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Parkinson hastal›¤›nda afl›r› gündüz
uykululu¤u

‹laçlara m› ba¤l›, hastal›¤a m›?

M.D. Gjerstad, MD; G. Alves MD; T. Wentzel-Larsen, MSc; D. Aarsland MD, PhD; ve J.P. Larsen MD, PhD

Özet—Amaç: Populasyon bazl› bir kohort çal›flmas›nda 8 y›ldan uzun süredir takip edilen Parkinson hastalar›n›n (PH) demografik ve
klinik özelliklerini afl›r› gündüz uykululu¤u (EDS) geliflimi ile iliflkilendirmek. Metotlar: Toplam 232 PH hastas› 1993 y›l›nda populas-
yona dayal› prevalans çal›flmas›na kat›ld›lar. Hastalar prospektif olarak izlenerek 4 ve 8 y›l sonra tekrar muayene edildiler. Çal›flmaya
dahil edilen tüm ofis vizitlerinde yazarlar yar› flablon görüflmelerle klinik ve demografik de¤iflkenler hakk›nda bilgi toplad›lar. Standar-
dize parkinsonizm, depresyon ve kognitif bozukluk skorlamalar› kullan›ld›. EDS tan›s› uyku anketine ve 2001 y›l›nda kullan›lan Epworth
Uykululuk Skalas›na göre kondu. EDS ve birçok demografik ve klinik de¤iflken aras›ndaki iliflkiyi çözmek için veriler populasyon orta-
lamalar› al›nan lojistik regresyon modelleri ile analiz edildiler. Sonuçlar: Bafllang›çta kat›lan 232 kiflinin, 4 y›l sonraki de¤erlendirmede
138’i, 8 y›l sonraki de¤erlendirmede 89’u mevcut idi. EDS s›kl›¤› 1993 y›l›nda %5,6; 1997’de %22,5 ve 2001 y›l›nda %54,6 idi. Hastalar›n
ço¤unda EDS süre¤endi. Lojistik regresyon modelinde EDS yafl, cinsiyet ve dopamin agonist kullan›m›yla iliflkiliydi. Hiç dopamin ago-
nisti kullanmam›fl olan hastalarda hipersomni sadece Hoehn ve Yahr evresi ile iliflkili idi. Tart›flma: EDS, PH’nin s›k görülen ve süre-
¤en özelliklerinden biridir. Patofizyolojisi multifaktöryeldir. Yazarlar›n bulgular›, PH’de görülen hipersomniye hem yafl hem de uyku-
uyan›kl›k siklusunda hastal›¤a ba¤l› de¤iflikliklerin yol açt›¤› yönündedir. Dopamin agonistleriyle tedavi de hastalar›m›zda afl›r› gündüz
uykululu¤una katk›da bulunmufltur.
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PH hastalar›nca yaflanan uyku problemleri hastal›¤›n teda-
visinde önemli problemlerden biridir. Daha önce yapt›¤›-
m›z bir kesit çal›flmas›nda PH hastalar›n›n %15’inde, sa¤-
l›kl› yafll› populasyonun %1’inde ciddi somnolans (afl›r›
gündüz uykululu¤u) tespit ettik.1 Hastalar›n hipersomni
gelifltirme s›kl›¤› ve nedenleri hala tart›flma konusudur.
PH patolojisine ek olarak geceleri insomni ve parasomni-
ler ve kullan›lan sedatif ilaçlar›n da afl›r› gündüz uykululu-
¤una neden oldu¤u düflünülmektedir. Dopaminerjik ilaç-
lar›n ani uyku ataklar› ve genel hipersomni semptomlar›na
neden oldu¤una dair baz› kan›tlar bulunmaktad›r.2-7

PH hastalar›nda EDS oluflumuna yol açabilecek ilaçlar,
hastal›¤›n kendisi ve klinik ve demografik özellikler pros-
pektif olarak populasyona dayal› bir kohort çal›flmas›yla
taraf›m›zdan araflt›r›ld›. 

Metotlar. Çal›flma populasyonu. Bir Ocak 1993’de bat› Norveç Stavan-
ger bölgesinde yap›lan prevalans çal›flmas›nda kabaca prevalans 100.000
kiflide 110.9 idi. (toplam 245 hasta).8 Çal›flmadaki hasta kabul kriterleri,
daha önce detayl› olarak anlat›ld›.9 Tüm hastalara tan›, çal›flma grubunun
nörolo¤u taraf›ndan, yay›nlanm›fl tan› kriterlerine göre kondu.10 fiu ana
kadar, vefat eden daha önce r›zalar› al›nm›fl 22 hasta, otopsi ile nöropato-
lojik olarak de¤erlendirildi. ‹ncelenen tüm hastalarda hücre kayb› ve

substantia nigran›n hayatta kalan hücrelerinde α−sinükleinpozitif−Lewy
cisimcikleri tespit edilerek tan› kofirme edildi.11

1993’de Stavanger bölgesindeki 245 PH hastas›n›n 232’si gündüz uyku-
lulu¤u ve noktürnal uyku problemleri aç›s›ndan de¤erlendirildi.1,10 Hasta-
lardan 7’sine tekrar tan› konarak PH olmad›klar› belirlendi, 3’ü prevalans
günü ve muayene günü aras›nda ex oldu, 2’si çal›flmaya kat›lmay› reddetti
ve biri ciddi demans nedeniyle de¤erlendirilemedi. 1997’de toplam 138 ki-
fli, 2001’de 89 kifli uyku problemleri için tekrar de¤erlendirildi. Sekiz y›ll›k
takip s›ras›nda 126 hasta ex oldu, 17 hasta çal›flmaya devam etmeyi reddet-
ti veya hastal›k veya ciddi demans nedeniyle verileri eksik kald›.

Çal›flma dizayn›. PH hastalarla yap›lan prospektif, longitudinal, popu-
lasyona dayal› bu EDS çal›flmas›nda 1993, 1997 ve 2001 y›llar›nda ayn›
standardize muayene program› kullan›ld›. Ayaktan hasta poliklini¤ine
transportu zor olan hastalar evlerinde veya kald›klar› bak›m evlerinde
muayene edildi. Mini-Mental test (MMSE) skoru <28 olan tüm hastalar-
da klinik ve demografik bilgilerin temini için hastan›n yak›n› veya bak›c›-
s› vizitlere davet edildi.12

Klinik de¤erlendirme. Hastalar Unified Parkinson’s Disease Rating
Scale (UPDRS),13 Hoehn ve Yahr evreleme,14 demans tan› kriterleri
(DSM-III-R),15 Montgomery ve Aasberg Depresyon skalas› (MADRS)16

ve MMSE ile de¤erlendirildi. Her hastan›n hastal›k alt tipi tremor domi-
nant (TD), postural instabilite yürüyüfl bozuklu¤u (PIGD) ve daha önce-
ki çal›flmalarda tariflendi¤i gibi belirsiz olarak s›n›fland›r›ld›.17,18

Uyku bozukluklar›n›n de¤erlendirilmesi. Gündüz uykululu¤u ve gece
uyku problemlerinin de¤erlendirilmesi için çal›flmaya kat›lan tüm hasta-
lara Stavanger uykululuk anketi (SSQ) yap›ld›.10 Ayn› anket daha önce
yay›nlanm›fl PH hastalar›nda EDS’yi araflt›ran çal›flmalarda gündüz ve
gece uyku problemlerini araflt›rmak üzere kullan›lm›flt›r.1,10,19 Gündüz
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periyodunda uyku dönemlerinin say›s› ve süresi göz önünde bulunduru-
larak gündüz uykululu¤u, gündüz uykululu¤u yok ve EDS gruplar›na ay-
r›ld›. Gündüz 2 saatten fazla uyuyanlar veya günde 3 kez veya daha fazla
uyuya kalan hastalar EDS kabul edildi. Ayr›ca 2001 muayene program›-
na Epworth uykululuk skalas› (ESS)20 eklendi ve SSQ skorlar›yla karfl›-
laflt›r›ld›.

SSQ’ya göre EDS’li hastalar›n ortalama ESS skoru 16.3 (SS = 5.7),
EDS olmayan hastalar›n ortalama ESS skoru 5.7 (SS =4.4) (p < 0.005) idi.
SSQ’nun parças› olarak hastalara gece uyku problemleri olup olmad›¤›,
e¤er varsa ne tip problem yaflad›klar› soruldu. Uyku problemi nedeniyle
sedatif ilaç kullan›m› insomni olarak de¤erlendirildi. Muhtemel REM uy-
ku davran›fl bozuklu¤u (RBD) de¤erlendirmesi için hastalara ve bak›c›-
lar› veya hasta yak›nlar›na uyku s›ras›ndaki motor ve vokal aktiviteyi 0-3
aras› skorlamalar› istendi. Hastalar 2 (uyku s›ras›nda eflini uyand›racak
kadar aktif) veya 3 (fiziksel ve verbal olarak çok aktif, uyku s›ras›nda
kendimi veya eflimi incitiyorum) puan ald›klar›nda RBD’den flüphelenil-
di. Uykuda periodik bacak hareketlerini de¤erlendirmek için (PLMS),
hastalardan uyku s›ras›nda ani kas›lmalara ba¤l› yaflad›klar› problemleri
0-3 aras› notlamalar› istendi. Hastalar 2 (orta düzey uyku problemi) veya
3 puan(majör uyku problemi) ald›klar›nda PLMS’den flüphelenildi. 

‹statistiksel analiz. ‹statistiksel analizler için SPSS 11.0 (SPSS Inc.,
Chicago, IL) ve Stata (StataCorp LP, College Station, TX) kullan›ld›. 2001
y›l›nda sürekli de¤iflkenleri karfl›laflt›rmak için Mann-Whitney testleri,
EDS olan veya olmayan hastalar› kategorik de¤iflkenlerle karfl›laflt›rmak
için Pearson χ2 testi kulland›k. 

EDS ve demografik ve klinik de¤iflkenler aras›ndaki iliflki mevcut tüm
gözlemler kullan›larak populasyon ortalamas› al›nm›fl lojistik regresyon
modelleriyle analiz edildi (Stata prosedürü xtgee). Üçüncü ard›fl›k muaye-
ne yap›ld›¤›ndan biçimlendirilmemifl korelasyonlar kullan›ld›. Çok de¤ifl-
kenli model için çal›fl›lan kovaryantlar yafl, cinsiyet, hastal›k tipi (PIGD,
TD veya orta), hastal›k süresi, UPDRS motor ve günlük aktivite (ADL)
skorlar›, Hoehn ve Yahr evrelemesi, MMSE skorlar›, MADRS skoru, L-
Dopa dozu, bafllang›çta agonist kullan›m› (evet veya hay›r), halusinasyon-
lar (var/yok) ve insomni idi. Dopamin agonistlerinin etkisi olmadan EDS
de¤erlendirmesi için ayn› analizler, daha önce dopamin agonisti kullan-
m›fl tüm hastalar analiz d›fl› b›rak›larak yap›ld›. Son populasyon ortalama-
s› al›nm›fl lojistik regresyon modelinde analiz edilen anlaml› kovaryantlar,

düflük risk faktörlü hastalar› belirlemek  için kullan›ld› ve her durumda bu
hastalar›n EDS oran› araflt›r›larak EDS’nin belirlenen bu risk faktörlerin-
den ba¤›ms›z ortaya ç›k›p ç›kmad›¤› de¤erlendirildi. Çift yönlü p < 0,05
de¤eri anlaml› kabul edildi. Sekiz y›ll›k EDS prevalans› bafllang›çta EDS
olgu say›s›na tüm yeni olgu say›s› eklenip gözlem sürecinin ortas›ndaki
ortalama populasyon de¤erine bölünerek hesapland›.21

Sonuçlar. EDS ile iliflkili özellikler. Bafllang›ç ve takip vizitle-
rinde kaydedilen demografik ve klinik bilgiler tablo 1’de veril-
mifltir. Tek de¤iflkenli analizde, EDS her vizitte parkinsonizmin
ciddiyeti, kognitif bozukluk ve halusinasyon varl›¤› ile iliflkiliydi.
EDS’li hastalar EDS olmayanlara göre daha yafll›yd› ve daha
uzun süredir Parkinson hastas›yd›lar. Total MADRS skoru 1993
ve 1997 y›llar›nda EDS’li hastalarda daha yüksekti. RBD düflün-
düren özellikler sadece 1993 y›l›nda daha çok EDS’li hastalar ta-
raf›ndan bildirilirken, (p < 0.001) PLMS düflündüren özellikler
2001’de daha s›kt› (p = 0.05). ‹nsomni 2001 y›l›nda EDS olmayan
hastalarda daha s›kt›. Vizitlerin hiçbirinde günlük levodopa do-
zunda farkl›l›k yoktu. Buna karfl›l›k, dopamin agonist tedavisi
1997 y›l›nda EDS’li hastalarda daha s›kt›. 

Tablo 2’de hiç dopamin kullanmam›fl hastalarla, çal›flman›n
bafl›nda (1993) veya kontrollerde dopamin kullanan hastalar›n
klinik ve demografik bilgileri özetlenmektedir. Çal›flma süresin-
ce toplam 66 kifli dopamin agonisti kulland›. Bu 66 kifli, dopamin
kulanmayanlarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda daha gençti, daha uzun sü-
redir tedavi görüyordu, günlük levodopa dozlar› daha yüksekti
(p < 0.005) ve daha s›k flüpheli RBD bildirdiler (p = 0.01). Her iki
grupta EDS s›kl›¤›, parkinsonizm evresi, insomni, halusinasyon-
lar ve kognitif fonksiyonlar benzerdi. 

Tüm hastalar› içeren populasyon ortalamal› lojistik regresyon
modelinde EDS, yafl (p = 0.01, farkl›l›k oran› [OR] 1.05, %95 GA:
1.01 - 1.10), erkek cinsiyet (p = 0.045, OR 0.55, %95 GA: 0.29-
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Tablo 1 EDS’li ve EDS’siz PH hastalarının başlangıç viziti ve takip vizitlerdeki demografik ve klinik verileri.

100279913991

9404791479153

)7.83(91)5.74(91)2.14(04)6.35(22)7.64(29)8.26(22

*)6.9(47)9.5(8.87†)7.8(37)3.5(4.77*)7.8(1.37)5.6(67

10.8 (5.7) 8.8 (5.7)* 14.2 (5.5) 11.8 (4.7)* 15.7 (4.1) 13.3 (3.9)*

477 (274) 492 (242) 638 (437) 613 (353) 600 (407) 672.4 (430.5)

11 (31.4) 41 (20.8) 11 (26.8) 12 (12.4)* 10 (25) 17 (34.7)

21.5 (11.5) 13.2 (7.7)† 27.3 (8.9) 14.8 (8.1)† 32.7 (8.3) 19.1 (8.9)†

40.1 (17.3) 26.4 (14.7)† 47.2 (22.7) 27.6 (18.6)† 58.6 (17.4) 37.8 (18.4)†

3.7 (1.0) 2.7 (1.0)† 4.1 (0.8) 2.9 (0.9)† 4.1 (0.9) 2.9 (0.9)†

†)52(01)5.27(92†)8.52(52)1.05(32†)2.31(62)1.73(31

†)0.7(3.42)8.8(7.11†)8.5(9.52)1.01(7.71†)5.5(5.52)8.9(4.81

)4.8(2.8)40.5(81.8*)6.5(3.4)4.7(4.6†)9.5(4.7)5.7(2.21

*)3.76(33)5.24(71)5.94(84)9.06(52)9.75(411)8.26(22

14 (40.0) 20 (10.1)† 14 (34.1) 25 (25.7) 5 (12.5) 8 (16.3)

3 (8.6) 8 (4.0) 4 (9.7) 4 (4.1) 5 (12.5) 1 (2.0)*

— — — — 16.3 (5.7) 5.7 (4.4)†

EDS –EDS +

Hasta sayısı

Erkek, no. (%)

Yaş, y (SS)

Tedavi süresi, y (SS)

Günlük levodopa dozu, mg (SS)

Dopamine agonisti, no. (%)

UPDRS ADL skoru (SS)

UPDRS motor skoru (SS)

Hoehn ve Yahr evresi (SS)

Hallusinasyonlar, no. (%)

MMSE skoru (SS)

MADRS (SS)

İnsomni, no. (%)

RBD şüphesi uyandıran özellikler, no. (%)

PLMS şüphesi uyandıran özellikler, no. (%)

Epworth uykululuk skalası skoru (SS)

EDS –EDS + EDS –EDS +

Kategorik de¤iflkenler için ki-kare testi, sürekli de¤iflkenler için Mann-Whitney testi. Tüm p de¤erleri 2 uçludur. Tüm gözlemlerimiz sonuçlarda belirtilmifltir. 
* p ≤ 0.05; †p ≤ 0.005.

EDS = afl›r› gündüz uykululu¤u; UPDRS =birlefltirilmifl Parkinson hastal›¤› skor skalas›; ADL = günlük aktiviteler; MMSE = Mini-Mental test; MADRS = Mont-
gomery ve Aasberg depresyon skalas› ; RBD = REM uyku davran›fl bozuklu¤u; PLMS = uykuda periyodik ekstremite hareketleri
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0.98), bafllang›çta dopamin agonist kullan›m› (p = 0.007, OR 2.62,
%95 GA: 1.30 - 5.27) (tablo 3). Hoehn ve Yahr evrelemesinde
EDS ile iliflki trendi vard›. (p = 0.068; OR 1.05, GA: 0.99 - 1.12).

‹kinci analizde çal›flma s›ras›nda dopamin agonisti kullanan
hastalar (n = 66) analiz d›fl› b›rak›ld› ve kalan 166 hasta için lojis-
tik regresyon modeli tekrar çal›flt›r›ld›. Bu sefer EDS sadece Ho-
ehn ve Yahr evrelemesiyle iliflkiliydi (p = 0.043, OR 1.07, %95 GA:
1.0 - 1.15) (tablo 3).

Sekiz y›ll›k çal›flma süresince EDS geliflimi. Tüm 3 vizite devam
eden PH hasta say›s› 89 kifliydi. Bunlar›n 49’u çal›flma süresince
hiç dopamin agonisti kullanmad›. Tüm hastalarda EDS s›kl›¤›
1993 y›l›nda 5 kifliden (%5,6) 1997 y›l›nda 20 kifliye (%22.5) ve 2001
y›l›nda 40 kifliye (%44.9) ç›kar›ld›. 2001 y›l›nda ESS skoru>10 olan
hastalar›n oran› ayn›yd› (%44.9). Hiç dopamin kullanmayan hasta
grubunda EDS prevalans› 1993’de 2 hastadan (%4.1) 1997’de 9
hastaya (%18.4, 2001 y›l›nda 20 hastaya ç›kt›. 2001 y›l›nda ESS (s›-
n›r 11 puan) ile ölçülen prevalans %36.8 idi. Tüm hastalar için 8 y›l-
l›k EDS prevalans› %54.2 iken dopamin agonisti kullanmayanlarda
prevalans %46.5 idi.

1993 y›l›nda EDS bildiren tüm hastalarda 1997 y›l›nda da EDS
vard›. Fakat 1997 y›l›nda EDS tan›s› konan 4 hasta 2001 y›l›nda
EDS de¤ildi. Bu 4 hastada parkinsonizm ve kognitif y›k›m ilerle-
miflti. Bir hasta dopamin agonist tedavisini b›rak›p levodopa do-
zunu önemli ölçüde azaltm›flt›. Di¤er hastan›n 1997-2001 aras›
uyku ilac› kullanmaya bafllad›¤›ndan beri noktürnal uykusu iyi-
leflmiflti. Bir hastan›n MADRS skoru 1997’de 21’den, 2001’de 9’a
düfltü, ayr›ca ciddi kognitif y›k›m ile MMSE skoru 1997’de
23’ten, 2001’de 8’e düfltü. Son hastada görülen bir aç›klama yok-
tu, fakat hasta günde sadece 2 kez uyuya kald›¤›n› bildirdi.

Tart›flma. PH hastalar›nda EDS’yi araflturan birkaç longi-
tudinal çal›flma vard›r, fakat bunlar ya çok k›sa süreli ya da
küçük hasta gruplar›yla yap›lm›flt›r.19,22,23 Populasyona da-
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Tablo 3 Çok değişkenli analizde EDS ve birçok değişken arasındaki ilişki. Analizler tüm hastalara (n = 232) ve dopamin agonist
tedavisi görmeyen hastalara (n = 166)  uygulanmıştır.

OR z p OR z p % 95 GA% 95 GA

Tüm hastalar

Başlangıç yaşı, y (SS)

Cinsiyet

Tedavi süresi, y (SS)

UPDRS ADL skoru

UPDRS motor skoru

Hoehn ve Yahr evresi

MADRS

MMSE

Levodopa dozu

Dopamin agonistleri

İnsomni

Hallusinasyon

RBD şüphesi

PLMS şüphesi

PH tipi (tremor)

PH tipi (PIGD)

Zaman

Dopamin agonist tedavisi almayan hastalar

1.05 2.51 0.01 1.01–1.10 1.00 0.14 0.88 0.94–1.08

55.0 2.00 0.045 0.29–0.98 0.69 0.87 0.39 0.30–1.6

0.99 0.56 0.57 0.99–1.00 1.00 0.4 0.69 0.99–1.01

1.03 0.56 0.57 0.93–1.12 1.04 0.58 0.56 0.92–1.17

1.00 0.17 0.86 0.96–1.05 0.98 0.55 0.58 0.92–1.04

1.05 1.83 0.068 0.99–1.12 1.07 2.06 0.043 1.00–1.15

1.02 0.82 0.41 0.97–1.08 1.02 0.73 0.46 0.95–1.05

0.99 0.12 0.91 0.92–1.07 0.99 0.23 0.8 0.9–1.08

1.00 0.67 0.50 0.99–1.00 1.00 0.22 0.82 0.99–1.00

2.62 2.71 0.007 1.30–5.27 — — — —

1.12 0.36 0.72 0.60–2.09 0.71 0.74 0.46 0.29–1.75

0.77 0.52 0.61 0.30–2.04 0.81 0.35 0.73 0.25–2.60

0.78 0.27 0.79 0.13–4.73 0.29 0.94 0.35 0.02–3.84

0.71 0.65 0.52 0.26–1.98 0.39 1.01 0.31 0.06–2.39

1.01 0.02 0.98 0.43–2.38 0.94 0.10 0.92 0.32–2.78

1.58 1.01 0.31 0.64–3.87 1.59 0.80 0.42 0.50–5.04

90.814.1 0.001 1.30–1.54 1.39 6.16 0.001 1.25–1.54

Tablo 2 Çalışma süresi boyunca dopamin agonisti tedavisi almış
ve almamış Parkinson hastalarının başlangıç demografik ve
klinik bilgileri

Dopamin
agonisti tedavisi

almayanlar

Hasta sayısı

Erkek, no. (%)

Yaş, y (SS)

Tedavi süresi, y (SS)

Günlük levodopa dozu, mg (SS)

1993 yılında dopamin kullanımı, no (%)

EDS, no. (%)

UPDRS ADL skoru (SS)

UPDRS motor skoru (SS)

Hoehn ve Yahr evresi (SS)

Hallusinasyonlar, no. (%)

MMSE skoru (SS)

MADRS (SS)

İnsomni, no. (%)

RBD şüphesi uyandıran
    özellikler,no. (%)

PLMS şüphesi uyandıran
    özellikler,no. (%)

Dopamin
agonisti tedavisi

almayanlar

66661

)0.35(53)5.74(97

†)1.01(9.86)9.6(3.57

5.4 (4.99) 8.6 (4.9)†

450 (216) 588 (289)†

— 52 (78.8)

)6.61(11)4.41(42

14.5 (8.9) 14.4 (8.8)

28.7 (15.9) 27.9 (15.6)

2.8 (1.1) 2.8 (1.0)

29 (17.4) 10 (15.1)

)1.5(9.52)3.7(8.32

)2.6(6.8)3.6(9.7

)1.06(04)8.75(69

18 (10.8) 16 (24.2)*

7 (4.2) 4 (6.0)

EDS = afl›r› gündüz uykululu¤u; UPDRS = birlefltirilmifl Parkinson hastal›¤› skor skalas›; ADL = günlük aktiviteler; MMSE = Mini-Mental test; MADRS =
Montgomery ve Aasberg depresyon skalas› ; RBD = REM uyku davran›fl bozuklu¤u; PLMS = uykuda periyodik ekstremite hareketleri PH = Parkinson hastal›-
¤› PIGD = postural instabilite ve dengesizlik

Kategorik de¤iflkenler için Ki-kare testi, sürekli de¤iflkenler için Mann-Whit-
ney testi. Tüm p de¤erleri iki uçludur. Tüm gözlemlerimiz sonuçlarda belirtil-
mifltir.

p ≤ 0.05; †p ≤ 0.001.

EDS = afl›r› gündüz uykululu¤u; UPDRS = birlefltirilmifl Parkinson hastal›¤›
skor skalas›; ADL = günlük aktiviteler; MMSE = Mini-Mental test; MADRS
= Montgomery ve Aasberg depresyon skalas› ; RBD = REM uyku advran›fl
bozuklu¤u; PLMS = uykuda periyodik ekstremite hareketleri
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yal› bu çal›flmada hastalara PH tan›s› yay›nlanm›fl tan› kri-
terlerine9 göre titizlikle konmufl ve 8 y›ldan uzun süre takip
edilmifltir. Uyku ve uyan›kl›¤a etki edebilecek birçok mo-
tor ve motor olmayan özellik birçok de¤iflik enstrüman ile
ölçülmüfltür. Noktürnal uyku problemlerini ve gündüz uy-
kululu¤unu de¤erlendirmek için her vizitte SSQ uyku an-
ketini uygulad›k. Çal›flmam›z bafllad›¤› s›rada henüz mev-
cut olmayan ESS testi 2001 y›l›nda çal›flmam›za eklenerek
sonuçlar›m›z di¤er çal›flmalarla karfl›laflt›r›labilir düzeye
getirilmeye çal›fl›ld›. Hem SSQ hem de ESS zaman alma-
yan ve yap›lmas› kolay testlerdir. Fakat her ikisi de kiflisel
alg›lara dayanmaktad›r ve yak›n zamanl› bir derlemede be-
lirtildi¤i gibi gerçek bilgiyi almakta baz› kritik problemler
yaflanabilir.24 Uykuya dalmadan birkaç dakika önce oluflan
amnezi baz› hastalardaki muhtemel yalanc› negatifli¤i aç›k-
lamaktad›r.25 Ayr›ca hastalar bazen anket doldururken tu-
tars›z olabilmektedir. Bu özellikle kognitif bozuklu¤u olan
hastalarda geçerlidir. Dolay›s›yla, sonuçlar›m›zda EDS s›k-
l›¤›nda art›fl tespit etmifl olsak da bu data PH hastalar›nda
gerçek gündüz somnolans› prevalans›n›n alt›nda olabilir.

Literatürde PH hastalar›nda EDS prevalans› için %16-50
aras› de¤iflen de¤erler bildirilmifltir.26-29 Bu sonuçlar flafl›r-
t›c› de¤ildir, çünkü ço¤u çal›flma klinik ve kesit çal›flmala-
r›d›r ve farkl› tan› kriterlerine göre farkl› süredir ve farkl›
evrelerde seçilmifl hasta kohortlar›n› de¤erlendirmekte-
dir. Daha önceki populasyon çal›flmam›zda ciddi somno-
lans›n PH hastalar›nda sa¤l›kl› yafll› populasyona göre da-
ha s›k oldu¤unu tespit ettik.10 Ayr›ca 4 y›ll›k takip çal›flma-
s›nda hayatta kalan hastalar aras›nda EDS s›kl›¤› %8’den
%29’a yükselmiflti.19 Populasyona dayal› kohort, 8 y›ll›k ta-
kip çal›flmam›zda EDS prevalans› daha da artarak %40’a
yükselmifltir. Sekiz y›ll›k takip çal›flmas›nda yayg›n kulla-
n›lan ESS 11 puan s›n›r› kabul edildi¤inden EDS prevalan-
s› di¤er çal›flmalarla benzerdi. Bu sonuçlar hipersomninin
PH’daki önemli yerini vurgulamaktad›r. 

Bu çal›flman›n esas hedefi EDS’nin PH’nin kendisiyle mi
yoksa dopaminerjik ilaç tedavisiyle mi iliflkili oldu¤unu or-
taya koymakt›. Beyin-ilaç etkileflimlerinin ne kadar kompli-
ke oldu¤u ve muhtemel di¤er mekanizmalar göz önünde
bulundurulunca basite indirgenmifl tek yönlü cevaplar ve-
ya kat› sonuçlar bu çal›flmadan beklenen de¤ildi. Bununla
beraber sonuçlar›m›z PH hastalar›nda EDS'nin multifak-
töryel geliflimine önemli bak›fl aç›lar› katm›flt›r.

Dopaminerjik  ilaçlar›n tek dozda bile akut somnolansa
neden oldu¤u gözlemi bunlar›n EDS için bir neden olabi-
leceklerinin kan›t›d›r.30,31 Özellikle dopamin agonistleri ba-
z› hastalarda uykululuk haline neden olmaktad›r.24 Bu bil-
gilerle ayn› do¤rultuda biz dopamin agonistlerinin EDS ile
iliflkili oldu¤unu, levodopa ile böyle bir iliflki bulunmad›¤›-
n› gösterdik. Fakat EDS s›kl›¤› hiç dopamin agonisti kul-
lanmam›fl kiflilerde de neredeyse ayn›yd› ve 8 y›ll›k kon-
trol sürecinde ayn› dramatik art›fl› gösterdi. Bu, dopamin
agonistlerinin baz› hastalarda somnolans› provoke etmesi-
ne ra¤men EDS gelifliminde baz› baflka faktörlerin daha

önemli rol oynad›¤›n› düflündürmektedir. 
fiafl›rt›c› bir flekilde, tüm hastalar›n dahil edildi¤i analiz

modelinde, dopamin agonisti kullanmalar› fark etmeksizin,
hasta yafl› ve EDS aras›nda güçlü bir iliflki vard›. Ancak
hastal›¤›n ciddiyeti ile anlaml› de¤erlere ulaflmayan kore-
lasyon e¤ilimi vard›. De¤iflik yafl gruplar› için daha önce
yap›lan somnolans çal›flmalar›, bu flikayetin yafl artt›kça
artt›¤›n› göstermifltir.32 Fakat PH’de EDS’yi inceleyen mul-
tifaktöryel analizlerde yafl ba¤›ms›z olarak EDS ile iliflkili
bulunmam›flt›r.19,33,34 Longitudinal yaklafl›m ve uzun süreli
takip ile PH hastalar›nda yafllanma sürecinin de EDS’ye
katk›da bulundu¤unu gösterdik. Bu sonuçlar yafla ba¤l› ve
hastal›¤a ba¤l› faktörlerin kombinasyonunun beynin belli
bölgelerinde de¤iflikliklere neden olarak hipersomniye ne-
den oldu¤u hipotezini konfirme etmektedir. EDS’nin PH
hastalar›nda ayn› yafl grubu genel yafll› populasyona göre
çok daha s›k görülmesi yafllanman›n EDS geliflimine sade-
ce minimal etki etti¤ini göstermektedir.

Yukar›da belirtildi¤i gibi PH’de görülen EDS’de birçok
faktör aras›nda komplike etkileflim söz konusudur. Tüm
hastalar›n dahil edildi¤i modelde sadece Hoehn ve Yahr
evrelemesi EDS risk faktörü olma trendi gösterdi. Dopa-
min agonisti kullanan hastalar›n analiz d›fl› b›rak›ld›¤› ikin-
ci modelde parkinsonizm evrelemesi önemli hale geldi.
EDS gelifliminde patolojinin önemli oldu¤u sav› çal›flma-
m›zda PH hastalar›nda EDS’nin yüksek oranda sebat et-
mesiyle desteklenmifltir. Daha önceki 4 y›ll›k takip çal›fl-
mas›nda19 EDS tüm hastalarda persistan idi. Bu 8 y›ll›k ça-
l›flmada da EDS tan›s› alan ço¤u hasta ciddi somnolanstan
flikayetçi olmaya devam etti. 1997’de EDS tan›s› alan ve
2001 y›l›nda daha az somnolan oldu¤unu ifade eden 4 has-
ta istisna idi. Bu hastalar›n bir k›sm›nda somnolans›n azal-
mas›n› aç›klayacak makul nedenler vard›. Yine de esas
bulgumuz PH hastalar›n›n ço¤unda EDS persistan bir
özelliktir ve biyolojik sistem veya yap›lar›n disfonksiyonu-
na ba¤l›d›r. 

Uyku uyan›kl›k regülasyonu üst beyin sap›, mezensefa-
lon ve bunlardan ç›kan yollar› içine alan komplike bir sis-
temdir.35 Son zamanlarda, ventral periakuaduktal gri mad-
dede yer alan uyku-aktif nonstriatal dopaminerjik nöronlar
hasarland›¤›nda total uyku zaman›n›n artt›¤› bildirildi.36

PH’de patoloji, hastal›k prezente olmadan sistematik ola-
rak alt beyin sap›ndan mezensefalona, buradan mezokor-
teks ve en son neokortekse yay›l›r.37,38 EDS’nin a) PH’den
önce ortaya ç›kmas›, b) hastal›k progrese oldukça preva-
lans›n›n artmas› beklenir. Honolulu-Asia yafll›l›k çal›flmas›
EDS’li yafll› erkeklerde PH riskinin ilginç bir flekilde artt›-
¤›n› gösterdi.39 Bizim  sonuçlar›m›z ve bu sonuçlar birlefl-
tirildi¤inde hastal›k seyrinde EDS prevalans›nda görülen
dramatik art›fl PH patolojisinin EDS gelifliminde rol oyna-
d›¤› sav›n› desteklemektedir. 

Patolojinin yan› s›ra dopaminerjik ilaçlar, yafl ve birkaç
di¤er faktör gündüz uykululu¤unda rol oynayabilir. Nok-
türnal insomni, parasomniler, sedatif ilaçlar ve demans›n
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EDS’ye yol açt›¤› iddia edilmektedir. Analizimizde bu fak-
törlerin ço¤unu araflt›rd›k, fakat uyku apnesinin EDS üze-
rine etkisini de¤erlendirmedik. Uyku fragmantasyonu ve-
ya erken uyanma gibi medikal durumlar›n gece uykusu
kalitesini ve süresini azaltaca¤›na inan›yoruz. Fakat so-
nuçlar›m›z noktürnal uyku problemlerinin PH hastalar›n-
da görülen EDS’ye majör etkilerinin olmad›¤›n› göster-
mektedir. Çok de¤iflkenli regresyon modelimizde insom-
ni, RBD ve PLMS, EDS ile iliflkisiz bulundu. Tersine,
2001 y›l›ndaki takipte EDS tan›s› alm›fl hastalar›m›z EDS
olmayanlara göre daha az uyku problemi bildirdiler. Da-
ha önceki çal›flmalarda da benzer gözlemler bildirilmifl-
ti.33,34

Kognitif bozukluk ve EDS PH’de s›kt›r. PH hastalar›n-
da hipersomni demans kadar dramatik bir durumdur.40

Tek de¤iflkenli modelde kognitif bozukluk ve EDS aras›n-
da net iliflki bulduk. Çok de¤iflkenli analizde –daha  önce-
ki çal›flmalarda oldu¤u gibi– demans EDS ile iliflkili de¤il-
di.19,33,34 Çok de¤iflkenli analizde erkek cinsiyet ve EDS
aras›nda anlaml› iliflki bulduk. Baz› çal›flmalar genelde PH
de erkek hakimiyeti oldu¤undan bahsetse de daha önce
yay›nlad›¤›m›z kesit çal›flmas› d›fl›nda bizim yay›nlad›¤›-
m›z EDS çal›flmalar›nda biz böyle bir sonuca ulaflmad›k.8

Ek çal›flmalarla bu konu netlik kazanana kadar bu bulgu-
yu yorumlarken temkinli olmal›y›z.
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