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ÖZET
Setenay Dilara ÖZDEMİR, Toplumda Yaşayan Yaşlılarda Mini-Cog
Testinin Demans Taramasındaki Etkinliğinin MMSE, Q-MCI ve MoCA
Testleriyle Kıyası: Bir Saha Çalışması, Hacettepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Uzmanlık Tezi, Ankara, 2019.
Yaşlanan nüfusla beraber sık görülen demansı, etkin ve kolay bir testle
taramak önemlidir. Bu saha çalışmasında, Mini-Cog’un tanı koymadaki
başarısının sık kullanılan kognitif fonksiyon tarama testleriyle karşılaştırılması
ve etkin bulunursa birinci basamakta kullanılmasının yaygınlaştırılması
amaçlanmıştır. Çalışmada sosyokültürel düzeyleri farklı olan toplam 4 aile
sağlığı merkezi belirlenmiş, 65 yaş ve üzeri unutkanlığı olan 115 hasta
taranmış, kriterlere uyan 51 hasta ile çalışma tamamlanmıştır. Tüm hastalara
detaylı hikaye sonrası Mini-Cog testi uygulanmış, Mini-Cog testinden tam
puan alamayanlar Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Geriatri Bilim Dalı Polikliniği’nde diğer kognitif tarama testlerinden MMSE,
Qmci-TR, MoCA ile kognitif değerlendirmeleri ve kapsamlı geriatrik
değerlendirmeleri ile gerekli rutin kan tetkikleri yapılmıştır. Değerlendirme
sonucunda 51 hastanın 42’si hafif kognitif bozukluk olarak kabul edilirken, 9
hastaya DSM-V kriterlerine göre demans tanısı konmuştur. Sonuçlara göre
Mini-Cog (p=0,131), MoCA (p=0,539) ve MMSE (p=0,097) total puanının
demanslı hastalar ile normal hastalar arasındaki farkı, istatistiksel olarak
anlamlı bulunmazken, Qmci-TR total puanının farkı istatistiksel olarak
anlamlıydı (p=0,027). Mini-Cog testi bozuk olan 27 hastanın sadece 6’sında
(%22,2) demans saptanmışken, Mini-Cog puanı normal olan 24 hastanın
3’ünde (%12,5) demans saptandı. Mini-Cog testinin bozuk olması ve
hastaların demans tanısı alması arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı
saptanmadı (p=0,363). Mini-Cog kelime tekrarı demans ve normal grup
arasında anlamlı olarak farklıydı (p=0,010). Sonuç olarak Mini-Cog testinin
demans taramasında etkin olduğu gösterilemedi. Sonuçların desteklenmesi
ve geliştirilmesi için daha büyük ölçekli çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Demans, Kognitif tarama testi, Kognitif fonksiyon, Yaşlı
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ABSTRACT
Setenay Dilara ÖZDEMİR, Comparision of The Effectiveness of Mini-Cog
Test in Dementia Screening in the Elderly People with MMSE, Q-MCI
and MoCA Tests: A Field Study, Hacettepe University School of
Medicine Department of Family Medicine, Specialist Thesis, Ankara,
2019. It is important to screen the common dementia along with aging
population with an effective and easy test. In this field study, it is aimed to
compare the success of Mini-Cog in diagnosis with the common cognitive
function screening tests and to be used it in primary care if it is found
effective. In this study, a total of 4 family health centers with different sociocultural levels were identified, 115 patients, 65 years and older, who had
dysmnesia were screened and the study was completed with 51 patients who
met the criteria. After detailed medical history, Mini-Cog test was applied to
all patients and the patients who couldn’t have the full score were performed
routine blood tests and other cognitive screen tests called MMSE, Qmci-TR,
MoCA and their cognitive and extensive geriatric evaluation were done in
Hacettepe University, Department of Internal Medicine, Geriatri Polyclinic. As
a result of the evaluation, 42 of 51 patients were accepted as mild cognitive
disorder and 9 patients were diagnosed with dementia according to DSM-V
criteria. According to the results, the difference of total score between
dementia patients and normal patients was not statistically significant (MiniCog (p = 0.131), MoCA (p = 0.539) and MMSE (p = 0.097)), while the
difference of Qmci-TR total score was statistically significant (p = 0.027).
While dementia was detected in only 6 (%22,2) of 27 patients with
decompensated Mini-Cog test, dementia was detected in 3 (%12,5) of 24
patients with a normal Mini-Cog score. There was no statistically significant
correlation between Mini-Cog test defect and dementia diagnosis (p = 0.363).
Mini-Cog word repetition was significantly different between dementia and
normal group (p = 0.010). As a result, Mini-Cog test could not be shown to be
effective in dementia screening. Larger scale studies are needed to support
and improve the results.
Keywords: Dementia, Cognitive Screening Test, Cognitive Function, Elderly
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SİMGELER VE KISALTMALAR
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: Alzheimer Derneği

AAN

: Amerikan Nöroloji Akademisi

ACE-R

: Addenbrook Kognitif Muayenesi-Yenilenmiş

ACh

: Asetilkolin

AChEI

: Asetilkolinesteraz İnhibitörü

AH

: Alzheimer Hastalığı

AKŞ

: Açlık Kan Şekeri
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ApoE
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: Amiloid Prekürsör Protein
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: Aile Sağlığı Merkezi
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: Aspartat Transferaz

Aβ

: Amiloid β
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: Blessed Oryantasyon Bellek Konsantrasyon Testi

BOS

: Beyin Omurilik Sıvısı
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: Bilgisayarlı Tomografi

BuChE

: Bütirilkolin Esteraz

Ca

: Kalsiyum

DAT

: Demans Alzheimer Tip DAT

DM

: Diabetes Mellitus

DSM-V

: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition

EEG

: Elektroensefalografi

FDA

: Gıda ve İlaç Dairesi

FDG

: Fluoro-2-deoksi-D-glukoz

fMRI

: Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme;

FTD

: Frontotemporal Demans

FTLD

: Frontotemporolobar Dejenerasyonlar

GİS

: Gastrointestinal Sistem
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NINCDS-ADRDA: National Institute of Neurological and Communicative
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and
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1.

GİRİŞ
Gelişen ve yaşlanan yerküre üzerinde var olan her canlı hücresi,

varlığından itibaren yaşlanma sürecini de beraberinde başlatır. Tıp alanındaki
ilerlemeler sayesinde sağ kalım süresi artmıştır. Ortalama yaşam süresi
Türkiye geneli için 2016 yılı itibariyle toplamda 78,0; erkeklerde 75,3 ve
kadınlarda 80,7 yıla yükselmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine
göre, 65 yaş üstü nüfusun toplam nüfusa oranı 1990 yılında %4,3 iken 2018
yılında %11,4 (7.163.354 kişi) olmuştur [1].
İlerleyen yaşla beraber, nörodejeneratif hastalık olmaksızın, doğal
seyir sonucunda aşamalı olarak işlevsel ve yapısal değişiklikler geçiren
beyin, hacminin yaklaşık %10’luk kısmını yitirebilir ve sonucunda bilişsel
fonksiyonlarda etkilenme gözlenir. Bilişsel fonksiyonlar “dil, düşünme, bellek,
planlama – uygulama, algılama, yargılama, dikkat, becerilerin hatırlanması ve
yeni bilgiler öğrenebilme” yetilerini kapsayan geniş bir terimdir. Bilişsel ve
Duygusal Sağlık Projesi Eleştirel Değerlendirme Çalışma Komitesi (The
Critical Evaluation Study Committee of The Cognitive And Emotional Health
Project) yaşlılarda bilişsel sağlığı “Bilişsel sağlık; sadece hastalık olmaması
değil, yaşlıların bağımsız işlev yetkinliğine, yaşam amacının devam
etmesine, sosyal ilişkilerini sürdürmesine, hastalık ya da yaralanmalardan
işlevsel olarak iyileşmesine ve kalıcı işlevsel yetersizliklerle başa çıkmasına
izin veren çok boyutlu bilişsel yapının korunması ve geliştirilmesidir.” şeklinde
tanımlar [2].
Demans ise, bilişsel, sosyal ve fonksiyonel işlevlerin etkilendiği,
psikiyatrik semptomların eklendiği, yanlış olarak yaşlılığın normali ile
karışabildiği için geç tanı alabilen, kronik, ilerleyici ve maliyetli bir
sendromdur.

En

büyük

alt

grubunu

ise

Alzheimer

hastalığı

(AH)

oluşturmaktadır [3].
2016 Dünya Alzheimer Raporu’na göre; bugün tüm dünya genelinde,
47 milyon kişi demans hastasıdır. Bu sayının 2050 yılında 131 milyona
ulaşacağı öngörülmektedir [4]. 2016 yılında Türkiye’de yapılan çeşitli
çalışmalarda ise tanı alan 300.000 kadar, toplamda ise %11-30,4 sıklıkta
demans hastası olduğu sonucuna varılmıştır [3]. Dünya Sağlık Örgütü Dünya
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Sağlık Raporu 2001’de demans ve diğer bilişsel hastalıkları da dahil ettiği
mental ve davranışsal hastalıkların %20’sinin birincil bakıma başvurduğunu
belirtmektedir [5]. Tüm bunlara rağmen, dünya genelinde de ülkemizde de
halen çok büyük bir popülasyonun henüz tanı ve tedavi almamış olduğu
bilinmektedir. Günümüz itibariyle dünya genelinde toplamda 818 milyar dolar
demanslı hastalar için sağlık harcaması yapılırken, 2018 yılında bu
harcamanın 1 trilyon dolara ulaşacağı bildirilmiştir [4]. 2016 yılında Türkiye’de
yapılan tek merkezli bir çalışmada, bir hastanın yıllık toplam maliyeti erken
evre AH için 11.410.10 TL, orta evre AH için 34.381,15 TL ve ileri evre AH
için 61.268,67 TL olduğu tespit edilmiştir. En büyük harcama kalemini de
%80 ile informal bakım (evde bakım) maliyetinin oluşturduğu saptanmıştır [6].
Geriatrik popülasyonla en çok teması olan aile hekimlerinin, kolay ve hızlı bir
yöntem ile tarama yapması ve tanı almayı kolaylaştırması bu sebeple
oldukça önemlidir.
TÜİK 2016 verilerine göre, 15 yaş ve üzeri bireylerin son 12 ayda
geçirdiği

hastalıkların/sağlık

sorunlarının

cinsiyete

göre

dağılımına

bakıldığında; AH kadınlarda %6,1, erkeklerde %5,1 (ortalama %5,6) ile
miyokardial infarktüs (K=%2,0, E=%2,1) ve serebrovasküler olaydan
(K=%0,8, E=%1,0) daha çok görülmektedir (AH bu başlık altında TÜİK
verilerine ilk kez 2014 yılında girmiş olup, E = %6,2, K = % 9,8 tespit
edilmiştir [7]) [1].
TÜİK 2016 verilerine göre; ölüm nedenlerinin cinsiyete göre
dağılımında demans tanısıyla 2017’de ölen 210 hastanın 77’si erkek, 133’ü
kadın olup, AH tanısıyla ölen 13,832 hastanın 5354’ü erkek, 8478’i kadındır.
Her iki tanı ile saptanan ölümler, bir önceki yıla göre artış göstermiştir [1].
Aynı zamanda 2016 yılı ilk 20 DALY1 nedeni arasında AH ve diğer demans
hastalıkları %36,2 ile 13. sırada yer almaktadır [1].
Tüm bu veriler ışığında, demans sendromunun ve AH’nin, giderek
artan yaşlı nüfusla beraber gelecekte daha sık görülecek hastalıklar arasında

1

Engelliliğe Ayarlanmış Yaşam Yılı (DALY): Erken yaşlardaki ölümler ile ölümle
sonuçlanmayan ancak uzun dönemli işlev kaybına yol açan hastalıklar ve yaralanmalar
nedeniyle kaybedilen yılları sayan mutlak bir sağlık kaybı ölçütüdür. 1 DALY, 1 sağlıklı
yaşam yılından kaybı ifade eder.

3

olması öngörülmektedir. Etkin ve kolay bir testle yaşlı nüfusun sık taranması,
olası Alzheimer hastalarının erken safhada yakalanmasını, dolayısıyla
tedavinin daha etkin olmasını ve uzun vadede maliyetin düşürülmesini
sağlayacaktır. Tanı ve tarama için kullanılan bilişsel fonksiyon değerlendirme
testlerine alternatif olarak sunulan kısa ve etkin test Mini-Cog olup, bu
çalışmada Mini-Cog’un tanı koymadaki başarısının daha sık kullanılan
kognitif

fonksiyon

tarama

testleriyle

korelasyonunun

incelenmesi

amaçlanmıştır. Kısa ve kullanışlı bir tarama testinin belirlenebilmesi toplumda
yaşayan yaşlıların yaşlı izlem planında rutin uygulamaya eklenebilmesine,
devlet politikalarının geliştirilmesine, böylelikle tüm yaşlıların taranabilmesine
imkan sağlayabilir. Bu çalışma bu nedenle toplumda yaşayan yaşlıların
kognitif fonksiyon taraması için kullanılabilecek kısa ve etkin bir test
belirlenebilmesi amacıyla saha çalışması şeklinde planlanmıştır.
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2.

GENEL BİLGİLER

2.1.

Demans Tanımı
Günlük hayatta yaşlılardaki unutkanlık, yakınları tarafından çoğu kez

yaşına bağlansa da, şayet bir hastalıktan bahsedilecekse adına Alzheimer
denmektedir. Oysa AH, “demans”ın çok büyük bir alt grubunu oluşturmakla
beraber, sebeplerinden sadece biridir [8]. Alzheimer hastalığı ya da
demansın diğer sebeplerinin tanısında unutkanlık tek başına yeterli bir kriter
olmayıp, bilişsel fonksiyonların (dil, düşünme, bellek, planlama – uygulama,
algılama, yargılama, dikkat, becerilerin hatırlanması ve yeni bilgiler
öğrenebilme) en az ikisinde etkilenme ve buna bağlı olarak bireyin günlük
yaşam aktivitelerinde kısıtlanma, sosyal ve mesleki yaşantısında da var olan
bozukluğun ilerleyici bir tablo şeklinde olması gerekmektedir [9, 10].
Demans, etimolojik olarak Latince “mens” (zihin) kelimesinden
türemiştir ve “de-mens” var olan, edinilmiş olan, gelişmiş zihnin sonradan
yitirilmesi anlamına gelir [11]. O halde demans tanımı, erişkin merkezi sinir
sisteminin (MSS) hasarlanması sonucu, bilinç bulanıklığı olmaksızın, birden
fazla kognitif alanın bozulması, bununla ilintili olarak günlük yaşam
aktivitelerinin eski düzeyinde sürdürülememesine neden olan, doğal seyri
açısından kalıcı ve ilerleyici bir klinik tablo şeklinde yapılabilir [12].
Demans tanısı koyarken en önemli husus kaybedilen kognitif
fonksiyonların günlük yaşam aktivitelerindeki, sosyal ve iş hayatındaki
bağımsızlığı kısıtlayıcı düzeyde olması ve ilerleyici olmasıdır [13]. Diğer bir
önemli nokta da bilincin sabit olmasıdır. Deliryumdan ayırıcı tanı yapılırken
bu noktalar önemlidir. Deliryumda klinik tablonun akut başlangıçlı olması, gün
içinde dalgalı seyirli olması, hemen her zaman altta yatan medikal/organik bir
sebebin bulunması ve geri dönüşümlü olması, hastaların altta yatan sebebin
düzeltilmesi ile normal haline dönebilmesi demanstan ayırmada oldukça
önemli kriterlerdir.

Dikkat

bozukluğu

ve

bilinç

düzeyindeki gün

içi

dalgalanmalar demanslarda bulunmazken deliryumun önemli özelliklerinden
birisidir [8].

5

Kliniğe kognitif bozukluk ile başvuran hastalarda, hekimin dikkat
etmesi gereken bazı durumlar vardır. Bunlar:
- Genç başlangıç (<65, eğer bilinen ailesel hastalık veya tipik
frontotemporal demans (FTD) veya AH profili göstermiyorsa)
- Hızlı ilerleme
- Erken idrar kaçırma veya diğer otonomik belirtiler
- Fokal nörolojik defisitler veya belirtiler
- Sistemik bulgular, anormal yaşamsal bulgular
- Anormal parankimal nörogörüntüleme (farklı organ tutulumlarının
olması) olup, öykünün böyle ilerlemesi durumunda demans dışı tabloları
düşünmek ve önce onları ekarte etmek gerekir [14].
Demans tanısı koymada pek çok kognitif düzey belirleyici test, kan
tetkikleri, görüntüleme yöntemleri kullanılsa da klinisyenin gözlemi daha ön
plandadır. Bu sebepledir ki, yaşlı nüfusla ilgilenen klinisyenin demans üst
başlıklı hastalıklara hakim olması gereklidir.

2.2.

Demans Tanısı
2.2.1. Demansta Öykü Özellikleri
Öykü almaya mümkünse hastaya her gün eşlik eden bir yakını

eşliğinde başlanmalıdır. Başlangıç (sinsi, akut, subakut) ve seyir (statik,
basamaklı, hızlı) sorgulandıktan sonra semptomların kognitif, işlevsel ve
davranışsal alanlarda sorgulanması gerekir [13].
Tüm demans tiplerinde ilk başlangıç şikayeti olmasa dahi, demansın
en çok görülen alt tipinin AH olması sebebiyle, en sık karşılaşılan şikayet
bellek alanıyla ilgilidir. Tipik bellek yakınması olarak yakın dönem hafıza
zayıflığı ve yeni bilgi kaydedememe şeklinde başlayan kognitif yakınmalara,
giderek

belirginleşen

özel

isimlerin,

özel

eşyanın

konulduğu

yerin,

randevuların, önemli günlerin, ocakta yemeğin, kapı üzerinde anahtarın
unutulması; soru ve mevzu tekrarları eklenir [13]. Hastanın tutuk konuşması,
kelime arayışı, kelime anlamlarını bilememesi gibi dilsel; dış mekanda yolunu
bulamaması, gözünün önündeki nesneleri bulamaması gibi görsel-mekansal;
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ileriye yönelik plan yapamaması, günlük yaşama dair problemleri eskisi gibi
çözememesi gibi yürütücü; alet kullanamaması, sakarlaşması gibi praktik;
sosyal ortamda alışılagelmişin dışında uygunsuz, dürtüsel davranması,
negatif geri bildirimlerle davranışını değiştirememesi, alışılageldik ilgilerini
yitirmiş olması, başkalarının duygularını anlayamaz olması gibi sosyal
kognisyon ve karar verme bozukluğunu düşündüren klinik durumlar ise
başlıca bellek dışı yakınmalardır [12].
İşlevsellik, hastadaki kognitif bozukluğun günlük yaşam aktivitelerini
etkilemesi ve bu nedenle artık eski işlevselliğini sürdüremez olması demans
veya hafif kognitif bozukluk (HKB) ayrımında cevaplanması gereken temel
sorudur. Özellikle erken dönemdeki hastaların inkar eğiliminde olabilecekleri
dikkate alınarak mümkünse hasta yakını bu açıdan dikkatle sorgulanmalıdır
(gerekirse yalnız). Profesyonel yaşamı sürdürmek, mali işleri çözmek, sosyal
ortamda işlevsellik, ATM, cep telefonu, bilgisayar, internet gibi karmaşık yeni
aygıtlarda

işlevsellik,

ev

işlerinde

eski

düzeyde

işlevsellik

(mutfak

becerilerinde kayıp, yeni bir çamaşır/bulaşık makinesi, TV uzaktan
kumandası öğrenememe), kendine bakım (giyinme, banyo, yemek yeme,
kişisel temizlik) sorgulanması gereken özelliklerdir. Bu sebeple Katz ve
Lawton-Brody

Enstrümental

Günlük

Yaşam

Aktiviteleri

testlerinden

faydalanılabilir [13]. AH'de ev dışı bağımsızlık erken evrede, kendine bakım
orta evreden itibaren bozulurken FTD'de bunun tam tersine başlangıçta
kendine bakım bozulurken ev dışındaki bağımsızlık uzun süre korunabilir
[12].
Disinhibisyon, apati, dürtüsellik ve empati kaybı dahil affektif ve
psikotik bozukluk özellikleri, gözlenebilir davranış bozukluklarını oluşturur.
Disfori/distimiden majör depresyona kadar değişebilecek depresif durumlar,
anksiyete, hezeyan ve hallusinasyonlar, ajitasyon, hiperseksüalite, amaçsız
tekrarlayıcı

hareketler,

dolanma

adımlama,

ağız

tadının

değişmesi,

oburlaşma, tatlı, şekerleme veya abur cubura düşkünlük, stereotipik
beslenme gibi yeme davranışı bozuklukları, obsesif kompulsif, ritualistik
düşünce ve davranışlar gözlenebilir [15].
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Öykü alırken demans ve depresyonun birlikteliğini, depresyonun
demans semptomlarını ağırlaştırabileceğini ve demans olmaksızın sadece
depresyon varlığında depresyonun demansı taklit edebileceğini akılda tutarak
yapılan sorgulamada hastanın geçmişinde ve aile öyküsünde depresyon
varlığı, depresif semptomların var olup olmadığı varsa sıklığı, uyku, iştah
bozukluğu ve kilo değişiklikleri, yetersizlik duyguları, suçlanma ve tükenmiş
hissetme gibi depresif düşüncelerin varlığı sorulur [16].
Hem

demans

hem

de

depresyonla

karışabilen

veya

birlikte

bulunabilen diğer bir tabloysa deliryumdur. Tanım olarak deliryum; kognitif
fonksiyonlarda, dikkatte ve duygu durumunda akut başlangıçlı ve gün içinde
dalgalanmalarla
hastaların

seyreden

%15-20’sinde,

klinik

bir

bozukluktur.

hospitalizasyon

Hastaneye

sırasında

ise

kabulde

%25-60’ında

görülmektedir ve en çok cerrahi uygulanan ve yoğun bakımda yatan
hastalarda

görülür.

İnfeksiyonlar,

elektrolit

bozuklukları,

metabolik

bozukluklar, hipo-hipertermi, ilaçlar, polifarması, invaziv işlemler, uykusuzluk,
predispozan ve presipitan faktörlerden bazılarıdır [8].
Tablo 2.1. Demans, depresyon ve deliryumun ayırıcı tanıda önemli olan
klinik özellikleri [16].
Özellik

Demans

Deliryum

Depresyon

Başlangıç

Sinsi başlar

Akut başlar

Yavaş yavaş, yaşam
döngüsü
değişiklikleri ile eş
zamanlı başlar

Süre

Başladıktan

sonra Geri

geri dönüş yoktur. dönüşümlüdür,
Yaşam
kadar

Tanı koymak için en
az iki haftadır devam

sonuna nadiren uzun süre ediyor
ilerleyerek devam eder.

gerekir, ancak aylar
ve

devam eder.

olması
yıllarca

da

sürebilir.
Seyir

Stabil ve ilerleyicidir, Gün içinde dalgalı Diurnal
vasküler
ataklar

demansta seyir gösterir.
halinde

varyasyon

olabilir,

genellikle

sabahları

kötüleşir,
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gün

ilerleme olur.

ilerledikçe

düzelme olabilir.
Bilinç durumu

Letarji

Genellikle normal

ile

aşırı Normal

uyanıklılık arasında
dalgalanabilir.
Yönelim

Başlangıçta

normal Zaman,

yer,

kişi Genellikle normaldir,

olabilir ama zamanla oryantasyonu

ancak psikotik majör

bozulur.

depresyonda

bozuktur.

bozulabilir.
Bellek

Yakın bellek bozulur. Tümüyle
Daha

Yakın

uzak bozulmuştur.

sonra

bozulabilir ama uzak

bellek de bozulmaya

bellek

başlar.

normaldir.

Tedavi

bellek

ile

tümüyle
Bellek

bozukluğu tedavi ile

düzelmez.

düzelebilir.
Düşünme

Yavaşlar,

ilgiler Organize

değil, Genellikle

azalır.

Yargılama sapkın,

parçalı, üzüntü

zayıftır.

Sözcük tuhaf

düşünceler, umutsuzluk

yavaş,
ve

zorluk paranoid büyüklük düşünceleri

bulmada

çeker. Tekrarlamalar sanrıları
vardır.

olabilir. endişeli,

ile
somatik

Gerçeklik

endişeler,

bağlantısı

yanılsamalar.

kopuktur.
Uyku

Sıklıkla bozulmuştur. Nokturnal

Aşırı uyuma ya da

Gece

uyuyamama olabilir.

sıktır.

dolaşmaları konfüzyon olabilir.
“Sundowning

fenomeni”

olabilir

Sabah

erken

uyanma vardır.

(psikiyatrik
semptomların

gece

kötüleşmesi).
Kaynak: British Columbia Medical Association, Guidelines and Protocols,
AHvisory Commitee, Cognitive Impairment in the Elderly Recognition, Diagnosis
and Management.2007 ve Langlois PL, Borson S. Bilişsel Bozukluk. Aile
Hekimliğinin Temellerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.
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Klinisyenin almış olduğu bu detaylı anamnez sonucunda, hastada
demans olup olmadığı, varsa daha çok hangi demans alt tipine uyduğu
kabaca belirlenebilir. Sonrasında yapılacak fizik muayene, kognitif düzey
belirleme testleri ve gerekli laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri ile tanı
büyük ölçüde netleştirilecektir [9].
Demanslı hastanın öyküsü sırasında özgeçmişinde genel medikal,
nörolojik, psikiyatrik ve toksik özelliklerin sorulması gerekir. Genel medikal
özgeçmiş içinde vasküler risk faktörleri (hipertansiyon, iskemik kalp hastalığı,
diyabetes mellitus), endokrin-metabolik bozukluklar (özellikle hipotirodi, B12
vitamini yetmezliği, hipo-hiperglisemi, elektrolit bozuklukları, organ fonksiyon
bozuklukları yetmezlikleri), kronik infeksiyonlar (tüberküloz, sifilis, AIDS),
sistemik otoimmun ve kronik inflamatuar hastalıklar (Sistemik lupus
eritamatosis, Sjögren, romatoid artrit, Behçet hastalığı), sistemik neoplazi,
genel anestezi kullanılmış cerrahi girişimler, özellikle kardiyak girişimler
kaydedilmelidir. Bunlardan bir bölümü geri döndürülebilir kognitif bozukluk
nedenleri iken, B12 vitamin eksikliği, hipotiroidi, vasküler risk faktörleri, genel
anestezi gibi durumlar AH’yi komplike eden ve kontrol edilebilecek komorbid
durumlar da olabilirler [17]. Geçirilmiş hemorajik-iskemik inme ya da geçici
iskemik ataklar, özellikle şuur kayıplı kafa travması, subdural hematom, MSS
infeksiyonları (menenjit, ensefalit), epilepsi, beyin tümörü, hidrosefali,
geçirilmiş depresyon, psikoz, eski psikiyatrik hospitalizasyonlar, toksik
metallere

kalma,

maruz

kronik

alkolizm

ve/veya

madde

kullanımı

kaydedilmelidir [18].
Geriatrik

popülasyonda

polifarmasi

yaygın

olduğundan,

benzodiazepinler, trisiklik antidepresanlar ve diğer antikolinerjik ajanlar, αmetildopa, reserpin gibi antihipertansif ilaçlar kognitif bozukluğun tek başına
nedeni ya da ağırlaştırıcı etkeni olarak bulunabilirler [12].
Soygeçmiş özellikleri sorgulanırken özellikle dejeneratif demansların
büyük ölçüde genetik ve çevresel faktörlerin karmaşık bir etkileşiminin ürünü
oldukları göz önünde bulundurulmalıdır. Birinci derece akrabalar arasında
demans, Parkinson hastalığı, motor nöron hastalığı gibi nörolojik, depresyon,
psikoz,

alkolizm

gibi

psikiyatrik

hastalıkların

mevcudiyeti

özellikle
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sorgulanmalıdır. Ana-babanın akraba veya aynı köyden olup olmadığı, anababa ve kardeşlerin sağ olup olmadıkları, öldülerse yaşları ve ölüm nedenleri
ayrı ayrı kaydedilmelidir [12].
2.2.2. Demansta Muayene Özellikleri
Hastada demans sendromunun olup olmadığını, varsa hangi alt tipe
uyduğunu saptamak amacıyla yapılacak olan muayene şöyle olmalıdır:
1. Genel tıbbi yaklaşım gereği, önce tam bir fizik muayene
yapılmalıdır. Bu sayede demans dışı, akut medikal durum ya da organik
patolojiye bağlı muayene bulguları saptanabilir ve gerekli tedavi ile kliniğin
düzelmesi sağlanabilir.
2. Somatik nörolojik muayene; demans tablosuna sebep olabilecek
intrakranial bir hadisenin olup olmadığının tespiti, geri döndürülebilir başka bir
sebebe dair bulguların tespiti açısından fayda sağlayacaktır.
3. Davranışsal gözlemler, kognitif düzey belirleyici test sonuçlarını
daha anlamlı hale getirebileceği gibi bazen direkt tanı koydurabilir.
Motivasyon, duygudurum ve afekt üzerine gözlemler kaydedilmelidir.
Parmaklarıyla ya da giysileriyle oynamak, koltukta oturamayıp sürekli
dolaşma ya da odayı terk etme isteği gibi anksiyöz davranışlar, irritabilite,
kolay sinirlenme, negativizm, disfori eğilimi, kederli ruh hali, kolay ağlamayla,
içgörü bozukluğu (inkar eğilimi), sosyal uygunsuzluk (hastanın sosyokültürel
seviyesine göre beklenen davranışı göstermemesi), uygunsuz davranışlar,
alaycılık ve saldırganlık görülebilir.
4. Mental durum muayenesi (MDM), yatak başı testler ve tarama
testleri olarak değerlendirilebilir.
- Yatak başı testlerde amaç; kognitif işlevler ve karmaşık algısal ve
motor işlevlerin etkilenme düzeyleri üzerine yorum yapılabilecek kadar
hastayı

test

edebilmektir.

Hastanın

yaşından,

eğitim

düzeyinden,

sosyokültürel seviyesinden etkilenebilen testler olması sebebiyle, kişinin test
sonucunu bulunduğu konum içinde değerlendirmek daha doğru olacaktır.
- Tarama testleri epidemiyolojik çalışmalarda sıklıkla kullanılan,
ancak yatak başı testlerle doğrulanması gereken testlerdir. Kabaca hastanın
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durumu hakkında bilgi verir, ancak kesin tanı koymak amacıyla kullanılmaz.
Kullanılan testlerden bazıları şunlardır: Mini Mental Durum Muayenesi
(MMSE), Blessed Oryantasyon Bellek Konsantrasyon Testi (BOMC), Kısa
Mental Durum Testi (STMS), Montreal Kognitif Değerlendirme Testi (MoCA),
Addenbrook Kognitif Muayenesi-Yenilenmiş (ACE-R) ve Hızlı Hafif Kognitif
Bozukluk (Qmci-TR). Testlerin HKB’yi demanstan ayırma gücünün olması
önemlidir [12].

2.2.3. Demansta Laboratuvar Tetkikleri
Amerikan Nöroloji Akademisi’nin (AAN) 1994’te yayınladığı ve 2001'de
güncellediği Uygulama El Kitabı’na göre, diğer sebeplerin ekartasyonu için
rutin olarak yapılması gerekli kan tetkikleri; tam kan sayımı, elektrolitler (Na,
K, Ca), glukoz, BUN/kreatinin, karaciğer fonksiyon testleri, tiroid fonksiyon
testleri, B12 vitamin düzeyi, folik asit düzeyi olup, klinik kuşku durumunda
HIV, sifiliz serolojisi ve diğer biyokimyasal testlerdir [13].
Elektroensefalografi (EEG, tipik olarak odak özellikleri olmadan
genelleştirilmiş yavaşlama gösterse de) ve lomber ponksiyon (beyin omurilik
sıvısı (BOS) incelemesi hafif protein yüksekliğiyle beraber genellikle
normaldir, bazı nörobelirteçlerin varlığı ile AH lehine bir bulgudur) gibi
inceleme yöntemlerinin, klinik olarak bir etiyolojiden (menenjit, ensefalit,
epilepsi

vb.)

şüphelenildiğinde

ekartasyon

amaçlı

yapılabileceği

belirtilmektedir [12].
Beyin görüntüleme tanıya yardımcı olabilir ve hastalığın klinik seyrini
izleyebilir. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) veya bilgisayarlı tomografi
(BT), intrakranial kitle ve serebrovasküler olay gibi demansın diğer
nedenlerini dışlama amacıyla kullanılır. Volumetrik MRG ile tespit edilen
yaygın atrofinin yanı sıra temporal lobda daha belirgin olan atrofi ve
hippokampal atrofi Alzheimer hastalığını destekleyen bulgulardır ve bilişsel
bozulmanın

erken

evrelerinden

başlayıp,

hastalığın

progresyonuyla

korelasyon gösterirler [13, 19, 20]. Nörodejenerasyon işaretleyicilerinden
öncelikle FDG-PET, ikinci olarak BOS-tau ve son olarak da yapısal MRG
pozitifleştiğinden, AH teşhisini desteklemek ve diğer demans türlerinden
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(özellikle FTD) ayırmak için FDG-PET kullanımını Ulusal Yaşlanma Örgütü
(NIA) 2011 ve Uluslararası Çalışma Grubu (IWG) 2014 kriterlerine dahil
edilmiştir. Yapısal MRG ise klinik belirtilerin şiddetiyle ilişkili paralelliktedir [13,
21].
Tablo 2.2. Demans tipine göre görüntüleme sonuçları.
DEMANS TİPİ

YAPISAL MRG

Alzheimer Hastalığı

Kalitatif

ve

olarak

FDG PET
kantitatif

Temporo paryetal korteks ve

ölçülebilen

posteriyor singulat kortekste

hipokampus atrofisi
Tüm

beyinde

asimetrik de olabilen ve ileri
hızlı

gelişen atrofi

dönemde frontal bölgeyi de
içine

alabilen

hipometabolizma
Frontotemporal

Anteriyor temporal ve

Anteriyor temporal ve frontal

Demans

frontal bölgede asimetrik

bölgede

de olabilen atrofi

olabilen hipometabolizma

Putaminal atrofi

Primer

Alzheimer’e göre daha

vizüel

az temporal ve global

korteksinde belirgin, oksipital

atrofi

lob metabolizma azalması

Lewy

Cisimcikli

Demans

Vasküler Demans

Küçük

ya

da

büyük

damar infarktları
Ak

asimetrik

vizüel

İnfarktlara

de

korteks

ve

asosiyasyon

bağlı

fokal

hipometabolizmalar
madde

hiperintensitesi

olabilirse de belirli bir patern
yok

Alzheimeri dışlamak zor

MRG: Manyetik Rezonans Görüntüleme, FDG-PET: Fluoro-2-deoksi-Dglukoz- Pozitron Emisyon Tomografisi
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Tablo 2.3. Alzheimer hastalığında görüntüleme sonuçları [21].
Nörogörüntüleme

AH ile ilişkili biyobelirteç

biyobelirteçleri
MRG

Atrofi

Fonksiyonel MRG

Hipoperfüzyon alanları

11C-PIB PET

PIB’a bağlanan amiloid plak artışı

18F-Aβ-binding compound-PET

Beyinde artmış amiloid plak

18FDG-PET

Düşük beyin metabolizması, azalmış glukoz
alımı

Aβ, amiloid beta; AH, Alzheimer hastalığı; FDG, fluoro-2-deoksi-D-glukoz;
MRG, manyetik rezonans görüntüleme; PET, pozitron emisyon tomografisi;
PIB, Pittsburgh B bileşeni.

2.3.

Demans Nedenleri ve Türleri
Demansın en sık sebebi nörodejeneratif bir hastalık olan Alzheimer

hastalığıdır. Dejeneratif hastalıklar ve dejeneratif hastalıklar dışındaki
demans nedenleri Tablo 2.4’de verilmiştir.

Tablo 2.4. Demans tipleri [13].
DEJENERATİF HASTALIKLAR

DEJENERATİF HASTALIKLAR DIŞINDA DEMANS
NEDENLERİ

Alzheimer hastalığı

Normal basınçlı hidrosefali*

Vasküler demanslar

Subdural hematom*

Lewy cisimcikli demans

Enfeksiyonlar(Menenejit*, ensefalit*, beyin apsesi*,
sifiliz*,

HIV,

Creutzfeldt-Jacob

hastalıkları, diğer viral infeksiyonlar)
Frontotemporal demans

Beyin tümörleri

Parkinson hastalığı demansı

Toksik metabolik hastalıklar

Kortikobazal dejenerasyon

Alkole bağlı demans

Progresif supranükleer paralizi

Multiple skleroz

Multisistem atrofi

Santral sinir sistemi vaskülitleri

Huntington demansı

ve

diğer

prion
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*Bu sebepler geri döndürülebilir kognitif bozukluk sebepleri arasında da
sayılabilmektedir.
Antikolinerjikler, antipsikotikler, bazı antihipertansifler, kortikosteroidler,
narkotikler, santral sinir sistemi antidepresanları, dijital, fenitoin, polifarması;
renal yetmezlik, dekompanse kalp yetmezliği, hepatik yetmezlik, cushing
sendromu,

adrenal

yetmezlik,

hipo-hiperglisemi,

elektrolit

bozukluğu,

hipotiroidi; psikoz, bipolar bozukluk, depresyon, anksiyete, deliryum; vitamin
B12 eksikliği, kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH), görme/işitme engeli;
kognitif bozukluk yapan geri döndürülebilir sebeplerdendir [13].
2.3.1. Alzheimer Hastalığı
Günümüzde gelişmiş ülkelerde ölüm sebepleri arasında 4. sırada, tüm
demans hastalıkları arasında da %50-70 görülme olasılığı ile ilk sırada yer
alan AH kayda geçen ilk olgusu 1906 yılında olup, Dr. Alois Alzheimer
tarafından tanımlanmıştır [22].
Hastalığın görülme riski yaşa bağlı olarak logaritmik biçimde artar. 6065 yaş arasında görülme sıklığı yaklaşık olarak %1 iken, 65-70 yaşları
arasında %4-5 olmakta ve her 5 yılda bir görülme riski ikiye katlanıp 85 yaşın
üzerinde %47’ye kadar çıkmaktadır [23]. AH tanısı alan 65 yaş ve üzeri bir
kişinin ortalama yaşam süresi yaklaşık 4 ila 8 yıldır. AH olan bazı bireyler,
hastalığın ilk belirtilerinden 20 yıl sonra yaşayabilirler. AH’de en sık ölüm
nedeni infeksiyonlar, özellikle de pnömoni ve sepsistir [9].
65 yaş öncesinde başlayan Alzheimer hastalığı erken başlangıçlı
Alzheimer tipi demans olarak adlandırılır ve amiloid prekürsör protein (APP),
preselin (PSEN)-1, ve PSEN-2 genleri ile ilişkilendirilir [23].
Artarak devam eden araştırmalar neticesinde bilinmektedir ki, AH
nörofibriler yumaklar ve amiloid plakların çoğunluğunu oluşturduğu sebepler
neticesinde [9, 12], limbik sistemin ve neokortikal bölgenin dejenerasyonuna
bağlı olarak ortaya çıkan, kognitif işlev bozukluğunun günlük yaşam
aktivitelerini de bozmasıyla bilinen, sinsi başlangıçlı yavaş seyirli progresyon
gösteren kronik karakterde bir hastalıktır. Henüz günümüz isimleriyle
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anılmasa

da,

nörofibriler

yumakların

ve

amiloid

plakların

hastalık

patogenezinde rol oynadığından ilk olgu zamanında da bahsedilmiştir [22].
Kesin tanısı beyin biyopsisi ile konduğundan, klinikte “Alzheimer hastalığına
bağlı demans” şeklinde kullanılsa da, literatürde muhtemel (olası) veya
mümkün AH tanısı olarak geçmektedir [13].
Alzheimer hastalığı teşhisi üzerine bir çalışma grubu, eski Adıyla
NINCDS-ADRDA (National Institute of Neurological and Communicative
Disorders

and

Stroke-Alzheimer’s

Disease

and

Related

Disorders

Association), yeni adıyla NIA-AA (Ulusal Yaşlanma Örgütü – Alzheimer
Derneği) tarafından kurulmuştur [10]. Tanıyı kolaylaştırmak ve hastalığın
seyrini değerlendirebilmek için, sadece otopsi sonuçlarına göre değil klinik
semptomlara göre de standardize kriterler belirlemişlerdir. Bu aşamada, tıbbi
öykü,

klinik

muayene,

değerlendirmelerinden

nöropsikolojik

faydalanılmıştır

[10].

test
Bunun

ve

laboratuvar

dışında

DSM-V

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition)
kriterlerine göre de tanı konur [13].
Tablo 2.5. NINCDS-ADRDA Alzheimer Hastalığının Klinik Tanı Kriterleri [10].
I. MUHTEMEL Alzheimer Hastalığı klinik tanı kriterleri şunları içerir:
- Klinik muayene ile saptanan, MMSE, BOMC ya da benzer bir test ile
dökümante edilen ve nöropsikolojik testlerle de doğrulanan demans
tablosu;
- İki ya da daha fazla kognitif süreçte bozulma;
- Bilinç bozukluğu yok;
- Başlangıç 40-90 yaşları arasında, büyük sıklıkla da 65 yaşından sonra;
- Bellek ya da diğer bilişsel süreçlerde ilerleyici bozukluğa yol açabilecek
sistemik ya da beyne ait başka bir hastalık yok.
II. MUHTEMEL Alzheimer Hastalığı tanısı şunlarla desteklenir:
- Dil (afazi), motor yetenekler (apraksi) ve algı (agnozi) gibi özgül kognitif
işlevlerde ilerleyici bozulma;
- Günlük yaşam aktivitelerinde bozulma ve davranış biçiminde değişme;
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- Ailede benzer bozukluk öyküsü (özellikle patolojik olarak kanıtlanmışsa);
- Laboratuvarda: standart tekniklerle normal lomber ponksiyon, EEG’nin
normal olması ya da yavaş dalga aktivitesinde artış gibi non-spesifik
değişiklikler ve BT’de serebral atrofiye ilişkin bulgular ve seri incelemelerde
bu bulguların ilerleyişi.
III.

Alzheimer

hastalığı

dışındaki

nedenler

dışlandıktan sonra,

MUHTEMEL Alzheimer Hastalığı tanısı ile uyumlu olabilecek diğer
klinik özellikler şunlardır:
- Hastalığın seyrinde platolar;
- Depresyon,

uykusuzluk,

inkontinans,

hezeyan,

illüzyon

ve

halüsinasyonlar, verbal, emosyonel ya da fiziksel katastrofik patlamalar,
cinsel bozukluklar ve kilo kaybı gibi eşlikçi bulgular;
- Bazı hastalarda, özellikle hastalığın ileri dönemlerinde, kas tonusunda
artış, miyoklonus ya da yürüme güçlüğü gibi diğer nörolojik bozukluklar;
- Hastalığın ileri evresinde nöbetler;
- Yaş için normal BT.
IV. MUHTEMEL Alzheimer Hastalığı tanısını belirsizleştiren ya da
ihtimal dışına çıkaran özellikler şunlardır:
- İnme tarzında ani başlangıç;
- Hemiparezi, duysal kayıp, görme alanı defektleri ve inkoordinasyon gibi
fokal nörolojik bulguların hastalığın erken evrelerinde bulunması;
- Nöbetler ya da yürüyüş bozukluklarının, daha başlangıçta ya da
hastalığın çok erken evrelerinde bulunması;
V. MÜMKÜN Alzheimer Hastalığı tanı kriterleri şunlardır:
- Demansa neden olabilecek diğer nörolojik, psikiyatrik ya da sistemik
bozukluklar olmaksızın, başlangıç, prezantasyon ya da klinik seyirde
varyasyonların bulunması durumunda konulabilir;
- Demansa neden olabilecek, ancak demansın nedeni gibi görünmeyen
ikinci bir sistemik ya da beyin hastalığının bulunması durumunda
konulabilir;
- Diğer belirlenebilir nedenlerinin dışlandığı, tek ve yavaş ilerleyici bir
bilişsel bozukluğun bulunması durumunda, araştırma çalışması amaçlı
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olarak kullanılabilir.
VI. KESİN Alzheimer Hastalığı tanısı kriterleri şunlardır:
-

Muhtemel Alzheimer Hastalığı klinik kriterleri;

-

Biyopsi ya da otopsiyle elde edilen histopatolojik kanıtlar.

Tablo 2.6. DSM-V Alzheimer hastalığına bağlı majör nörokognitif bozukluk
(Olası AH) [24].
A. Bir veya daha fazla kognitif alanda önceki performans seviyesine göre
düşme kanıtı (standardize nöropsikiyatrik testler veya kantifiye klinik
değerlendirme ile)
B. Kognitif bozuklukların günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığını
etkilemesi.

En

azından

kompleks

enstrumental

günlük

yaşam

aktivitelerinde yardım ihtiyacı (mali işler, ilaç alma)
C. Kognitif bozuklukların deliryum kapsamında olmaması
D. Kognitif bozuklukların başka mental bozuklukla açıklanamaması (majör
depresif bozukluk, şizofreni gibi)
E. En az 2 kognitif alanda sinsi başlangıç, yavaş progresyon
F. Aşağıdakilerden biri:
 AH’na sebep olan genetik mutasyon kanıtı (aile hikayesi veya genetik
analiz ile)
 Aşağıdakilerin hepsi
1. Öğrenme ve bellek + en az bir diğer kognitif alanda bozulma
kanıtı
2. Plato olmadan sürekli progresif bozulma
3. Karma etiyoloji kanıtı olmaması (diğer nörodejeneratif hastalık,
serebrovasküler hastalık, kognitif bozukluk yapabilecek nörolojikmental-sistemik hastalık)
2.3.1.1. Alzheimer Hastalığının Pre-Klinik ve Pre-Demans Evreleri
NIA-AA Ulusal Enstitüsü (2011), HKB ve ileri evre AH'den önce ortaya
çıkan “preklinik AH” kavramını ortaya koymuştur. Preklinik AH terimi,
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başlangıçta bilişsel olarak normal bireyleri, beyin otopsisinde amiloid plaklar
ve hiperfosforile tau varlığı sebebiyle sınıflandırmak için tanımlanmıştır [21].
2015 yılında NIA-AA ve IWG’nin ortak toplantısında önerilen preklinik AH'nin
en son tanımına göre; preklinik AH, patolojik AH lezyonlarının ortaya çıktığı
gün asemptomatik bir şekilde başlar [25]. BOS'ta Aβ42 azalması, BOS'ta tau
veya fosforile-tau artışı veya beyin görüntülemede (PET üzerinde) fibriler
amiloid artışı [25] tipik AH biyobelirteçleridir. Bunların yanı sıra, preklinik AH
evresinde nörodejenerasyona daha yakın olan diğer BOS belirteçleri ise;
BOS biyolojik sinir lifi hafif zincir (aksonal dejenerasyonu gösterir),
neurogranin (AH'de ve ilerleyici AH olgularında sinaptik disfonksiyon ve
nörodejenerasyonu

gösteren

BOS

nörogranin

düzeyleri

yüksektir),

inflamatuar belirteçler (IL-15, MCP1, VEGFR-1, sICAM1, sVCAM-1 ve
VEGF-D olup, tau ve fosfo-tau seviyeleri ile koreledir)[26] ve tau
fragmanlarıdır. NIA-AA kılavuzu (2011) AH'nin ilerlemesini hem AH
patolojisini hem de klinik semptomları göz önünde bulundurarak, farklı fazlara
ayırır: preklinik (presemptomatik, asemptomatik risk altında AH), AH’ye bağlı
HKB (prodromal AH) ve AH demansı [15]. AH tanı kriterleri için uluslararası
paneller, asemptomatik preklinik AH biyobelirteçlerinden biri olarak 18FDGPET'i kabul etmiştir [27]. Ancak IWG-AA (2015) tarafından preklinik AH için
tanısal kriterler, klinik öncesi AH'nin tanımlanması için uygun yöntemler
olarak

MRG

veya

18FDG-PET'i

listelememektedir

[25].

Çünkü,

bu

yöntemlerin maliyetleri oldukça yüksektir. Bu sebeple, yeni araştırmalar ve
çalışmalar halen yapılmaktadır [21].
Çoğu kez sadece unutkanlık şikayeti ile başlayan Alzheimer
hastalığının tanı almadan önce, 15-20 yıla yakın prodromal dönemi
bulunmaktadır [12]. Hasta ve yakınları, ilk şikayetin ne zaman başladığı
konusunda net bilgi veremezler, zira yaşlılıkta unutkanlık normal kabul edilen
bir şikayettir ve klinik olarak da belli sınırlar içerisinde normaldir. Hipokampus
volüm kaybı, temporoparietal hipometabolizma ve neokortikal Aβ birikimi, AH
patolojisi nedeniyle preklinik dönemde dahi beyin bölgelerinde saptanan
bulgulardır [21]. Alzheimer hastalığı tanısı almayan hastaların, kesin tanıları
için beyin biyopsileri yapıldığında bazılarında nörofibriler yumaklar ve amiloid
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plaklar

saptandığında,

bu

hastaların

ileride

demans

olabilecekleri

öngörülerek pre-demans evre olarak kabul edilir ve HKB olarak adlandırılırlar
[28]. HKB’lerin beyin biyopsilerinde nörofibriler yumakların hala limbikparalimbik alanda sınırlı kalmasına rağmen sayılarının normalden fazla
olması, varsa Apolipoprotein E4 (APOE4) allel pozitifliği, BOS’da tau
(nörodejenerasyonun arttığını gösterir) ve fosfotau (nörofibriler yumakların
arttığını gösterir) miktarının normalden fazla oluşu ve BOS’da Aβ42’nin
düşmesi (amiloid plak oluşumunun arttığını gösterir) demansa dönüşü
öngören kuvvetli verilerdir [21]. Uzun izlemli büyük serili çalışmalarda
HKB’nin demansa dönüşmesi yıllık %8-14, 5 yıllık %50 bulunmuştur. Oysa ki,
normal

popülasyonda

demans

insidansı

%1-2’dir

[9].

Ayrıca,

asetilkolinesteraz inhibitörlerini HKB hastalarında kullanan 8 çalışmayı
derleyen bir metaanalizde aktif ilaç kullanımının Alzheimer hastalığına
dönüşme oranlarında bir değişiklik yapmadığı da bildirilmiştir [29].

Tablo 2.7. Petersen-Mayo HKB Kriterleri [13].
Hasta yakını tarafından da doğrulanan bellek yakınması.
Genel kognitif işlevlerde bozulma olmaması
Günlük yaşam aktivitelerinde bozulma olmaması
Yaş ve eğitim normlarına göre saptanan bellek bozukluğu
Demans mevcut değil
HKB’li hastaların tedavisi için herhangi bir ilaç endikasyon almamış
olup, yapılabilecek tek şey AH’nin ortaya çıkmasını önlemeye çalışmaktır. Bu
da zihinsel ve fiziksel aktivite yaparak, varsa geri döndürülebilir sebepleri
tedavi ederek ve her ihtimale karşın hastayı sık aralıklarla tekrar muayene
ederek mümkün kılınabilir [13].
2.3.1.2. Alzheimer Tip Demansın Evreleri
Zihinsel yıkımın demans düzeyine ulaşması günlük aktivitelerde
bozulma ile belirlendiğine göre, evrelemeyi de günlük yaşam aktivitelerine
(GYA) göre kabaca yapabiliriz. HKB GYA’ların korunduğu ama yakın kişilerin
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farkında olduğu bir bellek bozulması iken; erken evre demans işte ve ev
dışında bağımsızlığın bozulmaya başladığı, orta evre demans, ev dışındaki
hayat tamamen bağımlılaşırken ev yaşamı ve kendine bakımda sorunların
başladığı, ileri evre demans ise sürekli bakım gereken, hastanın tümüyle
bağımlı olduğu bir durum olarak kabaca tarif edilebilir [12].
Klinik olarak 3 evrede incelenen Alzheimer tip demansın erken
evresinde bellek bozukluğuna ek olarak dikkat, lisan, görsel-mekansal
beceriler, algılama, problem çözme gibi bilişsel fonksiyonlarda da bozulmalar
olur. Konuşma esnasında doğru kelimeyi bulmada güçlük çekme ve buna
bağlı olarak konuşma akışında yavaşlama, eşyaların yerini unutma,
yapılacak işlerin listesini hazırlama davranışını geliştirme, işteki verimliliğinde
azalma, yeni tanışılan kişilerin isimlerini hatırlayamama, yeni yaşanan
olayları unutma, taşıt/araç kullanımında dikkatsizlik, mali hatalar, yemek
lezzetinde bozulma, hobilerinden uzaklaşma ve bunların farkında olması
sebebiyle depresif duygu-durumunun gelişmesi gibi belirtiler görülür. Ne var
ki tüm bu belirtiler, hasta yakınları tarafından yaşlılığın normal seyri olarak
görülebilir ve olası Alzheimer tip demans tanısı atlanabilir, hasta geç tanı
alabilir [9, 12, 13].
Hastalığın orta evresinde günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığını
yitiren hastaya kişilik değişiklikleri ve psikiyatrik yakınmalar (halüsinasyonlar,
duygulanım bozuklukları vb.) da eklenebilir. Temiz ve düzenli birinin özensiz
ve dağınık hale gelmesi, işlerini zamanında yetiştiren birinin sürekli
gecikmeye başlaması, sakin birinin sinirli, sinirli birinin sakin hale dönmesi,
son zamanlarda kıskanç davranışlar sergilemesi, çok konuşkan iken az
konuşmaya başlaması veya tam tersi durumlar sayılabilecek kişilik
değişiklikleri arasındadır. Hastalar kendi aile ve arkadaşlarını tanımakta
zorlanırlar ve apati ve sosyal geri çekilme yaşarlar. Uyku düzeninde bozulma,
okuma-yazmada bozulma, yeni bir şey öğrenmede güçlük, gnostik ve praksis
bozulmalar,

odaları

karıştırma,

sokakta

yalnız

başına

yürüyememe/kaybolma, anksiyete görülebilir. Temizlik algısı bozulmuş dahi
olsa, özbakımındaki bağımsızlığı korunmuştur [9, 12, 13].
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İleri evrede ise, sayılan bulguların şiddetlenmesinin yanı sıra idrar ve
gayta

inkontinansı,

yürüme-giyinme-soyunma-beslenme

gibi

temel

ihtiyaçlarını bağımsız karşılayamama, anlık öfke patlamaları haricinde
emosyonel küntleşme ve hatta bazı vakalarda yatağa bağımlılık dahi
görülebilmektedir. Bu evredeki Alzheimer hastalarının ölüm sebebi ise
genellikle bası yarası infeksiyonu, beslenmedeki yetersizlik, pnömoni gibi
infeksiyonlar ve metabolik bozukluklar olur [9, 12, 13].
2.3.1.3. Alzheimer Tip Demansın Patogenezi
Kesin tanısı yalnızca biyopsi ile konan Alzheimer hastalığında, 2
belirteç vardır: 1. Nörofibriler yumak (hiperfosforile tau proteini) 2. Amiloid
plak (amiloid beta peptid). Tanı için bu iki belirtecin aynı anda varlığı gerekli
ancak yeterli değildir, anatomik yerleşimleri ve dağılımları da önem arz eder.
Zira 60 yaşından sonra veya başka bir nörodejeneratif hastalıkta da her iki
birikim beyinde oluşmaya başlar. Ancak nörofibriler yumağın limbik
sistemden neokortekse yayılımı ve dağılımı, gevşek yapıdaki amiloid plağın
da neokorteksten limbik sisteme geçişi ve sert yapıya dönüşmesi tanıyı
Alzheimer lehine güçlendirir. Bu birikimler sebebiyle zamanla nöron kaybı ve
atrofi gelişir ve etkilenen bölgeye göre de semptomlar görülür [23].
Nörofibriler yumakların (NFY) temel bileşeni hiperfosforiler tau
proteinidir. Tau proteini, mikrotübüllerin stabilizasyonu, hücre iskeletinin
bütünlüğü ve aksonal transportta önemli rol alır. AH patogenezinde hiperaktif
kinazlar ve/veya hipoaktif fosfatazlar tau proteininin hiperfosforilizasyonuna
yol açarak mikrotübüllere bağlanma yeteneğini bozarlar. Bağlanmamış
fosforilize tau, çözülemeyen çift sarmallı filamanlara, zamanla da intranöronal
NFY’ler haline gelir. Bu sürecin yıllar süren uzun bir dönem olduğu
düşünülmektedir. NFY sonunda hücre iskeletinin bütünlüğünü ve aksonal
transportu bozarak hücre ölümüne neden olur. AH’deki kognitif kötüleşmenin
ciddiyeti amiloid artışından ziyade NFY miktarı ile koreledir. Ancak ailesel
AH’deki mutasyonların tau değil Aβ üretimini artırmaları ve AH’ye
benzemeyen bazı nörodejeneratif hastalıklarda da tau’nun bulunması, AH
fizyopatolojisinde tau’nun önemini tartışmaya açmaktadır. Bununla birlikte
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beyinde tau oluştuğu zaman, doğrudan nörodejenerasyona sebep olduğu
gösterilmiştir [23, 30].
AH’deki ikinci temel nöropatolojik değişiklik olan amiloid plakların ana
bileşeni Aβ proteindir. Aβ, 40-42 aminoasitten oluşan bir protein olup daha
büyük bir transmembran protein olan, 19. kromozomda kodlanan APP’den
proteolitik yolla oluşur. Bunlardan daha fazla amiloidojenik olanı 42
aminoasitlik form olup ilk çöken de odur. Erken demansı olan olguların beyin
dokuları ve BOS’unda artmış Aβ42 ve Aβ oligomerleri bulunur ve bu düzeyler
kognitif azalma ile koreledir [31]. APP mutasyonları, ya toplam Aβ üretimini
ya da daha amiloidojenik form olan Aβ 42 üretimini artırır. İlk birikim NFY’lerin
aksine limbik sistemde değil, neokortekste olur ve gevşek plaklar halindedir.
Gevşek plaklarda Aβ birikimi oksidatif gerilim ve serbest radikallerin
oluşumuna, bu faktörler de plakların fiziksel değişimine yol açıyor olabilir. Öte
yandan, gliozis ve mikroglial aktivasyon ile meydana gelen inflamatuar
değişiklikler de plakların yoğunlaşmasına sebep olabilir. AH tedavisinde
denenen serbest radikal giderici ajanların (E vitamini, selegilin, Ginkgo
biloba) ve antiinflamatuarların bu mekanizmalara etki edeceği umulmuştur,
ancak faydası gösterilememiştir [32]. Nöritik olmayan katı plaklar demanssız
beyinlerde de görülebilir. Katı plakların lokal nörotoksisitesi, hücre ölümü ve
nöritik dejenerasyona neden olur. Bu aşamadan sonra dejenere nöritler
içeren katı plaklara “nöritik plaklar” adı verilir. Nöritik plaklar, nöritik olmayan
katı plakların aksine, yalnızca demanslı beyinlerde görülür.
AH’de nöron kaybı entorhinal korteksten başlar ve limbik sistemi terk
ettiğinde süperior temporal sulkusta tespit edilebilir. NFY’lerin bulunduğu
bölgelerden bağımsız olarak, amiloid nörotoksisitesinin neden olduğu
bölgelerde de sinaps kaybı ve transsinaptik dejenerasyona bağlı nöron kaybı
görülür [12].
NFY ve amiloid plaklara, astroglial ve mikroglial aktivasyonun eşlik
etmesi ve plakların çevresinde akut faz proteinleri, sitokinler, kompleman
elemanları ve proteazlar gibi inflamasyon sürecine katılan birçok maddenin
varlığının

saptanmış

olması

AH’de

inflamatuvar

süreçlerin

ve

glial

aktivasyonun da patojenik sürecin bir parçası olduğunu ya da en azından
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hastalığın

ilerlemesine

katkıda

bulunduğunu

düşündürmektedir.

Aβ

birikiminin mikroglial ve astroglial hücreleri aktive ettiği anlaşılmaktadır. Öne
sürülen patojenik mekanizmalardan biri amiloid peptid ve inflamatuar
uyaranlarla aktive olan mikroglial hücrelerden sitokinlerin salgılanması, akut
faz reaktanları ve komplemanın aktive edilmesiyle inflamasyon oluşması,
salınan proinflamatuar sitokinlerin ve nörotoksinlerin nöronal hasara yol
açması ya da şiddetlendirmesidir [26].
Patogenezinde birtakım nörotransmitter değişiklikler söz konusudur:
1. Kolinerjik eksiklik: Asetilkolin (ACh), sinir hücrelerinin birbirleriyle
iletişim kurması için kullanılan bir kimyasaldır ve öğrenme, hafıza ve bilişsel
işlevler için önemlidir. Bütün korteksin kolinerjik innervasyonu temel limbik
yapılardan biri olan bazal ön beyindeki Meynert çekirdeğinden sağlanır. Tau
hiperfosforilazasyonun ilk görüldüğü alanlardan biri de Meynert çekirdeğidir.
Bu innervasyon dikkat ve bellek işlevlerinin optimal sürdürülebilmesi
açısından büyük önem taşır. ACh postsinaptik membranda nikotinik ve
muskarinik reseptörlere bağlanarak etkisini gösterir. Nikotinik etkilerin
hücrenin uyarılabilirliğini arttırarak dikkat tonusunun sağlanmasında rol
oynadığı, muskarinik etkilerin ise kalıcı sinaptik değişikliklerle yeni bilginin
depolanması şeklindeki nöroplastisite mekanizmalarının unsuru olduğu
bilinmektedir. Hem nikotinik, hem de muskarinik stimülasyon kaybının Aβ
oluşumunun artması ve Aβ nörotoksitesinin artması şeklinde in vitro etkileri
gösterilmiştir. AH’de kolinerjik kaybın kendisi de amiloid plak oluşumuna
katkıda bulunan özelliklerdendir. Aβ da muhtemelen kolinerjik kaybı artırarak
bir kısır döngü ortaya çıkarmaktadır [23].
2. Noradrenalin eksikliği: Beyin sapındaki noradrenerjik çekirdek
olan locus ceruleus’ta da dorsal raphe benzeri bir nöronal kayıp ve NFY
oluşumu gözlenir. Noradrenerjik kaybın klinik karşılığı iyi belirlenmemiştir
[12].
3. Dopamin eksikliği: Alzheimer hastalığının ileri evrelerinde görülen
motor bozukluklarla ilişkilidir [23].
4. Serotonin

eksikliği:

AH’de

serotoninerjik

dorsal

raphe

çekirdeğinde nöron kaybı ve kalan nöronlarda NFY’ler görülür. Kortikal
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serotoninerjik akson terminallerinde serotoninin salınımı ve geri alınımı ciddi
düzeyde bozulmuştur. AH’de serotoninerjik kayıpla depresyon ve saldırgan
davranışın korelasyonu bildirilmektedir. Serotonin geri alınım blokerlerinin
(SSRI) AH’deki depresyon ve agresyonun tedavisindeki rasyoneli bu
gözlemlere dayanmaktadır [12].
Buna ek olarak, son çalışmalar vasküler faktörlerin bu süreçte rol
oynadığını göstermiştir. Serebral kılcal atrofi, fokal daralma, endotelyal
hücrelerde yapısal değişiklikler ve damar duvarlarında amiloid birikimi bu
vasküler değişikliklerden bazılarıdır. Aβ toksik etkisinin, endotelyal hücreleri
de etkileyebileceği ve endotele bağlı vazokonstriksiyona neden olabileceği
öne sürülmüştür. Bu hipotezle yola çıkılarak tasarlanan çalışmalarda, tüm
vasküler risk faktörlerine sahip hastalar ekarte edilmiş ve endotel
disfonksiyon ile AH arasında bağıntı saptanmıştır [33]. Böylece “Alzheimer
vasküler bir hastalık mıdır?” hipotezini olumlu yanıtlamışlardır [34]. Yakın
zamanda

yayınlanan

bir

çalışmada

da

Alzheimer

hastalarında,

aterosklerozun prediktörü olarak kabul edilen endotel disfonksiyonu geliştiği
gösterilmiştir [8]. Aynı zamanda endotel disfonksiyonuna ve insülin
rezistansına yol açan tümör nekrozis faktörde gözlenen hafif artışların,
Alzheimer tip demans için risk faktörü olabileceği ileri sürülmüştür.
2.3.1.4. Risk Faktörleri
- Yaş: 65-75 yaş arasında %5 iken, 75-85 yaş arasında %20’ye, 85
yaş ve üzerinde ise %40-50’ye kadar yükselir (Kabaca her 5 yılda bir risk 2
katına çıkmaktadır denebilir) [13, 35].
- Kadın cinsiyet: Kadınlarda beklenen yaşam beklentisinin fazla
olmasıyla ilişkilendirilmiştir. Aynı zamanda nörotrofik bir ajan olan östrojenin
kadınlarda menapoz sonrasında salgılanmayışı ve buna bağlı kadın
cinsiyette Alzheimer hastalığının fazla görülüşü, diğer bir görüştür [35]. Hatta
erkeklerde Alzheimer hastalığının az görülmesi, ömür boyu salgılanan
testosteronun periferde östrojene dönüşmesiyle sürekli östrojenin nörotrofik
etkisine maruz kalmalarına bağlanmıştır [13, 17]. Bu sebeple 2003 yılına
kadar, kadınlara östrojen verilerek yapılan çalışmalar ve AH riskini azalttığına
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dair çelişkili sonuçlar mevcutken, 2003 yılında Women’s Health Initiative
çalışmasında demans riskini azaltmak yerine artırdığı saptanmış, bu sebeple
önleme tedavisi için önerilmekten vazgeçilmiştir [36].
- Düşük eğitim durumu: Tüm demans tiplerinde belirgin etkendir [13,
35].
- Düşük kognitif rezerv [13]
- Genetik:

AH,

basit

Mendelyen

kanunlarda

değil,

çevresel

faktörlerden de etkilenerek multifaktöriyel genetik geçiş gösterir. Yine de, tüm
AH olgularının uluslararası literatürde %5’ine yaklaşan bir oranı basit
Mendelyen otozomal dominant geçişle hastalığa yakalanırlar. Otozomal
dominant geçişten sorumlu olan şimdiye kadar 3 ayrı gen bulunmuştur: APP
geni (21. kromozom), PSEN1 (14. kromozom) ve PSEN2 (1. kromozom).
Anılan genlerdeki mutasyonlar her durumda APP proteolizini Aβ fragmanının
üretiminin artışına neden olacak yola kaydırırlar. APP mutasyonları bir
yandan amiloid metabolizması üzerinden hastalığın patogenezine ışık
tutarken, bir yandan da Down sendromu ile AH arasındaki ilişkiyi de
aydınlatmıştır. PSEN1 ve PSEN2 mutasyonu ise γ-sekretaz aktivitesini
etkileyerek Aβ’nın daha toksik formu olan Aβ42 üretiminin artmasına neden
olmaktadırlar. ApoE proteinini kodlayan gen (19. kromozom) mutasyonlarıyla
doğrudan belirleyici değil fakat polimorfizmiyle sporadik AH’de risk faktörü
olarak ortaya konmuştur. Kolesterolün taşınmasında rol oynayan bir protein
olan ApoE, farklılaşan üç ayrı alelik forma sahiptir: ε2, ε3 ve ε4. AH’de ε4
sıklığı ikiye katlanarak %40-50’ye ulaşır. ε4 AH riskini doza bağlı bir şekilde
arttırır ve hastalık başlangıç yaşını azaltır. ApoE’nin ε4’ünün varlığı hastalık
başlangıcı için ne zorunlu ne de yeterlidir. Bu 3 gen mutasyonu en bilinenleri
olsa da, AH genetiği halen araştırılması gereken bir konudur [12, 13, 35].
- Down sendromu: Hastalar, 21. Kromozomda bulunan APP geni
sebebiyle, ömürleri boyunca daha fazla Aβ proteinine maruz kalırlar [9, 12,
35].
- Aile öyküsü: Birinci derece akrabada AH varlığı demans gelişme
riskini 3 kat artırmaktadır [37].
- Kafa travması [9, 35]
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- Depresyon: Öz geçmişte 10 yıla kadar geriye giden tedavi
gerektirmiş bir depresyon öyküsü AH riskini 3 kat arttırır [35, 38].
- Duyusal kayıp: İşitme ve görme kaybının ve işitme cihazı ve
gözlüğün

kullanılmamasının

bilişsel

fonksiyonları

olumsuz

etkilediği

çalışmalarca gösterilmiştir [39].
- Vasküler risk faktörleri
o Serebrovasküler hadise
o Hiperlipidemi (HL): Orta yaşta hiperkolesterolemi varlığının,
Alzheimer tip demans için bir risk faktörü olduğunu, hatta olguda hafif kognitif
bozukluk ile birlikte hiperkolesterolemi de mevcut ise özellikle risk
oluşturduğunu gösteren çalışmalar olduğu gibi, hiperkolesterolemi ile
Alzheimer tip demans insidansı arasında ilinti olmadığını ileri süren
çalışmalar da mevcuttur. Bazı statinlerin hayvan çalışmalarında hipokampal
nöronlar ve mikst kortikal nöron kültürlerindeki Aβ42 ve Aβ40’ın intraselüler
ve ekstraselüler düzeylerini azaltmaları kolesterolun Alzheimer tip demansta
önemli rol oynadığını göstermektedir. İlginç bir çalışmada; plazma total
kolesterolü yüksek olan bireylerde trombositlerden Aβ çıkışlarının fazla
olduğu, kolesterolü normal düzeyde olanlarda ise çıkışın normal olduğunu
gözlenmiştir [35, 38]. Ancak statinlerin demans riskini azalttığına dair
randomize çift kör plasebo kontrollü çalışmalarda kanıt elde edilememiştir.
o Hipertansiyon (HT): Kardiyovasküler hastalıklar için bir risk
faktörü olan hipertansiyon, çoklu çalışmalarda demans ile ilişkilendirilmiştir,
ancak ilişkinin yaşa bağlı olduğu görülmektedir. Orta yaştaki yüksek tansiyon,
çeşitli uzun süre takipli çalışmalarda artmış demans riski ile ilişkilendirilmiştir.
Hatta maskeli hipertansiyonun da kognitif fonksiyonlardaki azalmada etkisinin
olduğu istatistiksel olarak saptanmıştır [40, 41]. Orta yaştan itibaren
hipertansiyonun kontrol altına alınması demans riskini azaltmaktadır.
Bununla beraber ileri yaşta hastanın hipotansif seyretmesi serebral kan
akımını azaltarak demans riskini arttırmaktadır.
o Diabetes

mellitus

(DM):

Diabetes

mellitus

de

çeşitli

mekanizmalarla demans riskini ve Alzheimer hastalığı riskini arttırmaktadır.
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Orta yaştan itibaren DM’un kontrol altına alınması demans riskini
azaltmaktadır [35, 42].
o Homosistein yüksekliği: Homosisteinin Aβ prekürsörlerinin
birikimini arttırdığı, bu yüzden de vasküler mekanizmalarla ya da nörotoksin
olarak Alzheimer oluşumuna 2 kat fazla yol açtığı düşünülmektedir. Bu
gözlem diğer çalışmalarda da teyit edilmiş olup, homosistein yüksekliğinin
Alzheimer tip demans için bağımsız bir risk faktörü olduğu genel kabul
görmektedir [35].
o Sigara, alkol kullanımı: Sigara içmek AH'nin riskini çeşitli
mekanizmalar yoluyla etkileyebilir. Yüksek oksidatif strese yol açan serbest
radikallerin oluşumunu artırabilir veya inflamatuar bağışıklık sistemini
etkileyebilir, fagositlerin aktivasyonuna ve daha fazla oksidatif hasara yol
açabilir. İkinci olarak, serebrovasküler hastalığı teşvik ederek AH riskini
etkileyebilir. Bununla birlikte, aynı zamanda, nikotinin, nikotin asetilkolin
reseptörlerinde (nAChR) artışa yol açtığını ve böylelikle AH'de gözlemlenen
nAChR'nin kolinerjik kusurlara yol açan kaybını dengelediğini ileri süren
koruyucu bir etki olduğuna dair kanıtlar da vardır [18, 41]. Ancak, hepsi bir
arada düşünülünce olumsuz etkileri nikotinin koruyucu etkilerine baskın
gelmekte ve demans risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Hafif-orta alkol
tüketiminin Alzheimer hastalığından koruyucu olabileceğine dair bazı yayınlar
olsa da aşırı tüketimin risk arttırdığı bilinmektedir [43].
- Çevresel faktörler (toksik maruziyetler; öz. Alüminyum, demir,
bakır)
- Radyasyon: Alzheimer tip demansın risk faktörleri arasında
radyasyon ve elektromanyetik sahaya maruziyetin risk faktörleri olduğu çeşitli
çalışmalarda belirtilmişse de; Japonya’da 2. Dünya Savaşı sırasında atom
bombası saldırısına maruz kalanların uzun süre takipleri ve manyetik sahaya
maruz kalanların takipleri inandırıcı bir ilişkiyi ortaya koyamamıştır [35]. Bu
konuda daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır.
- İnfeksiyon: Klamidya pnomonia ve herpes simpleks tip 1’in
Alzheimer tip demans için risk faktörleri olarak ilişkilerini ortaya konmuştur.
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Herpes simpleks tip 1 ApoE4 taşıyanlarda özellikle bir risk faktörü
olabilmektedir [35].
- Annenin doğumdaki yaşı
- Antioksidan düzey: Serum azalmış Vitamin E düzeyleri ile bellek
kusurları arasında paralellik saptanmış, Vitamin A, C, selenyum düzeyleri ile
arasında paralellik saptanmamıştır. Alzheimer tip demanslı olgularda serum
Vitamin A düzeyinin belirgin olarak düşük bulunduğunu gösteren çalışmalar
da mevcuttur. Bu konuda yapılan çalışmalarda diyete ait veya dışarıdan
Vitamin A, C ve E vitaminlerinin alınması Alzheimer tip demans riskini
azaltmada çelişkili sonuçlar olup; bazılarında belirgin klinik düzelme ve
testlerde anlamlı iyileşme görülürken, bazılarında anlamlı herhangi bir katkı
sağlamadığı bulunmuştur [35, 44]. Kar – zarar oranına bakıldığında ise,
Alzheimer hastalığını önlemek için antioksidan vitamin kullanımı önerilmez.
- D vitamini: İnsan beyninde de bulunan 1,25 dihidroksivitamin D3
reseptörü

ve

enzimdir[45].

1α-hidroksilaz,
Son

meta

biyoaktif
analizler,

formun

sentezinden

sorumlu

düşük

serum

vitamini

D

konsantrasyonlarının yaygın AH demansı ve kognitif bozukluğu ile ilişkili
olduğunu doğrulamaktadır [46]. D vitamininin bu etkisini; makrofajları
uyararak amiloid plakların fagositik klerensini artırması [47] ve primer kortikal
nöronlarda amiloid kaynaklı sitotoksisite ve apopitozu azaltmasıyla sağladığı
öngörülmektedir

[48].

Aynı

zamanda

D

vitamini

eksikliği

vasküler

disfonksiyon ve iskemik inme riski yanı sıra beyin atrofisi ile de bağlantılı
bulunmuştur [49]. Sekonder sonuç olarak ise, Alzheimer hastasının zaman
içerisinde ev içindeki ve dışındaki bağımsız sosyal hayatının da etkileneceği
öngörüldüğünde, zamanla alınan D vitamin konsantrasyonu da düşecek ve
tablonun daha kötüleşmesine sebep olacaktır [50].
- Vitamin B12 eksikliği: Yapılan çalışmalarda, kognitif fonksiyonlarda
azalma yaptığı saptanmıştır. Eksikliği (İntrensek faktör eksikliği, proton
pompa inhibitörü kullanımına sekonder, gastrit/ülser, gastroenteropatiler,
H.pilori varlığı vb.) geri döndürülebilir bir şekilde bu şikayetleri oluşturabildiği
gibi, var olan demans tablosunun semptomlarının derinleşmesine de sebep
olabilir [17, 39].
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- Sosyal izolasyon: Çok büyük çaplı yapılan metaanalizlerde;
yalnızlık, sosyal çevreden uzaklaşma, bilgi ve ilgi paylaşımında azalmanın
demans insidasını arttırdığı saptanmıştır [13, 39].
2.3.1.5. Alzheimer Hastalığında Koruyucu Faktörler [12, 35, 51]
- Yüksek eğitim düzeyi
- Kognitif aktiviteler, egzersizler
- Akdeniz tipi diyetle beslenme (tahıl, sebze, meyve, peynir, süt, balık,
zeytinyağı, kırmızı şarap): Literatürde kesin bir ortak karar şeklinde olmasa
da, folik asit, B6 ve B12 vitaminlerini günlük alanlarda klinik iyileşme ve
MMSE skorlarında anlamlı düzelme saptanan çalışmalar mevcuttur [44].
- Fiziksel ve zihinsel aktivite
2.3.1.6. Alzheimer Hastalığında Tedavi
Alzheimer

hastalığının

tedavisi

yoktur,

ancak

progresyonu

yavaşlatabilecek, fonksiyonelliğin idamesini uzatabilecek, psikiyatrik ve
davranış semptomlarını iyileştirebilecek tedaviler mevcuttur [9].
Demans tedavisinden beklenenler;
1. Kognitif ve fonksiyonel bozulmayı durdurmak ya da yavaşlatmak,
2. Davranışsal ve psikiyatrik semptomları tedavi etmek,
3. Bakım verenin yükünü azaltmak,
4. Bakımevi ve hastaneye yatışı geciktirmektir [9].
Davranışsal ve psikolojik belirtilerin yönetiminde non-farmakolojik
yaklaşımların farmakolojik tedaviden önce kullanılması önerilmektedir. Nonfarmakolojik yaklaşımlar hastalığın evresinde göre değişmekle beraber; çevre
düzenlemesi, hasta güvenliğinin sağlanması, ilaçlarının düzenlenmesi, ışık
tedavisi (yeme davranışını düzenlediği gösterilmiş), müzik tedavisi (sofra ve
banyoda agresif tavırları önlediği gösterilmiş), pet terapisi, egzersiz, dans,
sosyal etkileşim gibi aktivite tedavisi ve özel davranışsal teknikleri
içermektedir [13]. Yoğun klinik deneyimler non-farmakolojik tekniklerin
kullanımını desteklemekte ve bazı araştırmacılar farmakolojik tedavilerden
daha etkili ve kabul edilebilir olduklarını ifade etmektedir. Huzurevinde
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aktivite programı ile yapılan bir çalışmada 6 aylık uygulama döneminin
ardından kontrol grubunda %51 oranında olan davranışsal sorunlar tedavi
grubunda %29 olarak tespit edilmiş ve tedavi grubunda psikotrop ilaç
kullanımı kontrol grubuna göre yarı düzeyde kalmıştır. Egzersiz, aktivite
grubu ve sosyal etkileşimin kullanıldığı çalışmalarda bilişsel uyaranın
arttırıldığı ve ajitasyon gibi problemli davranışların azaltıldığı saptanmıştır.
Özellikle davranışsal problemlerin yönetiminde çevresel ve davranışsal
yaklaşımlar yararlıdır. Tanıdık bir ortamı sürdürme, kişisel rahatlığı izleme,
güvenlik nesnesini sağlama (ev kazalarına karşı önlemler alma, araç
kullanımının doğurabileceği kazalardan bahsetme, hastalık evresine göre
gerekirse

yalnız

çıkmaması

konusunda

konuşmalar

yapma),

dikkati

yönlendirme ve yüzleşmeyi önleme gibi basit yaklaşımlar, davranışsal
sorunları yönetmede çok yardımcı olabilir. Tedavi önemli bir yarar veya
dayanılmaz yan etkiler varsa durdurulmalı veya değiştirilmelidir. Düzenli
aerobik

egzersizin

Alzheimer

hastalığının

ilerlemesini

yavaşlattığı

gösterilmiştir[9]. Ancak, 2929 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada, orta ila
yüksek yoğunlukta dört aylık aerobik ve güçlendirme egzersiz programı, hafif
ila orta demanslı kişilerde bilişsel düşüşü yavaşlatmazken, egzersiz kısa
vadede fiziksel uygunluğu geliştirdiği, ancak bu günlük yaşam aktivitelerinde,
davranışsal sonuçlarda veya sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinde iyileşmelere
dönüşmediği

de

saptanmıştır.

Üstelik

müdahalenin

bilişi

daha

da

kötüleştirmesi ihtimali olduğu yorumu da yapılmıştır [52].
Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), AH'de bilişsel belirtilerin tedavisi için iki tip
ilaç onaylamıştır. Birinci tip, kolinerjik nörotransmisyonu arttırmak için enzimi
tersine

çevrilebilen

inhibitörlerini

içerir.

ve
İkinci

asetilkolinin
tip

ilaç

hidrolizini
ise,

N-Metil

önleyen

kolinesteraz

D-Aspartat

(NMDA)

reseptörlerini bloke eden ve hücre içi kalsiyum birikimini yavaşlatan
Memantindir (2003) [3].
1. Asetilkolin Esteraz İnhibitörleri (AChEİ): Asetilkolin esterazın
tersine çevrilebilir şekilde bağlanması ve etkisiz hale getirilmesi ile hareket
ederler ve sonuç olarak asetilkolinin sinaptik yarıkta kaldığı süreyi arttırırlar
[53]. Bilinen ve yaygın kullanılan 3 etken madde vardır: Donepezil (1996),
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Rivastigmin (1997) ve Galantamin (2001). Bu üç ilacın da etkinlik bakımından
birbirlerine üstünlükleri olmayıp, tolerans durumuna göre ilaç değişimi
yapılabilir [32].
- Donepezil; Alzheimer hastalığının tüm aşamalarında kullanılabilir.
Hızlı, tersine çevrilebilir asetilkolin esteraz inhibitörüdür. Donepezil genellikle
günde bir kez dozlama nedeniyle tercih edilir. 5 ila 10 mg tabletler şeklinde
kullanılan Donepezilin etkin dozu 10 mg’dır. Başta gastrointestinal sisteme
(GİS) ait olanlar olmak üzere, yan etkileriyle baş edebilmek için 4 haftada
titrasyonla yüksek doza çıkmak uygundur [53].
- Galantamin; yalnızca hafif-orta derecede Alzheimer hastalığında
tedavi

için

onaylanmıştır.

Donepezil

gibi

hızlı,

tersine

çevrilebilir

asetilkolinesteraz inhibitörüdür. Galantamin 8, 16 ve 24 mg/gün aralığında
günde iki doz şeklinde veya günde bir kez uzatılmış salınımlı kapsül olarak
mevcuttur. Sıvı form günde 2 doz şeklinde 4’er haftalık titrasyonla önce
etkisiz 8 mg/gün ile başlanıp, 4 hafta sonra etkin olduğu ilk doz düzeyi olan
16 mg/gün, son olarak da kompliyans sağlanabildiği takdirde 24 mg/gün
düzeyine çıkılmalıdır. Kapsül formu günde tek doz benzer titrasyon
şemasıyla arttırılmalıdır. Son dönem böbrek hastalığı veya şiddetli karaciğer
disfonksiyonunda kullanılamaz [12, 54].
- Rivastigmin; Donepezil ve Galantaminin tersine ve ek olarak,
asetilkolin esteraz ve bütirilkolin esterazın yavaş, tersine çevrilebilir bir
inhibitörüdür. Rivastigmin, oral ve transdermal bir formülasyonda mevcuttur.
1.5, 3, 4.5 ve 6 mg’lık kapsüller, solüsyonlar ve 5-10-15 cm2 şeklinde yama
formları ile piyasadadır. Bütirilkolin esteraz (BuChE) inhibisyonu etkisi de
olan ve günde iki kez kullanılan Rivastigminin en düşük etkili dozu 6 mg/gün
olmak

üzere,

4’er

haftalık

titrasyonlarla

12

mg/gün’e

yükseltilmesi

2

hedeflenmektedir [32]. 15 cm ’lik patch formu ileri evre Alzheimer
hastalığında da endikasyon almıştır [3]. Asetilkolin esteraz inhibitörleri
arasında en az yan etki Rivastigmin patch formunda görülmektedir [13].
Donepezil gibi Rivastigmin’de de böbrek fonksiyon bozukluğunda doz
ayarlaması önerilmezken, karaciğer fonksiyon bozukluklarında Donepezil için
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doz ayarlaması yine gerekmez; ancak Rivastigminin patch formunun 5
cm2’de kalması önerilmektedir [3].
Kolinesteraz inhibitörlerinin en sık görülen yan etkileri gastrointestinal
yan etkilerden bulantı, kusma ve ishaldir. Bu yan etkileri azaltmak için yavaş
doz artırımı ve yemeklerle birlikte alınma uygulanabilir. Uyku bozuklukları,
kabuslar ve kas krampları Donepezil ile daha yaygındır [13]. Sık idrara gitme,
baş ağrısı, bradikardi ve kardiyak ileti bozuklukları daha nadir görülen yan
etkilerdendir [32]. Yan etki sebebiyle başka bir AchEİ’ne geçilebilir, böyle bir
durumda yan etki geliştiren ilaç kesildikten sonra yeni ilaca başlamadan 2
haftalık bir ara vermek doğrudur. Şayet etkisizlik sebebiyle ilaç değişimi
yapılıyorsa, ara vermeden yeni ilaca başlamak, progresyonun hızlanmaması
açısından oldukça önemlidir [3].
Bu ilaçların olumlu etkilerinin en iyi şekilde elde edilmesi için üç kritik
nokta, mümkün olduğunca erken evrede ya da tanıyı koyar koymaz tedavi
başlanması,

ilaçların

tam

doza

çıkılması

ve

tedavinin

sürekliliğini

sağlanmasıdır. Önemli bir nokta bu ilaçların etkilerini alındıkları sürece
göstermeleridir. Yapılan çalışmalarda ilaçların kesilmesinden 6 hafta sonra
kognitif ve fonksiyonel alanlardaki olumlu etkilerin silindiği görülmüştür. Yani
bu ilaçların hastalığı modifiye edici etkileri yoktur. Dolayısıyla, tedavinin
devamlılığının sağlanması çok önemlidir. İlaç uyumunun sağlanması ve
tedavinin sürekliliğinin sağlanması için hasta yakınları ve bakım verenlerle
etkili bir iletişim kurmak çok önemlidir. Tedavi beklentilerinin ve hedeflerinin
bakım verenlere detaylı olarak anlatılması ilacın hasta yakınları tarafından
fayda etmedi düşüncesiyle kesilmesini engelleyecektir. Demans tedavisinde
bakım verenleri aktif olarak tedaviye katmak çok kritiktir [3].
2. Kısmi N-Metil D-Aspartat (NMDA) Reseptör Antagonisti: Bu
gruptaki tek ilaç olan Memantin (2003), NMDA reseptörlerini bloke eder ve
hücre içi kalsiyum birikimini yavaşlatır. Orta ve şiddetli Alzheimer hastalığı
tedavisinde FDA tarafından onaylanmıştır [3]. Memantinin 10 mg’lık tablet
şeklinde piyasaya verilmiştir ve günde 2 doz kullanılacak şekilde, haftada 5
mg’lık artışlarla 4. haftada 20 mg/gün dozuna ulaşılır. Sonradan bu günlük
dozun gece tek doz verilmesinin de tolerabiliteyi bozmadığı, buna karşılık bir
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kısım hastada görülebilen gündüz sedasyonuyla başa çıkmayı kolaylaştırdığı
görülmüştür. Memantinin de sıvı formu 10 damla = 5 mg olacak şekilde
geliştirilmiş ve AChEİ’lerde olduğu gibi yutma güçlüğü ve ilaç reddi olan
hastalarda kullanım kolaylığı sağlamıştır. Böbrek fonksiyon bozukluğu
olanlarda doz yarıya inilmelidir [3]. Baş dönmesi, vücut ağrıları, baş ağrısı ve
kabızlık yaygın olan yan etkileridir [32]. Kolinesteraz inhibitörleri ile
kombinasyon halinde alındıklarında, daha iyi klinik yanıt alındığı yapılan
çalışmalarca gösterilmiştir [3, 55].
AChEİ’lerin ve Memantinin özellikle halüsinasyon ve hezeyanlar
şeklindeki psikotik belirtilere, ajitasyon ve apatiye iyi geldiği gösterildiğinden,
böyle bir durumda gerekirse tedavi tam doza çıkılmalı, SSRI veya mirtazapin
eklenmelidir. Atipik antipsikotik kullanımı ise demans hastalarında mortalite
riskini arttırdığından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır, ancak hastanın
ajitasyonları kontrol altına alınamadıysa antipsikotikler düşük dozda, en fazla
3 ay kullanılacak şekilde ve aileyi mortalite riski hakkında bilgilendirmek
şartıyla kullanılabilir [3, 56].
Depresyon, mani ve anksiyete gibi duygudurum bozuklukları AH’de
sıktır. Depresyon tedavisinde; depresyonu bizzat ortaya çıkarabilecek veya
şiddetlendirebilecek

olan

reserpin,

α-metil-dopa,

β-blokerler

gibi

antihipertansifler kesilerek, kalsiyum kanal blokerleri veya ACE inhibitörleri
gibi daha uygun ilaçlara geçilmelidir. Trisiklik antidepresanlar antikolinerjik
yan etkileri nedeniyle seçilmemesi gereken gruptur. Anksiyete tedavisinde
çok gerekmedikçe kognitif olumsuz etkileri nedeniyle benzodiazepinlerden
kaçınılmalı, SSRI’lar, venlafaksin, mirtazapin, duloksetin gibi yeni kuşak
serotonin-noradrenalin geri alım inhibitörleri (SNRI) antidepresanlar güvenle
kullanılabilir [32].
Dürtü kontrol kusurlarının tedavisinde öncelikle SSRI’lar denenir.
Hiperseksüalite

üzerine

Rivastigminin

olumlu

etkilerinin

yanı

sıra,

antiandrojen ajanlar da kullanılabilir.
Uykusuzluk tedavisinde ilaçtan önce uyku hijyeni önerileri yapılmalıdır.
Gerçekte bir antidepresan olan trazodon 50 mg dozunda yatmadan 1 saat
önce verildiğinde oldukça etkin bir sedatif etki gösterirken, daha yüksek
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dozlara

antikolinerjik

yan

etkisi

sebebiyle

çıkılmamalıdır.

Mirtazapin

yatmadan önce ½ tablet (15 mg) dozunda benzer etkiye sahiptir [12].

2.3.1.7.

Alzheimer Hastalığında Ayırıcı Tanı

Alzheimer demansının ayırıcı tanısı şunları içerir: Alzheimer dışı
demanslar, depresyon, deliryum, diğer psikiyatrik bozukluklar ve geri
döndürülebilir

kognitif

bozukluk

sebepleri.

Alzheimer

hastalığı

için

değerlendirirken göz önünde bulundurulması gereken diğer bozukluklar
arasında yaşla ilişkili hafıza bozukluğu, hafif kognitif bozukluk, alkol veya
uyuşturucu kullanımı, depresyon, vitamin B12 eksikliği, işitme veya görme
bozukluğu, elektrolit dengesizliği, tiroid sorunları, normal basınçlı hidrosefali,
demanslı Parkinson hastalığı sayılabilir [9].

2.3.2. Frontotemporal Demans
Arnold Pick ilk kez 1892 yılında “Afazi ve Beynin Senil Atrofisi
Arasındaki

İlişki

Üzerine”

isimli

makalesinde,

“frontotemporolobar

dejenerasyonlar” (FTLD) olarak adlandırılan, fokal atrofilerin ilk olgusunu
bildirmiştir [12]. FTD ise frontotemporal lober dejenerasyonun en sık görülen
klinik sendromudur [57].
Çok sayıda prevalans çalışması olmasa da Rochester, Minnesota,
ABD’den gelen tek insidans rakamları 40-49 yaş aralığında 2.2, 50-59
aralığında 3.3 ve 60-69 aralığında 8.9 olup, kabaca 100,000 kişi başına 3.6
ila 15.0 arasındadır [58].
FTD'de, patolojik değişim esas olarak erken hastalıkta kortikaldir,
ancak hipokampus ve amigdala gibi limbik yapılar daha sonra etkilenecektir
[57]. Nöropatolojik olarak makroskopik açıdan FTLD’de görülen lober
atrofidir. En sık olarak asimetrik fronto-temporal kombine atrofi görülürken,
bunu izole frontal, anterior temporal ve parietal lob atrofileri izler. Hastalık
ilerledikçe atrofi tarzı simetrikleşme eğilimi gösterir. AH’nin aksine, tutulum
tarzının nasıl ilerleyeceği önceden kestirilemez [12, 59].
FTD, diğer demanslardan daha erken bir yaşta olma eğilimindedir. 4565 yaş arası ve yaklaşık %20 ila %30 vakalar aileseldir. Bazı ailevi olgularda
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tau (MAPT-kromozom 17) ve progranulin genindeki (PGRN) mutasyonlar
tanımlanmıştır [60].
FTD’da tanı kriterlerinde ortaya konan çekirdek ve destekleyici
semptomlar; AH’nin aksine, bellek ve mekansal yakınmalar değil, kişilik ve
sosyal davranışlarda derin değişimler ve davranışsal değişikliklerdir [61].
Bunlar

arasında

sosyal

kişilerarası

davranışlarda

azalma,

kişisel

davranışların düzenlenmesi, duygusal küntleşme, içgörü kaybı, zihinsel
katılık ve esneklik, ekolali, kademeli gelişen mutizm, dikkati dağıtma ve
sebatsizlik, hiperoralite ve diyet değişiklikleri (şekerli gıdaları daha fazla
tüketmeye başlama), perseveratif ve basmakalıp davranış ve kullanım
davranışı, bencillik, disinhibisyon, irritabilite, kişisel hijyen ihmali (ihmali
hastaların %87'sinde), sosyal duygular (örneğin utanç) kaybı, okuma-yazma
kaybı yer almaktadır [62]. FTD hastaları davranışsal değişimlerinin sosyal,
mesleki ve finansal sonuçlarının farkında olmazlar ya da bunlarla ilgisizdirler
[58]. Bilişsel açıklar dikkat, soyutlama, değişim, planlama ve problem çözme
alanlarında ortaya çıkmakta ve bir yönetici işlev bozukluğunu yansıtmaktadır
[58]. Diğer bilişsel işlevler genellikle korunur ve bu bireylerin hastalığın
başında, AH’nin tersine, sosyal hayatlarındaki bağımsızlıkları nispeten
korunmuş olup, sosyal becerilere sahiptir [58].
Yapılan çalışmalarda davranış bozukluğu tedavisinde SSRI’lar genel
olarak etkisiz, antipsikotikler etkili bulunmuştur. Dopaminerjik ilaçlar; dürtü
kontrol bozukluklarında, depresif semptomlarda kısmen faydalı bulunsa da
daha geniş çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. AH’da kullanılan asetikolin
esteraz inhibitörleri üzerine yapılan çalışmaların bazılarında, bu ilaçların
FTD’yi kötüleştirdiği gösterilse de, küçük çaplı Rivastigmin ile yapılan
çalışmalarda

klinik

iyileşme

gözlenmiştir.

Ancak

asetikolin

esteraz

inhibitörlerinin FTD’de endikasyonu yoktur [3]. Memantin kullanımı ise,
patofizyolojide glutamaterjik bir kabul gören teori olmaması sebebiyle uygun
değildir. Kabul gören ortak görüş ise, FTD hastalarının tüm bu tedavi
yöntemlerine bireysel tepki verdikleridir [63].
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2.3.3. Lewy Cisimcikli Demans
Lewy cisimcikli demans (LCD) tanımı ilk kez 1996 yılında kullanılmıştır
[12]. LCD genellikle 60 ila 90 yaşları arasındaki yaşlı erişkinlikte ortaya çıkan,
sebepleri tam olarak aydınlatılamamış, nörodejeneratif bir hastalıktır [58].
LCD prevelansı %0.1-5 arasında, demanslar arasında sıklığı ise %1.7-30.5
arasında değişmekte olup erkeklerde daha sık görülür [12]. Olguların
yaklaşık %20'si idiyopatik Parkinson hastalığının özellikleriyle birlikte bulunur.
Hastalığın ortalama süresi 5-7 yıldır [64].
Nöropatolojik olarak tabloya adını veren intraselüler Lewy cisimcikleri
(LC) başlıca özelliktir. Parkinson hastalığında ağırlıklı olarak subtantia
nigrada sınırlı olan LC ve Lewy nöritleri, LCD’de beyin sapına ilave olarak
limbik-paralimbik sistem ve neokortekste birikir. Ayrıca amiloid plaklar da sık
görülür [12].
LCD’de AH gibi, sinsi başlangıçlı, kronik progresif seyirli, genellikle
belirgin görsel-mekansal ve yürütücü fonksiyonlarda bozulmanın ön planda
olduğu ve bu bozulmaya bağlı günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlığın
etkilendiği bir demans tablosudur [58]. Planlama, soyut düşünme yeteneği,
yargılama, içgörü, karar verme, hastalık ilerledikçe belirginleşen bellek
yakınmaları mevcuttur. Bellek bozukluğu, renkli görsel halüsinasyonlar ve
motor bozukluklar hastalığın triadıdır. Halüsinasyonlar ve motor bozukluklar
AH’da da görülebilse de, AH’da hastalığın ileri evresinde görülürken, LCD’de
hastalık başlangıcından itibaren görülür [8].
Saat çizme testinde, LCD hastaları, AH hastalarından daha düşük
puan almaktadırlar ve bu, klinikleri ayırmakta fayda sağlar [64].
LCD tanısının doğru konması; hastaların kolinesteraz inhibitörlerine
yanıtının iyi olması ve nöroleptiklere aşırı hassasiyet göstermeleri sebebiyle
önemlidir [12]. Tanı koymak için belirlenen birtakım kriterler mevcuttur:
- Dalgalanma: Klinik pratikte çekirdek kriterler arasında en zor
karakterize edilebileni zihinsel işlevlerdeki dalgalanmalardır. Bu kriter için
uyanıklık durumu veya kognitif ve işlevsel performansta değişen sürelerde,
kayda değer dalgalanmalar geçerli sayılır. Serotonin ve norepinefrin
azalmasına bağlı ortaya çıkmaktadır.
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- Görsel halüsinasyonlar: Hastalığın genellikle erken evrelerinde
görülen tekrarlayıcı canlı, renkli, kompleks görsel halüsinasyonlar olur. İşitsel,
dokunsal veya koku alma halüsinasyonları nadirdir [58].
- Parkinsonizm: Nigrostriatal dopamin kaybına bağlı gelişir ve
bilateraldir. LCD’de postüral instabilite, yürüyüş bozukluğu, bradimimi gibi
aksiyal tutulum demanssız Parkinson hastalarına göre daha belirgindir.
İstirahat tremoru daha az görülür. Parkinsonizmin L-Dopa cevabı çok iyi
olmayabilir [64].
- Düşük dopamin taşıyıcılığı
- REM uyku davranış bozukluğu: Aşırı gündüz uyuklaması şeklinde
karşımıza çıkar.
- Nöroleptik aşırı duyarlılığı
Hastalığın

erken

döneminde

ortostatik

hipotansiyon,

üriner

inkontinans, nörokardiyovasküler insitabilite, konstipasyon, impotans gibi
otonomik semptomlar görülebilir. Sistematize hezeyanlar ve depresyon
hastalığın

herhangi

bir

döneminde

görülebilir.

Hezeyanlar

içinde

misidentifikasyon ve Capgras hezeyanı özellikle sıktır [12].
Tedavisinde; kognitif semptomların tedavisinde Rivastigminin faydası
gösterilmiştir [12]. Parkinsonizme iyi gelmeyen L-dopa, düşük dozlarda
kullanıldığında psikiyatrik semptomların tedavisinde fayda sağlamıştır. Tüm
demanslarda olduğu gibi, LCD’de de, antikolinerjiklerden ve trisiklik
antidepresanlardan kaçınılmalıdır. Antipsikotik ajanlar tabloyu kötüleştirebilir
[3].
2.3.4. Vasküler Demans
Vasküler demans (VaD), serebrovasküler hastalığın etkilerinden
kaynaklanan edinsel kognitif

ve

fonksiyonel bozuklukların

klinik bir

sendromudur. Serebrovasküler hastalıkların çoklu etiyolojileri nedeniyle,
VaD, sinsi veya ani başlayan ve progresif, basamaksı veya durağan seyir
gösteren bir dizi nörolojik ve nöropsikolojik özellik ile karakterize edilebilir
[32]. 65 yaş üstü bireylerde %1 ila %4 arasında yaygınlık tahminleri ve dünya
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çapında yaygınlık oranları %15 ila %22 arasında genel eğilimler gözlenmiştir
[65].
Tanı için; ani başlangıç, inme öncesi öyküsü, fokal nörolojik belirtiler,
fokal nörolojik semptomlar, kademeli bozulma, somatik şikayetler, duygusal
yetenek ve hipertansiyon öyküsü kriterlerini barındıran “Hachinski İskemik
Skoru” (HIS) kullanılmaktadır. HİS, vasküler demansın AH'den ayrılmasında
%70 duyarlılığa, %80 özgüllüğe sahip olmasına rağmen, klinik kullanımında,
nörogörüntüleme bilgilerinin teşhis sürecine entegre edilmemesiyle sınırlıdır
[34, 58].
Tipik bir VaD için, inme gibi bir vasküler olay çevresinde akut
başlangıç, yine ayırt edilebilir bir vasküler olaya kadar bir ölçüde düzelmeyle
birlikte durağan bir plato dönemi ve yeni olay sonrasında basamaklı
kötüleşme ile seyreden kognitif yıkım öyküsü esastır [8].
Hangi altı tipi olursa olsun, hepsinde de etkilenen damara, damarın
beslediği beyin alanına bağlı hemiparezi, lateralizasyon, patolojik refleks,
inkontinans, parkinsonizm, görme alanı sorunları, bellek sorunları, dil
sorunları, oryantasyon bozukluğu gibi pek çok nörolojik semptom ortaya çıkar
[58].
İnme hastalarında hipoksemiye yol açan komorbid bozuklukların
(nöbetler, kardiyak aritmi) potansiyel demans faktörleri olduğu gösterilmiştir.
VaD için diğer risk faktörleri ise artan yaş, düşük eğitim, kortikal atrofi, önceki
vasküler olaylar, ateroskleroz, hipertansiyon, koroner arter hastalığı (KAH),
miyokard infarktüsü, diabetes mellitus, sigara ve hiperlipidemi öyküsüdür
[66].
Tedavinin ilk hedefi yeni damarsal lezyonları ve olası komplikasyonları
önlemektir. Dolayısıyla altta yatan nedene göre antiagregan, antikoagülan,
antihipertansif ilaçlar kullanılmalıdır [32]. AChEI’lerden Rivastigminin çelişkili
sonuçları olsa da, Donepezil ve Galantamin VaD tedavisinde kullanılabilir [3].
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3.

GEREÇ VE YÖNTEM

3.1.

Hastalar
Bu

çalışma,

Hacettepe

Üniversitesi

Girişimsel

Olmayan

Klinik

Araştırmalar Etik Kurulu Başkanlığı’ndan 02.05.2017 tarihinde alınan GO
17/484-35 sayılı izne istinaden, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı
Müdürlüğü’nden 23.06.2017 tarihinde alınan izinle, 01.09.2017-12.10.2018
tarihleri arasında izin kapsamında adı geçen 4 aile sağlığı merkezinde (ASM)
(Bahçelievler ASM, Sincan Mehmet Nurhan Kaynak ASM, Çankaya 3 Nolu
ASM, Doğumevi ASM) 65 yaş üstü hastalar üzerinde yapıldı (Şekil 3.1.).
Çalışmaya dahil olan tüm katılımcılara yazılı bilgilendirme yapılıp, onam
formu alındı.
Çalışmaya dahil edilme ve dışlanma kriterleri aşağıdaki şekilde
belirlenmiştir.
Dahil edilme kriterleri;
1. 65 yaşından büyük olmak,
2. Çalışmaya katılmayı kabul etmek,
3. Kendisinin veya yakının fark ettiği unutkanlık şikayetinin olması.
Dışlanma kriterleri;
1. Daha önceden demans tanısı almış olmak,
2. Nörodejeneratif hastalık tanısı almış olmak,
3. Nörovasküler hadise geçirmiş olmak,
4. Koopere olamayan hastalar.
Belirlenen bu kriterlere göre, çalışmaya toplam 115 hasta katıldı. 30
hasta tam puan aldığı için, 33 hasta ise devam etmek istemediği için
çalışmadan ayrıldı. 1 hasta vefat ederken, 51 hasta çalışmayı tamamladı.
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Çalışmaya Dahil Olan ve Olmayan Hasta Sayıları
80
60
40
20
0
Bahçelievler ASM

Sincan Mehmet Nurhan
Kaynak ASM

Çankaya 3 Nolu ASM

Doğumevi ASM

Çalışmaya dahil olan hasta sayısı
Çalışmaya dahil olmak istemeyen hasta sayısı
Tam puan aldığı için çalışma dışı tutulan hasta sayısı
Toplam hasta sayısı

Şekil 3.1. Çalışmaya dahil olan, olmayan ve tam puan alarak çalışma dışı
tutulan hastaların ASM’lere göre dağılımı.
Çalışma 2 aşamalı olarak yürütüldü:
1. Çalışmaya dahil edilen hastalara, önce bulundukları aile sağlığı
merkezinde sosyodemografik özelliklerini ve genel tıbbi durumlarını anlamak
için 10 soruluk bir anket ve Mini-Cog testi uygulandı. 2 bölümden oluşan MiniCog testinden (3 kelime tekrarı ve saat çizme testi) tam puan alamayan
hastalara ileri kognitif test yapılırken, tam puan alan hastalar çalışma dışında
tutuldu.
2. Mini-Cog testinden tam puan alamayan hastalara, Hacettepe
Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı Polikliniği’nde
kognitif fonksiyonu değerlendirmek için MMSE, MoCA ve QMCİ-TR testleri ile
gerekli rutin tetkikler yapıldı. Yapılan bu kognitif değerlendirme sonucunda
DSM-V tanı kriterlerine göre demans tanısı konuldu.

3.2.

Değerlendirilen Parametreler ve Kullanılan Ölçekler
Çalışmaya katılmayı kabul eden hastalara demansın risk faktörleri

olduğu bilinen, aynı zamanda sosyodemografik özelliklerini ve tıbbi
özgeçmişlerini sorgulayabilecek bir anket (Bkz. EK-8) ve ardından Mini-Cog
testi (Bkz. EK-7) uygulandı. Hastaya uygulanan anket soruları; yaş, cinsiyet,
eğitim durumu, mesleği, kiminle yaşadığı gibi sosyodemografik özellik belirten
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sorular ile ailede demans varlığı, kişide ek hastalık varlığı, varsa kullandığı
ilaçlar, alkol/sigara kullanımı, daha önce kafa travması geçirip geçirmediği ve
daha önce SVO/inme geçirip geçirmediği şeklinde tıbbi özgeçmiş hakkında
bilgi edinmek amaçlı sorulardı.
Mini-Cog testi; saat çizme testine (yürütücü işlev muayenesi) 3 kelime
tekrarı (kısa dönem hafıza, kaydetme) eklenerek elde edilen bir testtir. MMSE
ile yapılan karşılaştırmasında %99 sensitivite, %93 spesifite ve %96 tanı
değeri ile MMSE’den (sensitivite %91, spesifite %92) üstün bulunmuştur[67].
MMSE’nin aksine dilden ve eğitim seviyesinden etkilenmeyen bu testte,
hastaya 3 kelime (her ülke için farklılık gösterebilir) okunur ve tekrar etmesi
istenir. Ardından saat çizmesi istenir. Saat çiziminden sonra kelimelerin tekrar
edilmesi istenir. Hasta 3 kelimeyi tekrar ederse, demans olmadığına karar
verilerek, saat çizimine bakılmaksızın tarama dışı tutulur; hasta hiçbir kelimeyi
tekrar edemezse saat çizimine bakılmaksızın demans kabul edilir; hasta 1-2
kelime tekrar ederse saat çizimine bakılarak (normal ise demans değil,
normal değilse demans) demans olup olmadığına karar verilir. MMSE, MoCA
gibi dilden ve eğitimden etkilenmemesi ve uygulama süresinin istatistiki
açıdan anlamlı kısa oluşu, testin tarama testi olabilmesi için önemli
özelliklerdir [67]. Testin Türkçe validasyonu mevcuttur (Gedik, G., Ülger, Z.,
Arık, G., Kara, Ö., Sümer, F., Ayçiçek, G.Ş., Canbaz, B., Kızılarslanoğlu,
M.C., Validation Of The Mini-Cog Test For Screening Conitive Impairment In
Turkish Older Adults, Pp38, Uluslararası Akademik Geriatri Kongresi, 2017).
Türkçe validasyonunda 3 puanın altı olası kognitif bozukluk, 3 puan ve üzeri
kognitif fonksiyon normal olarak kabul edilmiştir.
Mini-Cog testinden tam puan alamayan hastalara uygulanan kognitif
fonksiyon değerlendirme testleri MMSE (Bkz. EK-4), MoCA (Bkz. EK-5) ve
Qmci-TR (Bkz. EK-6) idi. Mini Mental Test (MMSE) bunlar arasında en sık
kullanılanıdır. Oryantasyon, hafıza, dikkat, hesaplama, hatırlama, lisan, motor
fonksiyon ve algılama, görsel-uzaysal yetenekleri test eder. MMSE 30 puan
üzerinden değerlendirilir. 24-30 puan arası normal, 18-23 puan arası hafif
demans, 17 puan ve altı ciddi demans ile uyumludur [68]. Testin Türkçe
validasyonu mevcuttur [69].

42

Montreal Kognitif Değerlendirme testi (MoCA) HKB ve demans tanısı
koymada ve hafif kognitif bozukluktan ayırmada MMSE’ye göre daha
sensitiftir [70]. MMSE gibi eğitimden etkilenen MoCA’da, iz sürme, şekil
çizme, saat çizme, isimlendirme, bellek, dikkat, cümle tekrarı, sözel akıcılık,
soyut düşünme ve gecikmeli hatırlama test edilir. 30 puan üzerinden
değerlendirilen bu testte 21 altı puanlar testin Türkçe versiyonunda anormal
kabul edilir [71].
Qmci-TR testinde ise yönelim, kelime kayıt etme, saat çizme, gecikmiş
geri çağırma, sözel akıcılık ve mantıksal hafıza test edilir. 100 puan üzerinden
değerlendirilir. Türkçe validasyon çalışmasında testin eğitimden etkilenme
durumu, subjektif hafıza şikayetlerini hafif kognitif bozukluk ve demans
ayırmadaki gücü MoCA’dan üstün bulunmuştur [72].
Katılımcıların günlük yaşam aktivitelerini ve bağımsızlığı ölçmek içinse
Katz skorlamasından (Bkz. EK-9) ve Lawton-Brody testinden (Bkz. EK-10)
faydalanılmıştır. Katz tarafından geliştirilen GYA Değerlendirme Formu,
bireyin günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmede bağımlılık durumunu
değerlendirmektedir.

GYA

Değerlendirme

Formu

yeme-içme,

yürüme,

giyinme/soyunma, banyo yapabilme, boşaltım gereksinmesini karşılama ve
inkontinans ile ilgili bilgileri içeren sorulardan oluşmaktadır. Bağımsız
yapılabilen her aktivite için 1 puan verilen ve toplam 6 puan üzerinden
değerlendirilen bu testte, puan arttıkça bireyin bağımsızlığı artmaktadır.
Enstrümental Günlük Yaşam Aktivitelerini Değerlendirme Formu ise, bireyin
enstrümental bağımlılık durumunu değerlendirmek üzere Lawton ve Brody
tarafından geliştirilmiştir. Telefon kullanma, yemek hazırlama, alışveriş
yapma, günlük ev işlerini yapma, ulaşım aracına binebilme, ilaçları
kullanabilme ve para idaresi ile ilgili bilgileri içeren sorulardan oluşmaktadır.
Birey aktiviteleri bağımsız olarak yapıyorsa 1, yapamıyorsa 0 puan verilerek,
toplam 8 puan üzerinden değerlendirilir. Puan arttıkça bireyin bağımsızlığı
artmaktadır [73, 74].
Depresif durumları ekarte etmek içinse Yesavage Geriatrik Depresyon
Skalası (Kısa Form) [75] (Bkz. EK-11) kullanılmıştır. Uygulayıcının yönetmesi
kolay ve hem çok zamanını almayacak hem de ekstra mesleki beceri
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gerektirmeyen Yesavage Geriatrik Depresyon Skalası’nın orijinalinde; normal,
hafif ve şiddetli depresyon hastalarını ayırma gücü saptanmıştır [76, 77].
Çalışmada kullanılmış olan 15 soruluk kısa formun Türkçe geçerlik güvenirlik
çalışması yapılmıştır [75].

3.3.

Laboratuvar Testleri
Hastaya, adı geçen tarama testleri yapıldıktan sonra, geriatri

polikliniğinin rutini gereği, geri döndürülebilir kognitif bozukluk yapan sebepleri
ekarte etmek ve demans hastasını desteklemek amaçlı gerekli kan testleri
(tam kan sayımı, elektrolitler, karaciğer fonksiyon testleri, BUN/Kreatinin,
TSH, vitamin B12, Folik asit, D vitamini, açlık kan şekeri, lipid düzeyleri) ve
görüntüleme tetkikleri (MRG/PET) yapıldı.

3.4.

İstatistiksel Analiz
Verilerin kodlanması ve değerlendirilmesi bilgisayar ortamında SPSS

23.0

programında

yapıldı.

Verilerin

normal

dağılıp

dağılmadığına

Kolmogorov-Simirnov testi ile bakılıp; normal dağılan veriler için ± standart
sapma, normal dağılmayan veriler içinse median (minimum-maksimum)
değerleri verildi. Kategorik veriler frekanslarla belirtilirken, aralarındaki ilişkinin
anlamlılık düzeyi ki-kare testiyle ölçüldü. Sayısal verilerin gruplar arasında
karşılaştırılması için normal dağılanlar için t-testi, normal dağılmayanlar için
Mann Whitney U testi uygulandı. Sayısal değişkenlerin birbirleriyle ilişkisinin
incelenmesi için normal dağılım durumuna göre Pearson veya Spearman
korelasyon analizi uygulandı. İstatistiksel olarak anlamlılık değeri için p<0,05
kabul edildi.
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4.

BULGULAR
Çalışmaya toplam 115 hasta katılmış olup (30 hasta tam puan almış, 1

hasta vefat etmiş, 33 hasta ise çalışmanın devamında ayrılmıştır), 51 hasta
ile çalışma tamamlanmıştır. Değerlendirmelerin sonucunda 9 hastaya
demans tanısı konarak demanslı hastalar grubunda incelenmeye alındı. 42
hasta normal hasta grubu olarak incelendi.
Tüm hasta grupları için; hastaların yaş, cinsiyet, eğitim durumu gibi
demografik verileri ile kafa travmasının olup olmadığı, sigara/alkol tüketimi ve
demans aile öyküsünü içeren tıbbi veriler Tablo

4.1’de verilmiştir.

Katılımcıların %51’i kadın, %49’u erkek olup, tüm hastaların yaş ortalaması
73,2 ± 6,1 bulundu. Yaş ve cinsiyet açısından demanslı hastalar ile normal
hastalar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark saptanmadı.
Hastaların eğitim durumları ayrıca ele alınıp, ilköğretim ve altı,
ortaöğretim ve lisans ve üzeri olmak üzere 3 kategoride incelendi. Demans
saptanan 9 hastanın 2’si (%22,2) ilköğretim ve altı eğitim seviyesine, 2’si
(%22,2) ortaöğretim eğitim seviyesine 5’i (%55,6) lisans ve üstü eğitim
seviyesine sahipti. Demans olmayan 42 hastanın ise 30’u (%71,4) ilköğretim
ve altı eğitim seviyesine, 5’i (%11,9) ortaöğretim eğitim seviyesine, 7’si
(%16,68) lisans ve üstü eğitim seviyesine sahipti. Eğitim grupları ve demans
varlığı arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0,011).
Demanslı hastalarda normal hasta grubuna göre aile öyküsü varlığı
istatistiksel açıdan anlamlı olarak fazla iken (p=0,023), diğer genel özellikler
gruplar arasında benzer bulundu (Tablo 4.1.).
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Tablo 4.1. Hastaların demografik verileri ve genel özelliklerinin demans olan
ve olmayan gruplara göre incelenmesi.
Veriler

Toplam hasta

Demanslı

Normal hastalar

(n=51)

hastalar

(n=42)

p

(n=9)
Cinsiyet
- Kadın

25

%51

5

%44,4

20

47,6

- Erkek

26

%49

4

%55,6

22

52,4

Yaş

0,666

73,2 ± 6,1

76,4 ± 9,0

72,6 ± 5,1

0,083

- İlkokul ve altı

32

%62,7

2

%22,2

30

%71,4

0,011

- Ortaöğretim

7

%13,7

2

%22,2

5

%11,9

- Lisans ve üzeri

12

%23,5

5

%55,6

7

%16,6

13

%25,5

5

%55,6

8

%19

0,023

7

%13,7

2

%22,2

5

%11,9

0,414

7

%13,7

1

%11,1

6

%14,3

0,907

- Nonsmoker

25

%49

5

%55,6

20

%47,6

- Ekssmoker

19

%37,3

3

%33,3

15

%38,1

6

%11,8

2

%22,2

4

%9,5

Eğitim

Aile öyküsü
- Var
Kafa travması
- Var
Sigara kullanımı
- Aktif sigara
içicisi

Alkol kullanımı
- Var

0,283

*Normal dağılan sayısal değişkenler ortalama ± Standard deviasyon, normal
dağılmayan sayısal değişkenler ortanca

(minimum-maksimum) olarak

verilmiştir. Kategorik değişkenler sayı ve yüzde olarak verilmiştir.
Hastaların var olan kronik hastalıkları ile demans arasındaki ilişki
incelenmiş, sonuçları detaylı şekilde Tablo 4.2’de belirtilmiştir. Bilinen risk
faktörleri olmalarına rağmen HT, KAH, DM, HL ile demans arasında bizim
çalışmamızda istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki saptanmadı.
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Tablo 4.2. Hastaların kronik hastalıklarının tüm grupta, demans olan ve
olmayan grupta dağılımı.
Kronik

Toplam hasta Demanslı

Normal

p

hastalıklar

(n=51)

hastalar

hastalar

(n=9)

(n=42)

HT
-

Var

31

%60,8 7

%77,8

24

%57,1

-

Yok

20

%39,2 2

%22,2

18

%42,9

-

Var

10

%19,6 3

%33,3

7

%16,7

-

Yok

41

%80,4 6

%66,7

35

%83,3

-

Var

17

%33,3 4

%44,4

13

%31

-

Yok

34

%66,7 5

%55,6

29

%69

-

Var

11

%21,6 0

%0

11

%26,2

-

Yok

40

%78,4 9

%100

31

%73,8

0,250

HL
0,253

DM
0,436

KAH
UD

*UD: uygun değil
*Kategorik değişkenler sayı ve yüzde olarak belirtilmiştir.
Çalışmaya katılan tüm hastalara Mini-Cog, Qmci-TR, MoCA ve MMSE
testleri uygulanmıştır ve detaylı puanlamalar Tablo 4.3’de gösterilmiştir. Bu
sonuçlara göre Mini-Cog (p=0,131), MoCA (p=0,539) ve MMSE (p=0,097)
total puanının demanslı hastalar ile normal hastalar arasındaki farkı,
istatistiksel olarak anlamlı saptanmadı. Qmci-TR total puanının demanslı
hastalar ve normal hastalar arasındaki farkı ise istatistiksel olarak anlamlıydı
(demanslı hasta grubunda ortalama puan = 44,67±11,5, normal hasta
grubunda ortalama puan 54,62±11,9, p=0,027). Saat çizme testi hiçbir
kognitif tarama testinde istatistiksel olarak anlamlı sonuca ulaşmadı. MiniCog saat çizme testi ayrıca ele alınıp, bozuk çizenler ve normal çizenler
şeklinde iki gruba ayrıldı. Demanslı 9 hastanın 6’sında (%66,7) saat çizme
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bozukken, 3’ünde (%33,3) normaldi. Mini-Cog saat çizme testi bozuk olan 27
hastanın 6’sında (%22,2) demans saptanmışken, normal olan 24 hastanın
3’ünde (%12,5) demans saptandı ve bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı
saptanmadı (p=0,363). MMSE hariç, diğer 3 tarama testinde de kelime
tekrarı/gecikmeli hatırlama istatistiksel olarak anlamlıydı (Mini-Cog kelime
p=0,010, Qmci-TR geri çağırma p=0,004, MoCA gecikmeli hatırlama
p=0,002). Hiçbir hastanın günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlığı
etkilenmediğinden, test sonuçları tüm hastalarda aynı çıktı.
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Tablo

4.3.

Geriatrik

değerlendirme

ve

kognitif

değerlendirme

test

sonuçlarının tüm grupta, demans olan ve olmayan gruplarda incelenmesi.
Normal hastalar
(n=42)

p

4,00 (1-5)

Demanslı
hastalar
(n=9)
3,00 (1-5)

4,00 (2-5)

0,131

Mini-Cog kelime

2,00 (0-3)

1,00 (0-2)

2,00 (0-3)

0,010

Mini-Cog sçt

2,00 (0-3)

2,00 (1-3)

2,50 (0-3)

0,474

52,86 ± 12,3

44,67 ± 11,5

54,62 ± 11,9

0,027

Qmci-TR yönelim

10,00 (2-10)

8,00 (6-10)

10,00 (2-10)

0,036

Qmci-TR kayıt

5,00 (2-5)

4,00 (3-5)

5,00 (2-5)

0,774

Qmci-TR sçt

14,00 (0-15)

12,00 (0-15)

14,00 (0-15)

0,184

Qmci-TR geri çağırma

12,65 ± 5,5

8,00 ± 5,6

13,64 ± 5,0

0,004

Qmci-TR sözel akıcılık

7,00 (2-11)

6,00 (3-7)

7,00 (2-11)

0,019

Qmci-TR mantıksal

9,29 ± 5,0

7,33 ± 5,9

9,71 ± 4,8

0,204

21,31 ± 5,2

20,33 ± 4,6

21,52 ± 5,3

0,539

MoCA yönetici işlev

,00 (0-2)

1,00 (0-2)

,00 (0-2)

0,577

MoCA sçt

2,00 (0-3)

2,00 (0-3)

3,00 (0-3)

0,230

MoCA adlandırma

2,00 (0-3)

2,00 (1-3)

2,50 (0-3)

0,590

MoCA dikkat

5,00 (0-6)

5,00 (2-6)

5,00 (0-6)

0,609

MoCA lisan

2,00 (0-3)

2,00 (0-3)

2,00 (0-3)

0,461

MoCA soyut düşünme

2,00 (0-2)

2,00 (0-2)

2,00 (0-2)

0,920

MoCA gecikmeli

3,27 ± 1,4

2,00 ± 1,4

3,55 ± 1,2

0,002

6,00 (3-6)

6,00 (4-6)

6,00 (3-,6)

0,046

27,00 (19-30)

24,00 (20-28)

27,00 (19-30)

0,097

MMSE oryantasyon

10,00 (4-10)

9,00 (8-10)

10,00 (4-10)

0,051

MMSE hafıza

3,00 (3-3)

3,00 (3-3)

3,00 (3-3)

1,00

MMSE dikkat hesap

5,00 (0-5)

4,00 (0,5)

5,00 (0-5)

0,165

MMSE hatırlama

1,00 (0-3)

,00 (0-2)

1,00 (0-3)

0,057

MMSE lisan

3,00 (1-3)

3,00 (3-3)

3,00 (1-3)

0,643

MMSE motor

6,00 (3-6)

6,00 (4-6)

6,00 (3-6)

0,858

Katz total

6,00 (6-6)

6,00 (6-6)

6,00 (6-6)

1,00

Lawton Brody Total

8,00 (8-8)

8,00 (8-8)

8,00 (8-8)

1,00

Testler

Toplam hasta
(n=51)

Mini-Cog total

Qmci-TR total

bellek
MoCA total

hatırlama
MoCA yönelim
MMSE total

fonksiyon ve algılama
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*Normal dağılan sayısal değişkenler ortalama ± Standard deviasyon, normal
dağılmayan sayısal değişkenler ortanca

(minimum-maksimum) olarak

verilmiştir.

Şekil 4.1. Bir demans hastasının Mini-Cog ve Qmci-TR saat çizme testleri.

Şekil 4.2. Bir demans hastasının Mini-Cog ve Qmci-TR saat çizme testleri.
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Şekil 4.3. Bir demans hastasının Mini-Cog ve Qmci-TR saat çizme testleri.

Şekil 4.4. Bir demans hastasının Mini-Cog ve Qmci-TR saat çizme testleri.
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Şekil 4.5. Bir demans hastasının Mini-Cog ve Qmci-TR saat çizme testleri.
Çalışmamızın asıl amacı olan Mini-Cog’un demans tanısı koymadaki
etkinliğinin

diğer

sık

kullanılan

bilişsel

fonksiyon

tarama

testleriyle

korelasyonunun sonuçları Tablo 4.4’de verilmiştir. Buna göre Mini-Cog
toplam puanının Qmci-TR toplam puanıyla zayıf düzeyde (p<0,001), MoCA
toplam puanıyla orta düzeyde (p<0,001) ve MMSE toplam puanıyla zayıf
düzeyde (p=0,002) anlamlı ilişkisi saptanmıştır. Mini-Cog saat çizme testinin
Qmci-TR saat çizme testi (p<0,001) ve MoCA saat çizme testiyle (p<0,001)
anlamlı ilişkisi güçlü düzeyde saptanmıştır. Mini-Cog kelime tekrarından
alınan puanın sadece Qmci-TR yönelim (p=0,032) ve MoCA yönelim
(p=0,006) ile anlamlı ilişkisi zayıf düzeyde saptanmıştır. Mini-Cog kelime
tekrar puanı ile MoCA kelime gecikmeli hatırlama ve Qmci-TR kelime geri
çağırma puanı arasında korelasyon bulunmadı.
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Tablo 4.4. Mini-Cog testinin diğer testlerle korelasyonu.
Mini-Cog sçt

Mini-Cog kelime

Mini-Cog total

Testler

r

p

r

p

r

p

Qmci-TR total

,253

,074

,479

<0,001

,496

<0,001

Qmci-TR yönelim

,301

,032

,182

,201

,302

,031

Qmci-TR kayıt

,102

,477

,100

,487

,138

,335

Qmci-TR sçt

-,026

,856

,717

<0,001

,580

<0,001

Qmci-TR geri

,196

,167

,021

,882

,076

,594

,123

,388

,337

,015

,329

,018

,193

,174

,178

,210

,191

,180

,111

,436

,645

<0,001

,604

<0,001

MoCA yönetici işlev

-,040

,779

,522

<0,001

,427

0,02

MoCA sçt

-,006

,969

,723

<0,001

,603

<0,001

MoCA adlandırma

,127

,373

,455

,001

,469

,001

MoCA dikkat

,041

,777

,467

,001

,441

,001

MoCA lisan

,074

,607

,403

,003

,400

,004

MoCA soyut düşünme ,060

,676

,202

,155

,188

,186

MoCA gecikmeli

,166

,245

,134

,347

,157

,271

,379

,006

,111

,438

,281

,046

,148

,300

,413

,003

,417

,002

MMSE oryantasyon

,197

,165

,303

,031

,364

,009

MMSE hafıza

-

-

-

-

-

-

MMSE dikkat

,110

,443

,254

,072

,236

,096

MMSE hatırlama

,108

,451

,138

,332

,177

,213

MMSE lisan

-,075

,600

,232

,101

,206

,147

MMSE motor

-,083

,563

,463

,001

,340

,015

çağırma

Qmci-TR sözel
akıcılık

Qmci-TR mantıksal
bellek
MoCA total

hatırlama
MoCA yönelim
MMSE total

hesaplama

fonksiyon ve algılama
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*İlişkinin güçlülük ölçütü, R değerine göre karar verilmekte olup, R ≥ 0,7 ise
güçlü, R = 0,5-0,6 ise orta, R < 0,5 ise zayıf ilişki var kabul edilmektedir.
Mini-Cog puanlamasında; 3 puanın altında alanlarda kognitif bozukluk
varlığı kabul edilirken, 3 puan ve üzerinde alanlarda kognitif bozukluk yok
kabul edilir. Ancak çalışmamızda toplam 9 demanslı hastanın 7’si 3 puan ve
üzerinde alırken sadece 2’si 3 puan altında puan aldı. Mini-Cog puanına göre
kognitif bozukluk kabul edilen grupta (3 puan altı) olan hastaların
değerlendirmeler sonucunda sadece 2’si (%22,2) demans tanısı aldı. MiniCog’un öngördüğü demans oranları ile klinik ve detaylı kognitif değerlendirme
sonrasında demans tanısı alan hasta oranları arasında anlamlı bir ilişki
bulunamadı. Mini-Cog puanına göre kognitif bozukluk kabul edilen grupla,
normal kabul edilen grup arasında Qmci-TR ve MoCA toplam puanları
arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunurken (p<0,001), MMSE
toplam puanıyla aynı anlamlılık saptanmadı (p=0,058). Mini-Cog puanına
göre kognitif bozukluğu olanların %100’ünün Mini-Cog saat çizme testi
bozukken, normal olanların %42’sinin Mini-Cog saat çizme testi bozuk
bulundu, ancak p değeri hesaplaması uygun değildi. Kognitif bozukluk kabul
edilen ve edilmeyen grupların, uygulanan testlerin alt gruplarıyla olan ilişkileri
de Tablo 4.5’de detaylı olarak gösterilmiştir.
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Tablo 4.5. Mini-Cog’a göre kognitif bozukluğu olanların (puanı<3) ve
olmayanların (puanı≥3) karşılaştırılması.
Mini-Cog

Mini-Cog

puanı< 3 (n=9)

puanı≥3

p

(n=42)
Demans olan hastalar

2 (%22.2)

7 (%16,7)

0,692

Mini-Cog kelime

2,00 (0-2)

2,00 (0-3)

0,448

Mini-Cog sçt

,00 (0-2)

3,00 (1-3)

<0,001

Qmci-TR total

39,78 ± 14,2

55,67 ± 10,0

<0,001

Qmci-TR yönelim

10,00 (6-10)

10,00 (2-10)

0,161

Qmci-TR kayıt

4,00 (2-5)

5,00 (2-5)

0,113

Qmci-TR sçt

,00 (0-13)

14,00 (0-15)

<0,001

Qmci-TR geri çağırma

12,11 ± 6,4

12,76 ± 5,3

0,752

Qmci-TR sözel akıcılık

6,00 (2-9)

7,00 (3-11)

0,018

Qmci-TR mantıksal bellek

8,67 ± 6,9

9,43 ± 4,6

0,687

14,11 ± 3,4

22,86 ± 4,1

<0,001

MoCA yönetici işlev

,00 (0-0)

1,00 (0-2)

0,003

MoCA sçt

,00 (0-2)

3,00 (0-3)

<0,001

MoCA adlandırma

1,00 (0-3)

3,00 (1-3)

<0,001

MoCA dikkat

2,00 (0-5)

5,00 (0-6)

0,001

MoCA lisan

1,00 (0-2)

2,00 (0-3)

0,019

MoCA soyut düşünme

1,00 (0-2)

2,00 (0-2)

0,099

MoCA gecikmeli hatırlama

3,00 ± 1,5

3,33 ± 1,4

0,527

MoCA yönelim

6,00 (4-6)

6,00 (3-6)

0,181

24,00 (19-28)

27,00 (20-30)

0,058

MMSE oryantasyon

8,00 (7-10)

10,00 (4-10)

0,059

MMSE hafıza

3,00 (3-3)

3,00 (3-3)

1,000

MMSE dikkat hesaplama

5,00 (0-5)

5,00 (0-5)

0,585

MMSE hatırlama

,00 (0-3)

1,00 (0-3)

0,482

MMSE lisan

3,00 (1-3)

3,00 (3-3)

0,031

MMSE motor fonksiyon ve

5,00 (4-6)

6,00 (3-6)

0,009

MoCA total

MMSE total

algılama
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*Normal dağılan sayısal değişkenler ortalama ± Standard deviasyon, normal
dağılmayan sayısal değişkenler ortanca

(minimum-maksimum) olarak

verilmiştir.
Çalışmaya katılan tüm hastalara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı Polikliniği’nde, rutin uygulama
gereği, kognitif bozukluk yapabilen geçici durumların tespiti için gerekli kan
tetkikleri yapıldı. Yapılan kan tetkiklerinin gruplara göre dağılımı ayrıntılı bir
şekilde Tablo 4.6’da verilmiştir. Sadece B12 vitamini, demanslı hastalarda
daha yüksek düzeyde bulunmuş, bu fark da istatistiksel olarak anlamlı
saptanmıştır (p=0,030).
Tablo 4.6. Tüm hastalarda laboratuvar testlerinin demanslı olan ve olmayan
hastalara göre dağılımı.
Testler

Tüm hastalar

Demanslı hastalar Normal hastalar p
(n=9)

(n=42)

ALT

20,09 ± 7,9

20,33 ± 4,8

20,04 ± 8,4

0,923

AST

23,11 ± 7,9

22,22 ± 3,7

23,30 ± 8,6

0,714

Kreatinin

0,822 ± 0,3

0,71 ± 0,1

0,84 ± 0,3

0,283

Na

140,0 ± 2,9

140,22 ± 3,3

140,07 ± 2,8

0,889

K

4,52 ± 0,5

4,59 ± 0,6

4,51 ± 0,5

0,696

AKŞ

79,00 (58-367)

109,00 (58-250)

78,50 (62-367)

0,473

Folik asit

9,55 ± 4,2

8,81 ± 4,0

9,71 ± 4,3

0,568

B12

293,00

255,5 (149-1310)

0,030

vitamini

1500)

Hg

13,8 (11,3-16,2)

13,4 (12,5-16,2)

13,9 (11,3-16,6)

0,497

TSH

1,84 ± 1,1

1,81 ± 1,1

1,85 ± 1,1

0,941

D vit.

20,14 ± 9,8

21,15 ±10,0

19,83 ± 10,1

0,802

LDL

135,75 ± 27,4

156,5 ± 27,5

128,83 ± 25,9

0,245

HDL

48,5 ± 20,1

44,00 ± 11,3

50,00 ± 23,8

0,745

TG

135,87 ± 60,7

211,5 ± 53,0

110,66 ± 39,4

0,026

TK

202,00 ± 32,1

216,00 ± 5,6

197,33 ± 36,4

0,519

(149- 389,00 (277-1500)
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ALT; alanin transferaz, AST; aspartat transferaz, AKŞ; açlık kan şekeri, Hg;
hemoglobin, LDL; low-density lipoprotein, HDL; high-density lipoprotein, TG;
trigliserit, TK; total kolesterol, Na: sodyum, K: potasyum, TSH: tiroid stimulan
hormon
*Normal dağılan sayısal değişkenler ortalama ± Standard deviasyon, normal
dağılmayan sayısal değişkenler ortanca (minimum-maksimum) olarak
verilmiştir.
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5.

TARTIŞMA
Demansın, tanısı zor ve geç konabilen kronik progresif bir sendrom

olması sebebiyle, erken evrede tanısını koymak ve tedavisine başlamak,
hem hastanın bağımsızlığını korumak adına hem de hasta yakınlarına ve
devlete olan maliyeti en az düzeyde tutabilmek adına oldukça önemlidir. Bu
sebeple sahada sık ve etkin testlerle yaşlı popülasyonun taranması gerekir.
Kullanılacak olan tarama testi; mümkün olduğunca çok sayıda kognitif alanı,
kısa sürede, pratik şekilde, başka sosyokültürel faktörlerden en az
etkilenecek düzeyde ölçmelidir. Ancak halihazırda kullanılan hiçbir test bu
özelliklerin hepsini bünyesinde barındırmamaktadır. Bu sebeple tek bir test
belirlenememiştir. Çalışmamızda kullandığımız MMSE ve MoCA, pek çok
kognitif alanı ölçerken eğitimden, dilden, sosyokültürel seviyeden oldukça
fazla etkilenmekte ve uygulama süresi uzamakta; Qmci-TR dikkat ve
gnozis/praksis alanları hariç kognitif alanları ölçerken eğitimden ve dilden
etkilenmemekte ve uygulama süresi MMSE ve MoCA’ya göre nispeten daha
az sürmekte; Mini-Cog ise hatırlama ile görsel-uzaysal fonksiyonları ölçerken
eğitimden ve dilden etkilenmeyip test uygulama süresi de diğer tüm testlere
göre istatistiksel olarak da oldukça kısa sürmektedir. Literatür taraması
şeklinde tasarlanan büyük bir çalışmada da bu sonuçlar desteklenmiştir [78].
Bu sebeple, bu çalışmada; Mini-Cog’un diğer sık kullanılan kognitif tarama
testleri kadar demans tanısı koymada etkin olduğunu göstermeyi hedefledik.
Eğitimden ve dilden büyük oranda etkilenmeyen, özel ekipman
gerektirmeyen, kognitif bozukluk tanısında yüksek sensitivite ve spesifiteye
sahip olan saat çizme testine [79], demansın teşhisi için mutlak kriterlerden
olan yeni bilgi öğrenme fonksiyonunu ölçecek 3 kelime tekrarı ekleyerek MiniCog testini elde eden Borson ve ark. [67], ilk çalışmalarını Washington
Üniversitesi Alzheimer Hastalığı Araştırma Merkezi’nde 249 hasta üzerinde
yapmıştır. Bu çalışmada Mini-Cog, MMSE’den ve Saat Çizme Testi’nden
daha sensitif ve spesifik ve daha az zaman aldığı bulunmuştur. Ancak bu
çalışmanın gruplar arasındaki dil, eğitim, yaş, etnik köken, meslek, demans
evresi çeşitliliğine karşın, en büyük kısıtlılığı saha çalışması olmamasıdır.
Validasyon çalışmasında 2 data setinden 17.000 hasta taranmış, demanslı
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1119 hasta üzerinde Mini-Cog ve MMSE uygulanmış, sonucunda da MiniCog’un MMSE’den daha sensitif olduğu bulunmuştur. Kısa sürmesi, ekipman
gerektirmemesi,

dilden

ve

eğitimden

etkilenmemesi,

kolay

ve

sık

uygulanabilir olması sebebiyle de tarama testi olarak öngörülmüş, prospektif
saha çalışmaları ile desteklenmesi gerektiği vurgulanmıştır [80].
Mini-Cog’un Türkçe validasyonu çalışması, üniversite hastanesi
geriatri polikliniğine başvuran hastalar üzerinde yapılmış olup, %87 spesifite
%95 sensitivite saptanmıştır (Gedik, G., Ülger, Z., Arık, G., Kara, Ö., Sümer,
F., Ayçiçek, G.Ş., Canbaz, B., Kızılarslanoğlu, M.C., Validation Of The MiniCog Test For Screening Conitive Impairment In Turkish Older Adults, Pp38,
Uluslararası Akademik Geriatri Kongresi, 2017). Bizim çalışmamız ise,
Türkiye’de Mini-Cog’un etkinliği göstermek amacıyla ASM’lerde yapılan ilk
saha çalışmasıdır. Sahada tanı alamama ihtimali olan hastalara ulaşılmış
olması açısından da kıymetli bir çalışmadır. Dört aile sağlığı merkezinde bir
saha taraması şeklinde yapılan bu çalışmada sahada Mini-Cog ile kognitif
fonksiyon

taraması

yapıldıktan

sonra

detaylı

kognitif

değerlendirme

yapılabilen ve çalışmayı tamamlayabilen 51 hastanın 9’unda demans tanısı
kondu. Demans tanısı alan ve almayan hastalar karşılaştırıldığında Mini-Cog
puanının iki grup arasında anlamlı bir fark göstermediği görüldü. İki grup
arasında anlamlı fark gösteren tek kognitif fonksiyon tarama testi Qmci-TR
idi. Mini-Cog’a göre olası kognitif bozukluk düşünülen hastaların (3 puan altı)
sadece 2’sinde (%22,2) demans tespit edildi. Demans tespit edilen hastaların
da sadece 2’sinin (%22,2) sahada uygulanmış olan Mini-Cog test puanının
3’ün altında olduğu görüldü. Toplam puanında anlamlılık saptanmayan MiniCog’un alt grupları da incelendi ve kelime tekrarının demanslı hastalarda
istatistiksel olarak anlamlı düşük olduğu sonucuna ulaşıldı. Saat çizme testi
için aynı anlamlılığa ulaşılamadı. Ancak aynı demanslı hasta grubunun QmciTR saat çizme testinde bozukluk saptanmıştır. Hastalara eş zamanlı olarak
Mini-Cog ve Qmci-TR uygulanmayışı, aradan geçen zaman içerisinde
öğrenme faktörünü azaltmaktadır. Ulaşılan hasta sayısının ve saptanan
demanslı hasta sayısının azlığı, sonuçları etkileyen muhtemel bir faktör
olabilir.
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Türkçe validasyon çalışmasında olduğu gibi, Mini-Cog puanına göre
kognitif bozukluk kabul edilen hasta grubunda (puan<3), Mini-Cog, Qmci-TR
ve MoCA saat çizme testlerinde istatistiksel olarak anlamlı düşüklük
saptanmış, buna bağlı olarak da MMSE motor fonksiyon ve algılama testinde
düşüklük saptanmıştır. Ancak bu grupta da hem Mini-Cog kelime tekrarı hem
de MMSE, Qmci-TR ve MoCA hafıza-hatırlama/kayıt-geri çağırma testlerinde
anlamlılık saptanmamıştır. Mini-Cog puan değerlendirmesi bu farklılığa yol
açıyor olabilir.
Bu çalışma sonucuna göre Mini-Cog’un demansı öngörmek için
sahada pratik ve etkin olarak kullanılabileceği sonucuna ulaşamadık. Türkçe
ve yabancı validasyon ve orijinal çalışmanın sonucundan farklı bir sonuç elde
edilmesinin nedeni; diğer çalışmaların, demans görülme yüzdesi zaten
yüksek olan polikliniklerde ve Alzheimer kliniklerinde uygulanması olabileceği
gibi, bizim çalışmamızdaki hasta sayısının azlığı da olabilir. Bu kadar kolay
uygulanabilen ve etkinliği başka çalışmalarca gösterilen Mini-Cog’un,
ülkemizde de demans tanısı koymadaki etkinliği, daha çok hasta sayısına
sahip saha çalışmalarıyla test edilmelidir.
Çalışmaya katılan 51 hastanın 25’i kadın, 26’sı erkek olup; kadın
hastaların 5’inde erkek hastalarınsa 4’ünde demans saptanmıştır. Kadın
cinsiyet bilinen bir risk faktörü olmasına karşın, iki grup arasındaki bu fark,
çalışmamızda istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Pek çok çalışmada
kadın cinsiyet belirgin risk faktörü olarak saptanmışken [17, 65, 81, 82], bazı
çalışmalardaki var olan sayısal fark istatistiksel olarak anlamsız [83, 84], bazı
çalışmalarda ise belli bir yaş aralığındaki demans ilişkisine bakıldığında
anlamlı bulunmuştur [85]. Bu çalışmaların da pek çoğunda, özellikle 75
yaşından sonraki AH varlığında kadın hastalarda demans sıklığının arttığı
gösterilmiştir.
Risk faktörleri gruplar arasında dikkate karşılaştırıldığında bizim
hastalarımıza eğitim ve aile öyküsü varlığının demans hasta grubunda daha
yüksek oranda olduğu saptandı.
Eğitim, demans için diğer bir risk faktörüdür. Pek çok büyük ölçekli
meta-analiz ve kohort çalışmaları bunu doğrulamıştır [85-87]. Bizim
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çalışmamızda da tüm hastalar 3 grup şeklinde (ilkokul ve altı, ortaöğretim,
lisans ve üstü) incelendi ve demanslı olan hastalarda eğitim durumu daha
yüksek bulundu. Bu sonuç literatürde bilinen düşük eğitim seviyesi risk
faktörü olması gerçeğine [85, 88] göre de ters gibi gözükse de, bunun
muhtemel sebebi sosyokültürel seviyesi yüksek muhitteki ASM’lere başvuran
hastaların daha fazla sayıda çalışmaya alınmış olması ve çalışmaya alınan
hastaların demans hakkında daha bilinçli olması idi. Daha farklı bölgelerden
hastaların dahil edildiği daha geniş çaplı araştırmalar bu konuda daha net
bilgi verecektir.
Risk faktörlerinden biri olan demans aile öyküsünün varlığı, bazı
çalışmalarda anlamlı fark yaratmamışken [81], büyük çaplı prospektif
çalışmalarda[81, 89] özellikle de birinci dereceden yakınlarda aile öyküsünün
olması, anlamlı bulunmuştur. Bizim çalışmamızda da 9 demanslı hastanın
5’inde (%55,6) aile öyküsü vardı ve istatistiksel olarak anlamlı olarak yüksek
bulunmuştur.
Çalışmaya katılan 51 hastanın yaş ortalaması 73,2 ± 6,1 olup,
demanslı hastalarda 76,4 ± 9,0 iken, normal hastalarda 72,6 ± 5,1 olarak
bulunmuştur. Sayısal olarak belirgin olan bu fark, istatistiksel olarak anlamlı
saptanmamıştır. Ancak pek çok çalışmada [17, 81, 83] gösterildiği üzere,
yaşla beraber demans görülme sıklığı da artmaktadır. Çalışmamızda da
demanslı hastaların daha yüksek yaş ortalamasına sahip olması öngörülen
bir sonuçtur.
Kafa travması, sigara ve alkol kullanımı yapılan bazı çalışmalarda
anlamlı bulunsa da (hatta cinsiyete göre kategorize edildiklerinde, erkeklerde
bu risk faktörlerinin daha yüksek oranda tespit edildiği ve demans
oluşturduğu sonuca varılmış) [81], bazı çalışmalarda belirgin bir ilişki
saptanamamıştır [17]. Bizim çalışmamızda da demanslı hastaların 2’sinde
kafa travması, 2’sinde alkol kullanımı mevcut olup, 9 hastanın 1’i aktif sigara
içicisi, 3’ü ekssmoker iken 5’i hiç sigara kullanmamış idi. Saptanan bu
verilerin hiçbiri istatistiksel olarak anlamlı değildi. Bu sonucun sebebinin,
hasta sayısının azlığına bağlı olabileceği öngörülmektedir.
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Vasküler tip demansla daha fazla ilişkisi olduğu öngörülse dahi AH ile
de ilişkisi bilinen HT, DM, HL, KAH kronik hastalıkların, bizim çalışmamızda
demans ile ilişkisi bulunamamıştır. Hasta evreninin ve saptanan demanslı
hasta grubunun sayıca düşük olması bu sonuca sebep olmuş olabilir.
Vitamin B12 eksikliği bir risk faktörü olarak bilinirken, bizim
çalışmamızda demanslı hasta grubunda B12 seviyesi yüksek normal hasta
grubunda düşük bulunmuştur. Aradaki fark ise istatistiksel olarak anlamlıdır.
Bu sonuç bilinen literatür bilgisi ile terstir. Bu sonuç hastaların kullanmakta
olduğu vitamin/mineral suplementlerinin bilgilerinin tam olarak alınmamış
olmasına bağlı olabilir. Hastalara sorulduğu kadarıyla oral veya intramüsküler
B12 vitamini alan hasta sayısı demans grubunda fazla olmamakla birlikte
hastalar kullanmakta oldukları tüm reçeteli reçetesiz vitamin suplementlerini
söylememiş olabilir. Bu durum B12 vitamin düzeyinin beklenenden farklı
çıkmasına sebep olmuş olabilir. Bu durum çalışmanın kısıtlılıklarından
sayılabilir.
Bilinen diğer risk faktörü hiperkolesterolemidir ve demans ile en çok
ilişkilendirilen LDL’dir. Ancak çalışmamızda LDL düzeyleri arasındaki farklılık
anlamlı

bulunmamışken,

TG

düzeyleri

arasındaki

farklılık

anlamlı

saptanmıştır. Bunun sebebinin, demanslı 9 hastanın 3’ünün hiperlipidemi
hastası olduğu, tedavi alması sebebiyle LDL düzeylerinin kontrol altında
tutulduğu, ancak TG düzeylerinin hem tedavi alacak kadar yüksek olmaması,
hem de dengesiz diyetten etkilenebilmesi sonucu böyle yüksek çıktığı
şeklinde öngörülebilir. Diğer bilinen risk faktörlerinden TSH yüksekliği, D
vitamin eksikliği, folik asit eksikliği, elektrolit bozukluğu, açlık kan şekeri
bozukluğu veya metabolik bozukluklar, çalışmamızda istatistiksel olarak
anlamlı bulunmamıştır.
Uygulanan

en

eski

test

olan

MMSE,

eğitimden

ve

yaştan

etkilenmesine rağmen, pratikte hala en çok uygulanan ve etkin sonuçlar
sağlayan bir test iken [68, 69, 90, 91], çalışmamızda demans tanısı koymada
yetersiz saptanmıştır. Hiçbir alt testi ve total puanı açısından, Mini-Cog
puanı<3 olanlar kognitif bozukluk kabul edildiğinde dahi, anlamlı olmayan
MMSE’nin toplam puanı, oryantasyon alt testi ve motor fonksiyon ve algılama
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alt testi puanlarıyla Mini-Cog’un toplam ve saat çizme testi ile zayıf da olsa
anlamlı korelasyon gösterdiği görülmüştür. Bu da daha önce de değindiğimiz
gibi Mini-Cog total puanının ve saat çizme testinin tanı koymadaki
yetersizliğiyle paralellik göstermektedir. Tanısı konan demans hastalarının
hepsinin eğitim seviyesinin yüksek olması, bu durumun sebebini açıklayabilir.
Çalışmada kullanılan bir diğer test olan MoCA toplam ve alt test
puanlarının (gecikmeli hatırlama ve yönelim hariç) demanslı ve normal hasta
grupları arasındaki fark da, istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.
Korelasyon testiyle de doğrulanan bu sonucun sebebi, eğitim seviyesinin
demanslı hastalar içinde yüksek olması ve hasta sayısının yetersizliği
şeklinde yorumlanmıştır. Ancak olası kognitif fonksiyon bozukluğu olan ve
normal kognitif fonksiyon sahip hastaları Mini-Cog puanı 3’ün altı ve üstü
şeklinde gruplandırdığımızda, MoCA’nın toplam puanı ile yönetici işlev, saat
çizme, adlandırma, dikkat ve lisan alt gruplarında anlamlılık saptanmıştır.
Daha büyük hasta gruplarından oluşan saha çalışmalarıyla desteklenmeye
ihtiyacı vardır.
Çalışmamızda sadece Qmci-TR demans tanısı koymada etkin
bulunmuş olup, demanslı hastalarda anlamlı olarak düşüktür. Pek çok
çalışma da aynı sonuca ulaşmıştır [70, 72, 92-96]. Sözel akıcılık, geri
çağırma ve yönelim alt testlerinde etkilenme istatistiksel olarak gösterilmiştir.
Saat çizme testinin etkinliğinin bilinmesine rağmen, Qmci-TR saat çizme
testinde de belirgin etkinlik saptanamamış, Mini-Cog saat çizme testi ve
toplam puanıyla korelasyonu da gösterilmiştir. Ancak kognitif fonksiyon
bozukluğunu Mini-Cog puanının 3 alınmasına göre belirlediğimizde, Qmci-TR
saat çizme testi de anlamlılık kazanmaktadır. Bu bilgilerin, sahada daha
büyük ölçekli çalışmalarla doğrulanması gerekmektedir.
Çalışmamızın bazı kısıtlılıkları mevcuttur. İlk kısıtlılık olarak, hastaların
ilk defa geriatrik muayeneden geçmesi ve bu sebeple bazal kognitif seviyeleri
hakkında eskiye dair bilgi edinilememesi sayılabilir. Çalışmanın yapılacağı
aile sağlığı merkezleri belirlenirken, çeşitlilik sağlanması ve geniş alanı temsil
etmesi amacıyla göz önünde bulundurulan sosyokültürel seviyenin farklılığı,
çalışmanın devamında bazı kısıtlılıklara yol açmıştır. Sosyokültürel seviyenin
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yüksek olduğu muhitlerde, kognitif rezervin yüksek olması sebebiyle, hasta
sayısının çokluğuna rağmen demans tanılı hasta sayısı az olurken;
sosyokültürel seviyenin düşük olduğu muhitlerde, hastaların aile sağlığı
merkezlerine bizzat başvurmuyor olmaları, hastalık bilincinin oluşmamış
olması, kognitif rezervin azlığı/çokluğu hakkında net bilgiye hasta veya
yakınlarından ulaşılamaması hasta sayısının azlığına sebep olmuştur. Hasta
sayısının azlığı, çalışmadaki en önemli kısıtlılıktır. Yine seçilen aile sağlığı
merkezlerinin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi yerleşkesine uzak olması,
doğrudan bir kısıtlılık olmamakla beraber, hasta sayısının az oluşunda önemli
bir faktör olmuştur. Hastaların kullandıkları ilaçları ve reçeteli/reçetesiz
vitamin suplementleri eksiksiz söylememiş olmaları da, bazı sonuçları
etkileyen bir kısıtlılıktır. Tüm bunların dışında; Türkiye’nin içinde bulunduğu
zaman gereği, yaşlıların kendini güvende hissedememesi ve bilgilerini
paylaşmak istememesi sebebiyle çalışmadan uzak durmaları da başka bir
kısıtlılıktır.
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6.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Günümüz Türkiye’sinde, demans prevalans yüzdelerine göre, tanı

alması gereken toplam hasta sayısından çok daha az sayıda demans hastası
mevcuttur. Tanı alan bu hastaların da çok büyük bir kısmı orta-ileri evre
demanstır. Hastalığın kronik, progresif ve maliyetli olduğu göz önünde
bulundurulduğunda, erken tanı koyabilmek için, taramaları sık ve kolay
tekrarlanabilir

hale

getirmek

gerekir.

Mini-Cog

testinin

tarama

testi

özelliklerini taşıyor olması sebebiyle, önemi büyüktür. Mini-Cog etkinliğini
göstermek üzere tasarlanan bu çalışma, Türkiye’de, testin validasyon
çalışmasından sonra, ilk çalışma olma özelliğindedir. Elde edilmesi öngörülen
anlamlı sonuçlara ulaşılamaması bahsedilen kısıtlılıklar sebebiyledir. Elde
edilen anlamlı/anlamsız tüm istatistiksel sonuçların desteklenmesi ve MiniCog’un erken demans tanısı koymadaki öneminin vurgulanması için daha
büyük ölçekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Eş zamanlı olarak başka
pratik testlerin tarama testi olabilmesi için de benzer geniş çaplı saha
çalışmaları yapılabilir. Öngörülen sonuçlara ulaşılabilirse, Mini-Cog veya
uygun bulunan başka pratik test, sahaya birinci basamak hekimleri tarafından
kullanılmak üzere tarama testi olarak sunulabilir.
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Formu
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EK-1. Etik Kurul Onayı

EK-2. Ankara Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü Araştırma İzin Kararı

EK-3. Ankara Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü Araştırmaya Yer Ekleme
İzin Kararı

EK-4. MMSE

EK-5. MoCA

EK-6. Qmci-TR

EK-7 – Mini-Cog Testi
MİNİ-COG TESTİ
Birinci bölüm: 3 nesnenin yenden hatırlanması
Lütfen dikkatli bir şekilde dinleyin ve aşağıdakileri tekrarlatın.
ELMA, SAAT, KURUŞ
İkinci bölüm: Saat çizme testi
Saat çizme testini yaptırın.
Üçüncü bölüm: Yukardaki 3 maddenin isimlerini tekrarlamasını isteyin.
--------------- --------------------- --------------------Skorlama Doğru hatırlanmış madde sayısı ------------(3 ise negatif tarama, Durdurun)
Yanıt 1-2 ise →Saat çizme testine bakın. Saat çizimi anormal mi?
Yanıt “hayır” ise tarama negatif
Yanıt “Evet ise bilişsel bozulma pozitif
Kaynak: Journal of Alzheimer’s Disease. 2008;15(3):419-427 (55)

EK-8. Sosyodemografik Veri Ölçer Anket
TARİH:

ADI – SOYADI:

DOSYA NO:

TELEFON NO:

A. GENEL BİLGİLER
1. Cinsiyetiniz?
1. Kadın

2. Erkek

2. Yaşınız :
3. Eğitim düzeyiniz?
1. Okur – yazar değil
2. İlköğretim (ilkokul – ortaokul) mezunu
a. Kaç yıl :
3. Ortaöğretim (Lise) mezunu
4. Önlisans mezunu
5. Lisans mezunu
6. Lisansüstü (doktora / yükseklisans / uzmanlık…)
7. Diğer (……………………….)
4. Mesleğiniz-Çalışma Durumunuz:
5. Ailenizde demans tanısı alan kimse var mı?
1. Evet

b. Hayır

6. Kimle yaşıyorsunuz?
1. Eşiyle
2. Eşi ve çocuklarıyla
3. Sadece çocuklarıyla
4. Evli olan çocuklarıyla
5. Bir yakınının yanında
6. Yalnız
7. Diğer
B. TIBBİ BİLGİLER
7. Ailenizde demans / Alzheimer tanısı alan var mı?
1. Evet
2. Hayır

8. Bildiğiniz bir hastalığınız var mı?
1. Evet (……………………………………………………………..)
2. Hayr
9. Kullandığınız ilaçlar nelerdir? (Bitkisel ilaç var ise not ediniz)
1. ………………………………………….
2. ………………………………………….
3. ………………………………………….
4. ………………………………………….
5. ………………………………………….
6. ………………………………………….
7. …………………………………………
8. ………………………………………….
9. ………………………………………….
10. ………………………………………….
10. Daha önce hiç kafa travması geçirdiniz mi?
1. Evet
2. Hayır
11. Daha önce hiç beyin kanaması veya inme geçirdiniz mi?
1. Evet
2. Hayır
12. Sigara içiyor musunuz?
1. Evet (………adet)
2. Hayır
3. Bıraktım (…..yıl / ay önce)
13. Alkol kullanıyor musunuz?
1. Evet
2. Hayır

EK-9. Katz Günlük Yaşam Aktiviteleri Değerlendirme Formu

EK-10.

Lawton-Brody

Değerlendirme Formu

Enstrümental

Günlük

Yaşam

Aktiviteleri

EK-11. Yesavage Geriatrik Depresyon Skalası (Kısa Form)

