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Daha akıcı bir okunabilirlik sağlanması amacıyla birçok 
yerde “Parkinson hastalığı” veya “Morbus Parkinson” 
yerine “Parkinson” kavramı kullanılmıştır.
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ÖN SÖZ
Değerli Okuyucu, 

Size veya bir yakınınıza Parkinson tanısı koyulmuştur. Bu 
hastalıkla yaşamayı ve sorunlarıyla baş etmeyi öğrenme-
niz gerektiği gerçeğinin yanı sıra hastalığın ve bu hastalıkla 
bağlantılı olarak kullanılan kavramların ne anlama geldiğini 
öğrenmeniz de sizin için elbette çok faydalı olacaktır. 

Aschaffensburg’da nöroloji uzmanı olan meslektaşım Bay 
Dr. Werner Hofmann ile birlikte bu hastalıkla bağlantılı 
olarak sıkça kullanılan kavramlara bir göz attık. Hastalığın 
seyri boyunca sizin de bir “Parkinson uzmanı” olacağınız 
konusunda sizi cesaretlendirmek istiyoruz. Mevcut broşür, 
doktor ile yapacağınız görüşmeleri kısaca özetlemenize, 
doktor raporunu ve bulguları daha iyi anlamanıza ve teda-
viyi gerçekleştiren doktorlar ile konuya hâkim olarak ileti-
şim kurmanıza yardımcı olacaktır. 

Dr. med. Uzman Psikolog Klaus Stecker
August-Bier 

Nöroloji ve Rehabilitasyon Kliniği  
Başhekimi
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Sıkça kullanılan kavramlar bu broşürde, tıpkı bir söz-
lükte olduğu gibi, anlaşılır bir biçimde açıklanmıştır. Kav-
ramları hızlıca bulabilmeniz için bunlar, alfabetik olarak 
sıralanmıştır. 

Bulgunuzu, buna ilişkin muayeneleri ve terapilerin etkilerini 
anladığınızda doktorlarınızla ve tedavi sürecine dâhil olan 
diğer kişilerle (örneğin fizyoterapistler, ergoterapi uzman-
ları vs.) aynı zeminde konuşabilmek ve terapiye yönelik 
kararları anlayıp bunlara katılmak sizin için kolaylaşacaktır. 
Öte yandan doktorlar ve terapistler tedavi ettikleri has-
taların bilgilendirilmiş olmasından ve hasta yakınları ile 
bu doğrultuda iletişim kurabilmekten memnuniyet duyar-
lar. Hasta ve hasta yakınları ile uzmanlık alanına uygun ve 
aydınlanmış bir iletişim kurmak, her hasta için gerekli olan 

bireysel terapinin en iyi şekilde planlanması için bir ön 
koşuldur. 

Size geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve “karmaşık tıp 
jargonunu” her zaman “net bir şekilde anlamanızı” diliyoruz. 
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ADL = Activities of Daily Living
(Türkçe: Günlük Yaşam Aktiviteleri)
ADL sağlık ve hasta bakımına yönelik temel bir kavramdır 
ve kişinin hayatını birinden yardım almadan sürdürebil-
mesi için gerekli olan aktiviteleri ve eylemleri ifade eder. 
Bunların arasında şunlar yer alır: Dinlenmek ve uyumak, 
hareket etmek, yıkanmak ve giyinmek, yemek ve içmek, 
yalnız başına tuvalete gidebilmek, güvenliği sağlayabilmek, 
bir şeyle meşgul olmak, iletişim kurmak, anlam bulmak ve 
kadın ya da erkek olarak hissetmek. Günlük yaşam aktivite-
leri (ADL) “Barthel Indeksinde” de dikkate alınmaktadır. Bu 
indeks, kişinin bağımsızlığı hakkında karar verir ve bakıma 
muhtaçlık durumunun sınıflandırılmasında temel alınır. 
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AHV = Arm-Halte-Versuch  
(Türkçe: KKT = Kol Kaldırma Testi)
KKT, nörolojik muayenenin bir parçası olan kol kaldırma 
testinin kısaltmasıdır. Bu testte hasta, iki elini yatay bir 
şekilde göğüs bölgesinin önüne gelecek şekilde kaldırır, 
gözlerini kapatır ve ellerini bu pozisyonda tutmaya çalışır. 
Doktor, bir kolun alçalması veya bir kolun içe doğru dönme-
sinden hafif ve günlük hayatta muhtemelen fark edilmeyen 
bir felç durumunun olup olmadığını anlayabilir. 

Akinesie/akinetisch 
(Türkçe: Akinezi/akinetik)
Kinezi/kinetik hareketlerin mümkün olması durumunu ifade 
eder. Parkinson ile bağlantılı olarak akinezi ve akinetik kav-
ramları, hastanın hareket edemediğini ve bu sebeple hare-
ketsizlik durumu içinde bulunduğunu ifade eder. Bunun yanı 
sıra ilaçları etkili bir şekilde ayarlanmış olan bir hastada ise 
akinetik bir krizden, yani hareket becerisinin tamamen kay-
bedildiği bir krizden bahsedilir. (Bkz. S. 13 ve 20)

Amimie  
(Türkçe: Mimiksizlik)
Her insan iletişimini ve dilsel ifadelerini uygun bir yüz 
mimiği ile vurgular. Mimiklerle ifade etme imkânları Par-
kinson hastalığında kısıtlıdır ve çok şiddetli durumlarda 
tamamen yitirilmiştir. Bu kavram her türlü mimiğin yoklu-
ğunu ifade eder ve ilgili kişinin yüzü donuk ve ifadesiz ola-
rak algılanır. (Bkz. S. 20) 

Amplitudenkonstantes Schriftbild 
(Türkçe: Genliği sabit yazı biçimi)
Parkinson mağduru olmayan kişiler, boyutu bakımından 
sabit bir yazı biçimine sahiptirler. Burada genliği sabit 
olan bir yazı biçiminden bahsetmekteyiz. Parkinson has-
talığında tipik olarak mikrografi görülür, diğer bir ifadeyle 
hasta bir cümle yazarken hastanın el yazısı gitgide küçül-
meye başlar. 
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Anosmie  
(Türkçe: Anosmi)
Anosmi, hiçbir kokunun alınamaması durumunu ifade eder. 
Kısmi olarak kaybolan veya kısıtlı olan koku duyusunu ifade 
eden hiposmi genellikle Parkinson hastalığından önce görü-
len ilk hastalık belirtisidir. Bu sebeple tanının onaylanması 
için koku kabiliyetinin ayrı olarak ölçülmesi faydalı olacaktır. 
(Bkz. S. 13 ve 20)

ASR = Achilles-Sehnen-Reflex  
(Türkçe: ATR = Aşil Tendon Refleksi)
Duran ve uzatılmış olan bacakta refleks çekici ile aşil ten-
donuna vurularak muayeneyi gerçekleştiren kişi tarafından 
aşil tendon refleksi tetiklenir. 

Ataktisch(es Gangbild)  
(Türkçe: Ataksik (yürüme tablosu))
Ataksik yürüme tablosu normal, göze çarpmayan yürüme 
tablosuna kıyasla tereddütlü ve düşme eğilimi ile karak-
terizedir. Ataksik yürüme biçimi kendini genellikle geniş 
bacak aralığı, yere yapışık bir yürüme ile göstermektedir. 
Bu yürüme tablosu farklı nedenlerden dolayı ortaya çıkan 
yürüme belirsizliğini dengelemek için oluşur. 
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A
Atypisches Parkinson-Syndrom  
(Türkçe: Atipik Parkinson Sendromu)
Atipik Parkinson Sendromu tipik Parkinson Sendromundan 
(Morbus Parkinson) farklıdır. 

Tipik Parkinson Sendromu beyindeki dopamin eksikliğin-
den kaynaklanır. Bu eksiklik sebebi ile hareketi kontrol 
eden merkezlerdeki sinir hücrelerinin iletişimi sekteye 
uğrar ve tipik Parkinson semptomları ortaya çıkar. Par-
kinson ile benzer semptomlara sahip olan ancak farklı 
sebeplerden kaynaklanan başka benzer hastalıklar da 
(nörodejeneratif hastalıklar) mevcuttur. Bunların arasında 
multi sistem atrofisi, progresif supranükleer bakış felci, 
kortikobazal dejenerasyon ve Lewy cisimcikli demans yer 
alır. Bu hastalıklarda Parkinson’a karşı kullanılan ilaçlar 
genellikle etki etmez veya çok kısıtlı ölçüde etki gösterir.  
(Bkz. S. 29, 30 ve 37) 
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BHV = Beinhalteversuch  
(Türkçe: BKT = Bacak Kaldırma Testi)
Bacak kaldırma testi genel nörolojik muayenenin bir par-
çasını tanımlar. Bu testte hasta sırtüstü yatar, uyluklarını 
büker ve baldırlarını yatay pozisyonda tutar. Gözler kapa-
tılır. Sağlıklı bir kişi bu pozisyonu belirli bir süre koruyabilir. 
Fakat bacaklardan birinin alçalması, farklı derecelerdeki 
felç durumunu işaret eder. 

Blickparese  
(Türkçe: Bakış felci)
Bakış hareketliliğinin, diğer bir ifadeyle göz hare-
ketliliğinin muayenesi nörolojik muayenenin bir par-
çasıdır. Bu muayenede hasta başını düz tutarak 
doktorun parmağını gözleriyle tüm yönlere doğru,  
yani sola ve sağa, yukarı ve aşağı ve aynı zamanda yan dış 
tarafa ve yan iç tarafa doğru takip eder. Bakış felci, hasta-
nın gözleriyle muayeneyi yapan kişinin parmağını bir yöne 
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veya farklı yönlere doğru takip edememesini içeren açık bir 
muayene bulgusunu ifade eder. Bakış felcinin türüne göre 
doktor bu sorunun olası kaynaklarını tespit edebilmektedir. 
(Bkz. S. 31) 

Bradydysdiadochokinese  
(Türkçe: Bradidisdiadokokinezi)
Diadokokinezinin kontrol edilmesi nörolojik muayenenin 
bir parçasıdır. Burada hasta kollarını büker ve iki elini ampul 
takar gibi hareket ettirir. Hareketin hızlı ve akıcı gerçekleş-
tirilmesi gerekir. Parkinson hastalığı genellikle bir tarafta 
başlar, bu sebeple elin akıcı döndürme hareketi genellikle bir 
elde daha önce kısıtlanır ve hareket dairesel değildir. Bu test, 
tanının doğrulanmasına hizmet edebilir. (Bkz. S. 13 ve 15)

Bradyphrenie  
(Türkçe: Bradifrenia)
Bradifrenia, Parkinson’da düşünce akışının, diğer bir ifa-
deyle beyin aktivitelerinin hızının yavaşladığını ifade 
etmektedir. Parkinson hastalığında mimiklerin azalması 
veya hiç olmaması sebebi ile yanlış bir şekilde bir bradifre-
nia durumunun söz konusu olduğu düşünülür. Hastalar böyle 
bir izlenim uyandırsa da beyindeki akışlar tamamen sorun-
suz olabilmektedir. 
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Dopaminergika  
(Türkçe: Dopaminerjikler)
Bu kavram, beyindeki dopamin reseptörlerini doğrudan 
uyaran ve bu sayede Parkinson hastalığında görülen beyin-
deki dopamin eksikliğini dengelemeye çalışan bir takım 
maddeleri ifade eder. Dopamin reseptörlerinin dopaminer-
jiklerle uyarılması sayesinde hastanın hareketliliğinin yine 
daha akıcı, daha normal olması amaçlanır. 

Dysarthrophone Sprechstörung  
(Türkçe: Dizartrik Konuşma Bozukluğu) 
Bu kavram, Parkinson hastalığında konuşmaya yönelik olan 
bir semptomu ifade eder. Sağlıklı kişilere göre gitgide daha 
sessiz konuşmak, telaffuzun netliğini kaybetmesi ve dil 
melodisinin eskisi kadar canlı olmaması Parkinson hasta-
ları için tipik bir durumdur. Tüm bunlar dizartrik konuşma 
bozukluğu olarak adlandırılır. 
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ayarlanmalıdır. Nihayetinde artan kas gerginliği acısının 
eşlik ettiği hareket edememe durumu da diskinezi olarak 
tanımlanmaktadır. Genç yaşta hastalığa yakalanan hasta-
larda diskinezi daha sık görülmektedir. (Bkz. S. 7 ve 20)

Dysosmie 
(Türkçe: Disosmi) 
Parkinson hastalığında koku alma bozukluğu, diğer bir ifa-
deyle azalan koku hassasiyeti motorik semptomlardan 
(hareket semptomları) çok önce ortaya çıkabilen, hastalı-
ğın erken belirtisidir. Disosmi, kokuların doğru yoğunlukta 
alınamadığı ve ayırt edilemediği, koku duyusundaki bir işlev 
bozukluğunu ifade eder. (Bkz. S. 8 ve 20)

Dysdiadochokinese  
(Türkçe: Disdiadokokinezi) 
Diadokokinezinin kontrol edilmesi nörolojik muayenenin 
bir parçasıdır. Burada hasta kollarını büker ve iki elini ampul 
takar gibi hareket ettirir. Bu hareketin uyumlu ve akıcı bir 
şekilde yapılması gerekmektedir. Burada disdiadokokinezi, 
bu hareketin dairesel bir şekilde yapılmadığını ve tutuk bir 
şekilde gerçekleştiğini ifade etmektedir. (Bkz. S. 11 ve 15)

Dyskinesien  
(Türkçe: Diskineziler) 
Diskineziler genellikle Parkinson hastalığının ileri evrele-
rinde ortaya çıkan istemsiz hareketleri ifade etmektedir. 
Tepe dozu diskinezisi, ilaç etkisinin en yüksek olduğu anda 
aşırı hareketliliği ifade eder, ilaç etkisinin azaldığı esnada 
ortaya çıkan diskineziler veya aniden oluşan hareketsiz-
lik durumları da vardır. Bu sebeple L-Dopa dozu, gerektiği 
kadar yüksek ancak mümkün olduğu kadar da düşük olarak 
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Dystonie 
(Türkçe: Distoni)
Distoni, diskinezinin bir ortaya çıkış biçimidir ve acı verici 
kasılmaların eşlik ettiği kötü bir hareketlilik durumunu 
tanımlar. Bu durum ağırlıklı olarak bacaklarda görülür ve 
genellikle geceleri ya da sabah erken saatlerde ortaya çıkar. 
Akşamları gecikmeli L-Dopa verilmesi veya sabah erken 
saatte suda çözünür L-Dopa preparatlarının verilmesiyle 
özellikle geceleri ve sabah erken saatlerde oluşan distoniler 
hafifletilebilmektedir. 

Dysurie 
(Türkçe: Disüri)
Parkinson hastalığında vejetatif eşlikçi semptomlar, yani 
kalp-dolaşım sistemi, mide-bağırsak sistemi veya böb-
rek-mesane sistemi şikâyetleri de görülmektedir. Disüri, 
idrar yapmanın zorlaştığı, sorunlu olduğu, geciktiği veya acı 
verdiği bir durumu ifade etmektedir. Idrar inkontinansı da 
disüri kavramı kapsamına girmektedir. (Bkz. S. 26)
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Eudiadochokinese  
(Türkçe: Normal diadokokinezi)
Normal diadokokinezi, nörolojik muayenenin bir parçası 
olarak kontrol edilir. Normal diadokokinezi, kollar bükülmüş 
haldeyken iki elin ampul takma hareketini yapma becerisi-
nin kısıtlanmamış olmasını tanımlamaktadır. Sağlıklı insan-
larda veya ilaç ayarı çok iyi yapılmış olan Parkinson hasta-
larında sorunsuz bir normal diadokokinezi görülmektedir. 
(Bkz. S. 11 ve 13)

Extrapyramidal  
(Türkçe: Ekstrapramidal)
Parkinson hastalığında, ekstrapramidal motor nörodejene-
retif bir hastalıktan söz edilmektedir. Piramidal sistem bey-
nimizde motorik yönetimini üstlenmektedir. Parkinson has-
talığında ortaya çıkan dopamin eksikliğinin oldukça güçlü 
etki ettiği ekstrapiramidal sistem, ince motor hareketlerin 
yapılmasını sağlamaktadır. Bu sebeple hasar durumunda, 

tremor gibi aşırı hareketlilik veya akinezi gibi hareket eksik-
liği ortaya çıkmaktadır. 

Extremitäten  
(Türkçe: Ekstremiteler)
Bu kavram tıpta kollar ve bacakların Latince adıdır. 
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Faszikulation  
(Türkçe: Fasikülasyon)
Özellikle, vücudun motor yönetimini etkileyen sinir hasta-
lıklarında fasikülasyonlar görülmektedir. Bunlar, kasların 
veya münferit kas demetlerinin kontrolsüz, istem dışı hare-
ketleridir ve genellikle kol ile bacak bölgelerindeki kaslarda 
görülmektedir. 

Finger-Tapping 
(Türkçe: Parmak vuruşu)
Parkinson hastalarının motor hareketleri, hastaların dönü-
şümlü olarak iki elinin parmaklarını uyluklarına veya bir 
zemine vurmaları sağlanarak test edilebilmektedir. Iyi  
bir şekilde gerçekleştirilen parmak vuruşu, güçlü bir hareket 
ve sol ve sağ el arasında hızlı bir dönüşümle karekterizedir. 
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Fluktuationen 
(Türkçe: Dalgalanmalar)
Parkinson hastalığının ileri evresinde vücuttaki dopamin 
üretimi daha da azalır ve beyindeki dopamin reseptörleri 
dopamin içeren ilaçlara karşı daha az hassasiyet gösterir. 
Etkide dalgalanmalar oluşur ve L-Dopa etkisinin azalması 
sonucunda hareketlilik azalır. Bu fenomenlere Tükenme 
(Wearing-off) Fenomeni veya Doz Sonu (End-of-dose) Aki-
nezisi adı da verilir; bu durum maddenin vücuttan elimine 
edilme sürecini tanımlar. Gerekirse münferit dozlar azal-
tılarak L-Dopa alım sıklıklarının artırılması bu dalgalanma-
ları önleyebilir. 

Freezing 
(Türkçe: Donma)
Donma fenomeni hem hastalar hem de tedaviyi yürüten 
doktorlar için oldukça etkileyici bir komplikasyondur. Par-
kinson hastalığı sürecinde özellikle bir harekete başlan-
dığında veya dar alanlardan geçilirken, hastanın donmuş 
olduğu izlenimini uyandıran bir durum ortaya çıkabilir. 
Kasılmayı ve gevşemeyi sağlayan kaslar eş zamanlı olarak 
harekete geçer ve hastalar kelimenin tam anlamıyla yere 
yapışır ve hareket edemezler. Kapı aralıklarında ise dar 
geçit sendromundan da söz edilir. Psikolojik gerginliğin 
artması da donma sendromunu tetikleyebilir. Yüksek sesle 
sayma, müzik veya ışık uyaranları gibi harici ritimleyiciler 
yardımıyla donma fenomeni atlatılabilir ve hareketlilik 
yeniden kazanılır. 

17



Gebundenes Gangbild  
(Türkçe: Bağlı yürüyüş paterni)
Parkinson hastalığında hastalığın süresi ilerledikçe sıklıkla 
öne doğru bükülmüş ve dışa doğru yayılımın az olduğu bir 
yürüyüş paterni ortaya çıkar. Adımlar küçülür, kollar daha 
az sallanır, genel hareketlilik azalmış izlenimi verir. Bağlı 
yürüyüş paterni bu semptomları toplu olarak ifade eden bir 
kavramdır. 

Glabellareflex  
(Türkçe: Glabella refleksi)
Glabella, burun kökünün üzerinde gözlerin arasında yer 
alan bir kemik çıkıntısıdır. Glabella refleksinde glabella 
üzerine vurulduktan sonra gözler kapanır. Bu reaksiyon 
bir bebekte doğduktan sonraki ilk haftalarda ve aylarda 
gözlemlenir. Beyin geliştikçe bu refleks baskılanır. Erken 
çocukluk çağındaki reflekslerin yetişkinlerde tekrar ortaya 
çıkması beyinde bir hasar olduğuna işaret eder. Bu durum 
Parkinson hastalığında da görülebilir. 
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Headdropping-Test oder Kopf-Fall-Test 
(Türkçe: Headdropping testi veya baş düşme testi)
Bu test Parkinson hastalığının doğru bir şekilde tanılanma-
sına yardımcı olur. Bu testte muayeneyi gerçekleştiren kişi 
rahat bir şekilde yatan hastanın başını sağ eli ile yukarı kal-
dırır ve onu sol eline bırakır. Sağlıklı kişilerde, hasta tam ola-
rak gevşemişse başı hemen ve doğrudan sol ele düşer. Buna 
karşın eğer bir Parkinson hastalığı mevcutsa baş doktorun 
diğer eline yavaşça kayarak ve gecikmeli olarak düşer. 

Hyperhidrosis 
(Türkçe: Hiperhidroz)
Hiperhidroz tüm vücutta veya eller, ayaklar ya da koltuk 
altları gibi bazı bölgelerde aşırı terleme durumunu tanım-
lar. Bu anlamda görülen normal ötesi terleme fiziksel efora 
ya da ortam sıcaklığının yüksek olmasına bağlı olmamalı-
dır. Hiperhidroz Parkinson hastalarında eşlikçi bir hastalık 
olabilir. 
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Hyperkinesien 
(Türkçe: Hiperkinezi)
Özellikle L-Dopa preparatlarının veya dopamin angonist-
lerinin fazla dozda verilmesi durumunda Parkinson hasta-
larında hiperkinezi, yani aşırı hareketlilik durumu ortaya 
çıkabilir. Bu durumda hastalar sakince oturamaz veya kol-
larını ya da bacaklarını kontrol altında tutamaz. Hastalar 
aşırı, kontrol edilemeyen hareketler yaparlar. Bu durumun 
terapisi Parkinson ilaçlarının optimize edilmesi ile sağlanır. 
(Bkz.S. 7, 13 ve 20)

Hypersexualität 
(Türkçe: Hiperseksüalite)
Bu kavram cinsel eylemlere yönelik isteğin artması anlamına 
gelir. Bunun sebebi bünyenin dopaminerjik (dopamin tara-
fından tetiklenen) etki eden Parkinson ilaçlarına aşırı yanıt 
vermesidir. Hasta, aşırı ölçüde ve kısmen uygun olmayan 
durumlarda cinsel aktiviteler gerçekleştirilmeye çalışır. Bu 
eğilim hem hasta hem de partneri için çok zorlayıcı olabilir. 
Bu durumun terapisi tetikleyici ilaçların kesilmesi ile sağlanır. 

Hypokinetisch 
(Türkçe: Hipokinetik)
Parkinson hastalarının yeterince hareketli olmaması, yani 
hareketlilikte ve hareket kapsamında kısıtlamaların görülmesi 
halinde hipokinetik durumdan söz edilir. (Bkz.S. 7, 13 ve 20)

Hypomimie 
(Türkçe: Hipomimi)
Hipomimi mimiklerde belirgin bir azalma durumunu tanım-
lar; bu durumda Parkinson hastalarının yüz mimikleri ile 
ifade olanakları ciddi şekilde kısıtlanmıştır. Bu durum has-
tanın yakın çevresi tarafından da ilk semptomlardan biri 
olarak fark edilir. (Bkz. S. 7)

Hyposmie 
(Türkçe: Hipozmi)
Parkinson hastalığının erken semptomlarından biri olarak, 
koku alma duyusu veya koku hassasiyeti kısıtlanabilir veya 
azalabilir. (Bkz. S. 8 ve 13)
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Impulskontrolle  
(Türkçe: Dürtü kontrolü)
Dürtü kontrolü, insanların aniden ortaya çıkan dürtülerini 
veya içgüdüsel isteklerini kontrol edebilme ve sosyal koşul-
lara uygun bir biçimde şekillendirme becerisini tanımlar. 
Dopaminerjik Parkinson ilaçları sebebiyle dürtü kontrolü 
bozulabilir, kısmen azalabilir ve hatta ortadan kalkabilir. 
Parkinson ilaçlarının sebep olduğu dürtü kontrol bozukluk-
ları yemek yemek, cinsellik, satın alma isteği (çok fazla ve 
gereksiz eşya satın alınır) ile ilişkilidir ve bazen hastalıklı 
oyun bağımlılığı da oluşabilir. 
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Kamptokormie 
(Türkçe: Kamptokormi)
Parkinson hastalığının ileri evresinde hasta aşırı derecede 
öne doğru eğilmiş bir duruş alabilir, bu duruşun isteyerek 
veya terapötik olarak düzeltilmesi pek mümkün değildir. 
En kötü durumda üst gövde bedene ya da bacaklara dik açı 
yapar. Patolojik olarak değişmiş olan bu vücut duruşu kamp-
tokormi olarak adlandırılır ve multi sistem atrofisi gibi ben-
zer hastalık tablolarında da ortaya çıkabilir. 

Kloni  
(Türkçe: Klonuslar) 
Klonuslar daha dar anlamda kontrol edilemeyen kas çekil-
melerini tanımlar. Sinir hasarları sonucu ortaya çıkan aşırı 
vücut gerginliği ve kas krampları nedeniyle özellikle uyluk 
kaslarında (diz kapağının “titremesine” yol açar) ya da ayak-
larda klonuslar görülebilir. 
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K
Kognitiv 
(Türkçe: Bilişsel)
Bilişsel kavramı beyinde gerçekleşen ve düşünmeyi etkile-
yen tüm süreçleri tanımlar. Bunların arasında zihinsel faali-
yetler, planlama, yansıtma, okuma, hesaplama, yazma, kitap 
okuma, hafıza vb. eylemler yer alır.
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MER (= Muskeleigenreflexe)
(Türkçe: MGR [= Monosinaptik Gerilme 
Refleksleri])
Monosinaptik gerilme refleksleri nörolog tarafından 
hem kollarda hem de bacaklarda tetiklenen refleksler-
dir. Reflekslerin aynı taraftan tetiklenebilir olması sinir 
sisteminin aksamamış olduğuna işaret eder, tek taraflı 
ya da ayaklarda gerçekleşmeyen refleks yanıtları belli 
hastalıklara işaret edebilir. 

Mikrografie 
(Türkçe: Mikrografi)
Parkinson hastalığında el yazısı ile yazılan bir cümlede 
yazının gittikçe küçülmesi de görülür. Yani yazma esna-
sında sapmaların genliği azalır. Mikrografi hastalığın 
erken evresinde de ilk semptomlardan biri olarak dik-
kat çekebilir. 
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M
Motorisch 
(Türkçe: Motorsal)
Bu kavram, insanın hareketleri ile ilişkili tüm beceri ve feno-
menleri tanımlar (motorik). 

MSA (= Multisystematrophie)
(Türkçe: MSA = Multi Sistem Atrofisi])

Multi sistem atrofisi Parkinson'a benzer semptomlarla 
seyreden fakat daha yakından ele alındığında Parkinson 
hastalığı olmayan bir hastalıktır. Parkinson hastalığında 
etkili olan L-Dopa preparatları veya dopamin agonistleri 
gibi ilaçlar genellikle multi sistem atrofisinde etki etmez. 

25



Nykturie  
(Türkçe: Noktüri) 
gece boyunca sık idrara çıkma anlamına gelir. Bu durum-
dan muzdarip olan hasta tuvalete gidip idrar boşaltmak 
için geceleri birkaç kez kalkmak zorunda kalır. (Bkz. 
Sayfa 14)

Nystagmus 
(Türkçe: Nistagmus) 
Nörolojik muayenede hasta, başını düz tutarak sadece 
gözleriyle muayene eden kişinin tüm yönlere doğru 
hareket ettirdiği parmağını takip eder. Sağa veya sola 
bakıldığında gözün son pozisyonda tekrar tekrar seğir-
mesi durumunda nistagmustan bahsedilir. Ayrıca nis-
tagmus yukarı ya da aşağı bakıldığında da görülebilir 
ya da düz bakıldığında spontane nistagmus da ortaya 
çıkabilir. Nistagmusun oluşması, beyin sapı veya orta 
beyin tutulumunun bir işareti olabilir. 
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OFF 
Bu kavram hareketliliğin çok azaldığı ve hastaların nere-
deyse hiç hareket edemediği dönemleri tanımlar. OFF 
dönemleri özellikle ilaçların etkisi azaldığında ortaya çıkar. 

ON (ON/OFF-Phänomen/-Zeiten, Sudden OFF) 
(Türkçe: ON [ON/OFF fenomenleri/dönemleri, 
ani OFF)

ON, Parkinson hastalığında genellikle başarılı bir terapi 
sonucunda hastanın rahat hareket edebildiği dönemleri 
tanımlar. Bir ON/OFF fenomeninde hareketliliğin iyi ve kötü 
olduğu dönemler birbirini takip eder. Iyi bir ON döneminde, 
aniden ve görülebilir dış etkenler olmaksızın ve ilaçların 
etkisinin azalması ile açıklanamayacak şekilde hareketli-
likte azalma olmasına veya hareketsizliğin ortaya çıkma-
sına ani OFF adı verilir. Bu durum bazen “proksismal” OFF 
olarak da tanımlanır. 
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Orthostase-Reaktion 
(Türkçe: Ortostatik reaksiyon)
Parkinson hastalığında dolaşım regülasyonunun normal 
mekanizmaları genellikle bozulmuştur. Buna bağlı olarak 
hastalar oturma pozisyonundayken aniden ayağa kalktık-
larında baş dönmesi veya "gözlerin kararması" şeklinde 
kendini gösteren tansiyon düşmesi yaşayabilirler. En kötü 
durumda dolaşıma bağlı kollaps oluşabilir. 
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P
Pallästhesie 
(Türkçe: Palestezi) 
Bu kavram sağlıklı insanlarda, titreşimleri algılayabilme 
kabiliyetini tanımlar. Nörolojik muayenede bir diyapazon ile 
ayak bileğindeki uzun sinir yollarının işlevselliği kontrol edi-
lir. Bu uygulamada muayeneyi gerçekleştiren kişi bir diya-
pazon kullanır ve buna sabitlenmiş bir ölçek yardımıyla tit-
reşim algısının nasıl olduğunu, yani palestezinin ne derece 
belirgin olduğunu görebilir. Algılama 8/8 ila 0/8 derecesi 
arasında değişebilir. 

Pallhypästhesie 
(Türkçe: Palhipoestezi)
Nörolojik muayenede titreşimlerin algılanmasındaki 
azalma durumunu tanımlar. Sağlıklı kişilerde palestezi 8/8 
ile ayak bileği bölgesinde oldukça belirgindir, palhipoestezi 
durumunda algılama seviyesi 6/8 veya daha düşüktür. 

Parkinson-Syndrom vom gemischten Typ  
(Türkçe: Karışık tip Parkinson Sendromu) 
Parkinson hastalığı farklı biçimlerde ortaya çıkabilir. Bazı 
türlerinde tremor, yani titreme ön plandadır. Diğer bir 
türünde ise akinezi, yani hareketsizlik ön planda yer alır. Bu 
durumlarda tremor baskın ya da akinezi baskın Parkinson 
Sendromundan söz edilir. Hastalığın her iki semptom alanı-
nın da eşit derecede görüldüğü biçimine karışık tip Parkin-
son Sendromu adı verilir. (Bkz. S. 8 , 30 ve 37) 

Parkinsonoid 
(Türkçe: Parkinsonizm)
Bu kavram Parkinson hastalığına benzeyen fakat Parkin-
son hastalığına bağlı olmayan hareket süreçlerini ve vücut 
duruşlarını tanımlar. Parkinson hastalığının başlıca semp-
tomları: Tremor, akinezi ve rigordur. Bu semptomlar genel-
likle ilaçların, özellikle de nöroleptiklerin yan etkileri olarak 
ortaya çıkar ve parkinsonizm olarak tanımlanır. 

29



P
Paroxysmal 
(Türkçe: Proksismal)
Proksismal kavramı Parkinson semptomlarının aniden ve 
beklenmedik bir şekilde ortaya çıkmasını veya ON-OFF 
dönemleri arasındaki geçişleri ifade eder. 

Pathologisch 
(Türkçe: Patolojik) 
Bu kavram, hastalıklı kavramının Latince karşılığıdır. 

Postural 
(Türkçe: Postüral)
Parkinson hastalığında sıklıkla postüral bir bozukluk ortaya 
çıkar. Bu kavram esas olarak hastanın ayakta dururken sta-
bil olmayan duruşunu tanımlar. Nörolojik muayenede göz-
leri kapalı bir şekilde ayakta duran hasta hafifçe omzundan 
çekilir. Eğer hasta itme sebebiyle sallanırsa veya düşerse 
(bu durumda muayeneyi gerçekleştiren kişi hastayı tutar) 
postüral instabilite söz konusudur. 

Primäres Parkinson-Syndrom  
vom Äquivalenztyp 
(Türkçe: Eş değer tipte Primer Parkinson 
Sendromu) 

Parkinson Sendromu için dopamin eksikliğinden başka bir 
sebep bulunamaması durumunda Primer Parkinson Send-
romundan söz edilir. Eş değer tip, akinezi (hareketsizlik) ve 
tremor (titreme) semptomlarının beraberce görülmesini 
tanımlar. (Bakınız S. 8, 29 ve 37) 

Progredienz 
Türkçe: (Ilerleyici)
Ilerleyici kavramı, Parkinson hastalığı sürecinde semptom-
ların genellikle arttığını ifade eder. Dopamin üreten beyin 
hücrelerinin nörodejenerasyonu ilerler, yani dopamin üre-
timi gittikçe azalır, bunun sonucunda da semptomlar da iler-
leyerek artar. 
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Propulsionsphänomen 
(Türkçe: Itme fenomeni)
Parkinson hastalarında itme fenomeni veya itme eğilimi 
yalpalı hareketlerde vücut duruşunun öne doğru eğilmesi, 
daha hızlı yürünmesi ve bazen öne doğru düşülmesi eğili-
mini tanımlar. 

PSP (= progressive supranukleäre Blickparese)  
(Türkçe: PSBF [= progresif supranükleer bakış 
felci])

Steele-Richardson Olszewski Sendromu olarak da adlandı-
rılan progresif supranükleer bakış felci de akinezi ve rigor 
semptomlarının eşlik ettiği ilerleyici nörodejeneratif bir 
hastalıktır. Buna yukarı veya aşağı doğru bakış felci de ekle-
nir ve erken düşmeler başlar. Parkinson hastalığında etkili 
olan dopamin ilacı bu hastalıkta etki etmez. (Bkz. S. 10)

Pulsion 
(Türkçe: Pulsiyon)
Parkinson hastaları öne ya da arkaya eğilme eğilimi göste-
rirler. Bu durumda pulsiyon eğiliminden söz edilir. Eğer bu 
eğilim hastayı öne çekerse buna antepulsiyon, hasta arkaya 
eğilme eğilimi gösterirse veya arkaya doğru düşerse buna 
retropulsiyon denir. Pulsiyon eğilimleri hasta ayağa kaldı-
rılarak kontrol edilir. Bu sırada hasta gözlerini kapatmalıdır 
ve muayeneyi gerçekleştiren kişi onu omzundan öne veya 
arkaya doğru hafifçe iter. Düşecek gibi olması durumunda 
tabii ki muayeneyi gerçekleştiren kişi hastayı tutar. 
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REM-Schlaf-(Verhaltens-)Störung 
(Türkçe: REM uykusu [davranış] bozukluğu) 

REM Ingilizce “Rapid Eye Movement” ifadesinin kısaltma-
sıdır. REM uykusu, insanın en yoğun rüya gördüğü ve bu 
sırada kapalı gözlerin en çok hareket ettiği fazdır. Bir REM 
uyku davranışı bozukluğunda, rüya deneyimleri çerçeve-
sinde kısmen saldırgan davranış kalıpları görülür. Bu sırada 
yatak partnerinin fiziksel olarak saldırıya uğraması bile söz 
konusu olabilir. Uyandıktan sonra hasta derhal kendini top-
lar. Görülen rüya tamamen hatırlanır. REM uyku davranışı 
bozukluğu genellikle gecenin ikinci yarısında görülür. 

Retropulsionstest 
(Türkçe: Retropulsiyon testi)
Hasta retropulsiyon testinde muayeneyi gerçekleştiren 
kişinin önünde düz bir şekilde ayakta durur ve gözlerini 
kapatır. Hasta aniden arkaya çekilerek bir retropulsiyon, 
yani itme durumunda arkaya düşme eğiliminin olup olma-
dığı kontrol edilir. R
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R
Rigide  
(Türkçe: Rijit)
Parkinson hastalığında akinetik-rijit hareket kısıtlamaları 
ortaya çıkar. Bu durumda akinetik kavramı hareket ede-
bilme becerisinin kısıtlı olmasını tanımlarken, rijit hareket-
ler ise hareketlerin dirence karşı yapıldığını belirtir. 

Rigor 
(Türkçe: Rigor)
Rigor, Parkinson hastalığında hastalığı tanımlayan baş-
lıca semptomlardan biridir. Yatar pozisyonda ve gevşemiş 
durumdaki sağlıklı kişilerde kollar ve bacaklar serbest ve 
akıcı bir şekilde hareket ettirilebilmektedir. Fakat rigor 
mevcutsa hareket sadece sert bir dirence karşı güçlükle ve 
genellikle dişli bir çarkta olduğu gibi kesik kesik yapılabilir. 

Romberg-Stehversuch 
(Türkçe: Romberg duruş testi)
Romberg duruş testi, derinlemesine gerçekleştirilen nöro-
lojik muayenenin bir parçasıdır. Bu test sırasında hasta 
kollarını açarak muayeneyi gerçekleştiren kişinin önünde 
durur ve gözlerini kapatır. Romberg duruş testinde hasta-
nın güvenli duruşu, optik geri bildirim devre dışı bırakılarak 
değerlendirilir. 
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Salbengesicht  
(Türkçe: Kremli yüz)
Parkinson hastalığında genellikle yağ bezleri aşırı salgı üre-
tir. Bu sebeple yüz sanki yoğun bir kremle yağlanmış gibi 
parlak görünür. Bu sebeple kremli yüz ifadesi kullanılır. 

Sialorrhoe 
(Türkçe: Hipersalivasyon)
Parkinson hastalarında sıklıkla aşırı salya akması sorunu 
görülür. Bunun sebebi Parkinson hastalığı sebebiyle yutma 
yetisinde kısıtlama olması ve dolayısıyla salyanın artık 
bilinçsizce kesintisiz olarak yutulamaması ve kontrolsüz bir 
şekilde ağızdan dışarı akması olabilir. S
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Start- und Stopphemmung/Start Hesitation 
(Türkçe: Başlama ve durma tutukluğu/Başlama 
tereddüdü)

Donma olarak da adlandırılan başlama tutukluğu, Parkinson 
hastalığında hastaların kendilerinden istenmesi durumunda 
özellikle yürümeye başlarken ve dar noktalarda donmuş gibi 
hareketsiz kalmaları durumunu tanımlamaktadır. Hareket 
etmeye başladıktan sonra, hareketin ani bir komutla bir-
den sonlandırılması bazı hastalar için mümkün değildir. Bu 
durumda durma tutukluğundan söz edilir. 
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Tonuserhöhung  
(Türkçe: Tonus artışı) 
Tonusun anlamı: Kasların kasılı olma durumudur. Yatar pozis-
yonda ve gevşemiş durumdaki sağlıklı kişilerde kollar ve 
bacaklar muayeneyi gerçekleştiren kişi tarafından serbest 
ve akıcı bir şekilde hareket ettirilebilir. Pasif hareketlerde 
herhangi bir direnç hissedilmez. Parkinson hastalığı çer-
çevesinde görülen rigor türü bir tonus artışında veya inme 
hastalığına bağlı spastik tonus artışında farklı şiddetlerde 
dişli çark benzeri ve sürekli bir direnç hissedilmektedir. Kol-
lar ve bacaklar serbestçe hareket ettirilemez. T
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T
Tremor-Dominanz-Typ 
(Türkçe: Tremor baskın tip)
Tremor, rigor, akinezi ve postüral instabilite, Parkinson has-
talığının başlıca semptomlarıdır. Semptomlardan tremorun 
ön planda olması veya tek semptom olması durumunda tre-
mor baskın Parkinson sendromundan veya tremor baskın 
tipten söz edilir.  (Bkz. S. 8, 29 ve 30)

Tremor (getriggert, ungetriggert) 
(Türkçe: Tremor [tetiklenmiş, tetiklenmemiş])
Parkinson hastalığının başlıca semptomlarından biri titre-
medir (tremor). Parkinson tremoru, dinlenme durumunda 
görüldüğü, genellikle 5-7 Hz'lik bir frekansta görüldüğü ve 
sıklıkla kaba osilasyonlu olduğu için esansiyel tremordan 
ayırt edilmelidir. Yani Parkinson hastalığı için tipik bir tre-
mor vardır. 

Bu bağlamda tetiklenmiş kavramı, tremorun ör. süre bas-
kısı gibi dış bir uyaran tarafından tetiklendiği anlamına gelir. 
Tetiklenmemiş ise titremenin duygusal gerginlik durum-
larının vb. etkisi olmaksızın ortaya çıkması demektir. Bu 
durum hasta tarafından genellikle çok rahatsız edici olarak 
algılanır. 
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Unterberger-Tretversuch 
(Türkçe: Unterberger testi)
Unterberger testi, genel nörolojik muayene çerçevesinde 
uygulanan koordinasyon testinin bir parçasıdır. Bu sırada 
hasta kollarını açarak muayeneyi gerçekleştiren kişinin 
önünde durur ve gözlerini kapatır. Daha sonra hastadan bir 
bacağıyla öne adım atarken diğer bacağını kaldırması iste-
nir. Bu deneme yarım ila bir dakika boyunca yapılır. Bir tarafa 
doğru sapma olması durumunda muayeneyi gerçekleştiren 
kişi burada vücudun koordinasyonunda veya yöneliminde 
bir bozukluk olup olmadığını tespit edecektir. V
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Vaskulär 
(Türkçe: Vasküler)
Bu Latince tıbbi kavram, kan damarları ile ilgili her şeyi 
tanımlar. Örneğin tedavi edilmeyen yüksek tansiyon has-
talığı sonucu oluşan kronik dolaşım bozuklukları, vasküler 
kökenli bir Parkinson sendromuna yol açabilir. V
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Zahnradphänomen 
(Türkçe: Dişli çark fenomeni)
Dişli çark fenomeni, kolların veya bacakların pasif olarak 
hareket ettirilmesi sırasında karşılaşılan direnci ve hareket-
lerin Parkinson hastalarında tıpkı dişli bir çarkta olduğu gibi 
sadece kesik kesik ve küçük adımlarla mümkün olması duru-
munu tanımlar. Dişli çark fenomeninden bahsedebilmek için 
rigor, yani kollarda ve bacaklarda patojenik bir tonus artışı 
mevcut olmalıdır. Z
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Zeigeataxie FNV, KHV 
(Türkçe: Gösterme ataksisi PBT, DTT)
PBT kısaltması parmak burun testi anlamına gelir. Bu testte 
hasta gözleri kapalı ve kolları aşağı bırakılmış durumdayken 
işaret parmağıyla geniş bir kavis çizerek burnuna dokun-
maya çalışır. Bu test her iki tarafta da uygulanır. 

DTT kısaltması diz topuk testi anlamına gelir. Bu testte yatar 
pozisyondaki hasta bir bacağının topuğunu diğer bacağının 
diz kapağının üzerine koymaya ve kaval kemiği boyunca düz 
bir şekilde aşağı doğru ilerletmeye çalışır. 

Bir ataksi durumunda parmak burun testi sonucunda burun 
bulunamayabilir. Diz topuk testinde hasta diğer bacağı-
nın diz kapağını isabet ettiremez ve baldır boyunca kaval 
kemiği üzerinde belirgin zik-zaklar çizerek ilerler. 
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