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Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği olarak 13. Ulusal Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Kongresi’ni 
11-14 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştireceğiz.

Parkinson hastalığı başta olmak üzere tüm hareket bozuklukları için bilgi birikimimiz büyük bir hızla artmakta, 
hastalık süreçlerini giderek daha iyi anlamaktayız. Buna paralel olarak 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 çalışmalar da artmaktadır.

Bu nedenle 13.sünü düzenlediğimiz kongremizde alanlarında deneyimli uzman konuşmacılarımızla beraber 
hareket bozukluklarında son bilgi ve beceri birikimlerini, güncel klinik tanı ve tedavi yaklaşımlarını sizlerle 
paylaşmayı amaçlamaktayız. Kongre katılımlarının zorluğunu göz önünde tutarak bu kongrede yoğun 
eğitim oturumları yanında, poster ve sözel sunumla katılımın da çok sayıda olması hedefiyle özellikle genç 
meslektaşlarımıza yönelik destek ve teşvik programları düzenlemeyi planlıyoruz.

Kongreler, yeni bilgilerin ve çalışmaların aktarılması, bilgilerin paylaşılması yanı sıra meslektaşlarımızın 
birbirini yakından tanıması ve kaynaşması gibi sosyal işlevleri de üstlenmektedir. Her iki yılda bir sizlerin çok 
değerli katkılarınızla gerçekleşen kongremizin bu yıl da başarılı geçmesi, belleklerimizde güzel ve kalıcı anılar 
bırakması en önemli dileğimizdir.

Parkinson Hastalığı Derneği Yönetim Kurulu adına
Prof. Dr. Raif Çakmur
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Değerli Meslektaşlarımız,
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[SS-01]

Esansiyel tremorda servikal vestibüler evoked miyojenik potansiyeller
Feray Güleç1, Ahmet Acarer2, Neşe Çelebisoy2 
1SBÜ İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir

Amaç: Esansiyel tremor (ET) dünya genelinde en sık rastlanılan hareket bozukluklarındandır. 
Etyopatogenezinde serebellum, talamus ve inferior oliva gibi merkezlerin rol aldığı bilinse de, tüm yönleri 
ile aydınlatılmış bir nöroanatomik model üzerinde uzlaşı sağlanamamıştır. Vestibülo-kollik refleksin 
elektrofizyolojik eşdeğeri kabul edilen sVEMP testi noninvaziv, düşük maliyetli ve standardize edilmiş 
nörootolojik bir inceleme yöntemidir. Bu çalışmada sVEMP testi kullanılarak etyopatogenezde rol aldığı 
düşünülen anatomik yapılar arasındaki “fonksiyonel ağ” hakkında bilgi edinmek amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya yaş ortalaması 42.3±9.8 olan, 60 sağlıklı gönüllü birey (40 kadın, 20 erkek) ve 
ET tanısı konmuş, yaş ortalaması 47.8±13.9 olan, cinsiyet dağılımı aynı, yine 60 olgu dahil edildi. Test 
sonucuna etki edebilecek nörootolojik, psikiyatrik ve sistemik hastalık, medikasyon-madde kullanımı 
dışlama kriteri sayıldı. Her bireyden sağ ve sol olmak üzere, her bir grup için toplam 120’şer trase 
kayıtlandı. Traseler (p13, n23) dalga latansları ve amplitüd değerleri bakımından karşılaştırıldı.

Sonuç: Yanıtlar her iki grupta da bireylerin tümünde ve bilateral olarak elde edilebildi. Gruplar arasında 
p13 latansı her iki tarafta da anlamlı fark göstermiyordu (normallerde 12.45±0.82 ms, ET grubunda 
12±0.92 ms; p>0.1). N 23 latansı hastalarda her iki taraf için anlamlı derecede kısalmış saptandı (KG-ET, 
sağ-sol sırasıyla 21.65±1.56 ms - 20.8±1.3 ms, 21.72±1.87 ms - 20.9±1.4 ms; aynı sırayla p=0.006 ve 
p=0.022). Amplitüdler hastalarda her iki taraf için anlamlı şekilde küçülmüştü (KG-ET ve sağ-sol 
sırasıyla 231.1±58.64 ms - 203.7±93.7 ms, 252.4±60.31 ms - 209.8±93.8 ms; her iki taraf için p<0.0001).

Yorum: ET etyopatogenezinde rol aldığı sanılan anatomik merkezlerin projeksiyonlarını; birbirleriyle 
ve daha üst merkezlerle fonksiyonel ilişkilerini değerlendirmek için beyin sapı refleksleri gibi 
elektrofizyolojik araçlar kullanılabilir. Çalışmamızda vestibülokollik refleksin eşdeğeri olarak kabul 
edilen sVEMP testi ile bu ilişkileri aydınlatmaya katkı sağlayacak verilere ulaşmak hedeflenmiştir. 
Sonuçlarımız ET grubunda sVEMP yanıtlarında konfigürasyon değişikliği varlığını göstermiştir. 
Ulaştığımız sonuçların, hastalığın alt gruplarının da değerlendirildiği yeni araştırmalara ilham 
vermesini ve hareket bozuklukları alanında nörootolojik testler aracılığıyla elektrofizyolojik belirteçler 
geliştirilmesine katkı sağlamasını umuyoruz.
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[SS-02]

Iğdır ilinde parkinson hastalığı risk faktörleri olarak erken yaşamda tarım, kuyu 
suyu tüketimi, kırsal yaşam ve pestisit maruziyeti
Aydın Çağaç1, Levent Ediz2 
1Iğdır Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Iğdır
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Van

Amaç: Parkinson hastalığının etyolojisinde çevresel faktörler önemli bir rol oynamaktadır. Türkiyenin 
doğusundaki Iğdır ilinde yaşlı bireylerde Parkinson hastalığı için potansiyel risk faktörü olarak tarım, 
kuyu suyu tüketimi, kırsal yaşam ve pestisit maruziyetini araştırmayı amaçladık.

Yöntem: Çalışmaya Iğdır Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği'ne başvuran ardışık 72 yaşlı Parkinson  
hastası dahil edildi. Hastalar su tüketimi temelinde iki gruba ayrıldı: (1) kuyu suyu tüketim grubu ve (2) 
şehir şebekesi suyu tüketim grubu. Kuyu suyu ve şehir şebekesi suyu altı kez spektrofotometrik olarak 
analiz edildi. Her iki su numunesinde de nitrat, sülfat, fosfat, ve ağır metal seviyeleri ölçüldü.

Parkinsonlu 72 hastanın 49’u (%68.1) kuyu suyuna maruz kalmış iken, 23’ü (%31.9) kuyu suyuna maruz 
kalmamıştır. Çiftçilik, kuyu suyu tüketimi, pestisitlere maruz kalma, kırsal alanda doğma ve Iğdır 
ilinde ikamet etme, Parkinson hastalığı oluşumu ile ilişkilendirildi. Ortalama kuyu suyu tüketim süresi 
grup 1’de 20 (standart sapma 6) yıl (p<0.01) idi. Nitrat, sülfat, demir, lityum, manganez ve ağır metal 
seviyeleri kuyu suyunda şehir şebekesi suyundan anlamlı derecede yüksekti (p<0.05).

Sonuç: Çalışmamız, Türkiyede Parkinson hastalığı ile kuyu suyuna maruz kalma arasındaki ilişkiyi 
değerlendiren ilk çalışmadır. Erken yaşamda ağır metal ve nitrat içeren kuyu suyu tüketimi, Türkiyenin 
Iğdır ilinde yaşlı bireylerde Parkinson hastalığının etyolojisine katkıda bulunabilir.
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[SS-03]

Parkinson hastalarında subtalamik nükleus derin beyin stimülasyonunun 
kan sitokin düzeyleri üzerine etkisi
Ersoy Kocabıçak1, Sedat Şen2, Sait Öztürk3, Mustafa Onur Yıldız2, Erdem Tüzün4, Önder Taşkın1, 
Dursun Aygün2, Yasin Temel5 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Samsun
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ
4İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İstanbul
5Maastricht Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Maastricht, Hollanda

Giriş: Subtalamik nükleusların beyin stimülasyonu (STN-DBS) çeyrek yüzyılı aşkın bir süredir uygun 
Parkinson hastalarında başarı ile uygulanan bir cerrahi yöntemdir. DBS’nin cerrahi sonrası dönemde 
klinik üzerine iyileştirici etkisinin mekanizmaları tam olarak anlaşılamamış olup, izaha muhtaç noktalar 
halen mevcuttur. DBS; hipotalamo-hipofizer aks üzerine olası etkileri ile steroid ve sitokin seviyelerini 
etkileyebilir. Bu çalışma STN-DBS’nin kan sitokin seviyeleri üzerine olası etkilerini klinik sonuçlar ile 
karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesini amaçlamaktadır.

Materyal ve Metod: Çalışmaya Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöromodülasyon Merkezi ve 
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisinde STN-DBS yapılan hastalar dahil edildi. Cerrahi 
öncesi, cerrahi sonrası erken dönem (ilk ay) ve cerrahi sonrası geç dönem (4-6. ay arası) değerlendirildi. 
Cerrahi öncesi, cerrahi sonrası erken ve geç dönemlerde kan sitokin seviyelerine bakıldı. UPDRS skorları 
ve ilaç düzeyleri kaydedildi. Sitokin düzeylerinin DBS cerrahisi ile değişimi ve klinik bulgular ile ilişkisi 
araştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya 32 hasta dahil edildi. Cerrahi öncesi ve sonrası UPDRS ölçümlerinde %49.1 klinik 
düzelme mevcuttu (Tablo 1). Kan sitokin seviyesi değerlendirilmesinde tüm parametreler için; cerrahi öncesi 
ile cerrahi sonrası erken ve geç dönemler arasında istatistiksel anlamlı farklılık saptanmadı (Tablo 2). 

Sitokin seviyesi değerleri ile; 
yaş, cinsiyet, hastalık subtipi 
ve UPDRS motor skorları 
arasında cerrahi öncesi ve 
sonrası dönemler arasında 
korelasyon saptanmadı.

Tartışma ve Sonuç: Uygun 
Parkinson hastalarında etkin 
ve güvenli bir tedavi olarak 
uygulanan STN DBS’nin 
kan sitokin seviyeleri 
üzerine bu çalışmada etkisi 
gösterilememiştir. Bu 
sonuç DBS’nin hipotalamo-
hipofizer aks üzerine olası 
etkilerinin kısıtlı olduğunu 
düşündürmektedir. Daha 
ileri çalışmalara ihtiyaç 
vardır.

Tablo 2. Cerrahi öncesi ve sonrası dönemlerde kan sitokin seviyeleri
IL-1b IL-6 TNF-a IL-10

Cerrahi öncesi
Minimum
Maximum
Ortalama

0.0650
0.2979
0.1287

0.0833
0.7080
0.5595

0.0610
0.2132
0.0913

0.0718
0.2170
0.1218

Cerrahi sonrası erken dönem
Minimum
Maximum
Ortalama

0.0626
0.2522
0.1071

0.0922
0.9340
0.5369

0.0604
0.2293
0.0960

0.0733
0.1893
0.1141

Cerrahi sonrası geç dönem
Minimum
Maximum
Ortalama

0.0689
0.2673
0.1066

0.0917
0.7520
0.3165

0.0614
0.2185
0.0862

0.0727
0.2163
0.1112

Tablo 1. Cerrahi öncesi ve sonrası dönemlerde UPDRS motor skorları

Tedavisiz Medikal tedavi 
altında

Stimülasyon 
açık

Stimülasyon açık 
ve medikal tedavi

Cerrahi öncesi 45.71 23.29   

Cerrahi sonrası erken dönem 35.58  16.17 12.01

Cerrahi sonrası geç dönem 45.09  16.87 11.39
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[SS-04]

Parkinson hastalarında uyku kalitesi ve artmış gündüz uykululuğun 
değerlendirilmesi
Esma Kobak Tur1, Mehmet Demir2, Gülay Kenangil3, Füsun Mayda Domaç2 
1SBÜ İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2SBÜ İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
3Bahçeşehir Üniversitesi Medikal Park Göztepe Hastanesi, İstanbul

Amaç: Parkinson hastalarında uyku bozuklukları sık görülen ve yaşam kalitesini belirgin düşüren 
non-motor semptomlardandır. Parkinson Hastalığı (PH)’nda uyku kalitesinde bozulma ve artmış gün 
içi uykululuğun etyolojisinde dopaminerjik tedaviler, hastalığa bağlı nörodejenerasyon, eşlik eden 
depresyon ve uyku-uyanıklık bozuklukları yer almaktadır. Çalışmamızın amacı Parkinson hastalarında 
uyku kalitesi, artmış gün içi uykululuk ve gece uyku problemlerinin sıklığı ve etyolojik nedenlerinin 
değerledirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya hareket bozuklukları polikliniğimizde takip etmekte olduğumuz 
140 hasta ve 75 sağlıklı kontrol dahil edildi. Hastaların klinik evrelemesi Modifiye Hoehn & Yahr 
(H&Y) ölçeği ve klinik şiddet ölçümü ise; Birleşik Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği (UPDRS) 
ile yapıldı. Uyku kalitesinin değerlendirilmesinde Pittsburg Uyku kalite indeksi (PUKİ) ve Parkinson 
Hastalığı Uyku Ölçeği (PHUÖ) ve artmış gün içi uykululuğun değerlendirilmesinde Epworth Uykululuk 
ölçeği (EUÖ) kullanıldı. Ayrıca tüm hasta ve kontroller depresyon açısından Beck Depresyon Ölçeği ile 
değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların %56 erkek, yaş ortalaması 64.9±10.8, ortalama hastalık süresi 6.38±5.31 yıl, 
ortalama Hoehn & Yahr evresi 1.98±0.8 ve UPDRS skorları 35.1±17.9 idi. Hasta grubunda kontrollerle 
kıyaslandığında Beck Depresyon skorları, PUKİ ve EUÖ skorları anlamlı olarak yüksekti. Hastaların 
%66.4'ünde düşük uyku kalitesi (PUKİ >5) ve %17.1'inde artmış gün içi uykululuk (EUÖ >10) saptandı. 
PHUÖ’nün alt gruplarına göre değerlendirildiğinde; düşük uyku kalitesi olanlarda insomni, huzursuz 
bacak sendromu, noktüri ve gün içi uykululuk skorları anlamlı olarak düşük bulundu. Artmış gün içi 
uykululuk ise Levodopa maruziyet süresi, Levodopa eşdeğer dozu, Beck depresyon skorları ile pozitif 
yönde ve huzursuz bacak sendromu, nokturi, nokturnal psikoz ve sabah yorgunluk skorları ile negatif 
yönde ilişkili bulundu.

Sonuç: Çalışmamızda Parkinson hastalarında artmış gün içi uykululuk ve depresyon kontrollere 
göre anlamlı olarak yüksek, uyku kalitesi ise anlamlı olarak düşük bulunmuştur. PHUÖ’nün alt 
grup değerlendirmesine göre bakıldığında; azalmış uyku kalitesi ve artmış gün içi uykululuk farklı 
etyolojik nedenlerle ortaya çıkmaktadır. Uyku bozukluklarının nedenine yönelik tedavi stratejileri 
geliştirmenin hastalığın motor semptomlarının tedavisine ve hastaların foksiyonelliğinin artırılmasına 
katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.



713. Ulusal Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Kongresi - Sözel Bildiriler

[SS-05]

Pallidal stimülasyon ile izlenen 14 distoni hastasının takip verileri: 
3 yıllık sonuçlar
Dilek Günal1, Gülin Sunter1, Hafsa Bülbül1, Ezgi Vural1, Hatice Ömerciklioğlu1, Fatih Bayraklı2 
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Anabilim Dalı, İstanbul

Özet:
Farmakolojik tedaviye dirençli 14 distoni olgusunun üç yıllık sonuçları Fahn-Marsden distoni skalası 
(FMD) ile değerlendirildi; yan etkiler, stimülasyon ile ilişkili veya sistem ile ilişkili olmak üzere, 
gruplandırıldı.

Marmara Üniversitesi Nöroloji ve Nöroşirurji Anabilim Dalları tarafından nörostimülasyon tedavisi 
planlanan 14 hastanın 12'si izole distoni, biri tardive distoni, biri manganez toksisitesi sonrası gelişen 
kombine distoni idi. Distoninin dağılımı dikkate alındığında olguların sadece %36 (n=4) jeneralize 
distoni idi. Geri kalan segmental distoni grubu idi (n=10) ve grup 4 kadın 10 erkekten oluşmuş idi. 
Hastaların demografik özelliklerine bakıldığında; hastalık başlama yaşı 28 (7-49), cerrahi sırasındaki 
ortalama yaş 42 (21-54), hastalık süresi ise 17 (7-29) yıl olarak hesaplandı. FMD skalası tedaviden önce, 
birinci, ikinci ve üçüncü yılın sonunda puanlandı. On dört hastanın tedavi öncesi total skoru 28.73 (13-
63), birinci yılda 18.57 (3.5-51.5), ikinci yılda 16.03 (2-50) ve üçüncü yılda 12.42 (1.5-41) idi. Hastaların 
distoni total skorları birinci yılda %34, ikinci yılda %44.8, üçüncü yılda %58.6 azalmıştı. İzole distonisi 
olan 12 olgu tedavi yanıtları açısından ayrı değerlendirildiğinde ortalamalar değişmedi; bunun nedeni 
mangan toksisitesi olan olgunun en az tedaviden faydalanan olgulardan biri olmasına rağmen, total 
gruptan çıkarılan diğer olgu olan tardive distoninin 3 yılın sonunda FMD skorlarında yaklaşık %50 
lik azalma olan olgu olması olarak yorumlandı. Generalize distonisi olan 3 izole, bir kombine distoni 
hastasının total FMD skalası ayrı değerlendirildiğinde; total skorlarda birinci ve ikinci yılda %29.8, 
üçüncü yılda %44.68’lik azalma mevcuttu. Stimülasyona ait yan etkiler değerlendirildiğinde; disartri en 
sık rastlanan sorundu; 6 aylık takipten sonra iki hastada ciddi yan etki olarak değerlendirildi. Sisteme ait 
sorun olarak; bir hastada tedavinin 9. ayında enfeksiyon riski nedeniyle IPG cebi değiştirildi. Ortalama 
pil revizyonu zamanı 26 (16-36) ay olarak hesaplandı.

İzole distoni ağırlıklı bir grup olan hasta grubumuzda segmental distonilerde daha fazla olmak üzere 
hem segmental hem jeneralize distonilerde distoni ölçeğinde yaklaşık yarıyarıya düşme kaydedilirken; 
bu düzelmenin üç yıllık takip süresince artma eğiliminde olduğu izlendi.
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[SS-06]

Mental retarde hastada şiddetli agresyon tedavisinde nükleus akumbens lezyon 
cerrahisi: Olgu sunumu
Nazlı Durmaz Çelik1, Murat Vural2, Serhat Özkan1 
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Anabilim Dalı, Eskişehir

Giriş: Agresyon, mental retarde hastalarda oldukça sık görülen ve bakım veren yükünü belirgin olarak 
artıran zorlu bir davranış bozukluğudur. Birçok ilaç ve ilaç dışı tedavi seçenekleri mevcuttur, ancak 
uzun süre kapsamlı medikal tedaviye cevap vermeyen, ağır özürlülük yaratan olgularda cerrahi tedavi 
seçeneği ihtiyacı doğmaktadır. Bu olguda stereotaktik bilateral nükleus akumbensin (NAc) radyofrekans 
ile ablasyonu sonrası düzelen dirençli bir agresyon hastası tartışılacaktır.

Olgu: Yirmi sekiz yaşında ağır mental retarde erkek hasta iki yaşından beri devam eden agresyon 
atakları nedeniyle başvurdu. Öyküsünden sinirlenince kafasını gün boyunca duvara vurma, şiddet 
uygulama gibi davranışlarda bulunduğu, okulda odaklanamama, uzun süre oturamama gibi sorunlar 
yaşadığı, çeşitli ilaçların çoklu tedavisine ve yedi yıl önce başka bir merkezde yapılan bilateral anterior 
kapsülotomi cerrahisine rağmen agresyonunun devam ettiği öğrenildi. Hasta nörolojik muayeneye 
koopere olamadı. İşitme sorunu olmayan hasta dilsizdi. Yerinde duramayan hasta, müdahale edildiğinde 
kendisini yere atmaya, başını duvara vurmaya ve şiddet uygulamaya başlıyordu. Lezyon cerrahisi öyküsü 
olması ve hasta uyumu olmaması nedeniyle derin beyin stimülasyonu (DBS) uygun bir tedavi seçeneği 
olarak düşünülmedi. Bilateral nükleus akumbens lezyon cerrahisi planlandı. Genel anestezi altında NAc 
için stereotaktik koordinatlar belirlendi. Hedefe ve hedefin 1.5 cm superior ve inferioruna 80 derece 
radyofrekans ablasyonu 60 saniye boyunca uygulandı. Operasyon sonrası beyin manyetik rezonans 
görüntülemede bilateral NAc alanında termal hasar izlendi. Ameliyattan iki hafta sonra hastanın 
agresyon ataklarının %60 oranında azaldığı, okulda derslerine daha uzun süre katılım sağlayabildiği ve 
ameliyat öncesine göre bilişsel bir kaybı olmadığı öğrenildi. Takipte ikinci ayda klinik iyilik hali devam 
etmekteydi.

Sonuç: Agresyonun fizyolojik temeli henüz tam olarak anlaşılamamıştır; fakat dirençli agresyon 
tedavisinde nükleus akumbens hem DBS hem de ablatif cerrahi açısından önemli bir hedef gibi 
gözükmektedir. Hastamızda bilateral NAc lezyon cerrahisi uygulandığında agresif davranışlarını 
belirgin azalma sağlanması ve yan etki görülmemesi, seçilmiş hastalarda medikal tedaviye dirençli 
agresyon tedavisinde NAc lezyon cerrahisinin etkili ve güvenilir bir tedavi olabilececeğini telkin 
etmektedir. 
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[TEP-01]

Dürtü kontrol bozukluğu olan Parkinson hastalarının nöropsikolojik ve bilişsel 
işlevlerinin değerlendirilmesi
Esra Erkoç Ataoğlu, Yasemin Bozdağ, Ayşe Bora Tokçaer

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara

Giriş: Dürtü Kontrol Bozukluğu (DKB) ve ilişkili durumların prevalansı Parkinson Hastalığı (PH) 
grubunda genel nüfusa göre anlamlı olarak yüksek olup, farklı çalışmalarda bu oran %13-35 olarak 
gösterilmiştir. DKB ilişkili sosyodemografik, nöropsikolojik, kognitif ve psikiyatrik faktörlerin 
aydınlatılarak risk gruplarının belirlenmesi, tedavi seçiminde yol gösterici olacaktır. Ayrıca DKB için 
dopaminerjik tedavi dışında yatkınlık yaratan faktörlerin saptanması halinde henüz tam aydınlatılmamış 
olan patofizyolojik mekanizmaların açıklanabilmesi ve yeni tedavi hedefleri oluşturulabilmesi mümkün 
olabilir.

Amaç: Çalışmanın amacı, DKB spektrumu (DKB, punding, Dopamin Disregülasyon sendromu; 
DDS) izlenen PH grubu ile DKB spektrumunda olmayan PH gruplarında ve sağlıklı kontrollerde 
davranışsal ve kognitif özelliklerin psikiyatrik ölçekler ve nöropsikolojik test bataryaları kullanılarak 
karşılaştırılmasıdır.

Yöntem: Gazi Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları 
Biriminde idiopatik PH tanısıyla takipli, 30-80 yaş aralığında, demans ve ek nörolojik hastalığı olmayan 
olgular arasından DKB ölçekleri ve klinik görüş ile DKB spektrumunda olan ve olmayan hasta grupları 
belirlenerek, bu grupların motor skorlar, nöropsikolojik testler ve psikiyatrik değerlendirme ölçekleriyle 
kendi aralarında ve sağlıklı gönüllülerle karşılaştırılması yapıldı.

Çalışmaya 27’si DKB özellikleri taşıyan 49 PH (15 kadın, 34 erkek) ile, yaş ve cinsiyet özellikleri 
açısından benzer 29 sağlıklı gönüllü (14 kadın, 15 erkek) dahil edildi. Hastaların DKB özellikleri taşıyıp 
taşımadıkları QUIP (Parkinson hastalığında İmpulsif Kompulsif Bozukluk Anketi kısa versiyonu) ile 
belirlendi. Parkinson Hastalığı için almakta oldukları dopaminerjik tedavi, Levodopa eşdeğer günlük 
dozuna (LEDD) dönüştürüldü.

Sonuçlar: DKB (+) ve (-) PH grupları ve sağlıklı gönüllüler arasında yaş, cinsiyet gibi demografik 
özellikler açısından fark yoktu. DKB (+) ve (-) PH gruplarının hastalık süreleri benzerdi. Almakta 
oldukları LEDD ve MDS UPDRS ile değerlendirilen motor skorları ve Hoehn & Yahr evreleri iki grup 
için benzerdi. Hastalar kendi aralarında ve kontrol grubuyla MMDT, Frontal test bataryası, Çizgi Yönü 
belirleme testi, Stroop testi skorları açısından karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı fark izlenmedi. 
Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ile depresyon açısından değerlendirildiklerinde DKB (+) grupta BDÖ 
skorları anlamlı olarak yüksekti (p=0.021). IOWA Gambling Test ve UPPS ile değerlendirilen belirsizlik 
altında karar verme ve dürtüselliğe yatkınlık skorları 3 grupta anlamlı farklılık göstermedi.

Yorum: Bulgular daha önce yapılan bazı çalışmalarla benzerlik göstermekte olup, DKB spektrumu 
hastalarında bazı psikiyatrik özellikler farklılık gösterirken, kognitif skorların, risk alma davranışı ve 
karar verme süreçlerinin bozulduğuna dair anlamlı bulgu elde edilememiştir. Literatürde karşıt görüşü 
savunan çalışmalar da mevcut olup, bu konuda daha geniş hasta serileriyle yapılacak çalışmaların yol 
gösterici olacağı düşünülmüştür.



12 Parkinson Hast Harek Boz Derg Suppl 1, 2019

[TEP-02]

Huzursuz bacak sendromunda dopamin disregülasyon sendromu ve impuls 
kontrol bozukluğu
Figen Varlıbaş

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Amaç: Dopaminerjik tedavi ile ilişkili dopamin disregülasyon sendromu (DDS) ve impuls kontrol 
bozukluğu (İKB) Parkinson Hastalığı tedavi sürecinde bilinen ve mücadele edilen bir konudur. Huzursuz 
bacak sendromu (HBS) takibinde DDS ve İKB ise daha az bilinmektedir. Bu sunumda HBS tanısı ile 
dopamin agonisti tedavisi alan hastalarda DDS ve İKB deneyimleri ve sosyal yönü irdelenmektedir.

Yöntem: Haydarpaşa Numune ve Üsküdar Devlet Hastanesi nöroloji polikliniğinde HBS tanılı, dopamin 
agonisti tedavisi alan ve düzenli takibe gelen hasta sayımız 44 idi (41 kadın, 3 erkek). Beş hasta dopamin 
agonisti ilişkili DDS ve İKB, 1 hastada ise akut mani atağı kaydedildi. Hastaların tamamı kadın idi. DDS 
ve İKB gelişen üç hasta (Yaşları: 32, 45, 51) ile mani epizodu ile gelen 1 hastanın (28 yaşında) kadın 
oluşları dışında ortak özellikleri; HBS tanısı ile dopamin agonisti tedavisi başladıktan sonra kontrole 
gelmemiş, ama kontrolsüz agonist kullanmaya devam etmiş olmalarıydı. Sosyal yaşamlarını bozan 
anormal davranış değişikliklikleri üzerine yakınları tarafından kliniğimize getirilmişlerdi. Önde gelen 
anormal davranış değişikliklikleri: Önerilen doz dışı kontrolsüz ilaç kullanımı, alışveriş merakı, gelirleri 
ile uyumsuz harcama, kredi kart borçlanması, hiperseksüalite, kontrolsüz sigara içme, uykusuzluk, 
kontrolsüzce mekan dekorasyonu şeklindeydi. Yaşları 46 ve 37 olan diğer iki kadın hasta ise akşamları 
tek-düşük doz agonist ile İKB sergilemişti (Biri sigara, diğeri alışveriş).

Sonuç ve Yorum: Tedaviyle ilişkili bu tablolar dikkatten kaçtığında ailevi ve sosyal yaşamda dram 
yaratabilmektedir. Burada kırkdört agonist reçetesinin akıbeti öğrenilebilmiş ve sonuç bir boşanma, 
iki psikiyarik tanı, yüklü miktarda borç olmuştur. HBS tanısı sonrası agonist reçetesiyle rahatlayan 
hastaların takipten çıkması en büyük sorunlardan biridir. Diğer sorun ise ödül-haz döngüsü farklılaşan 
bu hastalarda tedavi değişikliği önerildiğinde takibe gelmemeleri ve reçeteye farklı merkezlerde 
ulaşabilmeleridir. Yoğun poliklinik şartlarında agonist reçetesi talebi ile gelen hastalara, reçete ve ilaç 
raporuyla yaptığımız iyi niyetli yaklaşımlarımız da kendi içimizde sorgulanmalıdır.
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[TEP-03]

İdiyopatik Parkinson hastalarında motor ve non-motor semptomların kognitif 
testlerle, visual evoked potansiyel (VEP) ve optik koherens tomografisi (OKT) 
ile ilişkisi
Melike Batum1, Ayşın Kısabay Ak1, Semih Arı1, Hüseyin Mayalı2, Emin Kurt2, Deniz Selçuki1 
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Tip Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa

Özet
İdiyopatik Parkinson hastalığı (İPH) klasik olarak sadece motor belirtilerle tanı koyulan bir hareket 
bozukluğu olarak bilinse de kognitif, duygudurum, otonomik ve uyku bozukluklarını içeren non-motor 
semptomların eşlik ettiği bir hastalıktır. Tüm bu belirtiler hastalığın premotor evresinde başlamakta 
ve hastalık süresince devam etmektedir. Nörodejeneratif özellikleri olan bu hastalık bilişsel ve bakış 
kısıtlılığından retina değişikliklerine kadar uzanan yelpazede görsel bozukluklara neden olabilmektedir. 
Kognisyonda bozulma, VEP (vizüel evoked potansiyel) ve OKT’de (optik koherans tomografi) 
anormalliklere yol açabilmektedir.

Çalışmamızda literatürden farklı olarak İPH tanısı alan olgularda kognitif fonksiyonlar retina patolojileri 
ve görsel yollardaki değişiklikler incelenmiş, tüm bu belirtilen parametrelerle ve evrelendirme skalaları 
ile olan korelasyonu araştırılmıştır. Olguların VEP-OKT değişikliklerinin ve kognitif durumlarının 
sağlıklı kontrollerle karşılaştırılmasının yanında, hastaların motor ve non-motor semptomlarının, kognitif 
ve görsel fonksiyonlarla olan ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Çalışmamıza 19 erkek, 11 kadından oluşan İPH ile yaş ve cinsiyet yönünden eşleştirilmiş 32 sağlıklı kontrol 
(16 kadın 16 erkek) alınmıştır (p=0.458, p=0.423). Tüm hastalara Hareket Bozuklukları Derneği Birleşik 
Parkinson Hastalığı Değerleme Ölçeği (HBD BPHDÖ), evrelendirme amacı ile Hoehn-Yahr skalası, görsel 
yolları değerlendirmek için VEP, retinadaki olası değişiklikleri değerlendirmek için OKT ve kognisyonu 
değerlendirmek için testler (SMMT, FAB, ACE-R) uygulanmıştır. Hasta ve sağlıklı kontrol grubunun VEP 
ve OCT incelemesinde sağ göz ve sol göz ayrı olarak değerlendirilmiştir (gözler arasında farklılık p>0.05). 
Çalışmaya alınan hastaların ortalama hastalık süresi 67.2±50.4 (6-180) ay olarak saptanmıştır. Olgu kontrol 
karşılaştırılmasında OKT incelemesinde sadece sol gözde peripapiller retinal sinir lifi kalınlığı (RSLK) 
anlamlı olarak azalmış bulunurken (p<0.05) sol gözün diğer kadranlarında (inferior, superior, nazal, 
temporal) ve sağ gözün tüm kadranlarında RSLK kontrol grubu ile benzer saptanmıştır (p>0.05). VEP 
çalışmalarında hem sağ gözün hem de sol gözün P100 ve N145 latanslarında kontrollere göre anlamlı 
uzama saptanırken (p<0.05), N75 latansında belirgin bir farklılık saptanmamıştır (p>0.05).

OKT ile VEP değerlerinin korelasyonuna bakıldığında, sol gözün peripapiller ve superior kadranlarının 
RSLK aynı gözün tüm VEP latansları (N75, P100, N145) korele bulunurken (r= 0.465, 0.425, 0.319, 0.447, 
0.353, p<0.05) sağ gözde superior kadran RSLK ile P100 latansı arasında da korelasyon saptanmıştır 
(r=0.278, p<0.05). Kognitif testlerden FAB ve ACE-R toplam ve alt grup test skorları, UPDRS’nin hem 
motor hem de non-motor skorları ile negatif korelasyon göstermekteydi (r=-0.612, r=-0.677, p<0.05). 
Kognisyon ve göz ilişkisine bakıldığında, sadece ACE-R’nin görsel bellek kısmı sol P100 latansı ile 
negatif korelasyon göstermekteydi (r=0.362, p<0.05).

Parkinson hastalarında kognisyon ve görsel işlevlerdeki bozukluğun uygun test ve tetkiklerle 
değerlendirilmesi hastalığın non-motor semptomlarının erken dönemde farkedilip tedavi edilebilmesini 
sağlayabilir. VEP, OCT tetkikleri ve FAB, ACE-R gibi bellek testleri bunları saptamaya yardımcı 
olabilmektedir.
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[TEP-04]

İdiyopatik Parkinson hastalarında plazma homosistein düzeyi ve polinöropati 
sıklığının sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırılması
Mehmet Balal, Meltem Demirkıran 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Adana

Amaç: Parkinson Hastalığı (PH) ile polinöropati (PNP) birlikteliği iyi bilinmektedir. Bu çalışmada 
PH’da PNP sıklığı ile plazma homosistein ve vitamin B12 düzeylerinin sağlıklı kontrol grubu ile 
karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: İdiyopatik PH tanısı almış 131 hasta (67 erkek, 64 kadın) ile 83 yaş ve cinsiyet uyumlu sağlıklı 
kontrol grubu (43 erkek, 40 kadın) çalışmaya alındı. Diyabetes mellitus ve daha önceden PNP tanısı 
almış olmak dışlama kriteri olarak kabul edildi. Hasta ve sağlıklı kontrol grubunun demografik verileri 
yanı sıra PH’nın hastalık süresi, almakta oldukları L-dopa dozu ve diğer ilaçları ile Hoehn & Yahr (HY) 
evresi kaydedildi. Ayrıca her iki grubun duysal ve motor sinir ileti çalışmaları ile plazma homosistein, 
vitamin B12 ve folik asit düzeylerine bakıldı.

Bulgular: Hasta grubun yaş ortalaması 62.34 (31-82) yıl, kontrol grubunun yaş ortalaması 61.12 (34-78) 
yıl idi. PNP sıklığı PH’da %14.5, kontrol grubunda ise %4.8 olarak bulundu. PH’da H&Y evresi arttıkça 
PNP sıklığı da artmaktaydı. PH’da plazma homositein ve vitamin B12 düzeyleri kontrol grubuna göre 
anlamlı olarak düşük bulundu. Folik asit düzeyleri arasında anlamlı farklılık yoktu. PNP olan ve 
olmayan PH karşılaştırıldığında ise plazma homositein, vitamin B12 ve folik asit düzeyleri anlamlı 
olarak düşük saptandı. Hastaların almakta olduğu L-dopa dozu ile PNP, homosistein ve vitamin B12 
düzeyleri arasında anlamlı bir birliktelik saptandı.

Tartışma: Parkinson hastalarında PNP, yüksek homositein düşük vitamin B12 ve folik asit düzeyi ile 
ilişkili bulunmuştur. PNP, L-dopa ile tedavi edilen PH’da sık görülür ve muhtemelen altta yatan bozulmuş 
bir hücresel metilasyon kapasitesini yansıtan yüksek homosistein ve düşük vitamin B12 seviyeleri ile bir 
ilişkidir. Bu bulgular gelecekteki büyük ölçekli prospektif çalışmalarla doğrulanmalıdır.
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[TEP-05]

The relationship of non-motor symptoms with the dominant symptom 
and the stage of patients with Parkinson’s disease
Esma Kobak Tur1, Mehmet Demir2, Gülay Özgen Kenangil3

1SBÜ İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2SBÜ İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
3Bahçeşehir Üniversitesi Medikal Park Göztepe Hastanesi, İstanbul

Objective: During the course of the disease, Parkinson’s disease (PD) patients experience not only 
motor but also various types of non-motor symptoms (NMS) like neuropsychiatric problems, sleep 
disturbances, autonomic and sensory disorders. These NMSs affect quality of life in PD and should 
be recognized by the clinicians and treated accordingly. In this study, we investigated the frequency of 
NMSs and their relation with the dominant symptom and the stage of PD.

Method: Hundred and eighty patients diagnosed with PD according to United Kingdom Brain Bank 
criteria were enrolled into the study. The 30-item non-motor symptoms Questionnaire (NMS Quest) 
was used for evaluating the NMSs. Disease severity was assessed by Modified Hoehn & Yahr scale, the 
Unified disease rating scale (UPDRS) was used for the clinical evaluation of PD patients. Patients were 
divided in two groups according to the dominant symptom as; 1- Tremor dominant, 2- Akinetic-rigid 
dominant and according to the H&Y Scale as; 1: Early stages (stage 1,1,5 and 2), 2: moderate to advanced 
stages (>stage 2.5).

Results: Patients were mostly men (56.7%) with the mean age of 64.2±11.5, mean disease duration was 
6.22±5.1 years, mean UPDRS scale was 33.1±17.4, Hoehn-Yahr scale 1.96±0.8. The dominant symptom 
was tremor in 64.4% and bradykinesia in 35.6% of 180 patients. In the whole group, the most common 
NMS was nocturia 78.8%. The 69.8% of the patients had constipation, 57.5% had depressive mood. 
The frequency of the type of the NMSs in tremor dominant PD was similar with the whole group. But 
in Akinetik-rigid dominant PD patients orthostatic hypotension 67.2%, restless legs syndrome 64.1%, 
distractibility 51.6% and anosmia 46.3% were significantly higher compared to tremor group. Although 
the most common NMSs was constipation 61.7% in the early stages, the most common NMSs was 
nokturia 85.9% in moderate to advanced stages. In moderate to advanced stages difficulty of swallowing, 
dementia, hallucinations and drop attacks were significantly higher compared to early stages.

Conclusion: Although the motor symptoms are well-defined and controlled in PD, the NMSs are 
frequently underdiagnosed in clinical practice. The cholinergic, serotoninergic, noradrenergic brainstem 
and the frontal area of the brain in addition to dopaminergic striatal pathway was accepted to be 
responsible for the NMSs. The NMS-Quest can help clinicians to recognize NMSs. The type of NMSs 
may differ according the dominant symptom and stages of PD.
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[TEP-06]
Erken başlangıçlı Parkinson hastalarında psikiyatrik testlerin hastalık şiddeti ve 
non-motor bulgularla ilişkisinin değerlendirilmesi
Gülbün Asuman Yüksel, İbrahim Anıl Tuncer 

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Erken başlangıçlı Parkinson Hastalığında psikiyatrik semptomların (depresyon, anksiyete, 
ruminasyon, obsesyon, dürtüsellik, apati ve impulsif kompulsif davranışlar) hastalık dizabilitesi ve non-
motor semptomlarla ilişkisinin araştırılması amaçlandı.

Yöntem: Hastanemiz Hareket Bozuklukları Polikliniğinden takipli hastalık başlangıç yaşı 28-58 
arasında olan 22 (18 erkek, 4 kadın) Parkinson hastasında Mini Mental Test (MMT), Dürtüsellik, Apati, 
Beck Depresyon-Anksiyete, Ruminatif Tepkiler Ölçekleri, Parkinson Hastalığı İmpulsif Kompulsif 
Hastalıklar Ölçeği (PHİKHÖ), Maudsley Obsesif Kompulsif Soru Listesi (MOKSL) uygulandı. Hastalık 
dizabilitesi BPHDÖ ile ölçüldü. Ayrıca non-motor semptomlar ölçeği (NMSÖ), Non-motor Semptomlar 
Dizabilite Değerlendirme Skalası (NMSDS) uygulandı.

Sonuç: Hastalık başlangıç yaşı ort. 46.9±7.43 olan hastaların değerlendirme puanları; MMT: 26.5±3.06, 
BPHDÖ: 21.7±12.9, NMSÖ: 9.09±6.03, NMSDS: 59.9±53.5 idi. NMSÖ puanı arttıkça dizabilitenin, 
anksiyete düzeyinin arttığı, obsesif kompulsif ve ruminatif düşünce puanlarının daha yüksek olduğu 
görüldü. Sorgulamada hastaların %40.1'inde en az bir dürtü bozukluğu (alışveriş, yeme, cinsellik, kumar) 
olduğu tespit edildi. Dürtü bozukluğu olanlarda PHİKHÖ anlamlı düzeyde yüksek bulundu. NMSÖ, 
NMSDS değerleri, ruminasyon ve obsesyon-kompulsiyon düzeyleri arttıkça hastalık dizabilitesinin 
(BPHDÖ) arttığı görüldü. Non-motor semptomların derecesi ile obsesif kompulsif durum ve ruminasyon 
düzeyi pozitif ilişki gösterdi. Kognitif etkilenmeyle depresyon puanları artmaktaydı. Orta ve şiddetli 
düzeyde anksiyetesi olanların hastalık dizabilitesi yüksekti. Depresyonu olanlarda NMSÖ, NMSDS, 
ruminatif ve obsesif-kompulsif test puanları daha yüksekti. Başlangıç kliniği tremor olan hastalarda 
PHİKHÖ ortalaması bradikinezi baskın hastalardan anlamlı düzeyde yüksekti. L-dopa alan hastalarda 
depresyon ve anksiyete ölçeği ve obsesyon-kompulsiyon, ruminatif tepki ölçeği ortalamaları anlamlı 
düzeyde yüksekti.

Yorum: Parkinson hastalığında motor belirtilerin yanı sıra depresyon, anksiyete, apati, disfori, obsesif-
kompulsif bozukluk, duygu durum ve dürtü kontrol bozuklukları gibi motor olmayan davranışsal ve 
psikiyatrik bozulmalar gözlenmektedir. Hastalık non-motor bulgularla da başlayabilir. Sıklıkla gözden 
kaçabilecek bu bulgular tedavi etkinliğini ve şiddetini etkileyebilir. Psikiyatrik bulgular tedaviye bağlı 
gelişebilir veya şiddetlenebilir. Bu bulguların tedavi edilmesiyle dizabilitenin daha az olabileceği 
dikkate alınmalıdır. Bu nedenle hastalığın başlangıcından itibaren psikiyatrik belirtiler sorgulanmalı, bu 
bulguların hastalık şiddetine etkileri ve ilaç kullanımı ile ilişkisi belirlenmelidir. 
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[BP-01]

Pregabalin kullanımına bağlı gelişen parkinsonizm
Buse Çağla Arı1, Füsun Mayda Domaç1, Gülay Özgen Kenangil2 
1SBÜ Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
2Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul

Giriş: İlaç kullanımına bağlı gelişen hareket bozuklukları, İdiyopatik Parkinson Hastalığı’ndan sonra 
ikinci sıklıkta gözlenmektedir. En sık gözlenenler ilaca bağlı parkinsonizm, tardif distoni, tardif akatizi, 
miyokloni ve tremordur. En sık nöroleptik kullanımına bağlı ortaya çıkmaları dışında selektif serotonin 
geri alım inhitibörleri (SSRI), lityum, valproik asit, kalsiyum kanal blokörleri de neden olabilir. Pregabalin; 
epilepsi ve nöropatik ağrı tedavisinde kullanılan bir antiepileptik ilaç olup gama amino-bütirik asit 
(GABA)’in yapısal analoğudur ve N tipi kalsiyum kanallarının alfa 2 alt ünitesine bağlanarak etkisini 
gösterir. Literatürde pregabalin kullanımına bağlı parkinsonizm gelişimi nadir olarak bildirilmiştir. 
Burada nadir görülmesinden dolayı pregabalin kullanımına bağlı olarak gelişen bir parkinsonizm olgusunu 
sunmayı amaçladık.

Olgu: 53 yaşında kadın hasta, Fibromiyalji tanısı nedeniyle başlanan pregabalin 150 mg/gün tedavisinden 
bir hafta sonra gelişen kısık sesle konuşma, konuşmada yavaşlık, konuşma içeriğinde azalma, halsizlik, 
hareketlerde yavaşlık, yürüme güçlüğü şikayetleri üzerine başvurduğu nöroloji kliniğinde yapılan 
muayenesinde bradimimi, bilateral 1+ bradikinezi, el bileklerinde 2+ ve dirseklerde 1+ rijidite, 1+ 
aksiyal rijidite, yürüyüş esnasında bilateral asosiye hareket kaybı gözlenmesi üzerine pregabalin tedavisi 
sonlandırılarak parkinsonizm ön tanısı ile takibe alındı. Öz geçmişinde migren, Ailevi Akdeniz Ateşi 
(FMF), hipertansiyon mevcut olup düzenli olarak irbesartan+tiazid 300/12.5 mg 1¥1 kullanıyordu. Migren 
ve FMF için ilaç kullanımı yoktu. Soy geçmişinde parkinsonizm öyküsü yoktu. Etyoloji araştırılması 
amacı ile yapılan kraniyal MRI ve beyin BT tetkiklerinde bilateral bazal gangliyonlar ve substantia nigra 
normal saptandı. Tedavi kesildikten 10 gün sonra yapılan muayenesinde sadece bradimimisi mevcuttu. 
Hastanın mevcut parkinsonizm bulgularının pregabalin tedavisi başlandıktan bir hafta sonra gelişmesi ve 
ilaç kesilmesinden 10 gün sonra muayenesinin normale dönmesi üzerine kliniğinin pregabalin kullanımına 
bağlı olarak gelişmiş olabileceği düşünüldü.

Tartışma: İlaca bağlı gelişen parkinsonizm, parkinsonizmin ikincil en sık nedenidir fakat hastaların 
Parkinson hastalığı tanısı ile takibe alınması nedeniyle prevalansı ve insidansı net olarak belirlenememiştir. 
En önemli risk faktörü, dopamin konsantrasyonunun azalması ve nigral hücrelerde dejenerasyon gözlenmesi 
nedeni ile ileri yaştır. En sık antipsikotik kullanımına bağlı ortaya çıktığı gibi kalsiyum kanal blokörleri, 
antiepileptikler, lityum, gastrointestinal sistem motilitesine etkili ilaçlar (metpamid) nedenli de ortaya çıktığı 
bilinmektedir. Genellikle bilateral, simetrik rijidite ve bradikinezinin hakim olduğu bir klinik tablo ile 
karşımıza çıkar. Tanı için 3 kriter mevcuttur; parkinsonizmin varlığı, ilaç kullanımından önce parkinsonizm 
semptomları olmaması ve ilaç kullanmaya başladıktan sonra parkinsonizm gelişmesi. Sinarizin ve 
flunarizin gibi kalsiyum kanal blokörü kullanımına bağlı gelişen parkinsonizmin mekanizması net olarak 
henüz anlaşılamamış olmasına rağmen dopamin nörotransmisyonunu azaltarak veya dopamin reseptörleri 
üzerine direkt etki etmeleri ile ortaya çıkabileceği düşünülmektedir. Pregabalin, etki mekanizması tam 
olarak anlaşılamamış olmasına rağmen, GABA’nın yapısal analoğudur, N-tipi kalsiyum kanallarının 
alfa 2 alt ünitesine bağlanır ve neokorteks, amigdala, hipokampüs, striatum, spinal kord ve serebellumdan 
glutamat, noradrenalin, asetilkolin, substans P ve CGRP salınımını azaltır. Pregabalin’in kalsiyum kanal 
blokasyonu ile dopaminerjik nörotransmisyona nasıl etkilediği henüz kesinlik kazanmamıştır.

Sonuç olarak, pregabaline bağlı parkinsonizm gelişebileceği ihtimali her klinisyenin aklında bulundurması 
gereken bir durum olması nedeniyle önem taşımaktadır.
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[BP-02]

İpsilateral servikal ve globus pallidus demyelinizan lezyonuna sekonder fokal 
el distoni olgusu
Mehmet Güney Şenol, Fatih Özdağ 

Sultan Abdülhamit Han Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul

Biz ipsilateral el distonisi şeklinde tek taraflı hiperkinetik hareket bozukluğu görülen ve aynı taraflı 
bazal gangliyon lezyonu olan bir hastayı sunuyoruz. 21 yaşındaki erkek hasta sağ elde istemsiz hareketler, 
elinde kıvrılma ve elini kullanamama şikâyeti ile başvurdu. Hastanın sağ elinde el parmaklarında 
fleksiyon, ekstansiyon ve parmakların hafif yelpaze şeklinde açılma tarzında düzensiz hareketleri vardı. 
Sağ elde beceri isteyen hareketlerinde bozukluk vardı. Sağ elde tonus azalmıştı. Lhermitte işareti şüpheli 
şekilde tarif ediyordu. Hastanın manyetik rezonans (MR) incelemesinde sağ bazal gangliyonlar globus 
pallidus interna ve C4 seviyesinde posterior kord alanında demiyelinizan lezyonu vardı. Hastanın serum 
biyokimya, koagülasyon, enfeksiyon ve vaskülit paneli normaldi. Ekokardiyografi incelemesi normaldi. 
beyin omurilik sıvısı (BOS) biyokimyası normaldi, hücre artışı yoktu. BOS oligoklonal bant negatif 
idi. Vizüel uyarılmış potansiyeller (VEP) incelemesi normal ve nöromiyelitis optika (NMO) antikoru 
negatif idi. Hastaya tedavi olarak metil prednisolon 1000 mg IV 7 gün boyunca verdik. Tedavisine 
oral haloperidol 2¥5 mg ekledik. Yakınmalarında belirgin azalma gördük. Demiyelinizan hastalıklar 
distoni şeklinde başlangıç göstermeleri enderdir. Distoni bazal gangliyon hastalığında olduğu gibi spinal 
sensorial alanların hasarına bağlı olarak da ortaya çıkabilmektedir.
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[BP-03]

Kolda ısrarlı spazm ile ortaya çıkan NMO spektrum bozukluğu ve Sjögren 
sendromu
Mehmet Güney Şenol, R. Erdem Toğrol

Sultan Abdülhamit Han Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul

Biz sol kolda ısrarlı spazm ve el parmaklarında distoni olan nöromiyelitis optika (NMO) spektrum 
bozukluğu ve Sjögren sendromu birlikteliği olan bir hastayı sunuyoruz. 62 yaşındaki kadın hastamızın 
ilk yakınması bulantı, kusma ve hıçkırık ile başlamış. Endoskopi yapılan hastada reflü gastrit saptanmış. 
Hastanın şikâyetlerinin sürmesi üzerine dehidratasyon ve mobilizasyon kısıtlılığına bağlı derin ven 
trombozu gelişmiş. Bu esnada hastanede tedavi edilen hastanın şikâyetleri 1.5 ay içinde gerilemiş ve iki 
ay sonra kliniğimize sol kolda kasılma, vücudunun değişik yerlerinde 2-3 dakika süren geçen yanma ve 
sağ tarafta belirgin görme kaybı ile başvurmuştu. Hastanın öz geçmişinde daha önce de optik nörit ve 
bu nedenle pulse streoid tedavisi verildiği ifade edilmekteydi. Ayrıca hastanın diyabetes mellitus (DM) 
ve by-pass ameliyatı öyküsü vardı. Hastanın nörolojik muayenesinde görme sağda 20/200, solda 20/400, 
DTR genelde hipoaktif-aboli, TCR solda lakayt idi. Sol kolda spazm, gerilme ve el parmaklarında 
fleksör tarzda distoni izleniyordu. Kraniyal manyetik rezonans (MR) incelemesi T2 sekansında 4. 
ventrikül tabanında hiperintens, kontrast tutmayan aktif olmayan lezyon vardı. Orbita ve spinal MR 
incelemesi normaldi. Vizüel uyarılmış potansiyeller (VEP) incelemesinde sağda yanıt elde edilememiş, 
solda P 100 latansı ise belirgin uzundu. Gangliyon hücre analizinde iki yanlı retinal liflerde incelme 
vardı. Hastaya tedavi olarak metil prednisolon 1000 mg IV 7 gün verdik. Hastanın NMO antikoru 
ile birlikte ANA, anti-dsDNA ve Ro-52 testleri pozitif idi. Hastanın tükürük bezi biyopsisi Sjögren 
hastalığını destekleyici nitelikteydi. Hastaya azatiopirin tedavisi başladık. Görme yakınmalarının 
azalmaması üzerine plazmaferez tedavisi planladık. NMO spektrum bozuklukları görme kaybı, area 
postrema tutuluş bulguları ile başlayabilmektedir. Görme kaybı ile birlikte kolda ısrarlı spazm, distoni 
olan olgularda da bu tanıların akılda tutulması gerekir.
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[BP-04]

Göz kapağı açma apraksili bir progresif supranükleer paralizi olgusunda 
Botulinum toksini enjeksiyonları
Levent Sinan Bir

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Denizli

Progresif supranükleer paralizi temelde göz hareketlerini etkileyen, aksiyel rijiditenin hakim olduğu, 
erken düşmelerin ve demansın geliştiği dejeneratif bir parkinsonizm nedenidir. Bu olgularda göz 
kapağı açma apraksisi ve blefarospazm görülebilmektedir. 73 yaşında erkek hasta ilk kez 2006 yılında 
hareketlerde ve konuşmada yavaşlama, dengesizlik yakınmaları ile ele alınmıştır; ilerleyen zaman 
içerisinde bu yakınmalar belirgin artış göstermiş, nörolojik takiplerinde her yöne bakış kısıtlılığı, ağır 
bradikinezi, yürüme güçlüğü, belirgin aksiyel rijidite ve bilişsel disfonksiyon geliştiği saptanmıştır. 
Yıllar içerisinde tablo giderek ağırlaşmış olup, dopaminerjik tedaviye yanıt sınırlıdır. Kraniyal manyetik 
rezonans görüntüleme (MRG)’de mezensefalik atrofi belirgindir. Hastada progresif supranükleer paralizi 
düşünülmüştür. 2012 yılında göz kapaklarını açamama yakınması ile değerlendirilmiştir. Bu nedenle 
günlük yaşamı zorlaşan ve işlevsel anlamda körlük geliştiren hasta, kısa bir süre içerisinde parmakları 
ile göz kapağını zorlayarak açacak hale gelmişti. Literatürde göz kapağı açma apraksili bazı olguların 
blefarospazm ile birlikte olmasa da Botulinum toksinine yanıt verebildiği belirtilmiştir. Bu olguda da 
Botulinum toksini belirgin fayda göstermiştir. Yaklaşık 7 yıldır 3-4 ayda bir, her iki orbikülaris okuliye 
yapılan Botulinum toksin enjeksiyonları ile hasta belirgin olarak rahatlamaktadır. Etki yıllar içerisinde 
azalmamıştır. Progresif supranükleer paralizide göz kapağı açma apraksisi geliştiğinde Botulinum 
toksini uygulaması denenmelidir ve etki uzun süre devam edebilmektedir.
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A multi-country, observational, cross-sectional study to characterize advanced 
Parkinson’s disease patients in movement disorders - observe-PD Turkish data
Sibel Ertan1, Ahmet Acarer2, Zafer Çolakoğlu2, Cenk Akbostancı3, Mine Hayriye Sorgun1, 
Sabiha Tezcan3, Dursun Aygün4, Hakan Kaleağası5, Okan Doğu5, Özge Yılmaz Küsbeci6, 
Ayşe Bora Tokçaer7, Çiğdem Sevda Erer Özbek8, Pınar Uzun8, Meltem Demirkıran9, 
Raif Çakmur10, Tülay Kurt İncesu11, Yaprak Seçil11, Yeşim Sücüllü Karadağ12, Serhat Özkan13, 
Dilek İnce Günal14, Esen Saka Topçuoğlu15, Bülent Elibol15

1Istanbul University Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul
2Ege University School of Medicine, İzmir
3Ankara University School of Medicine, Ankara
4Ondokuz Mayıs University School of Medicine, Samsun
5Mersin University School of Medicine, Mersin
6Bozyaka Training and Research Hospital, İzmir
7Gazi University School of Medicine, Ankara
8Uludağ University School of Medicine, Bursa
9Çukurova University School of Medicine, Adana
10Dokuz Eylül University School of Medicine, İzmir
11Katip Çelebi University School of Medicine Atatürk Training and Research Hospital, İzmir
12Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara
13Eskişehir Osmangazi University School of Medicine, Eskişehir
14Marmara University School of Medicine Pendik Training and Research Hospital, İstanbul
15Hacettepe University School of Medicine, Ankara

Background: The majority of advanced Parkinson’s disease (APD) patients require treatment at 
specialized movement disorder centers (MDCs). However, the proportion of APD patients, the 
referral process, and the clinical features used to characterize APD in regular clinical practice 
settings are not well understood. The purpose of this observational study is to evaluate the 
proportion of Parkinson’s disease (PD) patients identified as advanced according to physician’s 
judgment in all participating movement disorder centers across the study and clinical differences 
of patients who were identified as advanced and non-advanced and further to assess the percentage 
of APD patients considered for invasive therapies (i.e. LCIG or Apomorphine or neurosurgical 
treatments) per physician’s judgment.

Methods: This observational study was performed in a cross-sectional, non-interventional, multi-
center format in 18 movement disorders centers across whole country in different geographical 
regions during a single visit. The study population consisted of adult patients diagnosed with 
PD who were attending a routine clinical visit or were inpatients at the participating clinical 
sites. Each patient had one assessment only, at which all data were collected. All patients were 
evaluated according to Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS) parts II, III, IV, 
and V (Modified Hoehn & Yahr staging), Non-Motor Symptoms Scale for PD (NMSS) and PD 
Quality of Life Questionnaire (PDQ-8). Reasons for not receiving invasive PD treatment were 
also investigated.

Results: Overall in Turkey, 260 PD (APD:124, non-APD:136) patients were included in the study and 
47.7% (95%-confidence interval [41.6; 53.8]) of the PD patients were judged as APD by the physicians.
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Clinical characteristics (APD vs. Non-APD)
On average, patients in the full analysis set (FAS) were 63.7 years old (ranging from 36 to 87 years). 
The percentage of males was 59.7% (n=74) in the APD group and 61% (n=83) in the non-APD group. 
In APD patients, the average time since diagnosis was considerably higher (9.9 years vs. 4.0 years), and 
the patients with motor fluctuations was higher in APD group (n=107, 86.3%) than non-APD group 
(n=31, 22.8%).

The following mean scores showed a significantly higher impairment in APD patients as compared to 
non-APD patients: UPDRS II (15.8 vs. 7.6 points), UPDRS III (30.2 vs. 18.6 points), UPDRS IV Q32 
(1.0 vs. 0.2 points), Q33 (0.8 vs. 0.1 points), Q34 (0.4 vs. 0.0 points), Q39 (1.3 vs. 0.3 points), UPDRS V 
(2.8 vs. 1.9 points), NMSS (49.5 vs. 28.0 points), and PDQ-8 (36.1 vs. 16.5 points).

Consideration for invasive therapies
From the APD patients 68.5% (n=85) (compared to 2.2% (n=3) in non-APD patients) were considered 
to be eligible for invasive treatment options. However in 31.5% (n=39) of the APD patients eligible for 
invasive therapies, no invasive treatment was ongoing or planned. Most frequent reason for not receiving 
invasive treatment was patient refusal (30.8%). From APD patients on ongoing invasive treatment, 62.9% 
(n=22) received neurosurgical treatments, 22.9% (n=8) were treated with levodopa-carbidopa intestinal 
gel and 20.0% (n=7) were treated with apomorphine s.c. infusion.

Referral practices for APD
Overall, 59.7% of the patients were referred to the movement disorder center and most of these patients 
were referred by a neurologist (70.3%) or by a general practitioner (6.8%), by other (18.9%). The mean 
time since referral to the center was 2.7 years.

Conclusion: Results of this study revealed that one third of patients who were eligible for invasive 
treatment were not receiving device assisted therapies. Among various reasons contributing to lack of 
invasive treatment in this group of patients, one of the major factor is patient refusal (30%) which may 
reflect insufficient awareness of patients about these treatment options. These results may suggest that 
awareness of physicians and patients on invasive treatment options needs to be improved.

Disclosure
Dr. Sibel Ertan, Zafer Çolakoğlu, Cenk Akbostancı, Dursun Aygun, Okan Doğu, Özge Yılmaz Küsbeci, 
Ayşe Bora Tokçaer, Çiğdem Sevda Erer Özbek, Raif Çakmur, Yeşim Sücüllü Karadağ, Serhat Özkan, 
Dilek İnce Günal, Esen Saka Topçuoğlu, Bülent Elibol has served as a consultant to AbbVie, and has 
received speaker fees from AbbVie.

Acknowledgement
The design, study conduct, and financial support for the study were provided by AbbVie. AbbVie 
participated in the interpretation of data, review, and approval of the publication. B. Murat Özdemir and 
Narot Set of Monitor CRO, provided medical writing and editing services in the development of this 
abstract. AbbVie provided funding to Monitor CRO for this work.



2513. Ulusal Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Kongresi - Basılı E-Poster Bildiriler

[BP-06]

Parkinsonizm ile takipli hastada Meige sendromu
Handan Teker, Bekir Enes Demiryürek, Serpil Yıldız, Edip Gültekin, Şule Aydın Türkoğlu 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu

Meige sendromu: Literatürde değişik isimlerle bahsedilen bir klinik antitedir; bunlar arasında 
spontan oro-fasial diskinezi, blefarospazm, orofasial-servikal distoni, blefarospazm oromandibüler 
distoni sendromu, kranial distoni, Meige hastalığı, Brueghel sendromu sayılabilir. Fokal ve segmental 
distoniler arasında sınıflandınlır. Klinik olarak blefarospazm ve sık göz kırpma ilk ortaya çıkan 
bulgular arasındadır; bu yüzden hastaların çoğu önce oftalmologlara müracaat ederler ve nöroz 
teşhisi çok koyulur. Olgu; 73 yaşında kadın hasta, gözde istemsiz kasılmalar ile göz kapanması 
şikayeti ile çeşitli göz doktorlarına başvurusu olmuş ancak verilen tedavilerden yarar görmemiş. 
Başlangıçta yalnızca her iki gözde olan istemsiz kasılmalar 2-3 hafta içinde ağız, dil, çeneye yayılım 
göstermiş, dişleri uygun şekilde temas edemediği için yemek yeme sırasında güçlü ve konuşmasında 
bozulma olmuş. Omuzlarında da 3-5 saniye aralıklarla gelen kasılmalar eklenmiş. Öz geçmişinde 
depresyon, atriyal fibrilasyon, hipertansiyon, koroner arter hastalığı ve parkinson hastalığı mevcuttu. 
Antiparkinson, antikoagülan, antihipertansif, antidepresan kullanımı vardı. Daha önceden kullanılmış 
nöroleptik ilaç öyküsü yoktu. Nörolojik muayenesinde bilateral göz kapaklarında 3-4 saniyede bir 
kuvvetli istemsiz üst üste 3-5 kez kasılma oluyor, kısa süre gözlerini açabiliyor, ardı sıra tekrar 
aynı hareketler devam ediyordu. Oromandibüler bölgede dizartrik konuşmaya neden olan süreklilik 
gösteren distoni ve omuzlarında da gelip geçici olan sıklıkla kısa süreli distonik kasılmaları oluyordu. 
Sol üst ekstremitede belirgin olmakla birlikte bilateral istirahat komponenti baskın aksiyonel ve 
istirahat tremoru birlikteliği vardı. Bilateral asosiye hareketleri azalmış, hareket hızı normal amplitüdü 
düşüktü. Yapılan biyokimyasal tetkikleri normaldi. Kraniyal manyetik rezonans görüntüleme 
(MRG)'si serebral ve serebellar atrofi dışında normaldi. Antiparkinson ilaçları düzenlenen hastanın 
takiplerinde bir düzelme olmaması üzerine botulinum toksini tip A uygulandı. Şikayetleri belirgin 
geriledi ve günlük yaşamını etkilemeyecek hale geldi.
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[BP-07]

Yürütücü fonksiyon bozukluğu olan hastalarda stroop testinin ayırıcı tanıya 
katkısı
Miruna Florentina Ateş1, Şevki Şahin1, Nilgün Çınar1, Meral Bozdemir2, Sibel Karşıdağ1 
1Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul

Amaç: Lewy cisimcikli demans (LCD) ve idyopatik Parkinson Hastalığı (İPH), parkinsonizm ortak 
noktaları nedeniyle, LCD ve frontotemporal demans davranışsal varyantının (FTDdv) ise kognitif 
bozukluklar nedeniyle benzer klinikler ile karşımıza çıkabilir. Bu hastalıklarda özellikle yürütücü 
işlevlerin etkilendiği bilinmektedir. Biz İPH, LCD ve FTD olgularında yürütücü fonksiyonların ayırt 
ediciliğini değerlendirmek için Stroop testinin bozucu etkisi (enterferans) odak olarak seçtik.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Nöroloji kliniğince 2016-2019 yılları arasında takip edilen, 5 yıl ve 
üzeri eğitimli, klinik değerlendirme ölçeği puanı 0.5-1 arası olan nörokognitif testleri yapılmış; 
8 olası LCD, 13 FTD ve 37 İPH olgusu alındı. Stroop testi: 1. renk okuma süresini, 2. renkli kelimeyi 
okuma süresini ve 3. farklı renk zemindeki farklı rengi okuma süresini içermekteydi. Bozucu etki 
(enterferans): 3. parametrenin puanından 1. parametreyi çıkarmakla elde edildi.

Bulgular: Yaş ortalamaları sırasıyla İPH, LCD, FTD grubunda, 67.9±8, 73.5±8, 72.1±8 yıl olarak 
bulundu (p=0.3). Ortalama Stroop bozucu etki süresi İPH, LCD, FTD grupları için sırasıyla 50.8±48, 
44.1±40, 113.9±100 saniye olarak bulundu (p= 0.01).

Sonuç: Stroop testinin bozucu etkisinin hesaplanması özellikle prefrontal korteksin sağladığı seçici 
veya odaklanmış dikkatin bozulması konusunda değerli bilgiler verebilmektedir. Bizim sonuçlarımızda 
bu puan FTD grubunda diğer hastalıklardan belirgin düzeyde farklı bulunarak ayırt edici etkisinin 
göstermiştir. Daha fazla hasta içeren ileri çalışmalar gereklidir.
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Botulinum toksin uygulaması sonrasında görülen nadir bir yan etki:
Yüz kaslarında atrofi
Mahmut Bilal Çaman, Yasemin Ünal, Gülnihal Kutlu 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Muğla

Giriş: Hemifasial spazm sıklıkla tek taraflı olarak, fasial kasların periyodik klonik ya da tonik 
kasılmalarıyla seyreden, kronik bir hastalıktır. Tedavisinde botulinum toksin uygulaması sık tercih 
edilen bir yöntemdir. Botulinum toksin uygulamasının nadir görülen bir yan etkisi de kaslarda meydana 
gelen atrofidir.

Olgu: Kırk dokuz yaşında kadın hasta botulinum toksin uygulaması talebiyle polikliniğe başvurdu. 
Klonik hemifasial spazm tanısı ile on iki yıldan bu yana botulinum toksin uygulaması yapıldığı öğrenildi. 
Hastanın yapılan muayenesinde sağ yüz yarısı ve boyun sağ bölümünde; m. frontalis, m. orbicularis 
oculi, m. temporalis, m. orbicularis oris, m. zygomaticus majör ve minör, m. risorius, m. platysma, 
m. sternocleidomastoideus kaslarını içerecek şekilde atrofi izlendi. Birkaç yıldır atrofinin var olduğu 
ve botulinum toksin enjeksiyonuna devam edildiği öğrenildi. Spazm bulgusu izlenmedi. Detaylı öykü 
alındığında şu anda spazmlarının olmadığı, hastalık başlangıcında olan yakınmalarından bahsettiği 
anlaşıldı. Botulinum toksin uygulaması yapılmayarak hasta takibe alındı.

Sonuç: Kas atrofisi, kronik, tekrarlayıcı botulinum toksin uygulamasından sonra görülebilen bir yan 
etkidir. Atrofi gelişim mekanizmaları hakkında kesin ve yeterli veri yoktur. Genellikle geçici ve geri 
dönüşlü olarak bildirilmekle birlikte kalıcı sekel atrofi de gelişebilir ve kozmetik sorunlara neden 
olabilir. Tekrarlayan botulinum toksin uygulamaları sırasında hastaların atrofi gelişimi açısından takip 
edilmesi ve gereğinde enjeksiyonlara ara verilmesi, toksin dozunun azaltılması ve enjeksiyon aralığının 
artırılması kalıcı atrofi gelişimini önleyebilir.
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[BP-09]

Hemiballismus nedeni ile başlanan halloperidole bağlı gelişen parkinsonizm 
olgusu
Yeşim Güzey Aras, Türkan Acar, Sena Boncuk, Yonca Ünlübaş 

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Sakarya

Giriş: Parkinson hastalığı (PH) substantia nigradaki dopaminerjik nöronların kaybıyla oluşan motor 
ve non-motor semptomlarla seyreden nörodejeneratif bir hastalıktır. Kliniğinde istirahat tremoru, 
rijidite, bradikinezi ve postural instabilite görülür. İlaç ilişkili parkinsonizm ise, dopamin fonksiyonunu 
ve miktarını etkileyen kalsiyum kanal blokörleri, antiaritmikler, metoklorpropamid, valproik asit ve 
haloperidol gibi ilaçlarla tedavi edilen kişilerde ortaya çıkan bir tablodur. Burada polikliniğimize her iki 
elde istirahat tremoru, hareketlerde yavaşlama şikayeti ile başvurup ilaca bağlı parkinsonizm tanısı alan 
69 yaşında kadın hasta sunuldu.

Olgu: 69 yaşında kadın hasta polikliniğimize ellerde titreme, hareketlerde yavaşlama, yüz ifadesinde 
donuklaşma şikayeti ile başvurdu. Öz geçmişinde 12 yıldır diyabetes mellitus (DM) tanısı ile düzensiz 
ilaç kullanımı olduğu öğrenildi. Anamnezinde 10 ay önce sol kol ve bacakta istem dışı hareketler 
gelişmesi üzerine kliniğimize başvurduğu bu dönemde evde bakılan AKŞ: 500-600 civarında olduğu 
öğrenildi. Tarafımızdan yapılan Beyin BT’de sağda bazal gangiyonlarda hiperintens lezyon saptanması 
üzerine hasta hiperglisemik nonketotik tabloya bağlı hemiballismus tanısı ile interne edildiği, haloperidol 
3 mg/gün başlandığı, bir hafta sonra şikayetlerinin kısmen gerilemesi üzerine mevcut tedavi ile taburcu 
edildiği öğrenildi. Poliklinik takiplerine gelmeyen ve haloperidol kullanmaya devam eden hasta 
yaklaşık bir ay önce başlayan ellerde titreme, hareketlerde yavaşlama ve yüz ifadesinde donuklaşma 
şikayetiyle polikliniğimize başvurdu. Nörolojik muayenesi bradimimi, bradikinezi, rijidite ve sağ kol 
ve bacakta belirgin bilateral istirahat tremoru mevcuttu. Rutin biokimya, hemogram ve kraniyal alan 
görüntülemelerinde özellik saptanmadı. İlaç ilişkili parkinsonizm tanısı konulan hastada haloperidol 
tedavisi kesildi ve hasta bir ay sonra kontrole çağrıldı.

Tartışma: İlaç ilişkili parkinsonizm ilk olarak nöroleptiklerle tedavi sonrası saptanmış olup ileri yaş, 
kadın cinsiyet, demans ve diyabet önemli risk faktörleridir. Bizim olgumuzda da tipik bir nöroleptik 
olan haloperidol sonrası ilaç ilişkili parkinsonizm gelişmiştir. Hemiballismusun tedavisi için başlanan 
haloperidolun başka bir hareket bozukluğu hastalığı olan parkinsonizm tablosuna neden olması 
bakımından literatürdeki diğer olgulardan farklılık göstermektedir.

Sonuç: Tipik antipsikotik ilaç başlanan hastaların yakın takip edilmesi ve ilacın yan etkileri konusunda 
mutlaka bilgilendirilmesi gerekir.
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Subakut gelişen ilaca bağlı parkinsonizm: Olgu sunumu
Yeşim Güzey Aras, Türkan Acar, Yonca Ünlübaş, Sena Boncuk 

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Sakarya

Giriş: İlaç ile indüklenen parkinsonizm, yaşlı popülasyonda parkinson hastalığından (PH) sonraki en 
sık hareket bozukluğu nedenidir. PH ile klinik olarak benzerlik gösterir. Ancak ilaca bağlı parkinsonizm 
sıklıkla subakut başlangıç, bilateral, simetrik ve postural tremorun baskın olması, levodopaya yanıtsızlık 
ile PH’dan ayrılır. Özellikle tipik antipsikotikler, kalsiyum kanal blokerleri, lityum, sodyum valproat, 
atipik antipsikotikler gibi ilaçların kullanımı ile ortaya çıkar. Burada 10 yıldan fazla trifluperazin HCL 
kullanımı sonrası ortaya çıkan parkinsonizmi olan bir olgu sunuldu.

Olgu: 63 yaşında kadın hasta her iki elde ve bacaklarda titreme şikayeti ile getirildi. Öyküsünde 
şikayetlerinin 4-5 ay önce ellerde su içerken, kaşık, bıçak tutarken titreme ile başladığı sonrasında bu 
şikayetlerinin arttığı ve istirahat halinde iken de olmaya başladığı ve her iki bacağına yayıldığı öğrenildi. 
Öz geçmişinde 23 yıldır psikiyatrik tedavi gördüğü birçok ilaç kullandığı son 10 yıldır trifluperazin HCL 
kullandığı öğrenildi. Nörolojik muayenesinde bradimimi, sağ elde daha belirgin her iki elde istirahat 
ve postüral tremor ve rijidite mevcuttu. Rutin hemogram, biyokimya ve kraniyal alan görüntülemeleri 
normaldi. Hastada ilaca bağlı parkinsonizm düşünüldü. Psikiyatriye konsülte edilerek trifluperazin 
HCL kesildi ve kontrole çağırıldı. İki ay sonraki kontrolde hastanın nörolojik muayenesinde tremorunda 
minimal bir gerileme dışında değişiklik saptanmadı. Bu nedenle hastaya düşük doz levodopa başlandı 
ve bir ayda dozu 400 mg/güne çıkıldı. Ayrıca propranolol 40 mg 2¥1 başlandı. Dördüncü ay kontrolünde 
hastanın tremor, bradimimi ve rijiditesinde tama yakın gerileme saptandı.

Tartışma: Parkinsonizm tablosu ile başvuran hastalarda öncelikle hastanın kullandığı ilaçlar 
sorgulanmalı eğer semptomları açıklayacak bir ilaç kullanımı varsa; ilaç kesilmeli ve semptomlar takip 
edilmelidir. İlaç kesilemezse doz azaltılmalı ya da başka bir ilaçla değiştirilmelidir. Semptomlar çoğu 
zaman hızla düzelirken bazende aylar sürebilir. Bu süreçte hastaya Parkinson hastası gibi yaklaşmak ve 
tedavi etmek gerekir.

Sonuç: Bu olgu akut ya da subakut başlangıçlı parkinsonizm olgularında ilaç kullanımının sorgulanması 
gerekliliğini vurgulamak için sunulmuştur.
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Yutma güçlüğü şikayeti ile başvuran ve Fahr hastalığı tanısı alan bir olgu
Yeşim Güzey Aras, Sena Boncuk, Yonca Ünlübaş

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Sakarya

Giriş: Fahr hastalığı (FH) nadir görülen bilateral bazal gangliyon, dentat nükleus, thalamus ve serebral 
kortekste kalsifikasyonla seyreden bir hastalıktır. Sıklıkla endokrin bozukluklara sekonder olarak 
gelişir. Özellikle paratiroid hormon ve D vitamini metabolizmasındaki patolojilerle ilişkilidir. Ailesel 
ya da sporadik olabilir ve nörolojik, kognitif ve psikiyatrik bulgularla seyredebilir. Nörolojik bulguları 
parkinsonizm, ataksi, baş ağrısı, vertigo, dizartri, tremor gibi çok çeşitli olabilir. Burada polikliniğimize 
yutma güçlüğü şikayeti ile başvuran ve FH tanısı alan 72 yaşında bir kadın hasta sunuldu.

Olgu: 72 yaşında kadın hasta polikliniğimize yutma güçlüğü şikayeti ile getirildi. Öyküsünde 
şikayetlerinin ilk olarak bir yıl önce başladığı özellikle sıvı gıdaları yutarken zorlandığı ve kilo kaybı 
geliştiği öğrenildi. Anamnezi derinleştirildiğinde yedi yıl önce hipoparatirodi ve sekonder hipokalsemi 
tespit edildiği ve kalsitriol kullandığı öğrenildi. Son 3-4 yıldır yürümede yavaşlama, yüzde donuklaşma, 
konuşmasında yavaşlama ve son bir yıldır ise yutma güçlüğü şikayetlerinin geliştiği öğrenildi. Aile 
öyküsünde anlamlı bir bulgu saptanmadı. Hastanın nörolojik muayenesinde bradimimi, bradikinezi, 
yukarı bakış kısıtlılığı ve solda üst ve alt ekstremitede daha belirgin bilateral rijidite ve dişli çark 
bulgusu mevcuttu. Yürüyüş antefleksiyon postürdeydi. Hastanın biyokimyasında kalsiyum 5,4 mg/dL 
(n: 8.4-10.2 mg/dL), fosfor 3,6 mg/dL (n: 2,3-4,7 mg/dL), parathormon 3.41 pg/mL (n: 10-55 pg/mL), 
25-OH Vitamin D düzeyi 15.45 ng/mL (n: 30-100 ng/mL) saptandı. Beyin bilgisayarlı tomografisi 
(BT)’nde bilateral bazal gangliyonlarda, talamusta, her iki hemisferde periventriküler alanlarda, ponsta 
ve bilateral serebellumda yaygın kalsifikasyon alanları gözlendi. Bu bulgularla hastaya FH teşhisi 
konuldu ve endokrin bölümüne yönlendirildi.

Tartışma: Semptomatik seyreden FH en sık bulgusu parkinsonizmdir. Ayrıca beceriksizlik, dengesizlik, 
konuşma bozukluğu, yutma güçlüğü, istemsiz hareketler, kolay yorulma, kas krampları, anksiyete 
bozukluğu, kişilik değişiklikleri görülebilir. Hastalığın şiddeti beyindeki kalsiyum birikimi ile orantılıdır. 

Sonuç: Bu olgu hangi yaşta olursa olsun yutma güçlüğü şikayeti ile gelen hastalarda FH akılda 
tutulmasını vurgulamak için sunulmuştur.
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[BP-12]

Vertigo tanısı ile izlenen ve MSA-C tanısı alan bir olgu
Yeşim Güzey Aras, Dilcan Kotan, Türkan Acar, Yonca Ünlübaş, Mustafa Karabacak 

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Sakarya

Giriş: Multisistem atrofi (MSA); 50-60 yaşlarında başlayan, ilerleyici, sıklıkla sporadik nörodejeneratif, 
glial hücrelerde alfa-sinüklein inklüzyon cisimcik birikimiyle giden nadir görülen bir hastalıktır.
İdiyopatik Parkinson hastalığı ile benzerlikleri oldukça fazla olmak ile birlikte klinikte otonomik 
yetmezlik, parkinsonizm, serebellar ataksi ve piramidal bulgularla parkinsondan ayrılır. Sıklıkla demans 
eşlik etmez ve parkinsoniyal bulguların ön planda olduğu MSA-P ataksi ve serebellar bulguların ön 
planda olduğu MSA-C olmak üzere iki alt tipi mevcuttur. Burada vertigo tanısı ile farklı kliniklerde 
takip edilmiş ve sonradan MSA-C tanısı almış bir hasta sunuldu.

Olgu: 52 yaşında kadın hasta polikliniğimize baş dönmesi, denge bozukluğu, düşme şikayeti ile 
başvurdu. Öyküsünde şikayetlerinin 4 yıl önce denge bozukluğu ile başladığı ve süreçte vertigo tanısı 
aldığı çeşitli ilaçlar kullandığı, zaman içerisinde şikayetlerine hareketlerde yavaşlama, idrar kaçırma, 
unutkanlık, ani hareketlerde ortaya çıkan baş dönmesi denge bozukluğu ve yutma güçlüğü eklendiği 
öğrenildi. Ayrıca geceleri canlı rüyalar hayaller görme, kronik kabızlık ve koku alamama mevcuttu. Öz 
geçmişinde HT ve 10 yıl önce geçirilmiş intrakraniyal hematom mevcuttu. Nörolojik muayenesinde; 
konuşması serebellar dizartrik meyerson pozitif, üst ekstremiteler de belirgin bilateral bradikinezi, 
alt ekstremiteler de belirgin dört ekstremitede rijidite, bilateral dismetri, disdiadokinnezi ve romberg 
pozitifti. Yürüyüşü antefleksiyon postüründe ve ataksikti. Kraniyal manyetik rezonans görüntüleme 
(MRG)'sinde beyin sapında, serebellumda ve medulla spinaliste atrofi saptandı. Hastaya bu bulgularla 
MSA-C tanısı konuldu ve levodopa 3*125 mg başlanarak takibe alındı.

Tartışma: MSA-C diğer hareket bozukluklarıyla sıkça karışan ve bilateral başlayan, hızlı progrese olan 
parkinsonizm bulguları, erken evreden itibaren otonom tutuluş bulguları, düşmeler, REM uyku davranış 
bozukluğunun çok sık eşlik etmesi, dismetri disdiadokinezi ve ataksinin varlığı ve levodopaya yanıtsızlık 
ile parkinsondan ayrılır. Parkinsona göre daha erken yaşta başlar ve daha hızlı progrese olur ve daha 
kısa sürede mortalite ile sonlanır.

Sonuç: Bu olgu baş dönmesi ve denge bozukluğu ile gelen hastalarda iyi bir öykü alınması hastanın 
sorgulanması ve eksiksiz yapılan nörolojik muayenenin tanı için önemini vurgulamak için sunulmuştur.
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[BP-13]

Derin beyin stimülasyonu ve gebelik: Bir olgu
Yasemin Ünal1, Ali Savaş2, M Cenk Akbostancı3 
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Muğla
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara
3Ankara Üniversitesi Tip Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara

Giriş: Medikal tedaviye dirençli distoni hastalarında derin beyin stimülasyonu (DBS) alternatif tedavi 
seçeneği oluşturmaktadır. Derin beyin stimülasyonunun yaygınlaşması, genç hastalarda kullanılması ve 
yaşam kalitelerinin düzelmesi ile gebe hasta takipleri gündeme gelmiştir. Burada bilateral pallidal derin 
beyin stimülasyonu uygulanan; başarılı bir gebelik ve doğum meydana getiren bir olgu sunulacaktır.

Olgu: Otuz yaşında kadın hasta. Yaklaşık on yaşında sağ kolunda başlayan kasılmalar kısa süre içinde 
tüm vücuda yayılmış. Jeneralize distoni tanısı alan ve DYT-1 mutasyonu saptanan hasta medikal 
tedaviden fayda görmemiş. Hastaya Eylül 2007’de bilateral pallidal derin beyin nörostimülatörü 
takıldı. Stimülatör ayarlaması yapılırken klonezepam dozu azaltılarak yaklaşık bir sene içinde kesildi. 
2009 yılına kadar servikal bölgeye aralıklı botulinum toksin uygulaması yapılan hastanın sonrasında 
botulinum toksin ihtiyacı olmadı. Genel durumu stabil olan pallidal DBS ile takip edilen hasta gebe 
kaldı. Sorunsuz bir gebelik sonrası 2016 yılında sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Bebeğin 26 aylık 
takibinde gelişim problemi ya da ek sorun izlenmedi.

Tartışma: Derin beyin stimülasyonu tedavisi uygulanan distoni hastalarında gebelik ve emzirme 
güvenli gibi görünmektedir. Bu hastalarda medikal tedavinin kesilmesi ya da azaltılması gebelik 
takibinde avantaj sağlamaktadır. Zieman ve ark. DBS tedavisi altındaki altı distoni hastasının sekiz 
gebeliğini bildirmiştir. Bunlardan birinin gebeliği devam ederken yedisinin sorunsuz gebelik ve doğum 
gerçekleştirdiği bildirilmektedir. Paluzi ve ark başarılı gebelik geçiren üç distoni hastası bildirmiştir. 
Scelzo ve ark.nın serisinde ise üç Parkinson hastası, beş distoni, iki Tourette sendromu ve bir obsesif 
kompulsif hastalık nedeni ile derin beyin stimülasyonu uygulanan 11 hastanın 12 gebeliği gözden 
geçirilmiştir. Bir ikiz gebelikte fetüslerden birinin spontan abortus olduğu, tüm bebeklerin sağlıklı ve 
normal gelişim gösterdiği bildirilmiştir. Bu konuda halen kısıtlı bilgi mevcuttur ve daha fazla sayıda olgu 
takibine ihtiyaç vardır. 
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[BP-14]

Non-ketotik hiperglisemiye bağlı hemikore-hemiballismus
Cem Direybatoğulları, Bilge Gönenli Koçer, Selim Selçuk Çomoğlu 

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Giriş: Hemikore-hemiballismus (HK-HB) sıklıkla serebrovasküler hastalıklara bağlı görülmekle 
birlikte tümör, demyelinizan hastalık, çeşitli enfeksiyöz ve metabolik sebepler sonucu olarak da ortaya 
çıkabilir. Non-ketotik hiperglisemi, HK-HB’nin nadir bir nedenidir. Non-ketotik hiperglisemiye bağlı 
HK-HB genelde tip 2 diyabetes mellitus (DM) tanısı olan ve kan şekeri regülasyonu sağlanamamış ileri 
yaştaki hastalarda görülmektedir.

Olgu: Seksen-beş yaşında kadın hasta, nöroloji polikliniğine bir aydır sağ yüz ve vücut yarısında istemsiz 
hareketler yakınması ile başvurdu. Nörolojik muayenede yüzde ve vücut sağ yarısında koreiform ve 
zaman zaman balistik karakterde istemsiz hareketler olduğu görüldü.

Hastanın tip 2 DM tanısının olduğu, istemsiz hareketler başlamadan üç gün önce acil servise hiperglisemik 
atak ile başvurduğu öğrenildi. Acil başvurusuna ait tetkikleri incelendiğinde kan şekeri 605 mg/dL’ydi, 
idrarda keton mevcut değildi. Beyin manyetik rezonans görüntüleme (MRG)’de lentiform nükleuslarda 
T1 ağırlıklı kesitlerde hiperintens sinyal değişikliği görüldü. Hastada non-ketotik hiperglisemiye ikincil 
gelişen HK-HB düşünülerek koreiform hareketleri azaltmaya yönelik haloperidol tedavisi başlandı, 
istemsiz hareketler tedavi sonrasında kısmen azaldı.

Sonuç: HK-HB ile başvuran özellikle diyabetik ve kan şekeri bozuk yetişkin popülasyonda etyolojik 
neden olarak non-ketotik hiperglisemi akla gelmelidir. Hastalığa özgü beyin MRG bulguları tanı 
koymada yardımcıdır. Bu bildiride HK-HB ile başvuran hastaya etyolojik yaklaşım ve non-ketotik 
hiperglisemiye bağlı HK-HB gelişme mekanizması tartışılmıştır.
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[BP-15]

Tardiv diskinezili iki olgu
Leyli Can Aynal, Bilge Gönenli Koçer, Mehmet Fevzi Öztekin, Selim Selçuk Çomoğlu 

SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara 

Giriş: Tardiv diskinezi uzun süre dopamin reseptör blokajı yapan ilaç alan hastalarda tedavi sırasında 
veya ilaç tedavisi bırakıldıktan kısa süre sonra ortaya çıkabilen hiperkinetik bir hareket bozukluğudur. 
Bu bildiride iki farklı ilaç ile ortaya çıkan, klinik tabloları ve tedavi yaklaşımları farklı iki tardiv 
diskinezi olgusu sunulmuştur.

Olgu 1: Seksen-dört yaşında kadın hasta bir yıldır mevcut olan, dört aydır artan çene ve dilde istemsiz 
hareketler yakınması ile başvurdu. Nörolojik muayenede dilde geniş amplitüdlü, sağ tarafa protrüzyon 
ve deviasyon ile karakterize tekrarlayıcı koreiform ve distonik hareketler olduğu görüldü. Beyin 
manyetik rezonans görüntüleme ve laboratuvar tetkikleri normaldi. Ayrıntılı sorgulamada iki yıldır 
metoklopramid 10 mg/gün kullandığı öğrenilerek ilaca bağlı orolingual tardiv diskinezi düşünüldü. 
Metoklopramid tedavisi kesilerek fokal olması nedeniyle bilateral genioglosus kasınına botilinum toksin 
enjeksiyonu yapıldı. Takipte istemsiz hareketlerin şiddeti ve sıklığı azaldı.

Olgu 2: Otuz-üç yaşında erkek hasta altı aydır baş ve çenesinde istemsiz hareketler yakınması ile 
başvurdu. Nörolojik muayenede servikal distoni ve oromandibüler ağırlıklı distonik, koreiform ve 
stereotipik hareketler mevcuttu. Beyin manyetik rezonans görüntüleme ve laboratuvar tetkikleri 
normaldi. Psikotik özellikli sanrılar ve depresyon nedeniyle psikiyatri takibinde olan hastanın on yıldır 
sertralin, essitalopram gibi antidepresan ilaçlar ve iki yıldır olanzapin kullandığı öğrenildi. Uzun süreli 
antidepresan ve antipsikotik kullanımına bağlı tardiv diskinezi olduğu düşünülerek tetrabenazin tedavisi 
başlandı.

Sonuç: Tardiv diskinezi özellikle ağız, dil ve yüz bölgesini tutan, ekstremite ve gövdede de görülebilen 
hiperkinetik hareketlerle karakterize iyatrojenik bir tablodur. Sıklıkla uzun süre antipsikotik ilaç 
kullanımına bağlı olarak ortaya çıkmakla beraber dopamin reseptör blokajı yapabilen herhangi bir ajanın 
kullanımı ile de ilişkili olabilir.
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[BP-16]

İlaç kullanımı sonrası gelişen iki akut distoni olgusu
Leyli Can Aynal, Bilge Gönenli Koçer, Selim Selçuk Çomoğlu 

SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara

Giriş: Distoni yineleyici, bükücü, döndürücü istem dışı güçlü kas kasılması ve geçici veya kalıcı 
postür bozukluğu ile karakterize nörolojik bir tablodur. Distoninin majör nedenleri primer jeneralize 
distoni, ilaçlar, metabolik bozukluklar ve perinatal asfiksidir. Antipsikotikler ve antiemetikler gibi 
ilaçlar dopamini bloke ederek akut distonik reaksiyonlara yol açabilirler. Akut distonik reaksiyonlar 
ilacın sadece tek doz uygulamasında bile ortaya çıkabilmektedir. Bu bildiride sırasıyla haloperidol ve 
metoklopramid kullanımı sonrası akut distoni ile başvuran genç yaşta iki olgu sunuldu.

Olgu 1: On-sekiz yaşında kadın hasta sabah saatlerinde ortaya çıkan boyunda kasılma ve ağrı yakınması 
ile başvurduğu fizik tedavi rehabilitasyon polikliniğinden nöroloji bölümüne konsülte edildi. Nörolojik 
muayenede servikal distoni, sola tortikollis saptandı. Hastanın bir gece önce stres ve uykusuzluk 
nedeniyle haloperidol damla aldığı öğrenildi.

Olgu 2: On-yedi yaşında erkek hasta nöroloji polikliniğine aynı gün içerisinde gelişen boynunda, kol, 
bacak ve gövdede kasılma yakınması ile başvurdu. Nörolojik muayenede jeneralize distonik kasılmalar, 
boyunda başı sağa çeviren distonik postür ve gövdeyi sağa döndüren distoni tablosu mevcuttu. 
Öyküden hastanın bir gece önce bulantı nedeniyle sekiz adet metoklopramid almış olduğu öğrenildi. 
Her iki olgunun da görüntüleme bulguları normaldi ve distoni tabloları parenteral yoldan biperiden 
uygulanmasını takiben kısa sürede tamamen düzeldi.

Sonuç: Genç yaşta akut distoni ile başvuran hastalarda ilaca bağlı etyoloji öncelikle düşünülmelidir. 
Haloperidol ve metokloprapamid akut distoniye neden olan en sık kullanılan ilaçlardandır. Bu bildiride 
ilaca akut distoni ve neden olan farmakolojik ajanlar tartışılmıştır.
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[BP-18]

Nonketotik hiperglisemik hemiballism-hemikorenin T1, duyarlılık ağırlıklı MR 
görüntüleme özellikleri ve progresyonu
Esin Engin1, Yüksel Özün1, Gazanfer Ekinci2, Dilek Günal1 
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Giriş: Hemikore-hemiballismus (HCHB); unilateral, proksimal ve distalde devamlı istemsiz dans eder 
şekilde ortaya çıkan hiperkinetik hareket bozukluklarından biridir. Sıklıkla kontralateral subtalamik 
nukleus olmak üzere afferent ve efferent subtalamopallidal yolları etkileyen lezyonlara bağlı gelişir.

Aynı zamanda hiperglisemi de bu klinik duruma yol açabilir. Bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik 
rezonans görüntüleme (MRG) bulguları sırasıyla kontralateral lentiform nukleusta hiperdensite ve T1 
zamanında kısalmadır.

Yöntem: Bu retrospektif olgu serisinde kliniğimizde hiperglisemik hemikore tanısı almış iki hastanın 
başvuruda ve takipleri sırasında yapılan T1, T2, duyarlılık ağırlıklı MRG'leri değerlendirilmiştir.

Bulgular: Her iki hastada da hemikorelerinin kontralateral taraflarında başvuru sırasında yapılan 
görüntülemelerde T1 zamanında kısalma, T2 ve duyarlılık ağırlıklı görüntülemelerde asimetrik 
hipointensite izlendi. Birinci ve ikinci aylarında yapılan görüntülemelerinde ise bu bulgularda minimal 
artış izlendi.

Sonuç: Hemikore-hemiballismus kliniğiyle başvuran hastaların hiperglisemi açısından takip görüntüleme 
bulguları hastayı değerlendirme ve olası ayırıcı tanılar açısından nöroloğa yol göstericidir.
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[BP-19]

Duodopa intestinal jel uygulamasına bağlı gelişen subakut polinöropati
Aslı Aksoy Gündoğdu, Özge Özden, Aysun Ünal, Bengü Altunan 

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Tekirdağ

Amaç: İleri dönem Parkinson Hastalığı’nda (PH) motor komplikasyonlar sıklıkla ortaya çıkmakta ve 
etkili bir tedavi düzenlemede zorluklar yaşanmaktadır. Subkutan apomorfin infüzyonu ve derin beyin 
stimülasyonunun yanı sıra son yıllarda intestinal levodopa/karbidopa jel (duodopa) motor fluktuasyonlar 
ve diskinezinin yönetiminde uygulanabilen bir yaklaşım haline gelmiştir. Duodopa kullanımında 
B vitamini eksikliği, hiperhomosisteinemi ve subakut poliöropati ortaya çıkabildiği bildirilmiştir. 
Duodopa kullanımı ile polinöropati gelişen iki olguyu klinik ve laboratuvar özellikleriyle sunmayı 
amaçladık.

Olgu 1: 55 yaşında erkek hasta, üç hafta önce geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben 10 
gündür ayaklarından dizlerine dek ulaşan ve ellerinde bileklerine dek distallerde uyuşukluk, güç kaybı 
yanı sıra olmayan kişiler görme, bilincinde azalma tablosu ile nöroloji servisine yatırıldı. Öz geçmişinde 
diyabet, hipertansiyon vardı ve yedi yıldır IPH tanısı olup 10 aydır 3504 mg/gün dozunda duodopa 
kullanmaktaydı. Nörolojik muayenesinde bilinç açık, oryantasyon ve kooperasyonu kısıtlı, kas gücü üst 
ekstremitelerde 4/5, alt ekstremitelerde -5/5, DTR’ler alt ekstremitelerde alınamıyordu. Elektromiyografi 
(EMG) akut sensorimotor polinöropati ile uyumluydu. Guillanin Barre sendromu tanısı ile 5 gün 
boyunca 25 gr/gün intravenöz immün globulin (IVIG) verildi. Serum vitamin B1, 6 ve 12 düzeyleri 
düşük, homosistein yüksek saptanması üzerine duodopa tedavisi kesildi, B vitamin kompleksi, klozapin 
ve levodopa/benserazid tedavisi başlatıldı. Ensefalopati tablosu bir hafta içinde düzeldi. Kas gücünde 
artış ve duyusal şikayetlerinde gerileme oldu. Subkutan apomorfin infüzyonu başlatılarak poliklinik 
takibine alındı.

Olgu 2: 54 yaşında kadın hasta, 11 yıldır IPH tanısı ile 1500 mg/g levodopa/benserazid, 4.5 mg/g 
pramipexol ER, 400 mg/g amantadin kullanmakta iken tepe doz dizkinezileri yaşaması ve “off” 
döneminde artış nedeniyle duodopa tedavisine geçiş yapıldı. Dozu titrasyon ile 778 mg/g olarak 
düzenlendi. Ancak takibinde eller ve ayaklarda uyuşma, bacaklarda dantel şeklinde morarma alanları 
ortaya çıktı. KVC tarafından konsülte edilerek damarsal patolojiler dışlandı. EMG sensorimotor 
polinöropati ile uyumluydu. Duodopa öncesi 262.1 olan Vit B12 değeri 150.9’a düşmüştü. Dört ay 
kullanılmış olan duodopa kesilerek oral levodopaya geçildi. B vitamin kompleksi replase edildi. 
Şikayetlerinde belirgin düzelme olmayan hasta fizik tedavi servisinde yatırılarak tedavisi düzenlendi.

Yorum: İntestinal levodopa/karbidopa jel, başlangıçta hospitalizasyon ihtiyacı yaratması, invaziv bir 
yöntemle ve cihaz kullanarak uygulanabilmesine rağmen oral tedaviye kıyasla daha stabil kan düzeyi 
sürdürebilme avantajı sağlamaktadır. İlacın etki ve yan etki profilini tanımak, gerekli önlemleri almak 
açısından önemlidir.
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Embouchure distoni
Gençer Genç, Tuba Cerrahoğlu Şirin, Veysel Eren Gür, Derya Selçuk Demirelli, Serpil Bulut 

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul

Fokal task spesifik distoniler (FTSD), yalnızca belli bir işi yaparken ortaya çıkan fokal distonilerdir. 
En sık görülen formu yazıcı krampı olmakla birlikte, FTSD’ler müzisyen ve terzi gibi meslek 
sahiplerinde de görülebilir. Müzisyenlerde görülen FTSD’lerin büyük kısmı, gitar, keman gibi sıklıkla 
elin kullanıldığı enstrümanları çalan müzisyenlerde görülmektedir. Üflemeli çalgı çalan müzisyenlerde 
görülebilen FTSD’ler ise çok nadir olup; üflemeli çalgılarda, üflenen havanın şiddet ve hızının perioral 
kaslar tarafından ayarlanmasına müzik literatüründe “embouchure” adı verildiğinden, bu tip distoni 
Embouchure distoni olarak adlandırılmaktadır. Biz Embouchure distoni tanısı koyduğumuz profesyonel 
saksafon sanatçısı bir hasta sunuyoruz.

24 yaşındaki kadın hasta, daha önceleri olmayan, son üç haftadır sadece enstrümanını çalmaya çalıştığı 
sırada ortaya çıkan ses çıkarmakta zorluk ve ağzı çevresinde istemsiz kasılmalardan yakınmaktaydı. 
Hastanın rutin nörolojik muayenesi normal sınırlarda olup; enstrümanını çaldığı sırada muayene 
edildiğinde perioral kaslarda sık tekrarlayan, frekansı düzensiz istemsiz kasılmaları gözlendi. Distoni 
araştırması için yapılan Beyin manyetik rezonans görüntüleme (MRG)'de patolojik bulgu saptanmadı. 
Elektrofizyolojik olarak embouchure kaslarından EMG kaydı yapıldı. Klinik olarak gözlenen istemsiz 
kasılmalar elektromiyografi (EMG) ile gösterildi. Klonazepam tablet tedavisi başlanan hasta tedaviye 
yanıt açısından değerlendirilmek üzere takibe alındı.

Embouchure distoni günlük nöroloji pratiğinde çok nadir görülen bir durumdur ve üflemeli çalgı çalan 
kişilerde akla gelmelidir. Embouchure distoninin mekanizması ve hangi müzisyenlerin embouchure 
distoni gelişimi için risk taşıdığı net değildir. Mevcut literatür verileri, tedavi seçenekleri olarak, 
antikolinerjik, benzodiazepin grubu ilaçlar ve botulinum toksini gibi idiyopatik distonide kullanılan 
ajanların kullanılabileceğini desteklemektedir
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Klinefelter sendromu ve esansiyel tremor birlikteliği: Bir olgu sunumu
Cansu Aydın Kaya, Sehür Sibel Özkaynak 

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Antalya

Klinefelter sendromu erkekler arasında en sık görülen sex kromozom anomalisidir. Tipik klinik 
özellikleri; önikoid görünüm ve uzun boy, jinekomasti, küçük testisler, azospermi ve infertilitedir. 
Ayrıca literatürde Klinefelter sendromlu hastaların genel nüfusa göre daha yüksek esansiyel tremor 
prevelansı gösterdiğine dair kontrollü ve kontrolsüz çalışmalar mevcuttur. Bizim olgumuz da 41 yaşında 
erkek hasta, her iki elde stresle artan hareketle ortaya çıkan tremor şikayeti ile kliniğimize başvurdu. 
Şikayeti 2000 yılında başlayan hasta yaklaşık 19 yıl esansiyel tremor tanısı ile kliniğimizde izlendi. 
Nörolojik muayenesinde bilateral üst ekstremitede postural ve aksiyonel tremor mevcuttu, rijidite ve 
bradikinezisi yoktu, adım aralığı normal ve asosiye hareketler korunmuştu. Jinekomastisi olan uzun 
boylu hastada yapılan karyotip genom analizi sonucu 47 XXY, Klinefelter sendromu ile uyumlu geldi. 
Olgu sunumumuz literatürde bildirilen Klinefelter sendromu ile esansiyel tremor veya esansiyel tremor 
benzeri klinik gösteren olgular ile karşılaştırılarak ele alınacaktır.
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Serotonin sendromu ve hareket bozukluğu: İki olgu nedeniyle gözden geçirme
Utku Bulut, Raif Çakmur 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir

Özet: Serotonin sendromu serotonerjik ilaçların kullanımı sonucunda ortaya çıkan mental durum 
değişiklikleri, otonom ve nöromusküler hiperaktivite klinik triadını içerir. Serotoninerjik ilaçların 
yüksek doz kullanımı, serotonerjik etkili ilaçların birlikte kullanılması ya da hedef doza kademeli 
olmadan direk ulaşılması sonucunda ortaya çıkma riski yüksektir. Subklinik toksikasyon durumlarını 
da hesaba kattığımızda sıklığı azımsanamayacak düzeydedir. Temelde 5HT-2A ve 5HT-1A reseptör 
aşırı aktivasyonu sorumlu tutulmaktadır. Tedavisinde ilgili ilaç maruziyetinin sonlandırılması ve destek 
tedavisi yer almaktadır. Zamanında tanınıp müdahale edildiğinde prognozu çok iyidir.

Olgu 1: 65 yaşında kadın hasta üç haftadır var olan denge bozukluğu ve sık düşmeler ile tarafımıza 
başvurdu. 7-8 yıldır majör depresif bozukluk komorbidi olan hasta sitalopram 60 mg ve maprotilin 
75 mg 2*1 kullanıyordu. Yapılan nörolojik muayenede ayaklarda belirgin tüm ekstremitelerde olan 
aksiyonel pozitif ve negatif miyoklonus, geniş tabanlı yürüyüş, romberg pozitif saptandı. Hastanın 
mevcut psikiyatrik tedavisinin azaltılması önerildi. Bir ay sonraki kontrolde hastanın tamamen düzeldiği 
görüldü.

Olgu 2: 58 yaşında kadın hasta son bir aydır giderek artan her iki elde titreme yakınması ile tarafımıza 
başvurdu. Bipolar bozukluk tanılı hasta, paroksetin 2*100 mg ve lamotrijin 2*100 mg kullanıyordu. 
Yapılan nörolojik muayenede: her iki elde postural, kinetik, izometrik tremor, yürüyüş hafif-orta ataksik 
saptandı. Psikiyatri hekimi ile birlikte tedavi esitalopram 10 mg ve lamotrijin 150+100 mg şeklinde 
düzenlendi. Bir ay sonraki kontrolde yakınmaların tamamen düzeldiği görüldü.

Serotonin sendromu, klasik klinik bulgularının henüz gelişmediği aşamada, hastaların istemsiz 
hareketler ve denge bozukluğu yakınmaları ile nöroloji polikliniğine başvurmasına yol açabilmektedir. 
Hiperkinetik hareket bozukluklarının sık bir sekonder nedeni olarak akılda tutulması ve tedaviye 
müdahale edilmesi gerekmedir. Hafif formlar destek tedavisi ile tamamen düzelirken gözden kaçan 
hastalarda mevcut klinik morbidite ve mortalite ile sonuçlanmaktadır. Serotonin sendromu erken 
döneminde hareket bozuklukları hakim klinik olup nöroloji hekimleri tarafından bu aşamada tanınması 
hastalığın malign seyrini durduracaktır.
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Metoklopramid kullanımına bağlı okülojir kriz
Ece Kılınç

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Mersin

Metoklopramid çeşitli gastrointestinal semptomların tedavisinde kullanılan dopamin D2 reseptör 
antagonisti olan bir ilaçtır. Akut distonik reaksiyonlar genellikle bukkolingual, tortikollis, okülojir ve/
veya opistotonik şekillerde olmaktadır. Akut distonik reaksiyon insidansı çocuklarda %0.5-1 iken, 
adolesan ve yaşlılarda %25 civarındadır. Okülojir kriz, metoklopramidin nadir rastlanan bir yan 
etkisidir. Okulojirik kriz ile ilgili az sayıda olgu sunumları vardır. Bu reaksiyonlar sıklıkla antiemetik, 
antipsikotik, antidepresan, antiepileptik ve antimalarial gibi ilaçların yan etkisi olarak görülür. Bu 
makalede, tedavi dozunda metoklopramid kullanmakta iken, okülojir kriz gelişen bir olgu sunulmuştur. 
Akut distoni ile acil servise başvuran hastalarda, sık kullanılan bir antiemetik olan metoklopramidin 
yan etkisinin olabileceği unutulmamalı ve bu durumda, hastalarda mutlaka ilaç kullanım öyküsü 
sorgulanmalıdır.
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Parkinson hastalığında dopamin agonisti tedavisinde görülen dürtü kontrol 
bozukluklarının sıklığı ve çeşitliliği
Nazlı Durmaz Çelik1, Müge Kuzu Kumcu2, Özlem Aykaç1, Serhat Özkan1 
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir
2Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Parkinson hastalığı tedavisinde pramipeksol ve ropinirol etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmış 
dopamin agonistleridir, ancak özürleyici yan etkileri mevcuttur. Özellikle dürtü kontrol bozuklukları 
(DKB) hasta ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini önemli oranda bozan yan etkilerin başında gelir. Bu 
çalışmada kliniğimizde takip edilen ve pramipeksol veya ropinirol tedavisi alan Parkinson hastalarının 
dürtü kontrol bozuklukları ve çeşitliliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji bölümü Hareket 
Bozuklukları Polikliniğinde 2008-2018 yılları arasında takip edilen 596 Parkinson hastasının verileri 
retrospektif olarak değerlendirildi. Dopamin agonisti (pramipeksol, ropinirol) kullanan 329 hastanın 
verilerine ulaşıldı. Bu çalışmaya toplamda 155 kadın (%47.1), 174 erkek (%52.9) hasta dahil edildi. 
Hastaların yaşı, Hoehn & Yahr evresi, hastalık süresi, kullandığı dopamin agonisti ve kullanım süreleri, 
varsa dürtü kontrol bozukluğu verileri kaydedildi.

Bulgular: Hastalardan 252’si pramipeksol, 77’si ropinirol kullanıyordu. Pramipeksol grubunda 21 
ropinirol grubundan 15, toplamda 36 (%11) hastada dürtü kontrol bozukluğu saptandı. İki grubu yaş, 
cinsiyet, H&Y evreleri, ilaç kullanım süreleri ve levodopa eşdeğer dozları benzerdi. Pramipeksol 
grubunda hastalık süresi anlamlı olarak daha uzundu (p=0.005). Dürtü kontrol bozukluğu görülme 
sıklığı ropinirol grubunda (%19.5) olup, pramipeksol (%8.3) grubundan anlamlı olarak daha fazlaydı 
(p=0.011). Dürtü kontrol bozukluklarının çeşitliliğine bakıldığında hastaların %28’inde patolojik 
alışveriş (n=10), %25’inde hiperseksüalite (n=9), %8’inde patolojik kumarbazlık (n=3), %8’inde patolojik 
yeme (n=3), iki hastada internette aşırı vakit geçirme, iki hastada aşırı dikiş dikme, bir hastada punding 
ve bir hastada aşırı gezme görüldü. Ayrıca dört hastada aşırı yeme ve hiperseksüalite, bir hastada ise 
patolojik kumar ve hiperseksüalite birlikteliği mevcuttu. En sık aşırı alışveriş saptanırken tek başına 
hiperseksüalite ikinci sıklıktaydı.

Sonuç: Çalışmamızda ropinirol kullanan hastalarda DKB daha sık bulunmuştur, ancak dürtü kontrol 
bozuklukları hem pramipeksol hem ropinirol kullanan hastalarda sık görülen bir yan etkidir. Aynı 
kişide birden fazla ödül arayan davranış biçimi birlikte görülebildiği gibi; aşırı dikiş dikme benzeri 
farklı davranışsal bozukluklar olarak da karşımıza çıkabilir, bu nedenle hastalar ayrıntılı olarak 
sorgulanmalıdır.
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Diyabetin Parkinson hastalarında non-motor semptomlar üzerine etkisi
Nilüfer Büyükkoyuncu Pekel

SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bursa

Giriş: Bu çalışmada diyabetin Parkinson hastalarında non-motor semptomlar üzerine etkisinin 
araştırılması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Nöroloji polikliniğinde Parkinson hastalığı tanısı ile takipli, diyabet tanısı olan 
30, diyabeti olmayan 73 hasta çalışmaya dahil edildi. Her iki grubun demografik özellikleri kayıt altına 
alındı. Parkinson Hastalığı Birleşik Değerlendirme Ölçeği (BPHDÖ) ve Hoehn & Yahr evrelemesi 
(HYE) yapıldı. Her iki gruba non-motor semptomların varlığını araştırmak amacıyla non-motor 
semptomlar anketi, depresyon varlığını araştırmak amacıyla Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), anksiyete 
varlığını araştırmak amacıyla Hamilton Anksiyete Ölçeği (HAÖ), uyku bozukluklarının varlığını 
araştırmak amacıyla Pitsburg Uyku Kalite Ölçeği (PUKÖ), Epworth Gündüz Uykululuk Testi (EUÖ) 
ve Uykusuzluk Şiddet İndeksi (UŞİ) kullanıldı. Diyabeti olan ve olmayan Parkinson hastaları arasında 
karşılaştırma yapıldı.

Sonuçlar: Gruplar arasında yaş ve cinsiyet açısından fark yoktu. Gruplar arasında BPHDÖ ve HYE’ye 
göre anlamlı fark yoktu. Her iki grup arasında HAÖ, BDÖ, UŞİ, EUÖ puanları arasında anlamlı fark 
yoktu. Diyabeti olan ve olmayan gruplarda BDÖ’ye depresyon oranları; HAÖ’ye anksiyete bozukluğu 
görülme oranları; EUÖ’ye göre gündüz uykululuğu görülme oranları açısından gruplar arasında fark 
yoktu. PUKÖ’ye göre uykusu kötü olanların oranı aynı idi. Non-motor semptomlar anketinin tüm 
soruları ayrı ayrı değerlendirildiğinde 28. soruya (aşırı terleme oldu mu?) evet cevabı verenlerin oranı 
diyabetik grupta anlamlı derecede yüksekti (p=0.036). Diyabeti olan Parkinson hastalarında aşırı 
terleme görülme riski, diyabeti olmayanlara göre 13 kat yüksek bulundu.

Tartışma: Diyabet Parkinson hastalarında non-motor semptomlardan aşırı terleme oranını artıran bir 
parametre olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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İdiopatik ve familyal Parkinson hastalığında LRRK2 mutasyonunun araştırılması
Ahmet Adıgüzel1, Sibel Altınayar2, Elif Yeşilada3, Gonca Gülbay3 
1SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Diyarbakır
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Malatya
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Malatya

Parkinson hastalığı (PH) klinik olarak istirahat tremoru, rijidite, bradikinezi ve postural instabilite ile 
karakterize kronik progresif bir hareket bozukluğudur. Olguların çoğunluğunun sporadik olmasına 
rağmen, genetik faktörlerin de hastalığın patogenezine katkıda bulunduğu bilinmektedir. Bu genetik 
faktörler LRRK2 (leucine-rich repeat kinase 2, PARK8), a-sinüklein, parkin gibi bazı genlerdeki 
mutasyonların keşfedilmesiyle ortaya çıkmıştır. Parkinson Hastalığının etyopatogenezine yönelik 
son yıllarda genetik çalışmalar hızla artmaktadır. Türkiye’de ise bu konuda oldukça az çalışma 
bulunmaktadır.

LRRK2 gen mutasyonu PH’da en sık karşılaşılan genetik mutasyondur. Bu çalışmada bölgemizde 
yaşayan Parkinson hastalarında LRRK2 mutasyonun varlığı araştırılmıştır. Çalışmaya toplamda 170 
hasta (erkek 106, kadın 64) dahil edildi. Çalışmaya katılanların yaş ortalaması 62.8 (SD: 10.4), hastalık 
başlangıç yaşının ortalaması ise 56.6 (SD: 11.4) olarak hesaplandı. İlk klinik bulgulara bakacak olursak; 
hastaların %60.6’sında tremor, %37.1’inde bradikinezi ve %2.4’ünde diğer (ağrı, postural instabilite…) 
izlendi. Çalışmaya katılanlara kendilerini en çok rahatsız eden, engellilik yaratan, önde gelen klinik 
yakınmalarını sorduğumuz zaman tremorun hastaların %52.4’ünde, bradikinezinin ise %47.6’sında 
görüldüğü hesaplandı. Hoehn & Yahr evrelemesi göre hastaların %38.2’nin evre 2’de olduğu tespit edildi. 
Ailesinde PH öyküsü olan 16 (%9.4) hasta tespit edildi.

Hastalarımızda LRRK2 genin G2019S, I2020T, R1141C lokusları incelendi. Mutasyonların belirlenmesi 
için izole DNA kullanılarak gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu ile ilgili gen bölgeleri 
hedef alınarak genotiplendirme çalışmaları yapıldı. Çalışmaya katılan hastaların hiçbirinde LRRK2 
mutasyonu saptanmadı. Sonuç olarak bölgemizdeki Parkinson hastalarında LRRK2 geni G2019S, 
I2020T, R1141C nokta mutasyonlarının olma ihtimalinin çok düşük olduğu görüldü. LRRK2 geni 
büyük olduğundan, direkt sekansı bildiren çalışmalar yani tüm genin analizi hala sınırlıdır. Gelecekte 
genin tamamını tarayabileceğimiz teknik imkanlar olması halinde genotip-fenotip ilişkisi, insidans ve 
taşıyıcılık hakkında daha fazla bilgi sahibi olabiliriz. Ayrıca asemptomatik mutasyon ve risk altındaki 
taşıyıcıların tanımlanması, önümüzdeki yıllarda bu kişilerde nörodejenerasyonun biyobelirteci olarak 
kullanılabilmesi veya potansiyel gen inhibitörlerinin kullanımı için önemli bir adım olacaktır.
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İnflamasyon hemifasiyal spazmın patogenezinde rol oynuyor mu? 
Retrospektif bir çalışma
Nedime Tuğçe Bilbay, Nuriye Kayalı, Büşra Sümeyye Arıca Polat, Ömer Karadaş

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara

Giriş: Hemifasiyal spazm (HFS), 7. kraniyal sinirin innerve ettiği kasların kısa ya da persistant, 
intermittant kasılmasıyla karakterize 7. kraniyal sinirin hareket bozukluğudur. Hemifasiyal spazmın 
bilinen en yaygın nedeni, fasiyal sinir kökü giriş/çıkış bölgesinde bu siniri sıkıştıran ektatik veya 
anormal bir kan damarı varlığının sinirde lokal demiyelinizasyona neden olmasıdır. Ayrıca vasküler bası 
dışında fasiyal siniri saran araknoid membranın komşu kan damarına yapışıklığı ve damar traksiyonuna 
neden olması da HFS’ye neden olabilmektedir. Hemifasiyal spazm ameliyatları sırasında gözlenen 
kalınlaşmış, opak ve yapışkan araknoid membranlar bu durumu doğrular niteliktedir. Bu durum HFS’de 
inflamasyonun rol alıp almadığı sorusunu akıllara getirmektedir.

Amaç: Çalışmamızın amacı retrospektif olarak incelenen HFS’li olguların inflamasyonla ilişkisini 
araştırmaktır.

Materyal ve Metod: Haziran 2016 - Şubat 2019 tarihleri arasında Gülhane Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Nöroloji polikliniğine başvuran klonik hemifasiyal spazm tanısı alan 92 hasta değerlendirildi. 
Çalışmaya kraniyal manyetik rezonans görüntülemesinde fasiyal sinire vasküler bası olmayan, herhangi 
bir tedaviye henüz başlanmayan ve herhangi bir sistemik hastalığı olmayan 25 hasta alındı. Nöroloji 
polikliniğine genel kontrol amacıyla başvuran yaş ve cinsiyet açısından benzer, herhangi bir nörolojik 
ve sistemik hastalığı olmayan nörolojik muayenesi normal olarak değerlendirilen 18 birey kontrol 
grubu olarak belirlendi. Hastaların periferik kanlarından alınan hemogram değerleri kontrol grubuyla 
karşılaştırıldı.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 56.2 (sd: 14.4) yıl idi. Kontrol grubunun yaş ortalaması 54.7 (sd: 6.5) 
yıl idi. Hastaların %72’si kadındı. Hasta ve kontrol grubu arasında lökosit düzeyi ve nötrofil, lenfosit, 
bazofil ve eozinofil yüzdeleri açısından anlamlı fark saptanmadı (sırasıyla p=0.8/0.83/0.1/0.85/0.9).

Tartışma: Hemifasiyal spazm etyopatogenezi halen net olarak anlaşılamamıştır. Daha önce yapılan 
çalışmalarda HFS hastalarında serum lökosit, lenfosit, nötrofil düzeyleri ile serum IL-6 ve IL-8 
düzeyleri yüksek bulunmuştur. Bizim çalışmamızda, hasta ve kontrol grubunda anlamlı fark bulunmadı. 
Bu durum HFS’deki olası inflamasyonun sistemik değil de lokal olabileceğini gösterebilir.
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[BP-28]

Pregabalinle indüklenen negatif miyoklonus: Bir olgu sunumu
Nedime Tuğçe Bilbay, Özgür Boyraz, Nuriye Kayalı, Büşra Sümeyye Arıca Polat, Ömer Karadaş 

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara

Giriş: Negatif miyoklonus (NM), ani ve kısa süreli kas aktivitesinin kesilmesi sonucu oluşan sarsıntılı, 
şok benzeri istem dışı bir harekettir. Epilepsi, post hipoksi/anoksi, toksik metabolik durumlar ve ayrıca 
benzodiazepin, antidepresan, lityum, opioid, kalsiyum kanal blokerleri, gabapentin ve pregabalin gibi 
ilaçların kullanımı NM’ye neden olabilir. Pregabalin; nöropatik ağrıda kullanılan, anksiyolitik etkileri 
bulunun antikonvülzan bir ilaçtır. Pregabalinin neden olduğu negatif miyoklonus olguları az sayıda 
bildirilmiştir.

Olgu: 86 yaşında kadın hasta, vücutta istemsiz kasılmalar ve atmalar nedeniyle acil servisten kliniğimize 
konsülte edildi. Hastanın öyküsünden 2004 yılından beri trigeminal nevralji nedeniyle karbamazepin 
kullandığı, fakat acil servise gelişinden bir ay önce hiponatremi gelişmesi nedeniyle karbamazepin 
tedavisinin pregabalinle değiştirildiği öğrenildi. Pregabalin kullanımından iki hafta sonra ellerde titreme 
ve son iki gündür ise konuşma bozukluğu, tüm vücutta büyük atmalar nedeniyle yürüme bozukluğu 
yakınmaları mevcuttu. Öz geçmişinde, koroner arter hastalığı, hipertansiyon ve hiperlipidemi vardı. 
Pregabalin dışında asetilsalisilik asit, metoprolol ve atorvastatin kullanıyordu. Nörolojik muayenesinde; 
dizartik konuşma, her iki üst ekstremitede belirgin alt ekstremitelerde ve başta NM mevcuttu, 
miyoklonusu nedeniyle yürütülemedi. Hastanın acil hemogram ve biyokimyası, diffüzyon manyetik 
rezonans görüntüleme (MRG)si, rutin elektroensefalografi (EEG)’si ve somatosensoryal uyarılmış 
potansiyeller (SEP) yanıtları normal sınırlarda idi. Mevcut bulgular eşliğinde hastada pregabalinin 
indüklediği subkortikal NM düşünüldü. Pregabalin kesilerek hasta iki gün sonra kontrole çağırıldı. 
48 saat sonraki nörolojik muayenesinde miyoklonik hareketlerin ve konuşmanın düzeldiği gözlendi.

Tartışma: Negatif miyoklonus daha çok epilepsi, böbrek ve karaciğer yetmezliği gibi toksik ve metabolik 
durumlarda görülse de, az sıklıkla da olsa, pregabalin ve gabapentin gibi ilaçların kullanımıyla da 
görülebilir. Bu nedenle özellikle epilepsiye yönelik ayırıcı tanıda dikkatli olunarak agresif antikonvülzan 
tedavilerin önüne geçilmelidir. Bizim olgumuzun böbrek ve karaciğer fonksiyonlarının normal olması, 
EEG’sinde herhangi bir anormallik bulunmaması ve sadece pregabalinin kesilmesiyle dramatik 
düzelmesi bu duruma iyi bir örnek teşkil etmektedir.
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[BP-29]

Nadir bir olgu: Aserüloplazminemi
Nevra Öksüz, Okan Doğu

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Mersin

Giriş: Demir birikimi ile giden nörodejeneratif hastalıklar (NBIA) nadir görülen ve bazal gangliyonlarda 
anormal demir birikimi ile seyreden bir grup genetik bozukluktur. Aserüloplazminemi, NBIA grubu 
içerisinde yer alan, serüloplazminin disfonksiyonuna yol açan CP genindeki mutasyona bağlı ortaya 
çıkan otozomal resesif bir bozukluktur. Biz burada bir aserüloplazminemi olgusunu klinik, manyetik 
rezonans görüntüleme (MRG) ve laboratuvar bulguları eşliğinde sunmayı amaçladık.

Vaka: 49 yaşında erkek hasta altı aydır olan halsizlik, öz bakımında azalma ve hareketlerde yavaşlama 
nedeniyle başvurdu. Muayenede ciltte solukluk ve parkinsonizmi mevcuttu. On yıldır tip 2 diyabetes 
mellitus (DM) nedeni ile insülin kullandığı öğrenilen hastanın serebral MRG’sinde bilateral bazal 
gangliyonlar, talamus ve dentat nükleusta demir birikimi gözlendi. Benzer şekilde KC demir birikimi 
MRG’de orta derecede demir birikimi mevcuttu. Optik değerlendirmesinde retinal dejenerasyon 
saptandı. Kognitif değerlendirme için yapılan MOCA ve SMMT sonuçları sırasıyla 9 ve 15 idi. Video-
okülografide özellikle vertikal sakkadlar hipometrik bulundu.

Tartışma: Serüloplazminin toksik Fe+2 iyonunu, toksik olmayan form olan Fe+3’e çevirdiği bilinmektedir. 
Eksikliğinde, toksik Fe+2 iyonu beyin başta olmak üzere dokularda birikmektedir. Aserüloplazminemi 
klinikte çeşitli sistem tutulumları ile karşımıza çıkabilmekle birlikte ilk başvuru nedeni sıklıkla bizim 
hastamızda olduğu gibi nörolojik bulgulardan önce anemi ile ilgili yakınmalardır. Tabloda görüldüğü 
gibi hastamızda yüksek serum ferritin düzeyi, düşük serum demir ve serüloplazmin konsantrayonu 
saptanmıştır. Klinik ve laboratuvar bulgularının yanı sıra MRG bulguları (beyin parankimi korunurken 
bazal gangliyonlar ile birlikte talamus ve dentat nükleus tutulumu) tanımızı desteklemektedir.

Sonuç: Demir birikimi ile giden nörodejeneratif hastalıklar progresif hastalıklardır ve halen kür 
sağlanabilen bir hastalıklar değildir. Başlangıç yaşı ve seyri oldukça değişkenlik gösterir. Bu nedenle 
tanı koymak bazen güç olabilir. Tedavide en sık kullanılan ajanlar demir şelatörleri olmakla birlikte daha 
fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Tablo 1. Laboratuvar bulguları

Değişkenler (referans aralığı) Hasta değerleri

Hemoglobin (12-17 g/dL) 8.9 g/dL

Serum Fe (59-158 mcg/dL) 25 mcg/dL

Serum ferritin (24-336 ng/mL) 1167 ng/mL

Transferrin (2-3.6 g/L) 2.01 g/L

Serüloplazmin (20-60 mg/dL) 0 mg/dL

HbA1c (%4.5-6) %11.1

24 saatlik idrarda bakır (3-35 ug/gün) 26.65 ug/gün
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[BP-30]

Yürüyememe şikayeti ile başvuran ve SCA 2 tanısı alan olgu
Dilcan Kotan1, Nazlı Başak2, Yonca Ünlübaş1, Yeşim Güzey Aras1 
1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sakarya
2Koç Üniversitesi, İstanbul

Giriş: Spino serebellar ataksiler (SCA) otozomal dominant geçişli, ilerleyici ataksiye piramidal bulgular, 
hareket bozuklukları, oftalmopleji, retinopati ve periferik nöropatinin yanı sıra demans bulgularının 
da eklendiği nörodejeneratif bir hastalık grubudur. En sık görülen formlarından biri olan SCA 2’de ise 
12. kromozomun SCA-2 bölgesinde trinükleotide tekrarı (CAG tekrarı) görülür. Kliniğinde yaygın motor 
nöron hasarı, yavaş sakkadik göz hareketleri, periferal nöropati, otonomik disfonksiyon, uyku bozukluğu 
ve kognitif etkilenme görülür. Burada 3-4 yıldır ilerleyici denge bozukluğu şikayeti ile başvuran ve 
SCA 2 tanısı konulan bir hasta sunuldu.

Olgu: 61 yaşında erkek hasta kliniğimize yürüyememe şikayeti ile başvurdu. Öyküsünde şikayetlerinin 
yaklaşık dört yıl önce denge bozukluğu ile başladığı sonrasında düşmelerinin olduğu ve hareketlerde 
yavaşlama, yürümede bozulma, yüz ifadesinde donuklaşma, sinirlilik, konuşma bozukluğu ve kabızlık 
eklenerek devam ettiği öğrenildi. Nörolojik muayenesinde; bradimimi, pupiller orta hatta göz hareketleri 4 
yöne belirgin kısıtlı, üst ekstremitelerde intansiyonel tremor, alt ekstremitelerde belirgin iki yanlı rijidite, 
bradikinezi, vibrasyon duyusunda azalma, disdiadokinezi, dismetri ve ataksi mevcuttu. Öz geçmişinde 
HT dışında özellik yoktu. Soy geçmişinde annede ve teyze kızında da benzer hastalık öyküsü mevcuttu. 
Rutin hemogram ve biokimyasında özellik yoktu. Kraniyal manyetik rezonans görüntüleme (MRG)’de 
T2 ve flair kesitlerinde; beyin sapı, serebellum mezensefalon, medulla spinaliste atrofi saptandı. Spino 
serebellar ataksi gen mutasyon analizinde ise SCA 2 (22/38) saptanması üzerine hastaya SCA 2 tanısı 
konuldu ve levodopa 125 3¥1 başlanarak poliklinik takibine alındı.

Tartışma: Klinik bulguların oldukça değişken olduğu; L-dopa yanıtlı parkinsonizmin hakim 
olduğu SCA-2’ler de: parkinsonizm artı ataksi ile giden formu, ilerleyici supranükleer felç formu, 
parkinsonizmle birlikte, huzursuz bacak sendromu, distoni, periferik nöropati, miyopati veya postural 
tremor gibi farklı hareket bozukluklarının eşlik ettiği formu görülebilir.

Sonuç: Bu olgu ileri yaş, aile öyküsü ve parkinsonizm bulguları olan hastalarda SCA’ların akılda 
tutulması ve genetik inceleme ile tiplendirilmesinin önemini vurgulamak için sunulmuştur.
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[BP-31]

Batı Nil virüsü ensefaliti sonrası gelişen parkinsonizm olgusu
Yonca Ünlübaş1, Yeşim Güzey Aras1, Ertuğrul Güçlü2, Oguz Karabay2, Adem Şimşek2 
1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Sakarya
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Sakarya

Giriş: Batı nil virüsü (BNV) diğer adıyla japon ensefaliti culex cinsi sivrisineklerden geçen en sık yaz 
ve sonbahar aylarında görülen birçok sistemi tutabilen sıklıkla nedeni bilinmeyen ateşle prezente bir 
tablodur. Hastalığın seyri sırasında nörolojik olarak en sık ensefalit ve menenjit tabloları gelişir. Bu sinir 
sistemi etkilenimi sıklıkla mortal seyreder çok nadir olarak da bu bulgulara ekstrapiramidal sistem 
bulguları eklenebilir. Burada nedeni bilinmeyen ateş ön tanısı ile enfeksiyon hastalıkları kliniğinde 
izlenirken parkinsonian bulgular geliştiren ve BNV tanısı alan bir hasta sunuldu.

Olgu: 69 yaşında erkek hasta enfeksiyon hastalıkları kliniğinde yatarken hareketlerde yavaşlama ellerde 
titreme şikayeti nedeni ile tarafımıza konsülte edildi. Öyküsünde yaklaşık bir hafta önce başlayan bilinç 
bulanıklığı, yüksek ateş, konfüzyon şikayeti ile acil servise baş vurduğu yapılan tetkilerde etyoloji 
saptanamadığı için nedeni bilinmeyen ateş ön tanısı ile enfeksiyon hastalıkları kliniğine yatırıldığı 
öğrenildi. Yatışının üçüncü gününde sağ kolda daha belirgin olmak üzere istirahatte olan tremor, 
yaygın halsizlik, güç kaybı ve hareketlerde yavaşlama geliştiği öğrenildi. Öz geçmiş ve soy geçmişinde 
özellik yoktu. Nörolojik muayenesinnde şuur açık koopere, oryante, her iki elde sağda daha belirgin 
olmak üzere istirahat ve intansiyonel tremor, sağ üst ekstremitede belirgin bilateral rijidite, yürüyüşü 
yavaş ve antefleksiyon postüründe idi. Rutin biokimyasında CK: 1055 (N: 0-171 U/L) BOS proteini 
112.8 (N: 15-45 mg/dL) saptandı. Hastanın serumda bakılan BNV immünoglobulin (Ig)G pozitif, BNV 
IgM pozitif saptanırken BNV PCR negatif saptandı. Bu bulgularda hastada BNV bağlı parkinsonizm 
düşünüldü. Hastaya düşük doz levodopa başlandı. Bir ay sonraki kontrollerinde hastanın şikayetlerinde 
belirgin azalma gözlendi.

Tartışma: Batı nil virüsü seyri sırasında en sık görülen nörolojik bulgular ensefalit, menenjit serebellar 
ataksi, periferik nöropati, miyelopati, nöromusküler hastalıklardır. Ancak çok nadiren de olsa tremor, 
rijidite ve bradikinezi gibi parkinsonian bulgulara da olgu bazlı bildirilmiştir.

Sonuç: Bu olgu BNV ensefaliti seyri sırasında gelişebilecek farklı nörolojik tutumlara ve hareket 
bozukluğu tablosuna dikkat çekmek için sunulmuştur.
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[BP-32]

Talamik iskemik inme ile düzelen esansiyel tremor
Murat Gönen, Ferhat Balgetir, M. Burak Err , Emrah Aytaç 

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Elazığ

Giriş: İnme sağlıklı bireylerde özürlülüğe yol açan hastalıkların en önemlilerinden birisi olmakla birlikte 
çok çok nadiren de özürlülüğü olan bazı hastaların özürlülüğünde iyileşme nedeni olabilmektedir. 
Esansiyel tremoru olan hastalarda inme sonrası esansiyel tremorda iyileşme çok nadiren bildirilmiştir. 
Bu hastalarda yapılan serebral görüntülemeler esansiyel tremorun ortaya çıkmasına katkıda bulunan 
anatomik yapıların anlaşılmasına katkı sağlamaktadır. Bu makalede iskemik inme sonrası esansiyel 
tremoru düzelen bir olgu sunumu eşliğinde literatür gözden geçirilmiştir.

Olgu: 79 yaşında sağ elli erkek hasta. 26 Eylül 2019 tarihinde saat 10:30’da uykuya dalmış saat 11:00’da 
uyandığında konuşmada güçlük çekiyormuş ve sağ tarafında güçsüzlük varmış. Hastanemiz acil 
servisinde değerlendirilen hastanın motor dizfazi vardı ve sağ tarafında kas gücü üst ekstremitede 2-3/5 
alt ekstremitede 4/5 düzeyindeydi sol elinde kinetik tremoru mevcuttu, beyin BT’sinde sol dens MCA 
bulgusu olan ve kanama dışlanan hastaya saat 13:00’da trombolitik tedavi uygulandı. Trombolitik tedavi 
sonrası konuşması ve kas gücünde belirgin düzelme gözlendi. Ertesi gün parazisi tamamen düzeldi, 
hastanın sağ tarafında tremor olmadığı fark edildi. Sol tarafındaki tremoru devam ediyordu. 29 Eylül 
2019 tarihli MRG’de sol talamusta enfarkt tespit edildi. Hasta antiagregan tedavi ile taburcu edildi. 
Öz geçmişinde 20 yıldan beri her iki elde hareketle ortaya çıkan tremoru olduğu, soy geçmişinde ise 
babasında ve iki kardeşinde benzer tremor olduğu öğrenildi.

Tartışma: Hastamız 20 yıldan beri her iki elinde şiddetli tremordan yakınmaktaydı, zaman zaman 
propranalol ve primidon kullandığı ve kısmen fayda gördüğünü ifade ediyordu. Geçirdiği sağ hemiparazi 
trombolitik tedaviden sonraki gün tamamen düzelmiş ve sağ elindeki titremesi de geçmişti. Şimdiye 
kadarki hiçbir tedavinin titremesini bu kadar düzeltmediğini ifade etti. Literatürde kortiko-subkortikal 
hemisferik lezyonlar, talamik inmeler, kapsulotalamik inmeler, pontin inme ve serebellar lezyonlar ile 
düzelen esansiyel tremor olguları bildirilmiştir. Bizim olgumuzda da sol talamusu etkileyen akut iskemik 
inme mevcuttu. Hastanın parazisi düzeldiğinde etkilenen taraftaki tremorun geçtiği fark edildi. Primer 
sensoriomotor alanlar ile serebellum arasındaki bağlantıyı izole olarak etkileyen lezyonlar, lezyon 
lokalizasyonuna göre ipsilateral ya da kontralateral tremorun düzelmesine neden olmaktadır. Sınırlı 
rolandik, perirolandik, kortiko-subkortikal inme sonrasında muhtemel kortikal plastisite nedeniyle 
tremordaki düzelme geçici olmaktadır. Bizim olgumuzda talamik lezyon sonucu düzelen tremor inme 
sonrası üçüncü ayda yeniden ortaya çıkmaya başladı.
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[BP-33]

Huzursuz bacak sendromunda retina tabakalarının değerlendirilmesi
Nedim Ongun1, Gülin Tuğba Ongun2 
1Burdur Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Burdur
2Burdur Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Burdur

Amaç: Dopamin retinal hücrelerdeki majör katekolamindir. Huzursuz bacak sendromu (HBS) ile 
dopaminerjik disfonksiyon arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı huzursuz bacak 
sendromu ile retinal tabakalarının kalınlığı arasındaki olası ilişkiyi araştırmaktır.

Yöntem: Uluslararası HBS çalışma grubu kriterlerine göre tanı almış 55 idiopatik HBS hastası ile yaş 
ve cinsiyet açısından benzer 55 sağlıklı kontrol çalışmaya alındı. Sistemik hastalık, nörodejeneratif 
hastalık, glokom, retina hastalığı ve oftalmolojik ameliyat öyküsü olan kişiler dışlandı. Her iki 
grupta rutin oftalmolojik muayeneler sonrasında, makula kalınlığı, retinal sinir lifi tabakası kalınlığı, 
gangliyon hücre tabakası kalınlığı ve optik disk başı parametreleri optik koherans tomografi (OKT) ile 
değerlendirildi. Hasta ve çalışma grupları elde edilen veriler açısından karşılaştırıldı.

Sonuç: Huzursuz bacak sendromu grubunda santral foveal kalınlık kontrol grubuna kıyasla daha 
ince saptandı (p<0.001). Inferior, superior ve temporal kadran retinal sinir lifi tabakası kalınlığı HBS 
grubunda kontrol grubuna kıyasla anlamlı olarak azalmış saptandı (p<0.001). HBS grubunda parafoveal 
gangliyon hücre kompleksi kalınlığı da anlamlı olarak azalmış saptandı (p=0.011). Optik sinir başı 
parametreleri (cup volümü, cup/disk oranı, disk alanı) iki grup arasında anlamlı farklılık göstermedi. 
Hastalık süresi ile gangliyon hücre kompleksi kalınlığı ve retinal sinir lifi tabakası kalınlığı arasında 
anlamlı negatif korelasyon saptandı (sırasıyla p<0.001, r:-0.414 ; p<0.001, r:-0.524).

Yorum: Çalışmamız, HBS’de dopaminerjik nöronlar açısından yoğun olan makula ve retina sinir 
lifi tabakasında belirgin incelme olduğunu gösterdi. Sonuçlarımız, HBS patogenezinde dopaminerjik 
disfonksiyonu desteklemektedir. OKT ile yapılacak oftalmolojik ölçümlerin HBS progresyonu açısından 
öngörücü bir değere sahip olduğu düşünülebilir.
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[BP-34]

Hiperkinetik hareket bozukluklarında tetrabenazin kullanımı: 
Klinik deneyimimiz
Aslı Aksoy Gündoğdu, Özge Özden, Aysun Ünal, Nilda Turgut, Bengü Altunan 

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Tekirdağ

Amaç: Hiperkinetik hareket bozuklukları, istemdışı sürekli tekrarlayan hareketler ve istemli hareketlerin 
yürütülmesi sırasında kontrolsüz kasılmaların, amaç dışı hareketlerin ortaya çıkması ile karakterize çeşitli 
hareket bozukluklarını tanımlamak için kullanılan genel bir terimdir. Kore, distoni, stereotipiler ve tik 
bozuklukları bu grup içinde sayılan hareketlerdendir. Tetrabenazin, veziküler monoamin trasporter-2’ye 
geri dönüşümlü olarak bağlanması sonucu monoamin alımını inhibe eden ve veziküllerden dopamin 
salınımını önleyen farmakolojik bir ajandır. Bu çalışmada, hiperkinetik hareket bozukluğu tedavisinde 
kullanılan tetrabenazinin klinik etkinliği ve yan etki profilini incelemeyi amaçladık.

Yöntem: Çalışmamıza, 2013-2018 yılları arasında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi nöroloji polikliniğinde takip edilmekte olup tetrabenazin tedavisi başlanmış olan 18-81 yaşları 
arasında 42 hasta dahil edildi. Hasta kayıtları incelenerek demografik özellikleri, tanıları, tanı alma 
tarihleri, ek hastalıkları, ilaç başlangıç tarihleri ve doz bilgileri kaydedildi. İlaç kullanım süreleri ay 
olarak ve dozları miligram cinsinden hesaplandı. Mortalite kaydedildi. Ulaşılabilen ve tekrar görüşmeye 
alınan 27 hastadan tetrabenazin kullanımına bağlı klinik yanıt, yan etki varlığı ve özelliği, yan etkinin 
kaç ay sonra ve hangi dozda ortaya çıktığı sorgulandı. İlaç dozunda azaltma veya kesme not edildi. Klinik 
cevap olarak hastalar hareket bozukluğundaki değişime göre 32 hastanın kayıtları, kendi ve yakınlarının 
ifadelerine dayanarak; (0) yanıt yok, (1) az yanıt, (2) orta düzeyde yanıt ve (3) iyi düzeyde yanıt olmak 
üzere 4 gruba ayrıldı. Verilerin kaydedilmesi ve istatistiksel analizi için IBM SPSS 24.0 versiyon paket 
programı kullanıldı. Sayısal veriler ortalama, standart sapma, sayı ve yüzde olarak verildi.

Sonuç: Çalışmaya alınan 42 hastanın (22 kadın, 20 erkek) yaş ortalaması 55.52±14.36 yıl idi. Hastaların 
26’sı (%61.9) Huntington hastalığı, dokuzuu (%21.4) tardiv diskinezi, yedisi (%16.7) distoni nedeniyle 
tetrabenazin kullanmaktaydı. Beş hasta ex olmuştu. Ulaşılabilen 27 hastanın ortalama ilaç kullanım 
süresi 24.14±19.05 ay, başlangıç dozu 43.75±19.09 mg ve en yüksek doz 63.83±31.79 mg idi. Hastaların 
12’si (%37.5) ilaçtan hiç fayda görmediğini; üçü (%9.4) az, 13’ü (%40.6) orta ve dördü (%12.5) iyi fayda 
gördüğünü bildirdi. İlaç kullanımından ortalama 7.57±6.55 ay sonra ve 78.5±36.59 mg doz ile yedi 
(%25.9) hasta yan etki yaşadığını bildirdi. İlaç dozunu azaltan beş (%18.5) ve kesen altı (%22.2) hasta 
mevcuttu.

Yorum: Tetrabenazin, 2008 yılında kore tedavisinde FDA onayı aldıktan sonra hiperkinetik hareket 
bozukluklarının tedavisinde tüm dünyada giderek artan sıklıkta kullanılmaya başlamıştır. Literatür 
incelendiğinde, bu ilacın nöroloji klinik pratiğinde etkinliği ve yan etki profilini değerlendiren ülkemizde 
yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır. Sonuçlarımız, yapılacak çalışmalara temel oluşturacak verileri 
sağlaması açısından önemlidir. 
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[BP-35]

Konversiyon olarak değerlendirilen bir paroksismal nonkinezijenik diskinezi 
olgusu
Tuba Ekmekyapar1, Sibel Altınayar2 
1Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Malatya
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Malatya

Giriş: Paroksismal nonkinezijenik diskinezi; nadir görülen, ataklarla seyreden, bilincin korunduğu, 
koreatetoik hareketlerin olduğu hiperkinetik bir hareket bozukluğudur. Konversiyon olarak değerlendirilen 
ve tanı almakta güçlük çeken bu hareket bozukluğu, nadir görülmesi ve sıklıkla yanlış tanı alması 
nedeniyle sunuma değer bulunmuştur.

Olgu: 22 yaşında kadın hasta, son bir ay içerisinde üç kez olan, her bir atağın 3-4 saat sürdüğü, tüm 
vücutta istemsiz kasılmalar nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Acil serviste, epileptik nöbet olarak 
değerlendirilerek 20 mg diazepam intravenöz ve düzelme olmayınca Fenitoin 750 mg yükleme yapıldı. 
Hastanın nörolojik muayenesi doğaldı. Video kayıtlarında tüm ekstremitelerde proksimallere yayılan, 
gövdeyi ve başı da etkileyen, ani, kısa süreli, tekrarlayıcı, düzensiz, koreatetoik hareketler olduğu 
görülüyordu. Bu esnada hastanın bilinci açık, sorulan sorulara anlamlı cevaplar veriyor ve çevredeki 
yakınlarını yatıştırmaya çalışıyordu. Hastanın hemogram, biyokimya, elektrolit, serüloplazmin, ASO, 
CRP, sedimentasyon, boğaz kültürü, tiroid ve paratiroid fonksiyon testleri normaldi. Son altı ay içinde 
geçirilmiş boğaz enfeksiyonu öyküsü yoktu. Çekilen rutin ve uyku elektroensefalografi (EEG)’leri 
normal olarak değerlendirildi. Beyin ve servikal manyetik rezonans görüntüleme (MRG)'si normaldi. 
Atakların saatler sürmesi, yorgunluk dışında belirgin predispozan bir faktör olmaması nedeniyle 
öncelikle paroksismal nonkinezijenik diskinezi olarak düşünüldü. Acil serviste diazepam uygulamasına 
cevap vermediği için, öncelikle karbamazepin (CBZ) tedavisi başlandı. CBZ 400 mg/gün 2 ay kullanan 
hastanın tekrarlayan atağı olmadı. Ancak ilaç yan etkileri nedeniyle tedavisi valproik asit 1000 mg/gün 
ile değiştirildi. Tedavisi altı aydır devam eden hastanın atakları tekrarlamadı.

Sonuç: Paroksismal nonkinezijenik diskinezi; hiperkinetik hareket bozuklukları arasında nadir görülen 
ve sık akla gelmeyen bir hastalıktır. Özellikle genç hastalarda daha sık görülmesi ve konversif bozukluk 
olarak tanımlanması, hem tedavide gecikmeye hem de hastanın stigmatize olmasına yol açmaktadır. 
Antikonvülzan tedaviye oldukça iyi yanıt veren bu olgu, nadir bir hareket bozukluğu olması nedeniyle 
sunulmaya değer bulunmuştur.



54 Parkinson Hast Harek Boz Derg Suppl 1, 2019

[BP-36]

Dopamin disregülasyon sendromu
Ela Simay Zengin, Rahmi Tümay Ala, Beril Dönmez Çolakoğlu

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir

Özet: Dopamin disregülasyon sendromu (DDS) kimyasal bağımlılığa benzer şekilde aşırı dopaminerjik 
ilaç kullanımı ya da Parkinson ilaçlarını uygun olmayacak şekilde yüksek doz ve sıklıkta kullanma ile 
karakterize impulsif-kompulsif spektrumda yer alan davranışsal bir bozukluktur. Sıklığı tam olarak 
bilinmemekle birlikte hareket bozuklukları kliniklerinde %4-5 olarak görülebildiği bilinmektedir. 
Genellikle etkisi güçlü ve kısa süreli olan dopaminerjik ilaçların kullanımı ile görülmektedir. Bu 
bildiride 42 yaşında dopamin disregülasyon sendromu düşünülen bir erkek olgu sunuldu.

Olgu: 25 yaşında idiopatik Parkinson hastalığı tanısı alan ve başka merkezde takip edilen hasta, 
yakınları tarafından hareket bozukluğu polikliniğine getirildi. Hastanın yaklaşık bir yıldır hekime 
başvurmadığı öğrenildi. Öz geçmiş ve soy geçmişinde özellik yoktu. Hastanın nörolojik muayenesinde 
dört yanlı çok belirgin koreatetoik diskinetik hareketlerinin olduğu gözlendi. Kapalı dönemlerinde de 
donmaları olmaktaydı. Hasta levodopa-benserazid 125 mg 5x1, levodopa-karbidopa-entekapon 50 mg 
9¥1, amantadin 2¥1, pramipeksol 3 mg almaktaydı. Doktoru tarafından levodopa-karbidopa-entekapon 
50 mg 5¥1 önerilmesine rağmen 9¥1 dozunda kullanan hastada dopamin disregülasyon sendromu olduğu 
düşünüldü ve tedavi düzenlenmesi amacıyla hasta servise yatırıldı. Üçlü kombinasyon tedavisi günde 
5¥1 şeklinde düzenlendi. Amantadin günde 4 tablete, pramipeksol günde 3 mg’a çıkarıldı. Belirgin 
kognitif sorunu ve depresyonu olmayan hastaya derin beyin stimülasyonu tedavisi önerildi fakat hasta 
kabul etmedi. Tedavi düzenlenmesi sonucu hastanın diskinetik hareketleri belirgin ölçüde azalmıştı.

“Hedonistik homeostatik disregülasyon” da denilen dopamin disregülasyon sendromu kompulsif tarzda 
ilaç kullanımı ile giden bir patolojidir. Patogenezi tam bilinmemekle birlikte, mezolimbik dopaminerjik 
sistemin potansiyel maladaptif disfonksiyonu DDS patogenezinde rol oynamaktadır. Ayrıca hastalar 
motor ve non-motor off yakınmalarını ortadan kaldırmak için gerekli olanın üzerinde dopaminerjik 
ilaç dozlarını artırma ihtiyacı içindedirler. Tedavisi güçtür. Tedavide levodopa doz azaltımı, dopamin 
agonistleri, MAO-B ve COMT inhibitörü eklenmesi ve cihaz destekli tedaviler önerilir. Ayrıca hastalarda 
aşırı ilaç kullanımının olduğu dönemlerde davranım sorunları saptanırsa, tedavi edilmelidir. 
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[BP-37]
Serotonin sendromu ve hareket bozukluğu: İki olgu nedeniyle gözden geçirme
Utku Bulut, Raif Çakmur

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir

Özet: Serotonin sendromu serotonerjik ilaçların kullanımı sonucunda ortaya çıkan mental durum 
değişiklikleri, otonom ve nöromusküler hiperaktivite klinik triadını içerir. Serotoninerjik ilaçların 
yüksek doz kullanımı, serotonerjik etkili ilaçların birlikte kullanılması ya da hedef doza kademeli 
olmadan direk ulaşılması sonucunda ortaya çıkma riski yüksektir. Subklinik toksikasyon durumlarını 
da hesaba kattığımızda sıklığı azımsanamayacak düzeydedir. Temelde 5HT-2A ve 5HT-1A reseptör 
aşırı aktivasyonu sorumlu tutulmaktadır. Tedavisinde ilgili ilaç maruziyetinin sonlandırılması ve destek 
tedavisi yer almaktadır. Zamanında tanınıp müdahale edildiğinde prognozu çok iyidir.

Olgu 1: 65 yaşında kadın hasta üç haftadır var olan denge bozukluğu ve sık düşmeler ile tarafımıza 
başvurdu. 7-8 yıldır majör depresif bozukluk komorbidi olan hasta sitalopram 60 mg ve maprotilin 
75 mg 2*1 kullanıyordu. Yapılan nörolojik muayenede ayaklarda belirgin tüm ekstremitelerde olan 
aksiyonel pozitif ve negatif miyoklonus, geniş tabanlı yürüyüş, romberg pozitif saptandı. Hastanın 
mevcut psikiyatrik tedavisinin azaltılması önerildi. Bir ay sonraki kontrolde hastanın tamamen düzeldiği 
görüldü. 

Olgu 2: 58 yaşında kadın hasta son bir aydır giderek artan her iki elde titreme yakınması ile tarafımıza 
başvurdu. Bipolar bozukluk tanılı hasta, paroksetin 2*100 mg ve lamotrijin 2*100 mg kullanıyordu. 
Yapılan nörolojik muayenede: her iki elde postural, kinetik, izometrik tremor, yürüyüş hafif-orta ataksik 
saptandı. Psikiyatri hekimi ile birlikte tedavi esitalopram 10 mg ve lamotrijin 150+100 mg şeklinde 
düzenlendi. Bir ay sonraki kontrolde yakınmaların tamamen düzeldiği görüldü.

Serotonin sendromu, klasik klinik bulgularının henüz gelişmediği aşamada, hastaların istemsiz 
hareketler ve denge bozukluğu yakınmaları ile nöroloji polikliniğine başvurmasına yol açabilmektedir. 
Hiperkinetik hareket bozukluklarının sık bir sekonder nedeni olarak akılda tutulması ve tedaviye 
müdahale edilmesi gerekmektedir. Hafif formlar destek tedavisi ile tamamen düzelirken gözden kaçan 
hastalarda mevcut klinik morbidite ve mortalite ile sonuçlanmaktadır. Serotonin sendromu erken 
döneminde hareket bozuklukları hakim klinik olup nöroloji hekimleri tarafından bu aşamada tanınması 
hastalığın malign seyrini durduracaktır.
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YAZAR DİZİNİ
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Adem Şimşek, BP-31
Ahmet Acarer, SS-01, BP-05
Ahmet Adıgüzel, BP-26
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Aslı Aksoy Gündoğdu, BP-19, BP-34
Aydın Çağaç, SS-02
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Bekir Enes Demiryürek, BP-06
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Bilge Gönenli Koçer, BP-14, BP-15, BP-16
Buse Çağla Arı, BP-01
Bülent Elibol, BP-05
Büşra Sümeyye Arıca Polat, BP-27, BP-28
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Cansu Aydın Kaya, BP-21
Cem Direybatoğulları, BP-14
Cenk Akbostancı, BP-05
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Çiğdem Sevda Erer Özbek, BP-05 
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Deniz Selçuki, TEP-03
Derya Selçuk Demirelli, BP-20 
Dilcan Kotan, BP-12, BP-30
Dilek İnce Günal, SS-05, BP-05, BP-18
Dursun Aygün, SS-03, BP-05
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Ece Kılınç, BP-23
Edip Gültekin, BP-06

Ela Simay Zengin, BP-36
Elif Yeşilada, BP-26
Emin Kurt, TEP-03
Emrah Aytaç, BP-32
Ertuğrul Güçlü, BP-31
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Esin Engin, BP-18
Esma Kobak Tur, SS-04, TEP-05
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Fatih Bayraklı, SS-05
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Ferhat Balgetir, BP-32
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Füsun Mayda Domaç SS-04, BP-01
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Gazanfer Ekinci, BP-18
Gençer Genç, BP-20
Gonca Gülbay, BP-26
Gülay Kenangil, SS-04
Gülay Özgen Kenangil, TEP-05, BP-01
Gülbün Asuman Yüksel, TEP-06
Gülin Sunter, SS-05
Gülin Tuğba Ongun, BP-33
Gülnihal Kutlu, BP-08
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Hafsa Bülbül, SS-05
Hakan Kaleağası, BP-05
Handan Teker, BP-06
Hatice Ömerciklioğlu, SS-05
Hüseyin Mayalı, TEP-03

İ
İbrahim Anıl Tuncer, TEP-06
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Levent Ediz, SS-02
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Mehmet Balal, TEP-04
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Mehmet Fevzi Öztekin, BP-15
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Murat Gönen, BP-32
Murat Vural, SS-06
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Nilda Turgut, BP-34
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Nuriye Kayalı, BP-27, BP-28
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Oguz Karabay, BP-31
Okan Doğu, BP-05, BP-29
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Ömer Karadaş, BP-27, BP-28
Özge Özden, BP-19, BP-34
Özge Yılmaz Küsbeci, BP-05

Özgür Boyraz, BP-28
Özlem Aykaç, BP-24
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Pınar Uzun, BP-05
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R. Erdem Toğrol BP-03
Rahmi Tümay Ala, BP-36
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Sabiha Tezcan, BP-05
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Semih Arı, TEP-03
Sena Boncuk, BP-09, BP-10, BP-11
Serhat Özkan, SS-06, BP-05, BP-24
Serpil Bulut, BP-20
Serpil Yıldız, BP-06
Sibel Altınayar, BP-26, BP-35
Sibel Ertan, BP-05
Sibel Karşıdağ, BP-07
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Şevki Şahin, BP-07
Şule Aydın Türkoğlu, BP-06

T
Tuba Cerrahoğlu Şirin, BP-20
Tuba Ekmekyapar, BP-35
Tülay Kurt İncesu, BP-05
Türkan Acar, BP-09, BP-10
Türkan Acar, BP-12
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Utku Bulut, BP-22, BP-37

V
Veysel Eren Gür, BP-20
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Yaprak Seçil, BP-05
Yasemin Bozdağ, TEP-01
Yasemin Ünal, BP-08, BP-13
Yasin Temel, SS-03
Yeşim Güzey Aras, BP-09, BP-10, BP-11, 
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Yeşim Sücüllü Karadağ, BP-05
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Güvenli Hareket Aralığı
Parkinson Tedavisinde

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 138,90 TL (Şubat 2019), DOPALEVO 75/18,75/200 
mg film kaplı tablet 141,90 TL (Şubat 2019), DOPALEVO 100/25/200 mg film kaplı tablet 145,01 TL (Şubat 2019), DOPALEVO 125/31,25/200 mg film kaplı tablet 146,90 TL (Şubat 2019), DOPALEVO 150/37,5/200 mg film kaplı tablet 148,71 TL (Şubat 2019), DOPALEVO 175/43,75/200 
mg film kaplı tablet 150,58 TL (Şubat 2019), DOPALEVO 200/50/200 mg film kaplı tablet 152,53 TL (Şubat 2019). 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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