
HAREKET BOZUKLUKLARI VE 

ÇALIŞMA HAYATI

Dr. Gül Yalçın-Çakmaklı

19.04.2018



Sunum planı

• Hareket bozukluğu nedir?

• Nasıl sınıflandırılır?

• Mesleğe bağlı hareket bozuklukları

• Hareket bozukluğu olan bireylerin meslek hayatı



HAREKET BOZUKLUĞU NEDİR?

• Wilson- “ekstrapiramidal bozukluklar”

• S. Fahn- “hareket bozuklukları”

• Kuvvet kaybı veya spastisite olmaksızın

• İstemli ve otomatik hareketlerde

• Hareket azlığı (hipokinetik) veya fazlalığı (hiperkinetik) ile giden

• Nörolojik tablo





Parkinson Hastalığı/Parkinsonizm

• Bradikinezi (yavaşlık)

• İstirahat tremoru (titreme)

• Rijidite (katılık)

• Postural instabilite

• Motor donmalar

• Antefleksiyon postürü



Distoni

• Aynı kas gruplarının belli bir paternde
ve belli bir yönde ve etkilediği bölgeyi 
bükücü nitelikte kasılmaları

• Sürekli (tonik) ve hareketin tepe 
noktasında agonist ve antagonist 
kasların eşzamanlı kasılması sonucu 
postür oluşumuna neden olan 
kasılmalar



Tremor

• Ekstremite, boyun, çene, dil veya vokal kordlar

• Tek başına veya birlikte etkilenir

• Osilatuvar karakterde ritmik hareketlerdir

• Agonist ve antagonist kas gruplarının eş zamanlı veya alterne
olarak kasılması sonucu

• Ritmik, düzenli

• Tremorun tipine ve şiddetine göre hızı, amplitüdü ve sürekliliği 
değişir



Kurşun
• Mesleki maruz kalmaya bağlı metal nörotoksisitesi ilk olarak Pliny

tarafından 1941’de bildirilmiş  

• Madencilik ve maden eritme ile ilişkili

• Kurşun zehirlenmesi- ensefalopati, tremor, kore veya atetoz ve en 
tipik olarak kolik

• Kronik zehirlenmede tremor 

Meslek ile ilişkili hareket bozuklukları



Civa
•Isıtma sonucu ortaya çıkan buhar 
özellikle zehirlenmelere yol açar
•Altın kaplayıcılar
•Ayna yapanlar
•Mücevherciler
•Çömlekçiler
•Boyacılar
•Lehimciler
•Şapkacılar (hızlı keçeleştirme için)
•Vakum tüpü imalatçıları vs.
•Amalgamdan gümüş ve altın ayrıştırma

•Maruz kalınan doz ve toksik etki 
arasında ilişki var

•Belirtiler: tremor, ataksi, koordinasyon 
bozukluğu,  tükrük salgısında artış, 
metalik tat, nöropsikoljik testlerde 
bozulma 



Mangan

•Demir ve çelik dökümhaneleri

•Manganez madenleri

•Kaynak dumanı

•Kurşunsuz benzin

•Pestisid üretimi ve gübre katkısı

• Lityum pil üretimi

•Boya

•Cam

•Seramik

•Tekstil endüstrisi

•Ahşap koruyucu

•Deri işleme işleri

mangan kısaltmalı.avi


• PH için tanımlanmış sınırlı sayıda mesleki risk faktörü bulunmaktadır

• Çiftçilik, PH riskini ve daha erken yaş başlangıç riskini arttırabilir 

 Pestisitlere maruz kalma

 Enfeksiyonlar

 Proteozomal inhibisyon

 Erkek tipi yaşam tarzı- kafa travması vs. ve kırsal yaşam ile ilişkili diğer riskler

• İki farklı çalışmada öğretmenlik ve sağlık sektöründe çalışıyor olmanın PH 

riskini 2 katın üzerinde arttırdığı bulunmuş 

 Enfeksiyöz etiyoloji??

 Tanımlanmamış mesleki risk faktörleri 

 Kişiyi o mesleği seçmeye yönlendiren premorbid kişilik özellikleri

İş hayatı-PH ilişkisi 

Goldman ve ark., 2005



İş hayatı-PH ilişkisi 

• Kaynakçılık ve PH/Parkinsonizm arasındaki ilişki pek çok 
çalışmada araştırılmış

• Manganez-PH ilişkisi
• Geniş çalışmalarda PH için risk artışı bulunamamakla 

birlikte, kaynakçılarda PH başlangıç yaşının daha erken 
olduğu görülmüş 

• 2249 ardışık PH veya parkinsonizm hastasında, doktor/diş 
hekimi, öğretmen ve çiftçiler beklendiğinden daha sık

• Bilgisayar programcıları ve teknisyenlerinde daha erken 
başlangıç eğilimi(<50)

Goldman ve ark., 2005



• ABD’de yapılmış başka bir çok merkezli çalışmada, 519 PH ve 511 
kontrol karşılaştırılmış

• Tarım, sağlık,  sektöründe çalışmak veya kaynakçılık benzer 
• Pestisid kullanımı ve 2,4-diklorofenoksiasetik asit kullanımı ile 

Odds oranında artış
• Herhangi bir iş sektöründe çalışmak ve genç başlangıç (<50) 

arasında da ilişki bulunmamış 
• İş-finans, hukuk, inşaat, taşımacılık ve madde taşıma alanlarında 

çalışmış olmak ile PH’nin postural instabilite-yürüme güçlüğü 
hakim formu arasında ilişki 

İş hayatı-PH ilişkisi 

Tanner ve ark., 2005



Kronik tekrarlayıcı kafa travması PH’ye neden olur mu?

• Tekrarlayan kafa travmalarına neden olan spor 
dallarıyla uğraşan kişilerde nörodejeneratif
hastalıkların ileri dönemde ortaya çıkma riskinin 
arttığına dair bilgiler var

• Boks, Amerikan futbolu, buz hokeyi ve rugby

• Travmaya bağlı kan beyin bariyerinde bozulma ve 
buna ikincil inflamasyon, mitokondriyal işlevlerde 
bozulma ve alfa-sinüklein birikimi kronik 
tekrarlayan kafa travması ile artmış PH riski 
arasındaki ilişkiyi açıklayabilir 

• Korunma önlemlerinin arttırılması, yaş 
sınırlaması, travma sonrası istirahat süresinin 
uzatılması, risk altındaki kişiler için önlem 
alınması





• Meperidinin kimyasal sentezi sırasında ortaya çıkan yan ürün

• Yasa dışı madde kullanan kişilerde ağır bir parkinsonizm tablosu 
şeklinde ortaya çıktı

• Primatlarda ve farede PH modeli oluşturmak için

• Araştırmacıların kendini koruması

• MPTP, MPP+ dönüşümü MAO-B enzimi aracılığıyla

• MAO-B inhibitörü  
N Engl J Med. 1983 Aug 4;309(5):310.
Parkinson's disease in a chemist working with 1-methyl-4-phenyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine.
Langston JW, Ballard PA Jr.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6602944
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Langston JW[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=6602944
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ballard PA Jr[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=6602944


Mesleki distoniler/ Fokal işe-özgü distoniler

• Fokal işe özgü distoniler veya mesleki kramplar sadece spesifik bir 
aktivite sırasında ortaya çıkan istem dışı kasılmalardır

• Uzun sürelerle devam eden tekrarlayıcı ve titizlikle yapılan motor işler 
sırasında ortaya çıkabilir 

• Fokal el distonisi yazı yazarken, piano veya herhangi bir yaylı veya 
üflemeli çalgıyı çalarken, bilgisayar faresini kullanırken ortaya çıkabilir 

• Sensorimotor sistemde maladaptif nöroplastik değişiklikler 
(somatosensoryel alanlar, primer motor alan, premotor alan, 
serebellum, bazal gangliyonlar)





Yazıcı krampı



Berber distonisi



Ayakkabıcı distonisi

distonik ayakkabıcı t.avi


İmam olarak çalışan 2 hastada distoni





Müzisyen tremoru



Müzisyen distonisi



Esansiyel tremor ve iş hayatı

• ET ikinci en sık hareket bozukluğudur

• Prevalans %0.4-3.9

• Üst ekstremitelerde bilateral simetrik postural
veya kinetik tremor

• Başlangıç yaşına göre iki gruba ayrılabilir 

▫ Erken başlangıç <24

▫ Geç başlangıç >45

Hareket bozukluğu olan bireylerin meslek hayatı

ET talamotomi öncesi ve sonrası.avi


• İkinci en sık nörodejeneratif

hastalık

• Yaşa bağımlı prevalans artışı, 65 

yaş üzerinde prevalansı % 1, 85 

yaşında % 4-5’e ulaşır

• Hastaların % 5-10’unda 50 yaş

altında başlangıç

Parkinson Hastalığı ve meslek hayatı



İYİ ÇALIŞMALAR…


