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ÖZET

G ün üm ü z ve g elecekte parkinson
farm akolojik tedavi yaklaşım ları

ABSTRACT

hastalığı

için

Pharm acological tream ent approachs for parkinson's
disease today and in the future

Parkinson hastalığı, nigrostriatal yolakta dopam inerjik nöronların kay

Parkinson's disease, a chronic progressive neurodegenerative disorder

bına bağlı olarak oluşan, tremor, bradikinezi, rijidite ve postural denge

induced by loss of dopaminergic neurons in the nigrostriatal pathway,

bozuklukları ile karakterize, kronik ilerleyici nörodejeneratif bir bozuk

is characterized by bradykinesia, rigidity, tremor and postural instability.

luktur. Parkinson hastalığı dünya genelinde 5 milyon kişiyi etkilem ekte

Parkinson's disease affects 5 million people and it is the second most

ve en yaygın ikinci nörodejeneratif bozukluk olarak bilinm ektedir. Şu

com mon neurodegenerative disease w orldw ide. Currently available

an m evcut tedaviler, nörodejeneratif süreci değiştirm eye değil, semp-

treatments are not intended to change the neurodegenerative process

tom atik tedaviler ile yaşam kalitesini arttırm aya yöneliktir. Levodopa

but with the aid of symptomatic treatments patients' quality of life will be

Parkinson hastalığının motor sem ptom larının tedavisinde en etkili ilaç

improved. Although levodopa is the most effective drug in the treatment

olmasına rağmen, bir süre sonra diskinezi ve motor dalgalanmalara

of the motor symptoms of Parkinson's disease, it leads to dyskinesias and

sebep olması nedeniyle, ya levadopa dozunun değiştirilm esi ya da

motor fluctuations. Thus, levodopa dosage has to be changed or new

tedaviye diğer ilaçların (dopamin agonistleri, katekol-O-metiltransferaz

drugs (e.g., dopam ine agonists, catechol-O-methyltransferase inhibitors,

inhibitörleri, monoamin oksidaz tip B inhibitörleri gibi) eklenm esi gerek

m onoamine oxidase type B inhibitors) m ust be added to the treatment

m ektedir. Bu sebeple konvansiyonel tedavilere alternatif olarak yeni

of Parkinson's disease. Therefore, it has been started to develop new

tedavi yaklaşım ları geliştirilm eye başlanm ıştır. Bu yaklaşım lar, genellikle

therapeutic approaches as an alternative to conventional therapies. These

diskinezi ve motor dalgalanm aları iyileştirm eye yönelik sem ptom atik

approaches are currently treating dyskinesias and motor fluctuations

olup, bunların yanı sıra nörotrofik faktörler ve hücre transplantasyonu

symptomatically. On the other hand treatm ent with neurotrophic factors

gibi henüz başlangıç aşam asında olan, onarıcı yaklaşım larda yer alm ak

and cell transplantation belong to the restorative approaches, which

tadır. Sem ptom atik tedavi yaklaşım ları; derin beyin stim ülasyonu, sub-

are alm ost at the beginning of investigation. Symptomatic treatment

kütan apom orfin, karbidopa/levodopa intestinal jel, the Accordion Pill®,

approaches are deep brain stim ulation; subcutaneous apomorphine;

uzatılmış salımlı am antadin, adenozin reseptör antagonistleri, metabot-

carbidopa/levodopa intestinal gel; the Accordion Pill; extended-release

ropik glutam at reseptör antagonistleri ve gen tedavisidir. Bu makalede

am antadine; adenosine receptor antagonists; metabotropic glutamate

yukarıda sözü edilen terapötik yaklaşım ların olumlu ve olum suz yönleri

receptor antagonists and gene therapy. Some of these approaches have

ele alınm ıştır. Bu yaklaşım lardan bir kısmı yakın zamanda kullanılmaya

recently been used, w hile others are still being investigated. All of these

başlanm ış, bir kısmı ise halen klinik araştırma aşam asındadır. Tüm bu

approaches have been a new hope for Parkinson's disease patients.

yaklaşım lar Parkinson hastaları için yeni um ut kaynağı oluşturmaktadır.
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GİRİŞ

refleks bozukluklarıdır (2). Genel hastalık yükünü arttırm a
sı açısından m otor olm ayan sem ptom lar önem li bir yer

Parkinson hastalığı yaşa bağlı olarak ortaya çıkan ikinci

tutar. Bu sem ptom lar, nigrostriatal yolakta sinaptik aralık

en yaygın progresif n ö ro dejeneratif bozukluktur. O rtala

ta d o p am in erjik etkin liğ in azalm ası sonucu ortaya çık

ma olarak 60 ila 65 yaşları arasındaki kişilerde başlangıç

m aktadır (Şekil 1). Ruh hali değişiklikleri, kognitif bozuk

gösterm ektedir (1). Parkinson hastalığında klinik belirtiler

luklar, uyku kontrol bozukluğu, koku alm a ve otonom ik

m otor ve m otor olm ayan sem p to m larla karakterizedir.

fonksiyon bozuklukları, gastrointestinal sem ptom lar, gör

Motor bozukluklar; tremor, rijidite, bradikinezi ve postural

sel h a lü sin a syo n la r ve diğer n ö ro p sik iya trik d u ru m lar
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te d a v ile r d o p a m in e rjik sistem ü ze rin d e o d aklan m aya
devam e tm ek te d ir. P arkinso n h astalığ ın ın te d a visin d e
öncelikli tercih edilen ilaçlar Levodopa, Dopamin agonistleri, K ateko l-O -m etiltran sferaz in h ib itö rle ri, M onoam in
oksidaz tip B inhibitörleridir (6). Dopamin prekürsörü olan
levodopa ile tedaviye başladıktan kısa süre sonra (3 ila 5
yıl) diskinezi ve on/off fenom enini içeren motor dalgalan
m aların görülm esi levodopanın etkililiğin i sınırlandırm ış
ve bu durum ye n i ilaçların g e liştirilm e si için kapsam lı
çalışm aların ya p ılm a sıyla so n u çla n m ıştır. Bu çalışm alar
Şekil 1: N igrostriatal yolaktaki sinap tik aralıklarda n orm alde olm ası
gereken dopam in m iktarı (A) Parkinson hastalığ ında ileri d erecede
azalın ca (B) d o p a m in e rjik p o st-sin ap tik re se p tö rle re b ağlanan
dopam in m iktarı azalm aktadır.

arasında d o p am in erjik olm ayan te d avilerd e n adenozin
reseptör antago nistleri (istrad efilin , p reladenant), metabotropik glutam at reseptör 5 antagonistleri (m avoglurant,
dipraglurant) gibi ilaçlar yer alm aktadır ve bunların yanın 
da nörotrofik faktörler ve gen tedavileri çalışm aları da sür
dürülm ektedir (3,7).

Dopamin

Asetilkolin

Parkinson hastalığı değerlendirm e ölçeği olan UPDRS
(Unified Parkinson's disease rating scale), parkinson hasta
larında hastalık şiddetinin klinik olarak değerlendirilm esi
amacıyla yaygın olarak kullanılan bir değerlendirm e ölçeği
dir. Postural instabilite varlığını, hafif ve şiddetli parkinson
hastalığını ayırt etm ede ve orta ve ileri Parkinson hastala
rında yaşam kalitesini belirlem ede yarar sağlar. Testin uygu
lanması hastalığın şiddetine göre uzun olabilm ektedir (8).

Şekil 2 : D op am in erjik etkin likte m eydana gelen d ram atik azalm a
d o p a m in e rjik sistem ile k o lin e rjik sistem arasın d aki d eng eyi
bozduğundan ko linerjik etk in lik norm alden çok daha fazladır.

Bu m akalede Parkinson hastalığı için yakın zam anda
kullanılm aya başlanm ış ve aynı zam anda halen geliştiril
mekte olan bazı tedavi yaklaşım larının olum lu ve olumsuz
yönleri ele alınm aktadır.

m otor olmayan sem ptom lar arasında yer alm aktadır (3,4).
Parkinson hastalığında en önem li patolojik bulgular, bey
nin substantia nigra adı verilen bölüm ünde, dopam in üre

Parkinson hastalığı için geliştirilen tedavi yaklaşım ları
tem elde iki ana tiptir:
1) Sem ptom atik yaklaşım lar; derin beyin stim ülasyonu,

ten nöronların kaybı ve Lew y cisim ciklerinin varlığıdır (5).

gen ted avileri [Prosavin, AAV2-hAADC (adeno assosiye

Aslında do pam inerjik etkinlikte m eydana gelen dram atik

virüs aracılı insan Arom atik L-Amino Asit Dekarboksilazı -

azalma dopam inerjik sistem ile kolinerjik sistem arasında

ad en o a sso cia te d v irü s m ed ia te d H um an A ro m a tic

ki dengeyi bozduğundan kolinerjik e tkin lik de artm akta

L-Amino Acid Decarboxylase) gen tedavisi gibi] ve diğerleri,

dır (Şekil 2).
Parkinson hastalığının dünya çapında 5 m ilyon insanı
etkiled iğ i ve bu durum un ö nüm üzdeki 10 yıl içerisinde

2) Onarıcı yaklaşım lar; Nörotrofik faktörler [GDNF (glia
kökenli nörotrofik faktör), CERE-120 (AAV2-neurturin) gibi]
ve hücre transplantasyonudur (9).

önem li derecede artacağı tahm in edilm ektedir. Artan prevalan sa rağm en P arkinso n h a sta lığ ın ın erken dönem

1. Semptomatik Yaklaşımlar

tedavisi için onaylanm ış ilaçlar son 10 yıl içerisinde çok az
değişm iştir. Bununla birlikte yan etkilerin ve motor kom p

1.1. Derin Beyin Stimülasyonu

likasyonların ortaya çıkışının geciktirilm esi veya azaltılm a
sı am acıyla, ilaç taşınm ası, dozlama ve kom binasyon teda

Parkinson hastalığının cerrahi tedavisinde uygulanan

v ile rin in ku llan ılm asın d a g e lişm e le r o lm u ştu r. M evcut

iki tem el stereotaktik yöntem bulunm aktadır: (i) unilateral
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1.2. Subkütan Apomorfin

lezyon o lu ştu ru lm a sı; (ii) derin beyin stim ü lasyo n u . Bu
yöntem lerin uygulandığı hedef yapılar; talam us (nucleus
v e n tro in te rm e d iu s), p allid u m (in te rn a l-p o ste rio r se g 

Parkinson hastalığının b aşlangıcında ilaçla tedaviye

m ent) veya subtalam ik nukleustur. Parkinson hastalığında

başlanılm ası düşünüldüğünde genellikle dopam in resep

en sık uygulanan yöntem , subtalam ik nükleusa uygulanan

tör agonistleri levodopa'ya tecih edilir (12). Bunun sebebi

derin beyin stim ülasyonudur (10).

dopam in ag o n istlerinin hem Parkinson hastalığı se m p 

Esansiyel trem or ve Parkinson hastalığıyla ilişkili tre 

tom larının tedavisinde levodopa'dan sonraki en güçlü ilaç

mor tedavisinde talam usa uygulanan derin beyin stim ü

grubu olm aları, hem de levodopa'ya göre daha az motor

lasyonu 1997'de, sub talam ik nukleus ve globus pallidus

kom plikasyon oluşturm alarıdır (13).
Apom orfin levodopa'ya benzer etki gösteren dopamin

internusa uygulanan derin beyin stim ülasyonu ise 2003'te
FDA onayını alm ıştır (11).

reseptör agonistidir. Ö ncelikle D2 dopam inerjik reseptör

Derin beyin stim ülasyonu, elektrik akım ı ileten elekt-

leri üzerine etkilidir (14). G enellikle D2 reseptör agonistik

rod adındaki m etal iletken parçaların beynin hareket ile

aktivitenin sem ptom atik antiparkinson etkiyi oluşturduğu

ilgili bölgelerine yerleştirilm esi ve onlara bağlanan beyin

kabul edilm ektedir (13). Daha az ölçüde ise, D1 reseptör

pili v a sıta sıy la beyn in u yarılm a sı işle m id ir. Beyin pili,

lerini etkiler. Apom orfin dopam in agonisti olm ası seb e

do pam in e ksikliğ i se b e b iy le fazla çalışm aya başlayan

biyle nöro psikiyatrik problem lere (sedasyon, konfüzyon,

beyin bölgelerini kontrol etm eyi am açlayan elektronik bir

görsel halüsinasyonlar ve psikoz) sebep olabilir. Fakat bu

cihazdır.

problem lerin görülm e sıklığı diğer oral dopam in agonist-

Hasta seçim i Parkinson h astalığ ının cerrahi te d a visi

lerine göre daha düşüktür.

nin so nu çların ı etkileyen en önem li faktö rlerd en biridir.

A p o m o rfin , Parkinson h astaların d a 'off' fe n o m e n in i

Parkinson h astalığının ilk 3-4 yılı derin beyin stim ülasyo 

kontrol etm ek için kullanılan bir ilaçtır. G ünüm üzde apo

nu için uygun d e ğ ild ir. Çünkü bu d ö n em de g e n e llik le

m orfin subkütan enjeksiyon ile verilm ekte ve semptom lar

ilaçlardan iyi ya n ıt alın ır ve ayrıca diğer bazı nörodeje-

20-30 dakikada hafiflem eye başlam aktadır. APL-130277,

n eratif h astalıklar, erken dö nem de Parkinson h astalığ ı

apom orfinin dil altına yerleştirilen ve ince şerit film olarak

nın b u lg u la rıy la b a ş la y a b ilir. B u n u n la b irlik te , dopa

verilen yen i farm asö tik fo rm u du r. Yapılan çalışm alar ile

cevab ın ın azaldığı geç veya term in al dönem hastaların

enjeksiyon kadar hızlı etki gösterdiği belirlenm iştir. Ayrıca,

cerrah isi de iyi sonuç v e rm e m e kte d ir; ayrıca , ileri yaşta

hangi dozun off süreci sem ptom larını hafiflettiğini belirle

(70 ve ü stü ), orta veya ileri d em an sı b u lu n a n , p rim e r

m ek için ilerleyen za m an la rd a, P arkinso n hastaların da

p siko zu olan h a sta la r d e rin b eyin stim ü la s y o n u için

APL-130277'nin etkisi incelenecektir. G eliştirilm ekte olan

uyg u n d e ğ ille rd ir. Bu n e d e n le , s u b ta la m ik n ü k le u sa

bu ilaç, kullanım kolaylığı açısından önem lidir (14). Parkin

u y g u la n a n d e rin b eyin s tim ü la s y o n u için en uygun

son hastası olan 16 kişide, APL-130277'nin tekli tedavisi

d ö n e m , h asta la rd a dopa doz sonu k ö tü le ş m e le rin in

nin, tolere ed ileb ilirliğ i, etkililiği ve güvenliliğinin değer

ortaya çıktığı ve m otor d a lg alan m aların başladığ ı "orta

lendirildiği faz II çalışm ası tam am lanm ıştır. 2016'da FDA

dö nem dir" (10).

onayına sunulm ası planlandığından, yakın zam anda faz III

Derin beyin stim ülasyonu, m otor dalgalanm alar, tre 

çalışm alarına başlanm ası düşünülm ektedir (15).

mor ve diskinezi tedavisi için kullanılabilm ektedir. Yapılan

1.3. Duodopa® (Karbidopa/ Levodopa İntestinal Jel)

çalışm alarda ilaçla tedaviye üstün olduğu ve hayat kalite
sini arttırdığı belirlenm iştir (7).
Derin beyin stim ülasyonunun avantajları yanında bazı

Duodopa, karbidopa/levodopa içeren ve ince bağırsa

d e zavan tajları da b u lu nm aktad ır. Konuşm a b ozukluğu,

ğa u ygulanm ak üzere özel bir form ül olarak hazırlanm ış

yürüm e bozukluğu, denge sorunları gibi istenm eyen yan

bir bağırsak jelidir. Duodopa jeli, plastik kasetler içerisinde

etkilere sebep olabilir. A m eliyat öncesi hazırlık ve prog

bulunm akta ve bu kasetler Duodopa pom pası adı verilen

ramlama gerektirdiği için bu safha uzun sürebilir (3 aydan

özel bir pom paya bağlanm aktadır. Bu pompa vasıtası ile

1 yıla kadar). Pilin öm rü 5-7 yıl olup, bu süre bittiğinde

ince bağırsağa gün boyunca Duodopa jeli uygulanm akta

değiştirilm esi gerekm ektedir.

dır.
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Duodopa perkütan endoskopik gastrojejunostom i adı

zam an la ilaç salın m aktad ır. R ando m ize, çok dozlu, çok

verilen bir sistem ile u ygulanır. Bu sistem m ideye ta k ıl

m erkezli, açık e tiketli, çapraz geçişli, faz II çalışm asında,

makta ve bir bağırsak tüpü vasıtası ile ince bağırsağa doğ

Accordion Pill ile stan d art m evcut levo dopa/karbidopa

ru uzatılm aktadır. Tüpün dışarıda kalan ucuna ise Duodo

te d a visi k arşılaştırılm ış ve A cco rd io n Pill alan kişilerde

pa pom pası takılm aktad ır. Bu pom pa te d avisi, düzensiz

terapötik faydanın 2 saatten fazla arttığı gözlenm iştir. Faz

gastrik boşaltım ı ö nlem ek ve barsak em ilim ini arttırm ak

III klinik çalışm alarına 2015'in ikinci yarısında başlanm ası

için kullanılabilir.

planlanm aktadır (18,19).

Yapılan b irço k çalışm ad a m otor d a lg alan m aları ve
hayat kalitesini iyileştirm esi yönünden Duodopa'nın, kon-

1.5. Uzatılmış Salımlı Amantadin (ADS-5102)

vansiyonel tedavilere göre daha etkili olduğu belirlenm iş
tir (7). Duodopa, FDA tarafından yetim ilaç olarak onaylan

Uzun süre levo d o p a k u lla n a n h a sta la rın y a k la şık

mıştır. Bu onay 12 haftalık, çift kör, çift plasebo, aktif kont

% 30'unda levodopa kaynaklı diskin eziler görülm ektedir.

rollü, çok m erkezli, paralel grup olarak yapılan faz III çalış

Bu durum kullanılm akta olan levodopa ve diğer dopami-

m asına dayanm aktadır. Bu çalışm ada karbidopa/ levodo

nerjik ilaçların dozlarının ayarlanm ası ile azalabilir. Ancak

pa intestinal jel ile hem en salımlı oral karbidopa/levodopa

bir süre sonra bu yaklaşım yetersiz kalır. Bu durum da ilk

tedavisi karşılaştırılm ıştır. Sonuç olarak, duodopa, 12 hafta

tercih e d ile ce k ilaç bir iyo n o tro p ik g lu tam at reseptör

boyunca, günlük ortalam a 4 saat 'off' fenom enini azaltmış,

antagonisti olan am antadindir. Am antadin bazı olgularda

karbidopa/levodopa hem en salım lı tablet ile kıyaslan d ı

d isk in e z in in süresi ve şid d e ti ü ze rin e e tkili o lm u ştu r.

ğında ise ortalam a 1.9 saat daha az 'off' fenom eni görül

Ancak etkisi genellikle birkaç ay, en fazla bir yıl içinde son

mesi ile sonuçlanm ıştır. Ayrıca sıkıntılı diskinezi olmadan

lanır (20). Şu an am antadin, levodopa kullanım ına bağlı

veya d iskin ezi g ö rü lm eksizin 'on' fe n o m e n in i arttırdığı

gelişen diskinezilerin tedavisinde, açıkça ve doğrudan fay

gözlem lenm iştir. Pompa tedavisi ile ilgili çalışm alarda kar

dalı o ld uğ u g ö ste rilm iş te k ilaçtır. A n c a k son yıllard a

şılaşılan çoğu advers etkinin perkütan gastrojejunostom i

am antadin üzerinde yapılan yeni farm asötik form geliştir

ile ilişkili olduğu bildirilm iştir. Diğer taraftan levodopa'ya

me çalışm aları ve alte rn a tif o labilecek ilaçların g e liştiril

bağlı istenm eyen etkiler daha seyrekte olsa bu tedavide

mesi yeni bir um ut olmuştur.

de görülm ektedir. Duodopa özellikle hastalığın ileri evre

A m an tad inin yen i araştırılan farm asö tik form u olan

lerinde olanlar için um ut verici yeni bir seçenek sunm ak

ADS-5102 uzatılm ış salım lı kapsülü, Parkinson hastaların

tadır (16). Halen ileri evre Parkinson hastalarında motor

da levodopa kaynaklı diskinezilerin tedavisi için, geceleri

olm ayan sem ptom ların tedavisinde, karbidopa/levodopa

yatm adan önce bir kere uygulanm ıştır. Bu ilacın yeni far-

intestinal jel'in etkililiği ve gü ven liliğ ini değ erlend irm ek

m akokinetik profilinin; i) başlangıçta plazm a konsantras

üzere faz III klinik çalışm alara devam edilm ektedir. (clini-

yonunda yavaş bir artış ile karakterize iken, gün ortalarına

caltrials.gov NCT01736176)( 17)

doğru levodopa kaynaklı diskineziler şiddetli hale geldi
ğinde en yüksek konsantrasyona ulaşm ası, ii) akşam ları ise

1.4. The Accordion Pill® (Levodopa/Karbidopa)

d ü şü k kon san trasyo n a ulaşm ası ile am a n ta d in in uyku
ü zerind eki o lum suz e tkisin i azaltm ası b e klenm ekted ir.

Levodopa oral olarak alındığında beyne çok küçük bir

U zatılm ış salım lı farm asö tik form , farm ak o kin e tik profili

kısmı u laşabilm ektedir. Karbidopa, levodopa'nın perifer-

sayesinde, hem en salımlı farm asötik form a göre daha yük

deki kullanım ını azaltm ak ve beyne ulaşan m iktarını arttır

sek dozların tolere edilm esini sağlayabilir. Ayrıca hemen

mak için kullanılm akta fakat tam am en başarıya ulaşılam a

salım lı am antadinin günlük 2-4 kereye kadar alınm asına

maktadır.

karşılık, uzatılm ış salımlı am antadinin geceleri tek doz kul

The Accordion Pill, belirli bir levodopa seviyesini sür

lanılması kullanım kolaylığı sağlayabilir.

dürm ek ve beyne sürekli akışı sunm ak üzere geliştirilm iş

Am antadinin uzatılm ış salım lı farm asö tik form u faz III

bir yaklaşım dır. İlaç kaplanarak çok katm anlı bir yapı hali

çalışm ası aşam asında olup, levodopa kaynaklı d iskin ezi

ne getirilm iş ve kapsül içine yerleştirilm iştir. Kapsül, mide

nin süresi ve şiddetinde, istatiksel olarak anlam lı bir iyileş

içerisinde çözünm ekte ve levodopa içeren katm anlardan

me sağladığı görülm üştür. Etkililiği ve güvenliliğini değer
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len d irm ek için çok m erkezli, çift kör, plasebo kontrollü,

çoğunda, istradefilin tedavisi, diskinezili 'on' fenom eninin

p aralel grup çalışm ası ya p ılm a k ta d ır. Bu ça lışm a la rın

artm ası ile ilişkilend irilm iş ve diskinezi varlığı, istradefilin

2016'da b itm e si p la n la n m a k ta d ır. (C lin ic a lT ria ls .g o v

kullanan gruplarda daha fazla advers olay olarak raporlan-

NCT02274766)(21)

m ıştır. Bun ların so n u cu n d a, istrad efilin 'in 2008'de FDA
tarafından ABD'de yeni bir Parkinson ilacı olarak kullanımı

1.6. Adenozin Reseptör Antagonitleri

reddedilirken, M art 2013'de Japonya'da levodopa'ya yar
dım cı tedavi olarak kullanım ı o n aylan m ıştır (23). Halen

A den ozin , m otor fo n ksiyo n , öğrenm e ve hafıza için,

Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd. tarafından faz III klinik çalışm a

sorum lu beyin bölgelerinde dopam in ve diğer nörotrans-

ları devam etm ekte olup, 2016' da b itm esi tahm in ed il

m itterlerin yanıtlarını düzenleyen bir nörom odülatördür.

mektedir. (clinicaltrials.gov NCT01968031) (24).

A1, A2 ve A3 isimli üç farklı reseptörü vardır. A2 reseptör
lerinin A2A ve A2B olm ak üzere iki alt tipi tanım lanm ıştır.

1.6.2. Preladenant

A d en o zin rese p tö rle rin in d a ğ ılım ı, özgül farm a k o lo jik

Adenozin A2 reseptör antagonisti olan preladenant'ın

agonist ve antagonistlere sahip olunm ası nedeniyle daha

etkisi, 12 haftalık faz II klinik çalışm asında motor dalgalan

çok A1 ve A2A alt reseptör tipleri açısından incelenm iştir.

ma yaşayan Parkinson hastalarında araştırılm ıştır. Bu araş

Beyinde en yaygın bulunan ad eno zin reseptörü A1 alt

tırm alar sonucunda 'off' feno m enind e anlam lı azalm alar

tip id ir. Ö zellikle korteks, sereb ellu m ve hip o kam p üste

olm uş, fakat diskineziyle beraber görülen 'on' fenom enin

yoğun olarak bulunm aktadır. A2A alt tipi ise daha çok stri

de ve

atum , n ü kle u s ak kü m b e n s, kau d at p utam en ve bazal

Preladenant'ı en yüksek dozda alanlarda ise sıkıntılı diski

s ık ın t ıs ız

d is k in e z id e

a rtm a

g ö r ü lm ü ş tü r .

gangliyonlarda yoğunlaşm ıştır. Adenozin A1 ile dopam in

nezi ile geçen 'on' fenom eninde artış olduğu raporlanmış-

D1, adenozin A2 ile de dopam in D2 reseptörleri arasında

tır. Bu çalışm aları takip eden açık etiketli, faz II çalışm asın

doğrudan bir antago nistik ilişki söz konusudur (22). A2A

da, 36 hafta boyunca günde 2 kez preladenant alan hasta

reseptörlerinin D2 reseptörleri ile birlikte lokalize olarak

larda, uzun vadeli güvenlilik ve etkililik değerlendirilm iştir.

bulund uğu gö sterilm iş ve bu n eden le bu reseptörlerin

Ç alışm anın birincil so nuçlarına göre, en sık diskinezi ve

bazal gangliyon'da do pam inerjik iletim de önem li bir rolü

kon stip asyo n o lm ak üzere, hastaların % 88'inde advers

olduğu düşünülm ektedir (23).

olaylar raporlanm ıştır. Preladenant'ın, istradefilin gibi diskineziyi azalttığı görülm em iştir (23.) A ncak daha az diski-

1.6.1. İstradefilin (KW-6002)

neziye sebep olma o lasılığıyla yen i araştırm alar yapm ak

İstradefilin selektif adenozin A2 reseptör antagonisti-

üzere faz III çalışm alarına başlanm ıştır. Üç ayrı faz III çalış

dir. Parkinsonlu hayvan m odellerinde yapılan çalışmalarda

m asında plasebo etkisiyle karşılaştırıld ığ ın da ilacın etki

um ut verici so nu çlar gösterm esi n ed en iyle, insan klinik

sinde kanıt sağlam akta başarısız olunduğu için çalışm alar

çalışm alarında incelenm iştir. Düşük dozlu levodopa teda

M erck Sharp & Dohm e Corp. tarafından durdurulm uştur.

visiyle eşzam anlı olarak uygulandığında, 'on' fenom eni ile

(clinical trials.gov NCT01155479) (25).

geçirilen zam anın iyileşm esi ve diskinezilerin alevlenm esi
ni önlem esi ile birlikte levodopa'nın etkisini potansiyelize

1.7. Metabotropik Glutamat Reseptör Antagonistleri

ettiği, küçük çaplı faz I çalışm asında gösterilm iştir. Daha
so nra, ileri dü zeyde P arkinso n hastası olan b ireylerde

G lutam at, beyind e en çok bulunan eksitatör am ino

yapılan iki büyük, random ize, çift kör, plasebo kontrollü

asit nöro transm itterd ir ve iyo no tro p ik ve m etabotropik

faz II çalışm asında, 12 h aftalık bir süre zarfında 'off' feno 

g lu tam at resep tö rlerin i uyararak e tkisini ortaya çıkarır.

m eni ile geçen sürede anlam lı azalm alar kaydedilm iştir.

G lutam at reseptörlerinin 2 ana tipi vardır; iyonotropik ve

Bu bulgular, ileri düzeyde Parkinson hastası olan bireyler

m etabotropik. İyon kanalları ile eşleşm eli iyonotropik glu

de bü yü k bir faz III çalışm ası ile te krarlan m ış, 12 hafta

tam at rese p tö rle ri; N -m etil-D -asp artik asit resep tö rleri

boyunca sürekli olarak, günlük 'off' feno m eninin süresini

(NMDA), a-am ino-3-hidroksi-5-m etil-4-isoksazolpropionik

0.7 saat azaltm ış ve ayrıca fo nksiyo nel 'on' feno m eninin

asit (AMPA) ve kainat reseptörleri olarak sınıflan d ırılırlar

artm ası ile so n u ç la n m ıştır. A n ca k , k lin ik ç a lışm a la rın

(26). Bu reseptörler santral sinir sistem i boyunca eksitatör
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u yarıların çoğuna ara cılık ed erler ve çok sayıda beyin

dozlarda uygulanm ıştır. (clin icaltrials.g o v NCT01336088)

fo n k siyo n u için ö n e m lid irle r. M e ta b o tro p ik g lu ta m a t

(27). Sonuçlar, advers etkilerin hem plasebo hem de dip

reseptö rleri (m G luR ), G p ro tein leri ile e şleşm eli olup 8

raglurant uygulanan tedavi grupları içinde ortak olduğu

farklı alt tipi tanım lanm ıştır. İyonotropik glutam at resep

nu gösterm iştir. Ayrıca dipraglurant, 'off ' sürecini arttırm a

törlerinin aksine, m etabotropik glutam at reseptörleri pre

mış, diskinezisiz 'on' sürecini arttırarak diskinezi şiddetini

ve po st-sinaptik m ekan izm alar ile eksitatör ve inhib itör

azaltm ıştır (23). İlaçla ilgili faz II çalışm aları devam etm ek

sinaptik iletim i değiştirerek nöron m em bran potansiyelini

tedir.

değiştirirler. Uzun zam andır Parkinson hastalığı, dopamin

M avoglurant (AFQ056), Novartis tarafından klinik çalış

üreten nöronların kaybından kaynaklanan bir durum ola

malarda araştırılm ış, bir diğer etkili selektif m etabotropik

rak bilinm ekteyse de, eş zam anlı olarak bazal gangliyon

glutam at reseptör 5 inhibitörüdür. İlk klinik çalışm alarda

bölgesinde anorm al glutam at salınım ı da m evcuttur. Bu

levo d o p a'ya bağlı d is k in e z ili P arkin so n h a sta la rın d a ,

durum genellikle dopam in seviyelerinin azalm asının ikin

m avoglurant'ın etkililiği gösterilm iştir. Hasta bireylerde, iki

cil sonucu o larak kabul e d ilm iştir. S u b stan tia nigra'da

g ru p lu , p aralel, ran d o m ize, çift kör, plaseb o kontrollü

nöronal kaybın olm ası ve bunun sonucunda striatum'da

çalışm alarda, ilk çalışm a grubunda orta ve şiddetli diski

dopam inin tü ken m esi, globus pallidus internus ve subs

nezili hastalar, ikinci çalışm a grubunda düzenli do pam i

tantia nigra pars reticulata'dan aşırı inh ib itö r çıkışa yol

nerjik tedavi gören şiddetli diskinezili hastalar araştırılm ış

açtığı d üşünülm ektedir. Bu durum , glutam at salınım ı ile

tır. Birinci çalışm ada 31 hasta (15 m avoglurant, 16 plase

g lo b u s p a llid u s in te rn u s ve s u b s ta n tia n ig ra pars

bo) ve ikinci çalışm ada 28 hasta (14 m avoglurant, 14 pla

reticulata'nın uyarılması sonucu subtalam ik nukleus disin-

sebo) üzerinde çalışılm ıştır. Her iki çalışm ada da 16 gün

hibisyonunun gerçekleşm esi sebebiyledir. Ayrıca kanıtlar,

boyunca günde 2 kere levodopa tedavisinde 1 saat önce

g lu tam at aracılı eksito to ksisiten in d o p am in e rjik nöron

25-150 mg m avo g lu ran t veya p laseb o u yg u la n m ıştır.

kaybının birincil nedeni o labileceğini akla getirm ekte ve

M avo g lu ran t'ın a n tip a rk in so n e tk isi, fark lı do zlard aki

bu n eden le anorm al g lu tam at d ü ze n in in d e Parkinson

g ü ve n lilik ve tolerans ö zellikleri, çeşitli ö lçeklerle değer

h astalığında nörodejenerasyona katkıda bulunab ileceği

lendirilm esinin yanı sıra UPDRS ile de değerlendirilm iş ve

düşünülm ektedir. Bu gözlem ler değerlendirildiğinde, glu

bu çalışm aların ana sonuçlarına göre m avoglurant'ın iyi

tam at reseptörlerinin antagonize edilm esi sonucu eksita-

tolere edilebildiği ve levodopa'ya bağlı d iskinezi sem p 

tör uyarıların hafifletilm esi, Parkinson hastalığında terapö-

tom larında belirgin bir iyileşm e elde edildiği gösterilm iş

tik bir strateji sağlayabilir.

tir. Fakat en son yapılan faz II klinik çalışm aların sonuçları

M etabotropik glutam at reseptörleri 8 alt birim den olu

na göre (N C T01385592 ve N C T0149 1529 ), e tkililiğ i ve

şur ve bunlar reseptör yap ısı ve fizy o lo jik aktivitesi göz

güvenliliği değerlendirilm iş ve etkililik eksikliği sebebiyle

önüne alınarak 3 grupta toplanm ıştır. Grup 1 m etabotro-

m avoglurant ile daha fazla klinik çalışm a yapm am a kararı

p ik g lu ta m a t re se p tö rle ri (m G lu R I ve m G luR5) bazal

alınm ıştır (28).

gangliyon boyunca eksprese edilir. Bu reseptörlerin antag o n istle ri ile aşırı aktif bazal gangliyo n n ü kleu su n d aki

1.8. Gen Tedavileri

eksitatör u yarılar azaltılarak, an tiparkin son etkinin elde
ed ilm esi b e kle n m e kte d ir. G erçekten de, m etab o tro p ik

Arom atik am inoasit dekarboksilaz (AADC) ve glutam ik

glutam at reseptör 5'in birkaç negatif allosterik modülatör-

asit d ekarb oksilaz (GAD) gibi enzim leri kodlayan hedef

lerinin, hayvan m odelleri üzerinde anlam lı etkilere sahip

lendirilm iş terapötik genlerin, viral vektör aracılı taşınm a

olduğu gösterilm iştir (23).

sını içeren gen ted avileri, geleneksel farm ako lo jik ya kla 

M etabo tropik glutam at reseptör 5 (m G luR5) negatif

şım lara alternatif olarak geliştirilm ekte ve Parkinson has

d ip r a g lu r a n t

talığı tedavisi alanında büyük ilerlem elere yol açmaktadır.

(ADX48621), sağlıklı bireylerde yapılan 3 ayrı faz I çalışm a

Gen tedavisinin avantajı, beynin belirli bölgelerine kont

a llo s t e r ik

m o d ü la t ö r le r in d e n

o la n

sında güvenli ve tolere edileb ilir olduğu ortaya konm uş

rollü bir şe kild e te d a vin in su n u la b ilm e si ve bu sayede

tur. Faz İla çift kör, plasebo kontrollü, çok m erkezli çalış

hedef dışı etkinin sınırland ırılm asıd ır. D ezavantajları ise,

m ada d ip rag lu ran t 4 hafta boyunca levodopa ile artan

taşınan m iktarın d ü zenlenm esindeki yetersizliğin devam

270

M arm ara Ü niversitesi S a ğ lık Bilim leri Enstitüsü Dergisi Cilt: 5, Sayı: 4, 2015 / Jo u rn a l o f M arm ara U n iversity Institu te o f Health Sciences Vo lum e: 5, N um b er: 4 , 2015 - h ttp ://m usb ed.m arm ara.ed u .tr

G . Y iğ it , F . A r ı c ıo ğ lu

etm esi ve bu tedavinin büyük oranda geri dönüşüm süz

m atu var y a n ıt g e lişm e m iş o lm asıd ır. İlaç sonu UPDRS

o lm a sıd ır. Bu se b ep le gen te d a v isi u m u t v e ric i iken,

motor değerleri 6. ve 12. aylarda, hastaların kendi grupla

deneysel olarak kabul görm ektedir (23).

rın daki taban d e ğ e rle rin e göre, anlam lı d erecede tüm

Gen ted avilerind e gen taşıyıcı araç olarak viral o lm a

hastalarda azalm ıştır (sırasıyla %33 ve % 31); ancak, farklı

yan te kn ikle r veya viral vektö rler kullan ılm aktad ır. Viral

doz grupları arasında önem li derecede farklılık gö rülm e

o lm ayan te k n ik le r n isp eten za y ıf doku tran sd ü ksiyo n

m iştir. Prosavin te d a visin in te ra p ö tik am acı, putam en

oranları ve enjeksiyonlar tekrarlanm adıkça sınırlı süre gen

motor bölgesinde dopam inin devam lı ve sabit bir şekilde

an latım ı elde e d ilm e si se b e b iy le g e n e llik le ilgi çekici

üretim ini sağlam aktır (29). Şu an Prosavin'in uzun vadeli

bu lu n m a m ıştır. Fakat hala k u llan ım ın ın ya rarlı olduğu

etkililik ve güvenlilik çalışm aları sürdürülm ekte olup, faz III

alanlar vardır. G ün üm ü zde viral v ektö rle rin (DNA veya

aşam asındadır. 2022'de çalışm aların tam am lanm ası plan

RNA'dan tü re tilen ) avantaj olarak sürekli gen anlatım ını

lanmaktır.

sağlam ası sebebiyle, daha pratik bir yaklaşım olarak kal
ması m uhtem el gözükm ekted ir. Parkinson hastalığı için

1.8.2.

g e liştirile n te rap ö tik viral v e k tö rle r g e çtiğ im iz yıllard a

Levodopa uygulam ası, günüm üzde Parkinson hastalı

AAV2-hAADC

çeşitli kategorilerde ortaya çıkm ıştır. Bunlar adeno assosi-

ğının sem ptom larını hafifletm ek için kullanılan en etkili

ye virü s (AAV) ve lentiviral yaklaşım lar olup halen klinik

tedavi yö ntem i olm akla birlikte, birçok hastada tedaviye

çalışm aları sü rd ü rü lm ekte d ir (1). Şu an adeno assosiye

başlandıktan birkaç yıl sonra te rap ö tik e tkin in azaldığı

virüs serotip 2 (AAV2) vektörünün taşıyıcı olarak kullanıldı

g ö rü lm ekte d ir. Bunun se b ep le rin d e n b irin in , arom atik

ğı 2 k lin ik çalışm a devam e tm ek te d ir. B un lardan biri,

L-am ino asit d e karb o ksilaz enzim se viye sin in azalm ası

dopam in sentezin d e son basam ak hız sınırlayıcı enzim

o labileceği d üşünülm üştür. Bu enzim levodopa'yı dopa

olan, arom atik L-amino asit dekarboksilaz (NCT01973543);

mine dönüştürm ektedir. Bu sebeple arom atik L-amino asit

bir diğeri ise neurturin ile aynı aileden ve güçlü bir nörot-

dekarboksilaz'ın gen taşım a yoluyla uygulanm ası sonucu,

rofik faktö r o lan, glia kökenli n öro trofik faktö r (GDNF)

levo do p a'ya y a n ıtın a rttırıla b ile c e ğ i d ü şü n ü lm e kte d ir.

(NCT01621581)'dür (29).

Ayrıca tedavinin derecesi levodopa doz rejimi değiştirile

1.8.1. Prosavin® (OXB-102)

rek kontrol edilebilir. Parkinson hastası m aym unlar üzerin

Palfi ve arkadaşları tarafın d an g e liştirile n Prosavin®

de yapılan preklinik çalışm alarda, AAV2-hAADC'nin stria

gen tedavisi tekn o lo jisin de, dopam in sentezi için gerekli

tum içine uygulanm asıyla birlikte 7 yıldan daha uzun süre

olan üç enzim i -tirozin hidroksilaz, siklohidrolaz 1 ve aro

boyunca levodopa dö n üşü m ü nü n arttığı gö sterilm iştir.

m atik L-amino asit d ekarb o ksilaz- kodlayan genleri taşı

A yrıca, pu tam ene aro m atik L-am ino asit dekarb o ksilaz

m ak için len tivirü s vektö rü k u llan ılm aktad ır. Len tivirüs

enzim inin taşınm ası için adeno assosiye virü s serotip 2

vektörü direkt striatum a enjeksiyon yö ntem iyle uygulan

vektörünün kullanıldığı açık etiketli, faz I klinik çalışm asın

m aktadır (30).

da, 'on' ve 'off' süreçleri için UPDRS derecelendirm e ölçeği

Lentiviral vektörler, adeno assosiye virüs vektörlerine

puanı yaklaşık % 30 kadar iyileştirilm iştir (31). Şu an Par

göre daha büyük genetik yü k taşıyab ilir olm alarına rağ

kinson hastalarında arom atik L-am ino asit dekarboksilaz

men, daha önceden herhangi bir insan hastalığı için lenti

gen tran sferin in g ü ve n lilik çalışm aları faz I aşam asında

viral vektörlerin in vivo uygulanm asına ilişkin klinik çalış

sü rd ü rü lm ek te d ir. Bu çalışm an ın 2018 yılın d a biteceği

ma b ild irilm e m iştir. Prosavin, açık e tike tli, doz arttırm a

tahm in e d ilm e kted ir. (C lin ica lT ria ls.g o v N CT01973543)

çalışm asında 12 ay boyunca takip edilm iş, 3 farklı dozu, 4

(32).

hasta grubuna uyg u lanm ıştır. U ygulam adan 6 ay sonra
UPDRS m otor d e ğ e rle ri ve ad vers etki sayı ve şiddeti

2. Onarıcı Yaklaşımlar

d eğerlend irilm iştir. Tedaviye bağlı olarak gelişen en ya y
gın advers etki, ilaca bağlı diskinezinin artm ası olm uştur.

2.1. Nörotrofik Faktörler

Fakat dopam inerjik ilacın azaltılm ası ile bu durum çözüme
ka vu ştu ru lm u ştu r. A yrıca ö nem li olan nokta ise, hiçbir

Nörotrofik faktörlerin nöroprotektif etki m ekanizm ala

hastada ilaç sonu diskinezisi veya viral vektöre karşı infla-

rı tam olarak b ilin m em ekle birlikte, Parkinson hastalığı
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tedavisi için nörotrofik faktörlerin olası faydaları üzerinde

2.1.2. AAV2-GDNF

uzun süre d u ru lm uştu r. Birçok çalışm ada d o p am in erjik

Glia kökenli nörotrofik faktör, orta beyindeki dopam i

n öronlar üzerinde yararlı etkileri olduğuna dair kanıtlar

n e rjik n ö ro n lar için ö n e m li b ir yaşam fa k tö rü d ü r ve

sağlanm ıştır (23).

o lg u n la şm a m ış n ö ro n ların b ü yü m e sü re cin i uyarm ası

Parkinson hastalığının patogenezinde yer alan m eka

se b eb iyle Parkinson h astalığ ın d aki dejen erasyo nu du r

nizmalar, birden fazla geni ve çevresel faktörleri içerdiğin

durm ak için ilgi çekici terapötik bir hedef haline gelmiştir.

den, gen tedavisi arızalı genin tedarik edilm esi gibi basit

Striatum veya sub stantia nigra'da glia kökenli nörotrofik

değildir. Bunun yerine, klinik çalışm alarda nöronal hücre

faktör ekspresyonunu sağlam ak için, ad enovirüs, lentivi-

lerin ölüm ünü eng ellem ek için nörotrofik faktö rler veya

rüs ve adeno assosiye virüs kökenli vektö rler kullanılm ak

a lte rn a tif o larak nöronal a k tiv ite y i m o düle etm ek için

suretiyle Parkinson hastalığı bulunan hayvan m odellerin

nörotransm itter sentetik enzim ler kullanılm ıştır (31).

de birçok çalışm a yap ılm ıştır (23). Lentiviral vektör kulla
nılan bir çalışm a, yaşlı m aym unların nöronlarında tirozin

2.1.1. AAV2-Neurturin (CERE-120)

h id ro k s ila z im m ü n re a k tiv ite s in d e 8 kat a rtış , M PTP

Ceregene tarafın dan yü rü tü len klin ik çalışm a, AAV2

(1 -m e til-4 -fe n il-1 ,2 ,3 ,6 -te tra h id ro p irid in ) ile Parkinson

vektö rü tarafın dan taşın an nöro trofik faktö r n eu rtu rin ,

o lu ştu ru lm u ş o lan lard a 7 kat a rtış ile so n u ç la n m ıştır.

CERE-120'nin putam ene taşınm asında faz I klinik çalışm a

A ncak sıçanlarda tek doz adeno assosiye virüs aracılı glia

aşam asında m ükem m el bir gü ven lik profili ile so nuçlan

kökenli nörotrofik faktö r (AAV2-GDNF) enjeksiyo nu ile 6

mıştır. Çok m erkezli, çift kör, sham cerrahi (plasebo ope

ay içerisinde glia kökenli nöro trofik faktö r ekspresyonu

rasyon) kontrollü faz II çalışm ası, vektör güvenliği iddiala

elde edilm esiyle, en um ut verici çalışm alar adeno assosi-

rını güçlendirm iştir. Fakat 12 ay sonra UPDRS ile 'off' feno

ye virüs vektörü kullan ılm asıyla g e rçe kle ştirilm iştir. Par-

meni değerlend irild iğ inde, birincil son noktada istatistik

kinsonlu hayvan m odellerinde başarılı sonuçlar elde edil

sel olarak anlam lı bir yarar sağlamakta başarısız olmuştur.

m esine rağm en, adeno assosiye virüs aracılı glia kökenli

Adeno assosiye virüs serotip 2 vektör aracılı neurturin
ta şın m asın d a ikin ci

nörotrofik faktör tedavisinin etkililiğini değerlendiren kli

faz II çalışm asın d a karşılaşılan son

nik çalışm a, henüz yap ılacak olan ve katılım cı alım larının

başarısızlığa rağm en, Parkinson hastalığının tedavisinde

sürdürüldüğü faz I aşam asındadır. Bu çalışm anın ta h m i

gen tedavisinin nihai başarısı için beklentiler oldukça yük

nen 2018'de b itm esi p lanlanm aktadır. (C linicalTrials.go v

sektir (29).

NCT01621581) (23).
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