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ÖZ 

Giriş: İdiyopatik Parkinson Hastalığı’nda (İPH) kognitif bozukluk erken dönemden itibaren görülebilmektedir. İleri 
yaş, hastalık süresinin uzun olması, eğitim düzeyinin düşüklüğü, erken dönemde gelişen depresyon, şiddetli 
motor özürlülük durumu, postüral dengesizlik ve yürüme bozukluğu, sigara kullanımı, temelde hafif bilişsel işlev 
bozukluğu olması ve gün içi aşırı uykululuk kognitif disfonksiyon ve demans gelişimini arttıran risk faktörleridir. Bu 
çalışmada İPH da kognitif bozukluk oranı ve eşlik eden risk faktörlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hareket Bozuklukları 
polikliniğine başvuran, bilinen demansı olmayan 100 İPH ve kontrol grubu olarak yaş ve cinsiyet olarak uyumlu 
100 kişi değerlendirildi. Kognitif durumun değerlendirilmesi için Standardize Mini Mental Test (MMSE) kullanıldı. 
MMSE sonucuna göre hastalar normal, hafif kognitif bozukluk, ciddi kognitif bozukluk olarak sınıflandırıldı. 
Hastalık evresinin değerlendirilmesinde H&Y skalası kullanıldı. 

Bulgular: Çalışmamızda hasta grubunda H&Y evre 1-2’de 50 hasta, H&Y evre 3-4’te 50 hasta, kontrol grubunda 
ise 100 hasta mevcuttu. PH ve kontrol grubuna uygulanan MMT sonucunda PH grubunun ortalama skoru 25,50 ± 
4,97 saptanırken kontrol grubunun ortalama skoru 28,13 ± 2,18 olarak saptandı.  Hasta gruplarına uygulanan 
MMT sonucunda erken evre grubunun ortalama skoru 26,62±4,22 saptanırken ileri evrenin ortalama skoru 23,78 
± 5,30 olarak saptandı. Hem İPH-kontrol grubu arasında hem de erken evre-ileri evre hasta grubu arasında 
kognitif disfonksiyon açısından veriler karşılaştırıldığında istatiksel olarak  anlamlı bulundu. 

Sonuç: Çalışmamız kognitif bozukluğun, İPH larında erken dönemden itibaren başladığını ve hastalık evresinin 
ilerlemesi ile birlikte arttığını göstermiştir. Bu nedenle hastaların takibi sırasında sadece motor bulgular açısından 
değil kognitif bozukluğun değerlendirilmesi ve gerektiğinde tedavi edilmesi hastaların takip ve tedavisi açısından 
önem arz etmektedir. 

SUMMARY 

Introduction: In Idiopathic Parkinson's Disease (IPD), cognitive impairment can be seen from the early period. 
Advanced age, long disease duration, low education level, early depression, severe motor disability, postural 
imbalance and gait disturbance, smoking, basically mild cognitive dysfunction, and excessive sleepiness during 
the day are risk factors that increase cognitive dysfunction and dementia development. In this study, we aimed to 
evaluate the cognitive impairment rate and associated risk factors in IPD. 

Material and Method: In our study, we evaluated 100 people with no known dementia who applied to the Izmir 
Bozyaka Training and Research Hospital Movement Disorders outpatient clinic and 100 age and sex matched 
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controls. Standardized Mini Mental Test was used to evaluate the cognitive condition. According to the MMSE 
result, patients were classified as normal, mild cognitive impaired and severe cognitive impaired. H&Y scale was 
used to evaluate the disease stage. 

Results: In our study, there were 50 patients in H&Y stage 1-2, 50 patients in H&Y stage 3-4, and 100 patients in 
the control group. According to the result of MMT applied to PH and control groups, the average score of the PH 
group was 25.50 ± 4.97, and the average score of the control group was 28.13 ± 2.18. As a result of MMT applied 
to patient groups, the average score of the early stage group was 26.62 ± 4.22, while the average score of the 
advanced stage was 23.78 ± 5.30. When the data were compared in terms of cognitive dysfunction between both 
IPD-control group and early-advanced stage patient group, the difference was statistically significant. 

Conclusion: Our study indicated that cognitive impairment started from the early period in IPD and increased 
with the progression of the disease. Therefore, evaluation of cognitive impairment and treatment when necessary 
is required not only in terms of motor findings but also for follow-up and treatment of patients,  

 
 

 

GİRİŞ 

İdiyopatik Parkinson Hastalığı’nda (İPH) yaklaşık 
%40 oranında demans görülebilir. Normal popü-
lasyona göre risk altı kat fazladır. İPH’nda de-
mans ileri yıllarda ve özellikle yürütücü fonksiyon-
larda (planlama, organize etme, amaca yönelik 
davranışlar) bozukluk şeklinde gelişir. Hastalarda 
epizodik hafıza bozukluğundan daha sıklıkla 
karar vermekte, faaliyetleri planlamakta, organize 
etmekte ve uygulamakta zorluk gelişir. Görsel 
mekansal becerilerde kayıp, planlama ve 
yöneticilik fonksiyonlarında kayıp belirgindir (1,2).  

Hastalarda demans gelişimini arttıran risk faktör-
leri; hastalık süresinin uzun olması, hastalığın 
ileri yaşta başlaması, levodopaya erken dönemde 
yanıt kaybı olması, levodopaya bağlı psişik yan 
etkilerin fazla olması, eğitim düzeyinin düşüklüğü, 
akinetik-rijid form olması, hastalığın erken 
döneminde depresyon gelişimi, hastanın ileri 
yaşı, REM uykusu davranış bozukluğu varlığı 
(RDB), şiddetli motor özürlülük/ağır hastalık duru-
mu (özellikle rijidite), simetrik tutulum, postüral 
dengesizlik ve yürüme bozukluğu, otonomik dis-
fonksiyon, sigara kullanımı, temelde hafif bilişsel 
işlev bozukluğu olması ve gün içi aşırı uykululuk 
(GİAU) olmasını içermektedir (3).  

Parkinson Hastalığı demansında gelişen dikkat 
kaybı gün içinde ve günden güne dalgalanma 
gösterebilir, yürütücü işlev bozukluğu, bellek 
bozukluğu, görsel uzaysal işlev bozukluğu erken 
ve belirgin olup algılama, oryante olma ve anlam 
verme, yapabilme bileşenlerini içerir. Karmaşık 
cümleleri anlamada bozulma, kelime bulma ve 
akıcılıkta azalma, eşlik eden davranış bozukluğu, 
apati, motivasyon azlığı, halüsinasyon, delüzyon 
ve eşlik eden depresyon olarak özetlenebilir 

(4,5,6). Yürütücü işlevler dorsolateral prefrontal 
alan tutulumunu gösterir ve amaca yönelik dav-
ranış sergileme, planlama, yapılandırma, sorun 
çözme, kavram oluşturma, soyutlama, kural bul-
ma, incelikle işleme, akıl yürütme, yargılama, 
dikkat alan kaydırma, organizasyon, çalışma bel-
leği (çok yakın süreli dikkat gerektirir), uygunsuz 
yanıtı baskılama, bradifreni (bilişsel-düşünme 
hızında yavaşlama) ve mental esnekliği içerir. 
İPH’nda praksi ve gnozi gibi kortikal fonksiyon 
bozukluğuna rastlanmaz (5,6).  

Bu çalışmada İPH’na sıklıkla eşlik eden kognitif 
disfonksiyonun ve eşlik eden özelliklerin değer-
lendirilmesi amaçlanmıştır.  

GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışmamıza İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Hareket Bozuklukları polikliniğine baş-
vuran, bilinen demansı olmayan İngiltere Beyin 
Bankası tanı kriterlerine (7,8) göre İPH tanısı 
konan 100 hasta ve yaş ve cinsiyet olarak uyumlu 
100 kişiden oluşan kontrol grubu dahil edildi. 
Hastalık evresinin değerlendirilmesinde Hoehn ve 
Yahr evreleme( H&Y) skalası kullanıldı (9). H&Y 
evre 1-2 olanlar erken evre, H&Y evre 3-4 olanlar 
ileri evre olarak değerlendirildi. H&Y evre-5 olan 
hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Hastaların 
kognitif durumlarının değerlendirilmesi için 
Standardize Mini Mental Test (MMSE) (10-13) 
kullanıldı. Hastalar ve kontrol grubu MMSE 
sonucuna göre normal (27-30 puan), hafif kognitif 
bozukluk (24-26 puan), ciddi kognitif bozukluk 
(<24 puan)  olacak şekilde ayrıldı. Gruplar arası 
farklılıklar istatiksel olarak karşılaştırıldı, p değeri 
0,05’in altında olan değerler anlamlı olarak kabul 
edildi. 
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Bu çalışma için İzmir Bozyaka Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi Girişimsel Olmayan Klinik Araş-
tırmalar Etik Kurulu’ndan onay alındı. (Tarih: 
12.11.2013, sayı: KADB-F.05-R.02) 

BULGULAR 

Çalışmamızda H&Y evre 1-2’de 50 hasta, H&Y 
evre 3-4’te 50 hasta, kontrol grubunda ise 100 
hasta değerlendirildi. Hastaların 40’ı (%40) kadın, 
60’ı (%60) erkekti. Erken evre ve ileri evre olarak 
iki gruba ayrıldığında erken evre grubunda K/E 
oranı 19/31 iken, ileri evre grubunda K/E oranı 
21/29 idi. Kontrol grubunun 52’si (%52) kadın, 
48’i (%48) erkekti. Hasta grubunun yaş ortala-
ması 67,36 ± 10,88 olarak belirlenirken, kontrol 
grubunun yaş ortalaması 65,42 ± 9,47 olarak 
belirlendi. Hasta grubuna alınan erken evre ve 
ileri evredeki hastaların yaş ortalaması birbirine 
benzerdi. Gruplar arasında yaş ortalamaları açı-
sından istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu.  

Hasta grubunda okuma yazma bilenlerin oranı 
%85 iken, kontrol grubunda %90’dı. Hasta 
grubunda 5’i (%5) okur-yazar, 53’ü (%53) ilkokul 

mezunu, 8’i (%8) ortaokul mezunu, 12’si (%12) 
lise mezunu, 7’si (%7) üniversite mezunu iken 
15’i (%15) okuma yazma bilmiyordu. Kontrol 
grubunda ise 9’u (%9) okur-yazar, 29’u (%29) 
ilkokul mezunu, 7’si (%7) ortaokul mezunu, 25’i 
(%25) lise mezunu, 19’u (%19) üniversite 
mezunu, 1’i (%1) yüksek lisans mezunu iken 10’u 
(%10) okuma yazma bilmiyordu (Tablo 1). Hasta 
ve kontrol grubuna eğitim düzeylerine uygun 
MMSE uygulandı.  

Erken evre-ileri evre ve İPH-Kontrol grubu olmak 
üzere iki ayrı grup İPH’na sıklıkla eşlik kognitif 
bozukluk açsından karşılaştırıldı. PH ve kontrol 
grubuna uygulanan MMSE sonucunda İPH gru-
bunun ortalama skoru 25,50 ± 4,97 saptanırken 
kontrol grubunun ortalama skoru 28,13 ± 2,18 
olarak saptandı (Tablo 2). Hasta gruplarına uygu-
lanan MMSE sonucunda erken evre grubunun 
ortalama skoru 26,62 ± 4,22 saptanırken ileri 
evrenin ortalama skoru 23,78 ± 5,30 olarak sap-
tandı (Tablo 3). Hem İPH-kontrol grubu arasında 
hem de erken evre-ileri evre hasta grubu ara-
sında kognitif bozukluk açısından karşılaştırıl-
dığında istatiksel olarak anlamlı farklılık saptandı. 

 

Tablo1. Hasta ve kontrol grubunun eğitim düzeyi 

EĞİTİM DÜZEYİ İPH n(%) KONTROL GRUBU n(%) 
Okur-yazar değil 15 (15) 10 (10) 
Okur-yazar 5 ( 5) 9 (9) 
İlkokul mezunu 53 (53) 29 (29) 
Orta okul mezunu 8   (8) 7 (7) 
Lise mezunu 12  (12) 25 (25) 
Üniversite mezunu 7  (7) 19 (19) 
Yüksek lisans mezunu 0   (0) 1   (1) 
Total  100  (100) 100  (100) 
   

İPH: İdiopatik parkinson hastalığı 
 
 

Tablo2. Hasta ve kontrol grubunun mini mental test sonuçlarının karşılaştırması 

 PH GRUBU 
(Mean ± Std. Dev.) 

KONTROL GRUBU 
(Mean ± Std. Dev.) 

p 

MMSE 25,50 ± 4,97 28,13 ± 2,18 ,000 

MMSE: Standartize mini mental test 
 
 

Tablo3. Erken evre ve ileri evre hasta gruplarının mini mental test sonuçlarının karşılaştırması 

 ERKEN EVRE 
(Mean ± Std. Dev.) 

İLERİ EVRE 
(Mean ± Std. Dev.) 

p 

MMSE        26,62 ± 4,22        23,78 ± 5,30               ,004 

MMSE: Standartize mini mental test 
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TARTIŞMA 

İdiyopatik Parkinson Hastalığı’nda kognitif bozuk-
luklar sık görülen bir non-motor semptomdur. 
Cheon ve ark.’nın çalışmasında % 60,8 oranında 
unutkanlık saptanmıştır (14). Yu Bo ve ark.  
kontrol grubuyla yaptıkları çalışmada hasta 
grubunda unutkanlığın oranını % 66,7 bulmuştur 
ancak bu oranı kontrol grubuyla karşılaştırdık-
larında fark bulamamışlardır (15). İPH’nda 
unutkanlığın ileri evrelerde daha fazla olduğu 
çeşitli yayınlarda gösterilmiştir. Bu araştırmalarda 
2-10 yıl gibi uzun süreli bir izlemde hastalık 
süresi arttıkça kognitif bozukluk derecesinin de 
arttığı gözlenmiştir (16,17). Ancak yine de yapılan 
literatür taramasında az sayıda çalışmada 
hastalığın evresine göre bir değerlendirme ve 
karşılaştırma yapıldığı görülmüştür. Çalışma-
mızda hem hasta-kontrol grubunda hem de erken 
evre-ileri evre grubunda kognitif fonksiyonları 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Böylece hem 
İPH’nın kognisyon üzerine etkileri kontrol 
grubuna göre kıyaslanabilmiş hem de erken ve 
ileri evre hastalar arasında kognitif disfonk-
siyonun derecesi açısından farklılık olup olmadığı 
tespit edilebilmiştir. Çalışmamızda yapılan analiz-
ler sonucunda hasta grubunun MMSE ortala-
ması, kontrol grubunun MMSE ortalamasına göre 
daha düşük olduğu tespit edilmiş olup istatiksel 
olarak anlamlı fark mevcuttu. Yine hasta grubun 
erken evre ve ileri evre olarak MMSE sonuçları 
açısından kıyaslandığında ileri evre hasta gru-
bunde MMSE ortalamasının erken evre grubunun 
MMSE ortalamasına göre daha düşük olduğu 
tespit edilmiş ve istatiksel olarak anlamlı fark 
bulunmuştur. Hasta grubunda yapılan MMSE 
testi sonrası, sonuçları normal skor ile uyumlu 
olan hastalar ilk etapta demans gelişmemiş 
olarak kabul edildi. İPH’nda kognitif disfonksiyon 
özellikle dorsolateral prefrontal alan tutulumuna 
bağlı olarak planlama, yapılandırma, sorun 
çözme, kavram oluşturma, soyutlama, kural 
bulma, incelikle işleme, akıl yürütme, yargılama, 
dikkat alan kaydırma, organizasyon, çalışma 
belleği (çok yakın süreli dikkat gerektirir) alan-
larında gelişir. Hastalarımızın MMSE sonuçları 
testteki 5 ayrı alana göre detaylandırılarak ince-
lendiğinde erken evrede en sık oryantasyon ve 
hatırlama alanlarının etkilendiği; ileri evre hasta 
grubunda ise hatırlama, oryantasyon ve lisan 
alanlarının etkilendiğini saptadık. Özellikle ileri 
evre hasta grubunda yakın belleği değerlendir-

meyi sağlayan hatırlama alanının, belirgin olarak 
etkilendiği görüldü. Bu değerlendirme sonucunda 
MMSE sonuçlarımızın literatür bilgileri ile uyumlu 
sonuç verdiğini saptadık. Bu değerlendirmeler 
sonucunda, İPH’nda hastalığın ileri evre olma-
sının demans gelişimi açısından bir risk faktörü 
olduğu görülmüştür.  

İPH’ndaki demansta karmaşık cümleleri anlamada 
bozulma, kelime bulma ve akıcılıkta azalmanın, 
yani lisana dair kognitif fonksiyonlar etkilenmek-
tedir. Çalışmamızda özellikle ileri evre hasta 
grubunda erken evreye göre dil alanında daha 
çok etkilenme olduğunu saptadık. Bu sonuçtan 
yola çıkarak İPH hastalarını değerlendirirken 
erken dönemden itibaren dil fonksiyonlarının da 
değerlendirilmesi ileride gelişebilecek günlük 
yaşamsal aktivitelerine ait bozukluklarının daha 
önceden belirlenebilmesi ve gerekli önlemlerin 
daha önceden alınabilmesi açısından yararlı 
olacaktır.   

Hastalar demansiyel sendrom açısından değer-
lendirilirken MMSE klinik pratikte başlangıç tetkiki 
olarak sağlıklı bir tetkiktir. Ancak ayrıntılı optimal 
bir değerlendirme yapılabilmesi için diğer ayrıntılı 
nöropsikolojik test bataryalarının yapılmasının 
daha sağlıklı ve net sonuçlar vereceği aşikardır. 
Biz çalışmamızda öncelikle demans gelişiminin 
başladığına dair bazal bilgi vermesi ve klinik 
pratikte uygulanabilirlik açısından en pratik test 
olması nedeniyle hastalarımıza öncelikle MMSE 
uyguladık. Çalışmanın bu yönü çalışmanın 
kısıtlılığı olarak değerlendirilebilir. Ancak yoğun 
nöroloji polikliniği şartlarında en azından hasta-
lara non-motor semptom belirlenmesi açısından 
akla gelmesi ve pratik olarak yol gösterici olması 
açısından MMSE yapılabilmesi bile İPH hasta-
larının çok yönlü değerlendirilmesine katkı sağ-
layıp faydalı olacağı kanaatindeyiz. Ayrıntılı nö-
ropsikolojik testlerle hastaların değerlendirileceği 
daha ayrıntılı bir çalışma, İPH hastalarında non-
motor semptom olarak demansın daha ayrıntılı 
değerlendirilmesini sağlayacaktır. 

SONUÇ 

Sonuç olarak bu çalışma İPH’li hastalarda kognitif 
disfonksiyonun hastalığın erken döneminden 
itibaren gelişebildiğini göstermiştir. Bu nedenle 
İPH larının değerlendirilmesinde erken dönem-
den itibaren motor semptomlar kadar kognitif 
fonksiyonların sorgulanması ve erken dönemden 
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itibaren tedavinin başlaması hasta ve hasta 
yakınlarının yaşam kalitelerinin arttırılabilmesi 
açısından önemlidir.    

Bu çalışma ile ilgili olarak yazarların ve/veya 
araştırmaya katılan hastaların çıkar çatışması 

potansiyeli olabilecek bilimsel ve tıbbi komite 
üyeliği veya üyeleri ile ilişkisi, danışmanlık, 
bilirkişilik, herhangi bir firmada çalışma durumu, 
hissedarlık ve benzer durumları yoktur. 
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