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PARK‹NSON HASTALI⁄I TEDAV‹S‹
Prof. Dr. Sibel Özekmekçi

Parkinson hastal›¤›nda semptomlar›n tedavisini kabaca üçe ay›rmak mümkündür:
1. Medikal tedavi
2. Cerrahi tedavi
3. Fizyoterapi
MED‹KAL TEDAV‹
Her hastada er veya geç olarak uygulanan en yayg›n seçenektir. Parkinson
hastal›¤›nda substantia nigra nöronlar›n›n dejenerasyonunun nedeni kesin olarak anlaﬂ›lamad›¤› için bu süreci tamamen önleyici bir tedavi henüz bulunamam›ﬂt›r. Bu nedenle kullan›lan ilaçlar daha çok semptomatik etki sa¤lar.
Hastal›¤›n erken evrelerinde tedavi oldukça baﬂar›l›d›r. Ancak hastal›k ilerledikçe semptomlar›n a¤›rlaﬂmas›n›n yan›s›ra, özellikle uzun süre kullan›lan
levodopaya (LD) ba¤l› olarak geliﬂen motor flüktüasyonlar ve diskineziler gibi pek çok sorun do¤ar.
Tedavi protokolü her hastada farkl›d›r. ‹laç seçiminde dikkat edilecek
özellikler ﬂöyle s›ralanabilir:
1. Hastan›n bulundu¤u yaﬂ
2. Hastal›k evresi
3. Önde gelen semptom (tremor, bradikinezi vb)
4. Hastay› en fazla rahats›z eden semptom
5. Mesle¤ini sürdürmesi ya da emeklilik durumu
Semptomlar› benzer dahi olsa erken ve ileri yaﬂtaki hastalar›n tedavileri
ayn› olmaz. Baz› ilaçlar (antikolinerjikler; amantadin gibi) yaﬂl› hastalarda
unutkanl›k, hezeyan veya halüsinasyonlara yol açarak mental fonksiyonlar›
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olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Öte yandan levodopan›n semptomatik etkisi en güçlü bir ilaç olmas›na karﬂ›n kullanan her hastada y›llar içinde flüktüasyonlar ve diskinezilere yol açmas› nedeniyle bu ilac› mümkün oldu¤unca
geciktirmek, özellikle erken yaﬂtaki hastalara özürlülük dönemi geliﬂinceye
kadar baﬂlamamak mant›kl› görünmektedir. Aﬂa¤›da Parkinson hastal›¤›nda
semptomlar›n tedavisinde baﬂl›ca kullan›lan ilaçlar›n çeﬂitli özellikleri yer almaktad›r:
Levodopa (Madopar®, Sinemet®) bradikinezi baﬂta olmak üzere tüm Parkinson semptomlar›na etkilidir. Kan-beyin seddini geçemeyen dopaminin
prekürsörüdür. Baﬂlang›ç dozu günde 100-150 mg olup optimal doz genellikle 300-700 mg’d›r. Ender olarak 1000-1200 mg dozlar›nda verilebilir. Levodopan›n kendisi nötral bir aminoasit oldu¤u için yemeklerden 1/2 veya 1 saat
önce aç karn›na al›nmal›d›r. Nitekim e¤er midede proteinli g›dalar varsa ilaç,
mide-barsak pasaj› ve kan-beyin seddini geçerken proteinlerden oluﬂan aminoasitlerle bir yar›ﬂmaya girer ve beyne geçen ilaç miktar› çok az olur ve dolay›s›yla klinik etkinli¤i zay›flar. ‹lac› yemeklerin üzerine alan hastalarda doz
miktar›n› de¤iﬂtirmeden aç karn›na almas› sa¤lan›nca etkinli¤inin neredeyse
iki misli artt›¤› görülür. Parkinson hastal›¤› tedavisinde levodopa d›ﬂ›ndaki di¤er ilaçlar tok karn›na al›n›r.
Levodopan›n yan etkileri aras›nda bulant›, kusma, postüral hipotansiyon,
görsel halüsinasyonlar say›labilir.
Yukar›da de¤inildi¤i gibi LD uzun süre kullan›ld›¤›nda pek çok sorun do¤ar. ‹lac›n etki süresi zaman içinde çok k›salmakta olup hastalar her bir dozun
yapt›¤› iyili¤in baﬂlang›ç ve bitiﬂini hissetmeye baﬂlarlar (doz sonu fenomeni
= “wearing off”). Kimi hastada ise her levodopa dozu etkili olmaz ve gün
içinde beklenmedik zamanlarda ortaya ç›kan birkaç saatlik iyi (“on”) ve kötü
(“off”) dönemler birbirini izler (“on-off” flüktüasyonlar›). Bunlar›n d›ﬂ›nda
levodopaya ba¤l› olarak geliﬂen geç komplikasyonlardan biri de kore, atetoz,
distoni gibi istemsiz hareketlerin belirmesidir. Genellikle koreoatetoz “on”
döneminde, distonik kas›lmalar ise “off” dönemlerinde ortaya ç›kar. Bu nedenle Parkinson hastal›¤› tan›s› alan hastalara levodopan›n ilk seçenek olarak
verilmemesi, olabildi¤ince geciktirilmesi e¤ilimi vard›r.
Dopamin agonistleri (Permax®, Dopergin®, Parlodel®, Trivastal®) LD
kadar güçlü olmamakla birlikte tüm Parkinson semptomlar›na etkilidirler. Bu
ilaçlar do¤rudan postsinaptik reseptörleri uyar›rlar. Trivastal® özellikle yaﬂl›
hastalarda tremor üzerine oldukça etkilidir. Agonistler düﬂük dozlarda etkili
de¤ildir. Ancak yüksek dozlara ulaﬂ›l›nca yararl› etki gösterirler. Yan etki olas›l›¤›na karﬂ› düﬂük dozda baﬂlanarak (gece 1/2 tb) doz yavaﬂ bir ﬂekilde art144
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t›r›l›r. Etkili günlük dozlar Permax® için 0.75 mg - 3 mg, Dopergin® için 1.2
- 1.8 mg, Parlodel® için 15 - 30 mg, Trivastal® için 100 - 250 mg’d›r. Tedavi
baﬂlang›c›nda s›kça karﬂ›laﬂ›lan bulant›, kusma veya postüral hipotansiyona
ba¤l› baﬂdönmesi yak›nmalar› için bu yan etkilere tolerans geliﬂene dek (15 30 gün) domperidon (Motilium®) eklenebilir. Agonistler levodopaya eklenecekse baﬂlang›çta agonist dozu henüz düﬂükken levodopa kesilmemelidir,
yoksa hasta kötüleﬂir. Bu nedenle ancak agonist istenilen doza ulaﬂ›nca levodopa dozu yavaﬂ bir ﬂekilde azalt›l›r veya kesilir.
Antikolinerjikler (Akineton®, Aparkan® = Artane®) kolinerjik sistemin
GABA arac›l›¤›yla dopaminerjik sisteme yapt›¤› inhibitör etkiyi kald›rma
amac›yla verilirler. En fazla istirahat tremoru ve rijiditeye etkilidirler. Ancak
bu ilaçlar ileri yaﬂlardaki hastalarda unutkanl›k ve mental fonksiyonlarda yavaﬂlamaya yol açmalar› nedeniyle 60 yaﬂ›n üzerindekilere önerilmez. 3 x 1/2
dozunda baﬂlanarak titre edilerek 3 x 2’ye yükseltilebilir. Periferik yan etkileri a¤›z kurumas›, konstipasyon, üriner retansiyon ve akomodasyon güçlü¤üdür.
Amantadin etkinli¤i nispeten zay›f oldu¤u için erken evredeki hastalara
ve her türlü semptoma yönelik olarak verilir. Dopaminin sentez ve sal›n›m›n›
artt›rd›¤› san›l›r. Antikolinerjiklere benzer yan etkileri nedeniyle ileri yaﬂlarda verilmemelidir. Günde 200 - 300 mg dozunda kullan›l›r. Ayaklarda ödem,
livedo retikülaris ﬂeklinde seyrek görülen yan etkileri vard›r.
Selegilin (Seldepar®, Moverdin®) Parkinson hastal›¤›nda nöroprotektif etkisi oldu¤u ileri sürülen ilk ilaçt›r. Ancak bu konudaki araﬂt›rmalar sürmektedir. ‹lac›n semptomatik etkisi nispeten zay›ft›r. Tek baﬂ›na veya levodopaya
eklenerek verilir. Levodopan›n y›k›m›n› önleyerek onun yararl› etkisi kadar
yan etkilerini de artt›rabilece¤i için kombine tedavide LD dozu azalt›lmal›d›r.
Günlük dozu 5 veya 10 mg’d›r (sabah ya da sabah-ö¤len).
CERRAH‹ YÖNTEMLER
Ancak seçilmiﬂ hastalarda, seyrek olarak baﬂvurulan tedavi seçenekleridir.
1) Ablasyon ameliyatlar›: talamotomi kontralateral tremor için, pallidotomi
levodopaya ba¤l› motor komplikasyonlar veya bradikinezi için uygulan›r. 2)
Stimülasyon ameliyatlar›nda ad› geçen lokalizasyonlara yine ayn› endikasyonlar dahilinde gö¤üs derisi alt›na yerleﬂtirilmiﬂ bir stimülatörle uyar›lan
elektrod yerleﬂtirilir. 3) ‹mplantasyon ameliyatlar›: fetal mezensefalik dopaminerjik hücrelerin striatuma nakli fazla baﬂar›l› görünmemektedir ve bu konudaki çal›ﬂmalar sürmektedir.
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F‹ZYOTERAP‹
‹leri evrede olan, günlük aktivitelerinde yard›ma gereksinim gösteren ve
özellikle bradikinezinin ön planda oldu¤u hastalar için gereklidir.
TEDAV‹ YAKLAﬁIMLARI
Parkinson hastal›¤›nda semptomlar›n ﬂiddetine ve hastan›n bulundu¤u yaﬂa göre de¤iﬂen tedavi yaklaﬂ›mlar› aﬂa¤›da özetlenmiﬂtir:
Erken evredeki Parkinson hastalar›nda tedavi
Genç / Orta yaﬂ
Antikolinerjikler
Dopamin agonistleri
Amantadin
Selegilin
Cerrahi
‹leri yaﬂ
Dopamin agonistleri
Levodopa (düﬂük doz)
Selegilin
‹leri evredeki Parkinson hastalar›nda tedavi
Genç / Orta yaﬂ
Levodopa
Dopamin agonistleri
LD komplikasyonlar›n›n tedavisi
Cerrahi
‹leri yaﬂ
Levodopa
Dopamin agonistleri
LD komplikasyonlar›n›n tedavisi
Aﬂa¤›da Parkinson hastal›¤›n›n kendisinin veya baﬂta levodopa olmak
üzere ilaçlar›n yol açt›¤› çeﬂitli komplikasyonlar›n›n giderilmesine yönelik
baz› pratik yaklaﬂ›mlar ﬂematik olarak verilmiﬂtir.
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Doz sonu (wearing off) fenomeni ve “on-off” flüktüasyonlar›
Levodopa aç karn›na al›nmal›d›r
Dopamin agonisti eklenir, daha sonra levodopa dozu azalt›l›r
Levodopa doz s›kl›¤› artt›r›l›r
Levodopa yutulduktan sonra hareket edilmelidir
Uzun etkili levodopa (madopar HBS®) eklenebilir
S›v› levodopa + C vitamini
Selegilin eklenir
Sisaprid (Peristal®, Sisarid®) (mide motilitesini artt›r›r)
Antikolinerjik kesilir (mide boﬂalmas›n› geciktirir)
Cerrahi giriﬂim
• S›v› levodopa: Her sabah bir litre (beﬂ bardak) su içine günlük tüm Madopar® kapsülleri aç›larak içi dökülür veya Sinemet® tabletleri at›l›r, ayr›ca
yar›m veya bir adet efervesan C vitamini tableti at›larak ilaçl› su çalkalan›r ve
buzdolab›nda tutulur. 2-4 saatte bir de¤iﬂik miktarlarda aç karn›na içilir. 2
mm’den büyük kat› maddeler mideden barsa¤a güç geçti¤i için levodopa bu
tarzda verilince bir çok hastada erken ve uzun etki gösterir. C vitamininin ilac›n geçiﬂini h›zland›rmas›n›n yan›s›ra antioksidan etki gösterdi¤i san›lmaktad›r. Sisaprid veya domperidon levodopadan yar›m veya bir saat önce al›n›rsa
benzer etki gösterebilmektedir.
Diskineziler (koreoatetoz)
Levodopa dozu azalt›l›r
Uzun etkili levodopan›n dozu azalt›l›r veya kesilir
Antikolinerjik kesilir
Dopamin agonisti eklenir
Sülpirid (Sülpir®) eklenir (50 - 100 mg/gün) (daha yüksek dozlarda bradikineziyi artt›rabilir)
Buspiron (Buspon®) eklenir (10 - 30 mg/gün)
Klozapin, olanzapin eklenir (düﬂük doz yeterlidir)
Cerrahi giriﬂim
Distoni
Erken sabah distonisinde:
Gece yatarken uzun etkili levodopa
Gece yatarken agonist (tercihan pergolid gibi yar› ömrü uzun olan)
Baklofen (Lioresal®) (gerekirse)
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Levodopaya ba¤l› ise:
Levodopa dozu azalt›l›r
Dopamin agonisti eklenir
Baklofen eklenir (15 - 120 mg/gün)
Parkinson hastal›¤›na ba¤l› ise:
Levodopa verilir
Dopamin agonisti verilir
Baklofen eklenir
Bulant› / kusma
Domperidon (periferik D2 reseptör antagonisti) (30 - 60 mg/gün) (Metaklopramid, proklorperazin merkezi dopamin reseptör antagonisti oldu¤u için
verilmez, yoksa parkinsonizmi artt›r›rlar)
Postüral hipotansiyon
Çift yast›kta yat›l›r
Yavaﬂ do¤rulma
Domperidon eklenir
‹ndometasin (Endol® tablet veya sup. 2 x1) eklenir
Elastik çorap
Fludrokortizon (Astonin® 0.3 - 0.6 mg/gün) eklenir
Üriner enkontinans / pollaküri
Oksibütinin (periferik antikolinerjik)
Propantelin (periferik antikolinerjik)
Uyku bozukluklar›
Selegilin gece al›n›yorsa:
Sabah ve/veya ö¤len verilir
Levodopaya ba¤l› ise:
‹lac›n son dozu akﬂam erken saate al›n›r
Depresyona ba¤l› ise:
Antidepressanlar
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Parkinson semptomlar›na ba¤l› ise:
Levodopa son dozu gece geç saatte al›n›r
Gece uzun etkili levodopa
Gece uzun etkili dopamin agonisti
Gece antikolinerjik (gençse, tremor için)
Pollaküriye ba¤l› ise:
Gece periferik antikolinerjikler
Noktürnal myoklonusa ba¤l› ise:
Klonazepan (Rivotril®)
Valproik asit (Depakin®)
Pirasetam (Nootropil®)
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