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Öz
Parkinson hastalığı (PH), istirahat tremoru, bradikinezi, rijidite ve postural instabilite ile seyreden ve substantia nigradaki dopaminerjik nöron kaybı ve substantia
nigranın projeksiyon alanı olan striatumda dopaminerjik terminal kaybı ile ilişkili ilerleyici bir hastalıktır. PH’de motor belirtilerin yanı sıra kognitif bozukluklar,
anhedoni, apati, otonom sinir sistemi bozuklukları gibi motor-dışı belirtiler de hastaların yaşam kalitesini düşürmektedir. PH’nin altında yatan mekanizma
tam olarak bilinmese de pek çok sistemin etkileniyor olması dolayısıyla elde olan bulgulardan yola çıkarak hastalığın ilerleyişinin yavaşlatılabilmesi ya da
durdurulabilmesi, semptomların azaltılması ya da yok edilmesi için yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi oldukça önemlidir. Bu çalışmada PH’nin motor ve
motor-dışı belirtilerine fayda sağlayacak tedavi seçenekleri üzerinde durulması amaçlanmıştır. Dopaminerjik ilaçlar ile sağlanan semptomatik tedavi hastaların
yaşam kalitesini sınırlı bir süre düzeltebilmektedir. Öte yandan hastalığın ilerleyişi ile birlikte gözlenen nöron ölümünü engelleyebilecek olası nöroprotektif
tedaviler hastaların hem yaşam süresini hem de kalitesini arttıracaktır. Yanlış katlanmış olan alfa-sinüklein proteininin agregatlar halinde birikmesi sonucu Lewy
cisimciklerinin oluşumu PH’de anahtar rol oynamaktadır. Bu nedenle alfa-sinüklein proteininin yanlış katlanmasının engellenmesi ya da var olan agregatların
yıkımı nöroprotektif tedavi için umut vadetmektedir.
Anahtar Kelimeler: Parkinson hastalığı, alfa-sinüklein, ilaç tedavisi, nöroprotektif ajanlar

Abstract
Parkinson’s disease (PD) is a progressive disease due to dopaminergic cell loss in the substantia nigra and dopaminergic terminal lost in the striatum, which is
the projection area of substantia nigra. It is characterized by resting tremor, bradykinesia, rigidity, and postural instability. In PD, non-motor symptoms such as
cognitive impairment, anhedonia, apathy, and autonomic nervous system impairments affect quality of life as much as motor symptoms. PD may affect multiple
systems and the underlying mechanisms are not known. However, developing new methods of treatment to slow or stop the rate of disease progression, to lessen
or to cure the symptoms is crucial. The aim of this review was to discuss the alternative treatments that may be useful for both motor and non-motor symptoms.
Symptomatic treatments with dopaminergic drugs aim to relieve motor symptoms and to increase the patient’s life standards for a limited time. However, possible
neuroprotective treatments that inhibit neuronal cell death can extend life span and provide higher quality of life. Lewy bodies, which are formed mainly from
misfolded and native alpha-synuclein protein, is a pathologic hallmark of PD. Therefore, inhibiting the protein misfolding or clearing the aggregates could be a
promising new therapeutic approach for the disease.
Keywords: Parkinson’s disease, alpha-synuclein, drug therapy, neuroprotective agents

Giriş
Parkinson hastalığı (PH), toplumlarda görülme sıklığı yaş ile
artan, 60 yaş üstü nüfusun neredeyse %1’ini etkileyen ikinci en
sık nörodejeneratif hastalıktır (1). Görülme sıklığı 60 yaşından

sonra artmakla birlikte, daha çok 20-50 yaş arasındaki genç
nüfusu etkileyen genetik kökenli PH, hastaların %5-10’luk
kısmında görülmektedir (2). PH’nin altında yatan patofizyolojik
mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte hastalığın
ortaya ilk çıktığı bölgeler dikkate alındığında, çevresel kaynaklı
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toksinlerin hastalık patolojisinde rolü olduğu düşünülmektedir.
Yaş en büyük risk faktörlerindendir, ancak bunun yanında son
zamanlarda yapılan çalışmalar ile birlikte çevre kadar genetik
faktörlerin de hastalık patolojisinde önemli role sahip olduğu
ortaya çıkmıştır (3,4).
PH’nin 4 temel motor belirtisi; istirahat tremoru, hareketlerde
yavaşlık (bradikinezi), rijidite ve postural instabilitedir (5). PH
yavaş ilerlemekte ve bulguların açığa çıkması yıllar almaktadır (6).
Motor bulgular görülmeden ve teşhis konulmadan önce, hastalar
pek çok pre-motor belirti gösterebilir ve bu belirtilerin ilk ortaya
çıkışı teşhisten 10 yıl öncesine kadar uzanabilir (7). Temel motor
belirtiler nigro-striatal sistemdeki dopaminerjik nöronların %50
ve terminallerin %80’e varan kaybından sonra ancak gözlenmeye
başlar (2).
PH hastalarında motor belirtiler kadar motor-dışı belirtiler
de hastaların hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Bunlar
otonomik disfonksiyon, bilişsel yıkım ve davranışsal bozukluklar,
duyusal yakınmalar ve uyku bozuklukları gibi belirtilerdir
(4). Hastalığın motor-dışı belirtilerine dopaminin yanı sıra
noradrenalin, serotonin, asetilkolin gibi nörotransmitterlerde
meydana gelen değişiklikler ve substantia nigra pars kompakta
(SNpc) gibi bazal çekirdeklerin dışında hippokampus, ventral
tegmental alan, korteks gibi diğer beyin bölgelerindeki patolojinin
sebep olduğu keşfedilmiştir (8,9). PH’de erken ve orta dönemde
nöronal kayıp esas olarak beyin sapında ortaya çıkar ve buna bağlı
patolojik belirtiler görülür (9). PH’nin ilerleyen dönemlerinde ise
Lewy patolojisinin lateral hippokampus ve talamusun intralaminar
çekirdeğine, serebral kortekse ve amigdalaya yayıldığı görülür
(10).
PH’nin patofizyolojisi tam olarak bilinmese de altta yatan
mekanizmaya dair ortaya konmuş farklı hipotezler bulunmaktadır.
Bu hipotezlerin içerisinde en önemlileri mitokondriyal
disfonksiyon ve oksidatif stres hasarı, eksitotoksisiteye bağlı
nöron ölümü, nöroenflamasyon, ailesel/genetik faktörler ve prion
hipotezidir.

Mitokondriyal Disfonksiyon ve Oksidatif Stres
Hasarı
Mitokondriyal disfonksiyon esas olarak aşırı reaktif oksijen
türleri (ROS) üretimi, adenozin trifosfat yıkımının artması, kaspaz
salıverilmesi ve elektron transport kompleksinde bozulmalar ile
karakterizedir. Mitokondriyal fonksiyonun bozulmasına bağlı
olarak ROS miktarında artış gözlenir. ROS üretimi kompleks 1 ve
3’ün hasarına sebep olur. Nöron terminallerinde nörotransmitter
yapımı ve salıverilmesi, sinaptik aşırıma ve aktiviteye bağlı
olarak metabolik yükü artırır, mitokondriyal solunum depolarını
tüketir. Artan proteostatik yük, nöronlarda bazal oksidatif stresi
artırarak, dejenerasyonun ilerlemesine neden olabilir (9,11).
Sürekli mitokondriyal oksidatif stres, mitokondriyal DNA
mutasyonlarının birikimine ve kompleks 1 fonksiyonunun
bozulmasına neden olur.
1-metil-4-fenil-1,2,5,6-tetrahidropiridin (MPTP) nörotoksini
ile kontamine uyuşturucuya maruz kalan kişilerin PH benzeri
belirtiler göstermesi sonrasında yapılan araştırmalar MPTP’nin
toksik etkisini mitokondriyal kompleks 1 inhibisyonuna bağlı
olarak gösterdiğini ortaya koymuştur. MPTP’nin yanı sıra
6-hidroksidopamin, rotenon ve parakuat toksinleri ile oluşturulan
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PH hayvan modellerinde de benzer şekilde mitokondriyal
kompleks 1 inhibisyonuna bağlı dopaminerjik nöron ölümü olduğu
gösterilmiştir (12,13,14). PH’nin sık görülen otozomal resesif
formlarında da (Parkin, PINK-1 ve DJ-1 gen mutasyonlarıyla
ilişkili) mitokondriyal dinamiklerin ve kalite kontrolünün
bozulduğu gösterilmiştir (12).

Eksitotoksisite
Eksitotoksisite, PH patogenezi ile ilgili ortaya atılan ilk
teorilerden biridir. Glutamat santral sinir sisteminde (SSS) anahtar
rol oynayan eksitotoksisiteye neden olan nörotransmitterlerinden
biridir. Bazal ganglianın ana girdileri korteks, talamus ve SN’den
dopaminerjik ya da glutamaterjik olarak neostriatumadır.
Dopaminerjik inervasyon SN’den, glutamaterjik inervasyon ise
temelde subtalamik çekirdek ve talamustan sağlanır. Eksitatör
sinaptik iletim sırasında nöronların N-metil D-aspartik asit
(NMDA) reseptörlerinin glutamat aracılı uyarılması sonucu
magnezyum bloğu kalkar, hücre içine sodyum ile kalsiyum
girişi olur. Mitokondride kalsiyum birikmesi ve mitokondriyal
depolarizasyon, eksitotoksik hücre ölümüne neden olur. Hücre
içi kalsiyum artışı nitrik oksit sentaz aktivasyonuna neden olur
ve NO ile süperoksit üretimini artırır (13). Sonuçta peroksinitrit
miktarı artar. Peroksinitrit proteinlerin, lipitlerin ve DNA’nın
oksidasyonuna ve yapısal enzimlerin nitrasyonuna aracılık eder
(15).

Nöroenflamasyon
PH patogenezinde nöroenflamasyonun da rolü olduğu
bilinmektedir (3,16). PH hastalarının SN ve striatum bölgelerinde
artmış mikroglial aktivasyon, reaktif astrositlerin ve interlökin
1β ve 6 gibi pro-enflamatuvar belirteçlerin görülmesi PH’de
enflamatuvar süreçlerin etkili olduğunu düşündürmektedir (3).
Alfa-sinüklein agregatlarının dopaminerjik nöronlarda birikimi,
beyin sapı ve orta beyin gibi dopaminerjik nöronların yoğun
olarak bulunduğu bölgelerde mikroglia ve astrosit aktivasyonuna
neden olmaktadır. Ancak aktive mikroglialar ekstraselüler
debrisin temizlenmesi sırasında bir taraftan nörotrofik faktörlerin
salıverilmesine neden olurken aynı zamanda ROS ve proenflamatuvar sitokinlerin de salıverilmesine neden olurlar, bu
nedenle PH’deki faydaları tartışmalıdır (3).

Ailesel Genetik Faktörler
PH yaşla birlikte, ileri dönemlerde artan bir hastalıktır, ancak
genetik geçişli, genç yaşlarda ortaya çıkan PH %10 civarında
görülmektedir (17). On beş adet gen ve 25 adet genetik risk
faktörü, “PARK” ve “non-PARK” olarak tanımlanmıştır. En
yaygın olanları; a-sin, PARK1 ve 4 (SNCA), parkin RBR E3
ubikutin protein ligaz, PARK2 (PRKN), PTEN-indüklenmiş
varsayılan kinaz 1 (PINK1), PARK6, PARK7 (DJ-1) ve lösin
açısından zengin tekrar kinaz 2, PARK8’dir (LRRK2) (18,19).
PH’de ana bileşeni alfa-sinüklein proteini olan Lewy
cisimcikleri, nöronal sitoplazmada birikir. Alfa-sinüklein
proteini ubikütinlenerek, fosforillenerek ve/veya S-nitrozillenerek
tetramerik forma dönüşür ve yanlış katlanma sonucu agregatları
meydana getirir (20,21). Alfa-sinükleinin hastalıktaki rolü
tam olarak bilinmemektedir. Bazı ailesel PH olgularında alfasinüklein geninde meydana gelen nokta mutasyon, kromozomal
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triplikasyonlar ve duplikasyonların erken başlangıçlı PH ile ilişkili
olduğu bulunmuştur (22,23). Alfa-sinükleinin dağılımında ve/
veya fonksiyonunda meydana gelen genetik nedenli olmayan bir
bozukluk da sporadik PH patogenezinde rol oynayabilmektedir
(20,24).

Prion Hipotezi
PH patogenezinin mekanizmasına dair bir diğer hipotez ise
prion hipotezidir (25,26). Prion hipotezinde patolojik agregatların
sinapslar aracılığıyla nöronlar arası geçişi söz konusudur. Bir PH
hastasının beynine sağlıklı bir nöron greft naklinin ardından,
yıllar içinde Lewy patolojisinin nakledilen sağlıklı nöronlarda da
gözlenmesi ve agregatların nakil dokusuna geçmesi prion benzeri
bir mekanizmayı çağrıştırmaktadır (26).
Ortaya konulan hipotezler dikkate alındığında pek çok sistemin
aynı anda etkileniyor olması, uzun bir pre-semptomatik dönemle
birlikte hastalığın ilerleyici nitelikte olması PH’nin tek bir
mekanizmaya bağlı olmadığını, farklı moleküler mekanizmaların
beraber etki gösterdiğini düşündürmektedir. Bu nedenle var olan
hipotezler hastalık patogenezini açıklamakta tek başlarına yeterli
olmamaktadır.

Nöroprotektif Tedavinin Önemi
PH’nın henüz radikal bir tedavisi yoktur. Tedavi için verilen
ilaçların büyük bir çoğunluğu hastalığın motor belirtileri
üzerine yoğunlaşmaktadır, ancak motor belirtilerin semptomatik
tedavilerinin uzun süreli kullanımı da hastaların hayatını
olumsuz yönde etkileyen yan etkilere neden olmaktadır. Bu
nedenle nörodejeneratif süreci durduracak ya da yavaşlatacak,
hem motor hem motor-dışı belirtilere fayda edecek, altta yatan
patogenez üzerinde etkili olacak nöroprotektif tedavilere ihtiyaç
bulunmaktadır.
PH’nin altın standart tedavisi dopamin prekürsörü olan
L-DOPA’dır. L-DOPA ve dopamin agonistleri başlangıçta motor
belirtilerin düzelmesinde fayda sağlamaktadır. Uzun süreli
kullanımlarına bağlı olarak ise diskinezi ve motor dalgalanmalar
gibi motor komplikasyonlar görülmekte ve demans, anksiyete,
uyku bozukluğu gibi motor-dışı belirtilerin tedavilerinde yetersiz
kalmaktadırlar (27). Bu nedenle yeni tedavi seçeneklerine ihtiyaç
duyulmaktadır. Beyinde monoamin oksidaz (MAO) enzim tip
B’yi (MAO-B) geri dönüşümsüz olarak bloke eden selejilin ve
rasajilin, motor dalgalanmalarda, donmada ve doz sonu kötülüğü
fenomeninde iyileşme sağladığı için PH’nin semptomatik
tedavisinde kullanılmaktadır (28,29). PH’de nöroprotektif tedavi
geliştirmek amaçlı ilk kontrollü klinik çalışma olan “Deprenyl and
Tocopherol Antioxidative Therapy of Parkinsonism” (DATATOP)
ve daha sonrasında 2007’de gerçekleştirilen “Attenuation of
Disease Progression with Azilect Given Once-daily” (ADAGIO)
ile MAO-B inhibitörlerinin nöroprotektif etkinlikleri
değerlendirilmeye çalışılmıştır (30,31). DATATOP çalışmasında,
10 mg günlük selejilin kullanımının L-DOPA kullanımını gerekli
kılacak belirtilerin ortaya çıkmasını geciktirerek, ertelediği
gösterilmiştir (30). DATATOP çalışmasının uzun dönem takibinde
de 7 yıldır L-DOPA kullanımına ek selejilin alan PH hastaları, 5
yıl sonra plasebo ile değiştirilen grupla kıyaslandığında, selejilin
alan grupta hastalığın ilerleme hızında azalma, daha az doz sonu
kötülüğü ve daha az on-off fenomeni, fakat daha çok diskinezi
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olduğu görülmüştür (32). ADAGIO çalışması ile 1 mg ya da 2
mg dozlarında ve 72 hafta ya da 36 hafta (ilk 36 hafta plasebo
ardından) sürelerinde uygulanan rasajiline bağlı olarak tedaviye
erken başlanan (72 hafta) 2 mg dozunda uygulanan rasajilin
grubunun, “Birleşik Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği”
(BPHDÖ) skor değişikliğinde plaseboya üstünlük sağladığı
gösterilmiştir (31).
Safinamid MAO-B inhibisyonunun yanında, sodyum/kalsiyum
kanal blokajı, dopamin ve glutamatın salıverilmesini inhibe etme
gibi farklı etki mekanizmalarına da sahiptir. Safinamidin motor
belirtilerde hem plaseboya hem de dopamin agonistlerine göre daha
fazla iyileşme sağladığı gösterilmiştir (33). Safinamid ile yapılan
“Study 016” (34) ve SETTLE (35) çalışmalarda BPHDÖ skorunda
iyileşme sağladığı ve L-DOPA ya da dopamin agonistlerinin
kullanımını geciktirdiği gösterilmiştir (36). Ancak safinamid de
hastalığın ilerleyişini durdurmaktan ziyade sadece semptomatik
tedavi sağlamaktadır.
Vitamin E antioksidan etkisi ile peroksi radikallerinin
temizliğini artırır ve lipitlerin, proteinlerin ve DNA’nın
oksidasyonunu önleyerek serbest radikal hasarına karşı hücre
membranını korur. Erken dönem PH modelinde, vitamin E’nin
serbest radikal aracılı nöron ölümüne karşı lokus seruleusta
ve striatal dopaminerjik terminallerde toksin kaynaklı nöron
ölümüne karşı koruyucu olduğu deneysel olarak gösterilmiştir
(37). Vitamin E’nin nöroprotektif etkileri selejilin ile birlikte
DATATOP çalışmasında da değerlendirilmiştir, ancak belirtilerin
düzeltilmesinde ya da önlenmesinde ek bir fayda sağlamadığı
gösterilmiştir (30).
PH’nin hem semptomatik tedavide fayda sağlayacak hem
de nöroprotektif olarak etkili olabilecek bir diğer ilaç grubu
adenozin A2A reseptör antagonistleridir (38). Bazal ganglia
içinde A2A reseptörleri indirekt yolakta görev almaktadırlar
ve reseptörün blokajı sonucu motor hareketlerde iyileşme
sağlanmaktadır. Adenozin A2A reseptör antagonistlerinden
istradefylline, preladenant ve tozadenantın kullanıldığı klinik
çalışmalar yapılmış ve bu ajanların donma zamanında bir
miktar azalma ve harekette iyileşme sağladıkları gösterilmiştir
(39,40,41). Adenozin A2A reseptörlerinin, L-DOPA ya da
dopamin agonistlerine ek olarak kullanıldıklarında, diskinezileri
kötüleştirmeden motor hareketlerde iyileşme sağladığını gösteren
çalışmalar da faydasının tartışmalı olduğunu belirten sonuçlar
da bulunmaktadır (39,40,41,42). Adenozin A2A reseptörlerinin
bazal ganglia dışında da bulunuyor olması ve antagonistlerin
etkilerini non-dopaminerjik yoldan göstermesi, bu ilaçların sadece
motor fonksiyonlarda değil, aynı zamanda PH’nin motor-dışı
belirtilerinde de fayda sağlayabileceğini düşündürmektedir. PH
üzerine yapılan araştırmalarda çoğu zaman motor-dışı belirtiler
göz ardı edilmiş, motor belirtilerin düzeltilmesine odaklanılmış ya
da amantadin, anti-kolinerjikler gibi ilaçlarla semptomatik tedavi
hedeflenmiştir. Ancak adenozin A2A reseptör antagonistlerinin
depresyon, anksiyete, bilişsel fonksiyon bozuklukları gibi PH’nin
motor-dışı belirtilerinde de fayda sağladığı gösterilmiştir (43,44).
Adenozin reseptörlerinin PH ile ilişkisi dikkate alındığında selektif
olmayan adenozin reseptör antagonisti kafeinin, PH tedavisinde
etkili olabileceği düşünülmüştür. Kafein tüketenlerde PH gelişme
olasılığının azaldığı epidemiyolojik olarak gösterildikten sonra
kafein-PH ilişkisi üzerine çalışmalar yoğunlaşmıştır (43,45,46).
Kafeinin 10 mg/kg dozunda uygulanmasının farelerde MPTP
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toksisitesine karşı dopaminerjik nöronları koruduğu gösterilmiştir
(47). Kafeinin nöroprotektif etkisi klinik çalışmalarla araştırılmış
ve 6 haftalık kontrollü bir çalışmada total BPHDÖ skorunda
azalma sağladığı, ancak motor dalgalanmalar ve diskinezilerde
azalma yapmadığı ya da gün içi uyuklamada azalmaya neden
olmadığı gözlenmiştir (45,46).
PH patofizyolojisinde kortikostriatal yolakta ve bazal
gangliyonların döngüsü içerisinde subtalamafugal sinapslarda
artmış glutamaterjik aşırımın da rolü olduğu ve bu nedenle
de glutamaterjik reseptör blokajının PH tedavisinde etkili
olabileceği düşünülmüştür (48). Antiviral bir ilaç olan amantadin,
aynı zamanda NMDA reseptör antagonisti etki göstermekte
ve anti-diskinetik olarak PH tedavisinde kullanılabilmektedir
(49). Amantadinin etkileri üzerine yapılan klinik çalışmalarda,
motor belirti ve diskinezilerde fayda sağladığı, fakat motor-dışı
(halüsinasyon gibi) belirtilerde artışa neden olduğu gözlenmiştir
(45,50). Bir diğer NMDA reseptör antagonisti olan memantin,
Alzheimer hastalığı ile ilişkili demans tedavisinde kullanılmaktadır.
PH’nin ileri evrelerinde görülen demansta fayda sağlayabileceği
düşünülerek klinik çalışmalar yapılmış ve memantinin PH’de
diskineziler üzerinde olumlu bir etki göstermezken, dikkat ve
hafızada fayda sağladığı gösterilmiştir (45). Glutamaterjik reseptör
alt tiplerinden mGLu5 reseptörlerinin PH’de olası nöroprotektif
etkileri deney hayvanlarında in vivo olarak çalışılmış ve umut
vadeden sonuçlar elde edilmiştir (50). Buna bağlı olarak yapılan
klinik çalışmalarda ise L-DOPA kullanımına bağlı diskinezileri
hafifletebildiği, ancak deney hayvanlarından elde edilen sonuçları
destekleyemediği gözlenmiştir (50,51). mGLu5 reseptörü
pozitif allosterik modülatörü olan 4-Fluorofenil-{(2R,5S)-5-[5(5-fluoropiridin-2-il)-1,2,4-oksadiazol-3-il]-2-metilpiperidin1-il}metanon (5PAM523) molekülü ile yapılan bir çalışmada,
hippokampus bölgesinde mGLu5 reseptörlerinin modülasyonunun
nörotoksik etkilere neden olabildiği de gösterilmiştir (51,52).
Glutamat reseptörlerinin PH’deki etki-yan etki tartışmalarının
yanı sıra, bir diğer tartışmalı nokta ise motor fonksiyonlarda
fayda sağlayabilmeleri için reseptörün antagonistlerinin
kullanılması gerekirken, hastalığın anksiyete, depresyon, bilişsel
bozukluklar gibi motor-dışı belirtilerinin tedavisi için ise agonist
kullanılmasının gerekliliğidir.
Glial hücre kaynaklı nörotrofik faktör (GDNF), dopaminerjik
nöronlarda bulunduğu bilinen ve hastalığın modifikasyonunda
etkili olabileceği düşünülen nörotrofik faktörlerden biridir.
PH’de GDNF’nin etkilerini değerlendirmek için yapılan
klinik çalışmalarda rekombinant GDNF’nin intraventriküler
enjeksiyonunun ya da direkt bilateral putamene infüzyonunun
faydalı olduğu gösterilememiştir (53). Benzer şekilde adeno ilişkili
viral vektör-2 (AAV) aracılı neurturin nörotrofik faktörünün
(CERE-120) bilateral putamene enjeksiyonu ile yapılan 12
kişilik küçük bir klinik çalışmada hastalığın klinik belirtilerinde,
BPHDÖ skorunda bir miktar iyileşme gözlense de daha sonrasında
gerçekleştirilen çok merkezli kontrollü çalışmada aynı başarı elde
edilememiştir (53,54).
Epidemiyolojik
çalışmalar,
sigara
içmenin
PH
semptomlarının başlangıcını erteleyebileceğine işaret etmektedir.
Nikotinin alfa-sinüklein agregasyonunu inhibe ettiği ve
nigrostriatal hasara karşı koruyucu etkili olduğu deneysel
olarak gösterilmiştir (55). Nikotinin etkileri üzerine küçük
gruplarla yapılan klinik çalışmalardan ise tartışmalı sonuçlar
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elde edilmiştir. Beş çalışmadan üçünde etkisiz olduğu, birinde
motor skorda iyileşme sağladığı, diğerinde ise kötüleştirdiği
belirtilmiştir (56). Yapılan çalışmaların küçük ölçekli olması,
nikotinin uygulandığı dönemin birbirinden farklı olması
sonuçların çelişkili olmasının sebeplerinden olabilir. Yakın
zamanda gerçekleştirilen açık etiketli daha büyük ölçekli bir
klinik çalışmada, transdermal nikotin bandının motor skorda
iyileşme sağladığı ve dopaminerjik terminallerde dejenerasyonun
ilerleyişini yavaşlattığı belirtilmiştir (56).
Nöroenflamatuvar süreçlerin PH’deki rolünün anlaşılması
ile birlikte, anti-enflamatuvar ilaçların hastalığın ilerleyişini
yavaşlatabilecek potansiyeli olduğu düşünülmüştür. Siklooksijenaz
inhibitörlerinin deney hayvanlarında başarılı olması üzerine geniş
ölçekli epidemiyolojik çalışmalar yapılmış, ancak ibuprofenin PH
oluşumunda %27’lik azalmaya sebep olması hariç başarılı olduğu
gösterilememiştir (57). Bu nedenle PH’de immünomodülasyonun
ilerleyen dönemde değil, daha erken dönemde tedaviye girmesi
gerektiği düşünülmüştür. Geniş spektrumlu bir antibiyotik olan
minosiklin hem deney hayvanlarında hem de PH hastalarında
denenmiştir. Minosiklin deney hayvanlarında güçlü antienflamatuvar etki göstermiştir ve yapılan klinik çalışmalarda,
erken dönem PH tedavisinde de fayda sağlamıştır. Bu nedenle
faz 3 çalışmalarının faydalı olacağı düşünülmüştür (58,59).
Anti-enflamatuvar ilaçların başarılı sonuçlarının olması LRRK2
enzimi inhibisyonu aracılı ya da peroksizom proliferatör ile aktive
edilmiş reseptör gamma koaktivatörü 1-alfanın rosiglitazon,
metformin, resveratrol ile aktivasyonu aracılı tedaviler, PH’de
umut vadetmektedir (58).
Koenzim Q10, kreatin, vitamin A ve C gibi nöroprotektif
olabileceği düşünülen moleküller ve TCH346, CEP-1347 gibi
anti-apoptotik moleküllerin deney hayvanlarından elde edilen
olumlu sonuçları doğrultusunda klinik çalışmalar yapılmış,
ancak hastalığın ilerleyişini durduracak ya da belirtilerde azalma
sağlayacak olumlu sonuçlar elde edilememiştir (37,60,61,62).
Teknolojinin ilerlemesi ve bilimin gelişmesi ile birlikte yepyeni
tedavi olanakları ortaya çıkmaktadır. Gen tedavisi bu yöntemlerden
biridir. Gen tedavisi ile belirli beyin bölgelerinde hedef proteinin
ifadesinin viral vektör aracılı gen transferi ile değiştirilmesi ya
da farklı kaynaklı hücre greftlerinin aktarılması ile nöronların
korunması, yenilenmesi ya da işlev kazanması hedeflenmektedir
(63). Bu amaçla gerçekleştirilen klinik çalışmalarda AAV2aracılı glutamik asit dekarboksilaz (GAD), aromatik L-amino
asit dekarboksilaz (AADC) gen aktarım tedavileri denenmiştir
(64,65). Putamene AADC enjeksiyonunun faz 1 çalışmalarında,
L-DOPA’dan dopamin sentezini artırdığı ve PH semptomlarını
orta derecede iyileştirdiği, subtalamik çekirdeğe GAD enjeksiyonu
ile talamus üzerindeki GABAerjik baskının artırılarak hastalarda
özellikle enjeksiyonun kontralateral tarafında motor belirtilerde
rahatlama sağladığı gösterilmiştir, ancak faz 2 çalışmaları aynı
başarıyı sağlayamamıştır (63).
Nöroprotektif Tedavide Yeni Yaklaşım: Alfa-Sinükleini
Hedeflemek
Alfa-sinüklein 14.46 kDa moleküler ağırlığında, beyinde
yüksek oranda presinaptik olarak ifade edilen nöronal bir proteindir.
Alfa-sinükleinin fizyolojik rolü tam olarak bilinmemekte, ancak
sinaptik veziküllerin oluşumunda, veziküler homeostazda, vezikül
boyutunun ayarlanmasında ve sinaptik aşırımda rolü olduğu,
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bunun dışında dopamin salıverilmesinde ve depolanmasında da
görev aldığı düşünülmektedir (66).
Alfa-sinükleinin Lewy cisimciklerinin temel bileşenini
oluşturuyor olması ve hücre ölümü ile ilişkilendirilmesi, alfasinüklein agregat oluşumunun önlenmesinin veya agregatların
yıkımının sağlanmasının iyi bir tedavi hedefi oluşturabileceğini
düşündürmektedir (20). Alfa-sinüklein aşırı üretiminin RNA
susturularak (siRNA ile) engellenmesi, proteininin katlanmamış
monomerik yapısı stabilize edilerek agregatlar halinde biriken
oligomerik formuna dönüşümünün engellenmesi ya da protein
yıkım yolaklarının (otofajik yolaklar) aktivasyonu ile agregatların
temizlenmesinin artırılması gibi farklı mekanizmalar aracılığıyla
PH’nin gelişimini ve ilerlemesini önleyecek yeni tedavilerin
geliştirilebileceği düşünülmektedir (63). Şu ana kadar bu konuda
yapılmış veya sürmekte olan çalışmaların büyük çoğunluğu
pre-klinik aşamadadır. Alfa-sinüklein yapısal bir proteindir ve
sentezinin baskılanmasının normal fizyolojik fonksiyonları nasıl
etkileyeceği ya da insanda hastalığın ilerleyişini durdurmada
nöroprotektif etkisinin olup olmayacağı bilinmemektedir.
Alfa-sinükleini hedefleyen tedaviler etki mekanizmalarına göre
aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:
1) Alfa-sinüklein üretiminin azaltılması:
Alfa-sinüklein agregatları hastalığın seyrine göre medulladan
kortekse kadar beynin pek çok bölgesinde bulunmaktadır. Alfasinüklein gen duplikasyonu ve triplikasyonunun PH nedenlerinden
biri olduğu da bilindiğinden, alfa-sinüklein üretiminin
azaltılmasının iyi bir tedavi yaklaşımı olabileceği düşünülmektedir.
Sitozolik alfa-süklein seviyesinin azaltılması proteinlerin oligomer
oluşturma riskini de azaltarak, agregat oluşumunu önleyebilir
ve PH’de duyarlı olan nöronların canlılığını ve fonksiyonlarını
koruyabilir (67). Alfa-sinüklein üretimini azaltmanın bir yolu
RNA interferansıdır. İnsan alfa-sinükleininin ektopik ifadesinin
susturulduğu lentiviral vektör aracılı short hairpin (sh) alfasinüklein RNA’sının sıçan striatumuna verildiği ve küçük
inhibitör RNA’nın (siRNA) fare hippokampusuna iki haftalık
infüzyon şeklinde uygulandığı, endojen alfa-sinüklein ifadesinin
direkt olarak azaltılmasının hedeflendiği çalışmada, uygulamalara
bağlı toksisite gözlenmemiştir (68). Bu çalışmalardan elde edilen
olumlu bulgular sonucunda klinik çalışmalara geçilmeden önce
alfa-sinüklein seviyesini azaltmada unilateral kronik siRNA
infüzyonunun etkileri sincap maymunlarında test edilmiştir (69).
Çalışmanın sonucunda maymunlarda alfa-sinüklein seviyesinin
tedavi edilmeyen tarafa göre %40-50 civarında azaldığı
gözlenmiştir (67,69). Sıçanlarda, alfa-sinükleini hedefleyen
siRNA içeren ya da kontrol siRNA içeren AAV vektörleri SNpc’ye
unilateral olarak enjekte edilmiştir. Alfa-sinüklein miktarında
4 hafta gibi kısa bir sürede azalma olduğu, striatal dopamin ve
tirozin hidroksilaz pozitif hücrelerde de azalma olduğu, ancak bu
azalmaların kontrol siRNA içeren AAV vektör enjeksiyonlarında
gerçekleşmediği gösterilmiştir (70). RNA aracılı gen susturulması
gibi alfa-sinüklein geninin transkripsiyonunun azaltılmasının da
patolojide etkili olduğu düşünülmüş ve bu nedenle β2-adrenerjik
reseptör agonisti klenbuterolün nöroblastoma hücre kültüründe
ve sıçan kortikal nöronlarında alfa-sinüklein ifadesine etkisi
değerlendirildiğinde, SNCA mRNA seviyesinde ve alfa-sinüklein
protein seviyesinde azalmaya neden olduğu gösterilmiştir (71). β2adrenerjik reseptör agonistlerinin PH tedavisindeki rolü üzerine
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henüz klinik çalışma yapılmamış olsa da 4 milyon Norveçlinin
tarandığı 2 büyük epidemiyolojik kohort çalışmasında, β2adrenerjik reseptör agonisti kullanımının PH gelişme riskini
azalttığı ve antagonist kullanımının ise riski artırdığı gözlenmiştir
(71). Alfa-sinüklein ifadesinin azaltılmasının faydalı olacağını,
yeni bir tedavi yöntemi olabileceğini söyleyen çalışmaların
yanı sıra, alfa-sinüklein üretiminin azalmasına bağlı SNpc’de
dopaminerjik nöronlarda, striatumda dopaminerjik terminallerde
azalma olduğunu, nörodejenerasyonun ilerlediğini ve motor
fonksiyonlarda bozulma meydana geldiğini gösteren çalışmaların
da bulunması, üretiminin azaltılmasının mı hastalığa karşı
koruyucu olduğu, yoksa alfa-sinüklein varlığının mı koruyucu
olduğu konusunda tartışma yaratmaktadır (63,68,70).
2) Alfa-sinüklein agregatlarının oluşumunun engellenmesi:
Alfa-sinükleinin agregat oluşumu engellenebilirse, normal
fonksiyonunu devam ettirebilir ve agregat oluşumuna bağlı
toksik etkiler önlenebilir. Bu amaçla ısı şok proteinler (HSP),
özellikle küçük HSP2’ler kullanılmaktadır (67). İn vivo ve in
vitro agregasyonu önlemedeki faydalarını gösteren çalışmalar
olmakla birlikte henüz klinik çalışma aşamasına gelmiş olan
HSP bulunmamaktadır. Agregasyonun önlenmesi için kullanılan
bir başka yöntem ise hedef epitoplara yüksek seçicilik gösteren
‘intrabody/nanobody’lerin kullanılmasıdır. İntrabody’ler, alfasinüklein monomerlerinin agregasyon eğilimi gösteren amiloid
beta olmayan bileşeni (NAC) ya da C-terminal bölgelerine
müdahale ederek oligomerizasyonu engellerler. VH14*PEST
nanobody direkt olarak alfa-sinükleinin NAC bölgesini, NbSyn87
ise C-terminalini hedef alan moleküllerdir. AAV vektör aracılı alfasinüklein aşırı ifadesi sağlanan sıçanların nigrasına alfa-sinüklein
enjeksiyonundan 3 hafta sonra yine AAV vektör aracılı VH14*PEST
ve NbSyn87 molekülleri enjekte edilmiştir. VH14*PEST ve
NbSyn87 moleküllerinin nigral dejenerasyonu engellediği, motor
fonksiyonlarda bir miktar iyileşme sağladığı ve VH14*PEST’in
striatal dopaminerjik tonusu koruduğu gösterilmiştir (72).
İntrabody’lerin kullanıldığı çalışmaların olumlu sonuçları olsa
da, SSS’ye viral vektör aracılı doğrudan enjeksiyonunun gerekli
olması, tedavi olarak kullanımını kısıtlamaktadır.
ANLE138b, oligomer modülatörü bir alfa-sinüklein agregasyon
inhibitörüdür. ANLE138b’nin alfa-sinüklein agregasyonunu
azalttığı ve hastalığın ilerleyişini hastalığın belirli bir evresinden
sonra bile inhibe ettiği PH fare modelinde gösterilmiştir (73).
NPT200-11 molekülünün ise alfa-sinüklein agregasyonunu
hücre modellerinde azalttığı ve engellediği, faz 1b çalışmasında
da sağlıklı gönüllülerde güvenli ve tolere edilebilir olduğu
gösterilmiştir (67,73). NPT100-18A ise yabanıl tip alfa-sinüklein
oligomerlerinin membranda oluşumunu azaltan üçüncü preklinik
moleküldür. Ancak henüz klinik olarak test edilmemiştir (73).
3) Alfa-sinükleinin intraselüler yıkımının artırılması:
Alfa-sinüklein proteini üzerinden tedavi yaklaşımlarından bir
diğeri ise yıkım mekanizmalarının (otofajik yolakların, ubikutinproteozom sisteminin) aktivasyonu ile alfa-sinüklein temizliğinin
artırılmasıdır. Yanlış katlanan bu proteinin spesifik olarak
yıkımının nöronal ölümü engelleyebileceği ve sadece motor değil
aynı zamanda motor-dışı semptomlarda da iyileşme sağlayabileceği
düşünülmektedir. Otofaji, bütün ökaryotik hücrelerde sıkı
bir şekilde kontrol edilen hücresel ölüm ve geri dönüşüm
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mekanizmasıdır. Otofajik yolakların aktivasyonu ile yanlış
katlanmış, birikmiş agregatların temizliği ve hücresel atık protein
yükünün azaltılması, böylece hücrenin yaşamsal faaliyetlerinin
devam ettirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla yapılan pek çok
pre-klinik çalışma bulunmaktadır (63,74,75). Rapamisin, otofajik
yolağı aktive ettiği bilinen en önemli ilaçlardan birisidir. Rapamisin
aracılı otofaji indüksiyonu ile hücre kültüründen, transgenik
fare modellerine ve toksin kaynaklı PH modellerine kadar pek
çok farklı modelde alfa-sinüklein agregatlarının temizliğinin
arttığı, hücre ölümünün ve sinaptik hasarın azaldığı, motor
fonksiyonlarda iyileşme sağlandığı, mitokondriyal fonksiyonların
düzeldiği ve L-DOPA kullanımına bağlı diskinezilerde iyileşme
sağlandığı gösterilmiştir (75). Rapamisin verilerek alfa-sinüklein
agregatlarının yıkımının artırılması, tedavi için umut vadetmekte,
ancak etkisinin seçici olmaması, immün baskılanmaya neden
olması ve solunum yolu enfeksiyonları, gastirit, lökopeni,
hipertrigliseridemi, hiperkolesterolemi gibi yan etkilerinin olması
bu ajanın uzun süreli kullanımını kısıtlamaktadır (67). Sadece
rapamisin ile değil Drosophila PH modelinde metformin ve
5-aminoimidazol-4-karboksamid ribonükleotidin, hücre kültürü
modelinde resveratrolün ve 2-hidroksipropil-β-siklodekstrinin,
transgenik fare modelinde prolil oligopeptidaz inhibitörü KYP2047’nin ve Isorhynchophylline’nin otofaji aktivasyonu ile alfasinüklein agregatlarının yıkımını artırdığı ve nöroprotektif etkili
olabilecekleri belirtilmiştir (75,76,77,78,79,80). Rapamisin gibi
otofajik aktivasyona neden olan, ancak bunu mTOR yolağından
bağımsız olarak şaperon aracılı olarak gerçekleştiren doğal
basit şeker yapısındaki trehaloz ise bir diğer önemli ilaçtır (63).
Trehalozun şaperon aracılı otofaji aktivasyonu ile nörodejeneratif
hastalıklarda agregatların yıkımını artırdığı, nöroprotektif
etkili olduğu hayvan modellerinde gösterilmiştir, ancak etki
mekanizması tam olarak aydınlatılamamıştır (63,81). Bir hücre
kültürü çalışmasında trehaloz uygulanmasının tek başına hücre
canlılığını artırdığı ve otofagozom oluşumunda artışa neden
olduğu, fakat alfa-sinüklein fibrillerinin oluşumunda ya da toksik
etkilerinde azalma olmadığı gösterilmiştir (82). Bütün bu sonuçlar
dikkate alındığında tedavideki rolü ve başarısı hala tartışmalıdır.
MSDC-0160 adlı mitokondriyal pirüvat taşıyıcı modülatör
molekül kullanılarak, mitokondriye pirüvat taşınmasının
azaltılması ise bir başka mTOR inhibisyonu stratejisidir. Bu amaçla
yapılmış hücre kültürü çalışmasında MSDC-0160 molekülünün
MPP+ toksisitesine karşı, otofajiyi indükleyerek koruyucu olduğu,
Engrailed-1 heterozigot knock out farelerde nigral dopaminerjik
nöronları otofajiyi arttırarak koruduğu gösterilmiştir (67). Ancak
alfa-sinüklein agregasyonu ile oluşturulan memeli modellerinde
yapılmış bir çalışma henüz bulunmamaktadır.
Otofaji ve hücre ölümünün düzenlenmesinde kritik rolü
olan beklin-1’in gen transfer aracılı aşırı ifadesinin, alfasinüklein birikimini hücre kültürü ve fare modellerinde
azalttığı gösterilmiştir (83). Ancak güvenilirliğinin ve tolere
edilebilirliğinin araştırılması gerekmektedir.
Nilotinib
hücre
büyümesinden,
farklılaşmasına,
proliferasyonuna ve protein fosforilasyonuna kadar vücutta pek
çok fizyolojik işlemde görev alan Abelson mürin lösemi virüsü
onkogenini (c-abl) inhibe ederek etki gösteren anti-kanser
bir ilaçtır. Parkinson hastalarının beyin dokularında yapılan
bir çalışmada c-abl aktivitesinin artırılmasının alfa-sinüklein
fosforilasyonunu ve agregasyonunu artırdığı; başka bir çalışma da
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ise parkin gen aktivitesini azalttığı gösterilmiştir (67). Nilotinibin,
A53T transgenik fare modelinde alfa-sinüklein ifadesini azalttığı
ve viral vektör aracılı alfa-sinüklein toksisitesine karşı nigral
dopaminerjik nöronları koruduğu gösterilmiştir (84). Nilotinibin
otofaji indüksiyonu aracılı agregasyon üzerindeki olumlu
etkilerine rağmen kan beyin bariyerini geçemiyor olması gibi
farmakokinetik özellikleri tedavi potansiyelini kısıtlamaktadır.
PH’nin genetik formlarının daha iyi anlaşılması ve
otofajik yolakların hastalıktaki rolünün çalışılması ile birlikte
glukoserebrosidaz beta asit 1 (GBA1) mutasyonu-PH ilişkisi
dikkat çekmiştir. Lizozomal otofajik yolakta etkili olan
β-glukoserebrosidaz (GCase) enzim aktivasyonunun tedavi edici
potansiyeli olduğu düşünülmektedir (63,75,85). Hücre kültürü
ve transgenik hayvan modellerinde ambroksol, izofagomin gibi
ilaçlarla yapılan deneylerde başarılı sonuçlar elde edilmiştir
(75). Mukolitik olarak kullanımı Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi
tarafından onaylanmış olan ambroksolün şaperon özelliği ile yanlış
katlanmış GCase’in aktivitesini düzenleyerek, GBA1 mutasyonu
ile ilişkili PH’de etkili olabileceği düşünülmektedir (63).
4) Ekstraselüler alfa-sinüklein yıkımının artırılması:
Yapılan çalışmalar alfa-sinükleinin sadece intraselüler
sinaptik bir protein olmadığını, aynı zamanda ekstraselüler olarak
da bulunduğunu göstermiştir. Yanlış katlanmış alfa-sinükleinin
hücreler arası transferi de alfa-sinüklein agregatlarının artmasının
önemli basamaklarından biri olabilir. Bu nedenle, PH tedavi
yaklaşımları arasında aktif ve pasif immünoterapi de önemli bir
seçenek oluşturmaktadır. Hücre içerisine giremeyen antikorlar,
ekstraselüler alfa-sinüklein moleküllerini hedeflemektedir. Hem
aktif hem de pasif immünoterapinin alfa-sinüklein agregasyonunu
ve ilişkili davranışsal bozuklukları azalttığı hayvan modellerinde
gösterilmiştir (63,86,87). İmmünoterapi aynı zamanda
mikroglial aktivasyonu da tetikleyerek nörodejenerasyona karşı
anti-enflamatuvar etki sağlamaktadır. AFFITOPE PD03A
adlı alfa-sinükleini taklit eden peptid formülasyonlu molekül
ile erken dönem Parkinson hastalarına aktif immünoterapi,
faz 1 klinik çalışmalar kapsamında uygulanmıştır. Yüksek ve
düşük olmak üzere iki farklı doz uygulanan klinik çalışmada,
her iki dozun da iyi tolere edildiği ve ciddi bir yan etki
oluşturmadığı gözlenmiştir (63,67,88). PRX002 molekülü ile
alfa-sinükleine karşı pasif immünoterapi uygulaması da faz 1a
ve 1b aşamalarından geçmiş ve her iki aşamada da serum alfasinüklein seviyesinin azaldığı, doz kısıtlayıcı ciddi bir yan etkinin
oluşmadığı gösterilmiştir (67,89). Bunun üzerine PASADENA
adlı faz 2 çalışması Avusturya, Fransa, Almanya, İspanya ve
Amerika Birleşik Devletleri’nde başlatılmıştır (73). BIIB-054
molekülü kullanılarak yapılan alfa-sinüklein pasif immünoterapi
çalışmasında, bu molekülün sağlıklı gönüllülerde iyi tolere
edildiği ve beyin omurilik sıvısı içerisinde tayin edilebildiği
gösterilmiştir (67). BIB054 molekülü ile ilgili faz 2 çalışmaları
da devam etmektedir (73).
5) Ekstraselüler alfa-sinüklein alımının engellenmesi:
Alfa-sinükleinin nöronlardan ya da glial hücrelerden
ekstraselüler aralığa salgılanması ve diğer hücreler tarafından
alınması, böylece patolojinin nöronlar arasında yayılması ile
ilişkili moleküllere dair çok az bilgi bulunmaktadır. Yapılan bir
çalışmada alfa-sinüklein fibrillerinin ve tau fibrillerinin hücre
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yüzeyindeki heparan sülfat proteoglikanlara (HSPG) bağlandığı ve
endositoz ile alındığı, hücre kültüründe heparin, klorat, heparinaz
veya anahtar HSPG sentetik enzimi, Ext1’in genetik olarak
“knock down” yapılması ile de bloke edildiği belirtilmiştir (90).
Böylece alfa-sinükleinin ekstraselüler alımının kısıtlanmasının
Lewy patolojisini yavaşlatabileceği düşünülmektedir.
Bir başka strateji ise, alfa-sinüklein fibrillerinin ya da
oligomerlerinin alımı için gerekli olan potansiyel bir reseptör
varlığının araştırılmasıdır. Yapılan bir çalışmada monomerik
alfa-sinüklein olmasa da fibriller alfa-sinükleinin hücre yüzeyinde
yer alan lenfosit-aktivasyon-geni 3 (LAG3) proteinine yüksek
afinite ile bağlandığı, bağlanması ile patolojik alfa-sinükleinin
endositoz aracılığıyla nöronlara alındığı, yapısal ve fonksiyonel
toksisiteye neden olduğu gösterilmiştir (91). Bu nedenle
LAG3 inhibisyonunun, bağlanmanın azaltılması yoluyla alfasinüklein agregasyonunun önlenmesinin de etkili olabileceği
düşünülmektedir.

Sonuç
PH patofizyolojik mekanizması nedeniyle kompleks bir
hastalıktır. Günümüzde semptomatik tedavi sağlayan L-DOPA
ve dopamin agonistlerinin yerine geçebilecek, etiyolojiye
yönelik tedavi seçenekleri henüz bulunmamaktadır. PH’nin
temel patolojik belirteci olan Lewy cisimcikleri ve içeriğindeki
alfa-sinüklein agregatlarına bağlı nöron ölümü, tedavide
agregatların yıkımının iyileşme sağlayabileceğini ve hatta
hastalığın ilerleyişini durdurabilecek nöroprotektif etkiye sahip
olabileceklerini düşündürmektedir. PH’nin tedavisi için pek çok
yeni yöntem ve molekül üzerinde çalışmalar devam etmektedir.
Ancak tedavide, bireyler arası değişen genetik faktörler ve etkileri
belirlenebildiğinde, patolojinin başlangıç noktası ve oluşum
zamanı tespit edilebildiğinde ve hastalığın ilerleyiş mekanizması
ortaya konulabildiğinde daha başarılı sonuçlar elde edilebilecektir.
Buradan yola çıkarak son yıllarda üzerinde oldukça yoğun çalışılan
nöroprotektif tedavi yöntemleri sadece PH için değil, diğer pek
çok nörodejeneratif hastalık için de umut vadetmektedir.
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