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Yüksek Lisans Tezi 

 

PARKİNSON HASTALIĞINDA GÖRÜLEN HAREKET BOZUKLUKLARININ 

TESPİTİNE YÖNELİK YÖNTEM GELİŞTİRME 

 

Nilgün ÖZTÜRK MUTLU 
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Fen Bilimleri Enstitüsü 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı 

 

Danışman: Doç. Dr. Fikret ARI 

 

Bu çalışmada, Parkinson Hastalığının yaygın belirtilerinden olan katılık hareket 

bozukluğunun tespitine yönelik bir yöntem geliştirilmiştir. Geliştirilen yöntem 

elektromekanik bir ölçüm düzeneğini temel almaktadır. Bu düzenekle kayıt edilen 

ölçüm verilerinin bilgisayar ortamında analiziyle hastanın el bileğindeki katılık ile ilgili 

parametreler elde edilmiş ve hekimin yaptığı katılık puanlamasıyla kıyaslama 

yapılmıştır. Elde edilen verilerin Birleşik Parkinson Hastalığı Değerleme Ölçeğinin 

(UPDRS) motor skorlarıyla ve Hoehn-Yahr Evrelendirme Ölçeğiyle de olan uyumuna 

bakılmıştır. Sonuçlara bakıldığında, motor UPDRS skorlarıyla ve Hoehn-Yahr 

Evrelendirme ölçeğiyle uyumluluk gözlenmiştir. Ayrıca, Froment manevrasının katılığı 

artırıcı etkisinin kurulan sistem tarafından ayırdedilebildiği görülmüştür. Aynı hasta için 

yapılan Fromentli ölçümlerin katılık puanlarının, Fromentsiz ölçümlerin katılık 

puanlarından 1 puan yüksek olduğu kaydedilmiştir. Ayrıca; hekimin yaptığı katılık 

puanlamasıyla yapılan kıyaslama neticesinde, elde edilen katılık verilerinin genel olarak 

hekim puanlamasıyla uyumlu olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, elde edilen veriler 

doğrultusunda bazı hekim puanlamalarında normalden sapmalar olduğu tespit 

edilmiştir. Bunların neticesinde 0-4 puan arasında değerlendirilen katılık değerleri için 

alt-üst limit oluşturma çalışması yapılmıştır. Böylelikle katılık belirtisinin 

değerlendirilmesinde kullanılabilecek objektif bir yöntem önerisi yapılmıştır. 

 

Eylül 2019, 141 sayfa  

 

Anahtar kelimeler: Parkinsonizm, Parkinson Hastalığı, Titreme (Tremor), Katılık 

(Rijidite), Hareket yavaşlığı (Bradikinezi). 
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IN PARKINSON'S DISEASE 
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Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Fikret ARI 

 

In this study, a method for the detection of rigidity movement disorder, which is one of 

the common symptoms of Parkinson's Disease, was developed. The developed method 

is based on an electromechanical measuring device. With this method, parameters 

related to stiffness of the patient's wrist were obtained by the computerized analysis of 

the recorded measurement data and comparison was made with the stiffness score of the 

physician. The data were compared with the motor scores of the Unified Parkinson's 

Disease Assessment Scale (UPDRS) and the Hoehn-Yahr Staging Scale. The results 

showed that the motor UPDRS scores and the Hoehn-Yahr Staging scale were 

consistent. Furthermore, it was seen that the rigidity enhancing effect of the Froment 

maneuver can be distinguished by the established system. It was noted that the stiffness 

scores with Froment maneuver measurements made for the same patient were 1 point 

higher than the stiffness scores without Froment maneuver measurements. Also; As a 

result of the comparison made with the stiffness scoring performed by the physician, it 

was found that the stiffness data obtained were generally consistent with the physician 

scoring. However, according to the data obtained, some physician scoring deviations 

from normal were determined. As a result of these studies, a lower-upper limit was 

established for stiffness values evaluated between 0-4 points. Thus, an objective method 

that can be used to evaluate the sign of stiffness was proposed. 
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1. GİRİŞ 

Parkinson hastalığının (PH), klinik tanımından bu yana iki yüz yıl kadar zaman 

geçmiştir. Yaşam boyunca hastalığa yakalanma riski bakımından dikkate değer 

oranlarla sık rastlanan bir nörodejeneratif hastalık olduğu söylenebilir. Nedeni hala tam 

olarak ortaya koyulamamıştır. Fakat elde edilen bilgiler, hastalığın oluşumunun tek bir 

nedenden ziyade, çok faktörlü bir nedenler kümesini işaret ettiğini göstermektedir 

(Özkan 2008). 

PH temel olarak bir hareket bozukluğu olarak tanımlanabilir. Bu rahatsızlık, beyin 

içerisinde ‘dopamin’ olarak adlandırılan bir kimyasalın eksik olarak 

bulunmasından/salgılanmasından kaynaklanır. Bazı durumlarda genetik unsurlar etkili 

olsa da çoğunlukla herhangi bir bireyde, özellikle de 60 yaş üzerinde sıklıkla görülür. 

Hastalığın ortaya çıkmasında bazı kimyasallara maruz kalma ve madde kullanımının 

etkili olduğu biliniyor olsa da hastalığa neden olan unsurlar henüz tam olarak 

belirlenememiştir (Rewar 2015).    

PH’nin dört ana belirtisi titreme (tremor), katılık (rijidite), hareket yavaşlığı 

(bradikinezi) ve postural instabilite olarak anılan postural denge bozukluğudur. Bu 

belirtiler gözle görülür bir hal aldığında PH hastaları yürümek ve konuşmak gibi temel 

görevleri gerçekleştirirken zorlanırlar (Anonymous 2019). Hastalar her belirtiyi 

yaşamayabilirler. Bununla birlikte belirtilerin görülme sırası ve ilerleyişi de farklılık 

gösterebilir. PH ile ilgili olarak en gözlenebilir ortak belirtiler titreme ve katılık olarak 

ele alınabilir. PH, hareket bozuklukları ile belirti veren hastalıklar arasında esansiyel 

tremordan sonra en çok karşılaşılan rahatsızlıktır (Çakmur 2010). 

PH belirtileri içerisinde ilaç tedavisine en iyi yanıt alınan belirtiler titreme (tremor) ve 

katılık (rijidite) belirtileridir. Katılık, agonist ve antagonist kasların eş zamanlı olarak 

kasılmaları sonucunda görülen kas tonusu artışını ifade eder (Yalıman ve Şen 2011). Bu 

belirti klinik olarak ilgili doktorun muayenede eklemi incelemesi ve katılığın derecesine 

de sıralı bir derecelendirme ölçeği kullanarak karar vermesi ile değerlendirilir. Katılık 

belirtisi için sübjektif olarak kabul edilen bir ölçüm özelliğine sahip olan bu sistem, 
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genel olarak istenilen düzeyde hassasiyet ve güvenirlilik sağlayamaması nedeni ile 

sıklıkla eleştirilmiştir (Patrick vd. 2001). 

Bu çalışmada, PH’nin yaygın belirtilerinden olan katılık (rijidite) hareket bozukluğunun 

tespitine yönelik bir yöntem geliştirilmesi amaçlanmıştır. Geliştirilen yöntem 

elektromekanik bir ölçüm sistemini temel almaktadır. Bu sistem objektif kriterler ile 

elde edilmiş olan katılık belirtisi parametrelerinin değerlendirilmesini sağlamıştır. 

Böylece PH ile ilgili temel hareket bozukluklarından birisi olan katılığın tedavisine 

olumlu katkılar sağlandığı düşünülmektedir.  
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2. KURAMSAL TEMELLER  

2.1 Parkinsonizm Nedir? 

Parkinsonizm kelimesi tek bir hastalıktan ziyade farklı sebeplerle karşılaşılan benzer 

belirtilerin işaret ettiği birden fazla hastalığı tanımlar (Apaydın ve Özekmekçi 2013). 

Diğer bir deyişle Parkinsonizm; PH’de görülen titreme, hareket yavaşlığı ve katılık gibi 

belirtilere benzeyen hareket problemlerine neden olan bir grup nörolojik hastalığa işaret 

eden genel bir terimdir (Anonymous, 2018). 

İdiyopatik (kökeni bilinmeyen) PH, parkinsonizmin en çok karşılaşılan şeklidir. 

Hastalık sürecinin başlarında, bir kişinin idiyopatik PH’ye mi yoksa onu taklit eden bir 

başka hastalığa mı sahip olduğunu bilmek zordur. Bu nedenle parkinsonizmin diğer 

sebepleri tanı koyulmadan önce gözden geçirilir. Doğru tespiti yapmak için kesin bir 

test yoktur. Fakat farklı tanı kriterleri geliştirilmiştir (Kütükçü 2008). Tanının gözlemsel 

niteliği nedeniyle, PH bazen Parkinsonizmle karıştırılabilir ve tanı; hastalığın ilerleyiş 

hızına, ilaçlara verilen yanıtlara ve diğer faktörlere bağlı olarak zaman içinde gözden 

geçirilebilir (Anonymous 2018). Örneğin; Parkinsonizm durumunda PH belirtilerine ek 

olarak, beynin başka bölümlerinin de etkilenmesiyle, çok sayıda belirti tespit edilir. 

Aynı zamanda bu tip hastalara uygulanan PH tedavisi yanıtsız kalır. (Apaydın ve 

Özekmekçi 2013). Parkinsonizm ile PH’nin basit biçimde karşılaştırılması Çizelge 

2.1’de yapılmıştır.  

Klinik bulgular ve nörolojik muayenenin ardından tanı koyulurken, PH’nin erken 

dönemlerinde diğer parkinsonizmlerden ayırdedilmesi zor olduğundan yanlış tanı 

olasılığı bu dönemlerde artabilir. Bu sebeple Parkinsonizmli hastalarda temel nedenin 

iyi araştırılması ve tanının kesinleştirilmesi önem arz eder (Kütükçü 2008). 
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Çizelge 2.1 Parkinsonizm ile PH arasındaki farklar (Anonymous 2018) 

 

PARKİNSONİZM 

 

 

PH 

Hareket yavaşlığı, katılık ve titreme 

belirtileri kombine olarak görülür. 

 

İstirahat titremeleri, katılık, hareket 

yavaşlığı ve yitimi, işlevsel olmayan 

postural refleksler vb. klinik özellikleri 

vardır. 

 

 

Halüsinasyonlar, sanrılar ve bunama gibi 

ek özelliklerle nispeten hızlı ilerler. 

 

Bazal gangliyonlardaki lezyonlarla 

karakterizedir. 

 

Vakaların %80'inden fazlası PH 

nedeniyledir. İkincil nedenler arasında 

damar hastalıkları, ilaçlar, enfeksiyonlar, 

vb. bulunur. 

 

Temel neden; kalıtım, pozitif aile öyküsü, 

ileri yaş ve çevre toksinleri gibi çok 

faktörlüdür. 

 

İlaç ile tedaviye cevap vermek ya da hiç 

cevap verememek daha uzun sürer. 

 

İlaçla tedaviye daha hızlı yanıt verebilir. 

 

 

Parkinsonizm kategorisinde bazıları henüz net bir şekilde tanımlanmamış veya 

adlandırılmamış bir takım bozukluklar vardır (Anonymous 2018).  Parkinsonizm; 

Primer (idiyopatik) parkinsonizm, sekonder (semptomatik) parkinsonizm, parkinson-artı 

sendromlar ve kalıtsal nörodejeneratif hastalıklara eşlik eden parkinsonizmler olarak 

sınıflandırılabilir (Apaydın ve Özekmekçi 2013). Şekil 2.1’de yapılan bu sınıflandırma 

blok diyagramda özetlenmiştir (Özekmekçi 2011). 
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Şekil 2.1 Parkinsonizm’in Blok Diyagramı (Özekmekçi 2011) 

Primer (idiyopatik) parkinsonizm, sekonder (semptomatik) parkinsonizm, parkinson-artı 

sendromlar ve kalıtsal nörodejeneratif hastalıklara eşlik eden parkinsonizmler olarak 

sınıflandırılan parkinsonizimler ilerleyen bölümlerde ana hatlarıyla açıklanmıştır. 

Parkinson-artı sendromlar ’da; çizgili cisim ve beyindeki sinir hücreleri hasar alır. 

Fakat temel olarak, dopamin salgılamakla yükümlü olan, kara çekirdekte bulunan 

hücreler hasar alır. Bunun neticesinde hastalarda sadece PH belirtileri görülmez. Bu 

belirtilere eşlik eden başka nörolojik belirtiler de söz konusudur. Parkinson-artı 

sendromlar içerisinde değerlendirilen hastalıkların PH’den farklı olan belirtileri; hızlı 
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ilerliyor olmaları ve simetrik biçimde belirtinin görüldüğü iki uzvu da etki altına 

almalarıdır (Apaydın ve Özekmekçi 2013). 

Parkinson’s Foundation’ın 2018 yılında vermiş olduğu bilgiye göre; parkinson-artı 

sendromlar, tüm parkinsonizm vakalarının % 10-15'ini temsil eder. En yaygın 

parkinson-artı sendromlar; multisistem atrofi hastalığı (MSA), progresif supranükleer 

felç hastalığı (PSF), kortikobazal dejenerasyon hastalığı ve lewy cisimcikli demans 

(bunama) hastalığı olarak listelenebilir. Parkinson-artı rahatsızlığına ait bu temel 

sendromlar aşağıda kısaca açıklanmıştır. 

Multisistem atrofi hastalığı (MSA), vücuttaki bir veya birkaç sistemin çalışmayı 

bıraktığı bir grup hastalık için kullanılan terimdir. MSA'da hastalığın seyri esnasında 

otonom sinir sistemi genellikle ciddi şekilde etkilenir (Anonymous 2018). Hastalığın 

ortalama başlangıç yaşı 55’dir. Hastaların yaklaşık yarısı ileri derecede özürlü bir hale 

gelirler. Yaşam süreleri 6 ile 9 sene arasında değişiklik gösterir (Kütükçü 2008).  PH 

belirtilerinin haricindeki belirtileri; idrar tutmada zorluk, dengesizlik hali, uzuvları 

kullanmada zorluk ve ayakta durmayı zorlaştıracak derecede ani oluşan kan basıncı 

düşüşü olarak sıralanabilir (Apaydın ve Özekmekçi 2013). Ağır biçimli demans 

(bunama) tablosu görülmez. Kesin tanı alfa sinüklein birikiminin görülmesi ile 

koyulabilir (Kütükçü 2008). 

Progresif supranükleer felç hastalığı (PSF)’nın belirtileri genellikle 60'lı yaşların 

başlarında başlar. Ortalama yaşama süreleri 6-7 yıldır. İlaç tedavisi görülse bile ilerler. 

Hastalar ileri safhalarda tekerlekli sandalye ya da yatağa bağımlı hale gelirler. Yaygın 

olarak görülen erken belirtilerin yürürken dengeyi kaybetmek ve düşmek olduğu 

söylenebilir. Hastalarda endişeli yüz görünümü vardır. Unutkanlık ve kişilik değişimleri 

de belirtiler arasında sayılabilir. Titreme (tremor) ve ileri derecede demans (bunama) 

görülmez. PSF’de görme ile ilgili problemler genellikle yürüme problemlerinden 3 ila 5 

yıl sonra ortaya çıkar. Gözbebeklerini hareket ettiren kasların zayıflığı veya felci 

nedeniyle gözleri düzgün bir şekilde odaklayamama problemi mevcuttur. Bu durum 

ayırıcı tanıda önem arz eder (Kütükçü 2008). Ayrıca PSF'li kişiler dopaminerjik 

tedaviye cevap verebilirler ancak PH’si olan hastalardan daha yüksek dozlar 

gerekebilmektedir (Anonymous 2018). 
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Kortikobazal dejenerasyon hastalığı en az sıklıkta görülen parkinson-artı 

sendromlardandır. Genellikle 50 ile 70 yaş arasında başlar. Ortalama yaşam süreleri 

yaklaşık 7 yıldır. İlaç tedavisine yanıt alınamaz (Kütükçü 2008). Belirtiler, vücudun bir 

tarafındaki fonksiyon kaybını, uzuvdaki istemsiz ve sarsıntılı hareketleri ve konuşma 

problemlerini içerir. Zayıflık veya duyusal kayıp olmamasına rağmen, etkilenen uzvun 

kullanılması zor veya imkânsız olabilir. Birey, uzuv kendi istemli kontrolü altında 

değilmiş gibi hissedebilir (Anonymous 2018). Titreme (tremor) yaygın değildir.  

Depresyon sık görülür (Kütükçü 2008). 

Parkinson’s Foundation’ın 2018 yılında vermiş olduğu bilgiye göre; yaşlılarda en sık 

görülen demans nedeni olan Alzheimer’dan sonra ikinci sırada lewy cisimcikli demans 

hastalığı vardır (Anonymous 2018). 65 yaş üzeri demans vakalarının %10’unu 

oluşturur. 85 yaş üzerinin ise %22’sini oluşturur. Başlangıç aşaması Alzheimer’a 

benzer. Bu hastalık da ilerleyen zihinsel ve işlevsel bozulmaya neden olur. Fakat farklı 

olarak bu hastalıkta erken dönemin unutulması hastalığın ilerleyen evrelerinde ortaya 

çıkar (Saka 2008). Ayrıca hastalığın erken dönemlerinden itibaren görülen belirgin PH 

belirtilerine ek olarak bu hastalarda hayaller, gün içinde dalgalı biçimde seyreden uyku-

uyanıklık hali ve unutkanlık sorunu görülür (Kütükçü 2008). Bu hastalıkta düşmelerle 

çokça karşılaşılır. Hastalarda dikkat bozukluğu ve bellek kaybı yaşanır. Halüsinasyonlar 

görme ya da uyuklama halleri hastanın durumunu sürekli olarak değişiklik gösterecek 

şekilde etkiler (Apaydın ve Özekmekçi 2013). 

Genel anlamda değerlendirilecek olursa; bu hastalıkların PH ile benzerliği, PH 

belirtilerine eşlik eden diğer nörolojik belirtilerin varlığıdır. Diğer taraftan, bu 

hastalıkların PH’den farklılığı ise daha hızlı ilerlemesi ve PH’nin tek taraflı 

tutulumunun aksine çoğunlukla vücudun iki tarafını da simetrik olarak etkilemesidir. 

Ayrıca, bu hastalıklara yakalanmış olan insanlar, PH’nin belirtilerini hafifleten ilaç 

tedavisinden başlangıçta yarar görmüş olsalar da, çoğunlukla bir ya da iki yıl içinde 

tedaviye yanıt vermeyi bırakırlar. Fakat PH’de önerilen ilaçlardan artık cevap 

alınamayana dek veya ilaçların yan etkileri faydalarının önüne geçmediği müddetçe bu 

ilaçlar kullanılır. Bunun sebebi bu hastalıklar için hala hâlihazırda bulunan bir tedavinin 

olmayışıdır (Apaydın ve Özekmekçi 2013). 
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İkincil (sekonder) parkinsonizm’de; Beyindeki kara çekirdeği etkileyen damar 

hastalıkları veya tümörler ile beyin dokusu iltihabı (ansefalitler) ve hidrosefali gibi 

beynin yapısal hastalıkları, dopamin hücrelerinin görevini yapamaz hale gelmelerine yol 

açar. Bu durum ikincil parkinsonizm içerisinde değerlendirilebilir (Apaydın ve 

Özekmekçi 2013). 

Ayrıca birçok ilaç da parkinsonizme neden olabilmektedir. Fakat çoğunlukla nöroleptik 

ilaçlar beyinde dopaminin bağlandığı bölgelerdeki almaçlara bağlanıp etki göstermesini 

engeller ve dopamin eksikliği varmış gibi bir sonuç doğmasına sebep olur (Kütükçü 

2008). Bunlar, devamlı kullanım durumu oluştuğunda, şikayeti olmayan bireylerde 

Parkinsonizme neden olabilirler. Ayrıca, zaten PH’si olan bireylerde de görülen 

belirtileri daha şiddetli hale getirebilirler. Bu durumlar da yine ikincil parkinsonizm 

içerisinde değerlendirilebilir (Apaydın ve Özekmekçi 2013).  

İlaçlara bağlı parkinsonizmde, PH’de de bulunan, bradikinezi (hareket yavaşlığı), 

akinezi (hareketin olmayışı), tremor (titreme), postüral bozukluk ve refleks kayıpları 

görülebilir. Fakat PH’nin aksine bulgular genellikle simetriktir. Tedavide neden olduğu 

düşünülen ilacın dozu azaltılır. Bunun neticesinde hastalık yükselmiyorsa ilaç tamamen 

kesilir. Ayrıca nöroleptik kullanan hastalarda psikiyatrik bulguları arttırmamak için 

levodopa kullanılmaz (Kütükçü 2008). İlaca bağlı ve enfeksiyöz nedenlerin haricinde, 

sekonder parkinsonizmin; toksik, vasküler, posttravmatik ve hemiatrofik nedenleri de 

vardır. Kütükçü de 2008’de yaptığı çalışmada bu nedenlere detaylarıyla değinmiştir.  

Kalıtsal nörodejeneratif hastalıklara eşlik eden parkinsonizmler’in başlıcaları 

Huntington, Wilson, Hallervorden-Spatz ve Machado-Joseph hastalığıdır (Kütükçü 

2008). Parkinsonizm başlığı altında incelenen hastalıkların çok küçük bir kısmı 

kalıtımla geçen hastalık kategorisinde nitelendirilebilir. Örneğin, büyük çoğunlukla 

genç-orta yaşlarda görülen “Wilson hastalığı” bu kategoridedir. Bu hastalığın özgün 

tedavisi vardır. Bu sebeple erken tanısı önem arz etmektedir. Başlangıç belirtileri sadece 

parkinsonizm belirtileridir ve bunlar asimetriktir (Apaydın ve Özekmekçi 2013). 

Huntington hastalığında ise yine PH bulgularıyla birlikte bazı nörolojik bulgular da 

tespit edilir. Bu bulgular, hastanın sinir sisteminin diğer bölgelerinin de etkilenmiş 
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olduğunu gösterir (Apaydın ve Özekmekçi 2013). Diğer bir hastalık olan Hallervorden-

Spatz hastalığı çocukluk döneminde başlar ve otozomal resesif geçiş gösterir. Distoni ve 

katılık (rijidite) gibi belirtilerine demansın (bunama) da eşlik ettiği ender görülen 

hastalıklardandır (Kütükçü 2008). 

Bu başlıkta son olarak Machado-Joseph hastalığından bahsedilebilir. Portekiz’de ve 

buradan göç edenlerde görülür. Belirgin yürüyüş bozukluğu, katılık, titreme ve donma 

gibi belirtileri olan otozomal dominant geçişli bir hastalıktır (Kütükçü 2008). 

2.2 Parkinson Hastalığı (PH) 

 ‘PH ilk kez 1817 yılında İngiliz hekim James Parkinson tarafından, “titrek felç” adıyla 

tanımlanmıştır. Bu hekimin adıyla anılan ve bugünkü anlamda felç özelliği taşımayan 

hastalık, en sık rastlanan parkinsonizm tipidir’ (Apaydın ve Özekmekçi 2013). 1919 

yılında PH ile ilgili vakalarda beynin substantia nigra (kara cisim) olarak anılan 

bölgesinde hücre kaybı olduğu anlaşılmıştır. 1957 de ise nörotransmitter (kimyasal 

iletici) olarak dopamin keşfedilmiştir. İzleyen yıllarda parkinson hastalarında beynin 

striatum (çizgili cisim) olarak anılan bölgesinde dopamin yoğunluğunun azaldığı 

görüldüğünde levodopa çalışmaları başlamıştır (Yalıman ve Şen 2011). 

Tanımı: PH genelde 60 yaş civarında başlayan, yavaş ilerleyen ve beyin hücrelerinde 

kayıp ile seyreden bir hastalıktır. Aynı zamanda günlük aktiviteleri gerçekleştirme 

yeteneğini etkileyebilecek bir tür hareket bozukluğu olarak da tanımlanabilir (Standaert 

vd. nd). Alzheimer hastalığından sonra nörodejeneratif hastalıklar arasında ikinci 

sıklıkta görülmektedir (Altun vd. 2013). Temel olarak beynin, vücudun çeşitli 

yerlerinde kasların hareketlerini koordine etme şeklini etkiler. Bulaşıcı ve ölümcül bir 

hastalık olmasa da hastalığa maruz kalanların ve hastaların yakınlarının hayat 

kalitelerini ciddi derecede etkileyen bir rahatsızlıktır (Toulouse ve Sullivan 2008).  

PH her hastada benzer biçimde ortaya çıkmaz. İlk belirtileri hastadan hastaya değişiklik 

gösterebilir. Genel olarak, ilk belirtilerinin koku yollarında ve alt beyin sapında 

görüldüğü belirtilmektedir. Sonrasında, hastalık beynin daha üst kısımlarına ve ardından 

beyin kabuğuna doğru ilerler (Apaydın ve Özekmekçi 2013). PH çok çeşitli belirtilerle 
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ilişkili olmasına rağmen, bu rahatsızlığı olan çoğu insanın yaşayacağı PH özellikleri 

vardır. Klinik bulguları motor ve motor olmayan belirtiler olmak üzere iki grupta 

incelenebilir.  

Motor belirtiler hareketi etkilerken motor olmayan belirtiler hareketten bağımsızdır 

(Standaert vd. nd). En belirgin bulgulardan olan titreme (tremor), katılık (rijidite), 

hareket yavaşlığı (bradikinezi), hareket yitimi (akinezi) ve postural denge bozukluğu 

motor belirtiler arasındadır (Şekil 2.2). Hareketten bağımsız bulgulardan olan bilişsel 

fonksiyon bozukluğu, koku duyusu kaybı, yorgunluk, ağrı, depresyon ve uyku sorunu 

ise motor olmayan belirtiler arasındadır (Ertan 2005). Motor olmayan belirtilerden olan 

depresyon, uyku bozukluğu, anksiyete gibi belirtiler; genelde motor belirtilerden daha 

önce görülür (Apaydın ve Özekmekçi 2013). 

 

Şekil 2.2 Dinlenme tremoru, eklem katılığı, hareket yavaşlığı ve postural stabilizasyon 

bozukluğu (Anonim 2014) 

Genellikle belirtiler vücudun tek bir tarafında başlar. Bir uzvu hareket ettirirken 

yavaşlama hissedilmesi, yürüyüş esnasında bir kolun savrulmadığının fark edilmesi 

veya başlangıçta hafif olarak hissedilen fakat sonrasında çoğunlukla dinlenme sırasında 

görülen titremelerin olması gibi belirtiler görülür. Bu belirtilerle birlikte; ayakta 

dururken denge yitirme durumları, arkaya dönerken veya ani hareketler yaparken 

zorlanma halleri, yüz ifadesinin değişmesinin fark edilmesi ve yavaş konuşma sorunu 

gibi belirtiler yaşayan kişilerin erken tedavi ile hastalığın gidişatını yavaşlatması 

mümkündür (Apaydın ve Özekmekçi 2013). 

PH’nin yaygın belirtileri olmasına rağmen bu belirtiler kişiden kişiye çeşitlilik 

gösterebilir. Ayrıca bu belirtilerin zaman içerisinde nasıl değişip değişmediği ve ortaya 

çıkan diğer PH belirtileri de kişiden kişiye farklılık gösterir. Örneğin çoğu insanda 
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belirtiler 50-60 yaşlarından sonra gözükürken, PH gençleri de etkileyebilir (Standaert 

vd. nd). Diğer taraftan, PH’nin görülme sıklığının yaşla birlikte arttığı söylenebilir. 20 

yaşından önce görüldüğünde Primer juvenil PH, 20-40 yaş arası genç başlangıçlı PH ve 

50-60 yaş başlangıçlıysa da PH olarak nitelendirilir (Ertan 2005). Belirtiler her yaşta 

fark edilebilir fakat PH’nin görülmesinde yaş ortalaması 60’tır. 30 yaşın altında nadir 

olarak görülür. Gençlerde ortaya çıkan PH’de ise ön planda genetik sebeplerin yer aldığı 

belirtilmektedir (Apaydın ve Özekmekçi 2013). PH tanısının koyulmasından itibaren 

ölüme kadar geçen ortalama süre 15 yıldır (Yalıman ve Şen 2011). Erkeklerde görülme 

sıklığı kadınlara oranla daha fazladır (Anonymous 2019). Dünya çapında 10 milyondan 

fazla insan PH ile yaşamaktadır (Standaert vd. nd). 

PH beyni nasıl etkiler?: PH nörodejeneratif bir hastalıktır. PH’de beynin kara cisim 

(substantia nigra) denilen bölgesinin de dâhil olduğu belirli bölgelerinde nöron (sinir 

hücresi) kaybı olur. Mikroskop altında siyah görünen bu bölgedeki nöronlar dopamin 

üretir (Standaert vd. nd). Bu hücreler hem dopamin depolar hem de beyindeki çizgili 

cisim (striyatum) olarak anılan yapıların bağlantı kurmalarını sağlamak amacıyla 

kimyasal bir iletici olan dopamini kullanır. Çizgili cisim ise beyin kabuğu tarafından 

gönderilen dataları düzelterek yeniden kaslara gönderir. Bu işlem omurilik, beyin sapı 

ve beyin kabuğu aracılığıyla yapılır. Bu şekilde insan hareketlerinin düzeni sağlanmış 

olur (Apaydın ve Özekmekçi 2013). 

Beynin bir yarısında bulunan kara cisimdeki (substantia nigra) hücrelerin %70-80’i 

hasar gördüğü zaman bu hücrelerin bağlı olduğu çizgili cisimdeki (striyatum) dopamin 

eksikliği, bedenin diğer yarısında hareket bozukluklarına sebep olur. Bu sebeple PH 

belirtileri bedenin tek tarafında görülmeye başlanır. Hastalığın ilerlediği süreçte beynin 

iki tarafındaki kara cisimde dopamin üretimi yapan hücrelerin sayısı yavaş yavaş düşer 

(Apaydın ve Özekmekçi 2013). Kara cisimdeki hücre sayısı azaldıkça beyinde daha az 

dopamin bulunmaya başlar. Dopamin de insanların hem senkronize hem de akıcı olarak 

hareket etmesini sağladığı için beyindeki hücreler dopamin’i yeterince üretemediğinde 

PH’nin motor belirtileri gözlenmeye başlar (Apaydın ve Özekmekçi 2013). Beynin 

diğer bölümlerinde gerçekleşen nöron kaybı da PH'de meydana gelir ve motor olmayan 

belirtilerin görülmesine sebep olur (Standaert vd. nd). 
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Beyindeki dopamin seviyesini yükseltmek için uygulanan tedavilerin sebebi, hücrelerin 

sayısının düşmesine bağlı olan dopamin eksikliğidir. Fakat bir de alpha-synuclein 

denilen bir protein vardır. Araştırmalar, alpha-synuclein’in normalde nöronların 

birbirleriyle etkileşim kurmasına yardımcı olduğunu göstermiştir. Ancak PH’de bu 

protein, Lewy cisimleri olarak adlandırılan mikroskobik kümelerde birikir (Standaert 

vd. nd). Araştırmacılar Lewy cisimlerinin PH’nin sebebi ile ilgili önemli bir ipucuna 

sahip olduğuna inanmakta ve alfa-synuclein birikimini tersine çeviren yeni tedaviler 

üzerine çalışmaktadır (Anonymous 1998-2019). 

PH’nin sebepleriyle ilgili teoriler: PH’nin nedeni bilinmemekle birlikte hastalığı 

tamamen iyileştirecek bir tedavi yöntemi de bulunmamaktadır. Fakat hastalığa neden 

olan faktörlerin neler olduğunu açıklamaya yönelik bazı teoriler bulunur. Bu teoriler 

genel olarak hastalıkta dopaminin eksikliğine neyin neden olduğu veya dopamin üreten 

sinir hücrelerinin hücre üretimini neden durdurduğu veya PH’nin neden bazı insanlarda 

geliştiği ve diğer insanlarda gelişmediği konuları üzerine kurulmuştur. Birçok 

araştırmacı, durumun genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonundan 

kaynaklanabileceğini ve kişiden kişiye değişebileceğini düşünmektedir. Çalışmanın bu 

bölümünde hastalığın ortaya çıkmasında neyin etkili olduğunu açıklamaya çalışan bazı 

teoriler özetlenmiştir. PH’de görülen risk faktörleri Çizelge 2.2’de listelenmiştir (Doğu 

2008). 

Çizelge 2.2 PH’de Risk Faktörleri (Doğu 2008) 

PH’de Risk Faktörleri 

Yaş 

Erkek Cinsiyet 

Beyaz ırk 

Kuyu suyu kullanımı 

Rem uykusu davranış bozukluğu 

Fiziksel ve duygusal stres 

Aile öyküsü 

Pestisitler 

Çiftçilik, öğretmenlik, sağlık çalışanı 

Metaller 
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Bilim insanlarının, çoğu hastada hem genetiğin hem de çevrenin etkileşime girerek 

PH’ye sebep olduğunu savunmasına rağmen PH vakalarının çoğunun nedeni hala 

bilinememektedir. PH’nin nedenleri arasında kalıtımın bulunabileceği fikri, ilk defa 20. 

yüzyılın başlarında ortaya atılmıştır. Hastaların büyük bir bölümünde yakın 

akrabalarında da hastalık gözlendiğini söyleyen Gowers, ayrıca birinci dereceden 

akrabalarında hastalık bulunanlarda mutlak riski artmış olarak bildirmiştir (Özkan 

2008). Buna göre, Parkinson hastalarının yaklaşık %15 ile %25'inin hastalıkla ilgili bir 

yakın akrabası bulunmuştur. Ancak ailede hastalık için bilinen bir gen mutasyonu 

bulunmadığı sürece toplam risk, sadece %2 ile %5 arasında kalmıştır (Di Fonzo 2007). 

Yani PH bazen genetiktir fakat çoğu durumda da ailelerde gen aktarımı yoluyla 

görülmediği tespit edilmiştir.  

Bazı araştırmacılara göre PH’nin oluşmasında çevresel faktörler oldukça önemli bir risk 

içermektedir. Bazı ilaçların, nörotoksinlerin ve enfeksiyonların parkinsonizm tablolarına 

neden olabilmeleri bu görüşün oluşmasında etkili olmuştur (Özkan 2008). Çevresel 

faktörleri PH’ye bağlayan kanıtlar kesin olmamakla birlikte, tarımda kullanılan 

pestisidlerin, endüstriyel kirlenmeye yol açan ağır metaller ile gazların, diyet 

alışkanlıklarının ve geçirilen kafa travması öykülerinin bu duruma katkıda 

bulunabileceği de öne sürülmüştür (Lin vd. 2011). Yani bazı toksinlere veya çevresel 

faktörlere maruz kalmak, daha sonra PH riskini arttırabilir ancak risk nispeten küçüktür 

(Anonymous 2019). Çünkü çevresel faktörlerin, özellikle genetik duyarlılığı olan 

kişilerde, PH gelişimini etkilemesi muhtemel görünmektedir.  

İnsanları PH geliştirmek için daha yüksek risk altında tutan başka etkenler de vardır. 

Temel risk faktörü yaştır, çünkü PH yetişkinlerde daha sık görülür. Ayrıca erkeklerin 

kadınlardan daha fazla riski vardır (Standaert vd. nd.).  Bunun sebebi biyolojik farklılık 

olabileceği gibi, kadın ve erkeğin toplumdaki sosyal konumlarının benzeşmezliğinden 

kaynaklanan risk faktörlerine maruz kalma durumlarındaki farklılık da olabilir (Doğu 

2008). Bazı araştırmalar da PH’nin Kafkasyalıları Afrika kökenli Amerikalılardan veya 

Asyalılardan daha sık etkilediğini göstermiştir (Standaert vd. nd.).   Siyah ırkta PH’nin 

görece daha az rastlanıyor olmasının sebebi, dermal melanin olarak anılan maddenin 

toksik bileşiklerin cilt temasıyla vücuda bulaşmasını engellediğine dair teorilerdir 

(Doğu 2008).  Yine de bu faktörlerden herhangi biri ile PH arasındaki gerçek 
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bağlantıların tam olarak anlaşıldığını söylemek mümkün değildir (Standaert vd. nd.). Bu 

bağlamda, PH’nin görülme yüzdesinin gösterdiği coğrafi çeşitlilik, çevresel ve etnik 

farklılıklarla ilgili genetik varyasyonlara bağlanabileceği gibi temelde araştırmalarda 

uygulanan metodlardaki farklılıklardan kaynaklandığı da söylenebilir. Bu belirsizliğin 

esas çözümü ise aynı metodlarla farklı etnik gruplarda ve coğrafi bölgelerde, daha geniş 

çalışmalar yürütmek olabilir (Doğu 2008). 

PH’nin nedeni bilinmediğinden, hastalığı önlemenin kanıtlanmış yolları da 

bulunmamaktadır. Örneğin, sigara kullananlarda PH’nin daha az görüldüğü 

bilinmektedir. Yapılan bir analize göre sigaranın PH riskini %40 azalttığı sonucuna 

varılmıştır. Başka bir çalışma ise sigara içenlerde, içmeyenlere göre PH başlangıç 

yaşının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Yine de bu konuda kesin bir yargıya 

varacak kadar yeterli çalışma olduğu söylenmemektedir (Doğu 2008). Bazı araştırmalar 

düzenli aerobik egzersizinin PH riskini azaltabileceğini gösterirken, bazı başka 

araştırmalar kafein içerikli kahve, çay ve kola içenlerin PH’ye, içmeyenlere göre daha 

az yakalandığını göstermiştir. Yine de kafeinin PH’ye karşı koruduğu veya başka bir 

şekilde ilişkili olup olmadığı hala kesin değildir (Anonymous 2019). Fakat yaşam 

biçiminde yapılabilecek bazı değişikliklerin hastalığın sebep olduğu sorunların 

hafiflemesinde destek olabileceği düşünülmektedir. Örneğin; düzenli şekilde spor 

yapılması hem denge korunumuna hem de kas esneklik ve gücünün sağlanmasına 

yardım edebilir. Ayrıca egzersizin bu tip durumlarda sık görülen kaygı ve depresyonun 

da tedavisinde oldukça etkili olduğu söylenebilir (Apaydın ve Özekmekçi 2013). 

PH’nin evreleri: PH’nin ilk belirtisi vücudun tek bir tarafındaki kolda (üst ekstremite) 

görülür. Ardından vücudun aynı yönündeki bacakta (alt ekstremitede) görülür. PH 

ilerlerken diğer kol ve bacakta da (karşı ekstremiteler) belirtiler görülmeye başlar. 

Hastalık ilerledikçe, ilk belirtinin başladığı tarafta daha belirgin olmak kaydıyla, 

asimetrik görünüm devam eder. Hastalığın ilerleyişi kişiden kişiye değişir fakat bazı 

gözlemlere göre, titreme ile başlayan PH’nin, hareket yavaşlığı ile başlayanlara göre 

daha yavaş ilerlediği söylenebilir. Aynı zamanda hastalık genç yaşlarda başladığında, 

ileri yaşlarda başlayanlara göre daha yavaş ilerler (Özekmekçi 2011). 
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Hastalık sürecinde kişiler, Hoehn-Yahr adı verilen bir evrelendirme ölçeği ile 

değerlendirilirler. Bu ölçek, belirtilerin tek veya çift taraflı olması, postural reflekslerin 

etkilenmesi sonucu denge problemlerinin baş göstermesi, devamlı olarak desteğe ihtiyaç 

duyma ve en sonunda yatağa bağımlılık halinin görülmesi şeklindeki sınıflandırmalar 

ile düzenlenmiştir (Ertan 2005). Hoehn-Yahr ölçeğine göre hastalık belirtilerinin 

ilerleme durumu: 

(0) Klinik anlamda belirti görülmemesi 

(1) Sadece tek tarafta görülen tutulum: Bu ilk evrede PH’ye bağlı belirtiler öncelikle 

bedenin tek tarafında görülür. 

(2) İki tarafta da görülen tutulum: Parkinson belirtileri genellikle vücudun tek tarafında 

başlar fakat belirtilerin zamanla bedenin diğer yarısına da yayılması ile hastalığın 

ikinci evresine girilmiştir. Bu evrede iki ekstemitede belirtilerin şiddeti farklılık 

gösterir. Bu evrenin 10-15 yıl kadar sürdüğü görülmektedir. 

(3) Postural reflekslerin bozulması, dengesizlik ve düşme: Bu evrede günlük yaşamda 

yapılan etkinliklerde bir desteğe ihtiyaç duyma hali görülür. 

(4) Tamamen ilerlemiş klinik tablo: Hastaların kendi başlarına kesinlikle hareket 

edemedikleri ve tekerlekli sandalyeye bağımlı oldukları dönemdir. 

(5) Yatağa bağımlılık 

 

Maddeleriyle özetlenebilir (Özekmekçi 2011). Çizelge 2.3’de hastalık belirtilerinin 

detaylı ilerlemesini gösteren ‘Hoehn-Yahr Evrelendirme Ölçeği’ verilmiştir (Anonim 

1967-2016). 
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Çizelge 2.3 Hoehn-Yahr Evrelendirme Ölçeği (Anonim 1967-2016) 

 
 

 

Tedavi: PH tedavi edilemez, ancak belirtiler tedavi edilebilir (Rewar 2015). Bunun 

sebebi, PH belirtilerine sebebiyet veren hücre hasarının tümüyle onarılacağı herhangi 

bir tedavinin hala mevcut olmamasıdır (Apaydın ve Özekmekçi 2013). Diğer bir 

deyişle, hastalığın seyrini geriye çevirmek ve ölmüş olan beyin hücrelerinin yeniden 

dopamin üretimine geçmelerini sağlamak mümkün değildir (Apaydın ve Özekmekçi 

2013). Fakat ilaç tedavisi ve çok disiplinli bir desteğin kombinasyonu ile PH’ye sahip 

olan insanlar bağımsız ve üretken hayatlar yaşayabilirler (Rewar 2015). Bu sebeple PH 

beyindeki hücre sayısının azalması sebebiyle oluşan hastalıklar içerisinde semptomatik 

tedaviye en iyi yanıt veren hastalıktır. Tedavide bir nöroloji uzmanı hastanın 

sorumluluğunu alır ve gerektiğinde bir fizik tedavi uzmanı ile birlikte çalışarak düzenli 

biçimde kontrol muayeneleriyle süreci yönetir (Apaydın ve Özekmekçi 2013). 

PH’de tedavi, hastalık süresince kişinin günlük yaşamını normalleştirmeyi ve bağımsız 

hareket edebilmesini sağlamayı hedefler. Bu sebeple tedaviyi seçerken hastanın yaşı, 

belirtilerin derecesi, önde gelen belirtinin türü ve hastanın günlük hayattaki kısıtlanma 

derecesi gibi faktörlere dikkat edilmesi gerekir. Tedavi seçiminde dikkat edilmesi 

gereken özellikler Çizelge 2.4’de verilmiştir. Fakat incelenen faktörlere göre en uygun 

tedavi seçilse bile, PH’nin ilerleyişi yavaş da olsa süreklilik arz ettiği için, önceden 
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tedavi neticesinde düzelen belirtilerin zaman içinde tekrar etmesi söz konusu olabilir. 

Hatta bu belirtilere yenileri de eklenebilir. Bu gibi durumlarda ilaç dozunda yapılan 

hafif bir artırma ile belirtiler yeniden kontrol altına alınabilir (Apaydın ve Özekmekçi 

2013). 

Çizelge 2.4 Tedavi seçiminde dikkat edilmesi gereken özellikler (Apaydın ve 

Özekmekçi 2013) 

 

Tedavi Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler 

 

 Hastanın yaşı 

 Hastalığın evresi 

 Önde gelen belirti 

 Mesleği sürdürme ya da emekli olma  

 Basit unutkanlık veya gündelik yaşamı aksatan unutkanlık 

 Hayal, sanrı ya da dürtü kontrolü bozukluklarının varlığı 

 Eşlik eden sağlık sorunları ve alınan diğer tedaviler 

 

 

İlaç Tedavisi: Günümüzde kullanılan ve PH belirtilerini büyük oranda azaltan ilaçlar; 

beyinde eksilen dopamini yerine koymak, dopaminin etkisini taklit etmek ve dopaminin 

kimyasal yolla parçalanmasını engellemek şeklinde gruplandırılmak üzere üç biçimde 

işlev görür. Bahsedilen bu üç yolla dopamin eksikliğini giderip PH’nin belirtilerini 

düzelten bu ilaçlar: Levodopa, amantadin, antikolinerjik ilaçlar, dopamin reseptör 

agonistleri, MAO-B inhibitörleri ve KOMT inhibitörleri olarak listelenebilir (Apaydın 

ve Özekmekçi 2013). Bu ilaçlar PH’nin yol açtığı sorunları geciktirerek özellikle 

başlangıç aşamasındaki problemleri hafifletir (Çakmur vd. 2008). İlaçların ömür boyu 

ve düzenli alınması gerekir. Hastalara egzersiz yaptırmak da ilaçlara ek olarak yarar 

sağlar (Apaydın ve Özekmekçi 2013). 

PH ile ilgili cerrahi uygulamaların ilk tedavi ya da tek tedavi olarak kullanılabileceğine 

yönelik literatür verisi bulunmamaktadır (Çakmur vd. 2008). Fakat PH belirtilerinin 

tedavisinde ilaç ile kontrol altına alınamayan şiddetli titreme görüldüğünde veya ilaç 



 

 

18 

 

dozunu yükseltme düşüncesini engelleyen istem dışı gerçekleşen hareketlere sebep olan 

etkiler görüldüğünde cerrahi tedavi uygulanır (Apaydın ve Özekmekçi 2013).  

Pallidotomi, talamotomi, talamik stimülasyon ve derin beyin stimülasyonu (DBS) gibi 

birkaç cerrahi tedavi yöntemi vardır. Bu yöntemler içerisinde DBS adı verilen cerrahi 

tedavide göğüse konumlandırılan bir jeneratöre bağlanan elektrotlar belirtileri azaltmak 

iamacıyla kullanılır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, hastaların hepsine aynı 

tedavinin uygulanmıyor olmasıdır. Bunun sebebi hastada görülen belirtilere, hastanın 

yaşına ve hastanın PH’nin hangi evresinde olduğuna göre çeşitli tedavi yöntemlerinin 

bulunuyor olmasıdır (Çakmur vd. 2008). 

Destekleyici Terapiler: Parkinson hastalığında yaşamayı kolaylaştırabilen ve 

semptomlarla günlük olarak başa çıkmaya yardımcı olabilecek belirli destekleyici 

tedaviler bulunur. Fizyoterapi, meslek terapisi ve konuşma terapisi bu tedavilere örnek 

olarak gösterilebilir. Fizyoterapide fizyoterapistler hareket ve egzersiz yoluyla kas 

sertliğini ve eklem ağrısını hafifletmek için hastalarla bedensel çalışmalar yürütür. 

Böylelikle hareket etmek kolaylaşmakta, yürüyüş ve esneklik geliştirilmektedir. Meslek 

terapisinde bir meslek terapisti hastaların günlük hayatlarındaki zorluk alanlarını 

belirleyerek bunlara pratik çözümler bulunmasına yardımcı olabilir. Evin ve iş 

ortamının güvenli ve doğru şekilde ayarlandığından emin olmaya yardımcı olunur. 

Dolayısı ile hastaların bağımsızlığını azami ölçüde korumalarına da destek olunmuş 

olur. Konuşma terapisinde ise konuşmanın netliğinin ve hacminin yükseltilmesine 

odaklanılır ve daha iyi iletişim için ipuçları sağlanır (Rewar 2015). 

Sonuç olarak, hâlihazırda herhangi bir tedavisi bulunmayan bu hastalığın belirtilerini 

hafifletmek ve yaşam kalitesini sürdürmek için bazı tedaviler geliştirilmiştir. Buna 

karşılık, mevcut tedavilerin birkaç belirtiyi sadece birkaç yıl hafifletebildiği fakat uzun 

vadede etkisizleştiği bilinmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi hastalığın belirtilerinin 

hafifletilmesi, ilaçların, tedavilerin ve bazı durumlarda cerrahi müdahalenin bir 

kombinasyonu kullanılarak kontrol edilebilmektedir. Hastalık ilerledikçe, birçok kişi 

sınırlı bir bakım veya tedavi ile iyi bir yaşam kalitesini sürdürse de, artan miktarda 

bakım ve destek gerekebilmektedir. Bu nedenle, PH’yi önleyebilen, durdurabilen veya 

iyileştirebilen tedavi stratejileri geliştirmek büyük önem taşımaktadır (Akhtar ve Stern, 

2012). 
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PH’de kullanılan derecelendirme ölçekleri: Derecelendirme ölçeği terimi, belirli bir 

özellik hakkında kendisine bir değer atayarak bilgi sağlamak anlamına gelir. PH’de, 

derecelendirme ölçekleri, bir puanlayıcının belirli bir ölçeğe göre, söz konusu özelliğe 

veya belirtiye değer vermesini sağlar. Parkinson’un derecelendirme ölçekleri, durumun 

belirtilerini değerlendirmenin bir yoludur. Durumun seyri hakkında bilgi sağlarlar 

ve/veya yaşam kalitesini değerlendirirler. Ayrıca araştırmacılar için yararlı olabilecek 

tedavi ve yönetim stratejilerinin değerlendirilmesine katkı sağlarlar (Anonymous 2017-

2). 

Motor belirtilerle ilgili ölçekler en bilinen ve en yaygın kullanılan ölçeklerdir. Ancak 

motor olmayan belirti ölçekleri de aynı derecede önemlidir. Bu ölçekler bir motor skala 

ile bir araya getirildiğinde, hastanın durumdan nasıl etkilendiğine dair daha dengeli bir 

tablo sunar.  

PH progresif seyirli bir hastalık olduğu için hastaların düzenli bir biçimde izlenmeleri 

gerekir. Bu amaçla geliştirilmiş pek çok klinik ölçek ve test bulunmaktadır. Genellikle, 

belirtilerin daha geniş bir resmini vermek için birden fazla ölçek kullanılır. Bunların 

içerisinde PH’nin evreleri bölümünde bahsedilen Hoehn-Yahr Evrelendirme Ölçeği de 

bulunur. Kullanılan diğer değerlendirme yöntemlerinden bazıları; Birleşik Parkinson 

Hastalığı Değerleme Ölçeği (UPDRS), Schwab-England Günlük Yaşam Aktiviteleri 

Ölçeği, PDQ-39 anketi ve PD NMS Anketi’dir (Oğuz vd. 2009). 

UPDRS, parkinsonun seyrini ve engellilik derecesini izlemek için kapsamlı ve esnek bir 

araç üretmek için çeşitli ölçeklerin öğelerini birleştirir. Ölçek 1987 yılında tanıtılmıştır 

ve o zamandan beri motor dışı belirtilerin yeni değerlendirmelerini içerecek şekilde 

Hareket Bozukluğu Derneği'nden uzmanlar tarafından güncellenmiştir. Ölçek, temel 

engel alanlarını değerlendiren üç bölümden ve tedavinin komplikasyonlarını 

değerlendiren dördüncü bölümden oluşmaktadır. UPDRS, genellikle iki farklı Parkinson 

değerleme ölçeğiyle kullanılır. Bunlar; Hoehn-Yahr ve Schwab-England Günlük Yaşam 

Aktiviteleri Ölçeğidir. UPDRS testi, bir sağlık profesyoneli tarafından yürütülmektedir. 

Bu ölçekte gözlem ve fizik muayenenin yanı sıra, kişinin cevabına göre her öğeye puan 

verilir. Toplam puan 0 ile 199 arasında değişir (Anonymous 2017-2). Yüksek puanlar 
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özürlülükteki artışı göstermektedir (Balcı vd. 2009). Çizelge 2.5’de UPDRS’nin katılık 

skorlama bölümü verilmiştir.  

Çizelge 2.5 Birleşik parkinson hastalığı değerleme ölçeğinin katılık skorlama bölümü 

(Balcı vd. 2009) 

 

Schwab-England Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği, bir kişinin günlük aktivitelerini hız 

ve bağımsızlık açısından yüzde rakamı ile gerçekleştirme yeteneğini ölçmenin bir 

yoludur. Derecelendirme bir profesyonel tarafından veya test edilen kişi tarafından 

yapılabilir. Yüksek yüzdeler yüksek düzeyde bir bağımsızlığa, düşük yüzdeler ise 

bağımlılığa işaret eder (Anonymous 2017-2). 

PDQ-39 Anketi, hem motor hem de motor olmayan belirtilerle ilgili sekiz temel sağlık 

ve günlük faaliyet alanından oluşur. 39 soru içerir. Bu sorular toplamda 0-100 arasında 

puanlanır. Yüksek puanlar belirtilerin daha şiddetli olduğunu gösterir. PD NMS Anketi 

ise hareketten bağımsız Parkinson zorluklarını içeren 30 sorudan oluşur. Kapsanan 

alanlar arasında uyku, kabızlık, görme, koku, cinsel problemler ve hafıza 

bulunmaktadır. Bu konuların ankete dâhil edilmesinin sebebi, aksi halde göz ardı 

edilebilecek veya utanç verici olarak kabul edilebilecek konuların tartışılmasını teşvik 

etmektir (Anonymous 2017-2). 
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2.3 PH’nin Klinik Bulguları 

Beyinin orta bölmesinde (suffia nigra), dopamin olarak adlandırılan bir hormonun eksik 

olarak salgılanması nedeni ile veya beyinde dopamin üreten hücrelerin işlevlerini yeteri 

kadar yerine getirmemeleri nedeni ile ortaya çıkan PH, bireylerin motor sistemlerinde 

çeşitli bozukluklar ile kendini gösterir. Esasen beynin bu bölmesi, omurilik üzerinden 

kaslara çeşitli mesajların gönderildiği ve kasların hareketlerinin kontrol edildiği alandır. 

Mesajlar beyinden kaslara nörotransmitter olarak adlandırılan çeşitli kimyasal ileticiler 

aracılığıyla aktarılır. Suffia nigra bölgesinde üretilen en önemli kimyasal ileticilerin 

başında yer alan dopamin, kasların beyin tarafından kontrol edilmesinde oldukça önemli 

bir işleve sahiptir. Diğer bir ifadeyle hareketleri dolaylı olarak kontrol eden dopaminin 

eksikliği, insanların serbestçe hareket etmekte zorluk çekmelerine sebep olur (Rewar, 

2015). 

Dopamin eksikliğinden kaynaklanan PH’nin klinik bulguları, motor belirtiler ve motor 

olmayan belirtiler olarak iki grupta incelenebilir. Hareketten bağımsız bulgulardan olan 

bilişsel fonksiyon bozukluğu, koku duyusu kaybı, yorgunluk, ağrı, depresyon ve uyku 

sorunu motor olmayan belirtilerdir. En belirgin bulgulardan olan titreme (tremor), 

katılık (rijidite), hareket yavaşlığı (bradikinezi), hareket yitimi (akinezi) ve postural 

denge bozuklukları ise motor belirtilerdir. Bu belirtiler her hastada bulunmaz veya 

belirtilerin derecesi her hastada farklı olarak hissedilebilir (Ertan 2005). 

2.3.1 Motor olmayan belirtiler 

James Parkinson motor belirtileri doğru bir şekilde tarif ederken aynı zamanda motor 

olmayan belirtilerden de söz etmiştir (Chaudhuri vd. 2006). Motor olmayan belirtilerin 

literatüre girdiği ilk dönemde daha çok motor bulgular vurgulanmaktaydı. Fakat sonraki 

dönemlerde, bu motor belirtilerin tedavilerinin gelişmeye başlamasıyla hastaların 

ömürleri de uzamaya başladı. Bu iki sebep, motor olmayan belirtilerin üzerine 

düşülmesine yol açmış oldu. Yani, 1817 yılında literatüre giren PH’nin 2000’li yıllardan 

sonra motor olmayan belirtilerinin de araştırmalarda üzerine düşülmeye başlandı (Günal 

2008). 
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Motor olmayan belirtilerin çoğunun PH boyunca ortaya çıktığı bilinir. Bazıları ise 

motor belirtiler fark edilmeden önce ortaya çıkar. Motor olmayan belirtiler çeşitli 

bilişsel, nöropsikiyatrik, uyku ile ilgili, otonom ve duyusal bozukluklar içerir ve bu 

durumla ilişkili çok çeşitli nöropatolojik değişiklikler dizisini temsil eder (Park ve Stacy 

2009). Parkinson hastalığının motor olmayan belirtileri Çizelge 2.6’da özet olarak 

verilmiştir (Chaudhuri vd. 2006). 

Çizelge 2.6 Parkinson hastalığının motor olmayan belirti kompleksi (Chaudhuri vd. 

2006) 

Nöropsikiyatrik Belirtiler 

 Depresyon, ilgisizlik, kaygı 

 Dikkat eksikliği 

 Halüsinasyonlar, sanrılar 

 Bunama, karışıklık 

 Panik ataklar 

Uyku Bozuklukları 

 Huzursuz bacaklar ve periyodik uzuv hareketleri 

 Hızlı göz hareketi (REM) uyku davranış 

bozukluğu ve REM atoni kaybı 

 REM uykusuzluğa bağlı olmayan hareket 

bozuklukları 

 Gündüz aşırı uyku hali, canlı rüya 

 Uykusuzluk hastalığı 

 Uykuya bağlı solunum bozukluğu 

Otonomik Belirtiler 

 Mesane bozuklukları 

 Terleme 

 Cinsel işlev bozukluğu 

 Kuru gözler (xerostomia) 

Gastrointestinal Belirtiler 
 Tükrüğün toplanması, tat almada azalma 

 Boğulma, reflü, kusma, mide bulantısı 

 Kabızlık, bağırsakların yetersiz kalması 

Duyusal Belirtiler 
 Ağrı 

 Parastezi 

 Koku rahatsızlığı 

Diğer belirtiler 

 yorgunluk 

 Diplopi 

 Bulanık görme 

 sebore 

 Kilo kaybı veya alımı 
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Motor olmayan belirtiler üzerine yapılan son çalışmaların çıkarımları, bu belirtilerin de 

motor belirtiler kadar ve hatta çoğu zaman daha fazla rahatsızlık verici nitelikte olduğu 

yönündedir. Buna karşın motor olmayan belirtiler çoğunlukla gözden kaçırılarak tedavi 

edilememektedir. Örneğin; Günal’ın 2008’de aktardığına göre, yapılan bir çalışmada 

depresyon tanımlanan parkinson hastalarının sadece yarısının tedavi edildiği 

belirtilmiştir. Bu sebeple, PH’si olan kişilerde yaşam kalitesini yükseltmek için motor 

belirtilerin yanı sıra, muayene esnasında görülemeyen fakat kişinin yaşam kalitesini 

gözle görülür ölçüde değiştiren motor olmayan belirtilerin de üzerinde durularak uygun 

tedavinin sağlanması gerekmektedir (Gökçal ve Gür 2017). 

2.3.2 Motor belirtiler 

Motor belirtilerden birini veya birkaçını gözlemlemek, doktorların PH'yi teşhis 

etmesinin ana yoludur (Standaert vd. nd.). Bu belirtiler; titreme (tremor), katılık 

(rijidite), hareket yavaşlığı (bradikinezi), hareket yitimi (akinezi) ve postural denge 

bozuklukları başlıkları altında incelenebilir (Ertan 2005).  

Titreme (tremor): PH’nin en yaygın belirtisi olan titreme; vücut kısımları arasında en 

sık olarak üst ekstremitelerde (el veya kolda), tek taraflı ve tipik olarak istirahat halinde 

ortaya çıkan bir durumdur (Delil vd. 2015). Yürüyüş esnasında elde beliren titremeler 

de istirahat tremoru olarak nitelendirilir (Kızıltan 2008). Bununla birlikte, bu bulgu, 

hastalığın ilerlemesi sırasında dudak, çene ve dil gibi vücudun diğer kısımlarına da 

yayılabilmektedir. Hastalığın başlarında ortaya çıkan bu belirti, genel olarak parkinson 

hastalarının %70’inde görülmektedir (Delil vd. 2015). Bununla birlikte tremor, 

parkinson hastalarının hemen hemen %50’sinde ilk belirti olarak gözükse de, yaklaşık 

%15 oranında hastada da tüm süreç boyunca görülmeyebilir (Kızıltan 2008). 

Titreme, dinlenme ve hareket anı olmak üzere iki şekilde ortaya çıkar ve uzuv 

kullanımdayken azalır. Genel frekansı 3-7 Hz arasında olup, çoğunlukla 4-5 Hz arasında 

bulunur (Ertan 2005). Titreme, hareket yavaşlığı ve katılık ile beraber seyreder. Fakat 

diğer motor belirtilere göre daha yavaş bir ilerleme gösterir (Ertan 2005). Tipik PH’de 

istirahat tremoru süreç boyunca asimetriktir fakat parkinson hastalarının %9’luk bir 
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kısmında hareket yavaşlığı ve katılık belirtilerinin artması ile istirahat tremoru 

kaybolabilir (Kızıltan 2008). 

Bu belirtiyle ilgili dikkat edilmesi gereken konu esansiyel ya da distonik tremorların 

Parkinson’dan bağımsız olduğudur. Hareket bozuklukları içinde en sık görüleni 

Esansiyel tremordur ve PH ile sıklıkla karıştırılır. Hatta yanlış tanı ve tedaviler dahi 

görülür. Esansiyel tremorda titreme haricinde başka bir belirti gözlenmez. Ayrıca çok 

yavaş ilerleme gösteren bir durumdur (Kütükçü 2008). Esansiyel tremor hastalığı 

olanlar ellerinde, baş, ses veya vücudun diğer bölgelerinde kontrol edilemeyen 

titremeden şikâyetçidirler (Fahn ve Elton 1987). PH tremorundan hızlıdır. 6 ile 12 Hz 

arasında seyreder. Fakat ilerleyen yaşlarda amplitudu arttığı ve frekansı azaldığı için bu 

dönemlerde yanlış tanı koyulma olasılığı daha fazladır (Kütükçü 2008). Distonik 

tremorda ise istemsiz kas kasılmaları söz konusudur. Kontrol edilemeyen kıvrılmalar ve 

tekrarlayan hareketler ile kendisini gösterir (Fahn ve Elton 1987).  

Hareket yavaşlığı (bradykinesia): Hareket yavaşlığı, parkinsonizm ile seyreden tüm 

belirtilerin en belirleyici özelliğidir.  Hipokinezi hareketin fakirleşmesini, akinezi 

hareketin olmayışını tanımlar. Bradikinezi ise hareketin yavaşlığına ek olarak 

hipokinezi ve akinezi anlamlarını da kapsar. Hareket yavaşlığının belirtileri Çizelge 

2.7’de listelenmiştir (Kızıltan 2008). 

Hareket yavaşlığı esasen düşük hareket genliğini ve ritmini ifade eder. Şekil 2.3’de 

gösterilen işaret parmağı ile başparmağın oppozisyonu gibi art arda tekrar edilen 

hareketlerde hareketin amplitüdünde ve frekansında düşme eğilimi görülür (Ertan 

2005). Muayene esnasında hızlı-tekrarlayıcı parmak, el, önkol ve ayak hareketlerinin 

incelemesi yapılır. Tekrarlanan bu hareketlerin saniyeler içinde genliğinin azalması, 

yavaşlaması, düzensizleşmesi ve araya duraksamaların girmesi gibi durumların 

görülmesi, hareket yavaşlığını gösteren bulguların varlığı anlamına gelir (Kızıltan 

2008). 
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Çizelge 2.7 Hareket yavaşlığının belirtileri (Kızıltan 2008) 

 Yüz ifadesinin fakirleşmesi 

 Göz kırpmanın seyrelmesi 

 Yutkunamamaya bağlı salya akıntısı 

 Dominant eli ayrıcalıklı kılan beceri üstünlüğünün kaybı 

 Sandalyeden zor ve yavaş kalkma 

 Yürüyüşe eşlik eden kolların salınım hareketinin kaybı 

 Adım atarken ayakların iki eksende de hareket genliğinin 

azalması 

 

 

 

Şekil 2.3 Ard arda tekrarlanan motor işlevler (Ertan 2005) 

Hareket yavaşlığının görülme tarzında daha önce de bahsedildiği gibi fiziksel hareketler 

normalden çok daha yavaştır. Genel anlamda kısa ve dengesiz adımlar ile koordinasyon 

bozukluğunun görüldüğü söylenebilir. Bu durum da günlük işleri zorlaştırabilir ve 

hastalarda günlük yaşamlarında çok küçük adımlarla ve belirgin bir yavaşlık içinde 

yürümeye neden olabilir (Carlsen 2013). Fakat hareket yavaşlığının hastanın duygusal 

durumu ile bağlantılı olarak değişim gösterdiği durumlar vardır. Örneğin; hareket 

yavaşlığı olan bir hasta birdenbire heyecanlanır ya da korkarsa kendisinden hiç de 

beklenemeyecek bir biçimde hareketli bir duruma geçebilir. Bu durum bu tip hastalarda 
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hareket programlarının korunduğu anlamına gelir. Buradaki sorun, hastaların bu 

programlara ani duygu değişimleri yaşamadıkları takdirde ulaşma güçlüğü çekmeleridir 

(Kızıltan 2008). 

Postural denge bozuklukları: Postural refleksler; dik duruşu, herhangi bir duruşu 

sürdürürken denge korunumunu ve dönüşler ile yürüyüş sırasında yön değiştirirken 

denge kaybını önlemeyi sağlar (Ertan 2005). Postural denge bozuklukları, hafif ve 

şiddetli hastaları birbirinden ayırırken veya orta ve ileri dönem hastalarda yaşam 

kalitesini belirlerken fayda sağlar (Altun vd. 2013). Postural Bozuklukların varlığında 

ayağa kalkış yavaştır. Hastalar destek alarak ya da başka birinin yardımıyla ayağa 

kalkabilir. Yürümeye başlarken zorluk çekme, dönüş yaparken çok sayıda adım atma, 

dengesiz duruş ve belden eğilerek ağırlık merkezinin öne yer değiştirmesi gibi bulguları 

vardır. Genel olarak atılan adımların küçülmesi ve adım frekansında artış görülür 

(Kızıltan 2008). 

Postural bozukluklar PH’nin en engelleyici özelliklerinden biridir. Sıklıkla hastalığın 

geç evrelerinde görülür ve hastalığın ilerlemesinin bir belirtecidir. Tipik parkinson 

belirtilerinde erken dönemde ortaya çıkan postural bozukluklar ve buna bağlı olarak 

düşme vakaları gözlenmez. Buna karşılık hastalığın başlarında duruş hafifçe boyun ya 

da gövdeden bükülebilmektedir (Fukunaga vd. 2014). 

Parkinson hastalarında postural denge bozukluklarının tespitinde farklı testler ve 

işlemler uygulanarak ölçüm yapılmaya çalışılır. Berg denge ölçeği, yana ve öne 

fonksiyonel uzanma testleri ve çekme testi gibi ölçek ve testler tanı için kullanılan basit 

yöntemlerdendir (Schwab vd. 1969).  

2.4 Katılık ve Ölçümü  

Katılık belirtisi PH’nin tanı koydurucu bulgularındandır. Hastaların tanımladığı kas 

katılığı hissinin sebebidir. Bu belirti, ilgilenilen uzvun her yöndeki pasif hareketi 

esnasında algılanan yüksek direnç olarak tanımlanabilir. Belirtilen pasif hareket 

esnasında algılanan bu direnç, hareketin genliğinden ve hızından bağımsızdır. Belirtinin 

bu özelliği ile ilgili çoğu kaynakta kurşun bir borunun bükülmesi analojisi yapılır. 
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Katılık belirtisine Şekil 2.4’de verilen “dişli çark” fenomeni de eşlik eder. Bu 

fenomenin altında yatan sebep bazen gözle görülmeyecek derecede hafif seyreden 

tremor belirtisidir (Kızıltan 2008). Bu fenomen, ekstremitelerin pasif biçimde fleksiyon, 

ekstansiyon ve rotasyon hareketleri esnasında görülen artmış dirence eşlik etmektedir 

(Yalıman ve Şen 2011). 

 

Şekil 2.4 Katılık (Kızıltan 2008) 

Katılık sebebiyle oluşan gerginlik nedeni ile kasların yapısal düzeni bozulmakta ve sert 

bir hal almaktadır. Bu sebeple sert veya esnek olmayan kaslar ile eklemler, katılık 

bulguları arasında gösterilebilir (Ertan 2005).  Bu belirti genellikle hastada ciddi 

olumsuz bir rahatsızlık uyandırmayacak şekilde gelişir. Dolayısı ile katılık çoğunlukla 

hasta şikâyeti ile değil, muayene eden doktorların tespiti ile ortaya çıkar. Uzuvların 

pasif hareketlerine karşı hissedilen direnç olarak algılanan katılık, genellikle bükülme 

ve uzama yönlerinde tek biçimlidir. Fakat üst üste binme şeklinde de ortaya çıktığı 

görülür (Lang vd. 1998). Uzuvdaki pasif hareket aralıkları bir eklem çevresindeki 

fleksiyon, uzama veya rotasyon olabilir. Bu durum, proksimal (örn. boyun, omuzlar, 

kalçalar) ve distal olarak (örn. bilekler, ayak bilekleri) oluşabilir (Jankovic 2008). 
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Katılık, hastalarda ağrı ile de ilişkilidir (De Lau 2006). Hatta omuz ağrısı PH’nin ilk 

belirtilerinden olabilmektedir (Yalıman ve Şen 2011). Katılık ile bağlantılı olan diğer 

bir belirti ise; daha önce de bahsedilen, donma (freezing) olarak adlandırılan 

akinesia’dır. Bunların yanı sıra; PH’nin motor olmayan belirtileri arasında anılan, 

hastalığa maruz kalan kişiler açısından oldukça zorlayıcı olabilen anksiyete, kabızlık, 

depresyon, yorgunluk, konuşmanın aksaması, vb. belirtiler de katılık ile beraber 

görülebilmektedir (Chao vd. 2015). 

Katılık belirtisi, objektif biçimde değerlendirilmesi zor olan bir bulgudur. Bunun sebebi 

muayene sırasında hastaların tam olarak istirahat durumuna geçememeleridir. Hastalar 

önceden uyarılsa dahi hekime tanıda yardımcı olabilmek için uzuvlarını hareket 

ettirirler. Bu hareket hekimin uyguladığı pasif hareketle aynı yönlü ya da zıt yönlü 

olabilir (Kızıltan 2008). Bu sebeple, katılık ölçümlerindeki bu sübjektif etkinin ortadan 

kalkmasını sağlayacak objektif bir yönteme ihtiyaç duyulmaktadır. 

PH’nin en bariz belirtilerinden biri olan katılık, agonist ve antagonist kasların aynı anda 

kasılmaları sonucucunda görülen kas tonusu artışını ifade eder (Yalıman ve Şen 2011). 

Hastalığa ait bu belirtinin klinik olarak değerlendirilmesi, yaygın olarak el bileği 

ve/veya dirsekten ölçümün yapıldığı bir bölüm içeren Birleşik Parkinson Hastalığı 

Değerlendirme Sistemi (Unified Parkinson’s Disease Rating System, UPDRS) 

kullanılarak yapılır. Temel olarak ilgili doktor, klinik muayenede değerlendirilen eklemi 

incelemekte ve katılığın derecesine sıralı bir değerleme ölçeğine göre karar vermektedir. 

Oldukça sübjektif bir ölçüm özelliğine sahip olan bu sistem, genel olarak istenilen 

düzeyde hassasiyet ve güvenirlilik sağlayamaması nedeni ile sıklıkla eleştirilmiştir 

(Patrick vd. 2001). 

Katılık belirtisi ilaç tedavisine iyi yanıt verir. Farmakolojik ve cerrahi tedavilerin 

etkinliğini değerlendirmek için izlenen parametrelerden biridir. Ancak, hâlihazırda 

katılığın derecesini objektif olarak ölçmek için kullanılan genel-geçer bir yöntem 

bulunmamaktadır. Fakat katılığın ölçülmesi ile ilgili bugüne kadar yapılmış olan bazı 

çalışmalar literatür taraması bölümünde ayrıntılı olarak incelenmiştir.   
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3. LİTERATÜR TARAMASI 

Her ne kadar katılık şikâyetleri PH’nin en kötü belirtilerinden sayılmasa da, hastalığın 

klinik tanıdaki ana dayanaklarından birini oluşturmaktadır. Bu sebeple, parkinson 

hastalarında katılığın ölçümü oldukça önemlidir. Çalışmanın bu bölümünde özellikle 

PH’de sıklıkla gözlenen katılık belirtisinin derecelendirilmesi ve ölçülmesi maksadı ile 

geliştirilmiş olan çeşitli yöntemler incelenmiştir. PH’de katılığın ölçülmesi için 

gerçekleştirilen çalışmaların uzun bir geçmişe sahip olduğu aşikârdır. Bu uzun süreçte, 

geliştirilen teknikler ve cihazlar giderek daha rafine hale gelmiş fakat katılığın klinik 

değerlendirmelerine olan katkılarının, herhangi bir tekniğin evrensel olarak kabul 

edilmesi için yeterli düzeye erişemediği ve tam olarak ikna edici olamadığı görülmüştür.  

Katılığın ölçülmesi için gerçekleştirilen ilk çalışmalara, 1950’li yıllarda 

rastlanılmaktadır. Agate vd.’nin 1956 yılında tasarladığı katılık ve titreme (tremor) 

ölçüm sistemi Şekil 3.1’de verilmiştir. Bu sistemde katılık için ölçüm yapılırken hasta, 

kol ve önkol yatay düzlemdeyken, dirseğin orta bölümü bir tekerleğin merkezinin 

üzerinde bulunan bir pede dayanacak şekilde, ayarlanabilir bir tabureye oturmaktadır. 

Bilek, Şekil 3.1'de gösterildiği gibi bir çapraz elemana bağlanmıştır. Hafif bir çelik 

kablo ise D ile gösterilen kasnağın üzerinden geçtiği tekerleğin çevresine sarılıdır. D 

kasnağının hemen altındaki kablo, gerginlik ölçer grubunun süspansiyonu tarafından 

kesilir. Alt ucundan ise esnek bir kablo E çarkının etrafından geçmek için aşağı doğru 

devam eder. Bu çark, düşük torklu bir sarmal potansiyometrenin miline bağlanır. E 

çarkı etrafından geçtikten sonra, kablo F çarkına geçer. F çarkı ise, sabit hızlı bir motor 

ve ayarlanabilir tork konvertörü ile bir debriyajdan döndürülür. Tork konvertörü 

genellikle C tekerleğinin 23 saniye içinde 90° dönmesi için ayarlanır.  

Agate vd.’nin 1956 yılında tasarladığı bu katılık ölçüm sistemindeki gerinim düzeneği, 

her iki yüzüne de gerginlik ölçerler yapıştırılmış bir çelik yay parçasının etrafına inşa 

edilmiştir. Bu sistemde yaklaşık 120 ohm'luk bir dirence ve 1,9'luk bir gösterge 

faktörüne sahip olan göstergeler kullanılmıştır. Bu iki gösterge, hafif esnek uçlarla bir 

Wheatstone köprü devresinin bitişik kollarına bağlanmıştır. Köprü çıkışı ise doğrudan 

bir kayıt cihazının X ekseniyle beslenir. H ile gösterilen potansiyometre, voltaj bölücü 

olarak düzenlenmiştir ve kayıt cihazının Y eksenine bağlanmıştır. 
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Şekil 3.1  Agate vd. tarafından 1956 yılında tasarlanan katılık ve titreme ölçüm sistemi 

– (A, ped; B, çapraz eleman; C, tekerlek; D, kasnak; E, yivli fiber tekerlek; F, 

çark; G, gerginlik ölçer düzeneği; H, sarmal potansiyometre; K, köprü 

devresi; L, debriyaj; R, kablo.) 

Katılığı ölçmek için, hastanın ön kolu C tekerleğine sabitlendiğinde ve el bileği de 

yerine oturduğunda debriyaj (L) serbest kalır. Dirsek 90° açıyla bükülür, el uzatılır ve 

kısmen eğilir, böylece düzlemi yatay olur. Potansiyometrede (H) elektrik sıfıra 

döndürülür ve F çarkı döndürülerek kabloya (R) az miktarda bir gevşeklik verilir. Köprü 

devresi daha sonra potansiyometre (K) ile dengelenir. Motor çalıştırılır ve hastanın 

rahatlaması istenir.  Debriyaj devreye girdiğinde, kablo (R), F çarkı üzerine sabit bir 

hızda sarılır. Gerinim ölçer düzeneğine uygulanan kuvvet, kayıt cihazının X ekseninde 

belirtilen köprü devresinin dengesizliği ile sonuçlanır. R kablosu çark üzerine alındığı 

sırada, potansiyometre Y ekseni boyunca kaydedilen voltaj çıkışında ortaya çıkan bir 

artış ile döndürülür. Böylece, ön kolun uzatılmasında uygulanan torkun eşzamanlı bir 

kaydı elde edilir. Agate vd.’nin 1956 yılında tasarlamış olduğu bu katılık ve titreme 

ölçüm sistemi 13 hasta üzerinde uygulanmıştır. Katılık belirtisi için istatistiksel olarak 

%55 oranında anlamlı sonuçlar elde edildiği savunulmuştur.  

Webster tarafından 1959 yılında yapılan çalışmada ise Agate vd.’nin 1956 yılında 

tasarladığı katılık ve titreme ölçüm sistemine benzer özelliklerde bir sistem tasarımı 
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yapılmıştır. Yapılan tasarım Şekil 3.2’de gösterilmiştir. Sistemde tork duyarlı üst ünite 

(1), alt döner tabla ünitesinden (2) sürtünmesiz menteşe tarafından desteklenir. 

Kalibrasyon kuvvetlerini menteşe ekseninden on iki inç mesafede uygulamak için bir ip 

ve makara vasıtasıyla üst birime bağlanan küçük bir kanca (3) kullanılır. Tiratron 

redresöründen (5) geçen hız kontrol anahtarı (4), dc motorun (6) hızını kontrol eder. 

Mikro şalterler (7) motoru geri döndürmek için açma kolu (8) tarafından çalıştırılır. 

Makara üzerindeki açma kolu konumları 50'lik adımlarla ayarlanır. Tripod taban 

seviyesinin her bir ayağında üç destek (9) bulunur. Bu destekler makineyi hastanın 

yanına getirdikten sonra dengede tutar. 

 

Şekil 3.2 Webster tarafından 1959 yılında tasarlanan katılık ve titreme ölçüm sistemi 

Agate vd. (1956) ile Webster (1959) tarafından gerçekleştirilen bu çalışmalarda katılığı 

dinamik olarak ölçmek maksadı ile devasa boyutlarda elektromekanik aletler 

kullanılarak, hastaların dirsek eklemlerini hareket ettiren sistemler geliştirilmiştir. Bu 

çalışmalarda klinik olarak kabul edilen katılık ile iyi korelasyonlar elde edildiği 

savunulmasına rağmen geliştirilen sistemler sonraki dönemlerde benimsenememiştir.  
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1980’li yıllarda, biraz daha karmaşık sistemlere sahip mühendislik yaklaşımlarına 

yoğunlaşıldığı görülmüştür. Buna karşılık bu yöntemlerde, temel bazı problemlerle 

sıklıkla karşılaşıldığı söylenmiştir. Örneğin bu çalışmalarda, 1-5 Hz frekans aralığında 

kesin olarak kontrol edilen 5-10 derece dirsek yer değiştirmelerini uygulamak için bir 

aygıt kullanarak, izlenen kuvvetten hesaplanan empedansın oldukça zayıf bir korelasyon 

gösterdiği belirlenmiştir. Gerçekleştirilen ölçümlerle klinik muayenelerdeki hekim 

ölçüm değerleri arasında anlamlı farklılıklar gözlenmiştir. Akabinde bu durumun 

iyileştirilmesi maksadı ile kolun kas çektirmesine bağlanması yöntemine başvurulmuş 

fakat bu yaklaşım durumu daha da kötüleştirmiştir, çünkü klinik ortamda durum ile 

karşılaştırıldığında, bu yöntem hastayı çok daha fazla kısıtlamıştır (Prochazka vd. 

1997). 

1990’lı yıllarda gerçekleştirilen çalışmalarda, 1980’li yıllarda üzerinde sıklıkla durulan 

mühendislik yaklaşımlarının terk edildiği görülmektedir. Bunun yerine, bu tarihlerde 

önerilen çalışmalarda, normal klinik muayeneler esnasında klinik çalışanlar tarafından 

uygulanan kuvvetlerin ölçülmesini sağlayan cihazların geliştirilmesine ağırlık 

verilmiştir. Bu bağlamda; düşük maliyet, taşınabilirlik ve kullanım kolaylığı etkenlerini 

göz önünde bulundurarak Caligiuri 1994’de Şekil 3.3’de gösterilen sistemi tasarlamıştır.  

 

Şekil 3.3 Kuvvet göstergesi (A) ve dönüş kodlayıcısı (B) elemanlarının gösterildiği 

bilek katılığı dönüştürücüsü (Caligiuri 1994) 
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Caligiuri’nin 1994’de tasarlamış olduğu ve 19 hasta üzerinde uygulanan bu sistemde 

katılığın ölçülmesine yönelik prosedürler, katılığın katsayılarının dinlenme ve aktif 

koşullardan elde edilmesini gerektirmektedir. Denetçi, hastanın transdüser ile 

etkileşimde olan ön kolunu deney esnasında destekler ve hastayı rahatlaması için teşvik 

eder. Transdüser, proksimal yarı ön kola Velcro kayışlarla sabitlenmiş ve distal yarı el 

üzerine yerleştirilmiş olarak iki kısma ayrılmıştır. Bu iki kısım sürtünmesiz bir pivot ile 

birleştirilmiştir. Bir Wheatstone köprü devresinin (A) iki aktif kolunu oluşturmak üzere 

bağlanan dirençli gerginlik göstergelerine sahip sert bir kiriş, dönüştürücünün uzak 

yarısına bağlanmıştır. Burada, Potansiyometre (B), distalin proksimal yarısındaki 

rotasyonunu kodlamaktadır. Yani, sistem hasta tarafından giyildiğinde, potansiyometre 

bilek bükülmesini ve uzamasını kodlamaktadır. Muayene yapan tarafından bileği 

çıkarmak için uygulanan kuvvet rotasyon ile birlikte iletilir. Burada, iki sinyal 30 Hz 

kesmede düşük geçişli filtrelenir, bir DC köprü amplifikatörü kullanarak yükseltilir ve 

bir laboratuar bilgisayarı kullanılarak 100 numune / sn'de sayısallaştırılır. Bilgisayarda 

ise ticari olarak temin edilebilir bir veri toplama yazılımının kullanıldığı 

belirtilmektedir. 

Transdüser kalibrasyonu yapılırken kütle ve dönme dereceleri gibi bilinen fiziksel 

birimlerle ilişkili voltajın oluşturulması sağlanır. Kuvvet ve rotasyon kodlayıcıları, 

sırasıyla bilinen ağırlıklar ve yer değiştirmeler uygulanarak kalibre edilmiştir.  Çıkış 

voltajının doğrusallığını belirlemek için tek bir ağırlık kullanılmıştır. Bilinen bir kütle 

uygulanarak üretilen voltajın, amplifikasyon aşamasında ayarlanabilir olduğu 

söylenmiştir. Döndürmek için, dönüştürücünün proksimal ve distal yarıları düz bir çizgi 

veya 0° oluşturmak üzere hizalanmıştır. Distal yarısı ±45° döndürülmüş ve ortaya çıkan 

voltaj kaydedilmiştir (Caligiuri 1994). 

Çalışma neticesinde parkinson katılığını değerlendirmek için objektif bir prosedür 

olarak önerilen sistemin ön sonuçlarının cesaret verici olduğu söylenmiştir. Motor 

aktivitesinin el bileğinde kas sertliğini arttırma derecesini temsil eden katılık skorunun, 

klinik katılık dereceleriyle yüksek oranda korele olduğu savunulmuştur. Uygulanan 

işlemin, klinik katılığın varlığına karşı duyarlı olduğu ve tek bir ilaç dozunu takiben 

katılıktaki hafif düşüşleri bile tespit edebildiği savunulmuştur (Caligiuri 1994). 
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Bu yıllarda yapılan diğer bir çalışma da Prochazka vd. (1997) tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada değerlendiricinin hastanın bileğini tutarak dirseğe 

doğru ittiğinde katılığın ölçülebileceği kuvvet algılayıcı bir sistem önerilmiştir. Bu 

sistemde yer değiştirmeyi izlemek için uyumlu bir dönüştürücü kullanıldığı 

söylenmiştir. Bu sistemdeki temel kavram diğerlerinde de olduğu gibi hastanın ölçülen 

uzvunda manuel olarak uygulanan kuvvetlerin ve yer değiştirmelerin ölçülmesidir. 

Geliştirilen bu cihazın kolun zorlanmasını gerektirmeyen, normal şekilde tutulmasına ve 

hareket etmesine izin veren bir cihaz olduğu savunulmuştur. Çalışmada, kol üzerine 

uygulanan hareketin hızına veya boyutuna bakılmaksızın, kuvvet ölçümlerinden dirsek 

katılığını ve viskozitesini hesaplamak için parametre tanımlaması kullanılmıştır. Ayrıca, 

hesaplanan empedanslar UPDRS ölçeğindeki eşlik eden klinik değerlemelerle 

karşılaştırılmıştır. Empedansın, klinik değerlemedekine paralel olarak her an belirgin 

şekilde değiştiği gözlenmiştir. 

14 Parkinson hastasıyla yapılan bu çalışmada ölçümden bir gece önce hastalar standart 

ilaç tedavilerini kesmişlerdir. Daha sonra hastalar üzerinde titreme, denge, hareket 

yavaşlığı ve katılık değerlendirmesi dâhil olmak üzere PH için standart olan bir klinik 

değerlendirme yapılmıştır. Ardından üç ya da dört klinik değerlendirici bağımsız olarak 

5 noktalı UPDRS katılık ölçeğini kullanarak hastanın dirsekleri üzerindeki hareket 

katılığını değerlendirmiştir. Sonrasında katılık, geliştirilen sistem üzerinde ölçülmüştür. 

Bu değerlendirme prosedürü, hastanın ilaç kullanmasını takip eden 1 saatin ardından 

tekrarlanmıştır (Prochazka vd. 1997). 

Değerlendirme prosedüründeki değerlendirici tarafından uygulanan kuvveti ölçmek için 

kullanılan, bir çift kuvvet sensörü içeren ve elde tutulan kuvvet algılama cihazı Şekil 

3.4’te gösterilmiştir. Şekilden de görüldüğü üzere, bu cihaz bir bileklik biçimindedir. 

Bileklikteki sensörler, kolun ön ve arka yüzeylerinde, bilek kırışıklığının hemen 

yanında proksimal olarak yerleştirilmiş hava dolgulu pedlerdir. Değerlendirici, hastanın 

bileğini bu sensörler vasıtasıyla kavrayabilmektedir. Sensör pedleri basınca duyarlı bir 

diyaframın her iki tarafına tüplerle bağlanmıştır. Bilek tutulduğunda ancak hareket 

etmediğinde, her pede eşit kuvvetler uygulanmıştır. Diyaframın her iki tarafındaki 

basınç benzer olduğundan net kuvvet sinyali sıfıra yakın bir noktada kalmıştır. Bununla 

birlikte, kol hareket ettirildiğinde, her pedin üzerinde bulunan basınca duyarlı diyafram 
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tarafından kaydedilen kuvvetler arasında bir fark olduğu görülmüştür. Bu farkın kola 

uygulanan kuvvetle orantılı olduğu söylenmiştir (Prochazka vd. 1997). 

 

Şekil 3.4 Prochazka tarafından 1997’de tasarlanan katılık ölçüm sistemi (Prochazka, 

1997) 

Kolu hareket ettiren kişi hastaya normal bir klinik muayenedekine benzer hareketleri 

uygulamıştır. Uygulanan hareket neticesinde oluşan eklem yer değiştirmesi; bir ucunda 

omuz üzerinden cilde, diğer ucunda ön kolun cildine, yan tarafta dirsek kıvrımının 

distaline tutturulmuş olan uyumlu bir yer değiştirme ölçer kullanılarak ölçülmüştür. 

Ölçüm aleti, sensörün omuz ile önkol bağlantı noktaları arasındaki yer değiştirmeyi 

kaydetmiştir. Proksimal ucunda küçük bir kuvvet sensörüne takılan bir silastik banttan 

oluşan kuvvetölçer ise yer değiştirmeyle orantılı olarak gözlenen silastik banttaki 

gerilmeyi ölçmüştür. Yer değiştirme göstergesi, kullanılan aralığın üzerinde % 2'ye 

kadar doğrusaldır ve 0-10 Hz'nin üzerinde düz bir frekans tepkisi vardır. Ölçülen 

değişken doğrusal yer değiştirmedir.  Eklem torku, el bileğinde ölçülen kuvvetin 

moment kolu ile kuvvet uygulama noktasının çarpılmasıyla hesaplanmıştır. Kuvvet ve 

uzunluk sinyalleri, 30 Hz'de düşük geçişli filtrelenmiştir. Çalışma neticesinde, yaklaşık 
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50 saniyelik ölçümlerin katılık derecelendirmesi için oldukça olumlu sonuçlar verdiği 

ve çalışmanın bu yönde geliştirilebileceği belirtilmiştir (Prochazka vd. 1997). 

2000’li yıllarda görülen ilk çalışmalardan olan Patrick vd.’nin (2001) çalışmasında, 

dirsekdeki parkinson katılığını ölçmek için tasarlanan Prochazka vd. (1997)’nin 

geliştirdiği sistemin daha yeni bir sürümünü kullanmıştır. Çalışmada UPDRS 

ölçeklerinin hastaların katılık belirtilerini değerlemelerinde bir hayli sübjektif olduğunu 

ve daha kesin çözümler üretebilecek objektif değerler üreten daha yeni sistemlere 

ihtiyaç duyulduğunu savunmuştur. Geliştirilen bu sürüm ile katılık ölçümünde, kuvvet 

ve yer değiştirme verileri elastik ve viskoz katılıkları ve bunların vektörel toplamı, 

mekanik empedansları hesaplamak için kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan Prochazka 

vd.’nin (1997) sisteminin yeni sürümünün, klinik ortamda düzenli olarak katılığın 

değerlendirilmesine olanak veren bir cihaz olduğu söylenmiştir. Patrick vd. (2001), 

gerçekleştirdikleri çalışma kapsamında söz konusu cihazda kullanılan sensörlerin testi 

ile kullanılan algoritmanın doğruluğu ve güvenirliliğini değerlendirmiştir. Çalışmada 

ayrıca, UPDRS katılık puanları arasındaki ilişkiyi matematiksel olarak tanımlayan bir 

model geliştirildiği söylenmiştir.  

Çalışmada belirli bir eklemin katılığını ölçmek için, düzenli bir klinik muayenede 

olduğu gibi eklem tekrar tekrar esnetilir ve uzatılır (Şekil 3.5). Hareketler, eklemden 

uzak tutulan iki adet hava dolgulu ped ile uygulanır. Pedler, uygulanan kuvveti ölçen bir 

diferansiyel kuvvet dönüştürücüsüne bağlanır. Pedlerden birine monte edilmiş bir 

piezoelektrik jiroskop, hesaplanan yer değiştirmenin uygulandığı açısal hızı izler. 

(Cihazın orijinal versiyonunda, yer değiştirmeyi izlemek için uzun bir elastik 

gerilimölçer kullanılmıştır. Jiroskop yapılan işi daha az hantal hale getirmiştir.) Her iki 

sinyal de filtrelendikleri bir veri toplama kutusuna beslenir ve sayısallaştırılır. Bir 

mikroişlemci ise sinyalleri 20 s'de örnekler ve sonucu bir dizüstü bilgisayara gönderir 

(Patrick vd. 2001). 
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Şekil 3.5 Patrick vd.’nin 2001 yılında yaptıkları çalışmada kullanılan sistem 

Veri toplama durumu ise, Visual Basic'te yazılmış bir kullanıcı arayüzü ile kontrol 

edilmiştir. Bu program, analizi gerçekleştirmek için MATLAB'ı çağırır. Her denemenin 

ilk 0,5 sn'si, uzuv hala tutulurken jiroskop sinyalinin sıfır hız ofsetinin belirlenmesine 

izin verir. Katılık testi yapılmadan önce toplanan verilerin analiz edilmesini önlemek 

için tüm sinyallerin ilk dört saniyesi atılır. Jiroskop sinyali, Euler'in metodu kullanılarak 

entegre edilir ve küçültülür. Ham veri sinyallerinin kalibrasyonu daha sonra doğrusal 

enterpolasyon kullanılarak gerçekleştirilir. Kalibrasyon değerleri, her bir güç pedine 

ayrı ayrı 1 kg ağırlık uygulanarak ve jiroskopun 90° döndürülmesiyle elde edilir. 

Çalışma neticesinde Şekil 3.5’de gösterilen ve kullanışlı olduğu savunulan cihazın 

geçerli ve güvenilir olduğu söylenmiştir.  Söz konusu cihaz, 2000’li yılların başında 

Kuzey Amerika ve Avrupa’da birçok klinikte yaygın olarak kullanılmıştır (Patrick vd. 

2001). 

Sepehri vd. (2007) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada ise PH’de görülen katılık 

belirtisinin derecelendirilmesi maksadı ile dirsekten ölçüm gerçekleştiren bir 

derecelendirme metodu önerilmiştir. Çalışmada öncelikle, UPDRS vb. sübjektif 

değerlendirme yöntemlerinin etkinliğinin ve güvenilirliğinin tartışmalı olduğu 
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belirtilmiş ve objektif bir değerleme yöntemine olan ihtiyaç vurgulanmıştır. Çalışma 

kapsamında dirsek eklemindeki hareket, viskoz ve pasif katılığın elastik bileşenlerini 

ölçmek maksadı ile mekanik bir test teçhizatı tasarlanmış ve prototipi üretilmiştir. Şekil 

3.6’da gösterilen bu cihaz ile ölçümler, 41 hastada 11 adet kontrolde test edilmiştir. 

 

Şekil 3.6 Sepehri vd.’nin 2007 yılındaki çalışmalarında kullanılan mekanik test 

donanımı  

Çalışmada kullanılan mekanik ünite, iki yatak kullanarak hareketli bir parçaya 

eklemlenmiş sabit bir destek içermektedir. Ölçüm esnasında kol yatay olarak sabit bir 

desteğe yerleştirilmiş ve ön kısım hareketli parça üzerine monte edilmiştir. Böylece 

dirsek ekleminin dönme ekseni yatakların ortasına hizalanmıştır. Hem kolun hem de ön 

kolun cihaza nispi etkilerini önlemek için sabitleme kayışları kullanılarak kol ve ön kol 

sabitlenmiştir (Sepehri vd. 2007). 

Torku ölçmek için dengeli bir gerilimölçer güç transdüseri uygulanmıştır. Kola 

uygulanan kuvvet, kuvvet dönüştürücüsüne iletilmiştir. Ekleme uygulanan tork, bu 
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kuvvetin ürünü ve dönme ekseni ile kuvvetin uygulama noktası arasındaki mesafe 

olarak kabul edilmiştir. Açısal pozisyon, yataklardan biri ile hizalı olarak monte edilmiş 

10 kilo-ohm'luk bir potansiyometre kullanılarak ölçülmüştür. Ölçümler sırasında 

fleksiyon-uzama döngüleri en az 12 döngü boyunca tekrarlanmıştır. Fleksiyon ve 

ekstansiyon sırasında hastalar herhangi bir gönüllü kuvvet uygulamamaları için 

eğitilmiştir. Veriler 100 Hz'de sayısallaştırılmış ve paralel bir port aracılığıyla bir PC'ye 

beslenmiştir. Labview-7 yazılımı, gerçek zamanlı grafikleri izlemek ve verileri 

depolamak için kullanılmıştır. Araştırma neticesinde PH seviyesini derecelendirmek 

için standart bir objektif yöntem oluşturmanın mümkün olabileceği sonucuna 

varılmıştır. Bu yöntemin zaman alıcı olduğuna vurgu yapılarak, standart bir klinik 

yöntem geliştirmek için daha fazla deneyin ve takibin gerekli olduğu söylenmiştir 

(Sepehri vd. 2007). 

Endo vd.’nin 2009’da yaptığı çalışmada kullanılan cihaz Şekil 3.7’de gösterilmiştir. 

Cihaz, kompakt üç eksenli kuvvet sensörlerinden, bir jiroskoptan ve yüzey 

elektrotlarından oluşmaktadır. El bileği eklemini yumuşak tamponlarla sandviç şeklinde 

sarmak ve dirsek ekleminde uzatma hareketleri sırasında Z ekseni boyunca kuvveti 

ölçmek için iki kuvvet sensörü takılmıştır. Dirsek eklem torku, ön kol boyunca ölçülen 

uzunluk kullanılarak hesaplanmıştır. İki kuvvet sensörü arasına takılan jiroskop 

tarafından üretilen sinyal, dirsek eklem açısını hesaplamak için de kullanılmıştır. Yüzey 

elektrotları miyoelektrik aktivitesini kaydetmiştir. Ölçülen eklem açıları, kuvvetler ve 

elektromiyogram (EMG) verileri, 1 kHz'lik bir örnekleme frekansında MATLAB 

kullanılarak toplandı ve daha sonra bir alçak geçiş filtresiyle (15 Hz) gürültü 

azaltılmıştır. 

Uygulama yapılırken, hastalara oturma pozisyonunda rahat olmaları talimatı verilmiş ve 

denetçi, ön kolun yatay tutulması için hastanın dirsek eklemini bir eliyle tutmuştur. 

Denetçi, ölçüm cihazını hastanın bilek eklemine diğer eliyle uygulamış ve dirsek 

ekleminde pasif ekspresyon ve uzama hareketleri yapmıştır. Test esnasında yapılan tüm 

hareketlerin pasif olduğu söylenmektedir. Ölçümler, sol ve sağ üst uzuvların her biri 

için iki kez tekrarlanmış ve elde edilen değerlerin, her bir tarafta bağımsız olarak 

ortalaması alınmıştır (Endo vd. 2009). 
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Şekil 3.7 Kas tonusu ölçüm sisteminin şematik gösterimi (Endo vd. 2009) 

Çalışma neticesinde katılık ölçüm sisteminin, doktorlar tarafından sezgisel olarak 

algılanan katılık ile iyi bir korelasyon gösterdiği savunulmuştur. Kullanılan cihazın 

Prochazka vd’nin 1997’de tasarladığı sistemden tek farkının EMG kullanımı olduğu da 

bildirilmiştir (Endo vd. 2009). 

Xia vd. (2010), gerçekleştirdikleri çalışmada, katılığın derecelendirilmesi için önerilmiş 

olan mekanik cihazlar ile katılığın derecesinin anlaşılmasının oldukça güç olduğu 

savunulmuştur. Bu çerçevede, gerçekleştirilen çalışma kapsamında, sinirsel ve sinirsel 

olmayan faktörlerin katılığa olan katkısını ayırt edebilmek için bir sistem tanımlama ve 

modelleme yaklaşımı önerilmiştir. Çalışmaya katılan ve ortalama 60 yaşında olan altı 

hastanın el bileği eklem torku ve el bileği kaslarının kas aktiviteleri, dış kaynaklı 

hareketler sırasında ölçülerek elde edilen değerler analiz edilmiştir. Çalışma neticesinde, 

gerek sinirsel gerekse sinirsel olmayan faktörlerden her ikisinin de PH’de görülen 

katılıktan sorumlu olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, sinirle ilgili refleks bileşeninin genel 

katılıkta baskın olan faktör olduğu savunulmuştur.  

Çalışma kapsamında özel yapım bir cihaz yardımı ile kontrollü olarak pasif bilek 

fleksiyonu ve uzatma hareketleri oluşturmaya yardımcı olmuştur. Her denek 

ayarlanabilir bir sandalyeye oturtulmuş ve deneğin bir eli Şekil 3.8’de gösterilmiş olan 

deney düzeneğindeki motor şaftına bağlı manipülatöre yerleştirilmiştir. Ölçümler 

esnasında hastanın ön kol hareketini önlemek için ön kol, bir vakum torbası ateli ile 

dengelenmiş ve hastanın dirseği yaklaşık 120°’lik bir açı ile konumlandırılarak hareketi 
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gövde desteği ile kısıtlanmıştır. Çalışmada refleks bileşenlerinin karakterize edilmesi 

maksadı ile PRBS (pseudorandom binary sequence) dalga formunun kullanılması tercih 

edilmiştir. Ortak pozisyon, bir kodlayıcı kullanılarak izlenmiş ve kaydedilmiştir. Eklem 

torku, bir tork dönüştürücüsü ile ölçülmüştür. EMG'ler, bilek fleksör ve ekstansör 

kaslarından, diferansiyel yüzey elektrotları kullanılarak kaydedilmiştir. Konum sinyali 

100 Hz'de ve tork 1 kHz'de örneklenmiştir. EMG'ler çoğaltılmış ve kanal başına 1 

kHz'de örneklenmeden önce bant geçişi 10- 450 Hz’de filtre edilmiştir (Xia vd. 2010). 

Çalışma neticesinde, PH’deki katılığın hem sinirsel olmayan hem de sinirle ilgili 

faktörlere atfedilebildiği gösterilmiş fakat sinirsel faktörün PH’deki genel katılığa daha 

çok etki ettiği belirtilmiştir. Sinirsel olmayan faktör, kas liflerinin ve pasif dokuların 

mekanik özelliklerinde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanırken, sinirsel faktör 

ise refleksin gecikme değerinin artmasından kaynaklandığı belirtilmiştir. Elde edilen 

diğer önemli bir bulgu da, katılığın derecesinin hastanın simetrik uzvuyla bir hareket 

gerçekleştirdiğinde arttığının gözlemlenmesidir (Xia vd. 2010). 

 

Şekil 3.8 Deneysel mekanik test aksamı (Xia vd. 2010) 
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Raiano vd. (2018) ise tamamen Parkinson Hastalığında bilekten giyilebilen ve sadece 

bilek katılığının derecelendirildiği ve ölçüldüğü mekatronik bir cihaz önermişlerdir. 

PDMeter olarak adlandırılan bu sistemin oldukça hafif, uzun süreli giyilebilir ve 

taşınabilir olduğu belirtilmiş ve klinik değerlendirmeler için oldukça faydalı bilgiler 

sunduğu savunulmuştur. Çalışma kapsamında, bilek katılığının ölçülmesi için üç temel 

hedef belirlenmiştir, bunlar: 

 Semptomları sürekli olarak izlemek için gün içerisinde hastanın bilek sertliği 

ölçümlerini yapmak, böylece tedavinin optimizasyonunu sağlamak, 

 Personel, zaman ve maliyetten tasarruf etmek maksadı ile ölçümlerin klinik ortam 

dışında kalan zaman ve mekanlarda gerçekleştirilmesini sağlamak, 

 Günlük yaşam aktiviteleri sırasında katılık ölçümlerini mümkün kılmak, ve 

hastalığın gelişimi ve motor kontrolündeki anormallikler hakkında bilgi edinmek 

olarak sıralanmaktadır. Çalışma kapsamında geliştirilmiş olan prototip PDMeter cihazı 

Şekil 3.9’da gösterilmiştir. Bilek katılığının ölçümüne bileğin kullanılmasının temel 

sebepleri arasında ise bileğin ölçüm yapabilmek için oldukça kolaylık sağlayan bir 

konumda olması yer alır. Bu nedenle gerçekleştirilen çoğu çalışmada bilek bölgesi 

kullanılır. 

 

Şekil 3.9 Bilek katılığının ölçüldüğü PDMeter cihazı (Raiano vd. 2018) 
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Zito vd.’nin 2018 yılında yaptığı çalışmada ise; pasif hareket esnasında bilekteki kas 

katılığını objektif olarak ölçmek amacıyla geliştirdikleri Bilek Direnç Robotu’nu 

(WRR) tanıtmışlardır. WRR’de geliştirilen dış iskeletin yapısı konum, hız ve tork 

doğruluğu açısından incelenmiştir. Çalışma kapsamında, Parkinson hastalarında el 

bileği kas tonusunu ve sağlıklı kontrolleri değerlendirmişlerdir. Çalışmanın amacı ise 

geliştirilen cihazın Parkinson hastalarında ve sağlıklı kişilerde katılığı ayırdedip 

edemeyeceğini araştırmaktır. 

Zito vd. tarafından 2018’de tanıtılan WRR (Şekil 3.10), pasif hareket sırasında bilek 

eklemindeki katılığı ölçmek için geliştirilmiştir. Katılımcının kolu özel yapım bir 

kelepçe ile alüminyum gövdeye sabitlenir. İki farklı uzunluğa ayarlanabilir özellikte 

olan kayış kol ve el arasında sıkı bir bağlantı sağlar. Benzer şekilde, katılımcının eli, 

konumunu sabit tutan Velcro kayışı olan bir tutacağa sabitlenir. Bu tutacak döner bir 

plaka üzerine monte edilmiştir ve plakanın dönme merkezine olan uzaklığı 

ayarlanabilirdir (20mm-140mm). Dönen plaka doğrudan bir tork sensörüne ve dönüş 

başına 500 darbe sağlayan bir optik kodlayıcıya bağlanmıştır. Bir kayış şanzımanı, 

döner plakayı dişli kutusunun çıkış miline bağlamıştır. Şanzıman ise doğru akım 

motoruna monte edilmiştir. Motor da bir servo amplifikatör tarafından 

desteklenmektedir. Dönen plakanın mutlak konumu bir potansiyometre ile ölçülür. Tüm 

elektronik bileşenler, gerçek zamanlı bir sistemle Robot Yürütme Kontrolörüne takılan 

bir genel amaçlı giriş çıkış kartına bağlanır. Grafik kullanıcı arayüzü (GUI) ise genel 

amaçlı bir işletim sistemine sahip ayrı bir bilgisayarda çalışmaktadır. 

 

Şekil 3.10 Bilek Direnci Robotu (WRR). (a) WRR'nin yandan görünümü. (b) WRR'nin 

üstten görünümü (Zito vd. 2018) 
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Çalışma sonucunda Zito vd. (2018), WRR'nin Parkinson hastalarındaki katılığı, sağlıklı 

insanlardaki normal kas tonusundan her hızda ayırt edebildiğinin gösterildiğini 

söylemektedir. Elde edilen buğuların, PH’deki katılığa ana katkının pasif hareket 

direncinde gergin refleks kaynaklı bir artış olduğu tespit edilen literatür ile uyumlu 

olduğu savunulmaktadır. 

Literatür incelendiğinde, PH’de sadece katılık belirtisinin değerlendirilmesine yönelik 

olarak gerçekleştirilmiş olan çalışmaların sınırlı olduğu görülmüştür. Buna karşılık 

hastalığın diğer belirtilerini ve genel değerlendirmesini gerçekleştirmek üzere 

geliştirilmiş olan birçok çalışmaya rastlanmaktadır. Örneğin, Niazmand vd. (2011) 

tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada Parkinson hastalarının özellikle titreme belirtisi 

ile ilişkili olan genel hareketlerinin derecelendirilebildiği ve hastaların giyebildiği 

sensor tabanlı bir giysi geliştirilmiştir. Çalışma kapsamında geliştirilen akıllı giysilerden 

elde edilen ivmeölçer verilerinin kullanılmasının fizibilitesi değerlendirilmiştir. 

Özellikle titremenin özelliklerinin tespit edilmesini hedefleyen giysi, sekiz entegre 

ivmeölçer, geliştirilen yazılım ve bir bilgisayardan oluşmaktadır. Titremenin tespiti ve 

değerlendirilmesi için yeni geliştirilen sistem çeşitli hastalar üzerinde test edilmiştir. 

Giysinin bir kablosuz sistem aracılığıyla ölçülebilir bir objektif veri toplama aracı 

olduğu değerlendirilmiştir. 

Tzallas vd. (2014) ise Parkinson hastalarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve 

yönetilmesi maksadı ile bir sistem önerilmiştir. PERFORM olarak adlandırılmış olan bu 

sistem, hastaların çeşitli motor sinyallerini sürekli olarak izleyen, birçok giyilebilir 

sensörü sorunsuz bir şekilde entegre eden akıllı bir kapalı döngü sistemidir. Bu sistem 

ile uzaktan elde dilen veriler, sağlık çalışanlarının hastaların genel durumlarını uzaktan 

izlemelerine, ilaç programlarını düzenlemelerine ve tedavileri kişiselleştirmelerine izin 

vermek için füzyon algoritmalarıyla entegre olan ileri bilgi işlem yöntemleri ile önceden 

işlenir. Çalışmada, PERFORM sisteminin, hastaların motor durumlarının uzun süreli 

kaydının tutulması için basit ve güvenli bir şekilde kullanılabildiği savunulmuştur. Şekil 

3.11’de, PERFORM sistemi kapsamında hastalar tarafından giyilen sensörler ve bu 

sensörlerin giyilme şekilleri gösterilmiştir. Çalışma neticesinde, söz konusu sensörleri 

sistemin kullanılması ile hastaların muayenelerinde çok hekimlere çok daha fazla ve 
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tutarlı bilgi sağlanabildiği ve böylelikle hekimin ilaç dozajını oldukça verimli bir 

şekilde ayarlayabildiği değerlendirilmiştir.  

 

Şekil 3.11 Giyilebilir PERFORM sistemine ait elemanlar: 4 adet ivmeölçer, bir adet 

jiroskop ve günlük veri kayıt cihazı (Tzallas vd. 2014) 

Rovini vd. ise (2017) , giyilebilir sensörlerin PH’nin teşhis ve tedavisini ne şekilde 

destekleyebildiği ele alınmış ve çerçevede kapsamlı bir literatür taraması 

gerçekleştirilmiştir. Söz konusu makalede, Parkinson Hastalığına yönelik olarak 

giyilebilir cihazları: erken tanı, titreme, vücut hareketi analizi, motor uyarıları (ON-OFF 

fazları) ve ev ve uzun süreli izleme şeklinde sınıflandırılmıştır. 2006 ve 2016 yıllarını 

kapsayan 10 yıllık süre içerisinde incelenen 1.429 makaleden 136 tanesi taranan 

makaleler içerinde çalışma içerinde yer almıştır. Çalışmada sunulan makalelerde 

önerilen çözümlerin klinik olarak doğrulanmalarının halen tartışmakta olduğu 

belirtilmiştir. Ayrıca, çalışma kapsamında, literatürde genel olarak hastalığın 

başlangıcını ve ilerleyişini izleyebilecek sistemlerin üzerinde daha sıklıkla çalışıldığı 

belirtilmiştir.   

Son vd. ise (2017) Parkinson hastalarının serbest yaşam ortamlarında kullanabilecekleri 

mobilitelerinin izlenebildiği akıllı teknolojiler değerlendirilmiştir. Çalışma neticesinde 

incelenen 31 adet uygulanabilir sistemin maliyet, kullanılabilirlik, tasarım ve işlevsellik 
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veya elde edilen bilgi bilgi kalitesi gibi avantajlarına göre değişmekte olduğu 

belirtilmiştir. Ev içinde kullanılabilecek cihazların: 

(1) yalnızca giyilebilir sensörler 

(2) akıllı telefon uygulamaları  

(3) giyilebilir cihazlarla birleştirilmiş web tabanlı uygulamalar 

(4) giyilebilir cihazlarla birleştirilmiş ortam sensörleri 

Şeklinde sınıflandırılabileceini söylemiştir. Çalışma neticesinde elde edilen diğer bir 

bulguya göre, mobilite izleme cihazlarının serbest yaşam ortamında hastaların günlük 

aktivitelerini izlemek için oldukça uygun olduğu belirtilmiş ve bu tür cihazların serbest 

yaşam ortamlarında uygulanabilirliğini ve etkinliğini test eden nispeten az sayıda 

çalışma olduğu vurgulanmıştır. Bununla birlikte yapılandırılmamış gerçek hayat 

ortamlarında izleme sistemlerini doğrulamak isteyen deneysel çalışmalar sınırlı 

kalmıştır. Bununla birlikte, PH’ye bağlı mobilitenin izlemesinde yeni teknolojilerin 

yararlı ve destekleyici araçlar olabileceği kaydedilmiştir. 

Lima vd. (2017), gerçekleştirdikleri çalışma kapsamında giyilebilir sensörlerin 

kullanıldığı ve katılığın bir alt boyutu olan yürüyüş kilitlenmesi (freezing) ve düşme 

tespitinin sistematik bir şekilde incelendiği bir derleme gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 

öncelikle yürüme kitlenmesi ve düşme için kullanılabilecek birçok giyilebilir cihaz 

önerisi bulunduğu fakat bu cihazların ne şekilde kullanılabileceğini değerlendiren 

çalışmaların oldukça sınırlı olduğu belirtilmiştir. 27 adet makalenin derlendiği 

çalışmada, baldır kemiğinin en sık kullanılan sensör konumu olduğu ve ivmeölçer 

cihazının en sık kullanılan sensör tipi olduğu bildirilmiştir. Ayrıca, çalışmaların 

çoğunlukla hastalığın erken evrelerine yoğunlaşmış olduğu saptanmıştır. Bu bulgu Son 

vd. ise (2017) tarafından elde edilen bulgu ile paralellik arz etmektedir. Çalışma 

neticesinde sunulan bulgulara göre, gerçekleştirilen çalışmalarda ölçülen sonuçlarda, 

geçerlilik değerlendirme yöntemlerinde ve raporlanan sonuçlarda tutarlılık eksikliği de 

göze çarpmaktadır.  
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Gerçekleştirilmiş daha güncel bir araştırma makalesi kapsamında DiFrancisco vd. 

(2018) ise daha ziyade bilekten giyilebilen hareket algılayıcıları değerlendirilmiştir. 

Çalışmada öncelikle çoğu aktivite izleyicinin bileklere takıldığı ve adım sayılarını kol 

salınımı ile hesaplandığı belirtilmiştir. Bu durum ise Parkinson Hastalığına sahip 

kişilerde anormal yürüyüş düzenleri, kol titremeleri ve normal bir popülasyondan daha 

küçük hareketler gösterdiği için sorunlu olabildiği savunulmuştur.  

Sonuç olarak, literatür incelendiğinde PH’nin belirtileri için geliştirilmiş pek çok 

çalışmaya rastlanmıştır. Bunlarla kıyaslandığında katılık belirtisinin 

değerlendirilmesiyle ilgili yapılan çalışmaların sınırlılığı göze çarpmıştır. Fakat, 

katılığın PH’nin klinik tanısındaki ana dayanaklardan biri olduğu aşikardır. Bu sebeple 

1950’li yıllarda Agathe vd. (1956) ve Webster (1959) tarafından başlatılan katılık 

araştırmaları günümüze kadar sürmüştür ve halen devam etmektedir. Bu süreç, 1950’li 

yıllardaki devasa sistemlerden günümüzde görülen Raiano vd.’nin (2018) önerdiği gibi 

daha küçük ve giyilebilir sistemlere evrilmiştir.  

Prochazka vd. (1997), Patrik vd. (2001) ve Sepehri vd. (2007); çalışmalarını dirsek 

ekleminde katılık ölçümü üzerine yapmışlardır. Caligiuri (1994), Endo vd. (2009), Xia 

vd. (2010) ve Zito vd. (2018) ise bilek ekleminde katılık ölçümü üzerine yapmışlardır. 

Bu çalışma, literatürde incelenmiş olan katılık ölçüm sistemleri ışığında el bileğinden 

katılık ölçümü için elektromekanik bir sistem tasarlama amacıyla yapılmıştır. 

Tasarlanan sistemin ayrıntıları daha sonraki bölümlerde detaylı olarak incelenmiştir.  
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4. MATERYAL 

PH ilerleyen ve kronik bir hastalıktır. Kullanılan ölçekler ve testler, uygulayıcılar arası 

değişkenlikten dolayı sübjektif olarak nitelendirilmektedir. Bu nedenle, belirtilerin 

değerlendirilmesi için objektif yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaca yönelik 

olarak, el bileğinden katılık belirtisinin objektif olarak ölçümünü yapabilmek için 

tasarlanan elektromekanik sistemin dış görünümü Şekil 4.1’de verilmiştir.  

Şekil 4.1 Tasarlanan elektromekanik sistemin dış görünümü 

Cihazın kutusu 2 mm kalınlığındaki alüminyumdan imal edilmiştir. Bu alüminyum kutu 

elektrostatik toz boya ile boyanmıştır. Kutunun eni 15,5 cm, boyu 55,5 cm ve yüksekliği 

de 22,5 cm ölçülerindedir.  Kutu üzerinde bulunan kol yerleştirme platformu, 

ergonomik olması açısından yumuşak malzemeyle bezenmiş bir kumaşla kaplanmıştır. 

Kolun gerektiğinde sabitlenmesi için kol yerleştirme platformuna 10 cm genişliğindeki 

iki adet kendinden yapışan bant eklenmiştir. Elin yerleştirildiği platform ile asansör 

platformu da yine 2 mm kalınlığındaki alüminyum plakadan inşa edilmiştir. Ayrıca, 

cihazın koyulduğu yüzeyden kaymaması için kutuya esnek lastik ayaklar monte 

edilmiştir. 
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Sistemin mekanik elemanları Şekil 4.1’de gösterilen kol sabitleme bantları, kolun 

yerleştirildiği platform, elin yerleştirildiği platform, asansör platformu ve asansörden 

oluşur. Asansör; 1 adet step motor, 1 adet vida, 1 adet vida yatağı, 2 adet çelik silindirik 

bar, 2 adet silindirik kayan bilye yatağı ve 2 adet limit anahtarı kullanılarak yapılmıştır. 

Asansörün çerçevesi step motorun döndürdüğü vida üzerinde hareket eder. Bu çerçeve; 

hareketinin kolaylaştırılması amacıyla, iki tarafından bilyeli yatağa oturtulmuş miller 

üzerine yerleştirilmiştir. Çerçeve hareketinin en alt ve en üst noktası (elin koyulduğu 

platformun yere paralel halinden maksimum açıya kadar yükseldiği hali) iki adet limit 

anahtarı ile sınırlandırılmıştır. Elin koyulduğu platform maksimum açıya eriştiğinde 

limit anahtarlarının birincisi ve sonrasında başlangıç pozisyonuna geri döndüğünde limit 

anahtarlarından ikincisi step motorun durmasını sağlamaktadır. Bu anahtarlar da ilgili 

devre ile kontrol edilmektedir.  

El bileğinden katılık belirtisinin objektif olarak ölçümünü yapabilmek için tasarlanan 

elektromekanik sistemin elektronik elemanları da Şekil 4.2’de gösterilen blok 

diyagramda verilmiştir. PC üzerinden MATLAB aracılığıyla başlat komutu 

verildiğinde, komut mikro denetleyiciye USB aracılığıyla iletilir. Mikro denetleyici step 

motor sürücüye bu komutu ilettiğinde, sürücü step motorun çalışması için motora güç 

gönderir. Step motor çalıştığında yere paralel olarak konumlandırılan platformu 0° den 

60° ye doğru hareket ettirmeye başlar. Bu sırada elin yerleştirildiği platform ile asansör 

platformu arasına yerleştirilmiş olan kuvvet sensörü ortaya çıkan basıncı algılar. Analog 

olarak elde edilen bu sinyal yükselteç ile yükseliterek ADC yardımıyla sayısal hale 

getirilir ve mikro denetleyiciye aktarılır. Platformun 60° sınırına geldiği bilgisi üst limit 

anahtarından mikro denetleyiciye, mikro denetleyiciden de step motor sürücüye iletilir. 

Sürücü de step motorun gücünü keser. Böylece hareket sonlandırılmış olur. Mikro 

denetleyici de hareket boyunca kuvvet sensöründen analog olarak alınıp yükseltilen ve 

sayısala çevrilen sinyali yine USB aracılığıyla PC’ye gönderir. MATLAB ara yüzü 

kullanılarak bu datalar ekranda görülür ve kaydedilir. Sisteme tekrar başlat komutu 

verilmeden önce 60° de duran platformun 0° ye geri dönmesi için PC’den komut verilir. 

Platform 0° ye indiğinde bu sefer de alt limit anahtarı devreye girer ve step motor 

sürücü mikro denetleyiciden gelen komutla step motora güç vermeyi keser.  
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Şekil 4.2 Tasarlanan elektromekanik sistemin elektronik elemanlarının blok diyagramı 

Sistemde mikro denetleyici olarak Arduino Mega 2560 kullanılmıştır. Arduino Mega 

2560 'ta 54 adet sayısal giriş/çıkış pini bulunur. Bu pinlerin 15’i PWM çıkışı olarak 

kullanılabilir. Ek olarak; 16 tane analog giriş, 4 UART (donanım seri port), bir tane 16 

MHz kristal osilatör, USB bağlantısı, güç girişi (2.1mm), ICSP başlığı ve reset butonu 

bulunmaktadır. Arduino Mega 2560 bir mikro denetleyiciyi desteklemek için gerekli 

bileşenlerin hepsini içermektedir (Anonim 2009). 

Sistemde step motor sürücü olarak DRV 8825 kullanılmıştır. Bu sürücünün 

ayarlanabilir akım sınırlama, aşırı akım ve aşırı sıcaklık koruması ve altı adet mikro 

adım çözünürlüğü (1/32 adıma kadar) gibi özellikleri vardır. 8,2 V ile 45 V arasında 

çalışır ve bir ısı emicisi veya zorla hava akışı olmadan faz başına yaklaşık 1,5 A'ya 

kadar çıkabilir (yeterli ek soğutma ile bobin başına 2,2 A'ya kadar derecelendirilmiştir). 



 

 

51 

 

Sistemde yük hücresi yükselticisi olarak ise Hx 711 kullanılmıştır. Bu yükselteç, bir yük 

hücresinden ve gerinim ölçerden ölçülebilir veriler elde etmek için kullanılır.  

Sistemde kullanılan gerinim ölçer tabanlı yük hücresi 3 kg'a kadar bir basıncı (kuvveti) 

elektrik sinyaline çevirebilir. Her bir yük hücresi, çubuğa uygulanan gerilime (örneğin 

basınç veya kuvvet) cevaben ve orantılı olarak değişen elektrik direncini ölçebilir.  

Sistem kalibrasyonu için herbiri 80 gram ağırlığındaki çeşitli referans yükler platformun 

çeşitli noktalarına (orta ve köşe noktaları) yerleştirilerek ölçümler gerçekleştirilmiştir. 

80 gram ve katları olacak şekilde 80 - 640 gram aralığında alınan tekrarlı ölçümlerde ±1 

gram doğrulukla ağırlık ölçümü yapılabildiği gözlemlenmiştir. 

Sistemin Arduino Kodu EK 1’de verilmiştir. 
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5. YÖNTEM 

El bileğinden katılık ölçüm sistemi tamamlandıktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna başvurulmuştur. Etik Kurul onayı 

alındıktan sonra ölçümlere başlanmıştır. Etik Kurul Karar Formu EK 2’de 

bulunmaktadır. 

Ölçümler alınmadan önce hastalara Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu verilmiştir. 

Formu okuyup imzalayan hastalara, ölçümler alınmadan önceki geceden itibaren ilaç 

almamaları talimatı verilmiştir. Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu EK 3’de 

bulunmaktadır.  

Ölçümlere başlamadan önce sistem boş olarak bir kez çalıştırılmış ve veri kaydı 

yapılmıştır. İlk ölçümler ilaçsız olarak alınmıştır. Önce sağ kolda 3 defa Fromentsiz 

olarak ölçüm yapılmıştır. Sonra yine sağ kolda bu kez Fromentli olarak 3 defa ölçüm 

yapılmıştır. Aynı işlemler sol kol için de uygulanmıştır.  

Bu işlemin ardından hastaya Birleşik Parkinson Hastalığı Değerlendirme Sistemi 

(Unified Parkinson’s Disease Rating System, UPDRS) hekim tarafından uygulanmış ve 

puanlama yapılmıştır. Bu bölümde Değiştirilmiş Hoehn-Yahr Evrelemesi ve Schwab-

England Günlük Yaşam Etkinlikleri Ölçeği de kullanılmıştır. Bu ölçekler sırasıyla EK 

4, EK 5 ve EK 6’da verilmiştir.  

İlk ölçümden sonra hastaya yarım doz ilaç verilmiş ve 1 saat beklenmiştir. Bekleme 

süresinin sonunda hem sağ kol hem de sol kol için Fromentli ve Fromentsiz olmak 

üzere aynı ölçümler tekrar yapılmıştır. Bu kez hastaya UPDRS’nin motor beceriler 

bölümü hekim tarafından tekrar uygulanmış ve puanlama yapılmıştır.  

İkinci ölçümden sonra hastaya tam doz ilaç verilerek 1 saat daha beklenmiştir. Bekleme 

süresinin sonunda yine hem sağ kol hem de sol kol için Fromentli ve Fromentsiz olmak 

üzere aynı ölçümler tekrar yapılmıştır. Ardından UPDRS’nin motor beceriler bölümü 

hekim tarafından hastaya son kez uygulanmış ve puanlama yapılmıştır. Böylece veriler 

kaydedilmiş ve ilgilenilen hasta için ölçümler tamamlanmıştır. 
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Ölçümler tamamlandıktan sonra MATLAB aracılığıyla toplanan veriler EXCEL 

kullanılarak grafiğe dökülmüştür. Grafikler oluşturulurken, hasta ölçümlerinden önce 

sistemin boş olarak çalıştırılmasıyla elde edilen data hata payını azaltmak amacıyla 

hastalara ait her bir ölçüm datasından çıkarılmıştır.  

Grafikler incelenirken, hastaların ilaçlı, yarım doz ilaçlı ve ilaçsız durumdaki katılık 

verileri karşılaştırılmıştır. Verilerin Fromentli ve Fromentsiz alınan ölçümlerde fark 

gösterip göstermediğine bakılmıştır. Ayrıca ölçümlerden önce hekim tarafından yapılan 

katılık derecelendirmeleriyle, sonuçların uyumlu olup olmadığı kontrol edilmiştir. 
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6. ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA 

Araştırmada 8 hasta yer almıştır. İlgilenilen bulgular her hasta için ayrı ayrı 

incelenmiştir. Her bir hastadan alınan ölçümler incelenirken, hastaların sağ ve sol elleri 

için ayrı ayrı; ilaçlı, yarım doz ilaçlı ve ilaçsız durumdaki katılık verileri 

karşılaştırılmıştır. Ek olarak, bu verilerin yine sağ ve sol el için ayrı ayrı Fromentli ve 

Fromentsiz alınan ölçümlerde fark gösterip göstermediğine de bakılmıştır. Fromentsiz 

alınan ölçümlerin son değerlerinin, Fromentli alınan ölçümlerin son değerlerinden 

düşük olması beklenmiştir. 

Ayrıca ölçümlerden önce hekim tarafından yapılan katılık derecelendirmeleriyle, 

sonuçların uyumlu olup olmadığı kontrol edilmiştir. Ek olarak, grafiklerde 0°-30° 

aralığında hastalar elleriyle platforma basarak ya da ellerini kaldırarak istemsizce 

verileri etkileyebilmektedir. Fakat 30°-60° aralığında bu basma ve çekme hareketlerini 

büyük oranda gerçekleştiremedikleri için bazı grafiklerde grafik yorumlarken 

çoğunlukla 30°-60° aralığı esas olarak alınmıştır.  

Hasta verilerinin incelenmesine geçilmeden önce, sağlıklı birey (SB) ve Parkinson 

hastası (PH) katılık ölçüm verilerinin karşılaştırılması Şekil 6.1’de verilmiştir. Bu 

karşılaştırma neticesinde PH katılık verilerinden elde edilen grafiğin özellikle 30°-60° 

aralığında SB ölçüm verilerinden gözle görünür biçimde fark gösterdiği görülmüştür. 

SB katılık eğrisi ile PH katılık eğrisinin davranışları farklıdır. Aynı zamanda SB katılık 

son değeri, PH katılık son değerinden düşüktür.  
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Şekil 6.1 PH ve SB katılık karşılaştırması 

Hasta 1:  

Çizelge 6.1 Hasta 1 için Hoehn-Yahr ve Schwab-England ölçeklerinin sonuçları  

 

Değiştirilmiş Hoehn-Yahr 

Evrelendirme Ölçeği 

 

 

Evre 1,5/5 

 

Tek taraflı artı aksiyel tutulum. 

 

Schwab-England Günlük 

Yaşam Etkinlikleri Ölçeği 

 

Skor %100 

 

Tam bağımsız. Tüm işleri yavaşlık, 

zorluk ya da tutulum olmadan yapabilir. 

Temelde normal. Herhangi bir zorluğun 

farkında değil. 
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Çizelge 6.2 Hasta 1 için hekim tarafından yapılan katılık ve motor UPDRS skorları 

 İlaçsız Yarım Doz Tam Doz 

Katılık Sol El 2/4 2/4 1/4 

Sağ El 1/4 0/4 0/4 

Motor UPDRS Skoru 13/56 10/56 5/56 

 

 

Hasta 1’in sol elinden Fromentsiz olarak alınan ölçümlerin grafiği Şekil 6.2’de 

verilmiştir. Grafiğin 30°-60° aralığına bakıldığında; ilaçsızken alınan katılık değerinin 

en yüksek, yarım doz ilaçlı iken alınan katılık değerinin ise tam doz ilaçlı iken alınan 

katılık değerinden yüksek olduğu görülmektedir. Sonuçlar motor UPDRS skorlarıyla 

örtüşmektedir. Sol elde katılık için hekim tarafından yapılan skorlama ise 2/2/1 (ilaçsız, 

yarım doz, tam doz) olarak verilse de grafikten ilaçsız durum ile yarım doz durumunda 

katılık son değerinin aynı olmadığı görülmektedir. 

 

Şekil 6.2 Hasta 1 sol el fromentsiz kuvvet-açı grafiği 
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Hasta 1’in sol elinden bu kez Fromentli olarak alınan ölçümlerin grafiğinde (Şekil 6.3); 

yine grafiğin 30°-60° aralığına bakıldığında, ilaçsızken alınan katılık değerinin en 

yüksek, yarım doz ilaçlı iken alınan katılık değerinin ise tam doz ilaçlı iken alınan 

katılık değerinden yüksek olduğu görülmektedir. Sonuçlar motor UPDRS skorlarıyla 

örtüşmektedir. 

 

Şekil 6.3 Hasta 1 sol el fromentli kuvvet-açı grafiği 

Hasta 1’in sol eli için Fromentli ve Fromentsiz katılık ölçümlerinin son değerlerini 

karşılaştıran grafik Şekil 6.4’de verilmiştir. Buna göre, Fromentli ölçümde üç durumda 

da (ilaçlı, yarım doz ve tam doz) elde edilen son katılık değerlerinin Fromentsiz ölçüm 

değerlerine göre yüksek olduğu görülmektedir. Froment hareketinin katılık belirtisini ön 

plana çıkardığı bilindiğinden, bu sonuçların literatürle uyumlu olduğu söylenebilir.  

Hasta 1’in sağ elinden Fromentsiz olarak alınan ölçümlerin grafiği Şekil 6.5’de 

verilmiştir. Grafiğin 30°-60° aralığına bakıldığında; ilaçsızken alınan katılık değerinin 

en yüksek, yarım doz ilaçlı iken alınan katılık değerinin ise tam doz ilaçlı iken alınan 

katılık değerinden yüksek olduğu görülmektedir. Sağ elde katılık için hekim tarafından 
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yapılan skorlama ise 1/0/0 (ilaçsız, yarım doz, tam doz) olarak verilse de grafikten 

yarım doz ile ilaçsız durumlarda katılık son değerinin aynı olmadığı görülmektedir. 

Sonuçlar motor UPDRS skorlarıyla örtüşmektedir. 

 

Şekil 6.4 Hasta 1 sol el fromentli-fromentsiz ölçümlerin son değerleri 

Hasta 1’in sağ elinden bu kez Fromentli olarak alınan ölçümlerin grafiğinde (Şekil 6.6); 

yine 30°-60° aralığına bakıldığında, ilaçsızken alınan katılık değerinin en yüksek, yarım 

doz ilaçlı iken alınan katılık değerinin ise tam doz ilaçlı iken alınan katılık değerinden 

yüksek olduğu görülmektedir. Sonuçlar motor UPDRS skorlarıyla örtüşmektedir. 

Hasta 1’in sağ eli için Fromentli ve Fromentsiz katılık ölçümlerinin son değerlerini 

karşılaştıran grafik Şekil 6.7’de verilmiştir. Buna göre, Fromentli ölçümde üç durumda 

da (ilaçlı, yarım doz ve tam doz) elde edilen son katılık değerlerinin Fromentsiz ölçüm 

değerlerine göre yüksek olduğu görülmektedir. 
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Şekil 6.5 Hasta 1 sağ el fromentsiz kuvvet-açı grafiği 

Hasta 1’in sağ ve sol eli için Fromentli ve Fromentsiz katılık ölçümlerinin son 

değerlerinin ilaç dozlarına göre karşılaştırmalarını veren grafikler Şekil 6.8’de 

verilmiştir. Hasta 1’in hekim muayenesinde sol ekstremitede katılık tespit edilmiş ve 

2/2/1 (ilaçsız, yarım doz, tam doz) derecesi ile puanlanmıştır. Yapılan ölçümlerde ise 

ilaçsız durum ile yarım doz durumunda hastanın katılık son değerinin aynı olmadığı 

görülmüştür. Hekim muayenesinde sağ ekstremitede katılık 1/0/0 (ilaçsız, yarım doz, 

tam doz) olarak puanlanmış fakat yapılan ölçümlerde yarım doz ile ilaçsız durumlarda 

hastanın katılık son değerinin aynı olmadığı görülmüştür.  

Hekim muayenesinde sol ekstremitedeki katılık değerinin (2/2/1), sağ ekstremitedeki 

katılık değerinden (1/0/0) yüksek olduğu saptanmıştır. Yapılan ölçümler de her üç 

durum için (ilaçsız, yarım doz, tam doz) bu yargıyı doğrulamıştır.  
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Şekil 6.6 Hasta 1 sağ el fromentli kuvvet-açı grafiği 

 

Şekil 6.7 Hasta 1 sağ el fromentli-fromentsiz ölçümlerin son değerleri 
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Şekil 6.8 Hasta 1’in sağ ve sol eli için fromentli ve fromentsiz katılık ölçümlerinin son 

değerlerinin ilaç dozlarına göre karşılaştırmaları 
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Hasta 2:  

Çizelge 6.3 Hasta 2 için Hoehn-Yahr ve Schwab-England ölçeklerinin sonuçları 

 

Değiştirilmiş Hoehn-Yahr 

Evrelendirme Ölçeği 

 

 

Evre 4/5 

 

Şiddetli özürlülük, yardımsız ayakta 

durabilir ve yürüyebilir.  

 

 

Schwab-England Günlük 

Yaşam Etkinlikleri Ölçeği 

 

 

Skor %40 

 

Çok bağımlı. Birçok işe yardım edebilir, 

çok azında bağımsızdır. 

 

 

Çizelge 6.4 Hasta 2 için hekim tarafından yapılan katılık ve motor UPDRS skorları 

 İlaçsız Yarım Doz Tam Doz 

Katılık Sol El 3/4 3/4 2/4 

Sağ El 2/4 2/4 1/4 

Motor UPDRS Skoru 41/56 32/56 7/56 

 

 

Hasta 2’nin sol elinden Fromentsiz olarak alınan ölçümlerin grafiği Şekil 6.9’da 

verilmiştir. Grafiğin 30°-60° aralığına bakıldığında; ilaçsızken alınan katılık değerinin 

en yüksek, yarım doz ilaçlı iken alınan katılık değerinin ise tam doz ilaçlı iken alınan 

katılık değerinden yüksek olduğu görülmektedir. Sonuçlar motor UPDRS skorlarıyla 

örtüşmektedir. Sol elde katılık için hekim tarafından yapılan skorlama ise 3/3/2 (ilaçsız, 

yarım doz, tam doz) olarak verilse de grafikten ilaçsız durum ile yarım doz durumunda 

katılık son değerinin aynı olmadığı görülmektedir. 

Hasta 2’nin sol elinden bu kez Fromentli olarak alınan ölçümlerin grafiğinde (Şekil 

6.10); yine grafiğin 30°-60° aralığına bakıldığında, ilaçsızken alınan katılık değerinin en 

yüksek, yarım doz ilaçlı iken alınan katılık değerinin ise tam doz ilaçlı iken alınan 

katılık değerinden yüksek olduğu görülmektedir. Sonuçlar motor UPDRS skorlarıyla 

örtüşmektedir. 
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Şekil 6.9 Hasta 2 sol el fromentsiz kuvvet-açı grafiği 

Hasta 2’nin sol eli için Fromentli ve Fromentsiz katılık ölçümlerinin son değerlerini 

karşılaştıran grafik Şekil 6.11’de verilmiştir. Buna göre, Fromentli ölçümde üç durumda 

da (ilaçlı, yarım doz ve tam doz) elde edilen son katılık değerlerinin Fromentsiz ölçüm 

değerlerine göre yüksek olduğu görülmektedir. Froment hareketinin katılık belirtisini ön 

plana çıkardığı bilindiğinden, bu sonuçların literatürle uyumlu olduğu söylenebilir.  

Hasta 2’nin sağ elinden Fromentsiz olarak alınan ölçümlerin grafiği Şekil 6.12’de 

verilmiştir. Grafiğin 30°-60° aralığına bakıldığında; ilaçsızken alınan katılık değerinin 

en yüksek, yarım doz ilaçlı iken alınan katılık değerinin ise tam doz ilaçlı iken alınan 

katılık değerinden yüksek olduğu görülmektedir. Sağ elde katılık için hekim tarafından 

yapılan skorlama ise 2/2/1 (ilaçsız, yarım doz, tam doz) olarak verilse de grafikten 

ilaçsız durum ile yarım doz durumunda katılık son değerinin aynı olmadığı 

görülmektedir. Sonuçlar motor UPDRS skorlarıyla örtüşmektedir. 
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Şekil 6.10 Hasta 2 sol el fromentli kuvvet-açı grafiği 

Hasta 2’nin sağ elinden bu kez Fromentli olarak alınan ölçümlerin grafiğinde (Şekil 

6.13); yine 30°-60° aralığına bakıldığında, ilaçsızken alınan katılık değerinin en yüksek, 

yarım doz ilaçlı iken alınan katılık değerinin ise tam doz ilaçlı iken alınan katılık 

değerinden yüksek olduğu görülmektedir. Sonuçlar motor UPDRS skorlarıyla 

örtüşmektedir. 

Hasta 2’nin sağ eli için Fromentli ve Fromentsiz katılık ölçümlerinin son değerlerini 

karşılaştıran grafik Şekil 6.14’de verilmiştir. Buna göre, Fromentli ölçümde üç durumda 

da (ilaçlı, yarım doz ve tam doz) elde edilen son katılık değerlerinin Fromentsiz ölçüm 

değerlerine göre yüksek olduğu görülmektedir. 
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Şekil 6.11 Hasta 2 sol el fromentli-fromentsiz ölçümlerin son değerleri 

 

Şekil 6.12 Hasta 2 sağ el fromentsiz kuvvet-açı grafiği 
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Şekil 6.13 Hasta 2 sağ el fromentli kuvvet-açı grafiği 

 

Şekil 6.14 Hasta 2 sağ el fromentli-fromentsiz ölçümlerin son değerleri 
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Hasta 2’nin sağ ve sol eli için Fromentli ve Fromentsiz katılık ölçümlerinin son 

değerlerinin ilaç dozlarına göre karşılaştırmalarını veren grafikler Şekil 6.15’de 

verilmiştir. Hasta 2’nin hekim muayenesinde sol ekstremitede tespit edilen katılık 3/3/2 

(ilaçsız, yarım doz, tam doz) derecesi ile puanlanmıştır. Yapılan ölçümlerde ise ilaçsız 

durum ile yarım doz durumunda hastanın katılık son değerinin aynı olmadığı 

görülmüştür. Hekim muayenesinde sağ ekstremitede katılık 2/2/1 (ilaçsız, yarım doz, 

tam doz) olarak puanlanmış fakat yapılan ölçümlerde ilaçsız durum ile yarım doz 

durumunda hastanın katılık son değerinin aynı olmadığı görülmüştür.  

Hekim muayenesinde sol ekstremitedeki katılık değerinin (3/3/2), sağ ekstremitedeki 

katılık değerinden (2/2/1) yüksek olduğu saptanmıştır. Yapılan ölçümler de her üç 

durum için (ilaçsız, yarım doz, tam doz) bu yargıyı doğrulamıştır.  

Hasta 3:  

Çizelge 6.5 Hasta 3 için Hoehn-Yahr ve Schwab-England ölçeklerinin sonuçları 

 

Değiştirilmiş Hoehn-Yahr 

Evrelendirme Ölçeği 

 

 

Evre 1/5 

 

Tek taraflı hastalık 

 

Schwab-England Günlük 

Yaşam Etkinlikleri Ölçeği 

 

 

Skor %90 

 

Tam bağımsız. Tüm işleri biraz yavaşlık 

zorluk ya da tutulumla yapabilir. İşler 

iki katına kadar uzayabilir. Zorluğu 

hissetmeye başlamıştır. 
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Şekil 6.15 Hasta 2’nin sağ ve sol eli için Fromentli ve Fromentsiz katılık ölçümlerinin 

son değerlerinin ilaç dozlarına göre karşılaştırmaları 
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Çizelge 6.6 Hasta 3 için hekim tarafından yapılan katılık ve motor UPDRS skorları 

 İlaçsız Yarım Doz Tam Doz 

Katılık Sol El 3/4 2/4 1/4 

Sağ El 1/4 1/4 0/4 

Motor UPDRS Skoru 16/56 5/56 3/56 

 

 

Hasta 3’ün sol elinden Fromentsiz olarak alınan ölçümlerin grafiği Şekil 6.16’da 

verilmiştir. Grafiğin 30°-60° aralığına bakıldığında; ilaçsızken alınan katılık değerinin 

en yüksek, yarım doz ilaçlı iken alınan katılık değerinin ise tam doz ilaçlı iken alınan 

katılık değerinden yüksek olduğu görülmektedir. Sonuçlar motor UPDRS skorlarıyla 

örtüşmektedir. Sol elde katılık için hekim tarafından yapılan skorlama ise 3/2/1 (ilaçsız, 

yarım doz, tam doz) olarak verilmiştir ve grafikten alınan ölçümlerin skorlamayla 

uyumlu olduğu söylenebilir. 

 

Şekil 6.16 Hasta 3 sol el fromentsiz kuvvet-açı grafiği 

Hasta 3’ün sol elinden bu kez Fromentli olarak alınan ölçümlerin grafiğinde (Şekil 

6.17); yine grafiğin 30°-60° aralığına bakıldığında, ilaçsızken alınan katılık değerinin en 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 10 20 30 40 50 60 70

K
u

vv
et

 (
N

) 

Açı 

Sol El Fromentsiz Kuvvet-Açı Grafiği 

İlaçsız

Yarım Doz

Tam Doz



 

 

70 

 

yüksek, yarım doz ilaçlı iken alınan katılık değerinin ise tam doz ilaçlı iken alınan 

katılık değerinden yüksek olduğu görülmektedir. Sonuçlar motor UPDRS skorlarıyla 

örtüşmektedir. 

 

Şekil 6.17 Hasta 3 Sol El Fromentli Kuvvet-Açı Grafiği 

Hasta 3’ün sol eli için Fromentli ve Fromentsiz katılık ölçümlerinin son değerlerini 

karşılaştıran grafik Şekil 6.18’de verilmiştir. Buna göre, Fromentli ölçümde üç durumda 

da (ilaçlı, yarım doz ve tam doz) elde edilen son katılık değerlerinin Fromentsiz ölçüm 

değerlerine göre yüksek olduğu görülmektedir. Froment hareketinin katılık belirtisini ön 

plana çıkardığı bilindiğinden, bu sonuçların literatürle uyumlu olduğu söylenebilir.  

Hasta 3’ün sağ elinden Fromentsiz olarak alınan ölçümlerin grafiği Şekil 6.19’da 

verilmiştir. Grafiğin 30°-60° aralığına bakıldığında; ilaçsızken alınan katılık değerinin 

en yüksek, yarım doz ilaçlı iken alınan katılık değerinin ise tam doz ilaçlı iken alınan 

katılık değerinden yüksek olduğu görülmektedir. Sağ elde katılık için hekim tarafından 

yapılan skorlama ise 1/1/0 (ilaçsız, yarım doz, tam doz) olarak verilse de grafikten 
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ilaçsız durum ile yarım doz durumunda katılık son değerinin aynı olmadığı 

görülmektedir. Sonuçlar motor UPDRS skorlarıyla örtüşmektedir. 

 

Şekil 6.18 Hasta 3 sol el fromentli-fromentsiz ölçümlerin son değerleri 

Hasta 3’ün sağ elinden bu kez Fromentli olarak alınan ölçümlerin grafiğinde (Şekil 

6.20); yine 30°-60° aralığına bakıldığında, ilaçsızken alınan katılık değerinin en yüksek, 

yarım doz ilaçlı iken alınan katılık değerinin ise tam doz ilaçlı iken alınan katılık 

değerinden yüksek olduğu görülmektedir. Sonuçlar motor UPDRS skorlarıyla 

örtüşmektedir. 

Hasta 3’ün sağ eli için Fromentli ve Fromentsiz katılık ölçümlerinin son değerlerini 

karşılaştıran grafik Şekil 6.21’de verilmiştir. Buna göre, Fromentli ölçümde üç durumda 

da (ilaçlı, yarım doz ve tam doz) elde edilen son katılık değerlerinin Fromentsiz ölçüm 

değerlerine göre yüksek olduğu görülmektedir. 
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Şekil 6.19 Hasta 3 sağ el fromentsiz kuvvet-açı grafiği 

 

Şekil 6.20 Hasta 3 sağ el fromentli kuvvet-açı grafiği 
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Şekil 6.21 Hasta 3 sağ el fromentli-fromentsiz ölçümlerin son değerleri 

Hasta 3’ün sağ ve sol eli için Fromentli ve Fromentsiz katılık ölçümlerinin son 

değerlerinin ilaç dozlarına göre karşılaştırmalarını veren grafikler Şekil 6.22’de 

verilmiştir. Hasta 3’ün hekim muayenesinde sol ekstremitede tespit edilen katılık 3/2/1 

(ilaçsız, yarım doz, tam doz) derecesi ile puanlanmıştır. Yapılan ölçümlerde alınan 

sonuçların da skorlamayla uyumlu olduğu söylenebilir. Hekim muayenesinde sağ 

ekstremitede katılık 1/1/0 (ilaçsız, yarım doz, tam doz) olarak puanlanmış fakat yapılan 

ölçümlerde ilaçsız durum ile yarım doz durumunda hastanın katılık son değerinin aynı 

olmadığı görülmüştür.  

Hekim muayenesinde sol ekstremitedeki katılık değerinin (3/2/1), sağ ekstremitedeki 

katılık değerinden (1/1/0) yüksek olduğu saptanmıştır. Yapılan ölçümler de her üç 

durum için (ilaçsız, yarım doz, tam doz) bu yargıyı doğrulamıştır.  
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Şekil 6.22 Hasta 3’ün sağ ve sol eli için Fromentli ve Fromentsiz katılık ölçümlerinin 

son değerlerinin ilaç dozlarına göre karşılaştırmaları 
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Hasta 4:  

Çizelge 6.7 Hasta 4 için Hoehn-Yahr ve Schwab-England ölçeklerinin sonuçları 

 

Değiştirilmiş Hoehn-Yahr 

Evrelendirme Ölçeği 

 

 

Evre 5/5 

 

Yardımsız tekerlekli sandalyeye ya da 

yatağa bağımlı. 

 

Schwab-England Günlük 

Yaşam Etkinlikleri Ölçeği 

 

 

Skor %30 

 

Çok güç harcayarak birkaç işi kendi 

yapabilir ya da yapmaya başlayabilir. 

Yardıma gereksinimi çoktur.  

 

 

 

Çizelge 6.8 Hasta 4 için hekim tarafından yapılan katılık ve motor UPDRS skorları 

 İlaçsız Yarım Doz Tam Doz 

Katılık Sol El 3/4 3/4 2/4 

Sağ El 3/4 3/4 2/4 

Motor UPDRS Skoru 41/56 39/56 30/56 

 

 

Hasta 4’ün sol elinden Fromentsiz olarak alınan ölçümlerin grafiği Şekil 6.23’de 

verilmiştir. Grafiğin 30°-60° aralığına bakıldığında; ilaçsızken alınan katılık değerinin 

en yüksek, yarım doz ilaçlı iken alınan katılık değerinin ise tam doz ilaçlı iken alınan 

katılık değerinden yüksek olduğu görülmektedir. Sonuçlar motor UPDRS skorlarıyla 

örtüşmektedir. Sol elde katılık için hekim tarafından yapılan skorlama ise 3/3/2 (ilaçsız, 

yarım doz, tam doz) olarak verilse de grafikten ilaçsız durum ile yarım doz durumunda 

katılık son değerinin aynı olmadığı görülmektedir. 
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Şekil 6.23 Hasta 4 sol el fromentsiz kuvvet-açı grafiği 

Hasta 4’ün sol elinden bu kez Fromentli olarak alınan ölçümlerin grafiğinde (Şekil 

6.24); yine grafiğin 30°-60° aralığına bakıldığında, ilaçsızken alınan katılık değerinin en 

yüksek, yarım doz ilaçlı iken alınan katılık değerinin ise tam doz ilaçlı iken alınan 

katılık değerinden yüksek olduğu görülmektedir. Sonuçlar motor UPDRS skorlarıyla 

örtüşmektedir. 

Hasta 4’ün sol eli için Fromentli ve Fromentsiz katılık ölçümlerinin son değerlerini 

karşılaştıran grafik Şekil 6.25’de verilmiştir. Buna göre, Fromentli ölçümde üç durumda 

da (ilaçlı, yarım doz ve tam doz) elde edilen son katılık değerlerinin Fromentsiz ölçüm 

değerlerine göre yüksek olduğu görülmektedir. Froment hareketinin katılık belirtisini ön 

plana çıkardığı bilindiğinden, bu sonuçların literatürle uyumlu olduğu söylenebilir.  
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Şekil 6.24 Hasta 4 sol el fromentli kuvvet-açı grafiği 

 

Şekil 6.25 Hasta 4 sol el fromentli-fromentsiz ölçümlerin son değerleri 
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Hasta 4’ün sağ elinden Fromentsiz olarak alınan ölçümlerin grafiği Şekil 6.26’da 

verilmiştir. Grafiğin 30°-60° aralığına bakıldığında; ilaçsızken alınan katılık değerinin 

en yüksek, yarım doz ilaçlı iken alınan katılık değerinin ise tam doz ilaçlı iken alınan 

katılık değerinden yüksek olduğu görülmektedir. Sağ elde katılık için hekim tarafından 

yapılan skorlama  3/3/2 (ilaçsız, yarım doz, tam doz) olarak verilse de grafikten ilaçsız 

durum ile yarım doz durumunda katılık son değerinin aynı olmadığı görülmektedir. 

Sonuçlar motor UPDRS skorlarıyla örtüşmektedir. 

 

Şekil 6.26 Hasta 4 sağ el fromentsiz kuvvet-açı grafiği 

Hasta 4’ün sağ elinden bu kez Fromentli olarak alınan ölçümlerin grafiğinde (Şekil 

6.27); yine 30°-60° aralığına bakıldığında, ilaçsızken alınan katılık değerinin en yüksek, 

yarım doz ilaçlı iken alınan katılık değerinin ise tam doz ilaçlı iken alınan katılık 

değerinden yüksek olduğu görülmektedir. Sonuçlar motor UPDRS skorlarıyla 

örtüşmektedir. 

Hasta 4’ün sağ eli için Fromentli ve Fromentsiz katılık ölçümlerinin son değerlerini 

karşılaştıran grafik Şekil 6.28’de verilmiştir. Buna göre, Fromentli ölçümde üç durumda 
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da (ilaçlı, yarım doz ve tam doz) elde edilen son katılık değerlerinin Fromentsiz ölçüm 

değerlerine göre yüksek olduğu görülmektedir. 

 

Şekil 6.27 Hasta 4 sağ el fromentli kuvvet-açı grafiği 

Hasta 4’ün sağ ve sol eli için Fromentli ve Fromentsiz katılık ölçümlerinin son 

değerlerinin ilaç dozlarına göre karşılaştırmalarını veren grafikler Şekil 6.29’da 

verilmiştir. Hasta 4’ün hekim muayenesinde sol ekstremitede tespit edilen katılık 3/3/2 

(ilaçsız, yarım doz, tam doz) derecesi ile puanlanmıştır. Yapılan ölçümlerde alınan 

sonuçlara göre ilaçsız durum ile yarım doz durumunda katılık son değerinin aynı 

olmadığı görülmektedir. Hekim muayenesinde sağ ekstremitedeki katılık da 3/3/2 

(ilaçsız, yarım doz, tam doz) olarak puanlanmış ve yine yapılan ölçümlerde ilaçsız 

durum ile yarım doz durumunda hastanın katılık son değerinin aynı olmadığı 

görülmüştür.  
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Şekil 6.28 Hasta 4 sağ el fromentli-fromentsiz ölçümlerin son değerleri 

Hekim muayenesinde sol ekstremitedeki katılık değeri ile (3/3/2), sağ ekstremitedeki 

katılık değerinin (3/3/2)  aynı olduğu saptanmıştır. Yapılan ölçümler de her üç durum 

için (ilaçsız, yarım doz, tam doz) bu yargıyı yaklaşık değerlerle doğrulamıştır.  

Hasta 5:  

Çizelge 6.9 Hasta 5 için Hoehn-Yahr ve Schwab-England ölçeklerinin sonuçları 

 

Değiştirilmiş Hoehn-Yahr 

Evrelendirme Ölçeği 

 

 

Evre 5/5 

 

Yardımsız tekerlekli sandalyeye ya da 

yatağa bağımlı. 

 

Schwab-England Günlük 

Yaşam Etkinlikleri Ölçeği 

 

 

Skor %30 

 

Çok güç harcayarak birkaç işi kendi 

yapabilir ya da yapmaya başlayabilir. 

Yardıma gereksinimi çoktur.  
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Şekil 6.29 Hasta 4’ün sağ ve sol eli için Fromentli ve Fromentsiz katılık ölçümlerinin 

son değerlerinin ilaç dozlarına göre karşılaştırmaları 
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Ölçüm Tipi 

Sağ ve Sol El Ölçümlerinin Son Değerleri - İlaçsız 
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Ölçüm Tipi 
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Çizelge 6.10 Hasta 5 için hekim tarafından yapılan katılık ve motor UPDRS skorları 

 İlaçsız Yarım Doz Tam Doz 

Katılık Sol El 3/4 3/4 3/4 

Sağ El 3/4 3/4 3/4 

Motor UPDRS Skoru 35/56 30/56 18/56 

 

 

Hasta 5’in sol elinden Fromentsiz olarak alınan ölçümlerin grafiği Şekil 6.30’da 

verilmiştir. Grafiğin 30°-60° aralığına bakıldığında; ilaçsızken alınan katılık değerinin 

en yüksek, yarım doz ilaçlı iken alınan katılık değerinin ise tam doz ilaçlı iken alınan 

katılık değerinden yüksek olduğu görülmektedir. Sonuçlar motor UPDRS skorlarıyla 

örtüşmektedir. Sol elde katılık için hekim tarafından yapılan skorlama ise 3/3/3 (ilaçsız, 

yarım doz, tam doz) olarak verilse de grafikten ilaçsız durum ve yarım doz durumun 

tam doz durumundaki katılık son değeriyle aynı olmadığı görülmektedir. 

 

Şekil 6.30 Hasta 5 sol el fromentsiz kuvvet-açı grafiği 
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Hasta 5’in sol elinden bu kez Fromentli olarak alınan ölçümlerin grafiğinde (Şekil 

6.31); yine grafiğin 30°-60° aralığına bakıldığında, ilaçsızken alınan katılık değerinin en 

yüksek, yarım doz ilaçlı iken alınan katılık değerinin ise tam doz ilaçlı iken alınan 

katılık değerinden yüksek olduğu görülmektedir. Sonuçlar motor UPDRS skorlarıyla 

örtüşmektedir. 

 

Şekil 6.31 Hasta 5 sol el fromentli kuvvet-açı grafiği 

Hasta 5’in sol eli için Fromentli ve Fromentsiz katılık ölçümlerinin son değerlerini 

karşılaştıran grafik Şekil 6.32’de verilmiştir. Buna göre, Fromentli ölçümde üç durumda 

da (ilaçlı, yarım doz ve tam doz) elde edilen son katılık değerlerinin Fromentsiz ölçüm 

değerlerine göre yüksek olduğu görülmektedir. Froment hareketinin katılık belirtisini ön 

plana çıkardığı bilindiğinden, bu sonuçların literatürle uyumlu olduğu söylenebilir.  
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Şekil 6.32 Hasta 5 sol el fromentli-fromentsiz ölçümlerin son değerleri 

Hasta 5’in sağ elinden Fromentsiz olarak alınan ölçümlerin grafiği Şekil 6.33’de 

verilmiştir. Grafiğin 30°-60° aralığına bakıldığında; ilaçsızken alınan katılık değerinin 

en yüksek, yarım doz ilaçlı iken alınan katılık değerinin ise tam doz ilaçlı iken alınan 

katılık değerinden yüksek olduğu görülmektedir. Sağ elde katılık için hekim tarafından 

yapılan skorlama 3/3/3 (ilaçsız, yarım doz, tam doz) olarak verilse de grafikten ilaçsız 

durum ve yarım doz durumun tam doz durumundaki katılık son değeriyle aynı olmadığı 

görülmektedir. Sonuçlar motor UPDRS skorlarıyla örtüşmektedir. 

Hasta 5’in sağ elinden bu kez Fromentli olarak alınan ölçümlerin grafiğinde (Şekil 

6.34); yine 30°-60° aralığına bakıldığında, ilaçsızken alınan katılık değerinin en yüksek, 

yarım doz ilaçlı iken alınan katılık değerinin ise tam doz ilaçlı iken alınan katılık 

değerinden yüksek olduğu görülmektedir. Sonuçlar motor UPDRS skorlarıyla 

örtüşmektedir. 
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Şekil 6.33 Hasta 5 sağ el fromentsiz kuvvet-açı grafiği 

 

Şekil 6.34 Hasta 5 sağ el fromentli kuvvet-açı grafiği 
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Hasta 5’in sağ eli için Fromentli ve Fromentsiz katılık ölçümlerinin son değerlerini 

karşılaştıran grafik Şekil 6.35’de verilmiştir. Buna göre, Fromentli ölçümde üç durumda 

da (ilaçlı, yarım doz ve tam doz) elde edilen son katılık değerlerinin Fromentsiz ölçüm 

değerlerine göre yüksek olduğu görülmektedir. 

 

Şekil 6.35 Hasta 5 sağ el fromentli-fromentsiz ölçümlerin son değerleri 

Hasta 5’in sağ ve sol eli için Fromentli ve Fromentsiz katılık ölçümlerinin son 

değerlerinin ilaç dozlarına göre karşılaştırmalarını veren grafikler Şekil 6.36’da 

verilmiştir. Hasta 5’in hekim muayenesinde sol ekstremitede tespit edilen katılık 3/3/3 

(ilaçsız, yarım doz, tam doz) derecesi ile puanlanmıştır. Yapılan ölçümlerde alınan 

sonuçlara göre ilaçsız durum ve yarım doz durumun tam doz durumundaki katılık son 

değeriyle aynı olmadığı görülmüştür. Hekim muayenesinde sağ ekstremitedeki katılık 

da 3/3/3 (ilaçsız, yarım doz, tam doz) olarak puanlanmış ve yine yapılan ölçümlerde 

ilaçsız durum ve yarım doz durumun tam doz durumundaki katılık son değeriyle aynı 

olmadığı görülmüştür. 

Hekim muayenesinde sol ekstremitedeki katılık değeri ile (3/3/3), sağ ekstremitedeki 

katılık değerinin (3/3/3)  aynı olduğu saptanmıştır. Yapılan ölçümler de her üç durum 

için (ilaçsız, yarım doz, tam doz) bu yargıyı yaklaşık değerlerle doğrulamıştır.  
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Şekil 6.36 Hasta 5’in sağ ve sol eli için Fromentli ve Fromentsiz katılık ölçümlerinin 

son değerlerinin ilaç dozlarına göre karşılaştırmaları 
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Hasta 6:  

Çizelge 6.11 Hasta 6 için Hoehn-Yahr ve Schwab-England ölçeklerinin sonuçları 

 

Değiştirilmiş Hoehn-Yahr 

Evrelendirme Ölçeği 

 

 

Evre 2,5/5 

 

Hafif iki taraflı hastalık, çekme testinde 

toparlanıyor. 

 

Schwab-England Günlük 

Yaşam Etkinlikleri Ölçeği 

 

 

Skor %90 

 

Tam bağımsız. Tüm işleri biraz yavaşlık 

zorluk ya da tutulumla yapabilir. İşler 

iki katına kadar uzayabilir. Zorluğu 

hissetmeye başlamıştır.  

 

 

 

Çizelge 6.12 Hasta 6 için hekim tarafından yapılan katılık ve motor UPDRS skorları 

 İlaçsız Yarım Doz Tam Doz 

Katılık Sol El 2/4 2/4 1/4 

Sağ El 2/4 2/4 1/4 

Motor UPDRS Skoru 19/56 12/56 10/56 

 

 

Hasta 6’nın sol elinden Fromentsiz olarak alınan ölçümlerin grafiği Şekil 6.37’de 

verilmiştir. Grafiğin 30°-60° aralığına bakıldığında; ilaçsızken alınan katılık değerinin 

en yüksek, yarım doz ilaçlı iken alınan katılık değerinin ise tam doz ilaçlı iken alınan 

katılık değerinden yüksek olduğu görülmektedir. Sonuçlar motor UPDRS skorlarıyla 

örtüşmektedir. Sol elde katılık için hekim tarafından yapılan skorlama ise 2/2/1 (ilaçsız, 

yarım doz, tam doz) olarak verilse de grafikten ilaçsız durum ve yarım doz durumun 

tam doz durumundaki katılık son değeriyle aynı olmadığı görülmektedir. 
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Şekil 6.37 Hasta 6 sol el fromentsiz kuvvet-açı grafiği 

Hasta 6’nın sol elinden bu kez Fromentli olarak alınan ölçümlerin grafiğinde (Şekil 

6.38); yine grafiğin 30°-60° aralığına bakıldığında, ilaçsızken alınan katılık değerinin en 

yüksek, yarım doz ilaçlı iken alınan katılık değerinin ise tam doz ilaçlı iken alınan 

katılık değerinden yüksek olduğu görülmektedir. Sonuçlar motor UPDRS skorlarıyla 

örtüşmektedir. 

 

Şekil 6.38 Hasta 6 sol el fromentli kuvvet-açı grafiği 
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Hasta 6’nın sol eli için Fromentli ve Fromentsiz katılık ölçümlerinin son değerlerini 

karşılaştıran grafik Şekil 6.39’da verilmiştir. Buna göre, Fromentli ölçümde üç durumda 

da (ilaçlı, yarım doz ve tam doz) elde edilen son katılık değerlerinin Fromentsiz ölçüm 

değerlerine göre yüksek olduğu görülmektedir. Froment hareketinin katılık belirtisini ön 

plana çıkardığı bilindiğinden, bu sonuçların literatürle uyumlu olduğu söylenebilir.  

 

Şekil 6.39 Hasta 6 sol el fromentli-fromentsiz ölçümlerin son değerleri 

Hasta 6’nın sağ elinden Fromentsiz olarak alınan ölçümlerin grafiği Şekil 6.40’da 

verilmiştir. Grafiğin 30°-60° aralığına bakıldığında; ilaçsızken alınan katılık değerinin 

en yüksek, yarım doz ilaçlı iken alınan katılık değerinin ise tam doz ilaçlı iken alınan 

katılık değerinden yüksek olduğu görülmektedir. Sağ elde katılık için hekim tarafından 

yapılan skorlama 2/2/1 (ilaçsız, yarım doz, tam doz) olarak verilse de grafikten ilaçsız 

durum ve yarım doz durumun tam doz durumundaki katılık son değeriyle aynı olmadığı 

görülmektedir. Sonuçlar motor UPDRS skorlarıyla örtüşmektedir. 
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Şekil 6.40 Hasta 6 sağ el fromentsiz kuvvet-açı grafiği 

Hasta 6’nın sağ elinden bu kez Fromentli olarak alınan ölçümlerin grafiğinde (Şekil 

6.41); yine 30°-60° aralığına bakıldığında, ilaçsızken alınan katılık değerinin en yüksek, 

yarım doz ilaçlı iken alınan katılık değerinin ise tam doz ilaçlı iken alınan katılık 

değerinden yüksek olduğu görülmektedir. Sonuçlar motor UPDRS skorlarıyla 

örtüşmektedir. 

 

Şekil 6.41 Hasta 6 sağ el fromentli kuvvet-açı grafiği 
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Hasta 6’nın sağ eli için Fromentli ve Fromentsiz katılık ölçümlerinin son değerlerini 

karşılaştıran grafik Şekil 6.42’de verilmiştir. Buna göre, Fromentli ölçümde üç durumda 

da (ilaçlı, yarım doz ve tam doz) elde edilen son katılık değerlerinin Fromentsiz ölçüm 

değerlerine göre yüksek olduğu görülmektedir. 

 

Şekil 6.42 Hasta 6 sağ el fromentli-fromentsiz ölçümlerin son değerleri 

Hasta 6’nın sağ ve sol eli için Fromentli ve Fromentsiz katılık ölçümlerinin son 

değerlerinin ilaç dozlarına göre karşılaştırmalarını veren grafikler Şekil 6.43’de 

verilmiştir. Hasta 6’nın hekim muayenesinde sol ekstremitede tespit edilen katılık 2/2/1 

(ilaçsız, yarım doz, tam doz) derecesi ile puanlanmıştır. Yapılan ölçümlerde alınan 

sonuçlara göre ilaçsız durum ve yarım doz durumun tam doz durumundaki katılık son 

değeriyle aynı olmadığı görülmüştür. Hekim muayenesinde sağ ekstremitedeki katılık 

da 2/2/1 (ilaçsız, yarım doz, tam doz) olarak puanlanmış ve yine yapılan ölçümlerde 

ilaçsız durum ve yarım doz durumun tam doz durumundaki katılık son değeriyle aynı 

olmadığı görülmüştür. 

Hekim muayenesinde sol ekstremitedeki katılık değeri ile (2/2/1), sağ ekstremitedeki 

katılık değerinin (2/2/1)  aynı olduğu saptanmıştır. Yapılan ölçümler de her üç durum 

için (ilaçsız, yarım doz, tam doz) bu yargıyı yaklaşık değerlerle doğrulamıştır.  
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Şekil 6.43  Hasta 6’nın sağ ve sol eli için Fromentli ve Fromentsiz katılık ölçümlerinin 

son değerlerinin ilaç dozlarına göre karşılaştırmaları 
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İlaçsız Sağ El 6,7809801 8,5653871

İlaçsız Sol El 6,5380467 8,2708502
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Ölçüm Tipi 

Sağ ve Sol El Ölçümlerinin Son Değerleri - İlaçsız 
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Yarım Doz Sağ El 4,493007 7,8139374

Yarım Doz Sol El 4,6544956 7,5071651
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Ölçüm Tipi 

Sağ ve Sol El Ölçümlerinin Son Değerleri - Yarım Doz 
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Tam Doz Sağ El 3,1815776 3,6132257

Tam Doz Sol El 2,8087715 3,6801935
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Ölçüm Tipi 

Sağ ve Sol El Ölçümlerinin Son Değerleri - Tam Doz 
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Hasta 7:  

Çizelge 6.13 Hasta 7 için Hoehn-Yahr ve Schwab-England ölçeklerinin sonuçları 

 

Değiştirilmiş Hoehn-Yahr 

Evrelendirme Ölçeği 

 

 

Evre 3/5 

 

Hafif orta bilateral hastalık ve bir 

miktar postural kararsızlık, fiziksel 

olarak bağımsız. 

 

Schwab-England Günlük 

Yaşam Etkinlikleri Ölçeği 

 

 

Skor %50 

 

Daha bağımlı. İşlerin yarısında yardım 

gerekir. Daha yavaştır. Her işte zorluk 

vardır. 

 

 

Çizelge 6.14 Hasta 7 için hekim tarafından yapılan katılık ve motor UPDRS skorları 

 İlaçsız Yarım Doz Tam Doz 

Katılık Sol El 3/4 3/4 2/4 

Sağ El 4/4 4/4 4/4 

Motor UPDRS Skoru 29/56 26/56 20/56 

 

 

Hasta 7’nin sol elinden Fromentsiz olarak alınan ölçümlerin grafiği Şekil 6.44’de 

verilmiştir. Grafiğin 30°-60° aralığına bakıldığında; ilaçsızken alınan katılık değerinin 

en yüksek, yarım doz ilaçlı iken alınan katılık değerinin ise tam doz ilaçlı iken alınan 

katılık değerinden yüksek olduğu görülmektedir. Sonuçlar motor UPDRS skorlarıyla 

örtüşmektedir. Sol elde katılık için hekim tarafından yapılan skorlama ise 3/3/2 (ilaçsız, 

yarım doz, tam doz) olarak verilse de grafikten ilaçsız durum ve yarım doz durumun 

tam doz durumundaki katılık son değeriyle aynı olmadığı görülmektedir. 
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Şekil 6.44 Hasta 7 sol el fromentsiz kuvvet-açı grafiği 

Hasta 7’nin sol elinden bu kez Fromentli olarak alınan ölçümlerin grafiğinde (Şekil 

6.45); yine grafiğin 30°-60° aralığına bakıldığında, ilaçsızken alınan katılık değerinin en 

yüksek, yarım doz ilaçlı iken alınan katılık değerinin ise tam doz ilaçlı iken alınan 

katılık değerinden yüksek olduğu görülmektedir. Sonuçlar motor UPDRS skorlarıyla 

örtüşmektedir. 

 

Şekil 6.45 Hasta 7 sol el fromentli kuvvet-açı grafiği 
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Hasta 7’nin sol eli için Fromentli ve Fromentsiz katılık ölçümlerinin son değerlerini 

karşılaştıran grafik Şekil 6.46’da verilmiştir. Buna göre, Fromentli ölçümde üç durumda 

da (ilaçlı, yarım doz ve tam doz) elde edilen son katılık değerlerinin Fromentsiz ölçüm 

değerlerine göre yüksek olduğu görülmektedir. Froment hareketinin katılık belirtisini ön 

plana çıkardığı bilindiğinden, bu sonuçların literatürle uyumlu olduğu söylenebilir.  

 

Şekil 6.46 Hasta 7 sol el fromentli-fromentsiz ölçümlerin son değerleri 

Hasta 7’nin sağ elinden Fromentsiz olarak alınan ölçümlerin grafiği Şekil 6.47’de 

verilmiştir. Grafiğin 30°-60° aralığına bakıldığında; ilaçsızken alınan katılık değerinin 

en yüksek, yarım doz ilaçlı iken alınan katılık değerinin ise tam doz ilaçlı iken alınan 

katılık değerinden yüksek olduğu görülmektedir. Sağ elde katılık için hekim tarafından 

yapılan skorlama 4/4/4 (ilaçsız, yarım doz, tam doz) olarak verilse de grafikten ilaçsız 

durumun ve yarım doz durumun tam doz durumundaki katılık son değeriyle ve 

birbiriyle aynı olmadığı görülmektedir. Sonuçlar motor UPDRS skorlarıyla 

örtüşmektedir. 
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Fromentsiz 9,2771179 7,3907981 4,9672289

Fromentli 11,3908305 9,3576526 7,8867894
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İlaç Dozları 

Sol El Fromentli-Fromentsiz Ölçümlerin Son 
Değerleri 
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Şekil 6.47 Hasta 7 sağ el fromentsiz kuvvet-açı grafiği 

Hasta 7’nin sağ elinden bu kez Fromentli olarak alınan ölçümlerin grafiğinde (Şekil 

6.48); yine 30°-60° aralığına bakıldığında, ilaçsızken alınan katılık değerinin en yüksek, 

yarım doz ilaçlı iken alınan katılık değerinin ise tam doz ilaçlı iken alınan katılık 

değerinden yüksek olduğu görülmektedir. Sonuçlar motor UPDRS skorlarıyla 

örtüşmektedir. 

 

Şekil 6.48 Hasta 7 sağ el fromentli kuvvet-açı grafiği 

0

2

4

6

8

10

12

0 10 20 30 40 50 60 70

K
u

vv
et

 (
N

) 

Açı 

Sağ El Fromentsiz Kuvvet-Açı Grafiği 

İlaçsız

Yarım Doz

Tam Doz

0

2

4

6

8

10

12

14

0 10 20 30 40 50 60 70

K
u

vv
et

 (
N

) 

Açı 

Sağ El Fromentli Kuvvet-Açı Grafiği 

İlaçsız

Yarım Doz

Tam Doz



 

 

98 

 

Hasta 7’nin sağ eli için Fromentli ve Fromentsiz katılık ölçümlerinin son değerlerini 

karşılaştıran grafik Şekil 6.49’da verilmiştir. Buna göre, Fromentli ölçümde üç durumda 

da (ilaçlı, yarım doz ve tam doz) elde edilen son katılık değerlerinin Fromentsiz ölçüm 

değerlerine göre yüksek olduğu görülmektedir. 

 

Şekil 6.49 Hasta 7 sağ el fromentli-fromentsiz ölçümlerin son değerleri 

Hasta 7’nin sağ ve sol eli için Fromentli ve Fromentsiz katılık ölçümlerinin son 

değerlerinin ilaç dozlarına göre karşılaştırmalarını veren grafikler Şekil 6.50’de 

verilmiştir. Hasta 7’nin hekim muayenesinde sol ekstremitede tespit edilen katılık 3/3/2 

(ilaçsız, yarım doz, tam doz) derecesi ile puanlanmıştır. Yapılan ölçümlerde alınan 

sonuçların da skorlamayla uyumlu olduğu söylenebilir. Hekim muayenesinde sağ 

ekstremitede katılık 4/4/4 (ilaçsız, yarım doz, tam doz) olarak puanlanmış fakat yapılan 

ölçümlerde ilaçsız durum ile yarım doz durumunda hastanın katılık son değerinin aynı 

olmadığı görülmüştür.  

Hekim muayenesinde sol ekstremitedeki katılık değerinin (3/3/2), sağ ekstremitedeki 

katılık değerinden (4/4/4) düşük olduğu saptanmıştır. Yapılan ölçümler de her üç durum 

için (ilaçsız, yarım doz, tam doz) bu yargıyı doğrulamıştır.  
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Fromentsiz 11,1487377 7,5409759 5,4393358

Fromentli 11,8653102 9,4917595 7,7893787
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İlaç Dozları 

Sağ El Fromentli-Fromentsiz Ölçümlerin Son 
Değerleri 
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Şekil 6.50  Hasta 7’nin sağ ve sol eli için Fromentli ve Fromentsiz katılık ölçümlerinin 

son değerlerinin ilaç dozlarına göre karşılaştırmaları 
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İlaçsız Sağ El 11,1487377 11,8653102

İlaçsız Sol El 9,2771179 11,3908305
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Ölçüm Tipi 

Sağ ve Sol El Ölçümlerinin Son Değerleri - İlaçsız 
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Yarım Doz Sağ El 7,5409759 9,4917595

Yarım Doz Sol El 7,3907981 9,3576526
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Ölçüm Tipi 

Sağ ve Sol El Ölçümlerinin Son Değerleri - Yarım Doz 
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Tam Doz Sağ El 5,4393358 7,7893787

Tam Doz Sol El 4,9672289 7,8867894
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Ölçüm Tipi 

Sağ ve Sol El Ölçümlerinin Son Değerleri - Tam Doz 
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Hasta 8:  

Çizelge 6.15 Hasta 8 için Hoehn-Yahr ve Schwab-England ölçeklerinin sonuçları 

 

Değiştirilmiş Hoehn-Yahr 

Evrelendirme Ölçeği 

 

 

Evre 3/5 

 

Hafif orta bilateral hastalık ve bir 

miktar postural kararsızlık, fiziksel 

olarak bağımsız. 

 

Schwab-England Günlük 

Yaşam Etkinlikleri Ölçeği 

 

 

Skor %90 

 

Tam bağımsız. Tüm işleri biraz yavaşlık 

zorluk ya da tutulumla yapabilir. İşler 

iki katına kadar uzayabilir. Zorluğu 

hissetmeye başlamıştır.  

 

 

 

Çizelge 6.16 Hasta 8 için hekim tarafından yapılan katılık ve motor UPDRS skorları 

 İlaçsız Yarım Doz Tam Doz 

Katılık Sol El 3/4 2/4 1/4 

Sağ El 2/4 1/4 0/4 

Motor UPDRS Skoru 15/56 8/56 3/56 

 

 

Hasta 8’in sol elinden Fromentsiz olarak alınan ölçümlerin grafiği Şekil 6.51’de 

verilmiştir. Grafiğin 30°-60° aralığına bakıldığında; ilaçsızken alınan katılık değerinin 

en yüksek, yarım doz ilaçlı iken alınan katılık değerinin ise tam doz ilaçlı iken alınan 

katılık değerinden yüksek olduğu görülmektedir. Sonuçlar motor UPDRS skorlarıyla 

örtüşmektedir. Sol elde katılık için hekim tarafından yapılan skorlama ise 3/2/1 (ilaçsız, 

yarım doz, tam doz) olarak verilmiştir ve elde edilen grafiğin de bu skorlama ile uyumlu 

olduğu görülmektedir. 
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Şekil 6.51 Hasta 8 sol el fromentsiz kuvvet-açı grafiği 

Hasta 8’in sol elinden bu kez Fromentli olarak alınan ölçümlerin grafiğinde (Şekil 

6.52); yine grafiğin 30°-60° aralığına bakıldığında, ilaçsızken alınan katılık değerinin en 

yüksek, yarım doz ilaçlı iken alınan katılık değerinin ise tam doz ilaçlı iken alınan 

katılık değerinden yüksek olduğu görülmektedir. Sonuçlar motor UPDRS skorlarıyla 

örtüşmektedir. 

 

Şekil 6.52 Hasta 8 sol el fromentli kuvvet-açı grafiği 
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Hasta 8’in sol eli için Fromentli ve Fromentsiz katılık ölçümlerinin son değerlerini 

karşılaştıran grafik Şekil 6.53’de verilmiştir. Buna göre, Fromentli ölçümde üç durumda 

da (ilaçlı, yarım doz ve tam doz) elde edilen son katılık değerlerinin Fromentsiz ölçüm 

değerlerine göre yüksek olduğu görülmektedir. Froment hareketinin katılık belirtisini ön 

plana çıkardığı bilindiğinden, bu sonuçların literatürle uyumlu olduğu söylenebilir.  

 

Şekil 6.53 Hasta 8 sol el fromentli-fromentsiz ölçümlerin son değerleri 

Hasta 8’in sağ elinden Fromentsiz olarak alınan ölçümlerin grafiği Şekil 6.54’de 

verilmiştir. Grafiğin 30°-60° aralığına bakıldığında; ilaçsızken alınan katılık değerinin 

en yüksek, yarım doz ilaçlı iken alınan katılık değerinin ise tam doz ilaçlı iken alınan 

katılık değerinden yüksek olduğu görülmektedir. Sağ elde katılık için hekim tarafından 

yapılan skorlama 2/1/0 (ilaçsız, yarım doz, tam doz) olarak verilmiştir ve grafikten elde 

edilen son değerlerin skorlama ile uyumlu olduğu görülmektedir. Sonuçlar motor 

UPDRS skorlarıyla da örtüşmektedir. 
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Fromentsiz 7,8589095 4,9886341 2,8539304
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Sol El Fromentli-Fromentsiz Ölçümlerin Son 
Değerleri 
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Şekil 6.54 Hasta 8 sağ el fromentsiz kuvvet-açı grafiği 

Hasta 8’in sağ elinden bu kez Fromentli olarak alınan ölçümlerin grafiğinde (Şekil 

6.55); yine 30°-60° aralığına bakıldığında, ilaçsızken alınan katılık değerinin en yüksek, 

yarım doz ilaçlı iken alınan katılık değerinin ise tam doz ilaçlı iken alınan katılık 

değerinden yüksek olduğu görülmektedir. Sonuçlar motor UPDRS skorlarıyla 

örtüşmektedir. 

 

Şekil 6.55 Hasta 8 Sağ El Fromentli Kuvvet-Açı Grafiği 
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Hasta 8’in sağ eli için Fromentli ve Fromentsiz katılık ölçümlerinin son değerlerini 

karşılaştıran grafik Şekil 6.56’da verilmiştir. Buna göre, Fromentli ölçümde üç durumda 

da (ilaçlı, yarım doz ve tam doz) elde edilen son katılık değerlerinin Fromentsiz ölçüm 

değerlerine göre yüksek olduğu görülmektedir. 

 

Şekil 6.56 Hasta 8 Sağ El Fromentli-Fromentsiz Ölçümlerin Son Değerleri 

Hasta 8’in sağ ve sol eli için Fromentli ve Fromentsiz katılık ölçümlerinin son 

değerlerinin ilaç dozlarına göre karşılaştırmalarını veren grafikler Şekil 6.57’de 

verilmiştir. Hasta 8’in hekim muayenesinde sol ekstremitede tespit edilen katılık 3/2/1 

(ilaçsız, yarım doz, tam doz) derecesi ile puanlanmıştır. Yapılan ölçümlerde alınan 

sonuçların da skorlamayla uyumlu olduğu söylenebilir. Hekim muayenesinde sağ 

ekstremitede katılık 2/1/0 (ilaçsız, yarım doz, tam doz) olarak puanlanmış ve yapılan 

ölçümlerde alınan sonuçların da skorlamayla uyumlu olduğu görülmüştür.  

Hekim muayenesinde sol ekstremitedeki katılık değerinin (3/2/1), sağ ekstremitedeki 

katılık değerinden (2/1/0) düşük olduğu saptanmıştır. Yapılan ölçümler de her üç durum 

için (ilaçsız, yarım doz, tam doz) bu yargıyı doğrulamıştır.  
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Şekil 6.57 Hasta 8’in sağ ve sol eli için Fromentli ve Fromentsiz katılık ölçümlerinin 

son değerlerinin ilaç dozlarına göre karşılaştırmaları 
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Ölçüm Tipi 

Sağ ve Sol El Ölçümlerinin Son Değerleri - İlaçsız 
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Ölçüm Tipi 

Sağ ve Sol El Ölçümlerinin Son Değerleri - Yarım Doz 
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Ölçüm Tipi 

Sağ ve Sol El Ölçümlerinin Son Değerleri - Tam Doz 
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Araştırma bulguları neticesinde Fromentsiz bazı ölçümlerle ilgili grafiklerin açıklama 

kısımlarında bazı yorumlar yapılmıştır. Bu yorumlarda hastaların sağ ya da sol el 

ölçümlerinde her üç durum için (ilaçsız, yarım doz, tam doz) elde edilen katılık son 

değerlerinin beklenildiği gibi ‘ilaçsız  > yarım doz > tam doz’ şeklinde olduğu 

belirtilmiştir.  Fakat hekim tarafından yapılan puanlamalarda bu üç durumdan herhangi 

ikisinin ve hatta bazen üçünün de çoğunlukla eşit puanlandığı görülmüştür. Çalışma 

esnasında elde edilen sayısal veriler doğrultusunda bahsedilen hekim puanları ve bu 

puanların verilere göre düzenlenmiş hali kullanılan ölçek puanlarıyla birlikte Çizelge 

6.17’de verilmiştir.  

Çizelge 6.17 Fromentsiz ölçümlerden elde edilen sayısal veriler doğrultusunda 

düzenlenmiş puanlar, hekim puanları ve kullanılan ölçek puanları 

 Hoehn-
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Çizelge 6.17 Fromentsiz ölçümlerden elde edilen sayısal veriler doğrultusunda 

düzenlenmiş puanlar, hekim puanları ve kullanılan ölçek puanları(devam) 

 Hoehn-

Yahr 

Evresi 

(0-5) 

Shwab-

England 

Ölçek 

Skoru 

Ekstremite Hekim Puanı Verilere Göre 

Düzenlenen 

Puan 

Katılık 

Son Değeri 

(N) 

 

 

 

Hasta 4 

 

 

 

5 

 

 

 

%30 

 

Sol El 

3 (İlaçsız) 

3 (Yarım Doz) 

2 (Tam Doz) 

4 

3 

2 

8,0 

6,7 

4,7 

 

Sağ El 

3 (İlaçsız) 

3 (Yarım Doz) 

2 (Tam Doz) 

4 

3 

2 

8,0 

6,5 

4,2 

 

 

 

Hasta 5 

 

 

 

5 

 

 

 

%30 

 

Sol El 

3 (İlaçsız) 

3 (Yarım Doz) 

3 (Tam Doz) 

4 

3 

2 

8,3 

7,0 

4,6 

 

Sağ El 

4 (İlaçsız) 

3 (Yarım Doz) 

3 (Tam Doz) 

4 

3 

2 

8,0 

6,5 

4,7 

 

 

 

Hasta 6 

 

 

 

 

 

2,5 

 

 

 

 

%90 

 

Sol El 

2 (İlaçsız) 

2 (Yarım Doz) 

1 (Tam Doz) 

3 

2 

1 

6,5 

4,7 

2,8 

 

Sağ El 

3 (İlaçsız) 

2 (Yarım Doz) 

1 (Tam Doz) 

3 

2 

1 

6,9 

4,5 

3,2 

 

 

 

Hasta 7 

 

 

 

2,5 

 

 

 

%50 

 

Sol El 

4 (İlaçsız) 

3 (Yarım Doz) 

2 (Tam Doz) 

4 

3 

2 

9,2 

7,4 

5,0 

 

Sağ El 

4 (İlaçsız) 

3 (Yarım Doz) 

3 (Tam Doz) 

4 

3 

2 

9,9 

7,5 

5,4 

 

 

 

Hasta 8 

 

 

 

3 

 

 

 

 

%90 

 

Sol El 

3 (İlaçsız) 

2 (Yarım Doz) 

1 (Tam Doz) 

3 

2 

1 

7,9 

5,0 

2,9 

 

Sağ El 

2 (İlaçsız) 

1 (Yarım Doz) 

0 (Tam Doz) 

2 

1 

0 

4,7 

3,1 

0,8 
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Çalışma esnasında Fromentsiz ölçümlerden elde edilen sayısal veriler doğrultusunda 

hekim tarafından verilen puanlar ve bu puanların verilere göre düzenlenmiş hali Çizelge 

6.17’de verilmişti. Bu çizelge oluşturulurken; hekim tarafından yapılan puanlamaların 

ölçüm sonucunda elde edilen sayısal verilerle eşleştirilebilmesi için her puanın alt ve üst 

sınırının yine ölçüm sonuçları değerlendirilerek belirlenebilmesi amacıyla Çizelge 6.18 

oluşturulmuştur.  

Çizelge 6.18 Katılık puanlarının Fromentsiz ölçümler sonucu elde edilen sayısal 

değerlerle alt ve üst sınır belirlenerek eşleştirilmesi 

Katılık Puanları Alt Sınır Üst Sınır 

0 0,7 1,9 

1 2,4 3,2 

2 4,2 5,4 

3 6,5 7,9 

4 8,0 9,9 

 

 

Çizelge 6.18’de yapılan eşleştirme neticesinde değerlerin puanlara eşit aralıklarla 

dağıldığı gözlemlenmiş ve fromentsiz ölçümler için bu sistemde geçerli olan puan 

tablosu Çizelge 6.19’de verilmiştir.  

Çizelge 6.19 Fromentsiz ölçümlerin alt üst sınır belirieyici puan tablosu 

Katılık Puanları Alt Sınır Üst Sınır 

0 0,0 1,9 

1 2,0 3,9 

2 4,0 5,9 

3 6,0 7,9 

4 8,0 9,9 

 

 

Hekim puanları ile cihaz puanlarının tutarlılık oranını gösteren eşleştirme Çizelge 

6.20’de verilmiştir. Buna göre, yapılan 48 hekim puanlamasından 36’sı cihaz 

puanlamasıyla eşleşmiştir. Eşleşme yüzdesi %75’dir. 
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Çizelge 6.20 Hekim puanları ile cihaz puanlarının tutarlılık bakımından eşleştirilmesi 

 Hekim Puanları 

 

 

Cihaz 

Puanları 

 0 1 2 3 4 

0 4 3 0 0 0 

1 0 8 2 0 0 

2 0 0 11 3 0 

3 0 0 1 10 0 

4 0 0 0 3 3 

 

 

Bu doğrultuda, Fromentli olarak yapılan ölçümler hekim tarafından puanlanmadığı için 

Çizelge 6.17’deki değerler kullanılarak Fromentli ölçümler de puanlanmıştır. Bu 

puanlama neticesinde Froment manevrasının katılık değerini 1 puan arttığı sonucuna 

varılmıştır. Fromentli ve Frometsiz ölçüm sonuçları ile puan hareketleri Çizelge 6.21’de 

verilmiştir. Bu çizelge oluşturulduktan sonra Fromentli ve Fromentsiz ölçümler 

kullanılarak elde edilen katılık puanlarının elde edilen sayısal değerlerle alt ve üst sınır 

belirlenerek eşleştirilmiş hali ise Çizelge 6.22’de verilmiştir. 

Fromentsiz ölçümlerde 4 puan alan hastaların, Fromentli puanlamada elde edilen 

verileri 5 puana denk geldiği için fromentli ölçümlerin de eklendiği alt-üst sınır değer 

tablosu olan Çizelge 6.21’e katılık puanı ‘5’ de eklenmiştir.  

Çizelge 6.21 Fromentli - Frometsiz ölçüm sonuçları ve puan hareketleri 

 Fromentsiz Fromentli 

Puan Değer Puan Değer 

 

 

 

Hasta 1 

 

Sol El 

İlaçsız 2 4,8 3 7,1 

Yarım Doz 1 2,6 2 4,3 

Tam Doz 0 0,7 0 1,8 

 

Sağ El 

İlaçsız 1 3,1 2 4,7 

Yarım Doz 0 1,9 1 3,0 

Tam Doz 0 1,1 0 1,9 
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Çizelge 6.21 Fromentli - Frometsiz ölçüm sonuçları ve puan hareketleri (devam) 

 Fromentsiz Fromentli 

Puan Değer Puan Değer 

 

 

 

Hasta 2 

 

Sol El 

İlaçsız 3 7,0 4 8,9 

Yarım Doz 2 4,4 3 6,9 

Tam Doz 1 2,4 2 4,0 

 

Sağ El 

İlaçsız 2 5,0 3 7,3 

Yarım Doz 1 2,9 2 4,0 

Tam Doz 0 1,8 0 2,1 

 Fromentsiz Fromentli 

Puan Değer Puan Değer 

 

 

 

Hasta 3 

 

Sol El 

İlaçsız 3 6,9 4 9,5 

Yarım Doz 2 4,6 3 7,0 

Tam Doz 1 3,2 2 4,7 

 

Sağ El 

İlaçsız 1 3,0 2 5,2 

Yarım Doz 0 1,9 1 3,9 

Tam Doz 0 1,5 0 1,8 

 Fromentsiz Fromentli 

Puan Değer Puan Değer 

 

 

 

Hasta 4 

 

Sol El 

İlaçsız 4 8,0 5 10,0 

Yarım Doz 3 6,7 4 8,0 

Tam Doz 2 4,7 3 6,1 

 

Sağ El 

İlaçsız 4 8,0 5 10,1 

Yarım Doz 3 6,5 4 8,1 

Tam Doz 2 4,2 3 6,0 

 Fromentsiz Fromentli 

Puan Değer Puan Değer 

 

 

 

Hasta 5 

 

Sol El 

İlaçsız 4 8,3 5 11,3 

Yarım Doz 3 7,0 4 8,6 

Tam Doz 2 4,6 3 6,0 

 

Sağ El 

İlaçsız 4 8,0 5 10,2 

Yarım Doz 3 6,5 4 8,1 

Tam Doz 2 4,7 3 6,0 
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Çizelge 6.21 Fromentli - Frometsiz ölçüm sonuçları ve puan hareketleri (devam) 

 Fromentsiz Fromentli 

Puan Değer Puan Değer 

 

 

 

Hasta 6 

 

Sol El 

İlaçsız 3 6,5 4 8,2 

Yarım Doz 2 4,7 3 7,5 

Tam Doz 1 2,8 2 4,0 

 

Sağ El 

İlaçsız 3 6,9 4 8,5 

Yarım Doz 2 4,5 3 7,8 

Tam Doz 1 3,2 2 4,1 

 Fromentsiz Fromentli 

Puan Değer Puan Değer 

 

 

 

Hasta 7 

 

Sol El 

İlaçsız 4 9,2 5 11,3 

Yarım Doz 3 7,4 4 9,4 

Tam Doz 2 5,0 3 7,8 

 

Sağ El 

İlaçsız 4 9,9 5 11,8 

Yarım Doz 3 7,5 4 9,4 

Tam Doz 2 5,4 3 7,7 

 Fromentsiz Fromentli 

Puan Değer Puan Değer 

 

 

 

Hasta 8 

 

Sol El 

İlaçsız 3 7,9 4 9,9 

Yarım Doz 2 5,0 3 7,0 

Tam Doz 1 2,9 2 4,1 

 

Sağ El 

İlaçsız 2 4,7 3 6,4 

Yarım Doz 1 3,1 2 4,2 

Tam Doz 0 0,8 1 2,1 

 

 

Çizelge 6.22 Fromentli ve Fromentsiz ölçümler kullanılarak elde edilen katılık 

puanlarının alt ve üst sınırları  

Katılık Puanları Alt Sınır Üst Sınır 

0 0,0 1,9 

1 2,0 3,9 

2 4,0 5,9 

3 6,0 7,9 

4 8,0 9,9 

5 10,0 11,9 
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Çizelge 6.23’de Motor UPDRS skorları ile katılık puan ve değerlerinin karşılaştırılması 

verilmiştir. Buna göre elde edilen katılık puan ve değerlerinin Motor UPDRS skorları 

ile uyumlu olduğu söylenebilir.  

Çizelge 6.24’de Hoehn-Yahr Evreleri ile katılık puan ve değerlerinin karşılaştırılması 

verilmiştir. Buna göre elde edilen katılık puan ve değerlerinin Hoehn-Yahr Evreleri ile 

de uyumlu olduğu söylenebilir.  

Araştırma bulguları incelendiğinde her bir hasta için sol el Fromentsiz ölçümlerin 

katılık değerlerinin sol el Fromentli ölçümlerin katılık değerlerinden düşük olduğu 

görülmüştür. Aynı durumun her bir hasta için sağ el Fromentli-Fromentsiz ölçümler 

karşılaştırıldığında da sağlandığı görülmüştür. Literatüre göre Froment manevrasının 

katılığı ön plana çıkardığı bilinmektedir. Çalışmanın bu yönüyle literatürle uyumluluk 

gösterdiği söylenebilir.   

Çizelge 6.23 Motor UPDRS skorları ile katılık puan ve değerlerinin karşılaştırılması 

 Motor 

UPDRS 

Skoru 

İlaç 

Dozları 

Fromentsiz Fromentli 

Puan Değer Puan Değer 

 

 

 

Hasta 1 

 

Sol El 

 

 

 

13/10/5 

İlaçsız 2 4,8 3 7,1 

Yarım Doz 1 2,6 2 4,3 

Tam Doz 0 0,7 0 1,8 

 

Sağ El 

İlaçsız 1 3,1 2 4,7 

Yarım Doz 0 1,9 1 3,0 

Tam Doz 0 1,1 0 1,9 

 

 

 

Hasta 2 

 

Sol El 

 

 

 

41/32/7 

İlaçsız 3 7,0 4 8,9 

Yarım Doz 2 4,4 3 6,9 

Tam Doz 1 2,4 2 4,0 

 

Sağ El 

İlaçsız 2 5,0 3 7,3 

Yarım Doz 1 2,9 2 4,0 

Tam Doz 0 1,8 0 2,1 
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Çizelge 6.23 Motor UPDRS skorları ile katılık puan ve değerlerinin karşılaştırılması 

(devam) 

 Motor 

UPDRS 

Skoru 

İlaç 

Dozları 

Fromentsiz Fromentli 

Puan Değer Puan Değer 

 

 

 

Hasta 3 

 

Sol El 

 

 

 

16/5/3 

İlaçsız 3 6,9 4 9,5 

Yarım Doz 2 4,6 3 7,0 

Tam Doz 1 3,2 2 4,7 

 

Sağ El 

İlaçsız 1 3,0 2 5,2 

Yarım Doz 0 1,9 1 3,9 

Tam Doz 0 1,5 0 1,8 

 

 

 

Hasta 4 

 

Sol El 

 

 

 

41/39/30 

İlaçsız 4 8,0 5 10,0 

Yarım Doz 3 6,7 4 8,0 

Tam Doz 2 4,7 3 6,1 

 

Sağ El 

İlaçsız 4 8,0 5 10,1 

Yarım Doz 3 6,5 4 8,1 

Tam Doz 2 4,2 3 6,0 

 

 

 

Hasta 5 

 

Sol El 

 

 

 

35/30/18 

İlaçsız 4 8,3 5 11,3 

Yarım Doz 3 7,0 4 8,6 

Tam Doz 2 4,6 3 6,0 

 

Sağ El 

İlaçsız 4 8,0 5 10,2 

Yarım Doz 3 6,5 4 8,1 

Tam Doz 2 4,7 3 6,0 

 

 

 

Hasta 6 

 

Sol El 

 

 

 

19/12/10 

İlaçsız 3 6,5 4 8,2 

Yarım Doz 2 4,7 3 7,5 

Tam Doz 1 2,8 2 4,0 

 

Sağ El 

İlaçsız 3 6,9 4 8,5 

Yarım Doz 2 4,5 3 7,8 

Tam Doz 1 3,2 2 4,1 

 

 

 

Hasta 7 

 

Sol El 

 

 

 

29/26/20 

İlaçsız 4 9,2 5 11,3 

Yarım Doz 3 7,4 4 9,4 

Tam Doz 2 5,0 3 7,8 

 

Sağ El 

İlaçsız 4 9,9 5 11,8 

Yarım Doz 3 7,5 4 9,4 

Tam Doz 2 5,4 3 7,7 
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Çizelge 6.23 Motor UPDRS skorları ile katılık puan ve değerlerinin karşılaştırılması 

(devam) 

 Motor 

UPDRS 

Skoru 

İlaç 

Dozları 

Fromentsiz Fromentli 

Puan Değer Puan Değer 

 

 

 

Hasta 8 

 

Sol El 

 

 

 

15/8/3 

İlaçsız 3 7,9 4 9,9 

Yarım Doz 2 5,0 3 7,0 

Tam Doz 1 2,9 2 4,1 

 

Sağ El 

İlaçsız 2 4,7 3 6,4 

Yarım Doz 1 3,1 2 4,2 

Tam Doz 0 0,8 1 2,1 

 

 

Çizelge 6.24 Hoehn-Yahr Evreleri ile katılık puan ve değerlerinin karşılaştırılması 

 Hoehn-

Yahr  

İlaç 

Dozları 

Fromentsiz Fromentli 

Puan Değer Puan Değer 

 

 

 

Hasta 3 

 

Sol El 

 

 

 

1/5 

İlaçsız 3 6,9 4 9,5 

Yarım Doz 2 4,6 3 7,0 

Tam Doz 1 3,2 2 4,7 

 

Sağ El 

İlaçsız 1 3,0 2 5,2 

Yarım Doz 0 1,9 1 3,9 

Tam Doz 0 1,5 0 1,8 

 

 

 

Hasta 1 

 

Sol El 

 

 

 

1,5/5 

İlaçsız 2 4,8 3 7,1 

Yarım Doz 1 2,6 2 4,3 

Tam Doz 0 0,7 0 1,8 

 

Sağ El 

İlaçsız 1 3,1 2 4,7 

Yarım Doz 0 1,9 1 3,0 

Tam Doz 0 1,1 0 1,9 

 

 

 

Hasta 6 

 

Sol El 

 

 

 

2,5/5 

İlaçsız 3 6,5 4 8,2 

Yarım Doz 2 4,7 3 7,5 

Tam Doz 1 2,8 2 4,0 

 

Sağ El 

İlaçsız 3 6,9 4 8,5 

Yarım Doz 2 4,5 3 7,8 

Tam Doz 1 3,2 2 4,1 
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Çizelge 6.24 Hoehn-Yahr Evreleri ile katılık puan ve değerlerinin karşılaştırılması 

(devam) 

 Hoehn-

Yahr  

İlaç 

Dozları 

Fromentsiz Fromentli 

Puan Değer Puan Değer 

 

 

 

Hasta 7 

 

Sol El 

 

 

 

2,5/5 

İlaçsız 4 9,2 5 11,3 

Yarım Doz 3 7,4 4 9,4 

Tam Doz 2 5,0 3 7,8 

 

Sağ El 

İlaçsız 4 9,9 5 11,8 

Yarım Doz 3 7,5 4 9,4 

Tam Doz 2 5,4 3 7,7 

 

 

 

Hasta 8 

 

Sol El 

 

 

 

3/5 

İlaçsız 3 7,9 4 9,9 

Yarım Doz 2 5,0 3 7,0 

Tam Doz 1 2,9 2 4,1 

 

Sağ El 

İlaçsız 2 4,7 3 6,4 

Yarım Doz 1 3,1 2 4,2 

Tam Doz 0 0,8 1 2,1 

 

 

 

Hasta 2 

 

Sol El 

 

 

 

4/5 

İlaçsız 3 7,0 4 8,9 

Yarım Doz 2 4,4 3 6,9 

Tam Doz 1 2,4 2 4,0 

 

Sağ El 

İlaçsız 2 5,0 3 7,3 

Yarım Doz 1 2,9 2 4,0 

Tam Doz 0 1,8 0 2,1 

 

 

 

Hasta 4 

 

Sol El 

 

 

 

5/5 

İlaçsız 4 8,0 5 10,0 

Yarım Doz 3 6,7 4 8,0 

Tam Doz 2 4,7 3 6,1 

 

Sağ El 

İlaçsız 4 8,0 5 10,1 

Yarım Doz 3 6,5 4 8,1 

Tam Doz 2 4,2 3 6,0 

 

 

 

Hasta 5 

 

Sol El 

 

 

 

5/5 

İlaçsız 4 8,3 5 11,3 

Yarım Doz 3 7,0 4 8,6 

Tam Doz 2 4,6 3 6,0 

 

Sağ El 

İlaçsız 4 8,0 5 10,2 

Yarım Doz 3 6,5 4 8,1 

Tam Doz 2 4,7 3 6,0 
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7. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Parkinson hastalığı ilerleyen ve kronik bir hastalıktır. Kullanılan ölçekler ve testler, 

uygulayıcılar arası değişkenlikten dolayı sübjektif kalmaktadır. Bu nedenle belirtilerin 

değerlendirilmesi için objektif yöntemlere ihtiyaç duyulduğu bilinmektedir. 

Bu ihtiyaç doğrultusunda yapılan çalışmada katılık bulgularının klinik takibi için; A.Ü. 

Tıp Fakültesi Dâhili Tıp Bilimleri Bölümünde takip altındaki hastalardan ölçüm verisi 

toplamak amacıyla bir elektromekanik ölçüm düzeneği hazırlanmıştır. Bu düzenekle 

kayıt edilen ölçüm verilerinin bilgisayar ortamında analiziyle hastanın el bileğindeki 

katılık ile ilgili parametreler elde edilmiş ve hekimin yaptığı katılık puanlamasıyla 

kıyaslama yapılmıştır. Elde edilen verilerin motor UPDRS skorlarıyla ve Hoehn-Yahr 

Evrelendirme Ölçeğiyle de olan uyumuna bakılmıştır. Ayrıca, Froment manevrasının 

katılığı artırıcı etkisinin kurulan sistem tarafından ayırdedilip edilmediği kontrol 

edilmiştir.  

Sonuçlara bakıldığında, motor UPDRS skorlarıyla ve Hoehn-Yahr Evrelendirme 

ölçeğiyle uyumluluk gözlenmiştir. Ayrıca, Froment manevrasının katılığı artırıcı 

etkisinin kurulan sistem tarafından ayıredilebildiği görülmüştür. Aynı hasta için yapılan 

Fromentli ölçümlerin katılık puanlarının, Fromentsiz ölçümlerin katılık puanlarından 1 

puan yüksek olduğu kaydedilmiştir.  

Ayrıca; hekimin yaptığı katılık puanlamasıyla yapılan kıyaslama neticesinde elde edilen 

katılık verilerinin hekim puanlamasıyla uyumlu olduğu görülmüştür. 0-4 puan arasında 

değerlendirilen katılık değerleri için alt-üst limit oluşturma çalışması yapılmıştır. Hekim 

puanları ile cihaz puanlarının tutarlılık oranı araştırılmış ve yapılan 48 hekim 

puanlamasından 36’sı cihaz puanlamasıyla eşleşmiştir. Eşleşme yüzdesi %75’dir. Daha 

sonraki çalışmalar için uygulayıcılar arasındaki farklılıklar göz önünde bulundurularak, 

katılık için puanlama yapan hekim sayıları arttırılabilir.  

Fromentsiz veriler doğrultusunda yapılan alt-üst limit oluşturma çalışması neticesinde 

elde edilen puanlama sistemiyle Fromentli veriler de puanlanmıştır. Ardından da 

Fromentli ve Fromentsiz katılık değerlerinin puanları kullanılarak tekrar 0-4 puan 
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arasında değerlendirilen katılık için alt-üst limit oluşturma çalışması yapılarak çalışma 

sonlandırılmıştır. Böylelikle katılık belirtisinin değerlendirilmesinde kullanılacak 

objektif yöntemlere katkıda bulunulduğu düşünülmektedir. 
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EK 1 Arduino Kodu 

#include <EEPROM.h> 

#include "HX711_mod.h" 

#include "RunningAverage.h" 

 

#define MotorEnb 8 

#define MotorDir 5 

#define MotorStp 2 

#define LmtMinSW 9 

#define LmtMaxSW 10 

 

int loopIndex; 

long stageStart, expStart; 

 

long offsetScX; 

float ratioScX; 

float weightX; 

float refValue; 

 

String inputString = ""; 

boolean stringComplete = false; 

int cmdIndex; 

String cmdString = ""; 

 

unsigned char opMode = 0; 

 

HX711 AmpModuleX(6, 3, 64); 

 

RunningAverage raScX(20); 

 

void setup()  

{ 

  pinMode(MotorEnb,OUTPUT); 

  pinMode(MotorDir,OUTPUT); 

  pinMode(MotorStp,OUTPUT); 

   

  digitalWrite(MotorEnb,HIGH); 

  digitalWrite(MotorDir,LOW); 

  analogWrite(MotorStp,0); 

   

  TCCR3B = (TCCR3B & 0xF8) | 0x01; 

//  TCCR3B = (TCCR3B & 0xF8) | 0x02; 

   

  pinMode(LmtMinSW,INPUT_PULLUP); 

  pinMode(LmtMaxSW,INPUT_PULLUP); 

   

  Serial.begin(9600); 

  inputString.reserve(40); 

  cmdString.reserve(20); 

   

  EEPROM.get(0, offsetScX); 

  EEPROM.get(24, ratioScX); 

 
      { 

        offsetScX += 

  raScX.clear(); 

} 

 

void loop()  

{ 

  while (Serial.available())  

  { 

    char inChar = (char)Serial.read(); 

    if (inChar == '\n')  

    { 

      stringComplete = true; 

    } 

    else 

    { 

      inputString += inChar; 

    } 

  } 

   

  if (stringComplete)  

  { 

    cmdIndex = inputString.indexOf(' '); 

    cmdString = 

inputString.substring(0,cmdIndex); 

    if (cmdString == "home")  

    { 

      opMode = 10; 

    } 

    else if (cmdString == "start")  

    { 

      if (opMode == 0) 

      { 

        opMode = 20; 

      } 

    } 

    else if (cmdString == "stop")  

    { 

      analogWrite(MotorStp,0); 

      digitalWrite(MotorEnb,HIGH); 

      opMode = 1; 

      Serial.print("1"); 

      Serial.write(9); 

      Serial.print("3"); 

      Serial.write(10); 

    } 

    else if (cmdString == "offset")  

    { 

      AmpModuleX.set_gain(64); 

 

      offsetScX = 0; 

       

      

for(loopIndex=0;loopIndex<30;loopIndex++) 

 
      } 
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AmpModuleX.read_setNextCh(64); 

      } 

       

      offsetScX = offsetScX/30; 

       

      EEPROM.put(0, offsetScX); 

      Serial.println(offsetScX); 

    } 

    else if (cmdString == "ratio")  

    { 

      refValue = 

(inputString.substring(cmdIndex+1)).toFloat(); 

      AmpModuleX.set_gain(64); 

      ratioScX = 

(AmpModuleX.read_average_setNextCh(30,64) - 

offsetScX) / refValue; 

      EEPROM.put(24, ratioScX); 

      Serial.println(ratioScX); 

    } 

    else if (cmdString == "version") 

    { 

      Serial.println("EK01 Controller v1.0"); 

    } 

    inputString = ""; 

    stringComplete = false; 

  } 

 

  switch (opMode) 

  { 

    case 10: 

      if (digitalRead(LmtMinSW) != 0) 

      { 

        digitalWrite(MotorEnb,LOW); 

        digitalWrite(MotorDir,LOW); 

        analogWrite(MotorStp,128); 

        opMode = 11; 

        Serial.print("1"); 

        Serial.write(9); 

        Serial.print("0"); 

        Serial.write(10); 

      } 

      else 

      { 

        analogWrite(MotorStp,0); 

        digitalWrite(MotorEnb,HIGH); 

        opMode = 0; 

        Serial.print("1"); 

        Serial.write(9); 

        Serial.print("1"); 

        Serial.write(10); 

 
 

 

      } 

      break; 

    case 221: 

      delay(250); 

      TCCR3B = (TCCR3B & 0xF8) | 0x01; 

      break; 

    case 11: 

      if (digitalRead(LmtMinSW) == 0) 

      { 

        analogWrite(MotorStp,0); 

        digitalWrite(MotorEnb,HIGH); 

        opMode = 0; 

        Serial.print("1"); 

        Serial.write(9); 

        Serial.print("1"); 

        Serial.write(10); 

      } 

      break; 

    case 20: 

      Serial.print("1"); 

      Serial.write(9); 

      Serial.print("2"); 

      Serial.write(10); 

       

      offsetScX = 0; 

       

      

for(loopIndex=0;loopIndex<30;loopIndex++) 

      { 

        offsetScX += 

AmpModuleX.read_setNextCh(64); 

      } 

       

      offsetScX = offsetScX/30; 

       

      raScX.clear(); 

       

      expStart = millis(); 

      opMode = 21; 

      break; 

    case 21: 

      if (digitalRead(LmtMaxSW) != 0) 

      { 

        TCCR3B = (TCCR3B & 0xF8) | 0x02; 

        digitalWrite(MotorEnb,LOW); 

        digitalWrite(MotorDir,HIGH); 

        analogWrite(MotorStp,128); 

        opMode = 221; 

      } 

      else 

      { 

        opMode = 1; 

        Serial.print("1"); 

        Serial.write(9); 

        Serial.print("3"); 

        Serial.write(10); 
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      opMode = 22; 

      break; 

    case 22: 

      if (digitalRead(LmtMaxSW) == 0) 

      { 

        analogWrite(MotorStp,0); 

        digitalWrite(MotorEnb,HIGH); 

        opMode = 1; 

        Serial.print("1"); 

        Serial.write(9); 

        Serial.print("3"); 

        Serial.write(10); 

      } 

      else 

      { 

        weightX = 

(AmpModuleX.read_setNextCh(64)-

offsetScX)/ratioScX; 

         

        raScX.addValue(weightX); 

         

        Serial.print("0"); 

        Serial.write(9); 

        Serial.print(raScX.getAverage()); 

        Serial.write(9); 

        Serial.print(millis()-expStart); 

        Serial.write(10); 

      } 

      break; 

    default: 

      break; 

  } 

} 

 

 

 

 



 

 

127 

 

EK 2 Etik Kurulu Onayı 
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EK 3 Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu 

Araştırmanın Adı: Parkinson Hastalığında Görülen Hareket Bozukluklarının Tespitine 

Yönelik Yöntem Geliştirme 

 

Araştırma Sorumlusu: M. Cenk AKBOSTANCI 

                                         0505 502 54 80 

 

Sayın gönüllü,  

Parkinson hastalığında görülen hareket bozukluklarının tespitine yönelik yöntem 

geliştirmeyi amaçlayan yüksek lisans tezi kapsamında planlanmış olan yukarıda adı 

yazılı araştırmaya katılmak üzere davet edilmiş bulunuyorsunuz. Bu araştırmada yer 

almayı kabul etmeden önce, araştırmanın ne amaçla yapılmak istendiğini anlamanız ve 

kararınızı bu bilgilendirme çerçevesinde özgürce vermeniz gerekmektedir. Aşağıdaki 

bilgileri lütfen dikkatlice okuyunuz, sorularınız olursa sorunuz ve açık yanıtlar isteyiniz. 

 

Bu araştırmanın amacı Parkinson hastalığında görülen, katılık olarak anılan hareket 

bozukluğunun tespitine yönelik yöntem geliştirmektir. Araştırmaya katılmak için katılık 

belirtisini taşımak koşulu aranmaktadır. Bu araştırmada herhangi bir tedavi 

uygulanmayacaktır.  

 

Çalışma esnasındaki uygulama kolunuzu rahatlıkla yerleştireceğiniz bir platform 

üzerinde olacaktır. Bu platform üzerinde kolunuz hareketsiz kalması için 

sabitlenecektir. Bu pozisyonda katılık düzeyini ölçecek sistemin üzerindeki düzleme 

elinizi yerleştirmeniz sağlanacaktır. Ardından katılık ölçüm işlemi yapılacaktır. Ölçüm 

esnasında elinizin sisteme temas ettiği kısım elinizi yatay konumdan dikey konuma 

doğru hareket ettirecektir. Bu hareket esnasında toplanan veriler sistem içinde kullanılan 

bilgisayara kaydedilecektir. Kaydedilen bu veriler daha sonra analiz edilmek üzere 

Gölbaşı Yerleşkesinde bulunan Ankara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

Bölümü’ne gönderilecektir. 

 

Çalışmaya toplamda 10 gönüllü katılacaktır. Bir gönüllünün harcayacağı süre yaklaşık 

10-20 dakika arasında olacaktır. Araştırma gönüllüler için herhangi bir risk 

taşımamaktadır. Gönüllüler, araştırmaya katılmayı kabul etmez ya da araştırmadan 

ayrılırlarsa, bu durumda herhangi bir olumsuz sonuçla karşı karşıya kalmazlar. 

 

Bu araştırmada yer almak tümüyle sizin isteğinize bağlıdır. Araştırmada yer almayı 

reddedebilirsiniz ya da başladıktan sonra yarıda bırakabilirsiniz. Bu durum sizin 

tedavinizin planlanmasında bir engel teşkil etmeyecektir. Bu araştırmanın sonuçları 

bilimsel amaçlarla kullanılacaktır. Araştırmadan çekilmeniz ya da araştırmacı tarafından 

araştırmadan çıkarılmanız halinde, sizle ilgili veriler kullanılmayacaktır. Ancak veriler 

bir kez anonimleştikten sonra araştırmadan çekilmeniz mümkün olmayacaktır. Sizden 

elde edilen tüm bilgiler gizli tutulacak, araştırma yayınlandığında da varsa kimlik 

bilgilerinizin gizliliği korunacaktır. 
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ONAM BÖLÜMÜ 

 

 

Ben, _____________________________________________________; 

 

Araştırmaya başlanmadan önce gönüllülere verilmesi gereken bilgileri içeren 

Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu metnini okudum. Eksik kaldığını düşündüğüm 

konularda sorularımı araştırmacılara sordum ve doyurucu yanıtlar aldım. Yazılı ve sözlü 

olarak tarafıma sunulan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anladığım kanısındayım. 

Çalışmaya katılmayı isteyip istemediğim konusunda karar vermem için yeterince zaman 

tanındı.  

 

Bu koşullar altında, araştırma kapsamında elde edilen şahsıma ait bilgilerin bilimsel 

amaçlarla kullanılmasını, gizlilik kurallarına uyulmak kaydıyla sunulmasını ve 

yayınlanmasını, hiçbir baskı ve zorlama altında kalmaksızın, kendi özgür irademle 

kabul ettiğimi beyan ederim. 

 

 

 

Tarih:                                                                                                  Tarih: 

İmza:                                                                                                   İmza: 

Katılımcının Adı, Soyadı:                                                                 Araştırmacının Adı, 

Soyadı: 
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EK 4 Birleşik Parkinson Hastalığı Değerleme Ölçeği (UPDRS) 
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EK 5 Değiştirilmiş Hoehn-Yahr Evrelemesi 
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EK 6 Shwab-England Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği 
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