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Nigrostriatal sistem, Hareketin 
Kontrolü: Parkinson Hastalığı

Doç. Dr. Esen Saka Topçuoğlu
Hacettepe Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı

Parkinson Hastalığı Alzheimer Hastalığından sonra 
en sık görülen yaşa bağımlı nörodejeneratif
hastalık

Hastalığın tipik özellikleri istemli hareketin azlığı 
(akinezi), yavaşlığı (bradikinezi), kas rijiditesi ve 
uzuvlarda istirahat tremoru
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Parkinson hastalığının tanımlanması(James Parkinson)1817

1997 Ilk α-synuclein mutasyonu (Polymeropoulos ve ark)
α-synuclein lewy cisimlerinde saptandı (Arima, Spillantini ve ark)

MPTP parkinsonizm yapıyor-toksik nedenler

Nigrostriatal dopaminerjik hücre kaybı (O. Hornykiewicz)
Lewy cisimleri-H+E

Oksidatif hasar, mitokondriyel defekt, kompleks 1 eksikliği

Ilk Parkin mutasyonu (Kitada ve ark)
1998

α-synuclein ve Parkin arasındaki ilişki, ubiquitin-proteasom
sistem bozukluğu
Diğer mutasyonlar: Ubiquitin C-terminal hidrolaz L1, DJ-1, 
LRRK2 (Dardarin), PINK1

1960
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Parkinson Hastalığı Nöropatoloji

Lewy cisimleriSubstansia nigra nöron kaybı

Substansia nigra ve ortabeyin

Damier ver ark., 1999

200 000 
dopaminerjik nöron 
(TH+), 2/3’ü 
SNc’da, Medial
lemniskus
ventralinde, red
nükleus lateralinde, 
A9 grubu

Calbindin ve 
subtans P (+) 
nörofil içeriyorlar
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Damier ver ark., 1999

Parkinson 
hastalığında 
dopaminerjik
nöron kaybı en çok 
caudal, ventral
SNpc’da ve 
nigrozomlarda

Hücre kaybı 
oranı hastalık 
süresi ile 
doğru orantılı

Motor ve premotor
korteksten projeksiyon 
alan dorsolateral
striatum (motor 
striatum) ventrolateral
SN’dan projeksiyon 
alıyor.

Haber ve ark., 2000
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SN dopaminerjik nöron kaybı striatumda
dopaminerjik inervasyon kaybına neden 

oluyor- en yoğun dorsal ve caudal
putamende (18-fluorodopa PET)

Projeksiyon 
nöronları: Medium 
Spiny Neurons

(90 %)
İnternöronlar

(10 %)

Striatum
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Striatum- Projeksiyon nöronları

Nigrostriatal Dopaminerjik nöronlar

4 Hz hızında yavaş, tonik deşarj aktivitesi gösteriyor

Yeni, tahmin edilemeyen uyarı (ödül) ile daha hızlı 
patlamalar (“burst”) devamlı aktiviteyi kesintiye 
uğratabiliyor

SN’da dopamin salınımı PPN’den gelen glutamaterjik
girdi ve SNr ve GPi’dan gelen GABArjik girdi ile regüle
ediliyor
Striatumda presinaptik salınım kortikal glutamaterjik
uyarı ile ayarlanıyor 
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Striatuma Korteksten Yaygın Projeksiyon 
Vardır

Davranışın (hareketin) 
seçimi (serbestleştirme-
inhibisyon)

Otomatik davranışların 
öğrenilmesi

(e.g. Motor ve bilişsel 
yetilerin)

Tekrarlayıcı amaçsız 
davranışların ekspresyonu

Bazal ganglionlar

ÖDÜL

SEÇİM
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Motor Döngü

Bazal ganglionlar ve hareketin 
kontrolü-
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İki hipotez: 
Hareketin ölçülerek ayarlanması (“scale
movement”), kazanan alır prensibi

Direk ve indirek yol nöronları farklı yönde 
çalışır

Hareketin odaklanması
Direk ve indirek yol nöronları aynı yönde çalışır

Bazal ganglionlar ve hareketin 
kontrolü-

Talamus

Korteks

GPi/SNrStriatum
D1

D2

STNGPeSNc
D2 (indirek) yol)

D1 (direk) yol)
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Parkinson hastalığı- Hareketin 
kontrolü

Striatal projeksiyon nöronları fizyolojik koşullarda 
sessiz: up ve down durumları var

Fizyolojik koşullarda up durumlarda da nöron 
ateşlemesi zor: güçlü, senkron kortikal girdi gerekli

6-OHDA lezyonlu sıçanlarda PN’ları up durumlarda 
daha fazla olasılıkla ateşliyor

Parkinson Hastalığı modelleri-nöron 
kayıtlama çalışmaları
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Parkinson Hastalığı modelleri-tek 
nöron kayıtlama çalışmaları

Tüm çıktı çekirdekleri normalde tonik olarak aktif 

GPi nöronları tonik deşarj hızı ↑ (azalmış direk yol 
aktivitesi sonucu)

GPe nöronları deşarj hızı ↓ (artmış indirek yol 
aktivitesi sonucu)

Subtalamik nükleus nöronları aktivitesi artıyor 
(azalmış GPe nöron aktivitesi sonucu)

Ventrolateral talamus nöronal deşarj hızı ↓ (artmış
STN aktivitesi ve artmış GPi aktivitesi sonucu)

Parkinson Hastalığı- Çıktı çekirdek 
nöronlarının aktivitesi
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6-OHDA ile 
parkinsonizm
yapılan 
sıçanlarda 
istirahatte
motor korteks 
aktivitesi 
kontrollerden 
fazla ancak 
hareket 
sırasında daha 
az

Yang ve ark, 2007

6-OHDA ile parkinsonizm yapılan sıçanlarda 
istirahatte motor korteks aktivitesi 
kontrollerden fazla ancak hareket sırasında 
daha az

Yang ve ark, 2007
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Bazal ganglia organizasyonu aslında daha 
kompleks…

• SNc projeksiyonu 
yalnız striatuma değil

• 4 iç kapalı döngü 
barındırıyor:

•CM/pf-striatum-
GPi-CM/pf

•CM/pf-STN-GPi-
CM/Pf

•STN-GPe-STN

• GPe-STN-Gpi açık 
döngüsü

Dopamin eksikliği network kararlığını bozarak nöronal
senkronizasyonunu artırıp, bu döngülerde osilatör
aktivitelere neden oluyor

Osilatör aktiviteler STN, GPi ve diğer çıktı 
çekirdeklerinde tremor ya ada onun harmonikleri
frekansına

STN tremor paterni

EMG tremor kayıtlaması 

Obeso ve ark, 2000
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Parkinson hastalığı ve modellerinde 
ayrıca..

GPi ve VLo talamusta proprioseptif girdiye 
daha sık, daha geniş, daha az spesifik nöronal
cevap: reseptif alanda artış
Pallidotalamokortikal döngüde nöronal aktivite 
paterni değişiyor: daha fazla burst aktivitesi, 
daha fazla senkronizasyon

Kortikal çıktıda hatalar ve bozulmuş motor 
kontrol

6-OHDA lezyonlu sıçanlarda nigrostriatal
denervasyon sonrası STN metabolik
ativitesi (sitokrom oksidaz) ve deşarj 
paterni değişiyor

Kontrol

Dopamin-
denerve

Sitokrom oksidaz in 
situ hibridizasyon

Hirsch ve ark, 2000
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MPTP- ile parkinsonizm oluşturulan primatlarda 
GPi nöronları ~10 Hz osilatör aktivite 
geliştiriyor

Hammond ve ark, 2007

Parkinson Hastalığı- Çıktı çekirdek 
nöronlarını hedefleyen cerrahi tedaviler

GPi- pallidotomi, pallidal stimülasyon
STN- stimülasyon
Talamus-talamotomi

Nöronal aktivitenin yalnız 
hızını değil paternini de 
değiştiriyorlar

Kortikal metabolik aktivite 
normalize oluyor
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Parkinson Hastalığının klasik tedavisi: 
L-dopa

Tüm motor semptomlarda değişen oranlarda etkili 
olabiliyor

Zamanla gelişen motor komplikasyonlar sınırlayıcı: doz 
sonu kötüleşmeleri, diskineziler..

Dopaminerjik denervasyonun ağır olması, eksojen
dopaminin striatal terminallerde depolanamaması, 
dopaminin düzensiz sinaptik terminallere salınımı

Postsinaptik değişiklikler: striatumda ve çıktı 
çekirdeklerinde
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L-dopa diskinezisi- Çıktı çekirdek 
nöronlarının aktivitesi

• GPi nöronlarının 
deşarj hızı azalıyor, 
aktivite paterni ve 
senkronizasyonu 
değişiyor- tonik 
aktiviteden burst
benzeri devamlı 
olmayan aktiviteler

• Talamik nöronların 
aktivite paterni ve 
senkronizasyonu 
değişiyor



21

Özetle
Nigrostriatal dopaminerjik girdi motor (ve bilişsel) 
davranışın seçimi ve kontrolünü modüle ediyor
Bazal ganglionlar aracılıklı hareketin kontrolü 
yapısındaki çoklu devrelerin oluşturduğu denge ve 
odaklama  mekanizması ile gerçekleşiyor
Parkinson hastalığında nigrostriatal nöron kaybı çıktı 
çekirdeklerinin aktivasyon dengesini ve odaklama 
netliğini bozuyor; patolojik senkronizasyon ve osilatör
aktivitelerin oluşumuna neden oluyor
Dopaminerjik tedavi bazal ganglia işlevlerini normal 
düzeye sokamıyor, yeni bir patolojik organizasyona 
neden oluyor

Dopaminerjik nöronlar (Dahlstrom ve Fuxe
klasifikasyonu):

• A11 Posterior hipotalamus- spinal korda projeksiyon
• A12 Arkuate nükleus- tuberoinfundibular

dopaminerjik sistem
• A13 Zona incerta: hipotalamus içine ve amigdalaya

projeksiyon- GnRH sekresyonunu kontrol eder
• A14 periventriküler nükleus- tuberohipofizel

(THDA/periventrikülerhipofizel dopaminerjik sistem
• A15 lateral ve ventral hipotalamus

Hipotalamik dopaminerjik sistem
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Hipotalamik dopaminerjik sistem

Ben-Jonathan ve Hnasko, 2001

TIDA, anterior
hipofizin ana 
dopaminerjil
girdisi

Primer kapiller
pleksus yakınında 
aksonları sonlanır

Salınan DA portal
sistemle anterior
hipofize ulaşır

Hipotalamik dopaminerjik sistem

Ben-Jonathan ve Hnasko, 2001
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