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• Nörolojik hastalıklar, bozukluklar ve yaralanmalar, 
dünyada ve Türkiye’de en önemli engellilik 
nedenleri arasındadır. 

• Çoğu ileri yaşta sık görülen kronik hastalıklardır; 
hasta bireyler için olduğu kadar aileler için de 
başa çıkılması gereken, hastada ciddi fonksiyonel 
kısıtlılıklara yol açan hastalıklardır. 
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• Ayrıca nörolojik hasalıkların topluma getirdiği 
kayda değer bir maliyet yükü vardır. 

• Türkiye nüfusunun giderek yaşlandığı göz 
önünde bulundurulduğunda, bu maliyet 
giderek artacaktır. 
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NÖROLOJİK HASTALIKLAR

1. Demans

2. Epilepsi

3. Baş ağrısı bozuklukları

4. Multiple Skleroz

5. Parkinson Hastalığı

6. Nöro-enfeksiyonlar

7. Malnutrisyonla ilgili Nörolojik 
bozukluklar

8. Nörolojik bozukluklarla ilgili 
ağrılar

9. İnme’ler

10. Travmatik Beyin yaralanmaları

– Dementia (Demans)

– Epilepsy (Epilepsi, Sara Hastalığı)

– Headache disorders (Baş Ağrıları)

– Multiple sclerosis (MS)

– Neuroinfections (Sinir Sistemi 
Enfeksiyonları)

– Neurological disorders associated with 
malnutrition

– Pain associated with neurological 
disorders

– Parkinson’s disease

– Stroke (İnme)

– Traumatic brain injuries (Travmalar)
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DSÖ-DALY Projeksiyonu
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DSÖ-DALY Projeksiyonu 
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DSÖ-DALY Projeksiyonu
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DSÖ-DALY Projeksiyonu
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DSÖ – Ölüm Nedenleri Projeksiyonu
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DSÖ – Ölüm Nedenleri Projeksiyonu
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Serebrovasküler Hastalııklar

• Görüntüleme çalışmaları klinik olarak sessiz yeni 
iskemik olayların  semptomatik olanlar kadar sık 
olduğunu gösteriyor.

• Bir kere iskemik atak geçiren hastaların yarısından 
fazlası 10 yıl içinde yeni bir atak geçiriyor. 

• Bunlar da ilk ataktan sonra takip, ve korunma 
önlemlerini çok önemli hala getiriyor.
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İnme- Engellilik

• Serebrovasküler hastalıklar uzun süreli engelliliğin en önemli 
sebebi. 

• Felç sonrası ilk 3 ayı sağ atlatan hastaların yarısı 5 yıl, 

• 1/3'ü de 10 yıl sonra da yaşıyor.

• Sağ kalanların %60'ının kendi kendine bakabileceği, 

• %75'nin yardımsız yürüyebileceği tahmin ediliyor.

• %20’sinin ise kurumsal bakım ihtiyacının olduğu düşünülüyor.

• Psiko-sosyal engellerin fiziksel engellerden daha yaygın olduğu 
görülmektedir.
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İnme- Erken Müdahale

• ABD'de hastaların %60'ı inme geçirdikten sonra 3 
saat içinde 

• Avrupa'da %40-56'sı 6 saat içinde

• Türkiye'de ise %40'ı 12 saat içinde hastaneye 
ulaşıyor.
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• Korunmada Aspirin en maliyet etkin yöntem 
(yaklaşık 58 dolara 1 ölüm veya bağımlı olmayı 
engelliyor) 

• Rahat ulaşılabilir, ucuz ve güvenilir.

• Trombolitikler daha az maliyet etkin.

14



İnme- Önlemler

• Tansiyonu düşürmek

• Kolestrol artışı  inme riskini artırmasa da kolestrolü düşürmek 
inme riskini azaltır (Statin ?)

• Aspirin

• Oral antikoagulanlar

• Sigrayı bırakmak, fiziksel aktiviteyi 
artırmak, zayıflamak, potasyumdan 
zengin beslenmek
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DEMANS

• Demans: Beyinde hasardan kaynaklanan ve 
ilerleyen bir bozukluk olup kişinin yaşından 
beklenen beyin performansını gösterememesidir.

• Demans; ilerleyici ve ölümcül bir hastalıktır. 
Hafızada bozukluk, günlük yaşam aktivitelerinde 
ilerleyici gerileme, çeşitli psikiyatrik semptomlar 
ve davranış bozukluklarıyla karakterizedir. 
Alzheimer hastalığı demansın en sık nedenidir.

• 60 yaş üstü engelli yaşam yılı sebebinin %11.2 si 
demans nedeniyledir (inme %9.5, kas iskelet 
rahatsızlıkarı %8.9)
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Demans ve Alzheimer Hastalığı
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Demans-Klinik

• Alzheimer’da demans yakın hafıza yitimiyle,

• Lewy hastalığında uyku problemleri ve 
halüsinasyonlarla başlayabilir .

• DSM-IV’e göre demans tanısı için hafıza 
bozukluğuyla birlikte en az bir ek bilişsel bozukluk 
bulunmalıdır.
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Demans ve Alzheimer - Klinik

• Bazı davranış değişiklikleri kalıcı olabilir. 

• İlerleyen aşamalarda birey tamamen 
başkalarına bağımlı hale gelir. 

• Demansla sonuçlanabilen diğer durumlar: 
madde kullanımı, alkolizm, ALS, subdüral
hematom, tümörler, B12 eksikliği, hipotiroidi, 
nörosifiliz…
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DSM-IV Kriterlerine Göre Alzheimer 
Tipi Demans Tanısı
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Demans ve Alzheimer – Prevalans ve İnsidans

• Meta-analizler, bir takım metodolojik 
varyasyonlar dışında, tüm coğrafi bölgelerde 
benzer dağılım olduğunu gösteriyor

• Genelde prevalans, 60-64 yaşlarında %0.3-1 iken; 
95 yaş üzerinde %43-68 gibi *

• Brookmeyer ve ark., hastalık başlangıcının 2 yıl 
ertelenmesi durumunda, vaka sayılarının 2 milyon 
kadar azalacağını hesaplamıştır.

* Fratiglioni at al. 1999. Worldwide prevalence and incidence of dementia 22



Alzehimer hastalığı; genetik bir hastalıktır. Genetik yatkınlığı olan 
kişilerin hastalık için riski yüksektir. Ancak bazı faktörlere sahip olanlarda 
hastalık daha yüksek oranlarda görülür.

Risk Faktörleri:
• İleri yaş
• Ailede Alzheimer hastası olması
• Bazı yatkınlık genlerine sahip olmak

14. ve 21. kromozomda dominant bozukluklar

Apolipoprotein E4 alleli varlığı

• Düşük eğitim seviyesi
• Ciddi kafa travması geçirmiş olmak
• Kadın cinsiyet
• Depresyon
• Aluminyum, bakır,demir,çinko gibi ağır metallerle intoksikasyon
• Hipertansiyon
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• Unutkanlığın altından öncelikle sıklıkla modern 
yaşam tarzının getirdiği ruhsal sıkıntılar ve 
hastalıklar (depresyon, anksiyete, uyum 
bozukluğu gibi) aranmalıdır. Bazı vitamin 
eksiklikleri (B12 ve folat) ve guatr bozuklukları 
da unutkanlığa neden olabilir ve araştırılması 
gereklidir.

25



• Demans hastaları genel olarak erken, orta ve 
ileri olmak üzere üç evreye ayrılır. Hastalar 
zaman içerisinde erken evreden ileri evreye 
ilerlerler. Evreler arası geçiş süreleri hastadan 
hastaya farklılık göstermekle birlikte ortalama 
2-5 yıldır.
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• Demans; kişinin değil, ailenin hastalığıdır. 
Demanslı hastaların yakınlarına da büyük 
görev düşmektedir.
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Bakım Verenlere Düşen Görevler:
• Hastanın bakımı
• İlaçlarının verilmesi
• Destek tedavilerinin uygulanması
• Hastanın genel sağlığı ve hayat kalitesinin 

sağlanması
• Ev içinde güvenliği sağlamak
• Maddi işlerde yardım
• Bakıcı tükenmişliği yaşamamak için sosyal 

dayanışma ve destek
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EPİLEPSİ

• Epileptik nöbet beyin hücrelerinde geçici 
anormal elektrik yayılması sonucu ortaya çıkan 
bir klinik tablodur.

• Hastada klinik olarak belli bir süreye sınırlı, 
bilinç, davranış, duygu, hareket veya algılama 
fonksiyonlarına ilişkin bozukluk görülür.
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Epilepsi
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Epilepsi

• Predispozan kişi olmak

• Eliptojenik (nöbet oluşturan) anormallik ( Beyin 
malformasyonu, infeskiyonlar, damar anomalileri, 
kanserler, travma, inme)

• Kolaylaştırıcı faktörler; alkol ve ilaçlar, stres vs.

• Meta analizlere göre epilepside ölüm risk artışı 1.3-9.3 
kattır.
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Epilepsi - Klinik

I. Parsiyel (Fokal,Lokal)
A. Basit Parsiyel
B. Komplex Parsiyel (bilinç bozukluğuyla)
C. Başlangıcında bilinç bozukluğu olan
D. Generalizeye dönüşen parsiyel

II. Genaralize
A. Absans (Petit Mal)
B. Myoklonik
C. Klonik
D. Tonik
E. Tonik-Klonik
F. Atonik

III. miyokloni kas gruplarının, istem dışı, ani ve hızlı kasılmaları
IV. Sınıflandırılamayan

The International League Against Epilepsy’nin 1985’te yayınlayıp 1989’da revize ettiği epilepsi 
sınıflandırması, halen en çok kulanılan sınıflandırmadır 32



Epilepsi – İnsidans ve Prevalans

• Vakaların tanımlanması ve örnekleme 
alınmasında ciddi zorlukları var

• Örneğin Uldall ve ark.’nın 2006’da 
Danimarka’da epilepsi tanısı konan 223 çocuk 
üzerinde yaptıkları çalışmada;

– 87’si (%39) ileri EEG’de epileptik değerlendirilmedi

– Kesin epilepsi tanısı konan 184 çocuğun 30’unda 
epilepsi bulunamadı
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Epilepsi – İnsidans ve Prevalans

• Bununla birlikte, epilepsi insidansının 
46/100.000/yıl olduğu tahmin edilmekte *

• Çocuklarda bu rakam 57/100.000’e 
yükselmekte

• Prevalansın ise, 7.1/1000 olduğu tahmin 
edilmekte

* Hirtz at al. 2007, How common are the “common” neurologic disorders?, 
Neurology,68,326-37 
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Epilepsi – İnsidans ve Prevalans

35



Epilepsi – Mortalite

• Epilepsi hastaları, diğer insanlara göre iki veya 
üç kat daha yüksek ölüm riskiyle karşı karşıya 
bulunmaktadır *

• Ancak artmış Standardize Mortalite Ratio’su 
nun nöbetlerin kendisinden çok, altta yatan 
diğer MSS patolojileriyle ilişkili olduğu da öne 
sürülen diğer bir görüştür **

* Sperling at al. 1999. Seizure control and mortality in epilepsy
** Loiseau at al. 1999. Short term mortality after a first epileptic seizure: 

a population based study. Epilepsia, 40. 1388-92
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Epilepsi – Maliyet ve Yük

• Epilepsi maliyeti direkt ve indirekt ölçülebilir:

– Direkt, doğrudan epilepsi tedavi giderlerini

– İndirekt kayıp iş günlerini ifade eder

• ABD’de mevcut 2.3 milyon hastanın yıllık 
maliyetleri 12.5 milyar Dolar civarındadır. 

• İndirekt maliyetler toplamın %85’i civarındadır.

Begley at al. 2000 37



• Epilepsi çocukluk ve ergenlik çağının en sık, 
erişkin döneminin de inmeden sonra ikinci 
sıklıkta görülen nörolojik hastalığıdır.

• Gelişmiş ülkelerde insidansı 20-50/100.000'dir.

• Erkek ve kadınlarda eşit sıklıkta görülen bu 
hastalık her yaş grubunda görülmekle birlikte 
en fazla en genç ve en yaşlı grupta görülür.
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• Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 
hazırlanan bir raporda, sakatlığa bağlı 
kaybedilen yaşam yılına göre hesaplandığı gibi, 
beyin ve zihin ile ilgili bozuklukların %10’luk 
global yükünü epilepsinin oluşturduğu 
belirtilmiştir.
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• Uzun süreli tedavi ve izlem gerektiren bu 
hastalık yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiler.

• Doğru tedavi ile hastaların büyük kısmında 
nöbetler kontrol altına alınır ve hasta normal 
yaşantısını sürdürür.

• Ancak hastaların %25'inde uygun ilaç 
kullanımına rağmen nöbetler kontrol altına 
alınamamaktadır. Bu hastalarda cerrahi tedavi 
yapılabilir. 
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Epilepsi- Dışlanma sonuçları

• Sağlık hizmetlerine erişim 

• Hayat sigortası 

• Ehliyet alma (işe giriş ve toplumsal aktivitelerde 
kısıtlama) 

• Bazı mesleklere girme

• Evlenme gibi bazı aktivitelere erişimde kısıtlılık

• İş yeri ve eğitim alanında ayrımcılık

• Toplumsal etkinliklerden dışlanma 
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Epilepsi- Primer Koruma

• Çoğu sebep engellenemez.

• Ancak sık sebeplerden biri olan kafa tramvası için 
önlemler alınabilir (kask kullanımı, trafik kuralları…)

• Santral sinir sistemi enfeksiyonları da sebep olabilir, 
Sistiserkozis ve sıtma gibi. Tropik kuşak için daha 
önemli, bu infeksiyonlardan korunmak, parazitlerin 
eleminasyonu veya parazitlerden koruma için eğitim 
verilmesi önemlidir.
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• Uluslararası Epilepsi ile Savaş Derneği, uygun 
tedavi ile epilepsi hastalarının dörtte 
üçünden fazlasının nöbet geçirmeden normal 
hayatlar yaşayabileceğine inanmaktadır.
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BAŞ AĞRISI BOZUKLUKLARI 

• Baş ağrısı toplumda en sık görülen şikâyetlerin 
başında gelir.

• Baş ağrısı şikâyeti olanların oranı toplumda yüzde 
40-90’lara ulaşır. (okul çağı çocuklarında %50-75)

• Tüm baş ağrılarının yüzde 90 ını ise migren ve 
gerilim tipi baş ağrıları oluşturur. 44



DSÖ-DALY Projeksiyonu
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Baş Ağrısı-Türkiye Prevalansı 

Türkiye’de Baş Ağrısı ve Migren Epidemiyolojisi Çalışması’na 
göre;

(2008’de 21 ilde 18-65 yaş arası 5.323 kişiyle yüzyüze
görüşmeler ve hekim tarafından değerlendirmeler sonucunda 
gerçekleştirilmiştir.)

 Baş ağrısı prevalansı %44.6; migren prevalansı ise %16.4 
(%21.5 auralı migren) olarak saptanmıştır. 

Hastaların %38.9’u baş ağrısı şikayeti ile doktora başvurmuş 
ve sonuçta %54’ünde ‘süreğen gerilim tipi’; %47.1’inde 
‘migren’; %26.8’inde ‘episodik gerilim tipi’ baş ağrısı tanıları 
konulmuştur. 
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• J Headache Pain. 2012 Mar;13(2):147-57. doi: 10.1007/s10194-011-0414-5. Epub 2012 Jan 14.

• One-year prevalence and the impact of migraine and tension-type headache in Turkey: a nationwide home-based 
study in adults.

• Ertas M1, Baykan B, Orhan EK, Zarifoglu M, Karli N, Saip S, Onal AE, Siva A.

• Author information

• Abstract

• Several studies have shown that the prevalence of migraine and tension-type headache (TTH) varied between different 
geographical regions. Therefore, there is a need of a nationwide prevalence study for headache in our country, located 
between Asia and Europe. This nationwide study was designed to estimate the 1-year prevalence of migraine and TTH 
and analyse the clinical features, the impact as well as the demographic and socio-economic characteristics of the 
participant households in Turkey. We planned to investigate 6,000 representative households in 21 cities of Turkey; and 
a total of 5,323 households (response rate of 89%) aged between 18 and 65 years were examined for headache by 33 
trained physicians at home on the basis of the diagnostic criteria of the second edition of the International 
Classification of Headache Disorders (ICHD-II). The electronically registered questionnaire was based on the headache 
features, the associated symptoms, demographic and socio-economic situation and history. Of 5,323 participants 
(48.8% women; mean age 35.9 ± 12 years) 44.6% reported recurrent headaches during the last 1 year and 871 were 
diagnosed with migraine at a prevalence rate of 16.4% (8.5% in men and 24.6% in women), whereas only 270 were 
diagnosed with TTH at a prevalence rate of 5.1% (5.7% in men and 4.5% in women). The 1-year prevalence of probable 
migraine was 12.4% and probable TTH was 9.5% additionally. The rate of migraine with aura among migraineurs was 
21.5%. The prevalence of migraine was highest among 35-40-year-old women while there were no differences in age 
groups among men and in TTH overall. More than 2/3 of migraineurs had ever consulted a physician whereas only 1/3 
of patients with TTH had ever consulted a physician. For women, the migraine prevalence was higher among the ones 
with a lower income, while among men, it did not show any change by income. Migraine prevalence was lower in those 
with a lower educational status compared to those with a high educational status. Chronic daily headache was present 
in 3.3% and the prevalence of medication overuse headache was 2.1% in our population. There was an important 
impact of migraine with a monthly frequency of 5.9 ± 6, and an attack duration of 35.1 ± 72 h, but only 4.9% were on 
prophylactic treatment. The one-year prevalence of migraine estimated as 16.4% was similar or even higher than 
world-wide reported migraine prevalence figures and identical to a previous nation-wide study conducted in 1998, 
whereas the TTH prevalence was much lower using the same methodology with the ICHD-II criteria
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• Uluslararası Baş ağrısı Derneği baş ağrılarını 14 
ana grup olarak sınıflandırmıştır.

• Doğrudan doğruya baş ağrısı tablosuyla ortaya 
çıkan, başka bir hastalıkla ilişkisi olmayan baş 
ağrıları primer baş ağrılarıdır. Bunlar migren, 
gerilim tipi ve küme tipi baş ağrılarıdır.
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• Sekonder baş ağrıları ise nedeni belli olan bir 
hastalığa bağlı olarak; beyin damar 
hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, beyin 
tümörleri, göz hastalıkları, sinüzit, menenjit 
gibi hastalıkların seyri sırasında ortaya çıkan 
baş ağrılarıdır.
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Baş Ağrısı - Klinik
1. Migren

1. Aurasız Migren
2. Auralı Migren

2. Gerilim tipi baş ağrısı
3. Küme tipi ve kronik paroksismal hemikrania
4. Yapısal bir lezyonla ilişkilendirilemeyen çeşitli baş ağrıları
5. Kafa travmasıyla ilişkili baş ağrısı
6. Vasküler bozuklukla ilişkili baş ağrısı
7. Vasküler olmayan kafa içi bozuklukla ilişkili baş ağrısı
8. Maddeler ve kullanımlarıyla ilişkili baş ağrısı
9. Nonsefalik enfeksiyonlarla ilişkili baş ağrısı
10. Metabolik bozukluklarla ilgili baş ağrısı
11. Kafa ve yüz yapısındaki hastalıklarla ilgili baş ve yüz ağrıları
12. Kranial nöraljiler, sinir sıkışmaları ve deafferentasyon

(psikosomatik) ağrısı
13. Sınıflandırılamayan baş ağrısı
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Baş Ağrısı – Risk Etmenleri

• Ailevi ve genetik risk (özellikle migrende)

• Stres ve psikolojik etmenler (özellikle gerilim 
tipinde)

• Kadın olmak

• Beyaz olmak

• Yoksul olmak

• Eğitimsiz olmak

• Başka türde bir baş ağrısı olmak

• …
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Migren-Tetikleyen Nedenler
• Stres (psikolojik ve fiziksel) 
• Uyku (çok ya da az uyumak) 
• Düzensiz yemek saatleri ve perhiz 
• Narenciye ve çikolata gibi yiyecekler
• Kanda şekerin düşmesi
• Ağrı (gerilim tipi baş ağrısı) 
• Alerji 
• Fazla ilaç tüketimi
• Bedensel zorlanma
• Hormonlarla ilgili etmenler (âdet görme, doğum kontrol hapı vb.) 
• Çevre koşulları (sıcak, soğuk, ışık, ses, koku ve hava basıncındaki 

değişmeler) 
• İçinde fazla tiramin maddesi olan yiyecekler(kırmızı şarap ve sert 

peynir çeşitleri) 
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• Migrenin, migren atağı sırasındaki olumsuz 
etkileri dışında, okul ve iş performansında 
düşme ve sosyal problemler gibi kronik etkileri 
de vardır.

• Migreni oluşturmaya yönelik etkenler tam 
olarak anlaşılmamakla birlikte, yapılan klinik 
ve deneysel çalışmalar migrende sinir 
hücrelerinde ve kafa içi ve kafa dışı damarlarda 
anormal yanıtlar olduğunu göstermiştir.
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• Migren tanısı için özel bir laboratuar testi veya 
radyolojik inceleme yoktur.

• 2004 yılında Uluslararası Başağrısı 
Federasyonu (International Headache Society) 
komitesinin belirlediği klinik kriterlere göre 
Migren tanısı, hekim muayenesine göre ve 
hastanın ağrıyı tanımlamasına göre 
konulmaktadır.

54



• Migreni tetiklediği belirtilen bazı faktörleri şöyle sıralayabiliriz:
-Yükseklik değişiklikleri
-Hava kirliliği, sigara dumanı
-Parlak ışık veya titreyen ışık
-Yüksek ve devamlı gürültü
-Parfüm kokusu, kuvvetli diğer kokular ve kimyasal 

maddeler
-Hava durumundaki değişiklikler (basınç, sıcaklık ve nem 

değişikliği, lodos)
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-Mevsimsel değişiklikler (sonbahar ve ilkbahar en 
kötü zamanlar)

-Açlık, öğün atlama

-Çok ya da az uyuma, uyku düzenindeki 
bozukluklar

-Uçak yolculukları

-Doğum kontrol hapları

-Kadınlarda hormonal değişiklikler (adet dönemi)

-Bazı yiyecek ve içecekler (çikolata, kabuklu 
kuruyemiş, kırmızı şarap vb)
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• Migrenli hasta öncelikle 
migreni uyaran tetikleyici 
faktörlerden kaçınmalıdır.

• Mümkün olduğu kadar 
stresten kaçınmak 
gerekmektedir.

• Aşırı kahve alımı, sigara ve 
alkol kullanımından 
kaçınılmalıdır.

• Kullanılan ilaçlar doktor 
tarafından gözden geçirilmeli 
ve gerekiyorsa yeniden 
düzenlenmelidir.
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İnme ve Migren

• Phsyicians Health Study’e göre, migrenli 
bireylerde belirgin olarak artmış inme riski 
bulunmaktadır *

• Yine DSÖ’nün bir vaka kontrol çalışmasında, 
genç ve migrenli kadınlarda, kontrol grubuna 
göre inme açısından yaklaşık 3 Odds artmış 
risk vardır **

* Buring at al. 1995, Migraine and subsequent risk of stroke. Arch Neurol,52,129-34
** Chang at al. 1999, Migraine and stroke in young women: a case-control study
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MULTİPLE SKLEROZ

• Multiple skleroz en sık 20-40 yaş arası genç 
erişkinlerde ortaya çıkabilen, ancak çocukları 
ve daha ileri yaştaki kişileri de etkileyebilen bir 
merkezi sinir sistemi hastalığıdır.

• Kadınlarda erkeklere oranla 2 kat fazla görülür.
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• Genç insanlarda travmalardan sonra en sık 
ikinci nörolojik özürlülük nedenidir.

• Hastalığın nedeni daha tam olarak 
anlaşılmamış olmakla birlikte, genetik ve 
çevresel etkenlerin birleşimiyle ortaya çıktığına 
inanılmaktadır.
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Multiple Sclerosis (MS)

• Risk etmenleri olarak:

– Cinsiyet (Kandınlarda daha sık)

– Etnik köken (Beyazlarda daha sık)

– Genetik meyil (Kafkas kökenli genetik yapıyla 
birliktelik var; HLA-DR alt grupları)

– Çevresel etmenler (ör. D vitamini eksikliği)
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• Multiple Skleroz(MS)’un nasıl oluştuğuna dair en 
yaygın 3(üç) teori:

1. MS bazı yavaş etkili virüsler tarafından meydana 
getirilebilir ya da bilinen bir virüse karşı 
gösterilen gecikmiş bir reaksiyon olabilir.

2. MS, vücudun yanlışlıkla kendi dokusuna 
saldırdığı bir oto-immun reaksiyon sonucunda 
ortaya çıkmış olabilir.

3. Hem virüsler hem de bağışıklık sistemi 
reaksiyonu MS'e yol açıyor olabilir.
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• Çeşitli tipleri olsa da tümü merkezi sinir sisteminin 
enflamasyonu ile nitelenir ve miyelinsizleşme 
(demiyelinizan bir hastalıktır) ile ilerlemektedir.

• MS'de miyelin parçalanır ve miyelinin yerini 
nedbeleşmiş (sertleşmiş) doku alır.

• Bu da nörolojik iletinin geçişini saptırır ya da 
tümden bloke eder.
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• MS otoimmün bir hastalıktır; bu, vücutta 
bağışıklık sisteminin kendisine ait dokuyu 
yanlışlıkla yabancı madde olarak algılaması ve ona 
saldırması anlamına gelir. Merkezi Sinir Sistemi ve 
omuriliği tutar. 

• MS’te, bağışıklık sistemi beyindeki miyeline ve 
omuriliğe saldırır.

• MS bulaşıcı değildir; kronik bir hastalıktır, 
iyileştirilememesine rağmen, ölümcül veya 
yaşamı tehdit eden bir hastalık değildir.
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• Bazı insanlarda MS, tekrarlama ve düzelme 
dönemleri gösterir; bazılarında ise gittikçe 
ilerleyen bir seyri vardır.

• Tekrarlama dönemi (Atak), yeni belirtilerin 
ortaya çıktığı veya eski belirtilerin yeniden 
görüldüğü dönemdir ve en az 24 saat sürer.
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• MS tanısı koyabilmek için, atakların iki veya daha 
çok seferde, merkezi sinir sistemindeki iki veya 
daha fazla bölgede etkili olduğu görülmelidir.

• Nörolojik muayene, Manyetik Rezonans 
Görüntüleme (MRI), Lomber ponksiyon, Uyarılmış 
potansiyeller gibi test ve tekniklerle tanı 
konulmaya çalışılır.

• MS konusunda hastanın ve aile bireylerinin 
yeterince bilgi sahibi olmasının, tedavi önerilerini 
dikkatlice uygulamasının ve hayat şekline dikkat 
etmesinin  hastalığın seyri açısından önemi 
büyüktür. 68
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PARKİNSON 
HASTALIĞI 

• Parkinson hastalığı, ilerleyen tipte nörolojik bir 
hastalıktır.

• ‘motor semptomlar’ olarak bilinen vücut hareketleriyle 
ilgili sorunlarla tanımlanır; bunlardan belki de en 
belirgin olanı titremedir.

• Ağrı, uyku bozukluğu ve depresyon gibi hareketle ilgili 
olmayan başka sorunlar da ortaya çıkabilir; bunlar 
‘motor olmayan semptomlar’ olarak bilinir.
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Parkinson Hastalığı-Klinik

• Kardinal Belirtiler
– Tremor
– Rijidite
– Akinezi/Bradikinezi
– Postüral İnstabilite

• Sekonder Belirtiler
– Kognitif Disfonksiyon
– İskelet Deformiteleri
– Ağrı ve Duyusal Semptomlar
– Otonom Disfonksiyon
– Uyku Bozuklukları

71
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Parkinson Hastalığı-Tanı
• Tanıda altın standart halen nörolojik muayenedir.

• PH, diğer bir nörolojik tutuluşa ait bir belirti olmaksızın, izole 
parkinsonien bulguların varlığı ile karakterizedir.

• PH’nın başka parkinsonizm tablolarından klinik olarak ayırt 
edilmesine yardımcı olan diğer özellikleri ise parkinsonien 
bulguların asimetrisi, belirgin istirahat tremoru, levodopa ile 
klinik olarak anlamlı yanıtın varlığı ve hastalığın erken 
evresinde denge problemlerinin az ya da hiç olmamasıdır.
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• ‘Hareket ve Biçimlendirme’ (2004) başlıklı 
Parkinson Hastalığı Global Deklarasyonu'na göre, 
dünya genelinde 6,3 milyon Parkinson hastası 
vardır ve bu hastalık tüm ırkları ve kültürleri etkisi 
altına almaktadır.

• Başlangıç yaşı genellikle 60'ın üzerindedir, ancak 
her 10 kişiden birine 50 yaşından önce teşhis 
konulduğu ve bu hastalıktan erkeklerin 
kadınlardan biraz daha fazla etkilendiği 
belirlenmiştir. 74



• Parkinson Hastalığının günümüzde kesin bir 
tedavisi yoktur.

• Dünyanın farklı yerlerinde ilaç araştırmaları 
devam etmekte ve yeni Parkinson ilaçları 
geliştirilmektedir.

• Yeni cerrahi yöntemler ve gen tedavileri de 
geliştirilme aşamasındadır.

• Bu nedenle Parkinson hastalığını tedavi etme 
olasılıkları zamanla artmaktadır.
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Diğer Nörolojik Hastalıklar  
• Nöro-enfeksiyonlar, Malnutrisyonla ilgili Nörolojik 

bozukluklar, Nörolojik bozukluklarla ilgili ağrılar, 
İnme’ler, Travmatik Beyin yaralanmaları; bireyi ve 
Toplum Sağlığını etkileyen diğer nörolojik hastalık ve 
sorunlardır.

• Bunların dışında da pek çok primer ve sekonder 
hastalıklar mevcuttur.

• Bu hastalıklar, bireyi tehdit ettiği kadar, toplum hayatını 
da tehdit etmektedir.

• Bu hastalıklara karşı hem sağlık profesyonellerinin ve 
bilim çevrelerinin, hem de toplumda yaşayan her bir 
bireyin bilinçli ve bilgili olmasıyla, bu konulardaki 
sıkıntılar aşılabilecektir.
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