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Parkinson Hastalııyla Balantılı A˛ırı Uyku 

Ara˛tırmacıların. Amerikan Nöroloji Akade-
misinin 53'üncü yıllık toplantısında bildir-
diine göre: a˛ırı gündüz uykusu -özellikle 
uyku atakları- Parkinson hastalıı olan kį i-
lerde yaygındır. 
Georgia. Atlanta Emory Oniversitesi'nden 
Natividad P. Stover ve arkada˛ları Parkin-
son hastalıı olan 200 ardı˛ık hastayı hare-
ket bozukluu kliniinde incelemi˛lerdir. 
Veriler; ya˛. cinsiyet, nörolojik ve medikal 
te˛his. Parkinson hastalıının süresi, medi-
kasyonlar. medikasyon dozları ve uyku mo-
dellerine göre toplanmı˛tır. 
Hasta ve e˛i veya belirli ba˛ka ki˛iler tara-
fından doldurulan Epworth Uyku Ölçei, 
farklı durumlarda günlük uykuya dalma 
eilimini deerlendirmek için kullanılmı˛tır. 
200 hastadan 188'i levodopa. 52si pramip-
reksol. 46'sı ropinirol. 36'sı pergolid ve 8'i 
bromokriptin tedavisi görmekteydi. Hasta-
lardan biri herhangi bir ilaç kullanmıyordu 
ve sadece bir hasta ise triheksifenidil ve se-
legilen alıyordu. 

Toplamda. 29 hastada (%14) uyku atakları 
görülmü˛tür. 29 hastanın 28'inde (%96.7) 
uyku ataklarıyla birlikte a˛ırı gündüz uyku 
hali ve 171 hastanın 144 (%841'ünde uyku 
atakları olmaksızın a˛ırı gündüz uyku hali 
rapor edilmi˛tir. 
Uyku ataı olan hastalardaki ortalama Ep-
worth puanı 14.3'ken uyku ataı olmayan 
hastaların 9.5'tir. 
Uyku ataı rapor edilen 29 hastanın 28i le-
vodopa. 13ü pramipreksol. 5'i ropinirol. 
6'sı pergolid alırken hiçbiri monoterapi 
görmemi˛ ve yine hiçbirine bromokriptin 
verilmemi˛tir. Uyku ataı olan hiçbir hasta 
araba kazası geçirmemi˛tir. 
Bu bulgulara dayanarak Dr. Stover. Parkin-
son hastalıı olan hastalara, doktoru rutin 
ziyaretleri sırasında, uyku alı˛kanlıkları ve 
olası uyku problemleri hakkında soru so-
rulmasını önermi˛tir. 

Jill Stein, Amerikan Nöroloji Akademisi 
53. Yıllık Toplantısı. 

Antiepileptik Tedavinin Aniden Kesilmesi Bazı 
Hastalarda Multipl Krizleri Provoke Etmektedir 

Çinli ara˛tırmacıların raporuna göre, eri˛-
kin temporal lob epilepsi hastalarında anti-
epileptik ilaç tedavisinin aniden kesilmesi 
çe˛itli krizleri provoke etmektedir. Ara˛tır-
macılar. 1995 - 1997 yılları arasında, cerra-
hi öncesi video-elektroensefalografık izleme 
ile deerlendirilmek üzere epilepsi izleme 
kliniine kabul edilen, refraktör temporal 
lob epilepsili ardı˛ık 102 hasta üzerinde ca 
lı˛mı˛lardır. 

Antiepileptik ilaçlar (AED)'ler hızla dört ila 
altı gün içinde azaltılarak kesilmi˛ ve hasta-
lar yeterli sayıda kriz kaydedilene kadar iz-
lenmi˛tir. Ara˛tırmacıların belirttiine göre. 
AED kan düzeyleri hem ilk giri˛te hem de 
ilk kompleks parsiyel krizi takiben deer-
lendirilmi˛tir. Genelde ara˛tırmacılar çalı˛-
madaki 89 hasta arasında. 156 sekonder ge-
nel krizi de dahil olmak üzere, ortalama 4.8 
kompleks parsiyel kriz tespit etmi˛lerdir. 
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Grubun %9'u "daha önce hiç olu˛mayan ya 
da uzun yıllardır olmayan" krizler geçirir-
ken yakla˛ık %50'si toplu krizler geçirmi˛-
tir. 
Her ne kadar hiçbir hastada birbiri ardına 
gelen epilepsi nöbetleri (status epileptikus) 
geli˛mediyse de. yazarlar her bir hastada iz-
leme i˛lemini tamamlamak için ortalama 
153.8 saat gerekli olduunu belirtmi˛lerdir. 
Aynı ˛ekilde izleme i˛leminin ba˛lamasın-
dan sonra ilk kompleks parsiyel krizin olu˛-
masına kadar geçen sürenin de ortalama 
77.2 saat olduunu söylemi˛lerdir. 
Aynı ˛ekilde dikkate deer bir konu. ilk 

kompleks parsiyel kriz kaydedildiinde, ilaç 
kesilen hastaların AED serum düzeylerinin 
"çounlukla minimalden ziyade subterapö-
tik" düzeylerde bulunmu˛ olmasıdır. 
Hastaların %7 Tinden fazlası ilaç kesildiin-
de karbamazepin alırken, kalanı valproat 
veya fenitoin kullanmaktaydı. 
Çalı˛ma. Taiwan'daki National Yang-Ming 
Üniversitesi. Taipei Veterans General Hos-
pital ve School of Medicine'deki Nöroloji 
Enstitüsünden Dr.Der-Jen ve arkada˛ları ta-
rafından yürütülmü˛tür. 

Epilepsi 2001;42<2):25h255. 

Alkolün Koruyucu Etkisi Esas Olarak Y a˛lılarla 
Sınırlıdır 

Makul miktarda alkol tüketiminin kardiyop-
rotektif etkileri marjinal olabilir, çünkü 
esas yararı 55 ya˛ üstündeki erkeklerle 65 
ya˛ üstü kadınlaradır. 
Bu konu. ›ngiltere ve Galler için sırasıyla 
1996 ve 1998'de alkol tüketimi ile ölüm 
oranları üzerine yayımlanmı˛ popülasyon 
ara˛tırma verilerini analiz eden Londra Hij-
yen ve Tropikal Tıp Okulundaki ara˛tırma-
cıların tartı˛ma konusudur. Veriler: ya˛. cin-
siyet ve alkol içmekle kaybedilen ve kazanı-
lan ya˛am süresini hesaplamada kullanılan 
rakamlara göre sınıflandırılmı˛tır. 
Ara˛tırmacılar, "alkolün, ki˛i ve toplumlara 
zarar kadar belirgin yararlar da salayaca-
ının yaygın ˛ekilde farkedildiini" ifade et-
mi˛lerdir. "Bu sadece ya˛ama balayıcı ke-
yifli bir alı˛kanlık deildir, aynı zamanda 
makul miktarda tüketildiinde, koroner 
kalp hastalıı ve olası iskemik felçlere kar˛ı 
koruyucu etkisi de vardır". 
Çou durumlarda alkolden salanan yarar-
lar, artmı˛ karacier sirozu, pankreatit. üst 

sindirim yolu kanserleri, alkol psikozları 
riski ve artmı˛ ˛iddet ve kaza riskinden da-
ha aır basmaktadır. 
Mortaliteye etkileri açısından, orta ya˛ ve 
ya˛lı erkeklerde yüksek kalp hastalıı 
riskleri arasında bulunmalıdır. Dier yan-
dan, daha genç erkekler, ya˛lılarla kar˛ıla˛-
tırıldıında, haftalık alkol tüketim oranları-
nın yüksek olması ve aynı zamanda kaza ve 
˛iddet oranlarının yükseklii nedeniyle, a˛ı-
rı alkole balı ölümlerle kar˛ıla˛abilirler. 
Kadınlar arasında risk-yarar dengesi, alkol 
tüketimiyle göüs kanseri insidansı arasın-
daki olası ili˛ki nedeniyle daha karma˛ıktır. 
Ara˛tırmacılar ara˛tırma verilerinin, alko-
lün toplamda ölüm oranlarını %2 oranında 
azalttıını gösterdiini çünkü alkolün koro-
ner arter hastalıına kar˛ı koruyucu oldu-
unu belirtmi˛lerdir. Ancak kazanım geni˛ 
oranda kalp hastalıı riski yüksek olan 55 
ya˛ üstündeki erkeklerle 65 ya˛ üstündeki 
kadınlarda görülmektedir. 
Alkolün bu kardiyoprotektif etkileri erkek-
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lerde yüzde 2.8 kadınlarda ise yüzde 0.9 
daha az ölüm anlamına gelmektedir. 
Ara˛tırmacılar tarafından yapılan kar˛ıt 
denge hesaplamaları bu peryod boyunca 
75.000 yıllık ya˛amın alkol yüzünden er-
ken kaybolmakta olduunu ve bu du-
rumun 1996 yılında predominant olarak 
44 ya˛ altındaki erkeklerde görüldüünü 
göstermi˛tir. Daha genç erkeklerde ölüm 
nedenleri arasında trafik kazaları, intihar-
lar ve alkolik karacier hastalıı sayılırken 
kadınlarda, kazaya balı dü˛meler, göüs 
kanseri, felç ve karacier sirozu ölüm 

nedenleri arasındadır. 
Ara˛tırmacılar "ya˛a ve cinsiyete göre al-
kole balı mortalitenin hesaplanmı˛ının al-
kol stratejileri geli˛tirmek açısından yararlı 
bir gösterge olacaı" sonucuna varmı˛lar-
dır. "Tüketim modellerinin olası etki 
modifikasyonları üzerinde yapılacak daha 
fazla ara˛tırma, ayrıca içki türü ve cinsiyet 
bu tahminlerin (hesaplamaların) geli˛tiril-
mesini salayacaktır". 

Journal of Epidemiology and Community 
Health 2001: 55: 383-388. 

Süt Tüketimiyle ›lgili Kabul Edilmi˛ Bilgilerin 
Sorgulanması 

›skoçya'da düzenli olarak tam yalı süt 
içen bir grup erkek kabul edilmi˛ bilimsel 
verilere ters dü˛mektedir. 
Bu erkeklerde artmı˛ koroner arter has-
talıı riski görülmedii gibi süt içmeleri 
nedeniyle kardiyoprotektif etki kazanmı˛ 
olabilirler. 
›ngiltere, Bristol Üniversitesi ve tskoçya 
Classgow Üniversitesinden ara˛tırmacılar, 
"Düzenli süt tükettii bildirilen bu erkek-
lerde koroner kalp hastalıı veya çe˛itli 
nedenlerden ötürü ölüm riskinde artı˛ ol-
duuna dair hiçbir kanıt bulamadıklarını" 
belirtmi˛lerdir. 
"›ncelemi˛ olduumuz çe˛itli nedenlerden 
ötürü veya koroner kalp hastalıından 
ölümler, mütevazı koruyucu birle˛meler, 
rezidüel ˛a˛ırmalar, dietsel veya non-dietsel 
temaslar ile açıklanabilirken, bizim 
verilerimiz, düzenli süt tüketiminin salıa 
zararlı olduu bilgisini desteklememek-

tedir." 
Her iki üniversiteden ara˛tırmacılar. 1970 
ve 1973 yılları arasında ›skoçya'nın batısın-
da 35-64 ya˛ arasındaki 5.765 erkek 
üzerinde prospektif bir çalı˛ma yürütmü˛-
lerdir. Çalı˛ma sırasında bu erkekler i˛yer-
lerinde detaylı fiziksel muayeneden geçiril-
mi˛tir. 
Muayene sırasında boy. kilo. kan basıncı ve 
akcier fonksiyonları incelenmi˛, elekt-
rokardiyogram uygulanmı˛ ve plazma 
kolesterol ve trigiliseritlerinin ölçümü için 
kan alınmı˛tır. Bu sırada halk tarafından 
tüketilen sütün hemen tamamı tam yalı 
süttür. 
Ara˛tırmacılar 150 erkein (%2.6) günde 
1.33pt (0.627L). bir dier 2.977 erkein 
(%51.6) 0.33pt (0.157L) ile 1.33pt (0.627L) 
arasında ve 2.638 erkein (%45.8) ise 
0.33pt (0.157U'den az süt içtiini rapor et-
mi˛lerdir. 
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Ara˛tırmacıların belirttiine göre: 25 yıllık 
bir peryodda bu grup içinde 2.350 ölüm 
vakası görülmü˛ ve bunların 892'sinin 
koroner kalp hastalıına balı olduu 
dü˛ünülmü˛tür. fia˛ırtıcı faktörleri de 
hesaba katarsak, kalp hastalıı sonucu 
ölüm oranı, her gün ().33pt |0.157L)'den 
fazla süt içen erkeklerde. 0.33pt 
(0.157L)'den az süt içen erkeklere göre. 
%8 daha dü˛üktür. 
Buna ilaveten, çe˛itli nedenlerden ötürü 
ölüm. kanser ve felç dahil. % 10 oranında 

daha azdır. 
Ara˛tırmacılar sütün koruyucu etkisinin 
nereden kaynaklanabilecei konusunda 
çok sayıda olası açıklamalarda bulunmu˛-
lardır. Bunlardan bir tanesi, sütte bulunan 
kalsiyumun doymu˛ ya içeriinin önceden 
bilinen advers etkilerini önledii ˛eklinden-
dir. Dier bir faktör süt içenlerin daha az 
sigara içmesi olabilir. 

Journal of Epidemiology and Community 
Health 2001:55:379, 82. 

Diyabet Mortalitesi Ya˛la Birlikte Te˛histen Sonraki 
›lk On Y ılda Artmaktadır 

Ara˛tırmacıların belirttiine göre. diyabetin 
te˛hisinden sonraki 10 yıl içinde, standart 
mortalite oranı 1519 ya˛ arasındaki hasta-
larda 1.5 iken. 30-34 ya˛ arasındaki hasta-
larda 4.1'e çıkmaktadır. Bu sonuçlar ›s-
veç'teki Diyabet ›nsidans Çalı˛masında 
(DISSI diyabeti olduu te˛his edilen 4.097 
yeni olgudan elde edilmi˛tir. Ara˛tırmacılar 
›sveç'teki Uppsala Üniversite hastanesi ve 
Gothenburg'daki Sahlgrenska Üniversitesi 
gibi çok sayıda enstitüden gelmektedir. 
4.097 yeni diyabet olgusunun, %73'ü tip I. 
%16'sı tip II. %2'si sekonder diyabet olup 
%9'u sınıflandırılamamı˛tır. Ara˛tırmacılar 
standart mortalite oranını (SMR) hesapla-
mı˛ ve klinik kayıtları, ölüm sertifikalarını 
ve ölmü˛ olanların otopsi protokollerini de-
erlendirmi˛tir. 

Toplamda 3.5 gibi bir SMR ile 10 yıllık per-
yod içinde 58 ki˛i ölmü˛tür. 15-19 ya˛ ara-
sındaki hastaların SMR'si 1.5 olup bu de-
er 30-34 ya˛ arasındaki hastalarda 4.1'e 
çıkmı˛tır. 
Primer diyabet için. SMR 2.7 iken. tip I di-
yabet için 2.3 ve tip II diyabet için 4.1'dir. 
58 hastanın 40'ında alkol veya ilaç suisti-
mali. mental bozukluk veya intihar görül-
mü˛tür. Alkol-balantılı pankreatit sekon-
der diyabetin yaygın nedenlerinden biridir 
ve SMR'si 32'dir. 
Ölüm sırasında hastaların yedisinde hipog-
lisemi. 1 l'inde ise hiperglisemi ve ketoasi-
doz görülmü˛tür. Ölümlerden birinin nede-
ni açıklanamamı˛tır. 

J Inter Med 2001:249:263-270. 
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