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Parkinson
hastal›¤›nda

tekrarlay›c› davran›fl
ve ödül arama

davran›fl› prevalans›.

V. Voon, MD; K. Hassan, MD; M. Zurowski, MD; M. de Souza, MBBS; T. Thomsen, MD; S. Fox, MD, PhD;
A.E. Lang, MD ve J. Miyasaki, MD

Parkinson (PH) hastalar›nda (kompulsif bozukluk veya
dürtü kontrol bozuklu¤u olarak da bilinen) patolojik ku-
mar oynama (PG),1,2 patolojik hiperseksualite (HS),3 t›ka
basa yeme4 ve kompülsif al›fl verifl yapma (CS)5,6 gibi tek-
rarlay›c› davran›fl ve ödül arama davran›fl› muhtemelen
aberan dopaminerjik stimülasyona ba¤l›d›r. Kompülsif do-
paminerjik ilaç kullan›m›5,6 ve punding (kompleks, tekrar-
lay›c›, afl›r›, hedefe yönelik olmayan davran›fllar)7 da ta-
n›mlanm›flt›r. Yak›n dönemde yay›nlad›¤›m›z bir üçüncü
basamak klinik tarama çal›flmam›zda hayat boyu PG pre-
valans›n›n %3.4 ve çal›flma an›ndaki prevalans›n da %1.7 ol-
du¤unu bildirdik. PG dopamin agonistlerin bir s›n›f etki-
siyle iliflkiliydi, doz veya agonist tipiyle bir ba¤› yoktu.2

PH’de HS’ye yönelik son bir derlemede veri taban›n›n
geriye dönük gözden geçirilmesi yan›nda olgular da taran-
m›flt›r. Yazarlar HS ve dopamin agonist iliflkisini belirtmifl-
lerdir.3

Bir olgu kontrol çal›flmas› olan bu çal›flmada HS ve CS
prevalans›n›, bu davran›fllar›n PH’deki genel prevalans›n›
ve ilaçlarla ba¤lant›s›n› araflt›rd›k. 

Metodlar. Kanada, Ontario, Toronto Bat› Hastanesi Hareket Bozuk-
luklar› Merkezi’nde 3 ay içinde idiyopatik PH tan›s›yla baflvuran takip
hastalar›n› tarad›k. Atipik parkinsonizm, motor belirtilerinin bafllamas›n-
dan sonraki 1 y›l içinde demans geliflimi veya taraman›n tamamlanama-
mas›n› d›fllama ölçütü olarak belirledik. Hastalardan, efllerinin yard›m›y-
la puanlad›klar› 15 dakikal›k taramay› tamamlamalar› istendi. Araflt›rma-
da South Oaks Gambling Screen’in (SOGS)2 bir modifikasyonunu, Lejo-
yeux CS anketini8 (skor ≥ 6) ve özel tasarlanm›fl HS anketini (tablo 1A)
kulland›k. Her üç k›s›mdan birinde eflik de¤eri aflan hasta ile temasa ge-
çildi ve hastalar daha önce belirtilen2 PH davran›flsal belirtileri konusun-
da deneyimli bir psikiyatra (V.V.) yönlendirildi. 

CS tan›s› McElroy ölçütleriyle9 konuldu. Yöntemsel uyum ve ilaca
ba¤l› libidodan ay›rabilmek için, önsel koflullu HS tan› ölçütleri olufltur-
duk (tablo 1B). Ölçütler; 1) Ruhsal Bozukluklar›n Tan›sal ve ‹statistiksel
El Kitab›, Versiyon IV (DSM IV) Dürtü Kontrol Bozukluklar› ve Parafili-
ler’e göre kategorize edilen cinsel bozukluklara; 2) klinik deneyime
(V.V., J.M., A.E.L.) ve 3) afl›r› veya atipik cinsel davran›fl belirtileri dahil
DSM tan› formatlar›, bafllang›ca göre de¤ifliklik, süre ve sonuçlara göre
belirlendi. E¤er hasta sonuçlar d›fl›nda yukar›daki ölçütleri karfl›l›yorsa
subsendromik hiperseksüalite tan›s› konuldu (Ölçüt C). 

Di¤er psikiyatrik tan›lar Eksen I bozukluklar›n Tan›s› için Yap›land›-
r›lm›fl Klinik Görüflme uyar›nca konuldu (tablo 2). Davran›fl an›nda ilaç
tip ve dozu not al›nd›. Taranan tüm hastalarda yafl, cinsiyet, PH bafllan-
g›ç yafl›, ilaç tipi ve dozu kay›t edildi. 

Kompulsif davran›fl› olan hastalarla PH kontrolleri karfl›laflt›rmak üze-
re efllefltirilmemifl t testi ve Fischer exact testi kullan›ld›. p < 0.05 anlam-
l› kabul edildi. Çal›flma Üniversite Sa¤l›k A¤› Araflt›rma Etik Kurulu tara-
f›ndan onayland› ve hastalardan onay al›nd›.

Bulgular. Üçyüzdoksanalt› PH hastas›ndan 297’si araflt›r-
may› yeterli düzeyde tamamlad› (sorular› ≥%75 cevaplad›).
Araflt›rmay› yeterli düzeyde tamamlayamayanlar biliflsel de-
fisitleri olanlard›.

Her bir araflt›rma alt bölümünde skoru yüksek tespit edi-
len hastayla telefon görüflmesi yap›ld› (PG 16; HS 32; CS 7);
HS’li 4 ve CS’li 1 hastaya ulafl›lamad›. Ondokuz hasta alt bö-
lümleri yanl›fl yorumlam›flt› (PG 3; HS 14; CS 2). Olas› HS’si
olan 2 hasta çal›flmaya kat›lmak istemedi. Otuz hastaya psi-
kiyatrik de¤erlendirme yap›ld› (PG 12; HS 14; CS 4). Dör-
dünde uzakl›k nedeniyle veya sorunun tam olarak ortaya
konulamamas› sonucu de¤erlendirme yap›lamad›.

Davran›fllar›n tümü ilaç bafllanmas› sonras› belirmiflti.
Hayat boyu HS prevalans› 7/297 (%2.4) ve anl›k prevalans
6/297 idi (%2). ‹kiyüzdoksanyedi hastadan dördünde sub-
sendromik HS tan›s› konuldu (tablo 1B), bunlardan sade-
ce bir kad›n, ancak agonisti kesildikten sonra kendisinde
s›k›nt›ya neden olan afl›r› cinsel davran›fllar› oldu¤unu ha-
t›rlad›. Anl›k CS prevalans› %0.7 idi (2/297). 

Araflt›rma hastalar›nda farkl› ilaç kullan›m yüzdeleri da-
ha önce bildirilmiflti.2 PG,2 patolojik ve subsendromik HS,
CS ve kombine davran›fl prevalanslar› levodopa monotera-
pisine göre agonistle daha yüksekti (flekil, A). 

Hastalar›n tümü ilaç kullan›yordu, hiçbiri afl›r› ilaç alm›-
yordu. S›n›rl› örnek boyutu nedeniyle tarafl›l›¤› engelle-
mek üzere hem patolojik hem de subsendromik HS’nin
ilaçla iliflkisi bildirildi. Farkl› agonist s›n›flar› aras›nda pa-

Özet—Sistematik tarama ve ayr›nt›l› tan›mlay›c› ölçütler kullanarak 297 Parkinson
(PH) hastas›yla çal›flt›k. Hayat boyu prevalans patolojik hiperseksüalitede %2.4 ve
kompülsif al›fl verifl yapmada %0.7 idi. Patolojik kumar oynama verileriyle birlikte bu
davran›fllar›n hayat boyu prevalans› %6.1 idi ve dopamin agonistleriyle bu oran
%13.7’ye ç›kmaktayd›.
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tolojik ve subsendromik HS prevalanslar› farkl› de¤ildi
(flekil, B [p > 0.05, Fischer exact testi]). HS’siz PH hasta-
lar›yla karfl›laflt›r›ld›¤›nda, kombine patolojik ve subsen-
dromik hiperseksualite gruplar›nda agonist için hesapla-
nan levodopa doz eflde¤eri de¤il, toplam levodopa doz efl-
de¤erinin (LEDD) daha yüksek oldu¤u görüldü (p <
0.0001, efllenmemifl t testi) (tablo 2).
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Tablo 2 Patolojik kumar oynama, hiperseksualite (HS) ve kompulsif alışveriş yapma davranışları olan ve olmayan
Parkinson (PH) hastalarının özellikleri

Kompülsif davranışları
olmayan PH hastaları

Patolojik kumar
oynama

HS (patolojik
+ subsendromik)Patolojik HS

Anksiyete

Hasta sayısı

Agonist

Tek başına agonist

Ek agonist

Ek Ppx

Ek Rop

Ek Per 

Yaş, ortalama (SS)

PH başlangıç yaşı
Mevcut psikiyatrik bozukluk

CS

211701772

1:1*1:01*0:74:6611:181K:E

65.8 (11.2) 61.0 (8.9) 59.1 (10.6) 54.6 (11.0)† 44.5 (9.2)‡

57.8 (8.5) 49.0 (7.2) 46.1 (8.2)† 42.9 (8.4)§ 36.5 (6.4)†

01/2Hipomani:
d/o

NOS: 1/10
Majör depresyon: 1/10
Eski depresyon: 2/10

Hipomani: 1/7
Panik bozukluk: 1/7
Depresyon: 6/7
Subsendromik

OCD: 1/7

Mani veya
hipomani: 2/11

Panik bozukluk: 1/11
Depresyon: 8/11
Subsendromik OCD: 1/11

Depression: 2/2

Eşlik eden davranışsal
    belirtiler

Patolojik HS: 1/10
Subsendromik HS: 2/10

Patoloji kumar oynama:1/7
Punding: 1/7

Patoloji kumar oynama: 3/11
Punding: 1/11

Total LEDD, mg/g, ortalama (SS) 751.3 (440.3) 786.3 (419.7) 975.0 (422.6) 1,126.1 (751.0)§ 890.0 (579.8)

Ek agonist tedavisi alan hastalarda
    agonist LEDD’si,
    mg/g (SS) 

205.3 (120.2) 260.1 (136.8) 250.0 (115.4) 239.1 (110.3) 290.0 (14.1)

Farklı ilaç alt tipleri kullanan
    hasta sayısı (%)

)0(0)7.0(1)7.0(1)0(0¶051Tek başına L-dopa

)4.1(2)2.7(01)3.4(6)2.7(01931

)0(0)0(0)0(0)0.4(152

)8.1(2)8.8(01)3.5(6)9.7(9411

)0.2(1)8.9(5)8.9(5)9.5(315

)0(0)3.8(3)5.2(1)0.01(404

)3.4(1)7.8(2)0(0)7.8(232

* HS veya CS’si olmayan PH hastalarına göre p < 0.05, † p < 0.001, ‡ p < 0.01, § p < 0.0001
mg cinsinden levodopa eş değer dozu aşağıdaki formüle göre hesaplandı: levodopa/karbidopa + (levodopa/karbidopa CR x 0.75) + eğer tolkapon kullanıyorsa
[levodopa/karbidopa + (levodopa/karbidopa CR x 0.75) x 0.25 + (pramipeksol x 67.75) + (pergolid x 100) + (ropinirol x 16.67) + (bromokriptin x 10).

¶ İlaç dozu bilinen farklı ilaç alt grupları  kullanan tüm araştırma PH hastaları bildirildi (n = 289). 

NOS aksi belirtilmedikçe; OKB = Obsesif-kompulsif bozukluk; LEDD = levodopa eşdeğer dozu; Ppx = pramipeksol; Rop = ropinirol;
Per pergolid.

Tablo 1B Önerilen patolojik hiperseksualite operasyonel tanı
ölçütleri

A. Cinsel düşünce ve davranışların aşırı olması veya başlangıca
      göre aşağıdakilerden bir veya daha fazlasında başlangıca göre
      atipik bir değişim olması:

1. Cinsel düşüncelerle maladaptif preoküpasyon

2. Eşten uygun olmayan biçimde veya aşırı cinsel ilişki talebind
     bulunma

3. Fahişelik yapma alışkanlığı

4. Kompülsif mastürbasyon

5.  Telefonla cinsel sohbet hatlarının veya pornografik hatların ara

6. Parafili

B. Davranışın en az 1 ay sürmesi gerekmektedir.

C. Davranış aşağıdakilerden en az birine neden olmaktadır:

1. Belirgin sıkıntı

2. Davranış veya düşüncelerin engellenmesi çabasının başarısı
     olması veya ciddi anksiyete-depresyona sebebiyet vermesi

3. Zaman alıcı olması

4. Sosyal veya mesleki sorunlara yol açması.
D. Davranış mani veya hipomani periyotlarında ortaya çıkmaz.
E. C dışında tüm ölçütler karşılandıysa, hastalık subsendromiktir

Tablo 1A Hiperseksualite anketi

1. Cinsel arzunuz Parkinson ilaçlarına
      başlamanızla birlikte arttı mı?

Hayır Evet

Hayır Evet

Hayır Evet

Hayır Evet

Hayır Evet

2a. Sık sık cinsel düşünceleriniz oluyor mu?

2b. Sizce cinsel düşünceleriniz normal değil mi?

2c Eşiniz (veya sizin için önemli kişi) veya aileniz
       sizin bu cinsel davranışlarınızdan sıkıntı
       duyuyor mu veya endişeleniyor mu?

2d. Cinsel dergileri düzenli olarak alıyor musunuz
       veya İnternet’i pornografi için kullanıyor
       musunuz?

Eğer birinci soruya veya herhangi bir ikinci soruya “evet” cevabı verildiyse
skor eşik değerin üstündedir.
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HS erkeklerde (p < 0.05) ve erken bafllang›çl› PH’de (p
< 0.001) daha s›kt›. 

Tart›flma. PH hastalar›nda genel hayat boyu PG, HS ve-
ya CS prevalans› %6.1’di ve dopamin agonisti kullananlar-
da bu prevalans %13.7’ye ç›k›yordu. Dopamin agonist kul-
lanan PH hastalar›nda PG prevalans› %7.2, hiperseksualite
prevalans› %7.2 ve CS prevalans› da %1.4’dü. Kanada, On-
tario’da DSM tan›ml› hayat boyu PG prevalans›n›n %1 ol-
du¤u bilinmektedir.10 Genel popülasyonda hiperseksualite
veya CS prevalans› tam olarak bilinmemektedir. Tedavi al-
mam›fl PH hastalar›nda prevalans bilinmemektedir. 

Çal›flman›n güçlü yanlar› taraman›n sistematik do¤as›,
ilaç dozlar›n›n olgu kontrollü karfl›laflt›r›lmas› ve psikiyat-
rik de¤erlendirme yap›lmas›d›r. Koflullu geçerli HS tan› öl-
çütlerimiz yard›m›yla ayr›nt›l› bir tan›m kullanmam›z yön-
temsel amaçlar için ve klinik olarak yararl› bir kesme nok-
tas› olarak faydal› olsa da, getirisi s›n›rl› olabilir. Bunun da
ötesinde, anketlerin veya kad›nlarda hiperseksualite tan›
ölçütlerinin duyarl›l›¤› bilinmemektedir. Çal›flma dokto-
run görüflmesine ba¤l› de¤erlendirme yap›lmamas› nede-
niyle s›n›rl›d›r. ‹ç görü bozukluklar›nda eflin yard›m› belki
de yararl› olmufltur; yine de sakl› davran›fllar tespit edile-

memifl olabilir. Araflt›rmay› tamamlayamam›fl biliflsel bo-
zuklu¤u olan hastalar kaç›r›lm›fl olabilir. Patolojik yemek
yeme taranmam›flt›r, çünkü çal›flman›n yap›ld›¤› tarihler-
de PH literatüründe tan›mlanm›fl bir davran›fl de¤ildir. 

HS’nin dopamin agonistlerle iliflkisi bildirilmifl, ancak
özgün bir dopamin agonist belirlenmemifltir. Ancak levo-
dopa monoterapisi alt›nda da HS bildirilmifltir.3 Zaten bu
çal›flmada 2 hastada HS’ye levodopa monoterapisi s›ras›n-
da ya da ek agonist tedavisinden önce ortaya ç›km›flt›r.
Kombine patolojik ve subsendromik hiperseksualite grup-
lar›nda belirledi¤imiz yüksek LEDD dozunda agonist do-
zundan daha çok levodopa dozunun etkin oldu¤unu gör-
memiz, bu sorunun bir levodopa doz etkisi oldu¤unu gös-
termektedir. Ancak örnek boyutunun küçüklü¤ü ve tan›m-
lanan hasta gruplar›nda yüksek SS tam bir yorum yapma-
m›z› engellemektedir. 

HS’li 7 hastadan 6’s›nda komorbid depresyon mevcut-
tu. Depresyon bu davran›fllara sekonder midir, HS için
benzer patofizyolojik substratlara sahip midir ve birlikte
mi oluflurlar yoksa bu davran›fllara arac›l›k m› eder, bilin-
memektedir. Depresyon dopaminerjik ilaçlarla birlikte
sergilenen ilgi veya davran›fl tiplerinde de rol oynuyor ola-
bilir. Depresyonun antidepresan ilaçlarla tedavisi sayesin-
de iki hastada HS düzelmifltir. Ancak acaba antidepresan-
lar›n HS’yi tedavi etmesi HS’ye arac›l›k eden depresyonu
tedavi etmesinden mi, libidoyu azalt›c› etkisine mi ba¤l›,
davran›fllarla birlikte olan obsesyon belirtilerini düzeltme-
sinden mi yoksa HS üzerindeki do¤rudan etkisinden mi
bilmiyoruz. 

Çal›flmam›zda depresyonun HS’nin bafllang›c›na göre
bafllama zaman› tam olarak belirlenememifltir. Oysa her
iki olguda da depresyon CS’den önce geliflmifltir.9 Bir has-
tada antidepresanlarla depresyon tedavisi CS davran›fl›nda
da düzelme sa¤lam›flt›r. Ancak HS’de oldu¤u gibi bu dav-
ran›flta da düzelmenin alt›nda yatan mant›k aç›klanabilmifl
de¤ildir. 

Oranlar farkl› merkezlerdeki ilaç uygulamalar›ndan,
yüksek levodopa dozlar›ndan, tedavi ortam›ndan, kültür
ve çevreden etkilenebilir.
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