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Öz
En sık görülen nörodejeneratif hastalıklardan biri olan Parkinson hastalığı (PH) motor semptomların yanı sıra yol açtığı non-motor semptomlar nedeniyle yaşam
kalitesini etkileyen bir bozukluktur. Hastalıkta görülen non-motor semptomlar çok çeşitli olup erken evrelerden itibaren hastaları etkiler. Bunlardan biri de dil
bozukluklarıdır. Parkinson hastalarında sık görülen hipofoni, dizartri gibi motor dil bozukluklarının yanı sıra morfo-sentaktik, semantik ve mecaz algılamada
da bozulmalar olduğu bildirilmiştir. Çeşitli çalışmalar hareket yetisini etkileyen PH’de aynı zamanda hareket içeren dilde de bozulmalar olduğunu göstermiştir.
Hastalıktaki dil bozukluklarının bilişsel bozukluklardan kaynaklandığı düşünülse de hastalarda bilişsel bozukluklardan bağımsız olarak dil bozukluğunun
olduğunu gösteren çalışmalar da mevcuttur. Bazal ganglionlardaki hasar nedeniyle oluşan PH’de görülen bu dil bozuklukları dille ilişkili beyin alanlarının
belirlenmesi açısından değerli bilgiler sunabilmektedir. Bu derlemede PH’de görülen hareket içeren dil bozuklukları ve bu bozukluklar ışığında hareket içeren
dilin beyindeki yerleşiminin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Parkinson hastalığı, somutlaştırma, hareket dili

Abstract
Parkinson’s disease (PD), which is one of the most common neurodegenerative disorders, is a disorder that affects quality of life due to non-motor symptoms in
addition to motor symptoms. The non-motor symptoms of this disease vary greatly and affect patients starting from early stages. These symptoms also include
language deficits. Besides motor language disorders such as hypophonia and dysarthria, which are common in PD, deficits in morphosyntax, semantics, and
understanding metaphors have been reported. Various studies have also shown deficits in action language in PD, in which the ability of action is affected. Although
language deficits are thought to be caused by cognitive deficits in this disease, there are studies showing language deficits being independent of cognitive deficits.
These language deficits in PD, caused by basal ganglia dysfunctions, may provide valuable information in determining brain areas related to language. In this
review, we aimed to assess action language deficits in PD and to evaluate the location of action language in the brain in light of this disorder.
Keywords: Parkinson’s disease, embodiment, action language

Giriş
Parkinson hastalığı (PH), Alzheimer hastalığından sonra en sık
görülen nörodejeneratif hastalıktır. 2007 yılında dünya genelinde
4 milyondan fazla Parkinson hastası olduğu bildirilmiştir (1).
Türkiye’de ise prevalans 100.000’de 202’dir (2). Hastalığın
sebebi tam olarak bilinmese de patogenezde genetik ve çevresel
faktörlerin birlikte rol oynadığı düşünülmektedir.
Hastalık tanısında henüz altın standart herhangi bir test
bulunmamaktadır. Nörolojik muayene ve anamnezle tanı
konulmakta olup tanı için motor semptomlar ön planda

tutulmaktadır. Bradikinezi, istirahat tremoru, rijidite, postür ve
yürüyüşte bozukluk PH’yi karakterize eden motor bulgulardandır.
Ancak unutulmaması gereken, hastaların motor semptomların yanı
sıra non-motor semptomlara da sahip olabileceğidir. Non-motor
semptomlar, hastalık tanısı ve muhtemelen erken tanıda hekime yol
gösterebileceği gibi hayat kalitesini motor semptomlara göre daha
fazla etkileyebilir (3). Bu semptomlar; duygu durum bozuklukları
ve bilişsel gerileme gibi nöropsikiyatrik durumlar, kabızlık veya
ortostatik hipotansiyon gibi otonom sistem bozuklukları, uyku
bozuklukları, duyusal bozukluklar, koku algısının azalması,
yorgunluk ve ağrı gibi durumları içerebilir (3).
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Konuşma ve dil işlevleri açısından da PH’de çeşitli bozulmalar
görülebilir. Hipofoni ve dizartrinin yol açtığı konuşma
bozukluklarının yanı sıra bu motor işlevlerle ilişkili olmayan
dil bozuklukları da hastalarda mevcuttur. Bu bozukluklar
morfosentaktik, leksikal-semantik ve söylem seviyesindeki süreçleri
kapsamaktadır. Çalışmalar Parkinson hastalarında uzun ve karışık
cümleleri anlama; hareketle ilişkili sözcük tanıma, adlandırma ve
üretme; ima ve soyut anlama gibi dil işlevlerinin bozulduğunu
göstermektedir (4). Bu bozuklukların bazıları yürütücü
işlevler, çalışma belleği ve seçici dikkat gibi bilişsel işlevlerdeki
bozukluklarla ilişkilendirilse de dildeki bu bozuklukların bilişsel
gerilemeden bağımsız olduğunu gösteren çalışmalar da mevcuttur
(4). Parkinson hastalarıyla yapılan bu tip dil çalışmaları hem bazal
gangliyonların dilde oynadığı rolü gösterme açısından hem de
dildeki motor teorinin incelenmesi açısından ilgi çekicidir. Ayrıca
hareketle ilişkili dildeki bozulmaların erken tanınmasının PH
erken tanı ve tedavisinde de yararlı olma şansı vardır.
Somutlaştırılmış bilişsel teori vücudun herhangi bir bölümüyle
ilişkili anlamlar içeren bilişsel temsillerin beyinde o vücut
alanıyla ilişkili sistemlerde yer aldığına dayanır (5). Bu teoriye
dayanarak geliştirilmiş olan dilin motor teorisi ise hareketle
ilişkili dilin, hareketle ilişkili beyin alanlarında yer aldığını
söyler. Nitekim ağız, el veya bacak hareketi içeren eylemleri
anlatan sözcükler veya cümlelerin işlenmesi sürecinde primer
motor ve premotor korteks aktivasyonlarının gösterilmesi de bu
teoriyi desteklemiştir (4). Ancak somatotopik haritalara sahip
kortikal motor alanlarda hareketle ilişkili dile dair aktivasyonların
bu somatotopik haritalara uygun olmayışı çeşitli tartışmaları
beraberinde getirmiştir (6). Motor korteks lezyonlarının eylem
sözcüklerinin işlenmesinde bozulmalara yol açmaması, ancak
eylem sözcüklerinin premotor korteks lezyonlarından etkilenmesi
bu teoriye ilişkin fikir ayrılıklarına sebep olmuştur (7,8,9). Bütün
bu çalışmalar hareketle ilişkili dilde kortikal motor sistem rol
oynasa dahi başka alanlar ve sistemlerin de önemli role sahip
olduğunu düşündürmektedir. Motor sistemin yalnızca korteks
seviyesiyle sınırlı olmamasına dayanarak subkortikal yapılar ve
subkortikal-kortikal ağlar da hareketle ilişkili dil konusunda
dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda subkortikal ve kortikal
işlevlerde bozukluk görülen PH, subkortikal ve kortikal ağların
hareketle ilişkili dil üzerine etkilerinin araştırılması açısından
önemli bir zemin sunabilmektedir.
Bu derlemede hareketle ilişkili dilin nöral temelini incelemek
için Parkinson hastalarında hareketle ilişkili dildeki bozukluklara
dair yapılmış çalışmaları gözden geçirmeyi amaçladık. Derleme
kapsamında öncelikle kısaca PH'de hareketle ilişkili dilde
bozulmalara yol açtığı düşünülen bilişsel bozukluklardan söz
edilecektir. Hastaların çoğunda görülen motor problemlere
dayalı konuşma bozukluklarına yalnızca kısaca değinilecek
olup bu bozukluklar detaylı olarak incelenmeyecektir. Ayrıntılı
olarak, PH’de yapılmış hareketle ilişkili dil çalışmalarından
bahsedilecektir. Son olarak da PH’de etkilenen bazal gangliyonların
hareketle ilişkili dilde oynadığı düşünülen role değinilerek
hareketle ilişkili dilin beyindeki yerleşimi incelenecektir.

Parkinson Hastalığında Bilişsel Bozukluklar
Bilişsel bozukluklar PH’de hastalık tanısından itibaren 10 yıl
içinde en az %75 oranında görülür (10). En sık görülen bilişsel
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bozukluklar görsel-uzaysal işlev, dikkat ve yürütücü işlevlerle
ilişkilidir (11). Bu özellikler PH’deki bilişsel bozuklukların
en azından başlangıç evresinde Alzheimer hastalığı gibi
bellek bozukluklarının daha sık görüldüğü nörodejeneratif
bozukluklardan ayrılabilmesini sağlar (11). Bu bozukluklar
birbirinden bağımsız olarak hastalığın erken evresinde gelişir ve
geç evrede sıklıkla demansa neden olacak şekilde belirginleşir
(12). Bu nedenle hastaları motor semptomların yanı sıra bilişsel
semptomlar açısından da değerlendirerek tedavide bütüncül
yaklaşımı kullanmak gerekmektedir. Aarsland ve ark. (13) erken
evre, tedavi almamış Parkinson hastalarında bilişsel bozulmanın
sağlıklı kontrollere göre iki kat daha fazla görüldüğünü
bildirmiştir. Ancak farklı bilişsel işlevlerin prevalansına dair
herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.
Demans olmayan PH’de görsel uzaysal bozuklukların
saf bir bozukluk olmayıp motor ve/veya yürütücü işlev
bozukluğundan kaynaklandığı düşünülür. Ancak demans
olan Parkinson hastalarında motor ve/veya yürütücü işlev
gerektirmeyen görevlerde de görsel uzaysal bozukluklar
görülmesi bu düşünceyle çelişmektedir (14). Hareketle ilişkili
dil çalışmalarında sıklıkla tercih edilen resim isimlendirme
görevlerinde PH’de görülen bozukluğun görsel uzaysal
bozukluklardan kaynaklanıyor olması da ihtimal dahilindedir.
Görsel algıda bozukluğa yol açan hastalığın resimlerin
algılanmasında da kötüleşmeye yol açarak isimlendirme
hatalarında artışa neden olması beklenebilir.
Dikkat açısından bakılacak olursa, PH’de dikkatle ilişkili bütün
süreçlerde bozukluk görülmeyebilir. Vijilans veya sürdürülen
dikkat PH’de sıklıkla korunmuş bulunur. Ancak örtülü dikkat,
bölünmüş dikkat, hızlı bilişsel süreç veya dikkat kaynaklarının
internal olarak yönlendirilmesini gerektiren görevlerde hastaların
daha kötü performans sergilediği bildirilmiştir (15,16,17).
Ancak örtülü ve bölünmüş dikkatte görülen bozulmalarının
inhibitör mekanizmalardaki bozukluklara sekonder olabileceği
düşünülmektedir.
Plan yapma, gözlemleme, bilişsel esneklik, otomatik yanıtların
inhibisyonu, çalışma belleğinde bilginin korunması ve yönetilmesi
gibi bilişsel işlevler yürütücü işlevleri oluşturmaktadır. Erken evre
PH’de çeşitli yürütücü işlev bozuklukları görüldüğü bilinmektedir
(18). Çalışma belleği, deneme-ve-yanılma öğrenmesi, plan
yapma, yanıtın gözlenmesi, bilişsel esneklik ve dikkat kontrolü
üzerine yapılan çalışmalar demans olan veya olmayan PH’de bu
işlevlerde bozulma olduğunu ortaya çıkarmıştır (14). Ancak bu
bozukluklar her hastada farklı şekilde ortaya çıkabilir; zeka, yaş,
eğitim ve uygulanan tedavi PH’de bilişsel bozulmaları etkileyen
faktörlerdendir (18). Hastalarda öncelikle yürütücü işlev/dikkatle
ilişkili bozuklukların görüldüğü ve diğer bilişsel sıkıntıların aslında
bu başlıca bozukluklardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu
nedenle dil işlevini değerlendiren görevlerde yürütücü işlevlerin
rolü göz ardı edilmemeli ve bu testler tek başına dili yansıtacak
şekilde değerlendirilmemelidir.
Başlıca görülen bu bozuklukların yanı sıra bellekte de
bozulmalar görülebilir. Parkinson hastalarında görülen bellek
bozuklukları gecikmiş geri çağırmada, zamansal sıralama
ve şartlı öğrenmede bozukluklarla nitelenir (14). PH’de
bellek bozukluklarının yürütücü işlevlerdeki bozulmalardan
kaynaklanmış olabileceği de düşünülmektedir (19). PH’de uzun
süreli bellek korunurken kısa süreli bellekte bozulmalar görülür
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(20). Hastalık şiddeti ve motor performansla korele olarak görsel
kısa dönem belleğinde bozulmalar görülse de sözel kısa dönem
bellekte bozukluk yoktur (21). Sağlıklı kontrollere göre PH’de
deklaratif ve prosedürel bellek bozukluklarında artış olduğu
bildirilmiştir (22). PH’de kodlama ve tanımanın korunmasına
rağmen arama stratejilerini başlatma ve sürdürmede sıkıntılar
görülebilir (14). Bu da dille ilişkili çalışmalarda arama stratejisi
gerektiren görevlerin kullanılmasıyla PH’de belirgin kötüleşme
görülmesine neden olabilir.
Parkinson hastalarında motor sorunlardan kaynaklanan dil
bozuklukları çok sık görülür (16). Hastaların yaklaşık %90’ı
hastalık süresince ses ve/veya artikülasyon bozulmaları yaşar
(23). Parkinsona özgü konuşma; ses yüksekliği ve konuşma
yoğunluğunun monotonluğu, kısa cümleler, kısa ve hızlı
konuşmalar, anlaşılmayan sessiz harflerle karakterizedir. Bu
durumların çoğu hastalığın başlıca belirtileri olan hipokinezi ve
rijiditeden kaynaklanır (24). Hastalar sıklıkla ses kısıklığından
ve konuşmalarının anlaşılmayışından şikayetçi olurlar. Ancak
hastalarda motor sorunlara dayanan bu konuşma bozukluklarının
yanı sıra dil üretimi ve anlamayla ilişkili zorlanmalar da
görülür. Bu sıkıntıların PH’de görülen bilişsel bozukluklardan
kaynaklanabileceği düşünülse de özgül bir dil sorunu da olabileceği
ihtimal dahilindedir. PH’de isimlendirme, semantik ve/veya
fonemik ipuçlarının kullanıldığı sözcük üretimi, cümle anlama
ve dil bilgisiyle ilişkili süreçleri içeren görevlerde kötüleşme
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olduğu bilinmektedir (14). Bu zorluklar sözcük seviyesinde, cümle
seviyesinde ve uzun konuşmalar seviyesinde görülebilir. Sözcük
seviyesindeki kötüleşmeler yürütücü işlevlerle ilişkilendirilirken
cümle ve daha uzun konuşmalar seviyesindeki kötüleşmeler
dikkatle ilişkili bozukluklarla ilişkilendirilir (25,26,27). PH’deki
sentaktik süreçlere dair bozulmanın ise çalışma belleği ve bilgi
işleme hızı gibi bilişsel işlev bozukluklarıyla ilişkili olduğu
gösterilmiştir (28).

Parkinson Hastalığında Görülen Hareketle
İlişkili Dil Bozuklukları
Motor sistemin hareketle ilişkili eylem sözcüğü anlama ve
üretimi sırasında önemli bir rol oynadığı çeşitli çalışmalarda
gösterilmiştir (29). Farklı görüntüleme yöntemleriyle yapılan
çalışmalarda eylem sözcüğü okuma veya duymayla birlikte
somatotopik yerleşime uygun, hızlı tetiklenen ve işlevsel olarak
anlamlandırmayla ilgili motor aktivasyonlar görülmüştür
(29,30). PH’de ise striyatal dopaminin azalması nedeniyle frontal
motor alanlara bazal gangliyonlardan giden çıktılar azalarak
presuplemanter motor alan, suplemanter motor alan, primer motor
korteks ve ventral premotor kortekste disregülasyon görülür (31).
PH, bu nedenle hareketle ilişkili dilin beyindeki yerleşimine dair
yol gösterici olabilir. Bu bölümde bahsedilecek bütün çalışmalar
Tablo 1’de özetlenmiştir.

Tablo 1. Parkinson hastalığında hareket içeren dil çalışmaları
Yazar
Katılımcılar
Görev

Bulgular

Bertella ve ark.
(32)

22 erken dönem
Parkinson hastası, 20
sağlıklı kontrol

Nesne ve hareket resmi
isimlendirme

PH’de hareket isimlendirme daha kötü

Peran ve ark.
(33)

34 “on” dönem
Parkinson hastası, 34
sağlıklı kontrol

Ad ve eylem sözcüğü üretme

PH’de eylem üretme daha kötü

Signorini ve
Volpato (34)

20 Parkinson hastası, 20
sağlıklı kontrol

Bilişsel, sözel akıcılık, nesne ve PH’de eylem akıcılığı daha kötü
hareket resmi isimlendirme

Cotelli ve ark.
(35)

32 Parkinson hastası, 15
sağlıklı kontrol

Nesne ve hareket resmi
isimlendirme

Boulenger ve
ark. (36)

10 Parkinson hastası, 10
sağlıklı kontrol

Ad ve eylem sözcüğü içeren
PH’de “kapalı” dönemde hazırlayıcı etki görülmemiş,
hazırlayıcı etkiyle leksikal karar “açık” dönemde kontrollere benzer hazırlayıcı etki
testi

Castner ve ark.
(37)

8 bilateral STÇ-DBU’lu
Parkinson hastası, 15
sağlıklı kontrol

Ad ve eylem sözcüğü üretme

Uyarım kapalıyken PH’de eylem üretme daha kötü,
uyarım açıkken ad-ad ve eylem-eylem durumlarında
PH’de daha fazla hata

Crescentini ve
ark. (38)

20 “on” dönem
Parkinson hastası, 20
sağlıklı kontrol

Ad ve eylem sözcüğü üretme

PH’de eylem üretme daha kötü; eylem üretmedeki
bozulma yürütücü işlev bozukluklarıyla korele

Peran ve ark.
(39)

14 “on” dönem
Parkinson hastası

Nesne resmi isimlendirme,
eylem üretme; iMRG deneyi

Eylem üretme daha kötü; eylem üretimi sırası
prefrontal korteks, Broca alanı ve anterior singulat
kortekste aktivasyon daha belirgin

RodriguezFerreiro ve ark.
(40)

28 Parkinson hastası, 28
Alzheimer hastası, 28
sağlıklı kontrol

Nesne ve hareket resmi
isimlendirme

PH ve Alzheimerda resim isimlendirme daha
kötü; sadece PH’de hareket isimlendirme nesne
isimlendirmeden daha kötü

Herrera ve ark.
(41)

20 Parkinson hastası, 20
sağlıklı kontrol

Sözel akıcılık

PH’de “kapalı” dönemde fonemik ve eylem akıcılığı
daha kötü

Herrera ve ark.
(42)

49 Parkinson hastası, 19
sağlıklı kontrol

Hareket içeriği az veya
çok olan hareket resmi
isimlendirme

PH’de hareket içeriği çok olan eylem isimlendirmede
hareket içeriği az olan eylemlere göre kötüleşme

PH’de hem hareket hem nesne isimlendirme
daha kötü; PH’de hareket isimlendirme nesne
isimlendirmeden daha kötü
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Tablo 1. Devamı
Yazar
Katılımcılar
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Görev

Bulgular

Herrera ve
Cuetos (43)

20 Parkinson hastası, 15
sağlıklı kontrol

Hareket içeriği az veya
çok olan hareket resmi
isimlendirme

PH’de “kapalı” dönemde “açık” döneme göre hareket
içeriği çok olan eylem isimlendirmede yavaşlama

Silveri ve ark.
(44)

12 bilateral STÇ-DBU’lu
Parkinson hastası, 12
sağlıklı kontrol

Nesne ve hareket resmi
isimlendirme, okuma

PH’de isimlendirmede kötüleşme, hareket
isimlendirmede yavaşlama, uyarım açıkken hareket
isimlendirmede daha belirgin iyileşme, okumada
PH’de yavaşlama

Fernandino ve
ark. (45)

20 Parkinson hastası ve
22 sağlıklı kontrol

Soyut eylemler ve hareket
eylemlerini içeren leksikal
karar ve semantik benzerlik
testi

PH’de her iki görevde hareket eylemlerinde daha kötü
performans

Fernandino ve
ark. (46)

20 Parkinson hastası, 21
sağlıklı katılımcı

Cümle anlama

PH’de gerçek anlamdaki hareket ve deyimsel hareket
içeren cümlelere yanıtta soyut cümlelere göre
yavaşlama

Ibanez ve ark.
(47)

17 erken evre Parkinson
hastası, 15 sağlıklı
kontrol

HUE

PH’de HUE’de azalma

Kemmerer ve
ark. (48)

10 Parkinson hastası, 10
sağlıklı kontrol

Hareket içeren ve içermeyen
eylemlerle semantik benzerlik
testi

PH’de her iki eylem grubunda yavaşlama

Peran ve ark.
(49)

8 Parkinson hastası

Nesne resmi isimlendirme,
eylem üretme, eylemi zihinde
canlandırma; iMRG deneyi

Eylem üretmede nesne isimlendirmeye göre daha fazla
hata, eylem üretmede nesne isimlendirmeye göre sol
prefrontal korteks ve sol orta prekuneusta; eylemi
zihinde canlandırmada nesne isimlendirmeye göre
bilateral prefrontal korteks ve bilateral parieto-oksipital
bileşkede fark. “Açık” dönemde “kapalı” döneme göre
eylem üretmede eylemi zihinde canlandırmaya göre
premotor alanlarda; eylemi zihinde canlandırmada
nesne isimlendirmeye göre talamus ve premotor
alanlarda fark.

Cardona ve ark. 10 nöromiyelitis optika,
(50)
10 akut transvers
miyelit ve 10 erken evre
Parkinson hastası

HUE

PH’de HUE’de bozulma; HUE ile hareket içeren eylem
testleri korele

Bocanegra ve
ark. (51)

40 Parkinson hastası, 40
sağlıklı kontrol

Yürütücü işlev testleri, Boston
tanısal afazi değerlendirmesi,
resimden eylem ve nesne
tanıma

PH’de yürütücü işlevler, sentaktik çözümleme, eylem
isimlendirme, eylem ve nesne tanımada bozulma;
eylem isimlendirme ve eylem tanımadaki bozulma
yürütücü işlevlerle ilişkili değil

Melloni ve ark.
(52)

14 Parkinson hastası, 16
sağlıklı kontrol

HUE; motor potansiyellerin
kortikal kayıtları, işlevsel
bağlantısallık ölçümleri, voksel
bazlı morfometri aracılığıyla
bazal ganglionların yapısal
analizi

PH’de HUE’de bozulma, motor potansiyelde düşme ve
frontotemporal bağlantısallıkta artış; motor potansiyel
değişimleri bazal gangliyon hacmi ve atrofisiyle korele

Rodrigues ve
ark. (53)

31 Parkinson hastası, 61
sağlıklı kontrol

Eylem akıcılığı

PH’de kötüleşme

Garcia ve ark.
(54)

51 Parkinson hastası, 50
sağlıklı kontrol

Spontan konuşma

Toplam sözcük, ad, hareket içeren ve içermeyen
eylem sayısında fark yok; ancak PH’de hareket içeren
konuları daha az ayrıntılandırma

Salmazo-Silva
ve ark. (55)

19 Parkinson hastası, 32
sağlıklı kontrol

Semantik akıcılık, eylem
akıcılığı, ad ve eylem
isimlendirme

Sözel akıcılıklarda fark yok, PH’de eylem isimlendirme
daha kötü

Salmazo-Silva
ve ark. (55)

21 Parkinson hastası, 42
sağlıklı kontrol

Ad ve eylemler için semantik
ilişkilendirme

PH’de her iki testte performans daha kötü, ancak
kötüleşme eylemlerde daha belirgin

PH: Parkinson hastalığı, STÇ-DBU: Subtalamik Çekirdek Derin Beyin Uyarımı, iMRG: İşlevsel manyetik rezonans görüntüleme, HUE: Hareket-cümle uyumluluk etkisi
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Bertella ve ark. (32) bilişsel bozulmanın olmadığı erken dönem
Parkinson hastalarına resim isimlendirme deneyi uygulamıştır.
Resim isimlendirme deneyi nesne ve hareket resimlerinden
oluşturulmuştur. Deney sonucunda Parkinson hastalarının sağlıklı
kontrollere göre nesnelerden ziyade hareket isimlendirmede daha
kötü performans sergilediği bulunmuştur. Bu bulgu yazarları
hareket sözcüklerinin ad sözcüklerine göre beynin daha ön
taraflarındaki alanlarla ilişkili olduğu sonucuna ulaştırmıştır.
Peran ve ark. (33) ilaca göre “açık” durumda bulunan erken
dönem Parkinson hastalarıyla sözcük üretme deneyi yapmıştır.
Deneyde ad ve eylem sözcükleri kullanılmış, uyaranlar iki
kategori arası (eylem/ad veya ad/eylem) ve iki kategori içi
(eylem/eylem, ad/ad) olacak şekilde gruplanmıştır. Deneyde
katılımcılardan dinledikleri sözcükle ilişkili bir ad veya eylem
sözcüğü üretmeleri istenmiştir. Parkinson hastaları eylem
üretiminde daha başarısız olmuş ve eylem içeren görevlerde daha
fazla dil bilgisel hata yapmışlardır. Araştırmacılar, PH’de görülen
prefrontal korteks işlev bozukluğunun eylem sözcüklerinde
gördükleri bu kötüleşmeye neden olabileceğini düşünmüşlerdir.
Ancak bu çalışma eylem sözcüklerinin beyinde anlamlarına veya
dilbilgisel özelliklerine göre yerleşim gösterdiğine dair olan iki
ayrı teori açısından bir kanıt sunmamaktadır. Yazarlar eylem
sözcüklerinin semantik ve sentaktik özellikleri nedeniyle dil
bilgisel açıdan prefrontal korteksle ilişkili olabileceğini, PH’de
görülen eylem sözcüklerindeki gerilemenin bu durumdan da
kaynaklanabileceğini bildirmiştir.
Signorini ve Volpato (34) Parkinson hastaları ve sağlıklı
kontrollerden oluşturdukları iki çalışma grubuna bilişsel, sözel
akıcılık, nesne ve hareket isimlendirme testleri uygulayarak 24
aylık bir takip çalışması yapmıştır. Parkinson hastalarına 6., 12.,
18. ve 24. aylarda aynı testler tekrar uygulanmıştır. Başlangıç
döneminde, Parkinson hastaları ve kontroller arasında sadece
sözel akıcılık testlerinden birisi olan eylem akıcılığı testinde fark
görülmüştür. PH’de eylem akıcılığında görülen bu bozukluk
bütün takip dönemlerinde de devam etmiştir. Ancak yazarlar
hareket isimlendirme görevinde herhangi bir bozukluk olmayışı
nedeniyle eylem akıcılığındaki bu bozukluğun eşlik eden ancak
eylem akıcılığı testi dışında belirgin olarak ortaya çıkarılamayan
altta yatan bir yürütücü işlev bozukluğundan kaynaklanabileceği
çıkarımını yapmışlardır.
Cotelli ve ark. (35) erken dönem Parkinson hastalarına çeşitli
nöropsikolojik testlerle birlikte nesne ve hareket resimlerini içeren
resim isimlendirme deneyi uygulamıştır. Parkinson hastaları
resim isimlendirme deneyinde sağlıklı kontrol grubuna göre hem
nesne hem de hareket resmi isimlendirmede daha kötü performans
göstermişlerdir. Ancak Parkinson hastalarında bunun yanı sıra
nesne ve hareket isimlendirme görevleri arasında da anlamlı
fark bulunmuştur. PH’de hareket isimlendirmedeki bozukluk
nesne isimlendirmeye göre daha belirgindir. Bu bozuklukların
nöropsikolojik testlerle birlikte ele alınmasıyla hastaların hareket
isimlendirmedeki bozukluklarıyla görsel bellek testi skorları
arasında negatif bir korelasyon saptanmıştır. Bu da yazarlara,
çizimlerin görsel açıdan karmaşık olmasının isimlendirme farkına
yol açmış olabileceğini düşündürmüştür. Yazarlar, PH’deki
hareket isimlendirme bozukluğunun subkortikal-prefrontal işlev
kaybı nedeniyle olabileceğini öne sürmüştür.
Boulenger ve ark. (36) ise Parkinson hastaları ve sağlıklı
kontrollerin hazırlayıcı etki deneyindeki performanslarını
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incelemiştir. Bu deneyde ad ve eylem sözcüklerini içeren sözcüksel
karar testi kullanılmıştır. Parkinson hastaları levodopaya göre hem
“açık” hem de “kapalı” dönemlerde değerlendirilmiştir. Parkinson
hastalarında “kapalı” dönemde, eylem sözcüklerinde sağlıklı
kontrollerde görülen hazırlayıcı etki görülmemiştir. Ancak hastalar
“açık” dönemdeyken eylem sözcükleri için hazırlayıcı etki sağlıklı
kontrollerdekine benzer şekilde görülmüştür. Bu bulgular hastalık
semptomlarının belirgin olarak ortaya çıktığı “kapalı” dönemde
eylem sözcüklerinin seçici olarak etkilendiği, levodopa etkisinin
başlaması ve hastalık semptomlarının gerilemesiyle birlikte
eylem sözcükleriyle ilişkili performansın da normale yaklaşacağını
göstermektedir. Bu da motor sistemin eylem sözcükleriyle ilişkili
süreçlerde rol oynadığını gösterir.
Castner ve ark. (37) PH’de Subtalamik Çekirdek Derin Beyin
Uyarımının (STÇ-DBU) ad ve eylem sözcüğü üretimi üzerindeki
etkisini araştırmak amacıyla Peran ve ark. (33) tarafından kullanılan
yöntemle bir çalışma yapmışlardır. Parkinson hastalarına STÇDBU açık ve kapalı olmak üzere iki koşulda deney uygulanmıştır.
Uyarımın kapalı olduğu durumda Parkinson hastaları kontrol
grubuna göre eylem sözcüğü üretiminde seçici bir bozukluk
göstermiştir. Uyarım açık olduğunda ise Parkinson hastaları
kontrol grubuna göre ad-ad ve eylem-eylem durumlarında
anlamlı olarak daha fazla hata yapmıştır. Yazarlar bu bulgular
ışığında STÇ-DBU’nun sözcük üretimiyle ilişkili frontotemporal
ağı modüle ettiği sonucuna ulaşmıştır. Eylem sözcüğü üretimi
sırasında yapılan hatalar, uyarım açık olduğunda, seçilebilecek
sözcük sayısının az olmasına bağlı bulunmuşken bu ilişki uyarımın
kapalı olduğunda görülmemiştir. Bu bulgu ışığında da STÇ-DBU
uyarımının eylem sözcüğü üretimi sırasında yarış halindeki pek
çok seçenek arasından seçim yapma yeteneğini etkilediği sonucuna
varılmıştır.
Crescentini ve ark. (38) ilaca göre “açık” durumda bulunan
Parkinson hastaları ve sağlıklı kontrollere sözcük üretme deneyi
uygulamıştır. Peran ve ark.’ndan (33) farklı olarak sözcük üretme
deneyi sadece ad/ad ve ad/eylem görevlerini içermiştir. Bu görevler
ayrıca farklı seçenekler arasından yanıt seçme, uyaran-yanıt arasında
güçlü veya zayıf ilişki varlığı gibi durumları içerecek şekilde
düzenlenmiştir. Sağlıklı kontrollere göre Parkinson hastaları
eylem üretiminde daha kötü performans sergilemiştir. Parkinson
hastalarının eylem üretimi sırasında yaptığı hataların çoğunun
dilbilgisel olduğu bildirilmiştir. PH’de yalnızca eylem üretimi
sırasında uyaran-yanıt arasında güçlü ilişki varlığının performansa
belirgin etkisi olduğu görülmüştür. Bu bulgu hastaların eylem
üretimi sırasında yaşadığı sıkıntının çeşitli alternatifler arasından
seçim yapamamadan kaynaklanabileceğini gösterebilir. Birbiriyle
yarış halindeki alternatiflerden birini seçip diğerlerini elemenin de
bazal gangliyonların işlevi olduğunun bilinmesi nedeniyle yazarlar
erken dönem PH’deki dil bozukluklarının bu işlevle ilişkili bir
kayıptan kaynaklandığını iddia etmiştir.
Peran ve ark. (39) “açık” dönemdeki Parkinson hastalarına
işlevsel manyetik rezonans görüntüleme (iMRG) yöntemiyle
eylem sözcüğü üretme deneyi uygulamıştır. Uyaranlar, insan
yapımı nesne ve manipule edilebilir biyolojik nesneler olarak
gruplandırılmış nesne resimlerinden oluşturulmuştur. İlk
aşamada katılımcılardan gördükleri resimleri isimlendirmeleri,
ikinci aşamada ise gördükleri nesneyle yapılabilecek bir eylem
sözcüğü söylemeleri istenmiştir. Hastalar eylem sözcüğü üretimi
görevinde daha kötü performans göstermiştir. Eylem sözcüğü
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üretimi sırasında iMRG’de ise prefrontal korteks, Broca alanı ve
anterior singulat kortekste belirgin aktivasyon artışı bulunmuştur.
Eylem sözcüğü üretmedeki kötüleşme ve Birleşik Parkinson
Hastalığı Değerleme Ölçeği (BPHDÖ) skorları arasında bir ilişki
bulunmamış ancak, BPHDÖ skorlarıyla eylem sözcüğü üretimi
sırasında bilateral pre- ve postsantral girus, sol frontal operkulum,
sol suplementer motor alan ve sağ superior temporal korteksteki
aktivasyonlar arasında pozitif korelasyon bulunmuştur. Böylece
eylem sözcüğü üretiminde frontal korteksin önemli bir role sahip
olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırmacılar ayrıca PH’de motor
striyatal-frontal döngülerdeki bir bozulma olmasıyla birlikte
bildirdikleri bu kortikal ağların eylem sözcüğü üretimi sırasında
bu bozukluğu giderme amacıyla devreye girebileceği ihtimalini
de vurgulamıştır.
Rodriguez-Ferreiro ve ark. (40) Parkinson hastalarını sağlıklı
kontrollerin yanı sıra Alzheimer hastalarıyla da karşılaştırarak
değerlendirmiştir. Mini Mental Durum Değerlendirmesi’nde
Parkinson hastaları ve kontroller arasında anlamlı bir fark
bulunmazken Alzheimer hastalarının skorları beklendiği gibi
düşük bulunmuştur. Nesne ve hareket içeren resim isimlendirme
deneyinde sağlıklı kontroller hem Alzheimer hastalarından hem
de Parkinson hastalarından anlamlı olarak daha iyi performans
göstermiştir. Ancak sadece Parkinson hastalarında hareket
isimlendirme, nesne isimlendirmeye göre anlamlı olarak daha kötü
bulunmuştur. Bu bulgulardan yola çıkarak araştırmacılar motor
sistemin hareketle ilişkili dil süreçlerinde rol aldığı sonucuna
varmıştır.
Herrera ve ark. (41) levodopa kullanan Parkinson hastalarının
“açık” ve “kapalı” dönemdeki sözel akıcılık performanslarını
sağlıklı kontrollerle karşılaştırmıştır. Parkinson hastalarının
“kapalı” durumda sözel akıcılık testlerinden fonemik ve eylem
kategorilerinde kontrollere ve “açık” durumlarına göre daha
az sözcük ürettikleri bildirilmiştir. Ayrıca “kapalı” durumdaki
Parkinson hastalarının sağlıklılara göre eylem akıcılığında sıklığı
daha yüksek olan yani günlük hayatta daha sık kullandığımız eylem
sözcüklerini söylediği görülmüştür. Ancak bu durum hastaların
“açık” dönemleri için geçerli değildir. Parkinson hastaları “açık”
dönemde sağlıklılara benzer performans göstermiş ve benzer sıklığa
sahip sözcükler üretmiştir. Yazarlar bu bulgulardan yola çıkarak
dopaminin özellikle eylem sözcüğü hatırlamayla ilişkili olarak
leksiko-semantik sistemde rol oynadığı sonucuna ulaşmışlardır.
Herrera ve ark. (42) sözcüklerin hareket içeriğinin
isimlendirme üzerindeki etkisini incelemek amacıyla Parkinson
hastaları ve sağlıklı kontrollere resimden hareket isimlendirme
deneyi uygulamıştır. Bu deneyde sözcükler hareket içeren ve
hareket içermeyen eylem sözcükleri olmak üzere iki gruba
ayrılmıştır. Sağlıklı kontroller her iki grup açısından da benzer
performans gösterirken PH’de hareket içeren eylem sözcüklerinin
isimlendirmesinin daha çok bozulduğu görülmüştür. Bununla
birlikte hareketle ilişkili beyin alanlarının aynı zamanda hareketle
ilişkili sözcüklerle de ilişkili olduğu, bu nedenle PH’de bu
sözcüklerin etkilendiği sonucu çıkarılmıştır.
Herrera ve Cuetos (43) aynı yıl yayınladıkları bir başka
çalışmada ise PH’de dopaminerjik tedavinin hareketle ilişkili
olan ve olmayan eylem sözcüklerini isimlendirmeye etkisini
araştırmıştır. Çalışmada “kapalı” dönemdeki Parkinson
hastalarının “açık” döneme göre hareketle ilişkili olmayan
eylem sözcüklerinde bir fark olmaksızın hareketle ilişkili eylem
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sözcüklerini isimlendirmede daha yavaş oldukları görülmüştür.
Bu da dopaminerjik tedavinin hareketle ilişkili eylem sözcükleri
üzerindeki olumlu etkisini gösterir niteliktedir.
Silveri ve ark. (44) PH’de STÇ uyarımının ad ve eylem
sözcüğü üzerine etkisini incelemek için bilateral STÇ-DBU’su
olan Parkinson hastaları ve sağlıklı kontrollere isimlendirme ve
okuma deneyleri uygulamıştır. Sağlıklılar isimlendirme görevinde
Parkinson hastalarından daha iyi performans göstermiştir. Hem
sağlıklılar hem de Parkinson hastaları hareket isimlendirmede
nesne isimlendirmeye göre daha kötü performans göstermiştir.
Hareket isimlendirmede Parkinson hastaları kontrollerden
anlamlı olarak daha yavaş bulunmuştur. Uyarım etkisi açısından
ise uyarımın açık olduğu durumda kapalı olduğu duruma göre
Parkinson hastaları nesne ve hareket isimlendirme görevinde
hem doğruluk hem de yanıt süresi açısından daha iyi performans
göstermiş, daha az sayıda semantik hata yapmıştır. Uyarımın açık
olduğu durumda hareket isimlendirme nesne isimlendirmeye
göre daha belirgin iyileşmiştir. Okuma görevinde ise her iki
grupta da doğruluk oldukça yüksek olmakla birlikte yanıt
süresi açısından PH’de sağlıklılara göre yavaşlama görülmüştür.
Ancak isimlendirme görevindeki nesne ve hareket sözcükleri
arasındaki farka okuma görevinde rastlanmamıştır. Bu çalışma,
PH tedavisinde önemli yeri olan STÇ-DBU’nun hareketle ilişkili
dille ilgili süreçlere de olumlu katkı sağladığını göstermektedir.
Fernandino ve ark. (45) PH’de hareketle ilişkili ve soyut
eylem sözcüklerinin farklarını araştırmıştır. Hazırlayıcı etki içeren
sözcüksel karar ve semantik benzerlik karar testi kullanılmıştır.
Parkinson hastaları her iki testte de sağlıklı kontrollere göre seçici
olarak hareketle ilişkili eylem sözcüklerinde daha kötü performans
göstermiştir. Buna dayanarak yazarlar motor sistemin genel olarak
eylem sözcükleri değil spesifik olarak hareketle ilişkili eylem
sözcükleriyle ilişkili süreçlerde rol aldığı sonucuna ulaşmışlardır.
Fernandino ve ark. (46) aynı yıl yayınladıkları başka bir
çalışmada katılımcıların cümlenin anlamlı olup olmadığına karar
vermeleri gereken cümle anlama görevi kullanmıştır. Anlamlı
cümleler; gerçek anlamındaki hareket, deyimsel ifade olmayan
mecazi hareket, deyimsel hareket ve soyut eylem içeren cümleler
olmak üzere dört gruba ayrılmıştır. Hareketle ilişkili cümleler
el/kol hareketine ilişkin aynı hareket eylemleri kullanılarak
oluşturulmuştur. PH’de gerçek anlamdaki hareket ve deyimsel
hareketle ilişkili cümlelere yanıt vermenin soyut eylem içeren
cümlelere göre daha yavaş olduğu görülmüştür. Bu durumun
sağlıklılarda görülmeyişi yazarlara sensörimotor sistemin
mecazi hareket dili dahil hareketle ilişkili semantik süreçlerin
işlenmesinde önemli bir rol oynadığını düşündürmüştür.
Ibanez ve ark. (47) ise PH’de katılımcıların bir hareket yaptığı
ve o harekete ilişkin ya da o hareketle ilişkili olmayan cümleleri
değerlendirdiği hareket-cümle uyumluluk etkisi (HUE) deneyi
yapmıştır. HUE, uyumsuz hareket-cümle eşlerinde uyumlu
hareket-cümle eşlerine göre yanıt süresinde uzama anlamına gelir.
Görev sırasında katılımcılara açık el (alkışlamak vb.), kapalı el
(çekiç kullanmak vb.) veya nötr (el hareketi yok, ziyaret etmek
vb.) eylemleri içeren cümleler dinletilmiş ve her bir cümleye yanıt
verirken ellerini açık veya kapalı pozisyona getirerek düğmeye
basmaları istenmiştir. PH’de kontrollere göre HUE’nin azaldığı
görülmüştür. Ancak çalışmada elde edilen bu bulgu genel bilişsel
kusurlar veya yürütücü işlev bozukluklarıyla açıklanamamıştır.
Ayrıca HUE performansı ile hareketle ilişkili dil sürecine
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ilişkin ölçümler arasında güçlü bir korelasyon görülmüştür. Bu
çalışma PH’de hareketle ilişkili dilde bozulmaların görüldüğü
ve bu bozulmaların bilişsel işlevlerden bağımsız ortaya çıktığını
desteklemektedir.
Kemmerer ve ark. (48) ilaca göre “açık” ve “kapalı” dönemdeki
Parkinson hastalarına ve sağlıklı kontrollere hareketle ilişkili
olan ve olmayan eylem sözcüklerini içeren semantik benzerlik
kararı testi uygulamıştır. Parkinson hastaları hem “açık” hem de
“kapalı” durumlarında sağlıklı kontrollere benzer sayıda doğru
yanıt vermiştir. Ancak yanıt süresi Parkinson hastalarında açık/
kapalı dönemden bağımsız olarak her iki eylem grubu için de
sağlıklılara göre daha uzun bulunmuştur. Bu çalışmada Parkinson
hastalarında eylem sözcüklerine dair süreçlerde yavaşlama
olduğu gösterilmiş olsa da hareketle ilişkili ve hareketle ilişkili
olmayan eylem sözcüklerinin birbirinden farklılık göstermeyişi,
dopaminerjik etkinin görülmeyişi, doğruluk oranı açısından
herhangi bir fark olmayışı dilde motor teoriyle çelişir niteliktedir.
Ayrıca deneyde yalnız eylem sözcüklerinin kullanılmış olması ve
adlarla karşılaştırma yapılmamış olması hastalardaki yavaşlamanın
yalnızca eylem sözcüklerine spesifik olduğu iddiası için de
herhangi bir güvenilir fikir verememektedir.
Peran ve ark. (49) PH’de hareketle ilişkili dil üzerine
levodopa etkisini incelemek için hastalara ilaca göre “açık” ve
“kapalı” dönemde iMRG deneyi uygulamıştır. Katılımcılardan
ekranda gördükleri nesneyi isimlendirmeleri, gördükleri nesneyle
yapılabilecek bir eylem sözcüğü üretmeleri ve o eylemi zihinlerinde
canlandırmalarının istendiği üç görev kullanılmıştır. Davranışsal
veriler açısından katılımcıların açık/kapalı durumdan bağımsız
olarak eylem sözcüğü üretme sırasında nesne isimlendirmeye göre
daha fazla hata yaptığı görülmüştür. Eylem sözcüğü üretme nesne
isimlendirmeye göre sol prefrontal korteks ve sol orta prekuneusta;
eylemi zihinde canlandırma ise nesne isimlendirmeye göre bilateral
prefrontal korteks ve bilateral parieto-oksipital bileşkede daha
fazla aktivasyona yol açmıştır. “Açık” dönemde “kapalı” döneme
göre; eylem sözcüğü üretme ve nesne isimlendirme arasında başlıca
premotor alanlarda fark bulunurken eylemi zihinde canlandırma
ve nesne isimlendirme arasında talamus ve premotor alanlarda
fark görülmüştür. Ancak “kapalı” dönemde “açık” döneme göre;
eylem sözcüğü üretme ve nesne isimlendirme, eylemi zihinde
canlandırma ve nesne isimlendirme arasında hiçbir alanda anlamlı
fark bulunmamıştır. Bu bulgular PH’de dopaminerjik tedavinin
hareketle ilişkili dille ilgili beyin aktivitesini değiştirdiğini
göstermektedir. Araştırmacılara göre serebral reorganizasyonda
başlıca motor ve premotor alanların yer alması, eylem sözcükleriyle
ilgili süreçlerde putaminal motor döngünün de rol oynadığını
göstermektedir.
Cardona ve ark. (50) hareketle ilişkili dilde beyin dışındaki,
doğrudan kas iskelet faaliyetiyle ilişkili motor sistem ve beyindeki
motor sistemin oynadıkları rolleri ayrı ayrı incelemek amacıyla
nöromiyelitis optika (NMO), akut transvers miyelit (ATM) ve
erken evre Parkinson hastalarını içeren bir HUE deneyi yapmıştır.
Üç hasta grubunun yanı sıra her hasta grubu için sağlıklı kontroller
de deneye dahil edilmiştir. NMO ve ATM beyin dışı motor alanları
ve periferik motor sistemi temsil ederken PH beyindeki motor
sistemi temsil etmesi amacıyla tercih edilmiştir. Nöropsikolojik
değerlendirmede NMO hastalarının kısa süreli bellekte bozulma,
bilgi işleme hızında yavaşlama ve yürütücü işlevlerde kısmen
bozulma yaşadığı gösterilmiş iken ATM hastalarında bozulma
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bulunmamıştır. PH’de ise çalışma belleği ve hareketle ilişkili
eylem sözcüklerinde bozukluk olduğu görülmüştür. HUE
açısından ise NMO ve ATM hastaları sağlıklı kontrollere benzer
performans gösterirken PH’de bozulma bildirilmiştir. Böylece bu
çalışmada, hareketle ilişkili dilin beyin dışındaki motor sistemle
değil beyindeki motor sistemle ilişkili olduğu gösterilmiştir.
Bocanegra ve ark. (51) PH’de hareketle ilişkili dilin yanı
sıra bilişsel işlevlerin ve sentaksın da detaylı incelendiği bir
çalışma yayınlamıştır. Parkinson hastalarında sağlıklı kontrollere
göre yürütücü işlevler, sentaktik çözümleme, eylem sözcüğü
isimlendirme, eylem sözcüğü ve nesne tanımada belirgin bozukluk
olduğu görülmüştür. PH’de görülen sentaktik çözümleme
ve nesne tanımadaki bozukluklar yürütücü işlevlerle ilişkili
bulunurken eylem sözcüğü isimlendirme ve tanıma bozuklukları
yürütücü işlevlerden bağımsız bulunmuştur. Bu bulgular eylem
sözcükleriyle ilgili süreçlerin diğer dil süreçlerinden ve yürütücü
işlevlerden ayrı olarak bazal gangliyonlarla ilişkilendirilebileceğini
göstermektedir.
Melloni ve ark. (52) erken evre Parkinson hastaları ve
sağlıklı kontrolleri içeren bir HUE deneyi yapmıştır. Çalışmanın
önemli yanı davranışsal verilerin yanı sıra motor potansiyellerin
kortikal kayıtları, işlevsel bağlantısallık ölçümleri ve voksel bazlı
morfometri aracılığıyla bazal gangliyonların yapısal analizinin
de incelenmiş olmasıdır. PH’de kontrollere göre HUE’de
bozulmaya ek olarak motor potansiyelde düşme ve frontotemporal
bağlantısallıkta artma görülmüştür. HUE deneyi sırasındaki
motor potansiyel değişimleri ise bazal gangliyon hacmi ve
atrofisiyle ilişkili bulunmuştur. Bu bulgular hareketle ilişkili
dilde bazal gangliyonları içeren kortiko-subkortikal bir ağın
rol aldığına işaret etmektedir. Ayrıca yazarlar, hareket eylemi
sözcüğündeki bozulmaların erken evre PH için nörobilişsel bir
belirteç olabileceğini iddia etmiştir.
Rodrigues ve ark. (53) ise PH’de hareketle ilişkili dili sözel
akıcılık testlerinden yararlanarak incelemiştir. Sağlıklılar ve
Parkinson hastaları arasında bilişsel testlerle sözel akıcılık
testlerinden fonemik ve semantik akıcılık testlerinde herhangi bir
fark bulunmamış ancak PH’de sözel akıcılık testlerinden eylem
akıcılığında sağlıklılara göre belirgin kötüleşme görülmüştür.
Ibanez ve ark. (47) tarafından yapılan çalışmada olduğu gibi
bu çalışmada da hareket eylemi sözcüğü kusurlarının bilişsel
bozulmalardan önce görülmesi hareketle ilişkili dilin bilişsel
işlevlerden bağımsız olduğunu göstermektedir.
Garcia ve ark. (54) PH’nin spontan konuşma üretimi üzerine
etkisini incelemek için yaptıkları çalışmada eylem sözcüğü
üretimini de incelemiştir. Hastaların sıklıkla motor konuşma
bozuklukları dışında dile dair herhangi bir sıkıntı bildirmemeleri,
dildeki bozuklukların araştırılması sırasında yapay testlerden ziyade
spontan konuşma üretimi gibi testlerin kullanılmasının önemini
göstermektedir. Bu çalışmada sağlıklı kontrollere göre hastaların
genel olarak benzer bir dil üretimi olmuştur. Ancak PH’de eylem
içerikli konulara daha az değinme eğilimi olduğu ve bunun yerine
konuşmada daha çok niteleyici yapılar kullanıldığı görülmüştür.
Salmazo-Silva ve ark. (55) somutlaştırma teorisini araştırmak
üzere Parkinson hastaları ve sağlıklı kontrollere ad ve eylem
sözcüklerini içeren sözel akıcılık, isimlendirme ve semantik
ilişkilendirme testleri uygulamıştır. Sözel akıcılık testlerinde her
iki katılımcı grubu da benzer performans gösterirken isimlendirme
testlerinde PH’de eylemlerde bozulma olduğu görülmüştür. Bu
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bozulmanın sadece leksikal geri çağırma testlerinde görülmemiş
olup aynı zamanda semantik ilişkilendirme testinde de görülmesi,
eylem sözcüklerinin PH’de etkilenen prefrontal korteksle ilişkili
olduğunu destekler. Ancak bu ilişki sadece eylem sözcüklerinin
anlamlarındaki hareket içeriğinden kaynaklanmayıp eylem
sözcüklerinin dil bilgisel özelliklerinden kaynaklanabilir. Bu da
hareketle ilişkili dilde beynin motor alanlarının rol oynadığını
destekleyen ancak başka alanların da bu dil işlevinde rolünün
olduğunu öneren daha ılımlı bir somutlaştırma teorisine kanıt
niteliğinde olabilir.
Özetle, PH’de hareketle ilişkili dile dair yapılan çalışmaların
çoğu Parkinson hastalarında hareket eylem sözcüğüyle ilgili
süreçlerde bozulmalar olduğunu ve bu bozulmaların her zaman
bilişsel işlevler ya da diğer dil işlevleriyle ilişkili olmadığını
göstermektedir. Bu sonuçlara dayanarak PH’de ön planda olan
bazal gangliyonların hareketle ilişkili dilde de önemli bir rol
oynadığı görülmektedir. Hareketle ilişkili kortikal ve subkortikal
beyin alanları hareketle ilişkili dille de ilişkilidir, ancak bu ilişki
hareketle ilgili kas iskelet seviyesinde görülmemektedir. PH’de
motor sistemle ilişkili kayıpların hareketle ilişkili dil üzerindeki
etkileri hareketle ilişkili dilin nöral temelleri açısından önemli
veriler sunabilmektedir.

Hareketle İlişkili Dilde Bazal Gangliyonlar
Bazal gangliyonların işlevleri üzerine yapılan ilk yayınlar
bu yapıların motor sistemin ikincil bileşeni ve sadece motor
işlevlere sahip olduğunu söyler. İlk yapılan çalışmalar bazal
gangliyonların yalnızca yavaş hareket ve birbiriyle yarış halindeki
motor programların seçimi ve inhibisyonunda rol aldığını
gösterir (56). Ancak zaman içinde bazal gangliyonların motor
dışı işlevleri de bildirilmeye başlanmıştır. Uzun zamandır da
bazal gangliyonların ödül sürecinde rol aldığı, örtülü öğrenme ve
alışkanlık oluşturmada kilit bir rol oynadığı bilinmektedir (57).
Ayrıca bazal gangliyonların bilişsel işlevlerde önemli rol oynadığı
ve lezyonlarının bilişsel işlevlerde bozulmalara yol açtığı da çeşitli
çalışmalarda gösterilmiştir (58).
Houk (59) somutlaştırılmış hareket ve düşünceler açısından
bazal gangliyonların korteks üzerinde modülatör etkisinin
olduğunu ve dil işlevinde bazal gangliyonların doğrudan rol
aldığını söylemiştir. Özellikle sentaktik süreçler açısından bazal
gangliyonların dilde oynadığı rol araştırmacılar tarafından
oldukça ilgilenilen bir konudur (60). Bu durum beyin
görüntüleme çalışmalarıyla desteklenmiştir. Ayrıca frontostriyatal
ağın görüntülendiği çalışmalar bazal gangliyonların semantik
süreçlerde oynadığı rolü de göstermiştir (4). Kotz ve ark. (61) bazal
gangliyon-talamo-kortikal devrenin semantik ve sentaktik bilgi
entegrasyonunda aktif olduğunu bularak bazal gangliyonların
hem sentaktik hem de semantik süreçlerle ilişkili olduğunu
göstermiştir.
Sentaktik bozukluklar, sol kaudat çekirdekte artmış
aktivasyonla ilişkilendirilmiştir (62). Fonolojik bozulmaların
sol kaudat çekirdekte; fonolojik işlemde hızlanmanın ise sol
putamende aktivasyonu artırdığı bilinmektedir (63). Abdullaev
ve Melnichuk (64) semantik işlemlerde erken dönemde, fonolojik
işlemlerde ise geç dönemde kaudat çekirdeğin baş kısmından
nöronal ateşlemede artış olduğunu ve bu aktivasyonun motor
çıktılarla ilişkili olmayıp yalnızca dille ilişkili olduğunu
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göstermiştir. Ullman (65) da bazal gangliyonların fonemlerin
kelimeye dönüştürülmesinde rol alan prosedürel sistemin bir
parçası olduğunu iddia etmiştir.
Lehericy ve ark. (66) tarafından yapılan difüzyon tensör
görüntüleme çalışmasında putamenin primer olarak motor
ve premotor alanların yanı sıra prefrontal korteksin posterior
alanlarıyla bağlantılı olduğu gösterilmiştir. Frontal korteksin
bu posterior alanları aynı zamanda fonolojik segmentasyon
ve artiküler kontrolle ilişkilendirilmiştir (67). Abdullaev ve
Melnichuk (64) tarafından yapılan çalışma da motor ve semantik
bilginin entegrasyonu sırasında bazal gangliyonların motor
ve prefrontal korteksle birlikte çalıştığını desteklemektedir.
Bazal gangliyonların motor kontrol, alışkanlık edinimi ve
hareketin başlatılmasında oynadığı kilit rol, bazal gangliyontalamokortikal döngünün hem semantik entegrasyon hem
de hareket eylemi işlenmesi altında yatan motor temsilin
başlatılmasını destekleyen nöral mekanizmalardan olduğu
düşüncesini doğurmuştur.
Bazal gangliyonların çeşitli yapılarının dilin semantik ve
sentaktik işlemlerinde yer alması, motor işlevlerde etkin rol
olması ve frontal korteksle yoğun bağlantılarının bulunması
motor sistemle ilişkilendirilen hareketle ilişkili dilde de rol
oynayabileceğini şiddetle düşündürür. Hareketle ilişkili dile
dair çalışmalarda bu olası rol üzerinde durulmalı, görüntüleme
teknikleriyle bu rol yakından incelenmelidir.

Sonuç
Bazal gangliyonların dil işlevlerinde önemli bir rol oynadığı
açıktır. Ancak bu rolün tam olarak ne olduğunun görüntüleme ve
hastalık çalışmalarıyla daha ayrıntılı incelenmesi gerekmektedir.
PH’de etkilenen başlıca alanların subkortikal yapılar olması bu
hastalığı bazal gangliyonlardaki bozuklukların hareket içeren dili
nasıl etkilediğini gözlemlemek açısından önemli kılmaktadır.
Bazal gangliyonların dil işlevleri sırasında aktifleşen kortikal
alan bağlarının çok sayıda olduğu bilinmektedir. Somutlaştırılmış
bilişsel teoriye göre hareketle ilişkili dilin hareketle ilişkili
alanlarda yer alması fikri, bazal gangliyon çalışmalarıyla
araştırılabilmektedir. Motor-dil ağlarının işlevsel organizasyonunu
belirlemek, bazal gangliyonların hareketle ilişkili dilde aldığı
rolü de gösterebilecektir. PH’deki farklı tedavi altındaki kişilerin
hareketle ilişkili dildeki değişimleri, farklı hareket bozukluklarında
hareketle ilişkili dildeki değişimler, hareket bozukluğu olanların
yanı sıra sağlıklılarla yapılacak görüntüleme çalışmaları hareketle
ilişkili dilin beyindeki yerleşimi açısından yol gösterici olacaktır.
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