı konulamayan bir istekle 
karakterize, anormal duyumlarla nitelenen sensorimo-
tor, kronik bir hastalıktır. Patofizyolojisinde özellikle 
demir metabolizması ve dopaminerjik sistem bozuk-
lukları saptanmıştır. Huzursuz bacak sendromunun 
depresyon ve anksiyete ile ilişkili olduğu son yıllarda 
yapılmış olan bazı çalışmalarda bildirilmiştir. Bu 
birlikteliğin nedeni tam olarak bilinmemekte olup, 
HBS’de görülen depresyonun dopamine bağlı olduğu 
ve HBS tedavisi ile düzelebildiği veya HBS’de görülen 
uyku bozukluğuna bağlı birtakım depresif belirtiler 
görülebileceği iddia edilmiştir. Bu çalışmada HBS 
hastalarında depresyon ve depresyonun HBS hastalı-
ğının şiddeti ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya Ankara Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Nöroloji Polikliniğinde takip 
etmekte olduğumuz Uluslararası Huzursuz Bacaklar 
Çalışma Grubunun (UHBÇG) tanı kriterlerini kar-
şılayan 22 hasta ve 22 sağlıklı gönüllü dahil edil-
di. Hastalar için hastalık şiddetini ölçmek üzere 
Uluslararası Huzursuz Bacaklar Çalışma Grubu 
Şiddet Skalası (UHBÇGŞS), ayrıca hastalardaki ve 
kontrol grubundaki depresyonu ve derecesini belir-
lemek için Beck depresyon ölçeği (BDÖ) kullanıldı. 

Bulgular: Hasta grubunda üç erkek (%13.63), 
19 kadın (%86.37), kontrol grubunda 10 erkek 
(%45.45) 12 kadın (%54.55) bulunmaktaydı. 
Hastaların yaş ortalaması 41.90±11.06 kontrol gru-
bunun yaş ortalaması 46.81±9.25 idi. Hastalarda 
depresyon skorları kontrollere göre anlamlı olarak 
yüksekti. Semptomların şiddeti ile depresyon arasın-
da anlamlı bir ilişki bulunamadı. 

Sonuç: Huzursuz bacak sendromu hastalarında eşlik 
eden depresyonun değerlendirilmesi ve tedavisi hasta-
lar için faydalı olacaktır. Bu konu ile ilgili daha kap-
samlı ileri çalışmaların planlanmasını önermekteyiz.

[EP-13]
PARKİNSONİZM VE HEPATOSEREBRAL 
DEJENERASYON
Burçin Durmuş, Osman Ünal, Özge Yılmaz Küsbeci, 
İpek İnci
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir



24 Parkinson Hast Harek Boz Derg Suppl 1, 2017

Özet: Parkinsonizm, kronik karaciğer hastalıkla-
rında nadir görülen nörolojik komplikasyonlardan 
biridir. Bu yazıda asimetrik başlangıçlı Levodopaya 
yanıt veren kronik karaciğer hastalığında gelişen 
Parkinsonizm olgusu sunulmuştur. 58 yaşında erkek 
hasta asimetrik başlangıçlı bradikinezi, tremor şika-
yetleri ile polikliniğimize başvurdu. Hastanın özgeç-
mişinde bilinen karaciğer sirozu, soygeçmişinde 
annesinde Parkinson hastalığı mevcuttu. Hastanın 
ekstrapiramidal sistem muayenesinde sağda belirgin 
Parkinsonizm bulguları saptandı. Hastaya rasajilin 
ve pramipexole başlandı. Şikayetlerinde belirgin 
düzelme saptanan hastanın zaman içinde konfüzyon 
durumu ve halüsinasyonları başlaması üzerine pra-
mipexole kesilerek düşük doz Levodopa başlandı. 
Hastanın düşme şikayetlerinin artması üzerine kli-
niğimize yatırıldı. Kraniyal MRG’de bilateral bazal 
gangliyon hiperintensitesi görüldü. Gastroenteroloji 
bölümüne danışılan hastanın düşme şikayetlerinin 
hepatoserebral dejenerasyona bağlı olduğu belir-
tilerek Levodopanın kesilmesi önerildi. Hastanın 
kan amonyak düzeyi bu dönemde yüksek bulundu. 
Levodopa tedavisi kesilen, konfüzyon durumu ve 
düşme şikayetleri düzelen hasta poliklinik kontrolü 
önerilerek taburcu edildi. Hasta polikliniğimize yak-
laşık bir hafta sonra kontrole geldi. Evde Parkinson 
hastalığı bulguları arttığı için kendisi Levodopaya 
4x50 mg başlamış ve ilaç kullanımı sonrasında şika-
yetleri düzelmişti. Konfüzyonunun, halüsinasyonla-
rının ve düşme ataklarının olmaması nedeniyle yakın 
takip önerilerek kontrole çağırıldı. Hepatoserebral 
dejenerasyon, genellikle hepatik koma ataklarını 
izleyerek veya sinsi şekilde karşımıza çıkabilir. Bu 
hastalarda istirahat tremorundan çok kinetik tre-
morun görüldüğü, parkinsonizm bulgularının daha 
çok simetrik olduğu, tremorun geri planda olup 
bradikinezinin ön planda olduğu, denge problemle-
rinin daha sık görüldüğü ve bu hastaların, idiyopa-
tik olgulardan farklı olarak levodopa yanıtının iyi 
olmadığı gözlenmiştir. Hepatoserebral dejenerasyon 
olduğu düşünülen olgumuz, parkinsonizm bulgu-
larının, hepatoserebral dejenerasyonda beklenenin 
aksine asimetrik başlangıçlı olması, tremorunun ön 
planda olması, tedaviden kısa sürede fayda görmesi 
nedeniyle sunulmuştur.

[EP-14]
DOPA DİSKİNEZİSİ OLGUSU
Dilek Sezer 
Arte Hekimköy Tıp Merkezi

Özet: Yetmiş dokuz yaşında kadın, sağ elli. Altı 
yıldır PH tanısıyla takip ediliyor, İki aydır 200 mg 
levodopa, 50 mg karbidopa ve 200 mg 4x1, Levodopa 

benserazid HBS 125 mg 2x1 ve Ketiapin 2x25 mg 
almakta iken,2 gündür olan tüm vücudunda ve ağız 
çevresinde gün boyu sürekli olan ağrılı istemsiz 
hareketler nedeniyle başvurdu. Hastanın bol iv hid-
rasyona başlandı. Levodopa ve ketiapin tedavisi kesi-
lerek, Amantadin 100 mg 2x1 başlandı. Levodopa 
benserazid dozu yarıya düşürüldü. Hastanın hafif 
düzeyde perioral semptomları dışındaki diskinezi-
leri tamamen düzeldi. Levo-dopaya bağlı diskinezi 
(LBD) İdiyopatik Parkinson hastalığının (İPH) ileri 
dönemlerinde ortaya çıkan, tedavisi bazı durumlarda 
oldukça zor olan bir sorundur. LBD’nin patofizyolo-
jisinde dopaminerjik yollar kadar nondopaminerjik 
yolların da rol oynadığı düşünülmektedir

[EP-15]
PARKİNSONİZMDE OTONOM 
YETMEZLİKLER HER ZAMAN 
PARKİNSON PLUS SENDROMLARLA 
İLİŞKİLİ OLMAYABİLİR
Ali Akyol, Ayça Özkul, Ahmet Şair, 
Utku Oğan Akyıldız, Mehmet Eskici, Nefati Kıylıoğlu
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji 
Anabilim Dalı, Aydın

Amaç: Progressif supranükleer palsi beyin sapı 
ve bazal gangliayı etkileyen bir nörodejeneratif 
hastalıktır. Gerçek etyoloji halen bilinmemektedir. 
Hastalar supranükleer bakış kısıtlılıkları, psödubul-
ber felç, ilerleyici aksiyel rijidite, postural instabilite 
ve ılımlı demans şikayetleri ile müracaat ederler. 
Kliniğimizde başlangıçta Parkinson hastalığı, iler-
leyen dönemde PSP tanısı almış beş olguyu analiz 
ettik. 

Yöntem: Hastaların tanıları klinik muayene ve kra-
nial MR/BT bulguları ile konuldu; kognitif değerlen-
dirmeleri MMST ile değerlendirildi. 

Yorum: Beş olguda da karakteristik klinik bulgu-
lar mevcuttu. Dört olguda PSP için tipik kraniyal 
görüntüleme bulguları (MR’da superior serebellar 
pedinkül ve midbrain atrofisi, sagittal kesitte sinek 
kuşu ‘hummingbird’ görünümü, üçüncü ventrikül 
dilatasyonu) mevcut idi. Bir olgunun sadece kraniyal 
BT görüntüsü vardı, görüntülemede ılımlı serebral 
atrofi mevcuttu. Otonom testlerde bozukluk, bakış 
kısıtlılıkları, aksiyel rijidite, psödobulber paralizi 
belirtileri tüm olgularda, alkış testi dört olguda 
pozitif saptandı. Ilımlı kognitif yetmezlik üç olguda 
saptandı, bu olgular Donepezil tedavisi altında idi. 
Bir olguda depresyon, bir olguda hem depresyon, 
hem anksiyete bozukluğu mevcut idi. Bir olguda 
tanıyı karıştıran 20 yıllık diabetes mellitüs öyküsü 
vardı. Diğer taraftan Wegener Granülomatozisine 
bağlı akciğer ve böbrek yetmezlik bulguları da son 
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dönemde kliniğe eklendi, buna bağlı hızla kliniği 
kötüleşen olgu iki ay içinde dissemine intravaskü-
ler koagülopati nedeniyle kaybedildi. Tüm olgular 
L-dopa ve/veya dopa agonisti kullanıyorlardı. 

Sonuç: Hasta tanıları 3-4 yıl içinde Parkinson ön 
tanısı ile izlem sonrası konulmuştur. Kognitif yet-
mezlikte Donepezil’in, bradikinezide L-Dopa’nın 
ılımlı faydası mevcuttur. Ancak bazen eşlik eden 
diabetes mellitüs, Wegener Granülomatozisi gibi sis-
temik komorbiditeler tanıda gecikmelere ve tedavide 
yetersizliklere yol açabilir.

[EP-16]
NONREGÜLE GLİSEMİLİ TİP 2 
DİABETES MELLİTUS İLİŞKİLİ 
KORE-BALLİSMUS: OLGU SUNUMU
Refik Kunt, Cennet Nalan Soyder Kuş 
Aydın Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği

Giriş: Diyabet birçok fizyolojik sistemi etkileyen 
bir hastalıktır. Santral sinir sistemi de bunlardan 
birisidir. Burada; glisemi regülasyonu sağlanamayan 
diabetes mellitusun (DM) nadir görülen bir kompli-
kasyonu olan kore-ballismus kliniği ile başvuran bir 
olguyu sunmayı amaçladık. 

Olgu: Bir haftadır tüm vücudunda şiddetli kontrol 
edilemeyen istemsiz hareketleri olan 86 yaşında 
kadın hasta polikliniğe başvurdu. Özgeçmişinde 
25 yıldır DM nedeniyle insülin kullandığı ve iki 
aydır el parmaklarında kısa süreli istemsiz hareket-
lerinin olduğu öğrenildi. Nörolojik muayenesinde; 
dil ve çenesinde kontrol edemediği düzensiz istemsiz 
hareketlerin yanı sıra bilateral kol ve bacaklarında 
düzensiz, yüksek amplitüdlü ballismus gözlendi. 
Hasta bu hareketler nedeniyle konuşmakta çok zorla-
nıyor, oturamıyor ve yürüyemiyordu. Başvurusunda; 
kan şekeri 182 mg/dL ve kan gazında pH değeri 
7.37 saptandı. Tam idrar tahlilinde keton görülmedi. 
HemoglobinA1C (%7.6) ve böbrek fonsiyon değer-
leri yüksekti (kreatin: 2.0 mg/dL, kan üre azotu: 
71 mg/dL). Anemisi vardı. Manyetik rezonans ince-
lemesinde bilateral putamen ve globus pallidus’da 
yaygın kronik hiperintens lezyonlar saptandı, akut 
iskemi ile uyumlu bulgu saptanmadı. Göz muaye-
nesi, seruloplazmin, kan ve idrarda bakır seviyeleri 
normaldi. İncelenen romatolojik, immünolojik, sero-
lojik kan değerlerinde ve tümör markerlarında anor-
mal bulguya rastlanmadı. İntravenöz haloperidol ve 
oral risperidon tedavileri ile kısmen kore-ballismus 
kontrol altına alındı. Hastanede yattığı 15 gün içinde 
kan şekerleri 22-870 mg/dL arasında değişkenlik 
gösterdi. Endokrinoloji tarafından kan şekeri taki-
bine göre kullanılan insülin miktarlarını düzenledi. 

Kan şekeri regülasyonu sağlandıktan sonra kore-
ballismusda belirgin düzelme gözlendi. Düşük doz 
risperidon (1 mg/gün) ile hasta taburcu edildi. Bir 
ay sonraki nörolojik muayenesi normal olan hastada 
risperidon kesildi. 

Sonuç: Diabetes mellitus tanısı olan hastalarda 
hemikore hemiballizm tablosu görüldüğünde nonre-
güle kan şekeri akla gelmeli ve bir an önce tedaviye 
başlanmalıdır.

[EP-17]
ANTİ-GAD ANTİKORU POZİTİF 
SAPTANAN PARKİNSONİZM VE 
CREUTZFELDT JAKOB BENZERİ KLİNİK 
PREZENTASYON GÖSTEREN PERM 
OLGUSU
Sibel Güler 
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, 
Edirne

Özet: Parkinsonizm, ilerleyici demans, miyoklo-
nus; bazı dejeneratif hastalık kompleksleri, merkezi 
sinir sistemi enfeksiyonları, neoplastik/paraneop-
lastik nedenler ve progressif rijidite-ensefalomiye-
lit-miyoklonus gibi bazı otoimmün ensefalitlerde 
görülebilir. Anti-glutamik asit dekarboksilaz (GAD) 
antikoru ile ilişkili otoimmün ensefalit çoğunlukla 
limbik ensefalit olarak bildirilmiştir. Ekstralimbik 
tutulumu olan az sayıda olgu bildirilmiştir. Kırk dört 
yaşında kadın hasta tüm vücutta kasılma, konuşama-
ma, unutkanlık, yürüme güçlüğü ile değerlendirildi. 
Hastanın yaklaşık bir ay evvel ateş yüksekliği, hal-
sizlik, bilinç bulanıklığı, şüphecilik, hayal görme 
şikayetleri ile değerlendirildiği son on beş gündür 
ise kliniğin belirgin kötüleştiği öğrenildi. Psikiyatri 
tarafından verilen olanzapin ve essitalopram tedavi-
sine yanıt alınamayan hasta tarafımızca değerlendi-
rildi. Nörolojik muayenesinde uykuya meyilli, kısmi 
koopere ve dezoryante, dört ekstremite spontan 
hareketli, derin tendon refleksleri dört ekstremitede 
hiperaktifti, bilateral üst ekstremitede belirgin riji-
dite ve distallerde miyoklonus saptandı. Kraniyal 
DWI’de her iki bazal gangliyonda patolojik difüzyon 
kısıtlanması ve kuşkulu kortikal difüzyon kısıtlan-
ması izlendi. Elektroensefalografide ağır ve yaygın 
organizasyon bozukluğu saptandı. BOS’da Rose ben-
gal negatif, hücre ve üreme saptanmadı. BOS biyo-
kimyası normaldi. Öncellikle otoimmün ensefalit ön 
tanısıyla beş gün süreyle uygulanan IVIG tedavisine 
yanıt alınamadı. Wilson tüm radyolojik laboratuar 
incelemeler ile dışlandı. Creutzfeldt Jakob açısından 
gönderilen 14-3-3 protein negatif olarak geldi. Viral 
tüberküloz PCR, tüberküloz kültürü, T. Whipplei 
PCR negatifti. Tüm vücut malignite taramasında 
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bir odak saptanmadı. Anti-GAD antikoru pozitif-
liği saptandı. Diğer otoimmün ve paraneoplastik 
panelleri negatifti. Klinik ekstralimbik tutulumun 
ön planda olduğu progressif rijidite-ensefalomiye-
lit-miyoklonus olarak değerlendirilerek 800 mg/m2 
siklofosfamid üç doz uygulandı. Hastanın uyanıklı-
ğında belirgin ve oryantasyonun da kısmen düzelme 
gözlendi. Takiplerinde rituksimab tedavisi planlandı. 
Anti-GAD antikoruyla ilişkili ensefalit giderek daha 
fazla tanınan bir SSS hastalığıdır. Bu ensefalitin 
patofizyolojisi net değildir. PET’de hipermetabo-
lik lezyonlar görülürken, biyopsi de spesifik olma-
yan değişiklikler gözlenebilmektedir. Tedavisinde 
immünosüpresif ilaçlar, IVIg ve plazma değişimi 
uygulanabilmektedir. Klinikte hızlı progresyon gös-
teren demans, rijidite, miyoklonus varlığında olası 
bir otoimmün ensefalitte anti-GAD antikorlarının 
incelenmesinin önemli olduğu ve immünsüpresif 
ajanların bu olgularda daha etkili bir tedavi yöntemi 
olabileceği vurgulanmak istenmiştir.

[EP-18]
PARKİNSON HASTALIĞINA SEKONDER 
GELİŞEN DİSKİNEZİYE BAĞLI PSOAS 
RÜPTÜRÜ OLGUSU
Hanzade Aybüke Ünal Artık, Ceyla Ataç Uçar, 
Ayşegül Akyüz, Mehmet İlker Yön, 
Burcu Gökçe Çokal, Tahir Kurtuluş Yoldaş 
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Parkinson hastalığı motor komplikasyonlara 
neden olabilen bir hareket bozukluğudur. Parkinson 
hastalığının kompilasyonu olan diskinezilerin gün-
lük yaşam aktivitesini etkileyen şikayetlere yol açtığı 
saptanmıştır. Biz bu olguda Parkinson hastalığı 
komplikasyonu olarak şiddetli diskinezileri olan has-
tada sağ iliopsoas kasında parsiyel rüptür gelişimini 
sunmayı amaçladık. 

Olgu Sunumu: Yirmi üç yıldır Parkinson tanısıyla 
takipli 52 yaşında erkek hasta kollarda ve bacaklarda 
olan titreme ve istemsiz hareketler nedeniyle klini-
ğimize başvurdu. Alınan öyküde hastanın 15 yıldır 
diskinezileri ve donma şikayeti olduğu öğrenildi. 
Hastanın muayenesinde bilateral istirahat tremoru 
ve sağ alt ekstremitede belirgin diskinezi mevcuttu, 
sağ alt ekstremite abduksiyon posturündeydi. Beş 
altı yıldır levodopa + benserazid 5*250 mg, levo-
dopa+ karbidopa+entakapon 50/12.5/200 mg 3*1, 
levodopa + benserazid uzun etkili formu gece 1*1 
ve amantadin sülfat 100 mg 3*1 olarak kullanmak-
taydı. Uzun süreli yüksek doz l dopa kullanımı olan 
hastanın diskinezileri belirgindi. Bir buçuk yıldır 
sağ kalçada ağrısı olan hastanın bilateral kalça 
eklemi MR incelemesinde sağ iliopsoas kası iliak 

fossada iliakus bölümünü daha çok etkileyen çevre-
sel sıvı intensiteleri ile birlikte T2 ağırlıklı sekansta 
intensite artımı (parsiyel rüptür?) ve gluteus medius 
kası süperomedialinde ödem- inflamasyon görünü-
mü zedelenme-zorlanma ile uyumlu olduğu belir-
tilmekteydi.

Tartışma: Diskinezi gelişimi için risk faktörleri sıra-
sıyla genç yaşta hastalık başlangıcı, yüksek L-dopa 
dozu, düşük vücut ağırlığı, kadın cinsiyet ve UPDRS 
de hastalık yükünün fazla olmasıdır. Olgumuzdaki 
risk faktörleri yüksek levodopa dozu ve genç yaşta 
hastalık başlangıcıdır. Yürüme güçlüğü belirgin olan 
hastada psoas rüptürü muhtemelen diskineziye bağlı 
olarak gelişmiştir. Yapılan çalışmalarda diskinezi 
gelişim riskini en aza indirmek amacıyla mümkün en 
düşük dozda L-dopa dozu önerilmektedir.

[EP-19]
ERİŞKİN YAŞ 
HEMİDİSTONİ-HEMİATROFİ OLGUSU
Bilge Koçer, Hayat Güven, Neşe Güngör Yavaşoğlu, 
Selim Selçuk Çomoğlu 
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Nöroloji Kliniği, Ankara

Giriş: İpsilateral hemiatrofiye (HA) eşlik eden hemi-
distoni (HD), HD-HA sendromu olarak adlandırılır. 
Bu sendroma sıklıkla kontralateral serebral atrofi 
de eşlik eder. Çoğunlukla çocukluk çağında gelişen 
serebral hasar sonucu ortaya çıkmaktadır. Bununla 
birlikte hemiparkinsonizm-hemiatrofi sendromun-
da olduğu gibi statik beyin hasarından yıllar sonra 
geç başlangıçlı HD-HA tablosunun görülebileceği 
ve progresyon gösterebileceği de bildirilmektedir. 
Erişkin yaşta tanı alan HD-HA olgusu klinik, radyo-
lojik bulgular ve literatür bilgisi eşliğinde tartışıldı. 

Olgu: Kırk-iki yaşında kadın hasta sağ kol ve bacakta 
4 yıl önce başlayan ve progresif olarak artan distoni 
tablosuyla başvurdu. Sağ üst ve alt ekstremitede hafif 
derecede atrofi ve silik parezi saptandı. Sağ tarafta 
derin tendon refleksleri canlıydı ve taban derisi 
yanıtı lakayttı. Özgeçmişte hastanın evde doğum 
ile dünyaya geldiği öğrenildi. Hastada inme öyküsü 
yoktu. Beyin Manyetik Rezonans Görüntülemede 
sol hemisferde parietal bölgede daha belirgin olmak 
üzere kortikal atrofi, T2 ve FLAIR kesitlerde sol 
putaminal hiperintensite ve sol lateral ventrikülde 
dilatasyon saptandı. 

Yorum: HD-HA sıklıkla erken çocukluk çağın-
da gelişen serebral hasar sonucu ortaya çıkan 
bir klinik sendromdur. Perinatal komplikasyon-
lar ve inme gibi farklı etyolojiler bu sendroma 
neden olabilir. Serebral hasar statik bir durum 
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gibi görünmekle birlikte karmaşık patogenetik 
mekanizmalar sonucunda, hasardan yıllar sonra 
distoni tablosu ortaya çıkabilir ve progresyon 
gösterebilir.

[EP-20]
PANTOTENAT KİNAZ İLİŞKİLİ 
NÖRODEJENERASYON VE PALLİDAL 
DERİN BEYİN STİMÜLASYONU
Bilge Koçer, Selim Selçuk Çomoğlu 
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Nöroloji Kliniği, Ankara
Giriş: Pantotenat kinaz ilişkili nörodejenerasyon 
(PKAN) progresif özürleyici distoni ile seyreden, 
nadir görülen, otozomal resesif bir hastalıktır. 
Jeneralize distoni genellikle medikal tedaviye 
direçlidir. Tedaviye dirençli distonisi olan PKAN 
olgularında globus pallidus interna (GPi) derin 
beyin stimülasyonunun (DBS) distoni üzerinde 
olumlu etkisi ve fonksiyonel katkısının olabile-
ceğine işaret eden az sayıda bildiri mevcuttur. Bu 
sunumda PKAN tanısı almış, GPi DBS uygulanan 
iki olgunun tedavi yanıtlarının tartışılması amaç-
landı.

Olgu 1: Yirmi-beş yaşında erkek hasta dokuz yıl 
önce başlayan progresif olarak artan orofasiyal ve 
servikal bölgede belirgin jeneralize distoni, yürü-
me ve konuşma bozukluğu tablosuyla başvurdu. 
Pantotenat kinaz ilişkili nörodejenerasyon tanısıyla 
takip edilen hastanın medikal tedaviye dirençli 
distonisi ve ileri derecede disfajisi vardı, kaşektik 
görünümdeydi. Globus pallidus interna DBS sonrası 
erken dönemde hastanın yutma fonksiyonunda ve 
distonisinde fonksiyonel açıdan anlamlı derecede 
düzelme sağlandı. 

Olgu 2: Yirmi-altı yaşında kadın hastanın 10 yıl önce 
başlayan, zaman içerisinde artan konuşma bozuklu-
ğu, orofasiyal bölgede ağırlıklı jeneralize distonisi 
vardı. Hasta PKAN tanısı ile takipteydi, yedi yıldır 
GPi DBS tedavisi uygulanıyordu. Batarya değişimi 
amacıyla başvuran hastanın DBS’den önemli ölçüde 
fayda gördüğü ve batarya tükendiğinde distonik krize 
girdiği öğrenildi. Stimülasyon geçici olarak kapa-
tıldığında kısa süre içerisinde hastanın distonisinde 
belirgin artış olduğu görüldü. 

Yorum: Biri erken, diğeri ise uzun dönem takip 
sürecindeki iki olguda gözlemlediğimiz olumlu teda-
vi yanıtları, medikal tedavilere dirençli ve özürlülük 
yaratan distonisi olan iyi seçilmiş PKAN olgularında 
GPi DBS’nun fonksiyonel açıdan olumlu katkı sağla-
yabileceğini ve alternatif bir tedavi seçeneği olabile-
ceğini düşündürmektedir.

[EP-21]
NON-KETOTİK HİPERGLİSEMİYE BAĞLI 
GELİŞEN HEMİBALLİZM OLGUSU
Abidin Erdal, Nesrin Atış, Burcu Yüksel, 
Fatma Genç, Fikriye Tüter Yılmaz, Sevim Yıldız, 
Yasemin Biçer Gömceli
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, 
Antalya

Giriş: Ballismus tanım olarak; atma, tekmele gibi 
proksimal, büyük amplitüdlü istemsiz hareketle-
ri ifade eder. En sık tek taraflıdır (hemiballizm) 
ve istirahat halindeyken de görülebilmekle bir-
likte hareketle daha belirgin hale gelmektedir. 
Nonketotik hiperglisemi, akut hemiballizmin ikin-
ci en yaygın bildirilen nedenidir. Hiperglisemide 
görülen hareket bozukluklarının patogenezinde 
hiperosmolarite ve gelişen metabolik asidozun rol 
oynadığı düşünülmektedir. Glisemik kontrol sağ-
landıktan sonra genellikle klinik düzelme yavaş 
olmakta ve anormal hareketler bir yıldan uzun süre 
devam edebilmektedir. 

Olgu Sunumu: Düzenli ilaç kullanımı olmayan 
77 yaşındaki kadın hasta, acil servise iki haftadır 
devam eden sol kol ve bacağındaki istemsiz hare-
ketler nedeniyle başvurdu. Yapılan tetkiklerinde 
kan şekeri 600 mg/dL, spot idrarda glukoz (+++) 
olarak saptanması üzerine non-ketotik hiperglise-
mi olarak değerlendirilen hastaya dahiliye klini-
ğince insülin tedavisi başlandı. Anormal istemsiz 
hareketleri nedeniyle acil serviste gördüğümüz 
hastanın nörolojik muayenesi sol kol ve bacaktaki 
hemiballistik hareketler dışında intakttı. Hastanın 
çekilen beyin bilgisayarlı tomografisinde sağ len-
tiform nükleusta hiperdens görünüm mevcuttu. 
Kraniyal manyetik rezonans görüntülemesinde 
sağ lentiform nükleus düzeyinde T1 serilerde 
hafif hiperintens, T2 serilerde hipointens patolojik 
sinyal değişiklikleri izlendi. Kan şekeri tedavisi 
düzenlenen hastaya hemiballismus için 3x10 damla 
haloperidol ve 3x800 mg pirasetam tedavisi baş-
landı, hastada kısmi düzelme izlendi. Tam düzel-
me sağlanamadığı için hastanın haloperidolü 
kesilerek 2x50 mg ketiapin tedavisine geçildi. 
Hemiballismusu tamamen düzelen ve kan şeke-
ri insülin tedavisiyle kontrol altına alınan hasta 
100 mg/gün ketiapin tedavisiyle taburcu edildi. 

Tartışma ve Sonuç: Hemiballismus etyolojisinde 
hiperglisemi önemli ve düzeltilebilir bir faktördür. 
Haloperidol ile tam yanıt alamadığımız ve yan etki 
gelişiminden çekindiğimiz; tedavisinde ketiapin kul-
landığımız olgumuzu bu tabloya dikkat çekmek için 
sunmak istedik.
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[EP-22]
AKUT KARBON MONOKSİT 
İNTOKSİKASYONU SONRASI GELİŞEN 
LÖKOENSEFALOPATİ: OLGU SUNUMU
Ceyla Ataç Uçar, Burcu Gökçe Çokal, 
Hanzade Aybüke Ünal Artık, Mehmet İlker Yön, 
Tahir Kurtuluş Yoldaş 
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, 
Ankara

Özet: Uzamış post-hipoksik lökoensefalopati edinsel 
lökoensefalopatilerin sık rastlanmayan bir subtipidir. 
Karbon monoksit intoksikasyonu sonrası %2.7’ye 
varan oranlarda bildirilmektedir. Altmış yedi yaşında 
erkek hasta, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Acil Servisine başvurusundan bir hafta önce akut 
karbon monoksit intoksikasyonu nedeniyle bir dış 
merkezde hospitalize edilmiş ve izlem sonrası tabur-
cu edilmiş. Yakınları tarafından konuşmada azalma, 
etrafa ilgisizlik şikayetleri ile hastanemiz acil servi-
sine getirildi. Nörolojik bakıda hasta apatikti, verbal 
iletişime girmiyordu, dört yanlı rijiditesi mevcuttu. 
EEG’de her iki serebral hemisferde yaygın zemin 
ritmi yavaşlaması saptandı. Serebral manyetik rezo-
nans görüntülemede her iki hemisferde tüm loblarda 
subkortikal beyaz cevherde T2 ve FLAİR de yaygın 
hiperintens sinyal değişiklikleri saptandı. Hastada 
öykü, nörolojik bakı ve laboratuvar incelemeleri 
sonucu uzamış post-hipoksik lökoensefalopati düşü-
nüldü. Diffüz post-hipoksik ensefalopatiler bifazik 
nörolojik paternde prezente olabilirler. Akut karbon 
monoksit intoksikasyonu ile başvuran olguların taki-
bi önem arzetmektedir.

[EP-23]
MOLAR DİŞ BULGUSU: OLGU SUNUMU
Leyli Can Aynal, Bilge Koçer, Selim Selçuk Çomoğlu
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Nöroloji Kliniği, Ankara

Özet: Molar diş bulgusu, aksiyal kesitlerde parsiyel 
veya total vermis aplazisi, beyin sapında uzamış 
süperior serebellar pedinküller ve interpedinküler 
fossada derinleşme ile karakterize beyin sapının 
molar dişi andırır şekilde görünmesidir. Bu bulgu 
ilk olarak Joubert Sendromu ve ilişkili bozukluk-
larda tanımlanmıştır. Molar diş bulgusu, süperior 
serebellar liflerin çaprazlaşmaması sonucu ortaya 
çıkar ve bu da pedinküllerin kalınlaşmasına neden 
olur. Ayrıca bu lifler daha horizontal seyreder. 
Çaprazlaşan liflerin olmaması aynı zamanda beyin 
sapının anteroposterior çapının da kısalmasına ve 
interpedinküler sisternin derinleşmesine neden olur. 
Elli-yedi yaşında erkek hasta anormal göz hareket-

leri ve nistagmus nedeniyle göz hekimi tarafından 
nörolojiye yönlendirildi. Hastanın hafif dengesizliği 
ve konuşma bozukluğu vardı. Özgeçmişte hastada 
ataklar halinde gelen nefes darlığı ve huzursuz ayak 
sendromu olduğu öğrenildi. Hastanın anne ve babası 
akrabaydı, kuzeninde mental retardasyon, konuşma 
ve denge bozukluğu ile seyreden bir nörolojik hasta-
lık olduğu öğrenildi. Nörolojik muayenede konuşma 
hafif dizartrikti, okulomotor apraksi ve göz hare-
ketlerinde rotatuar nistagmus vardı. Yürüyüş hafif 
ataksik, tandem yürüyüş beceriksizdi. Beyin manye-
tik rezonans görüntülemede serebeller pedinküllerin 
atrofisi ve uzaması ile karakterize tipik ‘molar diş 
bulgusu’ saptandı. Bu bildiride ileri yaşta tanı almış 
Joubert Sendromlu bir olgu radyolojik olarak karak-
teristik molar diş bulgusuna neden olan hastalıklar 
açısından literatür bilgisi eşliğinde tartışılmıştır.

[EP-24]
HUNTİNGTON HASTALIĞINDA 
TRANSKRANİYAL DOĞRU AKIM 
(TDCS) UYGULAMALARININ KOGNİTİF 
FONKSİYONLAR VE DUYGUDURUM 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR OLGU 
ÇALIŞMASI
Aslı Demirtaş-Tatlıdede,1 Serkan Aksu,2 
Başar Bilgiç,1 Haşmet Hanağası,1 Sacit Karamürsel,3 
Hakan Gürvit1

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji 
Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
Anabilim Dalı, İstanbul
3İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 
İstanbul

Giriş: Transkranial Doğru Akım Uyarımı (tDCS) 
elektrotların yerleşimine ve polaritesine bağlı olarak 
kortikal aktivitede uygulama süresini aşan değişik-
liklere olanak sağlayan yeni bir nöromodülasyon 
yöntemidir. Ardışık tDCS uygulamalarının çeşit-
li nörolojik ve psikiyatrik hastalıklarda kognitif 
fonksiyonlarda iyileşmeler sağlayabildiği bildirilmiş-
tir. Huntington hastalığı (HD) otozomal dominant 
geçiş gösteren, istemsiz motor hareketlerin yanında 
demansa kadar ilerleyebilen davranışsal ve psikiyat-
rik bozukluklar ile karakterize progresif nörodeje-
neratif bir hastalıktır. Bu pilot olgu çalışmasında bir 
Huntington hastasında dorsolateral prefrontal kortek-
se (DLPFC) yapılan tDCS uygulamalarının kognitif 
fonksiyonlar ve duygudurum üzerindeki etkilerinin 
araştırması amaçlanmıştır. 

Olgu: Kırk dört yaşında kadın hasta, yaklaşık beş 
yıldır mevcut istemsiz hareketler ve unutkanlık şika-
yetiyle başvurdu. Annesinde Huntington hastalığı 
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öyküsü olan hastanın genetik incelemesinde CAG 
tekrarı 50/17 olarak saptandı. Boyun, her iki üst ve 
alt ekstremitede koresi mevcut olan hastanın MMSE 
skoru 16/30 idi. Kraniyal MR incelemesinde bilate-
ral kaudat ve putaminal bölgelerde atrofi mevcuttu. 
Metod: Hastaya sol DLPFC anodal, sağ DLPFC 
anodal ve sham tDCS (plasebo) uygulanarak altta 
yatan frontal kortikal aktivitenin arttırılması amaç-
landı. Hastaya uygulama esnasında (online olarak) 
frontal bilişsel testlerin ağırlıklı olduğu geniş bir 
kognitif batarya ve duygudurum görsel analog ska-
laları verilerek her üç koşuldaki yanıtlar birbirleriyle 
karşılaştırıldı. 

Bulgular: Hastada anodal tDCS uygulamalarından 
sonra sham uyarımdan farklı olarak Stroop testinde 
süre ve interferansta azalma, fonemik ve semantik 
kelime akıcılığında artış olduğu görüldü. Yürütücü 
fonksiyonlardaki bu değişikliklere ‘mutluluk’ ve 
‘üzüntü’ duygudurum görsel analog skalalarında 
ılımlı düzelmeler eşlik ediyordu. 

Sonuç: Bu pilot olgu çalışması Huntington hastalı-
ğında DLPFC tDCS uygulamalarının frontal fonk-
siyonlar ve duyguduruma olumlu etki yapabileceğini 
desteklemektedir. Bu hasta grubunda yapılacak ileri 
sham kontrollü çalışmalar tDCS uygulamalarının 
Huntington hastalığında kognitif iyileşme için potan-
siyelini gösterecektir.

[EP-25]
HOLMES TREMOR SEMPTOMATİK 
TEDAVİSİNDE DERİN BEYİN 
STİMÜLASYONU TEDAVİSİ
Şebnem Caferova,1 Fatih Bayraklı,2 Dilek İnce Günal1 
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim 
Dalı, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi 
Anabilim Dalı, İstanbul

Özet: Holmes tremor veya rubral tremor en sık 
posttravmatik tremorlardan biridir. Düşük frekanslı, 
irregular istirahat, postural ve kinetik komponentler-
den oluşan Holmes tremoru beyin sapı, talamus veya 
serebellar lezyonlara bağlı ortaya çıkabilir. İskemi, 
kanama, travma, metabolik hastalıklar, enfeksiyon-
lar veya neoplazmlar etyolojide saptanabilir. Olgu 
sunumlarından öğrenilen spontan remisyonun olma-
dığı ve medikal tedaviye dirençli olduklarıdır. Derin 
beyin stimülasyonu uygulamaları Holmes tremo-
run tedavisinde son dönemde uygulanan tedaviler-
dendir. Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler 
Enstitüsünde talamus VİM nörostimülatör tedavisi 
uygulanan 4 olgu bu yazıda sunulacaktır. Olguların 
ikisi posttravmatik, ikisi ise neoplasm cerrahisi 
sonrası prezente olmuşlardır. Tamamı tek taraflı 

nörostimülatör taşıyan olgularda günlük yaşam akti-
vitelerinde düzelme izlenmiş; halen nöromodülasyon 
ayarları 3-6 ay aralarla devam etmektedir.

[EP-26]
TARIM İLACI MARUZİYETİ SONRASI 
GELİŞEN JENERALİZE KORE OLGUSU
Hatice Limoncu, Pınar Özçelik, Beril Çolakoğlu
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim 
Dalı, İzmir

Özet: Korenin etyolojisinde otoimmün, genetik, 
enfeksiyöz nedenler, nörodejeneratif hastalıklar, 
bazal gangliyonlarda yapısal lezyona neden olan 
vasküler ya da tümöral patolojiler, toksik ya da meta-
bolik nedenler ve ilaç yan etkileri gibi pek çok neden 
vardır. Bu bildiride tarım ilacı maruziyeti sonrası 
gelişen jeneralize koreli bir olgu sunulmuştur. 

Atmış yaşında erkek hasta; şeftali fidanı ilaçla-
ması sonrasında ellerde, kollarda, bacaklarda deri 
döküntüleri fark etmiş. Yüzünde şişlik, tüm vücutta 
kızarıklık ardından kabarıklık ve yaralar oluşmuş. 
İlaçlamadan 15 gün sonra tüm ekstremitelerinde 
istemsiz hareketleri başlamış. İstemsiz hareketleri 
nedeni ile tarafımıza başvurdu. Yapılan nörolojik 
muayenede ekstremitelerde dört yanlı koreiform 
hareketler saptandı. Rutin kan tetkiklerinde HBSAg 
pozitifliği dışında anlamlı patoloji yoktu. Hastanın 
beyin MRG’sinde: Bilateral serebellar hemisferde 
T2 ağırlıklı görüntülerde sinyal artışları saptandı. 
Toksik madde kullanımı ya da metabolik hastalıkla-
rın araştırılması önerildi. Başka bir merkezde başla-
nan düşük doz haloperidol tedavisinden yararlanım 
tanımlanmıyordu. Huntington hastalığı genetik ince-
lemesi negatif olarak saptanmıştı. Olanzapin tedavisi 
sonrasında koreiform bulgularda azalma gözlendi. 

Literatürde tarım ilacı sonrası hareket bozukluğu 
olgularının çok nadir görülmesi nedeniyle olgumuz 
sunulmaya değer bulunmuş ve video görüntüleri eşli-
ğinde tartışılması planlanmıştır.

[EP-27]
RUBRAL TREMOR: OLGU SUNUMU
Pınar Özçelik, Deniz Varlık Kümüş, Beril Çolakoğlu 
Raif Çakmur
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim 
Dalı, İzmir

Özet: Holmes tremoru ya da orta beyin tremoru 
da denilen rubral tremor genellikle mezensefalon, 
pons, talamus, serebellar pedinkül lezyonları sonucu 
oluşmaktadır. İstirahat, postural ve kinetik tremoru-
nun kombinasyonudur. Tremor genellikle ekstremi-
te proksimalinde distalden daha belirgindir, kaba, 
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yüksek amplitüdlü ve düşük frekanslıdır. En sık 
etyolojik nedenler serebrovasküler hastalıklar, kafa 
travması ve multipl sklerozdur. Bu bildiride rubral 
tremorlu iki olgu sunulmuştur. 

Olgu 1: Yirmi iki yaşında erkek hasta daha önceden 
geçirilen subaraknoid kanamadan yaklaşık 2 yıl 
sonra başlayan sol kolda titreme yakınmasıyla polik-
liniğimize başvurdu. Hastanın nörolojik muayene-
sinde; solda derin tendon reflekslerinde artış, solda 
Babinski pozitifliği ve sol kolda istirahat, kinetik, 
postural tremor mevcuttu, bu tremor rubral tremor 
olarak değerlendirildi. Hastanın beyin MRG’sinde 
sağda talamus ve mezensefalon düzeyinde ensefal-
momalazik alan görüldü. Propranolol 3x40 mg ve 
baklofen 2x10 mg tedavisi sonrası tremorda kısmi 
düzelme saptandı. 

Olgu 2: Almış dört yaşında erkek hasta üç yıl 
önce geçirilen talamik enfarkttan altı ay sonra 
başlayan sol kolda titreme, kasılma yakınmaları 
ile başvurdu. Hastanın muayenesinde sol üst eks-
tremitede rubral tremor ve distoni saptandı. Daha 
önce başvurduğu başka merkezlerde başlanan klo-
nezepam, baklofen, valproat, olanzapin ve biperiden 
tedavilerinin hiçbirinden yararlanım tanımlanmıyor-
du. Polikliniğimizde levodopa benserazid başlandı, 
1000 mg’a kadar çıkıldı ancak bulgularda düzelme 
gözlenmedi. 

Bu bildiride rubral tremorun nadir görülmesi nede-
niyle olgularımızın klinik özelliklerinin video 
görüntüleri eşliğinde sunulması ve tedavi yöntemle-
rinin tartışılması planlanmıştır.

[EP-28]
FONKSİYONEL (PSİKOJEN) TREMOR: 
OLGU SUNUMU
Deniz Varlık Kümüş, Nurcan Akbulut, 
Beril Çolakoğlu
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim 
Dalı, İzmir

Özet: Psikojen hareket bozuklukları (PHB) organik 
etiyoloji ile açıklanmayan ve psikojen etyolojiye 
dayalı olarak ortaya çıkan hareket bozukluklarıdır. 
Ancak PHB tanısı alan hastaların hepsinde psiki-
yatrik faktör ortaya konamadığından ve bu hastala-
rın kendilerine özgü klinik özellikleri olduğundan 
psikojen terimi yerine fonksiyonel teriminin kulla-
nılması günümüzde daha fazla kabul görmektedir. 
Hastalık tremor, distoni, miyoklonus, tikler, parkin-
sonizm ve yürüme bozukluğu tabloları ile karşımıza 
çıkabilir. En sık tremor ve distoni gözlenir. Psikojen 
tremorda ani başlangıç, hızlı progresyon, dikka-
tin başka yöne çevrilmesi sırasında semptomların 

düzelmesi (distraksiyon) temel özelliklerdir. Dikkat 
mevcut hareket bozukluğuna yöneltilince hareketin 
şiddetinin arttığı görülür. Başka bölgede oluşturulan 
tekrarlayan hareketler ile tremorun frekansında deği-
şim gözlenir. İzole parmak tremoru genellikle göz-
lenmez. Tremor sıklıkla postural/intensiyonel tremor 
şeklinde görülür. Bazı hastalara anatomik dağılıma 
uymayan duyu kusurları, atipik yürüme paternleri, 
abartılı efor eşlik edebilir.

Olgu: Altmış üç yaşında erkek hasta, sol elde titre-
me yakınması ile başvurdu. Titremenin bir yıl önce 
aniden başladığı ve sadece kolu uzatınca ortaya 
çıktığı öğrenildi. Tremoru yoğun stresli bir dönemin 
ardından başlamıştı. Hastanın özgeçmişinde hiper-
tansiyon, diyabetes mellitus ve depresyon öyküsü 
mevcuttu. Depresyon nedeni ile venlafaksin, alprazo-
lam ve trazadon kullanan hastanın bu ilaçları tremor 
başlangıcından bir ay öncesinde kestiği öğrenildi. 
Hastanın nörolojik muayenesinde sol elde postural 
tremor gözlendi. Dikkat dağıtıcı manevralarla tremor 
tamamen kayboluyordu. Tremorun karşı üst ekstre-
miteye yaptırılan hareketin frekans ve hızına eşit-
lendiği gözlendi. Diğer nörolojik muayene bulguları 
normaldi. Rutin laboratuvar tetkiklerinde anlamlı 
patoloji saptanmadı. Başka merkezde yapılan beyin 
manyetik rezonans görüntülemelerinin normal sınır-
larda olduğu görüldü. 

Bu bildiride muayene bulguları ile fonksiyonel tre-
mor düşünülen olgunun video görüntüleri eşliğinde 
sunulması ve fonksiyonel hareket bozukluklarının 
tartışılması amaçlanmıştır.

[EP-29]
TALAMİK KAVERNOMA SEKONDER 
ALKOL İLE DÜZELEN HEMİ 
(MİYOKLONİK) DİSTONİ OLGUSU
Nurcan Akbulut, Hatice Limoncu, Raif Çakmur
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim 
Dalı, İzmir
Amaç: Talamik kavernoma sekonder olduğunu 
düşündüğümüz hemidistoni ve miyokloni kliniğinin 
alkol alımı ile düzelmesi ilginç bulunmuş ve videola-
rı ile olgunun paylaşılması amaçlanmıştır.

Olgu: Polikliniğimize başvuran 38 yaşında kadın 
hasta çocukluk döneminden itibaren heyecanlanınca 
olan sağ elde kasılma-titreme tanımlanmaktaydı. 
Başka merkezde ilaç tedavisi ile yakınmaları düzel-
memişti. Aile öyküsü olmayan, hastanın nörolojik 
muayenesinde sağ kol ve bacakta ekstremite disto-
nisi + miyoklonik vasıflı atmalar değerlendirildi. 
Hastanın yapılan tetkikleri (bakır ve seruloplazmin 
dahil) normal sınırlardaydı. Beyin MRG’sinde her iki 
frontalde ve sol talamusta öncelikle kavernom lehine 
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değerlendirilen lezyonlar saptandı. Hastanın tanım-
ladığı alkol alımı ile düzelme öyküsü video kaydı ile 
değerlendirildi.

[EP-30]
PARKİNSONİZM SIÇAN MODELİNDE, 
STRİATUMUN VENTRAL VE 
DORSAL BASKIN DOPAMİNERJİK 
DENERVASYONUNUN DOPAMİN 
DİSREGÜLASYON SENDROMU GELİŞİMİ 
VE PUNDİNG ÜZERİNE ETKİSİ
Esra Özkan, Gül Yalçın Çakmaklı, Bülent Elibol, 
Esen Saka Topçuoğlu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim 
Dalı, İzmir

Amaç: Parkinson hastalığında (PH), dopamin disre-
gülasyon sendromu (DDS) ve punding yaşam kalite-
sinin azalmasıyla ilişkilidir. Bu davranış değişiklik-
lerinin moleküler mekanizması ve ayrıntılı anatomik 
temeli hala bilinmemektedir. Konu ile ilgili az sayıda 
çalışma dorsolateral striatum sensitizasyonunun pun-
ding ile ventral striatal sensitizasyonun ise DDS ile 
ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. 

Yöntem: Sıçanlarda dorsal (n=21) ve vental (n=17) 
seçici dopaminerjik denervasyonun sağlanması 
için sırasıyla substansia nigra ve ventral tegmental 
alana yönelik bilateral 6-OHDA enjeksiyonu yapıl-
dı. Kontroller için (n=20) aynı lokalizasyonlara SF 
enjeksiyonu yapıldı. Dopamin disregülasyon send-

romunu modellemek için, düşük doz apomorfin 
kullanılarak (0.1 mg/kg) koşullanmış alan tercihi 
(CPP) paradigması uygulandı. Hem diskinezi hem de 
punding modeli oluşturan tekrarlayıcı davranışları 
tetiklemek için ise kronik aralıklı apomorfin enjek-
siyonu (1 mg/kg) uygulandı. Davranışsal çalışma-
lar geçerli ölçeklerle derecelendirildi. Dopaminerjik 
denervasyonun lokalizasyonu, tirozin hidroksilaz 
immünhistokimyasal boyaması ile gösterildi.

Bulgular: Dopaminerjik denervasyon oluşturulan ve 
kronik apomorfin enjeksiyonu alan bütün sıçanlarda 
diskinetik davranışlar gelişmiştir. Diskinezi şiddeti 
tedavi ile her geçen gün artmış ve ortalama lezyon 
hacmiyle yüksek kuvvetlilikte pozitif korelasyon 
göstermiştir (r=849, p<0.001). Düşük doz apomorfin 
enjeksiyonu, denerve sıçanlarda CPP, kontrollerde 
ise koşullanmış alan kaçınmaya neden olmuştur. 
Koşullanma skoru, ortalama ventral lezyon hacmi 
ile kuvvetli ve pozitif yönde ilişkili bulunmuştur 
(r=0.642, p<0.001). İlginç bir şekilde, dorsal baskın 
dopaminerjik denervasyonlu sıçanlarda stereotipik 
davranışlar daha az gözlenmiştir.

Sonuç: Bu çalışma PH’de DDS gelişiminin ventral 
striatal dopaminerjik denervasyon şiddeti ile ilişkili 
olabileceğini göstermektedir. Öte yandan, dorsal 
baskın dopaminerjik denervasyonu olan sıçanlarda 
stereotipik davranışların azalması, değerlendirme 
için kullanılan skalaların denerve deneklerde gelişen 
zengin tekrarlayıcı davranışsal repertuarı ölçmedeki 
yetersizliği ile açıklanmıştır.
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Ersel Gülsunar bkz. SS-04, TEP-04

Esen Saka Topçuoğlu bkz. TEP-06, EP-30

Esra Okuyucu bkz. EP-04

Esra Özkan bkz. EP-30

Ezgi Can bkz. EP-11

Ezgi Keskiner bkz. EP-08

F
Faik İlik bkz. TEP-09, EP-01

Faruk Ömer Odabaş bkz. SS-05

Fatih Bayraklı bkz. EP-25

Fatih Kayhan bkz. TEP-09, EP-01

Fatma Genç bkz. EP-05, EP-21

Fikriye Tüter Yılmaz bkz. EP-21

G
Gözde Baran bkz. SS-03

Gül Yalçın Çakmaklı bkz. EP-30

Gülbün Yüksel bkz. SS-04, TEP-04

Gülnihal Kutlu bkz. TEP-07

H
Hacı Ali Erdoğan bkz. TEP-08
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Hafize Çotur Levent bkz. TEP-05

Hafize Nalan Güneş bkz. EP-12

Hakan Gürvit bkz. EP-24

Halil Ekrem Akkurt bkz. SS-05

Halim Yılmaz bkz. SS-05

Haluk Gümüş bkz. SS-05

Hanzade Aybüke Ünal Artık bkz. EP-18, EP-22

Haşmet Hanağası bkz. EP-24

Hatice Limoncu bkz. EP-26, EP-29

Hayat Güven bkz. EP-19

Hikmet Yılmaz bkz. EP-02

Hülya Tireli bkz. SS-04, TEP-04

Hüseyin Büyükgöl bkz. TEP-09, EP-01

İ
İsmail Yiğitbaşı bkz. TEP-08

İpek İnci bkz. EP-13

K
Kurşad Nuri Baydili bkz. SS-02

L
Leyli Can Aynal bkz. EP-23

M
M. Cenk Akbostancı bkz. TEP-05

Mehmet Balal bkz. TEP-02

Mehmet Eskici bkz. EP-15

Mehmet İlker Yön bkz. EP-18, EP-22

Melike Batum bkz. EP-02

Meltem Demirkıran bkz. TEP-02

Meral Seferoğlu bkz. SS-02, EP-03

Murat Gültekin bkz. EP-06, EP-07

Murat Güntel bkz. EP-10

Mustafa Gürkan Yenice bkz. TEP-08

Mümin Coşkun bkz. EP-08

N
Nazlı Başak bkz. TEP-06

Nazlı Hasanzade bkz. EP-09

Nefati Kıylıoğlu bkz. EP-15

Nejla Sözer bkz. TEP-08

Nergiz Ağayeva bkz. TEP-06

Nesrin Atış bkz. EP-21

Neşe Güngör Yavaşoğlu bkz. EP-19

Nihal Gönderten bkz. SS-03

Nihan Hande Akçakaya bkz. TEP-01

Nilüfer Büyükkoyuncu Pekel bkz. SS-02, EP-03

Nur Türkmen bkz. TEP-12

Nurcan Akbulut bkz. EP-28, EP-29

O
Osman Cancuri bkz. TEP-13

Osman Ünal bkz. EP-13

Ö
Özcan Demetgül bkz. EP-10

Özge Yılmaz Küsbeci bkz. EP-13

Özlem Kürklü bkz. SS-04, TEP-04

P
Pınar Özçelik bkz. EP-26, EP-27

Pınar Topaloğlu Tektürk bkz. TEP-01

R
Raif Çakmur bkz. EP-27, EP-29

Raquel Taddei bkz. TEP-10

Refik Kunt bkz. EP-16

S
Sacit Karamürsel bkz. EP-24

Selda Keskin Güler bkz. EP-12

Selen Özyurt bkz. SS-04, bkz. TEP-04

Selim Selçuk Çomoğlu bkz. EP-19, EP-20, EP-23

Serkan Aksu bkz. EP-24

Sevda Diker bkz. TEP-13

Sevim Yıldız bkz. EP-21

Sibel Güler bkz. TEP-11, EP-17

Ş
Şebnem Caferova bkz. EP-25

Şeyda Çankaya bkz. TEP-10

T
Tahir Kurtuluş Yoldaş bkz. EP-12, EP-18, EP-22

Taylan Altıparmak bkz. EP-11
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U
Utku Oğan Akyıldız bkz. EP-15

Ü
Ülfet Zehra Erbay bkz. EP-06

V
Vafi Atalay bkz. EP-08

Vildan Yayla bkz. TEP-08

Volkan Tuğcu bkz. TEP-08

Y
Yasemin Biçer Gömceli bkz. EP-05, EP-21

Yasemin Ünal bkz. TEP-07

Yeliz Kıyak Keçeli bkz. EP-11

Yılmaz Çetinkaya bkz. SS-04, TEP-04

Z
Zerin Özaydın Aksun bkz. TEP-05

Zuhal Yapıcı bkz. TEP-01
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Parkinson hastalarını

iyileştirmek için,
her adımda

yanınızdayız...

.YIL
Parkinson

RASALAS 1 mg Tablet. Her tablet, 1 mg rasajilin (mesilat olarak) içerir. Rasajilin, striatumdaki ekstraselüler dopamin düzeylerinde bir artışa neden olabilen güçlü ve irreversibl bir MAO-B selektif inhibitörüdür.  ENDİKASYONLARI: RASALAS, idiyopatik Parkinson Hastalığı’nın tedavisinde, monoterapi olarak (eşlik 
eden levodopa tedavisi olmaksızın) veya doz sonu dalgalanmaları olan hastalarda adjuvan tedavi olarak (eşlik eden levodopa tedavisi ile birlikte) endikedir. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:  RASALAS, levodopa tedavisi olmaksızın veya birlikte, günde 1 kez 1 mg dozunda oral olarak verilir. Besinlerle birlikte veya tek 
başına alınabilir. Yaşlı hastalarda ve böbrek bozukluğu olan hastalarda dozajda değişiklik gerekli değildir. Güvenilirlik ve etkinliği üzerine yeterli veri bulunmadığından rasajilinin pediyatrik yaş grubunda kullanımı önerilmemektedir. KONTRENDİKASYONLARI: Etkin madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine 
karşı aşırı duyarlılıkta; diğer MAO inhibitörleri (reçetesiz satılan tıbbi ve doğal ürünler dahil, örn: St.John’s Wort) veya petidin ile tedaviye başlanması arasında en az 14 gün geçmelidir. ÖZEL KULLANIM UYARILARI VE ÖNLEMLERİ: Hafif karaciğer bozukluğu olan hastalarda rasajilin tedavisine başlarken dikkatli 
olmak gerekir. Orta düzeyde karaciğer bozukluğu olan hastalarda rasajilin kullanımından kaçınılmalıdır. Hafif karaciğer bozukluğundan orta düzeyde karaciğer bozukluğuna ilerleme gösteren hastalarda rasajilin kesilmelidir. RASALAS ile beraber fluoksetin veya fluvoksamin kullanımından kaçınmak gerekir. 
Fluoksetinin kesilmesi ve rasajilin ile tedaviye başlanması arasında en az beş hafta geçmelidir. Rasajilinin kesilmesi ve fluoksetin veya fluvoksamin ile tedaviye başlanması arasında en az 14 gün geçmelidir. Rasajilin ve dekstrometorfan veya sempatomimetiklerin (efedrin veya psödoefedrin içeren nazal ve oral 
dekonjestanlar veya soğuk algınlığı ilaçları gibi) birlikte kullanılması önerilmez. Herhangi bir şüpheli deri lezyonu, uzman bir doktor tarafından değerlendirilmelidir.  ETKİLEŞİMLER: RASALAS, MAO inhibitör etkisi sebebiyle , antidepresanlar ile dikkatli kullanılmalıdır (bkz. istenmeyen etkiler).  İn vitro metabolizma 
çalışmaları, rasajilinin metabolizmasından sorumlu olan ana enzimin CYP1A2 olduğunu göstermiştir. Güçlü CYP1A2 inhibitörleri rasajilinin plazma düzeylerini değiştirebilirler ve bu sebeple dikkatle verilmeleri gerekir. Sigara içen hastalarda, metabolize edici CYP1A2 enziminin indüklenmesine bağlı olarak rasajilinin 
plazma seviyelerinde azalma riski bulunmaktadır. Rasajilin ve entakaponun eş zamanlı uygulanması rasajilinin oral klirensini %28 artırmıştır. Tiramin (bkz. istenmeyen etkiler). GEBELİK VE EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANIM: Gebelik kategorisi C’dir. Emzirme döneminde verilmemelidir. Araba ve makina kullanma 
yeteneği üzerindeki etkilerine ilişkin bir çalışma yoktur. İSTENMEYEN ETKİLER: Parkinson Hastalığı’nda halüsinasyon ve konfüzyon semptomları görülmektedir. Pazarlama sonrası deneyimlerde bu semptomlar rasajilin ile tedavi edilen Parkinson hastalarında da gözlemlenmiştir. Pazarlama sonrası dönemde, rasajilin 
ile eş zamanlı olarak antidepresan/SNRI tedavisi gören hastalarda, ajitasyon, konfüzyon, rijidite, pireksi ve miyoklonus ile ilişkilendirilen serotonin sendromları bildirilmiştir. Pazarlama sonrası dönemde, rasajilin kullanan hastalarda, tiramince zengin yiyeceklerin bilinmeyen miktarlarda sindirilmesiyle ilişkilendirilen 
seyrek hipertansif kriz vakaları dahil kan basıncında yükselme bildirilmiştir. Pazarlama sonrası deneyimlerde tek bir vakada, rasajilin kullanırken oftalmik vazokonstriktör tetrahidrozolin hidroklorür kullanan bir hastada, kan basıncında yükselme bildirilmiştir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE 
DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. DOZ AŞIMI: Rasajilinin 3 mg ile 100 mg arasında değişen dozlarda doz alımı sonrası bildirilen semptomlar; disfori, hipomani, hipertansif kriz ve serotonin sendromunu içermektedir. Spesifik bir antidotu yoktur. Doz aşımı halinde hastalar monitorize edilmeli, uygun semptomatik ve 
destekleyici tedavi başlatılmalıdır. RAF ÖMRÜ: 24 aydır. SAKLAMA KOŞULLARI: 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, orijinal ambalajında saklanmalıdır. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI: Kutuda Al/Al blister ambalajda 30 tablet. RUHSAT SAHİBİ: Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Reşitpaşa 
Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No:4, 34467 Maslak, Sarıyer, İstanbul. Tel: 0212 366 84 00 Faks: 0212 276 20 20 RUHSAT NUMARASI: 244/82 İLK RUHSAT TARİHİ/ RUHSAT YENİLEME TARİHİ:  İlk ruhsat tarihi: 07.09.2012 PERAKENDE SATIŞ FİYATI: 138,35 TL (Şubat 2013) REÇETE İLE SATILIR. DAHA 
GENİŞ BİLGİ İÇİN FİRMAMIZA BAŞVURUNUZ.             

PARKYN FORMÜL: Her bir tablet, 0,7 mg pramipeksol baza eşdeğer 1,0 mg ya da 0,18 mg pramipeksol baza eşdeğer  0,250 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir. DOZAJ: Günde 0,375 mg'lik başlangıç dozundan itibaren basamaklı olarak artırılmalı ve doz artışları 5-7 günlük aralıklar ile yapılmalıdır. 
ENDİKASYONLARI: İdiyopatik Parkinson hastalığındaki bulgu ve belirtilerin tedavisinde endikedir. Monoterapi olarak ya da levodopa ile kombinasyon şeklinde kullanılabilir. İdiyopatik huzursuz bacak sendromunun semptomatik tedavisinde endikedir. KONTRENDİKASYONLAR: Pramipeksol ya da ürünün herhangi 
bir bileşenine karşı aşırı duyarlılık halinde kontrendikedir. UYARILAR/ÖNLEMLER: Parkyn Tablet, levodopa ile kombine verildiğinde halusinasyonlar daha sık olmuştur. Hastalar, halusinasyonların (çoğunlukla görsel) oluşabileceği konusunda uyarılmalıdırlar. Şiddetli kardiyovasküler hastalık durumunda dikkatli 
olunmalıdır. Eğer hasta belirgin günlük uyuklama hali ya da ani uykuya dalma epizotları gösteriyorsa ve bu günlük aktivitelerini yerine getirmede problem yaratıyorsa, Parkyn'e devam edilmemelidir. Gebelik kategorisi: C'dir. YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER: Bulantı, konstipasyon, somnolans, halusinasyonlar, 
konfüzyon ve baş dönmesi.  Insomnia ve periferik ödem bildirilmiştir. İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER: Selegilin ya da levodopa, pramipeksolün farmakokinetiğini etkilemezler. Levodopanın emilim derecesi veya eliminasyonu, pramipeksol tarafından değiştirilmez. Parkyn Tablet dozu artırılırken, 
levodopa dozunun azaltılması ve diğer antiparkinson ilaçların dozlarının sabit tutulması önerilmektedir. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI: Parkyn 0,250 mg Tablet, blister ambalajlarda ve 100 tablet içeren karton kutularda; Parkyn 1 mg Tablet, blister ambalajlarda ve 100 tablet içeren karton kutularda 
prospektüsü ile birlikte. FİYATI: Parkyn 0,250 mg Tablet 34,03 TL; Parkyn 1,0 mg 135,92 TL (Haziran 2015) RUHSAT SAHİBİ: Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Maslak/İSTANBUL RUHSAT NUMARASI: 07.07.2009 - 219/95-219/100 ÜRETİCİ: Abdi İbrahim İlaç Sanayive TicaretA.Ş. Hadımköy/İSTANBUL. Daha 
detaylı bilgi için lütfen firmamıza başvurunuz. Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No: 4  P.K. 34467  Maslak / Sarıyer - İstanbul T. +90 212 366 84 00 F. +90 212 276 20 20  www.abdiibrahim.com.tr

DOPALEVO FORMÜLÜ: Her bir DOPALEVO 50 film tablet, 50 mg levodopa, 12,5 mg karbidopa, 200 mg entakapon, Dopalevo 75 film tablet, 75 mg levodopa, 18,75 mg karbidopa, 200 mg entakapon, Dopalevo 100 film tablet, 100 mg levodopa, 25 mg karbidopa, 200 mg entakapon, Dopalevo 125 film tablet, 125 
mg levodopa, 31,25 mg karbidopa, 200 mg entakapon, Dopalevo 150 film tablet, 150 mg levodopa, 37,5 mg karbidopa, 200 mg entakapon, Dopalevo 200 film tablet, 200 mg levodopa, 50 mg karbidopa, 200 mg entakapon içerir. ENDİKASYONLARI: Parkinson hastalığının ve Levodopa dozunun etkisinin geçmeye 
başladığı dönemlerde kötüleşme gözlenen hastaların tedavisinde endikedir. KONTRENDİKASYONLARI: Levodopa, karbidopa veya entakapon ya da formülasyonda bulunan katkı maddelerinden herhangi birine karşı bilinen bir aşırı duyarlılık, şiddetli karaciğer yetmezliği, dar açılı glokom, feokromositoma 
kontrendikedir. POZOLOJİ/UYGULAMA SIKLIĞI ve SÜRESİ: Optimum DOPALEVO günlük dozu, her hastada dikkatli bir titrasyon yoluyla belirlenmelidir. Günlük DOPALEVO dozu, tercih edilen mevcut DOPALEVO tablet dozajlarından biri (50/12,5/200 mg, 75/18,75/200 mg, 100/25/200 mg, 125/31,25/200 mg, 
150/37,5/200 mg, 175/43,75/200 mg ya da 200/50/200 mg levodopa/karbidopa/entakapon) kullanılarak optimize edilmelidir. ÖZEL KULLANIM UYARILARI VE ÖNLEMLER: DOPALEVO tedavisi, iskemik kalp hastalığı, şiddetli kardiyovasküler ya da pulmoner hastalığı olan hastalara, bronşiyal astımı olan, renal, hepatik 
ya da endokrin hastalığı olan ya da peptik ülser hastalığı öyküsü ya da konvülsiyon öyküsü olan hastalara dikkatli bir biçimde uygulanmalıdır. Ortostatik hipotansiyona neden olabilir. DİĞER TIBBİ ÜRÜNLER İLE ETKİLEŞİMLER VE DIĞER ETKİLEŞİM ŞEKİLLERİ: Bugüne kadar, standart anti-Parkinson ilaçların 
DOPALEVO tedavisi ile birlikte kullanımını engelleyecek etkileşimlere dair belirtiler görülmemiştir. Antihipertansif ajanların dozlarının ayarlanması gerekebilir. ÖZEL POPÜLASYONLARA İLİŞKİN EK BİLGİLER: Böbrek yetmezliği olan hastalar özel çalışma yürütülmemiştir. Hafif ila orta şiddette karaciğer yetmezliği olan 
hastalara DOPALEVO uygulanırken dikkatli olunması önerilir. Doz azaltımı gerekebilir. Şiddetli karaciğer yetmezliği durumunda kontrendikedir. Pediyatrik popülasyon: 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Gebelik ve laktasyon Gebelik Kategorisi: C. İSTENMEYEN ETKİLER: DOPALEVO ile en sık bildirilen 
istenmeyen etkiler hastaların %19'unda meydana gelen diskinezi; hastaların sırasıyla yaklaşık %15 ve %12'sinde meydana gelen bulantı ve diyare dahil gastrointestinal semptomlar, hastaların yaklaşık %12'sinde meydana gelen kas, müsküloskeletal ve bağ doku ağrısı ve hastaların yaklaşık %10'unda idrarda meydana 
gelen zararsız, kırmızımsı kahverengi renk değişimidir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER: Farmakodinamik özellikler: Levodopa, kan-beyin engelini geçer ve hastalığın semptomlarını hafifletir. Periferik DDK inhibitörleri karbidopa ve benserazid, levodopanın periferde dopamine dönüşümünü azaltarak beyine ulaşabilen 
levodopa miktarının artmasını sağlar. Entakapon, levodopamn kan dolaşımından temizlenmesini yavaşlatır; bu da levodopanın farmakokinetik profilinde EAA büyümesine neden olur. Farmakokinetik özellikler Levodopa, karbidopa ve entakaponun emiliminde birey içi ve bireyler arası önemli değişkenlikler vardır. 
Levodopa ve entakapon hızla absorbe ve elimine edilirler. Karbidopa ise, levodopa ile karşılaştırıldığında, biraz daha yavaş absorbe ve elimine edilir. Levodopa, %10-30'luk küçük bir oranda plazma proteinlerine bağlanmaktadır. Karbidopa için bu oran yaklaşık olarak %36 düzeyindedir. Levodopa, geniş kapsamlı 
olarak çeşitli metabolitlerine metabolize edilir. Karbidopa değişmeden ya da glukuronik asitle konjüge olarak, öncelikle böbrekler yoluyla vücuttan atılır. Entakapon, idrar (%10-%20) ve safra/dışkı (%80-%90) yoluyla atılmadan önce hemen hemen tamamen metabolize olur. RAF ÖMRÜ 24 ay. SAKLAMAYA YÖNELİK 
ÖZEL UYARILAR: 25°c’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Ambalajın niteliği ve içeriği 100 film tablet içeren çocuk emniyetli kapaklı, yüksek dansiteli beyaz polietilen şişe yüksek dansiteli beyaz polietilen şişe ve kutusunda. RUHSAT SAHİBİ: Abdi İbrahim İlaç San. Ve Tic. A.Ş. Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere 
Cad. No.4 34467 Maslak / Sarıyer/ İSTANBUL. Tel: 0212 366 84 00 Faks: 0212 276 20 20. RUHSAT NUMARASI: DOPALEVO 50 film tablet: 2015/378, DOPALEVO 75 film tablet: 2015/380, DOPALEVO 100 film tablet: 2015/381, DOPALEVO 125 film tablet: 2015/376, DOPALEVO 150 film tablet: 2015/379, DOPALEVO 
200 film tablet: 2015/384 . İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ: İlk ruhsat tarihi: 05.12.2013. Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil): DOPALEVO 50/12,5/200 mg film kaplı tablet 85,15 TL (02.01.2016), DOPALEVO 75/18,75/200 mg film kaplı tablet 87,00 TL (02.01.2016), DOPALEVO 100/25/200 mg film 
kaplı tablet 88,89 TL (02.01.2016), DOPALEVO 125/31,25/200 mg film kaplı tablet 90,13 TL (02.01.2016), DOPALEVO 150/37,5/200 mg film kaplı tablet 91,36 TL (02.01.2016), DOPALEVO 200/50/200 mg film kaplı tablet 93,95 TL (02.01.2016). İMAL YERİ: Abdi İbrahim İlaç Sanayi. Sanayi Mah. Tunc Caddesi No 3 
Esenyurt/İstanbul. Ayrıntılı bilgi için firmamıza başvurunuz. Abdi İbrahim İlaç San. Ve Tic. A.Ş. Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No.4 34467 Maslak / Sarıyer/ İSTANBUL. Tel: 0212 366 84 00 Faks: 0212 276 20 20.




