
GİRİŞ
Parkinson Hastalığı (PH), Alzheimer Hastalığı’ndan (AH) sonra en yaygın görülen ikinci nörodejeneratif hastalıktır. İdiyopatik Parkinson Hasta-
lığı (İPH) ise parkinsonizm tablosunun en sık görülen nedenidir ve yaşamın ileri evrelerinde görülme sıklığı 65 yaş ve üstü popülasyonda %2-3, 
80 yaş ve üzerinde ise %10 düzeylerinde bildirilmektedir (1).

Parkinson Hastalığı’nın fiziksel semptomlarının ağır olması, diğer değişikliklerin gözden kaçırılmasına sebep olabilmektedir. Hastanın içgörüsü-
nün korunuyor olması ve ayrıca günlük yaşam aktivitelerini devam ettirebilmesi kognitif değişikliklerin anlaşılmasını güçleştirmektedir. AH’de 
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Amaç: Parkinson Hastalığı (PH), Alzheimer Hastalığı’ndan sonra en sık 
görülen nörodejeneratif hastalıktır. PH’de motor semptomların, kogni-
tif etkilenmelere oranla daha gözlemlenebilir olması, hastalığın erken 
evrelerinden itibaren etkilenebilen kognitif süreçlerin araştırılmasını ge-
ciktirmiştir. Bu çalışmanın amacı, kognitif tutulumu olmayan PH olguları 
ve sağlıklı yaşlılarda olaya ilişkin potansiyeller (OİP) ve nöropsikolojik 
testler aracılığıyla PH’de değişen beyin dinamiklerini incelemektir.

Yöntem: Çalışmaya kognitif tutulumu olmayan 18 PH olgusu ile cinsiyet, 
eğitim ve yaş açısından eşleştirilmiş 18 sağlıklı kontrol dahil edilmiştir. 
Tüm katılımcılara ayrıntılı nöropsikolojik testler uygulanmış ve elekt-
roensefalografi (EEG) kayıtları alınmıştır. EEG kaydı uluslararası 10-20 
sistemine göre, klasik görsel oddball paradigması kullanılarak yapılmıştır. 
0,5-25 Hz frekans aralığındaki OİP yanıtları incelenmiştir. P300 genlik 
ve latans değerleri, F3, Fz, F4, C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, O1, Oz, O2 elektrot 
yerleşimlerinden ölçülmüştür. Ayrıca, P300 yanıtları ile nöropsikolojik 
test skorları arasındaki ilişki araştırılmıştır.

Bulgular: Kognitif tutulumu olmayan PH olguları ile sağlıklı kontrolle-
rin P300 genlik yanıtları arasında grup farkı bulunmuştur [F(1,31)=9,265; 
p=0,005]. PH olgularının, F3, Fz, Cz, C4, Pz ve P4 elektrot yerleşimlerin-
den alınan görsel P300 genlik değerleri sağlıklı kontrollerden düşüktür. 
Stroop testi ile P4,  ileri sayı menzil ile C3 ve Pz ve geri sayı menzili ile O1 
genlik değerleri arasında orta düzeyde korelasyon saptanmıştır.

Sonuç: Bu çalışmadaki en önemli bulgu, nöropsikolojik testler ile kog-
nisyonu normal olarak değerlendirilen PH olgularında elektrofizyolojik 
ölçümler ile kognitif değişikliklerin saptanmasıdır. Bu bulgu, nöropsiko-
lojik testlere henüz yansımayan kognitif etkilenmelerin, elektrofizyolojik 
yöntemler ile daha erken evrelerde tespit edilebileceğini öne sürmek-
tedir.

Anahtar kelimeler: Parkinson hastalığı, olaya ilişkin potansiyeller, gör-
sel, P300

ÖZ

Introduction: Parkinson’s disease (PD) is the second most common 
neurodegenerative disease after Alzheimer’s disease. Cognitive chang-
es in PD are less observable than motor symptoms; thus, research on 
cognitive processes, which are known to be impaired from the early 
stages of PD, is minimal. The purpose of this study is to research the 
brain dynamics of cognitively normal PD patients and healthy elderly 
controls using event-related potentials (ERPs) and to evaluate their 
relationships with neuropsychological tests.

Methods: Eighteen cognitively normal PD patients and 18 age-, gender-, and 
education-matched healthy controls were included in the study. Detailed 
neuropsychological tests were applied to all participants. Electroencephalog-
raphy (EEG) was performed according to the international 10-20 system, 
and a classical visual oddball paradigm was used in the experiments. ERP 
responses in the 0.5 to 25 Hz frequency range were examined. P300 ampli-
tude and latency values were measured from the F3, Fz, F4, C3, Cz, C4, P3, Pz, 
P4, O1, Oz, and O2 electrode sites. In addition, the correlations between P300 
responses and neuropsychological test scores were analyzed.

Results: Significant differences were found between the P300 ampli-
tudes of cognitively normal PD patients and healthy elderly controls 
[F(1,31)=9.265; p=0.005]. P300 amplitudes were significantly lower for 
PD patients at the F3, FZ, Cz, C4, Pz, and P4 electrode sites than for 
healthy elderly controls. Moderate correlations were found between 
Stroop test score and P4 amplitude, digit span forward and C3 and Pz 
amplitude, and digit span backward and O1 amplitude.

Conclusion: The major finding of this study was the detection of cog-
nitive changes by electrophysiological methods in PD patients who 
were indicated to be cognitively normal by neuropsychological tests. 
These finding suggests that cognitive changes in PD patients, which 
are not yet reflected in neuropsychological tests, may be detected by 
electrophysiological methods in earlier stages.
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öncelikle hastanın kognisyonunda bozulmalar dikkati çekmektedir. PH’de 
ise motor semptomların baskın olması nedeniyle kognitif değişikliklerin 
fark edilmesi uzun yıllar almıştır (2).

Geleneksel olarak, PH’de kognitif bozulmaların hastalığın ileri aşamasında 
görülmesi beklenmektedir, ancak hastaların yaklaşık %30-35’inde erken ev-
rede kognitif bozulmalar bildirilmektedir (3,4).

Parkinson Hastalığı hafif kognitif bozukluk (PH-HKB), günümüzde erken 
evre AH olarak kabul edilen hafif kognitif bozukluk (HKB) ile benzerlik 
göstermektedir, ancak farklı olarak PH-HKB’de kognitif bozulmalar önce-
likle bellekte değil; dikkat, dil, görsel–uzamsal beceriler ve yürütücü işlev-
lerde görülmektedir (5,6). PH olgularının %75-80’inin hastalık sürecinde 
demans geliştirdikleri bulunmuştur (4). Kognitif işlevlerdeki hasarın ilerle-
mesi ve hastaların günlük işlevlerinde bozulma gözlenmesi Parkinson Has-
talığı’nın demans (PH-D) evresi olarak tanımlanmaktadır (2). 

Olaya ilişkin potansiyeller (OİP), elektroensefalografi (EEG) kaydı sırasında 
kognitif yük içeren bir görev verildiğinde nöron gruplarının bir arada yanıt 
vermesi ile oluşmaktadır ve farklı paradigmalar kullanılarak elde edilebil-
mektedir. Klasik oddball paradigması, OİP’lerin açığa çıkarılmasında en sık 
kullanılan yöntemdir. 

Olaya ilişkin potansiyellerin en çok araştırılan alt bileşeni ise hedef uyaran 
verildikten 300 ms sonra ortaya çıkan büyük pozitif yönlü dalga; P300’dür 
(7). P300 bileşeni, kompleks bellek görevleri esnasındaki kongitif süreçleri 
yansıtmaktadır ve odaklanmış dikkat, çalışma belleği, sinyal tespiti ve karar 
verme süreçleriyle ilişkilidir (8,9,10,11). P300 yanıtlarının belirli hastalıklar-
da görülen nörotransmiter değişimlerine bağlı olarak farklılaştığı bilinmek-
tedir. Özellikle, frontal alandaki dopaminerjik eksikliklerin elektrofizyolojik 
yanıtları etkilediği bildirilmiştir (12). 

Bu araştırmada, kognitif tutulumu olmayan PH olguları ve sağlıklı kontrol-
lerde, P300 yanıtlarının ve nöropsikolojik testlerin birlikte kullanılmasıyla, 
hastalığa bağlı olarak değişen beyin dinamiklerinin incelenmesi amaçlanmış-
tır. Bu çalışmanın, PH sürecinde motor belirtilerin yanında fark edilmeden 
ilerleyen kognitif değişikliklerin anlaşılmasına hizmet edeceği düşünülmek-
tedir. 

YÖNTEM

Örneklem
Çalışma örneklemi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi Nöroloji 
Anabilim Dalı Hareket Bozuklukları Polikliniği’nde izlenmekte olan PH ol-
gularından ve DEÜ hastanesi ilan panolarında yapılan duyurular aracılığı ile 
ulaşılan sağlıklı gönüllülerden oluşmakta olup, çalışma için yerel etik kurul 
onayı (05.03.2014 – 1476-GOA) ve katılımcılardan yazılı bilgilendirilmiş 
onam alınmıştır.

Çalışmaya nörolojik muayeneleri ve manyetik rezonans görüntüleme 
(MRG) çekimleri yapılmış katılımcılar dahil edilmiştir. Ayrıntılı nöropsiko-
lojik değerlendirme sonucunda kognitif bozukluğu olmayan 18 PH olgusu 
[yaş ortalaması: 65,30 (±6,67)] ile yaş, cinsiyet, eğitim ve el tercihi açısından 
eşleştirilmiş 18 sağlıklı kontrol [yaş ortalaması: 69,10 (±8,44)] alınmıştır. 
PH olguları ve sağlıklı kontroller arasında nöropsikolojik test skorları açısın-
dan anlamlı fark yoktur (p>0,05). Grupların klinik ve demografik özellikleri 
Tablo 1’de gösterilmiştir.

Çalışmaya katılan PH olgularının nörologlar tarafından uygulanan UPDRS 
(Unified Parkinson Disease Rating Scale) motor skalasına göre İPH tanısı 
vardır (13,14). Hoehn and Yahr Skalasına göre I-III evredeki hastalar alın-

mıştır (15). PH olgularının nöropsikolojik değerlendirmeleri ve EEG çekim-
leri “on” (açık) dönemlerinde gerçekleştirilmiştir.

Çalışmamızda, PH-HKB grubunun dışlanmasında Movement Disorder 
Society (MDS) tarafından belirlenmiş olan Level 2 kriterleri kullanılmıştır 
(16). Bu kriterlere göre hastaların beş kognitif alanı (dikkat/çalışma belleği, 
yürütücü işlevler, dil becerisi, epizodik bellek ve görsel-meakansal işlevler) 
ayrıntılı şekilde değerlendirilmelidir. PH-HKB tanısı alabilmeleri için en az iki 
kognitif alanda bozulma olması ya da tek bir alanı değerlendiren iki testte 
bozulma görülmesi gerekmektedir. Eğer test performansı normal değer-
lerinin 1,5 standart sapma altında ise anormal olarak kabul edilmektedir. 
İki veya daha fazla kognitif alanda ve günlük yaşam aktivitelerinde bozulma 
gözlenen olgular PH-D olarak değerlendirilmiş ve çalışmaya dahil edilme-
miştir (2). Çalışmamıza dahil edilen PH olgularının kognitif işlevler ile ilgili 
subjektif yakınması bulunmamaktadır ve günlük işlevleri korunmuştur. Be-
lirgin serebral atrofisi ya da nörolojik vasküler lezyonu olan hastalar çalış-
maya alınmamıştır. 

Nöropsikolojik testler ile kognitif etkilenmenin saptandığı iki gönüllü katı-
lımcı ve EEG analizlerinde yeterli sayıda epok elde edilemeyen iki PH olgu-
su çalışmadan dışlanmıştır. Üç PH olgusu ise motor dizabiliteleri sebebi ile 
çalışmaya dahil edilmemiştir. Tüm katılımcılara Geriatrik Depresyon Skalası 
uygulanarak, toplam skoru 30 puan üzerinden 11 ve fazla olan katılımcılar 
çalışmadan dışlanmıştır (Tablo 1). 

Nöropsikolojik Değerlendirme
Çalışmadaki tüm katılımcılara, nöropsikologlar tarafından ayrıntılı nöropsiko-
lojik değerlendirilme yapılmıştır. Genel kognitif durum değerlendirmesi için, 
Mini Mental Değerlendirme Testi (MMDT) ve Montreal Bilişsel Değerlen-
dirme Ölçeği; görsel bellek değerlendirmesi için, Wechsler Memory Sca-
le-Revised (WMS-R) görsel üretim alt testi; sözel bellek değerlendirmesi 
için, Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi (SBST); dikkat değerlendirmesi için, 
WMS-R ileri ve geri sayı menzili testi; yürütücü işlevlerin değerlendirmesi 
için, Stroop testi, sözel akıcılık testleri –kategorik ve leksikal, The Wechsler 
Adult Intelligence Scale–fourth edition (WAIS-IV) benzerlikler, atasözleri ve 
Wisconsin Kart Eşleme Testi; dil becerileri değerlendirmesi için, Boston ad-
landırma testi; görsel-uzamsal yapılandırma becerilerini değerlendirmek için 
ise basit kopyalama testleri, saat çizimi testi ve Benton Çizgi Yönü Belirleme 
Testi uygulanmıştır (17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29).

Tablo 1. Sağlıklı kontroller ve PH olgularının klinik ve demografik 
özellikleri

 Sağlıklı kontrol  PH olguları 
 (n=18)  (n=18) 
 ortalama (SS)  ortalama (SS) p 

Yaş 69,10 (8,44) 65,30 (6,67) 0,053a

Eğitim 9,83 (4,97) 8,64 (4,35) 0,398a

Cinsiyet (E/K) 15/3 15/3 1,000b

El tercihi (sağ/sol) 16/2 18/0 0,146a

Hoehn and Yahr skoru - 2,2 (0,67) -

UPDRS motor skoru - 19 (8,81) -

Hastalık süresi (yıl) - 4,08 (3,18) -

Hastalık başlangıç yaşı - 61,42 (7,85) -

Davranışsal skor (/40) 39/40 39/40 0,510a

MMDT 28,94 (1,11) 28,83 (1,30) 0,784a

PH: Parkinson hastalığı; MMDT: mini mental durum testi; sn: saniye;  
SS: standart sapma; E: erkek; K: kadın; abağımsız örneklem t-testi; bki-kare testi
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Elektrofizyolojik Kayıtlama
Tüm EEG kayıtları, ses yalıtımı bulunan, izole bir odada sabah saatlerin-
de (PH olguları “on” dönemlerinde) gerçekleştirilmiştir. EEG, uluslararası 
10-20 sistemine göre, elastik bir kep üzerine (EasyCap; Brain Products 
GmbH, Gilching, Germany) yerleştirilmiş olan 30 Ag/AgCl elektrottan kay-
dedilmiştir. Bağlantılı kulak memesi elektrotları (A1+A2) referans olarak 
kullanılmıştır. Elektrookülogram (EOG), sağ gözün medial üst ve lateral or-
bital kısmından kaydedilmiştir. Tüm elektrot empedansları 10 kΩ’un altında 
tutulmuştur. EEG, 0,01 – 250 Hz band limiti olan 32 kanallı amplifier cihazı 
(BrainAmp DC; Brain Products GmbH, Gilching, Germany) ile 500 Hz 
örneklem hızında dijital ortama aktarılmıştır. 

Deneylerde klasik görsel oddball paradigması kullanılmıştır. Oddball 
paradigmasında görsel uyarı 10 ms r/f zamanlı ve 1s sürelidir. 10 cd/
cm2 luminanstaki ışık, standart uyaran olarak (oran: 80/120) ve 40 cd/
cm2 luminanstaki ışık, hedef uyaran olarak (oran: 40/120) kullanılmış-
tır. Katılımcılardan hedef uyaranları zihinsel olarak saymaları istenmiştir. 
Kayıt sonrasında, hedef uyaranlar çevrimdışı olarak (BrainVision Analy-
zer; Brain Products GmbH, Gilching, Germany) uyaran öncesi 500 ms 
ve uyaran sonrası 1000 ms olmak üzere segmente edilmiştir. Artifakt 
(örn. göz hareketi ya da göz kırpması) içeren epoklar manuel olarak 
temizlenmiştir. Tek kişi ortalamaları ve gruplar için genel ortalamalar 
her bir elektrot yerleşimi için hesaplanmıştır. Elde edilen epoklar, ave-
rajlandıktan sonra olaya ilişkin potansiyeller için 0,5-25 Hz aralığında 
filtrelenerek F3, Fz, F4, C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, O1, Oz ve O2 kanallarından 
P300 genlik ve latans yanıtları 250-600 ms zaman aralığındaki tepe nok-
tasından ölçülmüştür (30). 

Verilerin Değerlendirilmesi
Çalışma verilerinin istatistiksel analizi, Statistical Package for the Social 
Sciences Statistics (SPSS) 17 (IBM; Armonk, NY, ABD) kullanılarak yapıl-
mıştır. Sağlıklı kontroller ve PH olgularının nöropsikolojik test skorları, ba-
ğımsız örneklem t-testi ile karşılaştırılmıştır. P300 genlik ve latans değerleri 
tekrarlayan ölçümlerle ANOVA kullanılarak analiz edilmiştir. Tekrarlayan 
ölçümlerle ANOVA, anterior-posterior (frontal, santral, paryetal, oksipi-
tal) x sagittal (sol, orta, sağ) olarak yapılmıştır. Greenhouse-Geisser düzel-
tilmiş p değerleri dikkate alınmıştır. Post-hoc analizler bağımsız örneklem 
t testi ile yapılmıştır. 

Grupların nöropsikolojik test skorları ile görsel P300 genlik ve latans de-
ğerleri arasındaki ilişki, yaş, cinsiyet ve eğitimin ortak değişken olarak alın-
dığı Parsiyel korelasyon analizi ile incelenmiştir. PH olgularının Hoehn and 
Yahr skoru, hastalık süresi, hastalık başlangıç yaşı ve UPDRS motor skoru 
ile görsel P300 genlik ve latans değerleri arasındaki ilişki, yine yaş, cinsiyet 
ve eğitimin ortak değişken olarak alındığı Parsiyel korelasyon analizi ile araş-
tırılmıştır. Tüm analizlerde anlamlılık değeri, p<0,05 olarak kabul edilmiştir.

BULGULAR

Görsel Olaya İlişkin P300 Genlik Değerleri
Tekrarlanan ölçümlerle ANOVA analizlerinde, kognitif tutulumu olmayan 
PH olguları ile sağlıklı kontroller arasında görsel P300 genlik değerleri açı-
sından grup farkı bulunmuştur [F(1,31)=9,265; p=0,005]. Bağımsız örnek-
lem t-testi sonuçlarına göre, PH grubunun F3, Fz, Cz, C4, Pz ve P4 elektrot 
yerleşimlerinden alınan görsel P300 genlik değerleri sağlıklı kontollerden 
düşüktür (Tablo 2, Resim 1).

Görsel Olaya İlişkin P300 Latans Değerleri
Kognitif tutulumu olmayan PH olguları ile sağlıklı kontroller arasında gör-
sel P300 latans değerleri açısından fark yoktur [F(1,31)=3,294; p=0,079] 
(Tablo 3).

Nöropsikolojik Test Skorları ile Görsel Olaya İlişkin P300 
Genlik ve Latans Değerlerinin Korelasyonu
Parsiyel korelasyon analizlerine göre, Stroop testi ile P4 genlik değerleri 
arasında negatif yönde, orta düzeyde korelasyon gözlenmiştir (r=-0,384; 
p=0,035). İleri sayı menzil testi ile C3 ve Pz genlik değerleri arasında pozitif 
yönde, orta düzeyde korelasyon bulunmuştur (sırasıyla r=0,482; r=0,366; 
p<0,05). Geri sayı menzil testi ile O1 genlik değerleri arasında pozitif yön-
de, orta düzeyde korelasyon saptanmıştır (r=0,359; p=0,040). Sözel leksi-
kal akıcılık skorları ile F4, C3, Cz, C4, P3, Pz, P4 ve Oz genlik değerleri arasında 
pozitif yönde, orta düzeyde korelasyon bulunmuştur (sırasıyla r=0,553, 
p=0,017; r=0,538, p=0,021; r=0,634, p=0,005; r=0,583, p=0,011; 
r=0,598, p=0,009; r=0,632, p=0,005; r=0,549, p=0,018; r=0,473, 
p=0,047). Korelasyon bulguları Tablo 4’de gösterilmiştir. 

Klinik Ölçekler, Hastalık Süresi ve Hastalık Başlangıcı ile 
P300 Genlik ve Latans Değerlerinin Korelasyonu
Çalışmamızda PH olgularının görsel P300 genlik değerleri ile Hoehn and 
Yahr skorları arasında korelasyon gözlenmemiştir. UPDRS motor skorları 
ile F4 genlik değerleri arasında pozitif yönde, orta düzeyde korelasyon elde 
edilmiştir (r=0,533; p=0,041). Ayrıca hastalık başlangıç yaşı ile C3 genlik 
değerleri arasında negatif yönde, orta düzeyde korelasyon gözlenmiştir 
(r=-0,521; p=0,046) (Tablo 4). Görsel P300 latans değerleri ile hastalık 
süresi, başlangıç yaşı, UPDRS motor skoru ve Hoehn and Yahr skorları 
arasında korelasyon yoktur.

TARTIŞMA
Bu çalışmada, kognitif tutulumu olmayan PH olgularının P300 genlik yanıtla-
rının frontal (sol-orta), santral (sağ-orta) ve paryetal (sağ-orta) bölgelerde 
sağlıklı kontrollere göre anlamlı düzeyde düşük olduğu bulunmuştur. Özel-
likle orta hat yerleşimlerinde bu farkın daha belirgin olduğu görülmüştür.

Daha önceki çalışmalarda, demansı olmayan PH olgularının P300 genlik de-
ğerlerinde sağlıklı kontrollere göre azalma gözlenmiştir (31,32,33,34,35,36). 
Yaş, hastalık başlangıç yılı ve hastalığın süresi gibi değişkenler hastalığın 
elektrofizyolojik ölçümlere yansıyan bulgularını etkileyebileceğine dikkat 
çekilmiştir (34). Çalışmamızda kognitif tutulumu olmayan PH olgularından 
elde edilen P300 genlik değerlerinin sağlıklı kontrollere oranla daha düşük 
olması literatür ile uyumludur. Ancak, PH-HKB tanı kriterleri, Litvan ve ark. 
(16) tarafından 2011 yılında tanımlanmıştır ve bu tarihten önce yapılan 
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Tablo 2. Sağlıklı kontroller ve PH olgularının görsel P300 genlik değerleri

 Sağlıklı kontrol PH olguları 
Elektrot  (n=18) (n=18) 
yerleşimleri (Ort. µV (SS)) (Ort. µV (SS)) p 

F3 6,85 (1,95) 5,69 (1,14) 0,038*

Fz 7,63 (2,68) 5,39 (1,45) 0,004*

F4 6,76 (2,61) 5,30 (1,79) 0,058  

C3 6,25 (2,28) 5,01 (1,48) 0,061

Cz 7,39 (3,04) 5,06 (1,69) 0,007*

C4 6,83 (3,01) 4,97 (1,89) 0,033*

P3 5,74 (2,74) 4,49 (2,74) 0,123

Pz 6,99 (3,38) 4,72 (1,74) 0,016*

P4 6,40 (3,43) 4,36 (1,92) 0,035*

O1 4,71 (2,47) 3,34 (1,89) 0,070

Oz 4,77 (2,97) 3,26 (1,99) 0,081

O2 4,82 (3,01) 3,40 (1,95) 0,102

PH: Parkinson hastalığı; Ort: ortalama; µV: mikrovolt; SS: standart sapma; *p<0,05



çalışmalarda sıklıkla kullanılan “demansı olmayan PH olguları” tanımının içe-
risine hem kognitif tutulumu olmayan PH olguları hem de PH-HKB grubu 
hastalar dahil edilmiş olabilir. Bu tarihten önceki çalışmalarda, kognitif tutu-
lumu olmayan PH ve PH-HKB tanımlarının ayrımının net bir şekilde yapı-

lamamış olması nedeniyle, P300 ile ilgili elde edilen verilerin bu iki grupta 
nasıl farklılaştığı bilinmemektedir. Bu nedenle, bu çalışma kognitif tutulumu 
olmayan PH olgularında P300’ün araştırıldığı ilk çalışmadır.

Parkinson’da erken dönemden itibaren bazal gangliyonlarda görülen dopa-
minerjik nöron kaybının fronto-striatal döngülerde bozulmaya yol açtığı bilin-
mektedir (37,38,39). Ayrıca PH’de kolinerjik yolaklarda belirgin hipoaktivite 
bildirilmiştir (40). Tessitore ve ark. (41) çalışmasında ise kognitif tutulumu 
olmayan PH olgularının dinlenme durumunda sağ medial temporal lob ve 
bilateral inferior paryetal kortekste konnektivitede azalma gözlenmiştir. Kon-
nektivitedeki azalma, kognitif göstergelerle korele bulunurken, hastalık süre-
si, motor bozulma ve dopaminerjik tedavi ile ilişki göstermemektedir. P300 
bileşeninin dikkat, sinyal tespiti ve çalışma belleği ile ilgili olduğu düşünüldü-
ğünde, PH olgularının genlik yanıtlarındaki düşüş erken evrelerden itibaren 
görülen patofizyolojik değişikliklerle uyumlu gözükmektedir. 

Bu çalışmada, PH grubu ile sağlıklı kontrolleri ayıran farklılıkların özellikle 
frontal, santral ve paryetal yerleşimlerde olduğu gözlenmiştir. Yapısal MRG 
çalışmalarında, demansı olmayan PH olgularında özellikle frontal, paryetal 
ve temporal alanlarda kortikal incelme bildirilmiştir (42,43,44). Çalışma-
mızda bulunan farklılıkların, PH’de gözlenen korteks incelmesi ile ilgili ola-
bileceği düşünülmüştür. İleriki çalışmalarda, EEG ve MRG yöntemlerinin bir 
arada kullanılması ile hastalıkta meydana gelen yapısal/işlevsel değişiklikler 
ile EEG verilerinin ilişkisi incelenerek bu elektrofizyolojik verilerin geçerliliği 
sağlanabilir.

Parkinson Hastalığı’nda görsel-uzamsal işlevlerde meydana gelen bozulma-
ların paryetal, oksipital ve temporal alanlarla ilgili olduğu ve bazal gangli-
yonlarda oluşan lezyonlardan kaynaklandığı bildirilmiştir (45,46,47). Primer 
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Tablo 3. Sağlıklı kontroller ve PH olgularının görsel P300 latans değerleri

  Sağlıklı PH olguları 
  kontrol (n=18) (n=18) 
 P300 latans  P300 latans 
Elektrot değerleri değerleri 
yerleşimleri ort. ms (SS) ort. ms (SS) p

F3 374 (62,70) 348 (67,86) A.D.

Fz 380 (59,24) 367 (72,93) A.D.

F4 367 (65,14) 378 (71,88) A.D.

C3 422 (47,48) 379 (70,08) A.D.

Cz 399 (39,78) 398 (107,01) A.D.

C4 398 (40,99) 385 (88,10) A.D.

P3 455 (62,45) 389 (74,76) A.D.

Pz 410 (36,22) 383 (91,79) A.D.

P4 434 (64,51) 383 (92,47) A.D.

O1 469 (70,57) 394 (112,93) A.D.

Oz 464 (84,11) 402 (113,95) A.D.

O2 467 (88,65) 400 (110,69) A.D.

PH: Parkinson hastalığı; Ort: ortalama; ms: milisaniye; SS: standart sapma;  
A.D: anlamlı değil

Resim 1. Sağlıklı kontroller ve PH olgularında görsel olaya ilişkin potansiyellerin (0,5–25 Hz) genel ortalamaları
* p<0,05
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görsel korteks, görsel asosiasyon korteksi, limbik korteks ve kolinerjik yapı-
larda meydana gelen gri madde atrofisinin de görsel-uzamsal algı, dikkatin 
kontrolü ve bellek işlevlerinde bozulmalara neden olduğu düşünülmekte-
dir (48). PH’de meydana gelen bu yapısal beyin değişiklikleri uzun vadede 
demansa yol açmaktadır. Ancak yapısal bozulmanın öncesinde nöron kay-
bına bağlı olarak beyin yanıtlılığında meydana gelen düşüşün henüz erken 
evrelerde başladığını düşünmekteyiz. 

Bu çalışmada, kognitif tutulumu olmayan PH olguları ile sağlıklı kontrolle-
rin P300 latans değerleri arasında anlamlı fark gözlenmemiştir. P300 latans 
değerleri ile nöropsikolojik test skorları arasında ilişki saptanmamıştır. Bi-
reyin uyaranı tanımlama ve değerlendirme sürecindeki bilgi işleme hızını 
yansıttığı bilinen P300 latansı, normal yaşlanma sürecine ve demansın iler-
lemesine bağlı olarak uzamaktadır (49,50,51,52,53). Önceki çalışmalarda, 
demansı olmayan PH olgularının P300 latansları sağlıklı kontrollere benzer-
ken, PH-D olguları her iki gruba oranla uzamış P300 latansları göstermiştir 
(32,54,55). 

Literatürde, dopaminerjik tedavinin P300 latansı üzerindeki etkisi net de-
ğildir. Bazı çalışmalarda, tedavi almayan hastaların P300 latanslarında, levo-
dopa tedavisi alan hastalar ve sağlıklı kontrollere göre uzama bildirilmiş ve 
tedavi sonrasında uzamış P300 latanslarının normale döndüğünü gösteril-
miştir (56,57). Bununla beraber, literatürde tedavi alan PH olgularının P300 
latanslarında sağlıklı kontrollere göre uzama bulunan veya fark gözlenme-
yen (31,58,59,54,55,60) çalışmalar da mevcuttur. 

Ebmeier ve ark. (60), tedavi alan PH olgularının latans değerlerinin sağlıklı 
kontrollerden farklı olmayışını dopaminerjik tedavinin kognisyon üzerindeki 
iyileştirici etkisi olarak yorumlamıştır. Çalışmamıza dahil edilen tüm hasta-
lar dopaminerjik tedavi almaktaydı. Bu çalışmada, gruplar arasında P300 
latans değerleri açısından fark gözlenmemiş olması benzer şekilde yorum-
lanmıştır. Tüm bu bilgiler göz önüne alındığında, ileride yapılacak boylamsal 
çalışmalar ile elde edilen bu verilerin, bir yıl ya da daha uzun süreli izlemler 
sonucunda nasıl değişebileceği ve ilaçsız hasta takibi ile dopaminerjik ilaçla-
rın elektrofizyolojik parametrelere etkisi araştırılabilir.

Dopaminerjik tedavinin yanı sıra, P300 latansının hastalık süresinden de 
etkilendiği bilinmektedir. Hastalık süresi beş yılın üzerinde olan PH olgu-
ları ile yapılan çalışmalarda, P300 latansında uzama bildirilmiştir (31,55). 
Bu çalışmada, ortalama hastalık süresinin beş yılın altında olması (4,08 yıl), 
gruplar arasında P300 latans değerleri açısından fark bulunmamasının bir 
diğer nedeni olabilir. 

Nöropsikolojik testler, PH çalışmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Ancak, nöropsikolojik testlerin pek çoğu hız faktöründen etkilenmekte-
dir. PH olgularındaki motor bozulmalar test skorlarını özellikle etkilemek-
tedir. Elektrofizyolojik yöntemler ile motor bozulmaların karıştırıcı etkisi 
önlenebilmektedir (61). PH olgularının kognitif durumlarının ve motor 
semptomlarının araştırıldığı bir çalışmada, klinik değerlendirmelerde her iki 
incelemenin de birlikte ele alınmasının önemi vurgulanmıştır (39). Nöros-
pikolojik değerlendirmede motor bozulmalar sonuçları kolaylıkla etkileye-
bilirken, elektrofizyolojik incelemelerin motor durumdan bağımsız objektif 
sonuçlar ortaya koyduğu bilinmektedir (38). Çalışmamızda, nöropsikolojik 
test skorları ile P300 genlik değerleri arasında çeşitli düzeylerde ilişki göz-
lenmiştir. Stroop testi skorları ile sağ paryetal bölgedeki P300 genlik değer-
leri; ileri sayı menzili skorları ile sol santral ve orta paryetal bölgedeki P300 
genlik değerleri ve geri menzil testi skorları ile sol oksipital bölgedeki P300 
genlik değerleri arasında pozitif korelasyon bulunmuştur. Ayrıca, sözel 
leksikal akıcılık skorları ile sağ frontal, tüm santral ve paryetal yerleşimler 
ile orta oksipital bölgedeki P300 genliği arasında pozitif korelasyon sap-
tanmıştır. Nöropsikolojik testlere henüz yansımayan bozulmaların, nöron 
işlevselliğini yansıtan ve motor bozulmalardan etkilenmeyen EEG yöntemi 
ile saptanabileceği kanısındayız.

Laboratuvarımızdaki diğer tez çalışmalarında, başka hasta grupları işitsel 
ve görsel oddball paradigmaları kullanarak OİP yöntemi ile incelenmiş ve 
AH ve HKB gruplarının P300 genlik ve latans değerlerinin sağlıklı kontrol-
lerden farklı olduğu gösterilmiştir (62,63). Ayrıca, P300 genlik değerleri 
ile MMDT, SBST, sayı menzili testi ve sözel kategorik testi skorları arasında 
pozitif korelasyonlar bulunmuştur. Bu çalışmada, kognitif tutulumu olma-
yan PH olgularında da benzer sonuçlar elde edilmiş olması PH’de henüz 
kliniğe yansımamış kognitif değişikliklerin elektrofizyolojik yansıması olarak 
değerlendirilebilir.

Çalışmamızda, PH olgularının UPDRS motor skorları ile sağ frontal bölge-
deki P300 genlik değerleri arasında pozitif korelasyon ve hastalık başlangıç 
yaşı ile sağ santral bölgedeki P300 genlik değerleri arasında negatif kore-
lasyon gözlenmiştir. Bu bulgular, hastalık süresi, şiddeti ve hastalık başlangıç 
yaşının elektrofizyolojik parametrelere yansıyabildiğine işaret etmektedir.

İlerleyen yaşın, PH için en büyük risk faktörü olduğu bilinmektedir. Bu ça-
lışmada, yaş etkisini devre dışı bırakabilmek için kognitif tutulumu olma-
yan PH olguları ile yaş eşleştirilmiş sağlıklı yaşlılar karşılaştırılmıştır. Normal 
yaşlanma sürecinde ekstrapiramidal sistemle ilgili bozukluklar görülmek-
tedir, ancak PH’da bu bozulmalar daha şiddetli şekilde oluşmaktadır (64). 
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Tablo 4. P300 genlik değerleri ile nöropsikolojik test skorları ve klinik ölçeklerin korelasyonu

Elektrot   İleri sayı Geri sayı Sözel leksikal UPDRS Hastalık başlangıç 
yerleşimleri Stroop testi  menzili testi  menzili testi  akıcılık  motor skoru  yaşı

F4    r=0,553, p=0,017 r= 0,533, p=0,041 

C3  r=0,482, p=0,005  r=0,538, p=0,021  r=-0,521, p=0,046

CZ    r=0,634, p=0,005  

C4    r=0,583, p=0,011  

P3    r=0,598, p=0,009  

PZ  r=0,366, p=0,036  r=0,632, p=0,005  

P4 r=-0,384, p=0,035   r=0,549, p=0,018  

O1   r=0,359, p=0,040   

OZ    r=0,473, p=0,047  

PH: Parkinson hastalığı; UPDRS: unified parkinson disease rating scale



PH’nin patolojisinde temel olarak dopaminerjik nöron azalması yatmakta-
dır. Ancak PH olmayan yaşlı bireyler ile yapılan post-mortem çalışmalarda 
da bazal gangliyonlardaki dopaminerjik nöronlarda azalma bildirilmiştir ve 
dopamin reseptörlerinde meydana gelen azalmanın kognitif ve motor iş-
levleri etkilediği gösterilmiştir (65,66). Normal yaşlanma ve PH’de benzer 
dopaminerjik etkilenme görülmesine rağmen, PH’de biyokimyasal, motor 
ve kognitif dejenerasyonun çok daha ağır bir düzeyde olduğu bilinmektedir. 
Bazı görüntüleme çalışmalarında da PH’de dopaminerjik dejenerasyonun 
normal yaşlanmaya göre çok daha hızlı gerçekleştiği gösterilmiştir (67). Ça-
lışmamızda PH olguları ve sağlıklı yaşlıların nöropsikolojik profilleri benzer 
olsa da, PH olgularında nörokimyasal ve nörofizyolojik değişimlerin sağlıklı 
yaşlılara göre çok daha belirgin olduğu gözlenmiştir.

Bazı çalışmalar PH’de motor bozulmalar ile kognitif bozulmalar arasında 
ilişki olduğunu, diğerleri ise olmadığını savunmaktadır (39,59). Bu çalış-
mada, P300 genlik değerleri ile hastalığın başlangıç yaşı ve UPDRS motor 
skorları arasında ilişki gözlenmiştir. Bu bulgular ışığında, hastalığa daha er-
ken yakalanan, hastalık süresi daha uzun olan ve motor dizabiliteleri daha 
kötü olan PH’li olguların muhtemel kognitif tutulumları elektrofizyolojik 
incelemeler ile gösterilmiştir.

Bu çalışma ile kognitif tutulumu olmayan PH olgularında meydana gelen 
elektrofizyolojik değişikliklerin gösterilmesi ile hastalık için teşhis ve teda-
viye yardımcı, objektif, motor işlevlerden minimal etkilenen bulgular elde 
edilmiştir. 
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