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ÖZ
Amaç: Bu çalışmada COVİD-19 pandemisi öncesi ve sonrası İdiyopatik
Parkinson Hastalığı (İPH) tanısı alan hastalarımızın motor, non-motor,
kognitif ve psikiyatrik durumlarının değerlendirilmesi ve pandeminin
erkek ve kadın cinsiyetler üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlandı.
Yöntem: Çalışmaya 90 hasta alındı. Hastaların yaş, cinsiyet, hastalık
süresi, hastalık tipi gibi demografik verileri kaydedildi. Hastalar daha
sonra erkek ve kadın olarak iki gruba ayrıldı. Her iki grubun pandemi
öncesi hareket bozuklukları, H&Y ve UPDRS ile başvuru anında ve
pandemi sonrasında belirlenen hastalık evresi, Levodopa eşdeğer dozu
kaydedildi ve tüm hastaların COVİD-19 pandemisi dönemindeki motor,
non-motor, kognitif ve psikiyatrik durumlarını değerlendirildi. COVİD-19
salgınının erkek ve kadın cinsiyetler üzerindeki etkileri araştırıldı.

Bulgular: Hastaların 40’ı erkek, 50’si kadındı. Pandemi öncesi döneme
göre gündüz uykululuk, halsizlik, yürüme bozukluğu, kabızlık, uyku
bozuklukları ve yatakta dönememe durumu kötüleşti. Pandemi sırasında
psikiyatrik belirtilerinden can sıkıntısı, mutsuzluk, anhedoni, sinirlilik ve
gerginliğin arttığı görüldü. Kadın grubunda daha belirgin olmak üzere
her iki grupta COVİD-19 pandemisi öncesi ve sonrası UPDRS, H&Y ve
hastalık evrelerinde istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0,05).
Sonuç: İPH tanılı kadın hastalarda daha belirgin olmak üzere, her iki
grupta da COVİD-19 pandemisi sırasında hem motor hem de non–
motor semptomlarda kötüleşme saptandı.
Anahtar Sözcükler: COVİD-19 pandemisi, idiyopatik Parkinson hastalığı,
cinsiyet

ABSTRACT
Introduction: The study aims to evaluate the motor, non-motor,
cognitive and psychiatric conditions of our patients diagnosed with
Idiopathic Parkinson’s Disease (IPD) before and after the COVID-19
pandemic and to investigate the effect of the pandemic on male and
female genders.
Methods: Ninety patients were included in the study. Demographic
data such as age, gender, and duration of disease, type of disease of the
patients were recorded. Patients were then divided into 2 groups: male
and female. Movement disorders of both groups before the pandemic,
disease stage determined by H&Y and UPDRS at the admission and after
the pandemic, Levodopa equivalent dose used were recorded and all
patients were surveyed to evaluate their motor, non-motor, cognitive,
and psychiatric conditions during the COVID-19 pandemic. The effects of
the COVID-19 pandemic on male and female genders were investigated.

Results: Of the patients, 40 were male and 50 were female. Daytime
drowsiness, weakness, impaired walking, constipation, sleep disorders,
and inability to turn in the bed worsened compared to the period before
the pandemic. Yet, of the psychiatric symptoms, boredom, unhappiness,
anhedonia, irritability, and tension were found to increase during the
pandemic. There was a statistically significant difference in UPDRS, H&Y
and disease stages before and after the COVID-19 pandemic in both
groups, especially in the female group (p<0.05).
Conclusion: Although it was more pronounced in female patients with
IPD diagnosis, both motor and non-motor symptoms were found to
worsen during the COVID-19 pandemic in both groups.
Keywords: COVID-19 pandemic, idiopathic Parkinson’s disease, genders
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GİRİŞ
İdiyopatik Parkinson hastalığı (İPH), dünyada en yaygın görülen
nörodejeneratif bir hastalıktır. Dünya çapında yaklaşık 10 milyon kişiyi
etkilediği düşünülmektedir (1). Yaygın nöropatoloji substantia nigranın
pars kompakta tabakasındaki yaygın dopaminerjik nöron kaybı ve
alfasinükleinin hücre içinde yanlış katlanması sonucu oluşan lewy

cisimciklerin birikimidir. Daha sonra bu nörodejenerasyon beynin diğer
bölgelerine de yayılır. Hastalık için tanımlanmış risk faktörleri ileri yaş,
erkek cinsiyet ve çevresel etmenlerdir. Hastalığın etyolojisi tam olarak
bilinmemekle birlikte olguların %5-10’unda farklı genetik mutasyonlar
tanımlanmıştır (2).
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Öne Çıkan Noktalar
•

COVİD-19 pandemisi Parkinson Hastalığında motor
bulgularda kötüleşmeye yol açmıştır

•

Pandemi Parkinson Hastalığındaki non-motor bulguları
kötüleştirmiştir.

•

Sosyal izolasyon Parkinson Hastalığındaki psikiyatrik
bulguları kötüleştirmiştir.

Kliniğinde motor ve non-motor semptomlar ön plandadır. Motor
komplikasyonlar arasında tremor, rijidite, bradikinezi, azalmış pulmoner
kapasite ve kas gücü, denge ve yürüme performansında bozulma yer
alırken, motor olmayan komplikasyonlar ise otonomik disfonksiyon,
yorgunluk, apati, duyusal şikayetler, uyku bozuklukları, depresyon, kognitif
disfonksiyon ve nihayetinde azalmış yaşam kalitesi (QoL) sayılabilir
(3,4). İPH‘da hastalığın motor ve non-motor semptomları enfeksiyonlar,
stres, azalmış fiziksel aktivite ve psikiyatrik problemler gibi çevresel
etmenlerle kötüleşebilir (5). Günümüzde farmokoljik tedavilerden
levodopa preparatları, ileri evre İPH’da cihaz destekli tedaviler ve nonfarmakolojik yaklaşımlardan olan egzersiz, fiziksel aktivite, konuşma
ve davranış tedavileri motor semptomlar ve non-motor semptomlar
üzerinde etkilidir. Ancak henüz hastalığı modifiye edici bir tedavi seçeneği
bulunmamaktadır (2).
Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde SARS-CoV2 (COVİD-19) virüsünün
neden olduğu yeni tip korona virüsün neden olduğu bir pnömoni salgını
tespit edildi (6-7). Hastalık kısa süre içinde Çin’de yayıldı ve ardından
da birçok ülke COVİD-19 pnömonisi vakalarının görülmeye başladığını
bildirdi (7,8). Ükemizde ilk vaka 11 Mart 2020‘de görüldü ve hastalığın
dünyada global yayılımına bağlı olarak 11 Mart 2020’de DSÖ tarafından
pandemi ilan edildi (9). Zaman içerisinde COVİD-19’un sadece akciğeri
tutarak pnomoni yapmadığı beyin tutulumuna bağlı olarak çeşitli
nörolojik semptomlar da geliştirebildiği saptandı (8, 10, 11). Yakın
zamanda 216 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada vakaların %36’sında
nörolojik tutulum bulguları saptanmıştır. Yaygın nörolojik şikayetler
arasında baş ağrısı, baş dönmesi, kafa karışıklığı, hafif bilişsel bozukluk,
koku kaybı, tat değişikliği, bulanık görme, kas ağrısı, nöropati ve ataksi
gözlenmiştir. Merkezi sinir sistemi tutulumnda en yaygın bulgular baş
dönmesi ve baş ağrısı iken periferik sinir sistemi tutulumunda koku ve
tad duyusu kaybı en sık bulgu olarak saptanmıştır. Hastalığı ağır geçiren
olgularda %6 oranında inme, %15 oranında bilişsel bozukluk, %19
oranında kas-iskelet hasarı saptanmıştır (12).
Son dönemde pandemi olarak ilan edilen COVİD-19 enfeksiyonunun İPH
tanılı hastalar üzerindeki etkilerini gösteren az sayıda veri bulunmaktadır.
Virüs enfeksiyonları ile nörodejeneratif hastalıklar arasındaki bağlantıyı
tespit etmek zor olsa da yapılan çalışmalar COVİD-19 enfeksiyonu geçiren
kişilerin nörodejeneratif hastalıklar geliştirme açısından uzun süreli takip
edilmesi gerekliliğini vurgulamaktadır (13, 14).
Biz bu çalışmada pek çok nörolojik semptoma yol açan COVİD-19
enfeksiyonunun İPH tanısı ile takip edilen hastalar ve özellikle kadın ve
erkek cinsiyeti üzerindeki etkilerini, pandemi öncesi ve sonrası motor,
nonmotor, kognitif ve psikiyatrik durumlarını değerlendirerek araştırmayı
amaçladık.

YÖNTEM
Çalışma amacı ile Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Nöroloji Kliniği Hareket Bozuklukları Polikliniğinden takipli Birleşik krallık
parkinson hastalığı beyin bankası tanı kriterlerine göre İPH tanısı alan ve
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son 1 yıldır düzenli takip ve tedavisi yapılan 137 hastanın dosyası incelendi.
Takip edilen 137 hastadan 2’i pandemi döneminde ex olduğu için, 2'si
COVİD-19 geçirdiği için (COVİD-19 geçirenlerle iletişim kurulamadı) ve
43‘ü muayeneye gelmediği için çalışma dışında bırakıldı ve Aralık 2019 ile
Ekim 2020 tarihleri arasında polikliniğe başvuran 90 hasta alındı. Hastaların
yaş, cinsiyet gibi demografik verileri ile hastalık başlama yaşı, hastalık süresi,
hastalık tipi kaydedildi. Daha sonra hastalar erkek ve kadın olmak üzere 2
gruba ayrıldı. Her iki grubun pandemiden önceki dönem (15 Aralık 2019- 15
Mart 2020 tarihleri arasında) hareket bozuklukları poliklinik başvurusunda
ve pandemiden sonraki dönem (15 Haziran 2020- 15 Ekim 2020 tarihleri
arasında) Birleşik Parkinson Hastalığı Derecelendirme Ölçeği (UPDRS) ve
Hoehn ve Yahr Ölçeği (HYS) skorları, hastalık evresi, kullandığı Levodopa
eşdeğer dozu kaydedildi ve tüm hastalara COVİD-19 pandemisi döneminde
motor, nonmotor, kognitif ve psikiyatrik durumlarını değerlendirmek üzere
anket formu uygulandı. COVİD-19 pandemisinin erkek ve kadın cinsiyeti
üzerindeki etkileri araştırıldı. Hastalara hastalık bilgisi ve korunma yollarını
sorgulamak için anket yapıldı.
Katılımcılar hastalık şiddeti açısından, UPDRS ve HYS kullanılarak
değerlendirildi.
Çalışma Sakarya Üniversitesi İnsan Etik Kurulu tarafından onaylandı. İlgili
hastalar çalışmaya katılmadan önce ayrıntılı yazılı bilgilendirilmiş olurları
alındı. Çalışma Helsinki deklarasyonu ilkelerine uygun olarak yapılmıştır.
İstatistiksel yöntem: Verilerin tanımlayıcı istatistiklerinde ortalama,
standart sapma, medyan, en düşük, en yüksek, frekans ve oran değerleri
kullanılmıştır. Değişkenlerin dağılımı Kolmogorov-Simirnov test ile
ölçüldü. Nicel bağımsız verilerin analizinde bağımsız örneklem t test,
Mann-Whitney U testi kullanıldı. Nitel bağımsız verilerin analizinde kikare testi, ki-kare test koşulları sağlanmadığında Fisher testi kullanıldı.
Analizlerde SPSS 27.0 programı kullanılmıştır.

BULGULAR
Çalışmaya alınan 90 hastanın yaş ortalaması 68,9±9,1 idi. Hastaların 40'ı
erkek 50'si kadın cinsiyette idi. Erkeklerin yaş ortalaması 69,2±9,4 iken
kadınların 68,7±9 idi. Hastalık süresi 6,4±8,1 yıl, hastalık başlama yaşı
63,2±10,4 olarak saptandı. 90 hastanın 54’ünde tremor baskın Parkinson
hastalığı, 36’sında akinetik rijid Parkinson hastalığı mevcuttu. Günlük
total levodopa dozu 716,2±363,5 idi. Hastaların ortalama UPDRS skoru
27,2±12,7 ve ortalama H&Y skoru 2,0±1,0 idi (Tablo 1).

Tablo 1. Parkinson Hastalarının Demografik Verileri

Yaş
Cinsiyet

min-max
49,0–85,0

median
70,0

1,0–64,0
39,0–81,0

5,0
63,0

erkek
kadın

Hastalık süresi
Hastalık başlama yaşı
Parkinson tipi; Tremor baskın
Akinetik rijid
COVİD öncesi günlük total
Levodopa dozu
COVİD öncesi UPDRS
COVİD öncesi H&Y
COVİD öncesi hastalık evresi:
UPDRS <20/H&Y 1
UPDRS 20–30/H&Y 1–2
UPDRS >30/H&Y >3

38,0–
1657,0
8,0–56,0
1,0–5,0

Ortalama+-SS/n
68,9±9,1
50–%55,6
40–%44,4
6,4±8,1
63,2±10,4
54–%60,0
36–%40,0

669,0

716,2±363,5

23,0
2,0

27,2±12,7
2,0±1,0
24,0–%26,7
38–%42,7
28–%31,1

H&Y: Hoehn&Yahr Ölçeği; min: minimum; max: maksimum; SS: standart sapma;
UPDRS: Birleşik Parkinson Hastalığı Derecelendirme Ölçeği
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Tablo 3. COVİD-19 Pandemisinin Erkek ve Kadın Cinsiyeti Üzerine Etkisi

Tablo 2. COVİD-19 pandemisi dönemi motor ve non-motor bulguların
değerlendirilmesi

Toplam hasta sayısı: 90
Hayır

Evet

Parkinson hastalığında kötüleşme

34 (%38,8)

56 (%62,2)

Hareketlerde yavaşlama

40 (%54,4)

50 (%55,6)

Yatakta dönememe

26 (%29,9)

64 (%71,1)

Yürümede bozulma

20 (%22,2)

70 (%77,8)

Konuşmada bozulma

54 (%60,0)

36 (%40)

Denge bozukluğu

38 (%42,2)

Uyku problemi
Gündüz uykululuk

Toplam hasta sayısı: 90
Erkek (n: 50) Kadın (40)
Ort ± ss/n-% Ort ± ss/n-%
P
Parkinson Hastalığında kötüleşme
36 (%72,0)
20 (% 50,0) 0,032 X²
Tremorda artma

22 (%44,0)

14 (%35,0)

0,386 X²

Hareketlerde yavaşlama

32 (%64,0)

18 (%45,0)

0,071 X²

Yatakta dönememe

32 (%68,0)

18 (%75,0)

0,467 X²

Yürümede bozulma

34 (%72,0)

30 (%85,0)

0,467 X²

Konuşmada bozulma

18 (%36,0)

18 (%45,0)

0,386 X²

52 (%57,8)

Denge bozukluğu

26 (%52,0)

26 (%65,0)

0,215 X²

24 (%26,7)

66 (%73,3)

Uyku problemi

34 (%68,0)

32 (%80,0)

0,201 X²

12 (%22,3)

78 (%86,7)

Gündüz uyku hali

42 (%84,0)

36 (%90,0)

0,405 X²

22 (%44,0)

28 (%70,0)

0,014 X²

Üriner inkontinans

40 (%44,4)

50 (%55,6)

Üriner inkontinans

Konstipasyon

24 (%26,7)

66 (%73,3)

Konstipasyon

38 (%76,0)

28 (%70,0)

0,522 X²

78 (%86,7)

Yorgunluk

40 (%80,0)

38 (%95,0)

0,038 X²

34 (%37,8)

Terleme

22 (%44,0)

12 (%30,0)

0,173 X²

Ağrı

26 (%52,0)

30 (%75,0)

0,025 X²

İştah kaybı

16 (%32,0)

10 (%25,0)

0,685 X²

Kilo kaybı

22 (%44,0)

12 (%30,0)

0,173 X²

Unutkanlık

14 (%28,0)

22 (%55,0)

0,032 X²

Halusinasyon

14 (%28,0)

36 (%40,0)

0,009 X²

Yorgunluk
Terleme

12 (%22,3)
56 (%62,2)

Ağrı

34 (%37,8)

56 (%62,2)

İştah kaybı

64 (%69,1)

26 (%28,9)

Kilo kaybı

56 (%62,2)

34 (%37,8)

Unutkanlık

56 (%62,2)

34 (%37,8)

Halüsinasyon

54 (%60,0)

36 (%40)

Can sıkıntısı – mutsuzluk

36 (%72,0)

38 (%95,0)

0,005 X²

Can sıkıntısı - mutsuzluk

16 (%17,8)

74 (%82,2)

Sinirlilik – gerginlik

22 (%44,0)

34 (%85,0)

0,000 X²

Sinirlilik - gerginlik

34 (%37,8)

56 (%62,2)

Anhedoni

36 (%72,0)

36 (%90,0)

0,034 X²

Anhedoni

18 (%20,0)

72 (%80)

Ort: ortalama, SS: standart sapma

Tablo 4. COVİD-19 pandemisinin erkek ve kadın cinsiyette yaşam üzerine etkileri

Yaş
COVİD ne zaman duydunuz?

Olayları takip etmek için kullanılan araç?

Aralık
Ocak
Şubat
Mart
Televizyon
Aile

Maske kullanımı
Sosyal mesafeye uyum
Dışarı çıkma
Kalabalığa girme
Seyahat
Seyahat için ulaşım şekli

Özel araba
Otobüs
Seyahat etmedim

Evde misafir ağırlama
Akrabalarınızla nasıl görüştünüz?

Telefonal
Görüntülü görüşme

El dezenfektanı
Kullanılan dezenfektan?

Kolonya
Sıvı sabun

COVİD dışı nedenlerle doktor ziyareti
Parkinson hastalığı dışında hangi sağlık
kuruluşuna başvurdunuz?
Herhangi bir ilaç aldınız mı?

Özel hastane
Devlet hastanesi
Hayır
Vitamin D
Multi-Vitamin

Erkek
Ortalama +-SS/n
69,2±9,4
2
%4,0
2
%4,0
4
%8,0
42
%84,0
40
%80,0
10
%20,0
48
%96,0
48
%96,0
12
%24,0
2
%4,0
26
%52,0
22
%44,0
4
%8,0
24
%48,0
12
%24,0
48
%96,0
2
%4,0
50
%100
32
%64,0
18
%36,0
12
%24,0
0
%0,0
12
%24,0
44
%88,0
0
%0,0
6
%12,0

Median
70,0

Kadın
Ortalama +-SS/n
68,7±9,0
0
%0,0
0
%0,0
4
%10,0
36
%90,0
22
%55,0
18
%45,0
36
%90,0
38
%95,0
2
%5,0
0
%0,0
12
%30,0
8
%20,0
2
%5,0
30
%75,0
2
%5,0
34
%85,0
6
%15,0
40
%100
26
%65,0
14
%35,0
6
%15,0
4
%10,0
8
%20,0
36
%90,0
2
%5,0
2
%5,0

Median
68,0

P
0,787

t

0,405

X²

0,011

X²

0,257
1,000
0,013
0,501
0,036

X²
X²
X²
X²
X²

0,013

X²

0,068

X²

1,000

X²

0,922

X²

0,289

X²

0,764

X²

SS: standart sapma
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Tablo 5. UPDRS motor skorlarının, H&Y skorlarının ve hastalık evresinin COVID-19 pandemisinden önce ve sonra kadın ve erkek cinsiyet üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi

Erkek
Ortalama +-SS/n
Günlük Total Levodopa dozu mg
COVİD öncesi
COVİD sonrası
COVİD sonrası değişim
Grup içi değişim
COVİD öncesi Günlük Total Levodopa
Dozu

COVİD sonrası Günlük Total Levodopa
Dozu

<400 mg
400–800 mg
800–1200 mg
1200–2000 mg
<400 mg
400–800 mg
800–1200 mg
1200–2000 mg
>2000 mg

UPDRS
COVİD öncesi
COVİD sonrası
COVİD sonrası değişim
Grup içi değişim
H&Y
COVİD öncesi H&Y
COVİD sonrası H&Y
COVİD sonrası değişim
Grup içi değişim
Hastalık Evresi
COVİD öncesi

COVİD sonrası

UPDRS <20/HY1
UPDRS 20–30/HY 1–2
UPDRS >30/HY >3
UPDRS <20/HY1
UPDRS 20–30/HY 1–2
UPDRS >30/HY >3

Median

746,6±339,8
780,7±389,5
34,1±207,8
0,305 w
6 – %12,0
30 – %60,0
10 – %20,0
4 – %8,0
5 – %10,0
30 – %60,0
10 – %20,0
3 – %6,0
2 – %4,0

724,0
700,0
0,0

29,7±13,2
36,9±14,1
7,2±8,8
0,000 w
2,26±1,10
2,62±1,07
0,4±0,7
0,000
%12 – 24,0
%18 – 36,0
%20 – 40,0
%6 – 12,0
%12 – 24,0
%32 – 64,0

Kadın
Ortalama +-SS/n

Median

678,2±392,2
715,1±378,8
36,9±336,2
0,950 w
12 – %30,0
16 – %40,0
6 – %15,0
6 – %15,0
9 – %22,5
20 – %50,0
5 – %12,5
6 – %15,0
0 – %0,0

632,0
700,0
0,0

25,0
35,0
7,0

24,1±11,5
30,4±12,1
6,4±6,8
0,001 w

2,00
2,00
0,0

1,73±0,72
2,35±1,08
0,6±0,7
0,000
12 – %30,0
20 – %50,0
8 – %20,0
4 – %10,0
16 – %40,0
20 – %50,0

P
0,093
0,462
0,539

m
m
m

0,085

X2

0,472

X2

21,5
29,5
5,5

0,057
0,032
0,859

m
m
m

2,00
2,00
1,0

0,024
0,279
0,094

m
m
m
w

0,123

X2

0,264

X2

HY: Hoehn&Yahr Ölçeği; SS: standart sapma; UPDRS: Birleşik Parkinson Hastalığı Derecelendirme Ölçeği
m: Mann-Whitney U testi; x2: Ki-kare testi (Fisher testi); w: Wilcoxon testi

Hastaların COVİD-19 pandemisi sürecinde motor ve non-motor
bulgulardaki değişimlerini değerlendirmek için uygulanan ankete
verdikleri yanıtlar Tablo 2‘de gösterilmiştir. Hastaların %62,2’sinde
pandemi döneminde İPH bağlı şikayetlerinde kötüleşme saptandı.
Yine pandemi döneminde sadece hastaların %13,3’ü İPH bağlı
şikayetleri nedeni ile bir sağlık kuruluşuna başvurmuş. Hastalığın motor
bulgularından olan gündüz uyku hali ve halsizlik şikayeti hastaların
%86,7‘sinde, yürümede bozulma %77,8’inde, konstipasyon ve uyku
bozuklukları %73,3’ünde, yatakta dönememe %71,1’inde pandemi öncesi
döneme göre kötüleşmiştir. Hastaların sadece %37,8’i egzersiz yapabilmiş
ve bunların da %15,6’sı günde 2-3 kilometre yol yürüyebilmiştir. Yine
psikiyatrik semptomlardan olan can sıkıntısı mutsuzluk hastaların
%82,2’inde, anhedoni %80’inde, sinirlilik gerginlik %62,2’sinde pandemi
döneminde artmış olarak bulundu. Hastaların sadece %11,1’ine pandemi
döneminde parkinsonla ilgili şikayetleri için ilaç değişikliği yapılabilmiştir.
Erkeklerde Parkinson hastalığında kötüleşme oranı kadınlardan anlamlı
(p<0,05) olarak daha yüksekti. Erkek ve kadınlarda covid döneminde
titremede artma, hareketlerde yavaşlama, yatakta dönememe, yürümede
bozulma, konuşmada bozulma, denge bozukluğu, uyku sorunu, gündüz
uyku hali, kabızlık, terleme oranı anlamlı (p>0,05) farklılık göstermemiştir.
Kadınlarda idrar kaçırma, halsizlik, ağrı oranı erkeklerden anlamlı (p<0,05)
olarak daha yüksekti. Erkek ve kadınlarda egzersiz oranı anlamlı (p>0,05)
farklılık göstermemiştir. Erkek ve kadınlarda iştah durumu anlamlı (p>0,05)
farklılık göstermemiştir. Erkek ve kadınlarda kilo kaybı, kumar-alışveriş,
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ilaç temininde güçlük, ilaç değişikliği, ilaç doz değişimi, yeni ilaç kullanım
oranı anlamlı (p>0,05) farklılık göstermemiştir. Kadınlarda unutkanlık hayal
görme, can sıkıntısı-mutsuzluk, sinirlilik-gerginlik, canı bir şey istememe
oranı erkeklerden anlamlı (p<0,05) olarak daha yüksekti (Tablo 3).
Erkek ve kadınlarda hastaların yaşı anlamlı (p>0,05) farklılık göstermemiştir.
COVİD-19 pandemisi döneminde erkek ve kadın cinsiyetin göstermiş
oldukları tutumlar, yeni sosyal hayata uyum, maske, mesafe ve hijyen
konularında sergiledikleri davranışlar Tablo 3‘te gösterilmiştir. Erkek
ve kadınlarda COVİD-19 pandemisini duyma zamanı anlamlı (p>0,05)
farklılık göstermemiştir. Erkeklerde COVİD-19 pandemisini TV‘den takip
etme oranı kadınlardan anlamlı (p<0,05) olarak daha yüksekti. Erkek ve
kadınlarda maske takma oranı, sosyal mesafeye uyum oranı, kalabalığa
girme oranı anlamlı (p>0,05) farklılık göstermemiştir. Erkeklerde
evden çıkma oranı kadınlardan anlamlı (p<0,05) olarak daha yüksekti.
Erkeklerde seyahat etme oranı kadınlardan anlamlı (p<0,05) olarak daha
yüksekti. Erkeklerde evde misafir kabul etme oranı kadınlardan anlamlı
(p<0,05) olarak daha yüksekti. Erkek ve kadınlarda yakınlarıyla görüşme
şekli anlamlı (p>0,05) farklılık göstermemiştir. Erkek ve kadınlarda ellerini
dezenfekte etme oranı, dezenfekte etme türü anlamlı (p>0,05) farklılık
göstermemiştir. Erkek ve kadınlarda COVİD-19 pandemisi döneminde
parkinson dışı sebeple hastaneye gitme oranı anlamlı (p>0,05) farklılık
göstermemiştir. Erkek ve kadınlarda ilaç takviyesi alma oranı anlamlı
(p>0,05) farklılık göstermemiştir (Tablo 4).
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Erkek ve kadınlarda hastalık süresi, hastalık başlama yaşı anlamlı (p>0,05)
farklılık göstermemiştir. Kadın ve erkeklerin COVİD-19 pandemisi öncesi
ve sonrası total levodopa dozu, UPDRS motor skorlarında ve H&Y
skorlarındaki değişimler Tablo 5‘te gösterilmiştir. COVİD-19 pandemisi
öncesi günlük total levodopa dozu 669 mg iken pandemi sonrası 700
mg‘ a yükselmiştir. UPDRS skoru pandemi öncesi 23 iken sonrasında
31’e yükselmiş H&Y skoru ise değişmemiştir. Yine pandemi döneminde
ileri evre hasta oranı (UPDRS 30>/H&Y 3>) %31,1 iken sonrasında bu
oaran %57,8 olmuştur. Erkek ve kadınlarda covid öncesi UPDRS skoru
anlamlı (p>0,05) farklılık göstermemiştir. Erkelerde covid sonrası UPDRS
skoru kadınlardan anlamlı (p<0,05) olarak daha yüksekti. Erkeklerde
covid sonrası UPDRS skoru covid öncesine göre anlamlı (p<0,05) artış
göstermiştir. Kadınlarda covid sonrası UPDRS skoru covid öncesine göre
anlamlı (p<0,05) artış göstermiştir. Erkek ve kadınlarda covid sonrası
UPDRS skoru değişimi anlamlı (p>0,05) farklılık göstermemiştir. Erkelerde
covid öncesi H&Y skoru kadınlardan anlamlı (p<0,05) olarak daha
yüksekti. Erkek ve kadınlarda covid sonrası H&Y skoru anlamlı (p>0,05)
farklılık göstermemiştir. Erkeklerde covid sonrası H&Y skoru COVİD-19
pandemisi öncesine göre anlamlı (p<0,05) artış göstermiştir. Kadınlarda
COVİD-19 pandemisi sonrası H&Y skoru covid öncesine göre anlamlı
(p<0,05) artış göstermiştir. Erkek ve kadınlarda covid sonrası H&Y skoru
değişimi anlamlı (p>0,05) farklılık göstermemiştir (Tablo 5).

TARTIŞMA
İPH’nın COVİD-19 hastalığına yakalanmayı artırdığına dair yeterli kanıt
saptanmamıştır. Ancak İPH’da yapılan büyük bir popülasyon çalışmasında,
55 yaş ve üstü bireylerde hastalığın önemli fiziksel ve zihinsel komorbidite
ile ilişkili olduğunu göstermişitir (15). Pandemi döneminde ise stres ve
hareket kısıtlılığı sağlıklı bireylerde bile tüm dünyada büyük bir sorun
oluşturmuştur. Parkinson hastalarının bu durumdan daha da kötü
etkilediğini düşünmekteyiz.
Yapılan bir çalışmada, hastaları daha şiddetli COVİD-19 formları için
artan risk altında bıraktığı bilinen koroner arter hastalığı, serebrovasküler
hastalık ve kalp yetmezliği dahil olmak üzere İPH ile önemli ölçüde ilişkili
12 fiziksel komorbidite vardı. Ek olarak, hem İPH hem de daha yüksek
ölüm oranı da dahil olmak üzere daha şiddetli COVİD-19 türlerinde
erkek cinsiyetinin açık bir şekilde baskın olduğu görülmektedir. (16, 11,
17). Bizim çalışmamızda İPH tanılı hastalarda COVİD-19 geçirme oranları
çok düşüktü (2 hastaydı) ve çalışma dışı bırakıldı. Pandemi döneminden
kadınlarda H&Y ile bakılan hastalık evresi erkeklere oranla belirgin artmış
olarak saptandı. Bunun sebebinin erkeklerin kadınlara oranla daha çok
dışarda mobilize olması, daha çok seyahat etmesi ve daha çok sosyal
arkadaşlık bağını devam ettirmesi olduğunu düşünmekteyiz. Ayrıca
kadınlarda stres ve kaygı oranları pandemi döneminde erkeklere oranla
daha fazla artmıştı. Kadınlardaki bu durumun mobilizayon eksikliği
ve stresin bir sonucu olduğunu düşünmekteyiz. Japonya’da yapılan
retrospektif bir kohort çalışması, yaş ve cinsiyet uyumlu hastalara kıyasla,
pnömoni nedeniyle hastaneye yatırılan parkinsonizmli hastaların daha
düşük bir hastane içi ölüm oranına sahip olduğunu, ancak hastanede kalış
süresinin daha uzun olduğunu gösterdi. Ayrıca, Parkinson hastalarında
deliryum, advers ilaç reaksiyonları, senkop, aspirasyon pnömonisi,
düşmeler ve kırıklar gibi hastane içi komplikasyonların riski daha
yüksektir. (18-19). Bizim çalışmamızda da hastalığa yakalanan 2 hastaydı
ve hastalarla daha sonra iletişim kurulamadı. Ancak yakalanmayanların
COVİD-19 pandemisinden sonra klinikleri belirgin kötüleşmişti. Bunu
engellemek için ciddi önlemler alınması gerektiği ve hastalar üzerindeki
kaygı ve anksiyetinin azaltılmasının bile hastaların kliniği üzerinde olumlu
etkileri olacağı kanısındayız.
COVİD-19 pandemisi çok kısa sürede insanların normal rutinlerini
değiştirdi. Bu tür sert değişiklikler, normal dopaminerjik işleyişe bağlı
bilişsel bir işlem olan yeni koşullara uyum sağlamadaki esnekliğe zarar
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verebilir. Çok sayıda literatür, İPH’nin patofizyolojik substratını oluşturan
nigrostriatal dopamin tükenmesinin bir sonucu olarak birçok İPH
hastasının bilişsel ve motor esneklik kaybı yaşadığını göstermiştir (20,
21). Ayrıca, dopamine bağımlı adaptasyon başarılı başa çıkma için de
gereklidir. Dopamin eksikliğinde kişide kontrol kaybı ve artan psikolojik
stres gelişebileceği hipotezleri öne sürülmüştür (22). Bu hipotez bize
anksiyete ve depresyon gibi stresle ilişkili psikiyatrik semptomların
İPH’de neden bu kadar yaygın olduğunu ve kriz zamanlarının dışında bile
hastaların %30-40’ında ortaya çıktığını açıklayabilir (23). İPH hastalarının
kronik stres riskinin pandemi döneminde daha da kötüleşmesinin
nedenlerinden biri de COVİD-19 pandemisinden dolayı yaşadıkları
çeşitli gizli üzüntüler olabilir (24). Daha da önemlisi, COVİD-19 salgını
sırasında artan stres seviyeleri, İPH’li bireyler için birkaç adet kısa vadeli
ve uzun vadeli olumsuz sonuçlara neden olabilir. Birincisi, artan psikolojik
stres ve dopaminerjik ilaçların etkinliğinin azalması nedeni ile titreme,
yürüyüşün donması veya diskineziler gibi çeşitli motor semptomları
geçici olarak kötüleştirebilir (25-27). İkincisi, artan stres, muhtemelen
telafi edici mekanizmaları tüketerek gizli bir hipokinetik rijid sendromu
ortaya çıkarabilir (28, 29). Bizim çalışmamızda da artmış stres ve azalmış
mobilizasyonun bir sonucu olarak hastaların semptomlarının kötüleştiğini
görmekteyiz. Bu tür nörodejeneratif hastalıklarda progresyonu önlemek
için gerek stres yönetimi gerek mobilizasyonu artırmak amacı ile
planlamalar yapılmalı ve hastalar yakın takibe alınmalıdır.
Pandeminin bir başka gizli ama potansiyel olarak endişe verici sonucu,
fiziksel aktivitelerde belirgin bir azalmadır. COVİD-19 salgını sırasında
aerobik egzersizin kaybı, İPH’de motor semptomların kötüleşmesine
neden olabilir. Pek çok insan şimdi büyük ölçüde ve bazen tamamen
evde, bırakın fizyoterapistlerini görmeyi veya bir spor kursuna gitmeyi,
düzenli bir yürüyüşe çıkamıyor. Son kanıtlar, fiziksel egzersizin İPH’de
klinik semptom ilerlemesini azaltabileceğini göstermiştir (30, 31, 5).
Uykusuzluk veya kabızlık gibi motor olmayan sorunlar da fiziksel
aktivite eksikliğinden dolayı kötüleşebilir. Dahası, azaltılmış fiziksel
egzersiz, psikolojik stresin artmasına katkıda bulunabilir ve böylece
yukarıda belirtildiği gibi İPH semptomlarını daha da kötüleştirebilir. Bu
nedenle, evde yapılan ve yeterli dozda egzersizlerin teşvik edilmesi her
zamankinden daha önemlidir. İPH’lar için web tabanlı online egzersiz,
dans dersleri gibi aktiviteler yapılmakla birlikte yeterli değildir. Ancak
eldeki seçeneklerle birlikte değerlendirildiğinde çok iyi bir seçenek gibi
durmaktadır. Bunların yaygınlaşması ve geliştirilmesi gerekmektedir.
Bu çalışmada COVİD-19 pandemisinin İPH hastalarında hastalığın motor
ve non-motor bulguları, psikiyatrik yakınmaları, yaşam şekli ve kognitif
durumları üzerindeki etkisine bakılmıştır. Sonuçta kadın cinsiyette daha
fazla olmakla bilikte tüm hastaların hastalık evresi, UPDRS ve H&Y
skorlarında pandemi öncesi döneme göre istatistiksel olarak anlamlı
oranda ciddi kötüleşme saptanmıştır.
Nörolojik problemi olan hastalarda standart nörolojik takipler,
pandeminin neden olduğu sağlık bakım sistemleri üzerindeki baskı
nedeniyle tehlikeye atılmaktadır. Hastalara yeteri kadar izlem ve takip
yapılamamıştır. Parkinson hastaların da bu durumdan ciddi bir şekilde
etkilendiğini düşünmekteyiz.

SONUÇ
COVİD-19 pandemisi İPH tanılı hastalardaki motor, non-motor ve
psikiyatrik problemleri ciddi bir şekilde kötüleştirmiştir. Bunu engellemek
için bu hastaların sağlık sistemine erişimini kolaylaştırmak, fiziksel egzersiz
ve psikolojik destek amacı ile web tabanlı da olsa uygulamalar geliştirmek
va hastaları bu uygulamaları kullanma konusunda teşvik etmek gerektiği
kanısındayız.
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