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TOMM40 GENĠNDEKĠ (rs1160985 ve rs157581) POLĠMORFĠZMĠ VE ALZHEĠMER 

HASTALIĞIYLA ĠLĠġKĠSĠ 

 

 

Mustafa Fahmi RAJAB 

 

 

Ankara Üniversitesi  

Fen Bilimler Enstitüsü 

Biyoloji Anabilim Dalı 

 

DanıĢman: Doç. Dr. Türker DUMAN 

Ġlerleyici biliĢsel zayıflama ile karakterize nörodejenaratif bir hastalık olan Alzheimer hastalığı 

(AH), populasyon yaĢlandıkça yaygınlaĢmaktadır. Mitokondriyal fonksiyon bozukluğu geç 

baĢlangıçlı Alzheimer hastalığı (GBAH) patogenezinin erken iĢaretlerinden biridir. GBAH‘ da 

mitokondriyal fonksiyon bozukluğu için ilgi çeken aday genlerden biri dıĢ mitokondriyal 

membran translokaz 40 homolog (TOMM40) genidir. Mitokondriyal proteinlerin büyük 

çoğunluğu nükleer genler tarafından kodlanır ve daha sonra organellere taĢınır. TOM kompleksi 

tüm mitokondri proteinlerinin membranlar arası boĢluğa taĢınmasını sağlar ve ayrıca proteinlerin 

dıĢ membrana giriĢini sağlayan TOM40 genel geçiĢ porunu Ģekillendirerek TOM kompleksinin 

ana bileĢenini oluĢturmaktadır. Yapılan son çalıĢmalarda Alzheimer hastası insanların 

beyinlerindeki amiloid öncü proteinlerinin (APP), TOM40 geçiĢ kanallarında biriktiği ve bu 

sebeple nükleusta kodlanan çeĢitli proteinlerin mitokondriye giriĢini engellediği rapor edilmiĢtir. 

Ayrıca TOM40 genindeki bir varyant AH baĢlangıç yaĢı ile iliĢkilidir. TOMM40 genindeki 

birçok tek nükleotid polimorfizmlerinin (SNPs) GBAH yatkınlığını etkilediği gösterilmiĢtir. Bu 

tezde, 38 hasta ve 100 sağlıklı bireyden oluĢan Türk populasyonunda AH ve TOMM40 

polimorfizmleri rs1160985 ve rs157581 arasındaki iliĢki çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢma sonunda TOMM40 

genindeki rs1160985 polimorfizmi için T minör aleli  heterozigot C/T  pozisyonunda hastalarda 

sağlıklı kontrollere oranla yüksek bulunmuĢtur, fakat elde edilen sonuçlar istatistiksel olarak 

anlamlı değildir (OR:1.19, P=0.553). TOMM40 polimorfizmi rs157581, genotip ve alel sıklıkları 

açısından  hasta ve kontrollerde karĢılaĢtırılmıĢ fakat anlamlı bir farklılık bulunamamıĢtır (OR: 

0.75, P=0.432). 
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Alzheimer‘s disease (AD), a neurodegenerative disease characterized by progressive cognitive 

decline, is becoming increasingly prevalent as the population ages. Mitochondrial dysfunction is 

an early defect in the pathogenesis of late-onset Alzheimer‘s disease (LOAD). One interesting 

candidate gene for mitochondrial dysfunction in LOAD is the translocase of outer mitochondrial 

membrane 40 homolog (TOMM40) gene. The vast majority of mitochondrial proteins is encoded 

by nuclear genes and then imported into the organelle. The TOM complex mediates the import of 

all proteins of mitochondria into the intermembrane space and also the insertion of proteins into 

the outer membrane in which TOM40 comprises the main component of the TOM complex as it 

forms the general import pore. Recent reports showed that in human Alzheimer‘s disease (AD) 

brains amyloid precursor protein (APP) accumulates in the TOM40 import channel and thereby 

inhibits the entry of various nuclear-encoded proteins. Moreover, a variant in the TOM40 gene 

has been associated with age of onset in AD. Several single nucleotide polymorphisms (SNPs) 

within TOMM40 have been shown to affect susceptibility to LOAD. Ġn this thesis, the association 

of TOMM40 polymorphisms rs1160985 and rs157581 in AD was studied in Turkish popuylation 

consisting of 38 patient groups with 100 healthy individuals. Finally, at the end of this study T 

minor allele in C/T heterozygote genotype of rs1160985 polymorphism of TOMM40 gene was 

higher in patient groups compared with healthy control groups. However the obtained results 

were not statistically significant (OR:1.19, P=0.553). Meanwhile TOMM40 polymorphism 

rs157581, genotype and allele frequencies in patients and control groups were compared but 

significant difference was not detected (OR: 0.75, P=0.432). 
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1. GĠRĠġ 

Özellikle Batı dünyasında populasyon yaĢlanmaktadır ve toplum demans gibi yaĢ iliĢkili 

heterojen ve kompleks hastalıkların tanı, teĢhis ve tedavisinde yeni zorluklarla 

yüzleĢmektedir. Demansın en yaygın sebebi ileri hafıza ve biliĢsel fonksiyonlardaki 

zayıflama ile karakterize Alzheimer hastalığıdır (AH). Alzheimer hastaları beyninin 

bilinen nöropatolojik özellikleri hücre dıĢı plaklar içeren amiloid-beta (Aβ)‘nın birikimi 

ve hücre içi aĢırı fosforlanmıĢ tau proteinlerinden oluĢan nörofibriler ipliklerdir. 

AH‘nın zaman ve yere göre yönelim bozukluğu ve dil problemleri zayıf ve azalmıĢ 

muhakeme yeteneği, soyut düĢünce problemleri, eĢyaların yerini unutma, ruh ve 

davranıĢta değiĢiklikler, kiĢilik değiĢimleri ve giriĢkenlik kaybı gibi diğer belirtilerini 

bilinen diğer yöntemlerle çalıĢmak zordur (Association 2011). 

YaĢlı populasyon arasında demans görülen insanların % 57‘si AH tanılıdır (Tilly ve 

Reed 2004). Yapılan çalıĢmalar Amerika‘da AH ölüm sebebi olarak 7.sırada yer 

almaktadır. AH‘nda daha çok ileri yaĢlarda ölüm gözlenmekte ve her yıl sayısal artıĢını 

korumaktadır. Finlandiya‘da 2010 yılında 60-65 yaĢ arası populasyonun % 70‘inde 65 

yaĢ civarı her üç insandan birinde demans tanısı konmuĢtur. Yıllar geçtikçe demans 

tanılı kiĢiler için bakım evleri sayısı da % 27 oranında artmıĢtır (Hynninen vd. 2015). 

YaĢlanma Alzheimer hastalığı için ilk ve en önemli risk faktörüdür, örneğin 70 

yaĢındaki bir birey 80 yaĢındaki bir bireye göre Alzheimer semptomlarını daha az 

gösterir, çünkü hastalık yaĢlanma ile gelmektedir. Sağlıklı yaĢlanma günümüzde 

insanların ana problemlerinden biri olmuĢtur. Alzheimer hastalığı yavaĢ yavaĢ meydana 

gelen ve birçok olguda geri dönüĢümsüz olan hafıza kaybı ile iliĢkilidir (Wierenga ve 

Bondi 2011). 

AH patolojik olarak kompleks ve etiyolojik olarak multifaktöriyel bir hastalıktır. Erken 

baĢlangıçlı ailesel AH hastalarının küçük bir kısmı ile iliĢkili üç aday gen vardır. Ayrıca 

AH için önerilen çok sayıda aday genetik risk faktörleri tanımlanmıĢtır (Rocchi vd. 
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2003). Bununla birlikte geç baĢlayan sporadik AH‘nı genler tek baĢına 

açıklayamamaktadır. Ek olarak birçok çevresel faktör önemli ölçüde hastalık geliĢimine 

katkıda bulunmaktadır. 

Mitokondriyal fonksiyon bozukluğu AH gibi nörodejeneratif bozuklukları içeren yaĢ ile 

iliĢkili hastalıkların patogenezinde önemli bir faktördür. DıĢ mitokondriyal membran 

translokazı – 40 kD (TOMM40)‘daki bir polimorfizm geç baĢlangıçlı AH‘nın risk ve 

baĢlangıç yaĢı ile iliĢklidir ve günümüze kadar genetik çalıĢmalarda tanımlanan ilk ve 

tek nükleusta kodlanan GBAH iliĢkili mitokondriyal fonksiyon bozukluğuna katkıda 

bulunan gendir. 

YaklaĢık olarak 1500 mitokondriyal proteinin 36‘dan fazlası nükleusta kodlanmakta ve 

sitoplazmada ribozomlar tarafından sentezlenmektedir ve bu proteinler mitokondri içi 

ile sitoplazma arasında iletiĢime aracılık eden TOM40‘ın merkez por olduğu kompleks 

yoluyla mitokondri içine doğru taĢınır. APP, TOM40 poruna girer ve geçiĢi engeller ve 

böylece oksdidatif fosforilasyon (OXPHOS) iliĢkili proteinlerin geçiĢini inhibe eder ve 

mitokondriyal redoks dengesine hasar verir. Aβ gibi diğer patojenik proteinler, 

mitokondriyal enzimleri doğrudan inhibe ederek poru doğrudan geçer ve toksik etkiye 

sebep olur. 

Bu tez çalıĢmasında TOM40 aracılı mitokondriyal protein geçiĢ mekanziması tanımlanmaktadır. 

TOM40 ve AH ile bağlantılı bulgular tartıĢılmaktadır. TOM40, yaĢ iliĢkili nörodejeneratif 

hastalıkların altında yatan mitokondriyal fonksiyon bozukluğunda ana rol oynamaktadır. 

TOM40 seviyesi ve aktivitesini kontrol eden faktörler hakkındaki bilgi ve özellikle 

TOM40‘ın nasıl potansiyel patojen proteinlerle etkileĢim kurduğu bilgisi AH patogenezi 

için ayrıntılı bulgular sağlayacaktır ve koruyucu olarak ya da terapötik tedavide 

muhtemel yeni hedef olarak literatüre kazandırılabilecektir (Gottschalk vd. 2014). 
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2. KURAMSAL TEMELLER VE KAYNAK ÖZETLERĠ 

2.1 Alzheimer hastalığının tanımı ve tarihçesi 

AH Oskar Fischer, Francesco Bonfiglio ve Graetano Perusini tarafından tanımlanmıĢtır 

(Lage 2006), bununla birlikte günümüzde bu hastalık Emil Kraepelin tarafından 1910‘ 

da yayınlanan ―Psychiatrie” kitabının 8. Baskısında Alois Alzheimer tarafından yapılan 

bir tanımlama içerdiğinden dolayı AH olarak bilinmektedir. Kraepelin Alzheimer 

(psikiyatrist ve nöropatolojist)‘in danıĢmanıydı ve hastalığın semptomları ve 

patolojisinin tanımlanmasında Kraeplin, o tarihten itibaren aynı isimle kalan Alzheimer 

hastalığı adını koymuĢtur.Alzheimer 1907 yılında Tubingen‘de 37. Doğu-Batı Alman 

Psikiyatritleri Konferansı‘nda, 55 yaĢındaki hasta Auguste Deter beyin otopsisi 

üzerinden nöropatolojik lezyonları, nörofibriller iplikleri tasvir eden bir ders verdi. Bu 

hastanın durumu hafıza bozulması, konuĢma zorluğu, psikososyal yetersizlik ve 

yönelim bozukluğu ile ortaya çıkmıĢ ve ilerleyen zamanlarda halüsinasyonlara ve 

kötüleĢen biliĢsel bozukluklara kadar ilerlemiĢtir. Bu Alzheimer‘in karĢılaĢtığı ilk 

biliĢsel bozukluk olgusu olmamakla birlikte Auguste Deter genç yaĢından ötürü ilgi 

çekmiĢtir. Çünkü daha önceki biliĢsel bozukluk yaĢayan hastaların yaĢ ortalaması 

genelde yetmiĢ idi. Bu hastanın ölümü ile birlikte Alzheimer hasta beyninin kendine 

gönderilmesini rica ederek gümüĢ boyama tekniği ile doku kesitlerini boyamıĢtır. Bu 

mikroskobik analizde günümüzde nörofibril iplikler (NFT) ve yaĢlılık plakları (SP) 

olarak bilinen ―fibril demetleri‖ ve ―küçük miliyer noktalar‖ ın varlığını gözlemlemiĢ ve 

tanımlamıĢtır (Lage 2006). AH, 1960‘ların sonlarına kadar demansdan yayılan bir 

hastalık olarak düĢünülmekteydi ve yapılan birçok çalıĢmadan sonra (Blessed vd. 1968), 

Lage tarafından yazılan araĢtırma yazısında tartıĢıldığı üzere SP, NFT ve biliĢsel 

zayıflama arasında bir bağlantı olduğu gösterilmiĢtir (Lage 2006). Ek olarak 

araĢtırmacılar AH‘nin normal yaĢlanmadan farklı olduğunu (Kay vd. 1964) ve 

hastalığın herediter çeĢitlerinde bulunan tanımlanmıĢ mutasyonların olduğunu 

göstermiĢlerdir (Tanzi vd. 1996). Bu çalıĢmalar AH‘nın kendi baĢına bir hastalık 

olduğunun ortaya çıkmasına ve demansnın diğer sebeplerinin elenmesi ve semptomların 

ilerleyiĢinin izlenmesi ile teĢhisinbaĢarılmasına öncülük etmiĢtir (Khachaturian 1985). 
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Aksine hastalığın anlaĢılması zor doğasından ötürü klinik teĢhis ―muhtemel‖ ve 

―ihtimal‖ terimlerini içermektedir ve kesin tanı sadece otopside SP ve NFT 

nöropatolojik lezyonların varlığının doğrulanmasından sonra ortaya çıkmaktadır. Birçok 

kaynağa göre AH tanısı 10-15 yılın üzerinde devam eden dilin, muhakeme yeteneğinin 

ve hafızanın geri dönüĢümsüz bozulmasından ve ölüm sonrası değerlendirmede SP ve 

NFT gibi nöropatolojik birikintilerden oluĢmaktadır (Braak ve Braak 1997). AH uzun 

süreli progresyonundan ve hastalığın baĢlangıç evrelerini güvenilir Ģekilde tespit etme 

yetersizliğinden dolayı çalıĢılması zor bir hastalık olarak kalmaktadır. Günümüzde 

beyin taramaları ve geliĢmiĢ görüntüleme teknikleri araĢtırmacılara hastalık etyolojisi 

hakkında daha fazla bilgi vermektedir ancak AH sebepleri ve patolojik değerlendirme 

ile görüĢ birliğinin sağlanmasının beklenmesi hastalığın tedavisini geciktirmekte ve 

engel olmaktadır. 

2.2 Alzheimer hastalığı semptomları ve komplikasyonları 

Alzheimer hastalığı 75-89 yaĢ arası Amerika halkının % 58‘ini etkileyen AH‘nin 3 

baskın semptomu olarak bilinen biliĢsel, iĢlevsel ve davranıĢ üzerindeki etkileri ile 

baĢlayan kronik bir durumdur. KonuĢma zorluğu ve unutkanlık gibi bazı semptomlar da 

görülmektedir ve bu sebeple hastalar kendi baĢlarına hiçbir Ģey yapamaz duruma gelip 

baĢkalarına bağımlı hale gelirler. Bu semptomlar birbirini etkilemektedir; biliĢsel 

bozukluklar iĢlevsel yetenek kaybını tetikler ve bu yüzden davranıĢsal değiĢikliklere yol 

açar. Örneğin, bazı cihazların nasıl kullanıldığını unutan bir Alzhemir hastası belirgin 

Ģeylerin nasıl yapıldığını hatırlayamadığından dolayı sinirli ve tedirgindir. Alzheimer 

hastaları mental yeteneklerinin günden güne zayıflamasından dolayı 7 gün 24 saat 

bakıma ihtiyaç duymaktadır. Erken evrelerde yaĢlı insanlar kendi kendine iĢ göremezler. 

Onlar özellikle yaĢadıkları evle ilgili küçük detayları hatırlar, hastalığın orta evrelerinde 

en yakınındaki insanları unutacak kadar birçok Ģeyi unuturlar, ailedeki kiĢiler onlara 

yabancı gelmeye baĢlar, onların kim olduğunu, isimlerini, nerde yaĢadıklarını unuturlar, 

kaybolmuĢ hiiseder ve halüsinasyonlarla kuruntusal davranıĢlar göstererek amaçsızca 

dolaĢmaya baĢlar. Hastalığın geç evresinde vücut kendini kapatmaya baĢlar, hasta 

iĢlevsel yeteneklerini yerine getiremez. ġekil 2.1‘de gösterildiği gibi AH hastaları 

konuĢma, yürüme yeteneklerini kaybeder, günlük yaĢam aktivitelerini kendi kendine 
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yerine getiremez durumdadırlar. Kaslar zyıflamıĢtır ve günlük yaĢam aktiviteleri için 

baĢka insanlardan destek almaları gerekmektedir (Simmons 2011). 

 

ġekil 2.1 AH semptomları (Alzheimerott 2015) 

Demans ile değerlendirilen insanlar yıllardır doktorların en büyük problemlerinden biri 

olmuĢtur, birçok hasta zamanında teĢhis edilmemiĢ ya da geç teĢhis konduğu için 

hastalığın tedavisinde zorluklar yaĢanmaktadır. Hastalığın erken farkında olmak bu 

hastaları iyileĢtirmenin kolaylaĢmasını sağlamaktadır. Kendi evlerinde kalabilen ve 

normal günlük aktivitelerini yerine getirebilen AH ile yaĢayan insanlar erken teĢhisten 

dolayı bunları yapabilmektedir ve bu durum onlara bu aktivitelerini yerine getirmelerine 

yardımcı olan ilaç ve tedavileri alma fırsatı vermektedir. Son zamanlarda yapılan 
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çalıĢmalarda AH ile yaĢayan hastaların hastalıklarının erken evrelerinde günlük 

yaĢamsal aktivitelerini detaylı bir Ģekilde açıkladığını gösterilmiĢtir. Alzheimer 

hastalarının sürekli kendi aktiviteleri tutum ve davranıĢları hakkında konuĢmaları bir 

örnektir, evde yalnız kalan ve günlük aktivitelerini yerine getirebilen yaĢlı bir insan için, 

bu hastalar tam olarak kendi durumlarının farkında olduklarını düĢünür ve erken teĢhis 

konmuĢtur ve tedavi edilmektedir (Öhman vd. 2008). 

Demans sürecinde tetiklenen nöron hasar seviyeleri arasındaki iliĢkiyi aydınlatan 

biyopsikososyal bir çerçevede Clare tarafından tanıtılmıĢtır. ÇalıĢmalar özfarkındalığa 

ihtiyaç duyulduğunu vurgulamaktadır. Sosyal biliĢsel yaklaĢım, kendini, davranıĢları, 

tutumları ve inançları içeren karmaĢık bir beden olarak tanımlar; kendini tanımanın 

önemli olduğunu, çünkü kimliklerini, kimlik değiĢimlerini zaman ve yaĢam olayları ve 

deneyimleriyle tanımlamaya yardımcı olur, demansın baĢlangıcı bireylere hastanın 

düĢünme sürecine, değiĢen öz farkındalığına iliĢkin değiĢiklikler getirir (Naylor ve 

Clare 2008). 

Kendinin farkında olmayan birçok demans hastası, hastabakıcılara baskı yapan ve daha 

çok stres veren bazı hareketler göstermektedir; oysa kendi kendinin farkında olan 

demans hastaları belirli seviyelerde üzüntüye kapılmaktadır (Hardy vd. 2006). 1990 

yılında Birbirine Uymayan EtkileĢimler ve Bilinç Deneyi (DICE) modeli Schaefer 

tarafından oluĢturulmuĢtur ve 1998 yılında Alzheimer hastalarının farkında olmama 

özelliklerinin farklı formlarını oluĢturmak için Agew ve Morris tarafından 

kullanılmıĢtır. Bu değerlendirmelerde geçmiĢ hafıza Ģimdiki bilgiyle karĢılaĢtırılarak 

ölçülmekteydi ve bu Alzheimer hastalarının geç evrelerinde Ģimdiki durumlarının 

bilgisinin uzun olmayıp yani hatırlanmamıĢ; sadece çocukluk anılarının hatırlandığı 

bilgisi sağlanmıĢtı (Hardy vd. 2006).  

Alzheimer hastası yaĢlı insanların yaĢama direnci son zamanlarda yaĢlılıkla birlikte 

gelen farklı komplikasyonların eĢlik ettiği vücuttaki organların hasarından kaynaklı 

birçok kronik hastalık gibi artmaktadır; 2005 yılında Ġtalya‘da yapılan bir çalıĢmada 65 

yaĢ üstü her iki yaĢlı insanın en az iki kronik rahatsızlığı olduğu bildirilmiĢtir. 

Genellikle bu hastalıklar psikiyatri iliĢkili olmayıp nörolojik, kardiyovasküler, kas-
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iskelet sistemi ve ürogenital kaynaklı olabilmektedir.  Bu bağlamda Ģiddetli demans 

hastaları yatak yarası, kalça kırıkları, malnütrasyon ve diğer hastalıklarla 

karĢılaĢmaktadır. Yapılan çalıĢmalar sonucu Alzheimer hastalarının % 50‘sinde bu 

hastalığın teĢhisinin osteoporotik kırıklarla birlikte olduğu bildirilmiĢtir. Demans 

hastalarının ―ateroskleroz, hipertansiyon, koroner arter hastalığı‖ gibi semptomlarla 

hastanelere giriĢi yüksek bir oran göstermektedir.   

ġekil 2.2‘de hastaneye girdiğinde tüm semptomları olan Alzheimer hastaları iliĢkili 

muhtemel semptomlar gösterilmektedir. Birçok demans hastası bu infektöz 

hastalıklardan dolayı hastanede tedavi edilirken ölmektedir. Alzheimer hastası çeĢitli ek 

hastalıklar ve halsizlik göstermektedir (Clodomiro vd. 2013). 

 

ġekil 2.2 Alzheimer hastalarının bazı komplikasyonları  

Donepezil, rivastigmin, galantimin gibi inhibitör ve memantin gibi reseptör blokeri gibi 

farklı terapötik ilaçlar verilen hastalarda Alzheimer hastalığı ile iliĢkili olan 

hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar gibi diğer sağlık durumları Ģekil 2.3‘de 

gösterilmiĢtir. Bu ilaçlar Alzheimer teĢhisi konmuĢ hastalarda iĢlevsel güçsüzlüğü 
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azaltmaya yardımcı olmaktadır. Bu ilaçlar reçetelendirilirken diğer hastalıklar dikkate 

alınmaktadır. Alzheimer hastaları için tedavi planları yapılırken, bu hastalarda 

organların zayıf doğasından dolayı ek hastalıklar göz önünde bulundurulmaktadır. 

Alzheimer hastaları birçok ilaç kullanmak durumundadır ve bunlar birçok yan etkiye 

sebep olmaktadır (Clodomiro vd. 2013). 

 

ġekil 2.3 Alzehimer hastalığı olan hastalarla ilgili yaygın hastalıklar 

2.3 Alzheimer Hastalığının Tanısı 

Alzheimer tanısı klinik, yavaĢ geliĢen biliĢsel zayıflama ve nöro-görüntüleme ile 

serebral kortikal ve hipokampal atrofi bulgularına bağlı olarak yapılmaktadır. Klinik 

tanı yaklaĢık % 80-90 oranında doğruluk göstermektedir (Förstl ve Kurz 1999). 
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Erken AH tanısı için DSM-IV kriteri kullanılmaktadır (Amerikan Topluluğu 1995). 

Genel olarak güncel tanı kriteri iki aĢamada karakterize edilir: (1) demans 

semptomunun tespiti (2) nöro-görüntüleme ve biyolojik çalıĢmalar yaparak demans 

sendromunun diğer etiyolojilerinin hariç tutulması.  DSM‘ye göre demansın temel 

özellikleri hafıza noksanlığı, afazi (konuĢma zorluğu), apraksi (motor fonksiyonları 

bozulmamıĢ olmasına rağmen motor aktivitelerinin gerçekleĢtirme yeteneğinin 

zayıflaması), agnozi (duyuĢsal fonksiyonları bozulmamıĢ olmasına rağmen nesneleri 

tanıma ya da farketme zorluğu), yönetsel fonksiyonlarındaki (planlama, organize etme, 

dizileme, soyutlama) zayıflama gibi bir ya da iki biliĢsel bozulumlardır.  Ek olarak 

biliĢsel zayıflama sosyal ya da iĢ hayatında iĢlevsel olarak önemli zorluklara sebep 

olmaktadır ve bir önceki iĢlevsellik seviyesinde azalma vardır (Association 1994). 

AH için yeni tanı kriteri nöropsikolojik testler, serebrospinal sıvı (CSF) testleri ve 

manyetik rezonans görüntüleme (MRI) gerektirmektedir. Böylece AH‘nın erken 

evrelerde dahi daha yüksek doğrulukta teĢhisi mümkün olmaktadır.  Bu, hem ön belirtili 

hem de hastalığın daha ileri demans evrelerini aynı tanı çerçevesinde yakalamaktadır 

(Dubois vd. 2009). 

AraĢtırmalarda büyük ölçüde ―NINCDS-ADRDA Alzheimer Kriteri‖ kullanılmaktadır. 

AH ihitmalinin klinik tanısı için biliĢsel zayıflamaya ve nöropsikolojik testlerle 

desteklenmiĢ demans sendromu varlığına ihtiyaç duyulmaktdır. Sekiz biliĢsel bölge: 

hafıza, dil, algısal yetenek, dikkat, yapıcı yetenekler, uyum, problem çözme ve iĢlevsel 

yetenekler zayıflama açısından kontrol edilmektedir(McKhann vd. 2011). Ayrıca tam 

teĢhis için histopatolojik onay da gerekmektedir 

BiliĢsel görüntüleme için CERAD önerilmektedir. Bu cihaz 6 testten oluĢmaktadır: 

sözel akıcılık testi: Hayvan kategorisi, Boston Adlandırma Testinin kısa bir Ģekli, 

minimental durum muayenesi (MMSE), kelime listesi öğrenimini içeren sözel hafıza 

testi, gecikmeli hatırlama, bir tanıma prosedürü ve Yapısal Pratikler (gecikmeli hafızayı 

içeren), saat çizme testi (Fillenbaum vd. 2008).  
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Muhtemel AH‘ nın bir klinik tanısı profesyonel deneyimli doktorlar tarafından % 90‘ın 

üzerinde doğrulukla değerlendirilirken tanının onayı ölüm sonrası doğrulanmaktadır 

(Polvikoski vd. 2001). YaĢlanma Üzerine Milli Enstitü ve Reagan Enstitüsü Alzheimer 

Hastalığının Nöropatolojik değerlendirilmesi üzerinde çalıĢmakta olan gruplardır ve 

hastalığın iki önemli karakteristiğinin ölçülmesini içerir: SP olarak bilinen hücredıĢı 

amiloid beta birikintileri ve hücre içi NFT. ġekil 2.4‘de görüldüğü gibi bu karakteristik 

belirtilerin teĢhisinde etkili olan histolojik tespiti için gümüĢ emdirme tekniği 

kullanılmaktadır. 

 

ġekil 2.4 Senil plak (SP; ok) ve nörofibril iplikler (Hannu Kalimo 2011) 

(NFT; ok baĢları Bielschowsky gümüĢ boyama ile boyandı-Alzheimer hastalığının iki primer belirteci).  

2.4 Alzheimer Hastalığının Epidemiyolojisi 

AH tüm demans olgularının % 70‘inde görülür. Her yıl dünyada 7.7 milyon yeni 

demans olgusunun oluĢtuğu ve 2010 yılında 35.5 milyondan fazla insan da demans 

tesbit edilmiĢtir.  Her 4 saniyede yeni bir demans olgusu meydana geldiğinden, 

demanslı kiĢi sayısı her 20 yılda ikiye katlanmakta ve 2040 yılına kadar 90.3 milyon 

kiĢiye ulaĢacağı tahmin edilmektedir (Prince vd. 2013) 
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Yüksek demans prevalansı sırayla Çin ve Batı Pasifik komĢularında (6 milyon) ABD‘de 

(5.5 milyon), Avrupa Birliği (5 milyon) ve Hindistan‘da (1,5 milyon) meydana 

gelmektedir. 2001 ve 2040 yılları arasında geliĢmiĢ ülkelerdeki demans vakalarında      

% 100, Hindistan, Çin ve diğer Güney Asya ve Batı Pasifik ülkelerinde % 300‘lük bir 

artıĢ olacağı tahmin edilmektedir (Xu vd. 2013). 60 yaĢ ve üzerindeki insanlar arasında 

demansın küresel yaygınlığı, bölgeye özgü yaygınlık ile % 4,7 olarak hesaplanmıĢtır. 

Afrika için % 2.6, Asya için % 4.0, Avrupa AH yaygınlığı % 6,2 ve Kuzey Amerika 

için % 6,9 (Sosa-Ortiz vd. 2012).  

Demanslı tüm bireylerin üçte ikisi geliĢmekte olan ülkelerde yaĢamakla birlikte, 

populasyonun yalnızca % 10‘u veya daha azına bağlı, demans ile iliĢkili araĢtırmalar bu 

bölgelerde yürütülmüĢtür (Prince 2000). Toplumsal yaĢlanma nedeniyle yaklaĢan 

yükseliĢin büyüklüğü kayda değerdir ve gelecek yıllarda maliyetli bir halk sağlığı yükü 

olacaktır. AH vakaları geçen otuz yaĢ kadar erken olarak tanımlanmıĢtır, ancak 

vakaların çoğunluğu 65 yaĢından sonra ortaya çıkmaktadır. AH‘nın prevalansı her on 

yılda 65 yaĢ öncesinde % 5‘ ten 85 yaĢında % 50‘ye kadar ikiye katlanır (Pathy vd. 

2006). Riskin 85 yaĢından sonra artmaya devam edip etmediği belirsizliğini 

korumaktadır. Bununla birlikte, 90 yaĢın üzerinde beyin yaĢlanması, sıklıkla AH‘nın 

patolojik karakteristiğidir; ancak hastalık ilerlemesi, daha ileri yaĢlarda daha genç 

yaĢlarda hastalığı geliĢtirenlere göre daha yavaĢtır. Verilerin kalitesi çalıĢmaların 

arasında değiĢmektedir ve bu nedenle yaĢa özgü yaygınlıktaki bölgesel farklılıklar, bu 

farklılıkların gerçek olup olmadığı veya farklı metodolojilerden kaynaklanıp 

kaynaklanmadığı sorusu oluĢturmaktadır(Ott vd. 1998). 

2.5 Alzheimer Hastalığının Etkileri 

AH olduğunu bilen bir kiĢi için bu kiĢisel bir yıkımdır. Hastalık bağımsızlığı, iliĢkileri 

ve kendini ifade etme yeteneğini etkiler. Sonunda kim olduklarını ve kendilerine bakma 

becerilerini kaybederler.  

AH‘nın erken ve orta evrelerinde, depresyon çok yaygındır, onları izolasyona 

çekmektedir. AH hastalarının ruh hali ve kiĢiliği değiĢir ve daha ĢaĢkın, Ģüpheci, 
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depresif, korkulu ve endiĢeli olurlar. Evde, iĢyerinde ya da sosyal bağlanma sırasında 

kendilerini rahat hissettikleri alanlardan çıktığında kolaylıkla üzülürler. Hafıza kaybı 

günlük hayatı zorlaĢtırır; sorunları planlama veya çözme, bildik görevleri 

gerçekleĢtirme, bir sohbeti takip etme veya katılma, iĢ veya sosyaletkinliklerle baĢ 

etmede zorluklarla karĢılaĢırlar. Hastalıklı daha genç bireyler, farklı sorunlarla da 

yüzleĢebilirler, eğer çalıĢıyorlarsa, çalıĢma saatlerini azaltmalı ya da iĢten ayrılmalıdır ki 

bu da aile gelirlerinde bir eksiklik oluĢturacaktır. Demans, bireyin yaĢamının                        

% 11.2‘sini engelli geçirmesine neden olurken, inme % 9.5‘ini, kas-iskelet sistemi 

hastalıkları  % 8.9‘unu ve kardiyovasküler hastalıklar  % 5‘ini engelli geçirmesine 

sebep olur. AH, bu nedenle, fonksiyonel bozulma ve akıl hastanesine yatırma için 

potansiyel bir nedendir (Ferri vd. 2005). 

Genel olarak aile, bağımsız yaĢama yeteneğini kaybeden yaĢlılara bakım 

sağlar.GeliĢmiĢ ülkelerde, ailenin yaĢamsal önem taĢıyan rolü genellikle göz ardı 

edilmektedir, çünkü sağlık ve sosyal bakım sistemi daha etkin olmaktadır, oysa 

geliĢmekte olan ülkelerde ise ailenin rolü tahmin edildiğinden daha fazladır. Bununla 

birlikte, birçok bakıcı yüksek düzeyde stres, psikolojik hastalık ve muhtemelen fiziksel 

sağlık bozukluğu yaĢamaktadır. Hastaların davranıĢsal ve psikolojik belirtileri 

bakıcıların yaĢam kalitesini en çok etkileyen faktörlerdir. Birçok çalıĢma bakıcılar 

arasında psikolojik rahatsızlığın çok yüksek seviyede olduğunu rapor etmiĢtir, 

EUROCARE bunun % 40-75 arasında olduğunu tahmin etmektedir (Schneider  vd. 

1999). Amerika‘da % 4 0‘dan fazla aile ve demans hastalarının diğer ücretsiz bakıcıları 

çok yüksek seviyede duygusal stres göstermektedir (Care 2004). ÇalıĢma hayatının 

uzun süreli stresi ve fiziksel talepleri, yaĢlı bakıcıların biyolojik zafiyetleri ile birlikte, 

onları fiziksel sağlık sorunları riskine sokmaktadır. Yüksek gelirli ülkelerdeki yüksek 

düzeyli bakım olanaklarına rağmen, ABD‘de aile, arkadaĢ, komĢu gibi yaklaĢık 10 

milyon insan diğer demans hastası veya AH insanlara ücretsiz bakım sağlamaktadır 

Amerika‘da AH ve demans hastası bakıcılarının 2012 yılında kendi sağlık bakım 

maliyetlerine ek olarak 9,1 milyar dolar vardı (Stephen 2014). Avrupa‘da ise % 85 veya 

daha fazla çift (biri demansa yakalanmıĢ, diğeri onun bakıcısı olan) kendi baĢlarına 

yaĢamaktaydı. Oysa 66 pilot çalıĢmanın 10‘una göre resmi olmayan ev bakıcıları bakım 

için onlara tek kaynak olana kadar (Shaji 2009).  
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GeliĢmekte olan ülkelerde demanslı insanlar çoğunlukla aile sistemlerine katılarak 

yaĢamaktadır (Qiu vd. 2009). Üstelik, kadınların ve ailenin bakıcılık rolleri, eğitim ve iĢ 

hayatındaki zorluklar nedeniyle daha az yaygınlaĢmaktadır. Göç ve doğurganlığın 

azalması gibi eğilimler (demografik geçiĢin son aĢamasında) sonucu; Çin‘de olduğu gibi 

insanlar hızla yaĢlanır ve bu hastaya verilen bakımı etkiler (Stephen 2014). 

Önümüzdeki 30 yıl içinde mevcut Alzheimer hasta sayısının dört kat artacağı tahminleri 

ile gösterilen demanslı ve AH bireylerin sayısındaki bu hızlı artıĢ toplum ve ekonomi 

için büyük bir tehdit oluĢturmaktadır (Qiu vd. 2009). Demanslı hastaların yaklaĢık % 

43‘ü hastanede bakım gerektirir. EndüstrileĢmiĢ ülkelerde, bakım evlerinde ikamet eden 

hastaların çoğu demanstan muzdariptir. Gelecek yıllarda geliĢmiĢ ülkelerin baĢlıca 

maliyetinin bu olacağı tahmin edilmektedir ve AH ve demans hasta bakımı için 

muazzam kaynaklara ihtiyaç olacaktır. AH‘nın kardiyovasküler hastalık ve kanser 

sonrası doğrudan ve dolaylı maliyet açısından üçüncü en pahalı hastalık olduğu tahmin 

edilmektedir. Birincisi engellilikten ziyade daha çok ölüm oranına katkıda bulunur. 

Populasyon yaĢlandıkça ekonomik etki büyümeye devam edecektir ve Alzheimer hasta 

sayısı artacaktır (Galvin ve Sadowsky 2012). 

Demansın dünya çapında tahmin edilen toplam maliyeti 2010 yılında 604 milyar 

dolardır ve bunların önümüzdeki yirmi yıl içinde % 85 oranında artması beklenmektedir 

(Wimo vd. 2010). 2012 yılında Amerika, 2011 yılında McDonalds‘ın toplam satıĢ 

kazancının sekiz katından daha fazla olan, 216.4 milyar dolar değerindeki AH ve diğer 

demans hastalarına17,5 milyar saatlik ücretsiz bakım sağlayan 15,4 milyon aile ve 

arkadaĢa sahip olmuĢtur (Stephen 2014). 

2.6 Alzheimer Hastalığının ÇeĢitleri 

AH erken baĢlangıçlı (65 yaĢ öncesi) ve geç baĢlangıçlı (65 yaĢ sonrası) olmak üzere iki 

sınıfa ayrılabilmektedir (Terry ve Katzman 1983). Zaten 1950‘lerde, dominant kalıtılan 

AH‘dan muzdarip ailelerin olduğu, genetik faktörlerin en azından erken baĢlangıçlı 

hastaların küçük bir kısmında hastalığa neden olduğunu gösteren bir durum olduğu 

bilinmekte idi. 1980‘lerin sonunda, ailesel erken baĢlangıçlı AH‘na neden olan ilk gen 
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bulundu (Price vd. 1998). 21. kromozom üzerinde yer alan bu gen Aβ için öncü protein 

olan amiloid öncü proteini (APP) genidir. Bu bulgular, kromozomal triplikasyona sahip 

olan ve APP geninin aĢırı ekspresyonunu gösteren tüm Down sendromu (21. kromozom 

trizomisi) hastalarının niçin AH nöropatolojik bulguları geliĢtirdiğini ve bunların 

çoğunun 50 yaĢından sonra neden demans gösterdiğini açıklamıĢtır (Schupf ve 

Sergievsky 2002). Bugüne kadar, ailesel otozomal dominant AH‘nın altında yatan üç 

gendeki tüm mutasyonların APP üretimini ve/veya metabolizmasını ve beyinde amiloid 

patolojisini etkilediği gözlenmiĢtir (Thinakaran ve Parent 2004). APP genine ek olarak, 

diğer iki hastalığa neden olan genler sırasıyla 14.ve 1. kromozomlarda yer alan 

presenilin-1 ve 2‘dir (Levy-Lahad vd. 1995). Presenilinlerin γ-sekretaz kompleksinin bir 

parçası olduğu ve bu nedenle APP‘nin bölünmesinde önemli bir rol oynadığı ve Aβ 

peptitlerinin oluĢmasıyla sonuçlandığı öne sürülmüĢtür. Presenilini kodlayan genlerdeki 

mutasyonların, tüm aile içi AH vakalarının % 80‘inden fazlasından sorumlu olduğu 

düĢünülmektedir (Rocchi vd. 2003). Ġlginç bir Ģekilde, kalıtsal AH için genetik 

belirleyicilerin hiçbiri nörofibriler patolojiyle doğrudan iliĢkili bulunamamıĢtır. 

Sporadik AH hem erken hem de geç baĢlangıçlı AH‘nın en yoğun Ģeklidir. Hem genetik 

hem de çevresel risk faktörlerinin bir sonucu olduğu düĢünülmektedir. Apolipoprotein E 

(ApoE) polimorfizmi AH‘nda en derinlemesine incelenen genetik risk faktörüdür. 

Ġnsanlarda 6 farklı fenotiple sonuçlanan 19. kromozomda yer alan üç APOE alleli 

vardır: APOE ε2, ε3 ve ε4 (Olaisen vd. 1982). ε4 alleli tüm yaĢlarda ve tüm ırklarda 

sporadik AH için en önemli genetik risk faktörüdür, oysa ε2‘nin koruyucu etkisi olduğu 

düĢünülmektedir (Raber vd. 2004). ApoE ε4 alleli diğer fenotiplerle karĢılaĢtırıldığında 

erken baĢlangıçlı AH ile sonuçlandığı ve Aβ ve nörofibriler patoloji ile daha belirgin 

iliĢkisinin olduğu önerilmektedir(Raber vd. 2004). Yakın zamanda yapılan çalıĢmalarda 

bazı diğer genetik risk genlerinin ve kromozom lokuslarının AH yatkınlığına katkıda 

bulunduğu öne sürülmüĢtür (Rocchi vd. 2003). 

2.7 Alzheimer Hastalığında Nöropatolojik Bulgular 

AH serebral korteks ve belirli subkortikal bölgelerde nöron ve sinapsların kaybı ile 

karakterizedir. Amiloid kaskad hipotezine göre beta-amiloid (Aβ) depoları AH‘nda 
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anahtar rol oynamaktadır (Pathy vd. 2006). Aβ birikimi nörofibril ipliklerin oluĢumuna, 

nöral hücre ölümüne ve demansa yol açan hastalığın ilk patolojik tetikleyicisidir. Bu 

hipotezi destekleyen birçok çalıĢma olduğu gibi bununla bağdaĢmayan gözlemler de 

mevcuttur. Ayrıca AH tau proteininin anormal agregasyonundan dolayı ―taupati‖ olarak 

da bilinir (Ballard vd. 2011). Tau ipliklerinin, demans seviyesi ile Aβ plaklarından daha 

yakın iliĢkili olduğu gösterilmiĢtir. Hipokampal atrofi AH patogenezinin baĢlangıç 

noktası olmuĢtur; beyin dokusu AH progresyonu ile küçülmektedir. AH erken 

evrelerinde hipokampal hücrelerin bozulmasıyla ya da hipokampal atrofi sonucu kısa 

süreli hafıza zayıflamaya baĢlar (Shi vd. 2009). Hacim, hipokampus da dahil olmak 

üzere medial temporal lob yapılarının küçülmesiyle koronal kesitlerde en belirgindir. 

Üçüncü ve lateral ventriküllerin yanı sıra temporal boynuzlarda da geniĢleme söz 

konusudur. Yapılan çalıĢmalarda elde edilen bulgular, hipokampal atrofinin biliĢsel 

bozukluk gibi fonksiyonel sonuçlara sahip olduğunu göstermektedir. Tau protein 

birikimi, nörofibril iplik oluĢumu ve Aβ birkimi hipokampal atrofiye katkıda bulunur 

(Dhikav ve Anand 2011). AH‘nın serebral korteks boyunca yayılımı, muhakemeyi 

kötüleĢtirir, duygu taĢmasına sebep olur, dili zayıflatır. Hastalığın ilerlemesi, amaçsızca 

dolaĢma ve endiĢe gibi davranıĢsal değiĢikliklerle sonuçlanan daha fazla nöron 

hücresinin ölümüne yol açar (Stephen 2014). 

2.7.1 Amiloid kaskad hipotezi 

APP, merkezi sinir sisteminde nöron, astrosit ve mikroglialarda üretilen her yerde eĢ 

zamanlı olarak ifadelenebilen transmembran glikoproteindir(LeBlanc vd. 1991). 

APP‘nin alternatif uç birleĢtirme yöntemiyle oluĢan toplam 8 izoformu vardır(Hartmann 

1999). APP‘nin en önemli üç izoformu 695, 751 ve 770 amino asit büyüklüğündeki 

proteinlerden oluĢur. APP 695 izoformu nöronlarda bol miktarda bulunmaktadır 

(LeBlanc vd. 1991). Diğer izoformlarla karĢılaĢtırıldığında en büyük farklılık bir serin 

proteaz inhibitör domainine sahip olmamasıdır (Kunitz proteaz inhibitör domaini olarak 

da adlandırılmaktadır). APP‘nin önerilen iĢlevleri nöronal hayatta kalma, sinaptik 

Ģekillenme ve hücre adezyonunun düzenlenmesini içermektedir (Mattson 2004). 
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APP iĢlenmesi ve Aβ plaklarının oluĢumu tam olarak karakterize edilmiĢtir ve α , β ve 

γ-sekretaz enzimlerini kapsamaktadır (Nunan ve Small 2000). APP salgısal yolak 

yoluyla olgunlaĢır. APP endoplazmik retikulumda (ER) N-glikolizasyon (Pereira vd. 

2005), ve golgi cisimciğinde O-glikolizasyon yoluyla translasyon sonrası değiĢime 

uğrar (Katayama vd. 2004). Salgısal ya da endositik yolak yoluyla hücre yüzeyine 

taĢındığında APP‘nin kesimi plazma zarında meydana gelir (Hartmann 1999). α-

sekretaz ile APP kesimi Aβ-peptidinin orta kısmında meydana gelir ve APP‘nin 

amiloidogenik olmayan fragmentlerinin oluĢumuna yol açar. Aksine γ-sekratazla 

kesimin takip ettiği β-sekretaz ile APP kesimi hücre içi ve dıĢı boĢlukta serbest kalan 

potansiyel amiloidogenik peptidlerin oluĢumunu sağlar (Mattson 2004). 

En yaygın amiloidogenik Aβ-peptidleri γ kesimine bağlı olarak 40 ya da 42 amino asit 

içermektedir. Her iki form da normal metabolizma sırasında oluĢur ancak Aβ42‘nın AH 

için daha kritik olduğu ve aĢırı üretildiği önerilmektedir (Younkin 1995). Aβ42, Aβ40 

ile karĢılaĢtırıldığında daha hızlı kümeleĢir (Irie vd. 2005). Aβ‘nın parankimal ipliksi 

olmayan hücre dıĢı birikinitleri çoğunlukla Aβ42‘den oluĢur. Birikintiler büyüdüğünde, 

Aβ40 da Aβ42 birikintileri üzerinde kümelenmeye baĢlar. Diffüz ve nevritik plaklar 

(NPler) Alzheimer hastaları beyinlerinde iki önemli amiloid birikinti türleridir. Diffüz 

plaklar temel olarak ipliksi olmayan amiloidler içerir. GeliĢmiĢ nevritik plaklar yoğun 

amiloid fibril demetleri içerir ve distrofik akson, astrosit ve mikroglialarca çevrilmiĢtir. 

Plaklarla iliĢkili diğer bileĢenler serum amiloid P, α1-antikimotripsin, sülfatlı 

glikozaminoglikanlar, α1-antitripsin, apolipoprotein E ve D ve nörotrofik faktör 

midkinlerdir (Frey vd. 2005). 

AH tetikleyici faktör olarak amiloid birikintilerinin beyindeki rolü 1984 yılında yapılan 

karakterizasyonundan beri yoğun bir Ģekilde çalıĢılmaktadır(Glenner vd. 1984). 

Bununla birlikte, biliĢsel bozukluğu olmayan yaĢlı insanların da beyinlerinde amiloid 

plakların bulunması ile ―amiloid kaskad hipotezi‖ ne meydan okunmuĢtur (Keller 

2006). Büyük uğraĢlara rağmen biliĢsel zayıflama Ģiddeti ile plakların yayılımı arasında  

bir korelasyon bulunamamıĢtır (Neve ve Robakis 1998).  
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Nörodejenerasyon için protein kümelenmesinin tek baĢına yeterli olmadığı ve bu protein 

kümelerinin beyinde diğer zararlı olaylara karĢı koruyucu etkisinin olabileceği 

günümüzde kabul edilmiĢtir. Günümüzde ―amiloid kaskad hipotezi‖ çözünmüĢ Aβ 

oligomerleri, Aβ kaynaklı difüz edilebilir ligandlar (ADDLler) ve Aβ protofibriller ve 

bunların nöron içi birikiminin AH patogenezinde kritik bir nörotoksik rol oynadığını 

öneren  ―Aβ kaskad hipotezi‖ olarak değiĢmiĢtir (Golde 2003). Yakın zamanlı bulgular 

bu çözünebilir Aβ ara ürünlerinin AH ve hafıza kaybının erken olayı olabilen sinaptik 

bozulmaya sebep olduğunu önermektedir (Pereira vd. 2005). 

Ġlk tetikleyici olarak ―Aβ kaskad hipotezi " ailesel AH‘na sebep olan bilinen tüm 

mutasyonlar ın APP iĢlenmesini hedeflemesi ve AH beyinde plak oluĢumunun erken 

olay olduğu tahmin edilmesi gerçeği ile desteklenmektedir. Atipik AH‘na sebep olan 

―Arktik‖ mutasyona sahip bir Ġsveçli ailede yapılan çalıĢmada ek kanıtlar gösterilmiĢtir. 

Bu hastalarda hem Aβ40 hem de Aβ42‘nin plazma seviyeleri azalmıĢtır ve daha az 

Ģiddetli serebral amiloid anjiyopati gözlenmiĢtir ancak bu hastaların klinik özellikleri 

erken baĢlangıçlı AH‘na benzemektedir. Özellikle çözünen Aβ‘nın hücre içi birikiminin 

artmasına yol açan protofibrillerin oluĢumu, ―Arktik‖ mutasyonla artmıĢtır. ―Arktik‖ 

mutasyon, ―Aβ kaskad hipotezi‖ ve Aβ oligomerizasyonunun AH erken 

patogenezindeki rolünün doğrulanmasına yardımcı olur (Nilsberth vd. 2001). 

AH patogenezinde ―Aβ kaskad hipotezi‖ nin rolünü destekleyen kanıtlara rağmen 

amiloidin AH‘nı tek baĢına sebep olduğuna karĢı çıkan veriler mevcuttur. Örneğin 

bilinen AH mutasyonları taĢıyan transgenik fare modelleri önemli nöronal kayıp, aĢırı 

tau fosforilasyonu ya da yumak oluĢumu bulgusu göstermez (Suh ve Checler 2002). Ġn 

vivo ve bazı kültür koĢullarında nevritik aĢırı büyümeyi teĢvik eden Aβ toksisitesini 

gösteremeyen çalıĢmalar mevcuttur ve aynı olduğu görünmektedir (Suh ve Checler 

2002). AH‘nda Aβ‘nın rolünü destekleyen birçok kanıt olmasına rağmen özellikle 

sporadik formlarda AH etiyolojisi hala tam olarak çözülememiĢtir. 
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2.7.2 Tau’dan nörofibriler ipliklere dönüĢüm 

Tau temel olarak nöronlar tarafından sentezlenen ancak beyinde astrositler ve 

oligodendrositlerde ve perifer dokularda bulunan bir fosfoproteindir (Kosik vd. 1989). 

Tau 17. kromozomda yer alan bir gen tarafından kodlanır ve alternatif uç birleĢtirme ile 

oluĢan 352-441 amino asit uzunluğunda 6 farklı izoform içerir (LaFerla ve Oddo 2005). 

Tau, nöronlarda yapısal ve fonsiyonel rol oynayan mikrotübüllerin toplanmasını ve 

stabilitesini uyaran önemli bir mikrotübül iliĢkili proteindir. Bu 6 izoform arasındaki 

temel farklılık mikrotübül bağlanması için önemli üç ya da dört tekrar domaininin 

varlığından kaynaklanmaktdır. Otuz yıl önce tau ilk olarak mikrotübül toplanmasını 

kolaylaĢtıran protein olarak tanımlanmıĢtır (Weingarten vd. 1975).  Bu keĢiften 

1980‘lerin ortasına kadar tau‘ya çok az ilgi duyuldu ve 1980‘lerin ortasında tau‘nun 

AH‘nda NFTleri oluĢturan helikal filament çiftlerinde bulunan ana protein olarak 

bulunmuĢtur (Grundke-Iqbal vd. 1986). 

Tau fonksiyonel olarak fosforilasyonla düzenlenir ve taunun fosforillenmiĢ Ģekli 

m‘krotübülleri stabilize edemez (Lee vd. 2005). Tau yaklaĢık 30 aday fosforilasyon 

bölgesine sahip olduğundan oldukça ilgi çekici bir fosfoproteindir (Geschwind 2003). 

En uzun izoformun tüm amino asitlerin % 20‘sine kadar olan fosforilasyonlara sahip 

olduğu önerilmektedir (Stoothoff ve Johnson 2005).  

AH‘nda tau aĢırı fosforillenmiĢ, nöron içlerinde PHF ve NFT‘lerde kümelenmiĢ ve 

sonuç olarak mikrotübüller tau tarafından uzun süre stabilize edilememiĢtir. Nöronlar 

öldüğünde NFT‘ler hücre dıĢı hayalet yumaklar oluĢturur. Demans Ģiddeti ile 

korelasyon gösteren tau fosforilasyonunun AH patogenezinde anahtar rol oynadığı 

önerilmektedir. 1991 yılında Braak ve Braak AH patolojik değiĢiminin bir modelini 

önermiĢlerdir. Bu modele göre AH‘nda NFT‘ler, klinik öncesi faz esnasında entorhinal 

kortekste görülmekte, ara fazda hipokampusa yayılmakta ve en sonda ileri evrelerde 

neokortekse ilerlemektedir (Braak ve Braak 1991). 

NFT‘ler, Alzheimer hastası beyinlerinde karakteristik bir belirteç olmalarına rağmen bu 

hücre içi kümeler patogenezde ikincil bir süreç olarak önerilmektedir. Bazı çalıĢmalarda 
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tau‘ya normal hücre fonksiyonunda ihtiyaç duyulmadığı ve nöronların 20 yıldan fazla 

sürece NFT‘lerle yaĢayabildiği önerilmektedir (Lee vd. 2005). AĢırı fosforilasyona yol 

açan temel olayların asıl mekanzimalar örtülü kalsa da kinaz ve fosfotaz aktiviteleri 

arasındaki dengesizliğin bir sonucu olduğu önerilmektdir(Gong vd. 1993). Fosfataz 

aktivitesinin AH‘nda azalabildiği yönde bulgular mevcuttur. Diğer bir hipoteze göre 

oksidatif stresteki artıĢ, tau aĢırı fosforilasyonu ile sonuçlanan kinazların aktivasyonuna 

yol açmaktadır (Lee vd. 2005). FosforillenmiĢ tau oksidatif strese eğilimlidir ve hızlı 

kümelenmenin takip ettiği karbonillenme meydana gelir. Tau fosforilasyonunun 

AH‘nda artan oksidatif stres sırasında hücre sağ kalımı için koruyucu olduğu açıkça 

önerilmektedir. Diğer çalıĢmalar ise Aβ kümelenmesi için taunun temel olduğunu 

önermektedir(Pereira vd. 2005). 

2.8 Alzheimer Hastalığı ile ilgili Risk Faktörler 

2.8.1 Genetik faktörler 

Erken baĢlangıçlı AH (EBAH) 65 yaĢından küçük insanlarda meydana gelmektedir. Bu 

sayı tüm AH olgularının % 5‘inden daha azını temsil etmektedir. EBAH bazı 

durumlarda APP yıkılmasından ve Aβ oluĢumundan sorumlu proteinleri kodlayan 

amyloid prekürsör protein (APP), presenilin 1 (PSEN1) ve presenilin 2 (PSEN2) 

genlerindeki otozomal dominant mutasyonlardan kaynaklanmaktadır. EBAH‘nin klinik 

olarak geç baĢlangıçlı AH (GBAH)‘ndan ayırt edilmesi imkansızdır ve genel olarak 

EBAH yüksek hızda progresyonla ve Mendel kalıtımı ile iliĢkilidir. Aβ üretmek için 

APP‘yi kesen γ sekretazlar presenilin proteinlerinden oluĢmaktadır ve bu sebeple bu 

mutasyonlar Aβ konsantrasyonlarını etkilemektedir (Prince vd.  2013). 

GBAH 65 yaĢ üstü kiĢilerde görülüp tüm Alzheimer hastalarının % 95‘ini 

oluĢturmaktadır. GBAH için gerekli olan genler hastalık riskini bir Mendel kalıtımı 

olmadan artırmaktadır. GBAH görülen hastaların birinci derece akrabaları, AH‘ndan 

etkilenmeyen kiĢilerin birinci derece akrabalarından iki kat fazla AH riski taĢımaktadır 

(Reitz ve Mayeux 2009). 
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APOE bir lipid bağlanma proteinidir ve insanlarda eksprese edilir ve sürekli olarak AH 

ile iliĢkilidir ve hem EBAH hem de GBAH için tespit edilen tek genetik faktördür (Qiu 

vd. 2009). APOE ε3 allelleri ile karĢılaĢtırıldığında iki APOE ε4 alelli bireyler yedi kat 

fazla risk taĢımaktadır. APOE ε4 allellerinin artan sayısı ile AH riski artmaktadır ve AH 

baĢlangıç yaĢı doza bağımlı bir Ģekilde azalmaktadır. 

AH olgularının çoğu sporadiktir ve risk faktörleri ve nöropatolojik özellikler dikkate 

alındığında heterojendir. Hem genetic hem de çevresel faktörler AH geliĢiminin seyrini 

doğrudan etkilemektedir (Qiu vd. 2009). 

2.8.1.1 EBAH yatkınlık genleri 

Kalıtımın otozomal dominant örneklerini gösteren ailelerde yapılan çalıĢmalar AH 

genetiğini anlamada önemli bir temel oluĢturmaktadır. EBAH için üç gen ana risk 

faktörü oluĢturmaktadır: kromozom 21q‘daki APP, kromozom 14q‘da yer alan 

PSEN1 ve kromozom 1q‘da yer alan PSEN2 (Çizelge 2.1). ġimdiye kadar 270‘den 

fazla yüksek penetranslı mutasyonlarbu genlerde tespit edilmiĢ ve ailesel AH‘na 

sebep olmuĢtur ve her geçen gün daha fazla mutasyon keĢfedilmektedir (Cruts vd. 

2012). 

Çizelge 2. 1 Erken baĢlangıçlı Alzheimer hastalığı için risk oluĢturan genler 

Gen Lokasyon ĠĢlevi Yolak 

APP 21q21.3 Nöronal geliĢim, sinaptik oluĢum 

ve tamiri, -Amiloid üretimi 

APP iĢlenmesi 

PSEN1 14q24.3 -Sekretaz aktivitesi, hücre içi 

haberleĢme, -Amiloid üretimi 

APP iĢlenmesi 

PSEN2 lq42.13 -Sekretaz aktivitesi, -Amiloid 

üretimi, Sinaptik Ģekillenme 

APP iĢlenmesi 
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2.8.1.1.1 Amyloid Prekürsör Protein (APP) 

APP kodlayan gen kromozom 21q21.3 bölgesinde yer almaktadır. Uç birleĢtirme 

―splayzing‖ mekanizması ile APP‘nin APP751, APP770 ve APP695 olmak üzere üç 

izoformu üretilir. Ana izoformu beyinde bulunan APP695‘tir (Thinakaran ve Koo 

2008). APP, amiloidogenik ya da amiloidogenik olmayan yolaklarla proteolitik olarak 

üç enzimle kesilir: -, - ve -sekretazlar. APP‘nin- ve -sekretazlar ile proteolizi 

amiloidogenik olmayan yolakta patojen olmayan fragmentlerle (sAPPve -C-

terminal fragment) sonuçlanır. Amiloidogenik yolakta ise APP‘nin - ve-sekretaz ile 

proteolizi iki ana Atürü ile sonuçlanır: sAPP ve -CTF (Bekris vd. 2010b). -CTF 

üzerindeki -sekretaz etkisi Alzheimer hastaları beyinlerinde hücre dıĢı fibriller olarak 

bilinen amiloid plakların anahtar bir bileĢeni olan Aβ‘yı oluĢturur (Bekris vd. 2010b). 

Bugüne kadar 119 ailede 49 APP mutasyonunun AH‘na sebep olduğu bilinmektedir 

(Cruts vd. 2012). APP mutasyonlarının çoğu dominant olarak kalıtılmaktadır ancak iki 

resesif mutasyon A673V ve E693△‘nın EBAH‘a sebep olduğu rapor edilmiĢtir 

(Guerreiro vd. 2012). Birçok patojenik APP mutasyonlarının, - ve -sekretazların 

kesilen bölgesi (APP‘nin 16 ve 17. ekzonu) ile birlikte ya da bu bölgeye komĢu olarak 

kümelenmesi bu mutasyonların AH patogenezi ile iliĢkili olabileceğini göstermektedir 

(Cruts vd. 2012). Ġsveç APP Mutasyonu (KM670/671NL) -sekretaz bölgesine komĢu 

A domaininin N ucunda yer alan lizin-metiyonin çiftinin asparajin-lösin ile yer 

değiĢtirdiği çift nokta mutasyonudur. Ġsveç mutasyonunda total Aseviyesi üç kata 

kadar artar bu sebeple B-sekretaz kesim verimini etkiler (Mullan vd. 1992). 

Ġsveç mutasyonlu bir olgunun otopsisinde kortikal atrofi, serebral ventrikül 

geniĢlemesi ve sulkus geniĢlemesi ortaya çıkmıĢtır. Down sendromlu (trizomi 21) 

hastalarda yapılan çalıĢmalarda bu hastalarda AH patolojisinin normal birine göre 

daha erken geliĢtiği gösterilmiĢtir (Guerreiro vd. 2012). Bu sebeple AH patolojisi APP 

aĢırı ifadelenmesi ile iliĢkili olabilir. Ġsveç APP Mutasyonu ile birlikte, Tottori 

mutasyonu (Asp678Asn) ve Leuven mutasyonları (Glu682Lys) B-sekretaz bölgesine 

komĢu A domaininin N ucunda yer almaktadır. Londra mutasyonu (V717I) dünya 
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genelinde en yaygın APP mutasyonlarından biridir. A domaininin C ucundaki ya da 

C ucundan sonra olan APP mutasyonu A42 seviyesini artırıpğ A40 seviyesini 

azaltarak A42/A40 oranını artırarak -sekretaz iĢlevini değiĢtirir. Ġngiliz bir ailedeki 

nöropatolojik bulgular, kortikal Lewy cisimcikleri ve hafif amiloid anjiyopati 

olduğunu göstermiĢtir. Amerikan bir ailede ise Lewy cisimcikleri ve amiloid 

anjiyopati olmadan -amiloid plaklar ve nörofibril iplik bulunmuĢtur (Goate vd. 

1991). Arktik mutasyon, mutant peptidin agregasyon oranındaki artıĢla 

sonuçlanmaktadır (Nilsberth vd. 2001). Beyin görüntüleme Ģok ya da vasküler 

lezyonların herhangi bir belirtisini göstermemektedir ancak AH tanısı ile uyumlu 

nörotikplaklar ve nörofibril iplikler bir mutasyon taĢıyıcısında görülmektedir (Kamino 

vd. 1992). 

Flaman mutasyon (A692G) Adomaini bölgesinde yer almaktadır ve A üretimi 

için-sekretaz aktivitesini etkileyerek A42 ve A40 seviyelerini iki kattan dört kata 

kadar artırmaktadır, Flaman mutasyonu beyin kan damarlarında ve senil plaklarda A 

birikimi ile sonuçlanmaktadır (Hendriks vd. 1992). 

Yukarıda belirtilen örnekler değiĢen APP iĢleyiĢinin ve A birikiminin AH 

patogenezinde anahtar rol oynadığını göstermektedir. 

2.8.1.1.2 Presenilin 1 ( PSEN1) 

PSEN1 kromozom 14q24.3 bölgesinde yer alır ve APP‘yi A fragmentlerine kesen 

sekretaz komlpleksinin önemli bir bileĢenidir. PSEN1 ilk olarak endoplazmik 

retikulumda yerleĢmiĢtir ve protein iĢlenmesine yardım eder. Bugüne kadar PSEN1‘de 

215 patojenik mutasyon tespit edilmiĢtir ve bu mutasyonların yaklaĢık % 70‘i 5, 6, 7ve 

8.ekzonlarda yer almaktadır (Cruts vd. 2012). PSEN1‘deki mutasyonlar EBAH‘nin                       

% 50‘den fazlasında tam penetrans ve erken baĢlangıç yaĢı ile birlikte tespit edilmiĢtir. 

Mutant -sekretaz A42 seviyesini artırırken A40 seviyesini azaltır ki bu da A 

42/40 oranında bir atrıĢa yol açmaktadır. Yapılan çalıĢmalar A42‘nin A40‘dan daha 

amiloidogenik ve beyinde agregasyona daha çok eğilimli olduğunu göstermektedir 
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(Tanzi ve Bertram 2005). PSEN1 mutasyonundan dolayı A plaklarındaki morfolojik 

varyantlar pamuksu plaklarla sonuçlanmaktadır. Pamuksu plak A birikintisinin 

geniĢçe yuvarlanması ile oluĢur ve A40‘dan çok A42 için immünpozitif olmaya 

eğilimlidir (Takao vd. 2002). PSEN1 mutasyonlarının büyük çoğunluğu yanlıĢ anlamlı 

mutasyondur ancak az miktarda insersiyon ve delesyon da gözlenmiĢtir. Azalan 

sinaptik Ģekillenme ile hipokampal CA1 bölgesindeki % 30 luk nöronal kayıp ve A 

peptidlerinin nöron içi birikimi ve fibriler birikim türlerinden dolayı hipokampus 

atrofisinin % 18‘indeki kayıp Breyhan vd. tarafından gösterilmiĢtir (Breyhan vd.  

2009). -sekretaz aktivitesindeki rollerine ek eolarak PSEN1 mutasyonları nöronal 

fonksiyonu, GSK-3aktivitesini ve kinezin-I bağımlı motiliteyi etkileyerek 

zayıflatmaktadır ve bu da nörodejenerasyona yol açmaktadır (Pigino vd.  2003). 

2.8.1.1.3 Presenilin 2 ( PSEN2) 

PSEN2 kromozom 1q31-q42 bölgesinde yer almaktadır. Yapısal ve iĢlevsel olarak 

PSEN1 ile çok benzemektedir. PSEN2 mutasyonları oldukça nadirdir ve günümüze 

kadar 29 ailede 13 patojenik PSEN2 mutasyonu saptanmıĢtır (Cruts vd. 2012). PSEN2, 

PSEN1, nikastrin, Aph-1 ve PEN-2 ile birlikte sekrataz kompleksinin önemli bir 

bileĢenidir (Wakabayashi ve De Strooper 2008). PSEN2 mutasyonu sekretaz 

aktivitesini değiĢtirir ve PSEN1 mutasyonlarına benzer biçimde A42/40 oranında 

artıĢa sebep olmaktadır (Tanzi ve Bertram 2005). PSEN2 mutasyonu taĢıyıcıları 39 ile 

75 yaĢ arasında yayılmıĢ bir Ģekilde baĢlangıç yaĢı daha geçtir. Nevritik plak oluĢumu 

ve nörofibril iplik birikimi PSEN2 mutasyonlu bazı insanlarda nöropatolojik değiĢimler 

olarak gözlenmektedir(Jayadev vd. 2010). β-sekretaz aktivitesinin hücredıĢı sinyal 

düzenleyici kinazların reaktif oksijen türleri bağımlı aktivasyonu yoluyla, PSEN2 

mutasyonu sonucu arttığını göstermiĢlerdir (Park vd.  2012). Bununla birlikte PSEN2, 

PSEN1 ile çok yakın homoloji göstermekte ancak PSEN2 tarafından daha az amiloid 

plak üretilmektedir (Bentahir vd. 2006). 
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2.8.1.2 Geç baĢlangıçlı AH yatkınlık genleri 

GBAH çeĢitli genlerin ve çevresel faktörlerin dahil olmasından dolayı genetik olarak 

EBAH‘na göre daha karmaĢıktır. Birçok GBAH olgusu herhangi bir aile öyküsü 

olmadan sporadic geliĢir. Büyük ölçekli GWAS döneminden önce APOE geninin 

4alleli GBAHpatogenezinde iyice anlaĢılmıĢ tek risk faktörü idi ancak teknolojik 

ilerlemelerle birlikte araĢtırmacılar genomda çeĢitli derecelerde GBAH riskini 

artırabilecek çok sayıda bölge tespit etmiĢtir. GWAS ile tespit edilen çok sayıda genin 

Aβ kaskadı ya da tau patolojisi ile bağlantılı olduğunun bildirilmesi oldukça dikkat 

çekici olmuĢtur. AĢağıda AH biyolojisi ile ilgili biyolojik yolak ve mekanizmalarda 

görevli, bilinen GBAH genlerini hakkında kısa bilgiler verilmiĢtir. 

2.8.1.2.1 Kolestrol metabolizmasında görevli genler 

Kolestrol metabolizmasına dahi edilen genler APOE, SORL1, ABCA7 ve CLU‘dur 

(Lambert vd. 2013). Orta yaĢlarında yüksek kolestrol seviyesine sahip kiĢilerin ileri 

yaĢlarda AH geliĢtirrme riskinin artmıĢ olduğunu göstermiĢelrdir (Solomon vd. 2009). 

2.8.1.2.1.1 Apolipoprotein E (APOE) 

Kromozom 19q13.2‘de yer alan APOE geni GBAH için en güçlü genetik risk 

faktörüdür. APOE beyinde ana kolestrol taĢıyıcısıdır. 2, 3, ve 4 allelleri olmak üzere 

üç yaygın izoformu vardır. APOE 4, GBAH riskini artırırken APOE 2, azalan GBAH 

riski ile iliĢkili bulunmuĢtur (Saunders 2000). APOE 4‘ün bir kopyası AH riskini dört 

kat arttırmakta iken iki APOE 4 allelininde olması riski on iki kat artırmaktadır. APOE 

inflamasyon kontrolünde, kolestrol metabolizmasında, lipid taĢınmasında, sinaptik 

fonksiyonda, nörogenezde ya da APP ve Aβ oluĢumu ve taĢınmasında rol oynamaktadır 

(Gajera vd. 2010).  

GeniĢ Kolombiya akraba çalıĢmasında APOE4‘ün PSEN1 mutasyonlu kiĢilerde erken 

baĢlangıçlıdemans ile iliĢkili olduğıu gösterilmiĢtir (Pastor vd. 2003). Yakın zamanda 
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APOE2 allelinin Paisa mutasyonu (PSEN1 E280A) taĢıyıcıları için baĢlangıç yaĢını 

geciktirdiğini rapor etmiĢlerdir (Velez vd. 2016). APOE4 ve AH arasındaki bağlantının 

altında yatan mekanizma oldukça karmaĢıktır. Ġnsanda ve transgenik farelerde yapılan 

çalıĢmalar, APOE4‘ün Aβ temizlenmesini, agregasyonunu, izoform bağımlı biçimde 

birikimini etkilediğini göstermiĢtir (Castellano vd. 2011). ÇalıĢmalar ayrıca ApoE4‘ün 

Aβ temizliğini inhibe ettiğini ve ApoE3 ve ApoE2 ile karĢılaĢtırıldığında Aβ temizliğine 

aracılık etmede daha az verimli olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca ApoE4, sinaptik 

Ģekillenme, kolestrol düzenlenmesi, nörovasküler fonksiyonlar ve nöroinflamasyon gibi 

Aβ bağımsız mekanizmalarla da AH patogenezine katkı sağlamaktadır. APOE4 

taĢıyıcılarında taĢıyıcı olmayanlara kıyasla senil plaklar olarak hızlanmıĢ bir Aβ 

birikimi söz konusudur (Kok vd. 2009). 

Total tau (t-tau) ve fosforlanmıĢ tau (p-tau) 181 seviyeleri APOE4 homozigot 

Alzheimer hastalarında artmıĢtır (Han vd.2010). Aksine düĢük serebrospinal sıvı (CSF) 

p-tau ve t-taukonsantrasyonları ve hipokampal atrofinin azalan oranı APOE2 

taĢıyıcılarında gösterilmiĢtir. Bu da APOE2‘nin azalan AH patolojisi ile iliĢkili 

olduğunu göstermektedir (Chiang vd. 2010). APOE2 Aβ için APOE4‘den daha yüksek 

eğilime sahiptir (LaDu vd. 1994). Bu yüzden APOE2, hücre dıĢı alanda Aβ 

fragmentelerinin temizlenmesinde APOE4‘den daha etkili olabilir (Poirier 2000). 

APOE4 taĢıyıcılarının nörogörüntüleme çalıĢmaları yaĢla birlikte azalan boz madde 

hacmi, hipokampal atrofi artıĢı, amiloid yükün artıĢı, glikoz metabolizmasının 

bozulması ve artmıĢ mikrosızıntılarla serebral amiloid anjiyopati göstermiĢtir (Yates vd. 

2014). 

2.8.1.2.1.2 Clusterin (CLU) 

―clusterin‖ (CLU) geni ikiden fazla GWAS‘a göre AH için önemli bir risk faktörü 

olarak tanımlanmıĢtır (Harold vd. 2009). Bu GWAS‘larda CLU için üç SNP‘nin 

(rs11136000, rs2279590 ve rs9331888) AH hastalığı ile istattiksel olarak önemli 

iliĢki içinde olduğu gösterilmiĢtir. Apolipoprotein J olarak da bilinen CLU hem 

periferde hem de beyinde bol miktarda ifadelenmektedir (Nuutinen vd. 2009). 

CLU 8p21-p12 bölgesinde lokalizedir. CLU‘nun lipid taĢınmasında, kompleman 



26 
 

düzenlenmesinde, apoptoz, sperm olgunlaĢması, endokrin salgılama ve membran 

korunmasında önemli rol oynayan bir hücre dıĢı Ģaperon olduğu önerilmektedir 

(Jones ve Jomary 2002). 

Alzheimer hastaları frontal korteks ve hipokampusta artmıĢ CLU seviyesine 

sahiptir (Lidström vd. 1998). CLU konsantrasyonu Alzheimer hastalarının 

CSF‘sinde artmıĢtır bu durum AH için CLU‘nun prognostik ve diagnostik bir 

biyobelirteç olarak kullanımını önermektedir. Plazma CLU seviyesi, beyin atrofisi, 

hastalığın Ģiddeti, Alzheimer hastalarının klinik seyri ile bağlantılı görülmektedir. 

CLU mRNA ifade seviyesi artmıĢ Alzheimer hastaları normal kiĢilerden daha hızlı 

kötüleĢmektedir (Karch vd. 2012). 

APOE‘ye benzer olarak CLU, amiloid plaklarda vardır, Aβ peptidlerine bağlanır 

ve Aβ40 ve Aβ42 ile etkileĢim kurar. Bu sebeple CLU‘nun AH patolojisinde 

önemli rol oynayabilme ihtimali vardır.   

Yakın zamanlarda CLU seviyelerinin AH durumu ve CSF tau/Aβ oranı ile önemli 

derecede iliĢkili olduğunu; bu sebeple AH‘nda immün sistem ve nörogenezi 

etkilediğini bulmuĢlardır (Deming vd. 2016).  

CLU AH‘nda Abirikimini baskılar, inflamasyonu önlemek için kompleman 

sistemi inhibe eder, apoptoz ve oksidatif stresi azaltır. Bu bulgular genel olarak AH 

patogenezinin geliĢiminde CLU‘nun biyokimyasal bir rolü olduğunu 

desteklemektedir. 

2.8.1.2.1.3 ATP Binding Cassette Subfamily A Member 7 (ABCA7) 

ABCA7 19p13.3‘de yer almaktadır ve son zamanlarda GWAS‘larda GBAH ile yüksek 

iliĢkili genetik lokus olarak tanımlanmaktadır (Hollingworth vd. 2011). 
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ABCA7 ATP-bağlanma kaset genlerinin bir üyesidir ve beyinde hipokampal ve 

mikroglia hücrelerinde ifadelendiği tespit edilmiĢtir (Kim vd. 2006). ABCA7 yüksek 

yoğunluklu lipoprotein kolestrolün taĢınmasına, lipidlerin hücreden lipoprotein 

partiküllerine doğru dıĢa akıĢına ve fosfolipidlerin oluĢumuna aracılık eder. Kolestrol 

homeostazisinde ve immün sistemde aktif rol oynar. Tüm verilerin meta-analizleri, 

ABCA7 yanındaki rs3752246 ve rs3764650 SNP‘lerinin GBAH ile iliĢkili olduğuna 

dair güçlü bir kanıt sağlamıĢtır (Holton vd. 2013). Son zamanlarda ABCA7 varyant 

SNP (rs115550680) Afrika kökenli Amerikanlarda GBAH için yaklaĢık iki kat riskli 

bulunmuĢtur (Reitz vd. 2013). ABCA7 ayrıca makrofajla fagositozu düzenler ve APP 

iĢlenmesine aracılık eder (Kim vd. 2013). 

Yapılan bir çalıĢmada Ġzlanda populasyonunda ABCA7 AH için en önemli gen olarak 

tanımlanmıĢtır (Steinberg vd. 2015). YetiĢkin farelerdeki çalıĢmalarda ABCA7‘nin 

makrofajlarca bol miktarda ifadelendiği ve ABCA7-eksik farelerin beyninde Aβ‘nın bol 

miktarda biriktiği gösterilmiĢtir (Kim vd. 2013). Yeni veriler ABCA7‘nin muhtemelen 

Aβ birikimini, lipid metabolizmasını ve fagositozu içeren birçok yolak aracılığı ile AH 

ile iliĢkili olduğunu önermektedir.  

2.8.1.2.1.4 Sortilin Related Receptor 1 ( SORL1) 

SORL1 (SorLAve LR11 olarak da bilinir) kromozom 11q23.2-q24.2 bölgesinde yer 

almaktadır ve Aβ peptid üretiminde azalıĢla sonuçlanan APP‘nin hücre içi taĢınmasında 

ve iĢlenmesinde görev almaktadır (Fjorback vd. 2012). SORL1 geninin asıl fonksiyonel 

riski hala tam olarak bilinmemesine rağmen yapılan çalıĢmalar SORL1‘in AH 

yatkınlığında anahtar bir rol oynadığını göstermektedir (Gustafsen vd. 2013). SORL1 

yıkımının AB yolağını ve tau iliĢkili hücresel süreçleri etkilediği yapılan çalıĢmalarla 

gösterilmiĢtir (Capsoni vd. 2013). SORL1 genetik varyantları ve AH arasındaki önemli 

iliĢkiler birtakım etnik gruplarda rapor edilmiĢtir (Reitz vd. 2011). SORL1 risk 

varyantları hipokampal atrofi ve değiĢen CSF Aβ seviyesi ile iliĢkili bulunmuĢtur ki bu da 

GBAH patogenezinde potansiyel rolü olduğunu öne sürmektedir (Cuenco vd. 2008). Son 

veriler SORL1 ekspresyonundaki azalmanın Aβ aĢırı ifadesine yol açtığı ve AH 

geliĢiminin yüksek riski ile iliĢkili olduğunu göstermiĢtir (Offe vd. 2006). SORL1 
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ayrıca endositotik yolak aracılığıyla APP iĢlenmesine aracılık eder ve Aβ üretiminde 

anahtar rol oynar (Offe vd. 2006). SORL1 varyantları ve AH arasındaki iliĢkinin meta 

analizi SNPrs12285364‘ün AH‘nın artan riski ile önemli derecede iliĢkili olduğunu 

göstermiĢtir (Wang vd. 2016b). 

2.8.1.2.2 BağıĢıklık yanıtında görevli genler 

GBAH patogenezinde immün sistem gerekliliği birtakım GWAS‘ta gösterilmiĢtir. 

Nöroinflamasyon AH‘nın patolojik bir belirtecidir. Ġmmün cevapta rol alan GBAH 

genleri CR1, CD33, MS4A ve TREM2‘dir (Lambert vd. 2013). 

2.8.1.2.2.1 Complement Receptor 1 ( CR1) 

CR1 (C3b/C4b reseptör ya da CD35 olarak da bilinir) 1q32 bölgesinde yer almaktadır 

ve kompleman aktivasyon reseptör ailesinin bir üyesidir. CR1 temel olarak eritrosit, 

lökosit ve dalak dendritic hücrelerinde ifadelenmektedir (Wilson vd. 1987). CR1 

klasik yolak ve alternatif yolakta reseptör görevi görür; fagoositlerde CR1 immün 

komplekslerin alımını ve dıĢarı atılımını kolaylaĢtırır; CR1 bileĢenleri AH‘nda nöro-

koruyucu etkiye sahiptir. Bu sebeple CR1 kompleman düzenleyici protein olarak 

görev görür ve immün düzenlenmesine yardımcı olur (Khera ve Das 2009). Son 

yapılan GWAS‘larda CR1 içindeki SNP‘ler GBAH riski ile iliĢkili bulunmuĢtur 

(Hollingworth vd. 2011). CR1‘deki SNP rs3818361 ve rs6656401‘in AH artan riski ile 

iliĢkili olduğu rapor edilmiĢtir (Harold vd. 2009). SNP rs1408077 Alzheimer hastası 

bireylerin beynindeki plak yükü ile iliĢkili bulunmuĢtur (Kok vd. 2011). CR1, kompleman 

kaskad aktivitesinin azalması yoluyla AH patogenezinde önemli rol oynamaktadır. 

CR1 varyantı, artmıĢ CSF Aβ42 seviyeleri ile iliĢkili olup bazı varyantları vasküler 

amiloid birikimine yol açmaktadır (Biffi vd. 2012). CR1 mRNA nörofibril ipliklerin 

oluĢumunda rol oynamaktadır ve bu sebeple biliĢsel zayıflamaya sebep olmaktadır 

(Karch vd. 2012). 
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2.8.1.2.2.2 CD33 

CD33 kromozom 19q13.3 üzerinde yer almaktadır ve miyeloid hücrelerde ve 

mikrogliada ifadelenen tip I transmembrane proteinidir. CD33 hücre-hücre 

etkileĢiminde rol oynamakla birlikte klatrin bağımsız endositozu kolaylaĢtırır, immün 

hücre fonksiyonlarını inhibe eder, hücre büyümesini, hücre sağkalımını apoptozu 

indükleyerek düzenler (Jandus vd. 2011). 

Son yapılan GWASlarda, CD33‘ün GBAH ile güçlü iliĢkili bir lokus olduğunu 

tanımlamıĢlardır. CD33 gen kümesindeki iki SNP rs3865444 ve rs3826656 GBAH ile 

iliĢkili bulunmuĢtur (Hollingworth vd. 2011). Alzheimer hastalarında CD33 SNP 

rs3865444‘ün minor alleli hem beyindeki CD33 seviyesi hem de amiloid plak 

yükündeki azalma ile iliĢkili bulunmuĢtur (Griciuc vd. 2013). Plak yükü olan 

mikrogliadaki CD33 ekspresyonu ile zayıflamıĢ biliĢsel fonksiyon arasında pozitif bir 

korelasyon vardır. CD33 risk allel rs3865444‘ün monositlerde CD33 ekspresyonunu 

artırdığını ve Alzheimer hastalarında artan amiloid patolojisi ile iliĢkili olduğunu 

göstermiĢtir (Bradshaw vd. 2013). CD33, mikroglia aracılı Aβ temizliğini zayıflatarak 

GBAH patogenezine katkıda bulunur. Bununla birlikte in vivo ve in vitro artan Aβ 

temizliği ve azalan Aseviyeleri CD33‘ün delesyonundan kaynaklanmaktadır. 

2.8.1.2.2.3 Membrane Spanning 4-domain family, subfamily A ( MS4A) 

MS4A geni 11q12.2 bölgesinde yer almaktadır. MS4A genleri miyeloid hücreler ve 

monositler gibi hematopoietik hücrelerde yüksek seviyede ifadelenir. MS4A geni çok 

az karakterize edilmiĢ olmasına rağmen MS4A1, MS4A2 ve MS4A3 immünitede 

önemli bir role sahiptir (Zuccolo vd. 2013). MS4A1 kalsiyum akıĢını düzenlemek için 

aktif B-hücre reseptör kompleksi ile etkileĢim içindedir. Hücre içi kalsiyum sinyalinin 

bozulması AH patogenezinde önemli rol oynamaktadır.   

Güncel GWAS‘arda MS4A ailesinin üç üyesi GBAH ile iliĢkili olarak tanımlanmıĢtır: 

MS4A4A, MS4A4E ve MS4A6E (Naj vd. 2011). Bugüne kadar GBAH GWAS‘larda 
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birçok SNP tanımlanmıĢtır: MS4A4E‘de rs670139, MS4A4E ve MS4A4A arasında yer 

alan rs4938933 ve rs1562990,  MS4A6A‘da rs610932 ve rs983392 (Antúnez vd. 2011). 

MS4A6A‘daki rs983392 dıĢında SNP rs4938933 azalan risk ile iliĢkili iken SNPs 

rs670139 ve rs610932 GBAH‘ın artan riski ile iliĢkilidir. MS4A6A ekspresyon seviyesi 

ve allele of MS4A6E‘deki rs670139 minör alleli Alzheimer hastalarında iplik ve plak 

iliĢkili bulunmuĢtur (Karch vd. 2012). MS4A ailesi AH ilerleyiĢini ve Aβ oluĢumunu, 

tau fosforilasyonunu ve kalsiyum homeostazisini içeren AH patogenezini 

etkilemektedir. Artan MS4A4A ve MS4A6A seviyeleri GBAH patogenezi üzerinde 

zararlı etkiye sebep olabilmektedir.  

2.8.1.2.2.4 Triggering Receptor expressed on Myeloid cells 2 (TReM2) 

6q21.1‘de yerleĢmiĢ olan TREM2 geni hücre dıĢı immünglobulin benzeri domain, bir 

transmembrane domain ve bir sitoplazmik kuyruktan oluĢan DAP12 ya da TYROBP ile 

etkileĢime giren tek geçiĢli tip I membrane proteini kodlar (Jonsson vd. 2013). TREM2 

fagositozu ve inflamasyonun baskılanmasını kolaylaĢtıran, mikroglia üzerinde yüksek 

seviyede ifadelenen hücre yüzey reseptörlerinden biridir. TREM2, en yüksek 

konsantrasyonda bulunduğu ak madde ve en düĢük konsantrasyonda bulunduğu 

serebellum dahil tüm merkezi sinir sitemi boyunca ifadelenir (Seshadri vd. 2010). 

Jonsson ve ark, Ġzlanda populasyonunda tüm genom sekanslama çalıĢmıĢ ve yanlıĢ 

anlamlı mutasyon R47H (rs75932628) içeren TREM72 ile AH arasında güçlü bir iliĢki 

olduğunu rapor etmiĢlerdir (Jonsson vd. 2013). Benzer iliĢkiler Amerika, Almanya, 

Hollanda ve Norveç‘de de bulunmuĢtur (Jin vd. 2014). TREM2‘deki yanlıĢ anlamlı 

mutasyon R47H, GWAS‘ların verilen üç veri setinin (EADI, GERAD ve ANM) meta-

analizinde artan GBAH riskinde rapor edilmiĢtir (Guerreiro vd. 2013). 

Yapılan çalıĢmada TERM2‘nin 16 nadir kodlanan varyantı bulunmuĢtur ki bu 

varyantlardan R47H ve R62H yüksek GBAH riski ile iliĢkli bulunmuĢtur (Guerreiro vd. 

2013). TREM2‘nin homozigot bir mutasyonu Nasu-Hakola hastalığı olarak adlandırılan 

erken baĢlangıçlı demasnın otozomal resesif bir Ģekli ile iliĢkli bulunmuĢtur (Paloneva 

vd. 2002). Bu hastalar patolojik kırılmalara zemin hazırlayan çoklu kemik kistlerine 

sahiptir. Heterozigor fanksiyon kaybı mutasyonları olan hastalar GBAH için artan riske 
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sahiptir (Jonsson vd. 2013). TREM2 varyantı R47H, frontotemporal demans, 

Parkinson hastalığı ve amiyotrofik lateral skleroz gibi nörodejeneratif hastalıkların 

riskini artırmaktadır (Cady vd. 2014). TREM2 R47H varyantı hızlı CSF tau ve 

hiperfosforillenmiĢ tau proteini gösterir (Cruchaga vd. 2013). TREM2 mutasyonu 

taĢıyan Alzheimer hastalarında bu mutasyonu taĢımayanlara göre daha geniĢ çaplı beyin 

atrofisi görülür (Rajagopalan vd. 2013). 

2.8.1.2.3 Endositoz/vezikül aracılı taĢımada görevli genler  

Sinaptik geçiĢte ve nöral hasara cevapta endositoz kritik bir süreçtir. Son 

zamanlarda yapılan GBAH GWAS‘larda endositozu düzenleyen bazı genler 

tanımlanmıĢtır. Bu genler BIN1,CD2AP,PICALM vb. (Lambert vd. 2013). Bu 

genlerin çoğu AH patogenezinde anahtar role sahip APP trafiğinde önemli rol 

oynamaktadır. 

2.8.1.2.3.1 Bridging İntegrator 1 (BIN1) 

BIN1 2q14.3 bölgesinde lokalizedir ve alternatif uç birleĢtirme ile ondan fazla 

izoformu vardır. BIN1 sinaptik vezikül endositozunda, hücre içi APP trafiğinde, 

immün cevapta, apoptoz ve klatrin aracılı endositozda gösterilmiĢtir (Tan vd. 

2013). BaĢlangıçta BIN1gen lokusu geniĢ GWAS‘larda AH ile muhtemel iliĢkiye 

sahip olduğu tanımlanmıĢtır (Kamboh vd. 2012). Birçok bağımsız aday gen çalıĢması 

BIN1 kodlayan bölge yakınında yer alan rs744373 ve rs7561528 SNP‘lerin GBAH 

riski ile iliĢkili olduğu tekrar edilmiĢ ve onaylanmıĢtır. Nörogörüntüleme ölçümleri 

BIN1 risk varyantı (SNP rs7561528) temporal havuzun ve entorhinal korteksin 

kalınlaĢması ile iliĢkili olduğunu göstermiĢtir (Biffi vd. 2010). Alzheimer 

hastalarında BIN1 ile birlikte rs59335482 SNP üstünün artmıĢ tau yükü ile 

iliĢkilidir ancak Aβ ile iliĢkili değildir. Bu da BIN1‘in tau-iliĢkili AH 

patogenezinde etkili olduğunu önermektedir (Chapuis vd. 2013). BIN1 

susturulması tau aracılı nörotoksisiteyi baskılar bu yüzden BIN1 AH için terapötik 

bir hedef olarak rol oynayabilir ve AH patogenezinde BIN1‘in rolünün tam 

anlaĢılması için daha fazla araĢtırmalar yapılması gerekmektedir. 
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2.8.1.2.3.2 CD2 Associated Protein (CD2AP) 

CD2AP 80kD ağırlığında sitoplazmik iskele proteinidir ve kromozom 6p12‘de yer alır. 

Sitoiskelet yapının düzenlenmesinden sorumludur. (Monzo vd. 2005). Son zamanlarda 

CD2AP AH için bazı GWAS‘larda bir risk faktörü olarak tespit edilmiĢtir (Lambert vd. 

2013). GBAH GWAS‘ları CD2AP‘de AH yatkınlık lokusları olarak rs9296559 ve 

rs9349407 SNP‘lerini tanımlamıĢlardır. SNP rs9349407 nevritik plak patolojisi ile 

iliĢkilidir (Shulman vd. 2013). CD2AP, nöroksin adı verilen presinaptik transmembrane 

proteini ile etkileĢime girer ve böylece vezikül trafiğine ve hücre adezyonuna yardım eder. 

Bir APP transgenik fare modelinde CD2AP ifadesi baskılandığında Aβ seviyesinin 

değiĢtiği ve Aβ42/Aβ40 oranının in vitro azaldığı gözlemlenmiĢtir.  In vivo CD2AP Aβ 

seviyesinde farkedilemeyecek kadar az değiĢikliklerle iliĢkili bulunmuĢtur (Liao vd. 

2015). Daha önceki GWAS‘lar Çin, Japon, Afrikan-Amerikan, Kanadalı ve Avrupalı 

populasyonlarda SNP rs9349407 ve CD2AP arasındaki iliĢkinin önemini göstermede 

baĢarısız olmuĢtur (Hollingworth vd. 2011). Son zamanlarda, Doğu Asya, Amerika, 

Kanadalı ve Avrupalı populasyonlarda CD2AP rs9349407 polimorfizmi ile AH arasında 

önemli bir iliĢki olduğunu rapor etmiĢlerdir (Chen vd. 2015). 

2.8.1.2.3.3 Phosphatidylinositol Binding Clathrin Assembly Protein (PICALM) 

11q14 bölgesinde yer alan PICALM geni özellikle nöronlarda yüksek seviyede olmak 

üzere her hücrede sentezlenmektedir. BIN1‘e benzer Ģekilde PICALM klatrin aracılı 

endositoz ve hücre içi trafikte görev alır. rs3851179 ve rs541458 SNP‘leri yapılan 

GWAS‘larda GBAH ile iliĢkili bulunmuĢtur  (Lambert vd. 2013). PICALM, 

VAMP2‘nin taĢınmasında sinaptik geçiĢlerde anahtar rol oynar. Hücre kültürü 

modellerinde ve APP/PS1 farelerde, PCALM‘ın APP‘nin içe alımı ile Aβ üretimini 

kolaylaĢtırdığını ancak PCALM‘ın susturulmasının APP içe alımını etkilediğini ve Aβ 

üretiminin azaldığını bildirmiĢlerdir (Xiao  vd. 2012). Bu sebeple PCALM, beyin Aβ 

üretiminin, amiloid plak yükünün ve APP içe alımının anahtar düzenleyicisi olarak 

görülmektedir. PICALM‘daki rs3851179SNP‘si entorhinal korteks kalınlaĢması ve 

hipokampal bozulma ile iliĢkili bulunmuĢtur (Melville vd. 2012). CSF A42 azalan 

seviyesinin doz bağımlı bir biçimde PICALM SNP rs541458 risk alleli ile iliĢkili 
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olduğunu bildirmiĢlerdir (Schjeide vd. 2011). PICALM, Aβ kan-beyin bariyeri 

transitozu ve temzilenmesinde önemli rol oynar (Zhao vd. 2015). PICALM ayrıca 

otofaji ve tau temizlenmesinde role sahiptir (Moreau vd. 2014). PICALM‘ın bir maya 

modelinde endositoza zarar vererek Aβ ile indüklenen toksisiteye aracılık ettiğini 

bildirmiĢlerdir (Treusch vd. 2011). PICALM (rs3851179) ve APOE ɛ4 alleli arasındaki 

sinerjik etkileĢimin AH‘de zayıflamıĢ biliĢsel fonksiyon ve beyin atrofisi ile iliĢkili 

olduğunu tespit etmiĢlerdir (Morgen vd. 2014). 

2.8.1.3 Yeni belirlenen risk genleri 

Bugüne kadar en kapsamlı GBAH GWAS‘ta tanımlanan ek lokuslar CASS4, CELF1, 

DSG2, FERMT2, HLA-DRB5- DBR1, INPP5D, MEF2C, NME8, PTK2B, SLC24H4-

RIN3 ve ZCWPW1 genlerini içermektedir (Lambert vd. 2013). Bu genlerin AH‘ndaki 

rolü daha az bilinmektedir; bununla birlikte bu genlerin büyük çoğunluğu AH‘nı 

değiĢtiren bilinen yolaklara yerleĢmiĢtir. HLA-DRB5-DRB1 ve INPP5D immün 

cevapta görevlidir. MEF2C immün cevap ve sinaptik fonksiyonda görevlidir. PTK2B 

hücre göçü ve sinaptik fonksiyonda rol oynamaktadır. CELF1, NME8 ve CASS4 hücre 

iskeleti fonksiyonunda ve aksonal taĢımada görevlidir. CASS4 APP ve tau 

metabolizmasında görevlidir. FERMT2 de tau metabolizmasında görevlidir (Lambert 

vd. 2013). Bu yatkınlık lokuslarının bazısı gen bakımından zengin bölgelerde oluĢur; 

AH iliĢkisinde hangi genin sorumlu olduğu bu sebeple tam aydınlatılamamıĢtır.   

2.8.2 Kardiyovasküler faktörler 

Hipertansiyon yıllardır AH‘ndan önce gelen kardiyovasküler bir risk olmuĢtur. Yüksek 

kan basıncı AH‘nın nöropatolojik belirtileri ile iliĢkilidir. Hipertansiyon, diyabet, 

obezite ve hiperkolestrolemiyi içeren diğer vasküler risk faktörleri ile birleĢir. Bu 

iliĢkileri düzenleyen temel mekanizma henüz anlaĢılamamıĢtır. Hipertansiyon, AH 

ensefalopatili hastalarda demans sendromu ifade edilebilen cerebrovasküler hastalıklara 

yol açar. Bununla birlikte hipertansiyon AH sürecini hızlandırır ve belirtisiz AH kan 

basıncındaki artıĢa sebep olabilir. Her iki hastalığın patogenezinde de benzer biyolojik 

mekanizmalar görülebilmektedir. Hipertansiyon; Ģok, ak madde lezyon iskemisi, sesil 
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enfarktüs, genel ateroskleroz, miyokardiyal enfarktüs (kalp krizi) ve kardiyovasküler 

hastalık ve ölüm oranı için risk faktörü oluĢturmaktadır. Bu risk artan kan basıncı ile 

birtlikte artar. Bu kardiyovasküler durumların yüksek miktarı nörolojik bozulmalara 

sebep olabilen normal kan ya da hafif tansiyonla meydana gelir (Skoog ve Gustafson 

2003). 

Antihipertansiyon ilaçlar dikkate alındığında; anti-hipertansiyon ilaçların kullanımının 

AH ve demansa karĢı koruyucu bir etkisi vardır. Bu etki hastaların ilaç tedavisini 

almaya baĢladığı zamana ve yaĢa bağımlı olabilmektedir. Etki 75 yaĢın altındaki 

insanlarda görülür. Bu durum serebrovasküler lezyonların sayısının azaldığı ve serebral 

perfüzyonun oluĢtuğu ertelenmiĢ aterosklerotik süreç mekanizması yoluyla çalıĢabilir 

(Haag vd. 2009). Ayrıca kalsiyum kanal antagonisti nörokoruyucu etkiye sahip olabilir 

(Wildburger vd. 2009). 

Renin anjiyotensin sisteminin belirli bileĢenleri öğrenme ve hafıza süreçlerinde önemli 

role sahip olduğu kanıtlanmıĢtır. Anjiyotensin dönüĢtürücü enzim (ACE) AH‘nın 

hipokampusunda, frontal korteksinde ve kaudat çekirdeğinde aĢırı ifadelenmektedir. 

ACE inhibitörlerinin beyinde dağılımı nöronal hasardan kurtardığı ve hayvan 

modellerinde davranıĢı iyileĢtirdiği rapor edilmiĢtir (Ohrui vd. 2004). Beyne nüfuz eden 

ACE inhibitörleri yaĢlı hipertansiyon hastalarında AH insidansını azaltabilmektedir. 

Ayrıca beyne nüfuz eden ACE inhibitörleri ile tedavi, diğer antihipertansif ilaçlarla 

karĢılaĢtırıldığında ılımlı ve orta Ģiddetli AH‘nda biliĢsel zayıflama oranını azaltabilir. 

Bu olumlu etki beyine nüfuz eden ACE inhibitörlerinin beyinde rennin anjiyotensin 

sistemi üzerindeki doğrudan etkisinden kaynaklı olabilir. Dahası, ACE inhibitörleri 

tarafından beyin P maddesi seviyesinin artması muhtemel mekanizma olabilir; bu P 

maddesi beyinde Aβ peptidini parçalayan enzim olan neprilisin aktivitesini artırabilir ve 

böylece AH seyrini olumlu yönde etkileyebilir (Ohrui vd. 2004). 

Orta yaĢlarda serumdaki yüksek kolestrol ileriki yaĢlarda (20 yıl sonra) AH geliĢimi için 

büyük risk oluĢturmaktadır (Solomon vd. 2007). Plazma kolestrol seviyeleri ve 

amiloidogenez in vivo çalıĢmalarda gösterildiği gibi birbiri ile yakın iliĢkilidir (Ghribi 

2008).  Besinsel kolestrol alımındaki artıĢ Aβ seviyelerini artırmakta ve beyin 
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dokusunda senil nevritik plakların birikmesine sebep olmakta olduğu yapılan 

çalıĢmalarla gösterilmiĢtir. Hatta Hiyasama‘da yapılan bir çalıĢmada anormal lipid 

metabolizması ve dislipideminin plak iliĢkili patoloji ve AH riskini artırdığı 

bulunmuĢtur  (Matsuzaki vd. 2011). 

Diabetes mellitus (DM), AH için diğer bir risk faktörüdür. Orta yaĢlar ya da uzun süreli 

DMdemans ve AH‘nda temel rol oynamaktadır  (Xu vd. 2009). Ayrıca DM süreci ile 

iliĢkili bulunan AH riskinin artması, DM‘ün AH patogenezinde önemli rol oynadığını 

göstermektedir (Huang vd. 2014). Bu durum, kontrol altına alınamayan uzun süreli 

hiper gliseminin beyindeki nörodejeneratif değiĢimler üzerindeki direkt etkisinden ya da 

bazı DM-spesifik faktörler aracılığıyla merkezi sinir sistemi üzerindeki zararlı 

etkilerinin birleĢiminden kaynaklanabilmektedir. Bu iliĢkinin diğer bir yorumu ise 

hiperinsülinemi ya da bozulmuĢ insülin cevabı ya da hipertansiyon ve dislipidemi gibi 

diyabet iliĢkili ek hastalıkların etkisinden dolayı olabileceğidir. 

Diyabet hastalarında AH riski % 40 kadar artmaktadır. APOE ε4 allelinin varlığı ise 

diyabet hastalarında AH riskini daha da artırmaktadır (Biessels vd. 2006). Diyabet 

hastalarında ε4 allel varlığı diğer risk faktörleri ile kıyaslandığında demansın göreceli 

riskini iki katına çıkarmaktadır (Irie vd. 2008). Anti-diyabetik ilaçların kullanımı azalan 

AH riski ile iliĢkilidir (Huang vd. 2014). 

Serebral ve kardiyovasküler hastalıklar AH için risk faktörüdür. Kardiyovasküler Sağlık 

ÇalıĢması tarafından gösterildiği üzere kardiyovasküler hastalıklar demans ve AH‘nın 

artan insidansı ile iliĢkili bulunmuĢtur. Perifer arter hastalık görülen kiĢilerde demans 

riski en yüksek bulunup ateroskleroz AH için bir risk faktörü olarak değerlendirilmiĢtir 

(Heyman vd. 1998). Manyetik rezonans görüntüleme taramalarında görünen Ģok, sesil 

beyin enfarktüsü ve ak madde hiperyoğunlaĢması, demans ve AH riskini önemli 

derecede artıran faktörlerdendir (Honig vd. 2003). 
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2.8.3 Depresyon 

Son yıllarda yapılan birçok çalıĢmada depresyon ve AH arasında nörobiyolojik ve klinik 

bir bağlantının olduğı gösterilmiĢtir. Depresyon AH geliĢiminde bir risk faktörüdür ve 

depresif semptomların varlığı Hafif BiliĢsel Zayıflama (MCI)‘nın AH‘na dönüĢmesini 

önemli derecede artırmaktadır. Anormal tümör nekroz faktör-α (TNF-α) sinyali ve 

Beyin-Kaynaklı Nörotrofik Faktör (BDNF) ve DönüĢtürücü Byüyüme Faktörü (TGF-

β1) sinyallerinin zayıflaması ile oluĢan nöroinflamasyonu içeren yaygın patofizyolojik 

olaylar depresyon ve AH‘nda tanımlanmıĢtır. TGF-β1, Aβ ile indüklenen 

nörodejenerasyona karĢı nöro-koruyucu etki gösteren bir anti-inflamatuvar sitokindir. 

Hafıza Ģekilllenmesinde ve sinaptik Ģekillenmede anahtar rol oynamaktadır. TGF-β1 

plazma seviyeleri major depresyon hastalarında (MDD) azalır ve depresyon Ģiddeti ile 

koreledir. MDD‘de tedaviye dirence önemli derecede katkı sağlar. Seçici-seratonin-geri 

alım inhibitörleri (SSRIs) gibi antidepresanların uzun süreli alımı depresyon görülen 

hastalarda AH riskini azalttığı bilinmektedir ve fluoksetin gibi SSRI‘lar astrositlerden 

TGF-β1‘in salınımını artırdığı ve AH deneysel modellerinde nöro-koruyucu etki 

gösterdiği bilinmektedir (Caraci vd. 2018). Ayrıca depresyon öyküsü olan kiĢiler normal 

kiĢilere göre demans için iki kat fazla risk göstermektedirler (Saczynski vd. 2010).  

2.8.4 YaĢam Ģekli risk faktörleri 

Sigara içme ve bunun AH ile arasındaki iliĢki incelendiğinde sigara içenlerde 

içmeyenlerle karĢılaĢtırıldığında AH prevalansı daha düĢük bulunmuĢtur (Almeida vd. 

2002). Ancak bu sonuçlar etkin olgular arasındaki sigara içiciler az sayıda olduğundan 

sigara ile iliĢkili olarak sağkalım eğilimine bağlıdır. Nikotinin görsel alıgıda ve dikkatte 

etkili olan kortikal mekanizmada rol oynadığı, uyanıklık ve ayrımsamayı düzenleyen 

asetilkolin geçiĢini desteklediği tartıĢmalıdır. Bu yüzden nikotin bazı dozlarda 

Alzheimer hastalarının dikkat ve bilgi eksikliğinde etkkili olabilir  (Sahakian vd. 1989). 

Bununla birlikte, sigara içmenin kardiyovasküler sisteme yan etkisi vardır ve bu AH 

iliĢkili patolojiye dönüĢebilir. Yeni enine kesitsel çalıĢmalarda APOE ε4 alleli 

taĢımayan kiĢiler arasında sigara içme ile AH artan riski arasında iliĢki bulunmuĢtur 
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(Merchant vd. 1999).  Takip çalıĢmalarının meta-analizi, sigara içmenin AH riskini 

yaklaĢık iki kat artırdığını ortaya koymuĢtur (Peters vd. 2008). 

Hafiften orta dereceye alkol tüketimi 55 yaĢlarındaki ya da daha yaĢlı bireylerde demans 

riskini azaltmaktadır. Oysa orta yaĢlardaki alkolik kiĢiler özellikle APOE ε4 alleli 

taĢıyıcıları ileriki yaĢlarında AH ve demans için üç kattan fazla risk taĢımaktadırlar 

(Anttila vd. 2004). 

AĢırı alkol tüketimi beyine hasar verici etkiye sahiptir ve hafiften orta dereceye alkol 

tüketimi beyin atrofisi ve küçülen beyin hacmi ile iliĢkilidir. Obezite AH ile doğrudan 

iliĢkili görünmektedir. Yüksek orta yaĢ BMI (>30 kg/m
2
)20-25 yaĢ sonrası için AH ve 

demans için risk faktörü taĢımaktadır (Fitzpatrick vd. 2009).  

Obezitenin kardiyo ve serebrovasküler sistem üzerindeki zararlı etkisi iyi bilinmektedir. 

Diyabet, hipertansiyon ve kardiyovasküler anomalilerin oluĢumuna sebep olan insulin 

direncine yol açar. Obezitenin vasküler etkileri AH geliĢiminde rol oynayabilir 

(Naderali vd. 2009). 

E ve C vitaminleri gibi antioksidanların besinle ya da ek olarak alımındaki artıĢ azalan 

AH riski ile iliĢkilidir (Barberger-Gateau vd. 2007). Oksidatif stres AH‘nda temel rol 

oynar.  Yapılan çalıĢmalarda meyve, sebze, balık gibi antioksinadlarca zengin bir diyeti 

takip eden kiĢilerde vasküler yolaktan bağımsız AH riskinin azaldığı gözlenmiĢtir 

(Scarmeas vd. 2006). DoymuĢ yağ ve kolestrolce zengin besinler AH riskini 

artırmaktadır. Oysa doymamıĢ yağ asitleri ve balık demansa karĢı koruyucu etki 

gösterebilmektedir (Schaefer vd. 2006). DoymamıĢ yağ asitleri anti-inflamatuvar 

özellikleri yoluyla da koruma sağladığı düĢünülebilir. Yağ asitleri sinir hücresi 

membranlarının sentezinde ve akıĢkanlığında ve sinaptik Ģekillenme ve nöronal 

dejenerasyonda rol oynar. Ayrıca orta yaĢlarda kahve tüketimi ileri yaĢlarda AH ve 

demans için risk faktörünü azaltmaktadır. Kahve tüketen kiĢiler AH ve demans için hiç 

kahve içmeyen veya çokaz tüketen kiĢilere göre daha az risk taĢımaktadır. Örneğin en 

az risk (% 65 azalma) günde 3-5 kupa kahve içen kiĢilerde görülmüĢtür (Eskelinen vd. 

2009). 
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2.8.5 Ġnflamasyon 

Ġnflamatuvar belirteçleri hem peripheral hastalıklarda hem de serebral mekanizmalarda 

demans ile iliĢkili görülmektedir; bu süreçler demans belirtilerinden önce uzun süreli 

ölçülebilirdir. YaĢlı bireylerin takip çalıĢmalarında CRP, interlökin-6 gibi serumdaki 

inflamatuvar belirteçlerinin artıĢı ile demans ve AH insidansı arasında bir iliĢki olduğu 

gösterilmiĢtir (Tan vd. 2007). Deneysel çalıĢmalarda beyindeki nevritik plakların 

inflamatuvar proteinleri ile iliĢkili olduğu bulunmuĢtur. Bu sebeple inflamatuvar 

mekanizmaların nörodejenerasyona yol açan süreçlerde rol oynadığı hipotezi geçerli 

görünmektedir. Deneysel araĢtırmalar, beyindeki nöritik plakların inflamatuar 

proteinlerle iliĢkili olduğunu bulmuĢtur. Bu nedenle, inflamatuvar mekanizmalar 

nörodejenerasyonun da rol oynadığını söyleyebiliriz. 

Steroit yapısında olmayan anti-inflamatuvar ilaçların (NSAIDs) iki yıldan daha fazla 

kullanımı AH ve demansa karĢı yararlı etki gösterebilir  (Imbimbo vd. 2010). Aynı 

zamanda NSAIDler, AH patogeneizinin geç evrelerinde yan etkiye sahiptir, naproksen 

gibi konvensiyonel NSAIDler ile tedavi gören asemptomatik bireyler AH insidansında 

azalmayı ancak sadece 2-3 yıl sonra yaĢamaktadır (Breitner vd. 2011). Bununla birlikte 

NSAIDler, böbrek fonksiyonlarındaki değiĢim, kan basıncına etki, karaciğer hasarı ve 

kanama artıĢı ile sonuçlanabilen platelet inhibisyonu gibi çok sayıda yan etki 

göstermektedir. Ayrıca NSAIDlerin ve COX-2 inhibitörlerinin en öenmli yan etkiler 

sırasıyla gastrointestinal ve kardiyovasküler yan etkilerdir. Son zamanlarda yapılan 

klinik uygulamalarda COX-2 inhibitörü alan hastalarda kardiyovasküler yan etki 

riskinin görünür derecede arttığı gösterilmiĢtir (Ong vd. 2007). Ayrıca NSAIDler zararlı 

gastrointestinal etkilerinin sıklığı ve ciddiyetinden dolayı endiĢe oluĢturmaktadır. Bu 

sebeple yaĢlı birey populasyonu NSAIDleri dikkatli kullanmalıdır. 

2.8.6 Toksik maruziyeti 

YaĢam boyu bedensel iĢle uğraĢan bireylerin AH geliĢimi riski ile iliĢkilidir. Bu da 

toksik maruziyeti olan meslekler demans hastalığı geliĢtirme için risk oluĢturma 

ihtimalini doğurmaktadır (Qiu vd. 2003). Alüminyum ve civa gibi ağır metaller AH için 
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risk faktörü olarak önerilmektedir. Üstelik, çok alçak frekanslı elektromanyetik 

alanlarda yapılan takipli çalıĢmalarda AH riskinin arttığı gözlenmiĢtir (Qiu vd. 2004). 

Elektromanyetik dalga Ģekilleri gamma ıĢınları, X-ray, ultraviyole radyasyon, 

görünebilir ıĢık, kızıl ötesi radyasyon, mikrodalga ve radyo frekanslarını içermektedir. 

Elektromanyetik alanlara maruz kalınan meslekler elektrik güç kurucuları ve tamircileri, 

elektrik santrali operatörleri, elektrik tesisatçıları, elektronik eĢya tamircileri, telefon 

hattı teknisyenleri, kurucuları ve tamircileri ve kaynakçı, marangoz ve makinistler gibi 

elektronik cihazları kullanan iĢçilerdir (García vd. 2008). 

2.8.7 Travmatik beyin hasarı 

Travmatik Beyin Hasarı (TBH), AH için muhtemel bir risk faktörü olarak belirtilmiĢtir. 

Vaka-kontrol çalıĢmalarının bir meta-analizinde kafa hasarı öyküsü ve AH geliĢim riski 

arasında bir iliĢki bulunmuĢtur (Fleminger 2003). Ayrıca bazı uzun süreli çalıĢmalarda 

sadece birkaç kafa travması ile pozitif iliĢki bulunmuĢtur (Himanen vd. 2006). TBH 

görülen kiĢilerin yaklaĢık yarısı hasardan sonra alkol alımını ya azaltmıĢ ya da 

tamamıyla bırakmıĢtır ancak TBI yaĢayan bazı kiĢiler aĢırı alkol alımına devam etmiĢtir 

ki bu da tekrar hasar geçirme, biliĢsel zayıflamanın kötüye gitmesi ve depresyon gibi 

ruhsal problemlerin artması gibi negatif sonuçların riskini artırmaktadır. Alkol kullanımı 

ve travmatik beyin hasarı yakın iliĢkilidir. TBI yaĢayan insanların üçte ikisinden fazlası 

alkol bağımlılığı veya tehlikeli tüketim öyküsüne sahiptir. TBI yaĢayan insanların % 30-

50‘si alkol alımı sırasında hasar geçirmiĢlerdir. Hatta alkol tüketimi beyin hasarı 

tamirini azaltabilir (Stephen 2014). Bu faktörler nörolojik zayıflamaya katkıda 

bulunmakta ve AH patolojisine dolaylı olarak katkıda bulunmaktadır. 

2.8.8 Eğitim 

DüĢük eğitim düzeyi AH riskini artırırken APOE ε4 taĢıyıcılarının daha iyi eğitim 

görmesinin, demans/AH klinik belirtilerine karĢı koruduğu rapor edilmiĢtir (Ferrari vd. 

2014). Bir sosyalleĢme süreci olarak eğitim yaĢam boyu öğrenme stratejilerini, 

bağlamından ayrılmıĢ düĢünce Ģekillerinin geliĢimini teĢvik eder. BoĢ vakitlerin zihinsel 

ve sosyal aktivitelerle doldurulduğu yaĢam biçiminin sağlıklı yaĢlı populasyonda daha 
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yavaĢ biliĢsel zayıflama ile iliĢikili olduğu ve demans riskini azaltabildiği gösterilmiĢtir 

(Scarmeas ve Stern 2004). 

ĠĢ hayatı yanı sıra eğitim biliĢsel birikimin bir belirtecidir ve azalan demans riski ile 

bağlantılıdır. Bu demans iliĢkili nöropatolojinin azalmasından dolayı değildir ancak bu 

patolojik değiĢikliklerin klinik olarak gösterimindeki artıĢtan dolayıdır (Brayne vd. 

2010). Kortikal kalınlık ve beyin hacmi için yapılan yapısal MRI analizi yoluyla uzun 

yıllar eğitim alan Alzheimer hastalarında klinik olarak gözlemlenen beyin atrofisi 

baĢlangıcının arttığı bulunmuĢtur (Liu vd. 2012). Ġyi eğitim almıĢ bireyler ak madde 

lezyonlarının kavrama üzerindeki zararlı etkisine karĢı dirençli oldukları bulunmuĢtur 

(Mortamais vd. 2014). Ayrıca fazla biliĢsel birikimin normal biliĢten CSF‘deki amiloid 

seviyesinden bağımsız klinik AH semptomlarının baĢlangıcına doğru ilerlemesine karĢı 

koruduğu gösterilmiĢtir (Soldan vd. 2013). Üstelik eğitim biliĢsel birikimde anahtar rol 

oynadığı gibi özellikle beyindeki dil sistemlerini geliĢtirir. 

2.8.9 Sosyal iliĢkiler 

Sosyal iliĢkinin kesilmesi biliĢsel zayıflama ile iliĢkilendirilmiĢtir. Sosyal izolasyonu 

artan yaĢlı bireylerde demans ve AH için artan bir risk söz konusudur. Yüksek dıĢa 

dönüklükle birlikte düĢük nevrotikliğin demansın azalan riski ile iliĢkili kiĢilik özelliği 

olduğu gösteren kanıtlar vardır. Orta yaĢlardan geç yaĢlara kadar az sosyal bağlanma 

AH ve demans riskini geç iki kat artırmaktadır. GeniĢ ve kalabalık sosyal iliĢkiler 

biliĢsel fonksiyonları ve davranıĢsal, psikolojik ve fizyolojik yolaklar yoluyla farklı 

sağlık sonuçlarını etkileyen etkili ve zihinsel simülasyonları sağlamaktadır (Uda vd. 

2006). 

2.8.10 Zihin aktivitesi 

Örgü, bahçe iĢleri, dans, masa üstü oyunlar, müzik enstrümanları, okuma, sosyal ve 

kültürel aktiviteler, belirli televizyon programlarının izlenmesi gibi birçok zihin yorucu 

aktivitelerin yapılan çalıĢmalarla AH ve demansla iliĢkili olup bu hastalıklardan 
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koruyucu etkiye sahip olduğu gösterilmiĢtir (Crowe vd. 2003). Ġsveçli Ġkiz ÇalıĢmasında 

yapılan iĢin karmaĢıklığı ile AH geliĢimi arasında ters bir iliĢkinin olduğu bildirilmiĢtir 

(Andel vd. 2005). Bir nörogörüntüleme çalıĢması ile, karmaĢık zihinsel aktivite ile 

hipokampal atrofi oranının azaldığı gösterilmiĢtir. Zihnin uyarılma süreci biliĢsel 

koruma rolü oynamaktadır. Sürecin kontrolünde düĢünme ve dikkat gerektiğinden ileri 

yaĢlarda beyin birikimini artırabilmektedir. Zihinsel zorlu aktivitelere sürekli katılımdan 

dolayı biliĢsel performans artabilmektedir. 

Nörotransmitter noradrenalin, AH riskinin azalması ve ayrımı arasında aracılık eden 

aday bir mekanizmadır (Robertson 2014). Yakın zamanlı bir çalıĢmada noradrenerjik 

aktivitenin koruyucu bir rolü olduğu ortaya çıkmıĢtır (Wilson vd. 2013). YaĢam boyu 

tekrarlanan nöradrenerjik aktivasyon, dopamin ve noradrenalin gibi önemli diğer 

nörotransmitter sistemlerin korumasının yanı sıra sinaptogenez ve nörogenez 

etkilerinden dolayı beynin depolamasını artırabilmektedir. Noradrenerjik aktivite 

hayvan modellerinde gösterildiği üzere beyinde amiloid plakların birikimini 

baskılayabilmekte, agregasyonu azaltabilmekte ya da çevre hücrelere amiloidin 

inflamatuvar toksisitesini azaltabilmektedir (Heneka vd. 2010). 

2.8.11 Stres 

DüĢük iĢ kontrolü ve yüksek iĢ gerginliği ile karakterize uzun yaĢam iliĢkili psikososyal 

stres diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak geç yaĢlarda AH ve demans riskini 

artırmaktadır (Wang vd. 2012). Orta yaĢ kadınlardaki psikolojik stres ve demans 

özellikle de AH geliĢimi arasında bir iliĢki bulunmuĢtur (Johansson vd. 2010).  

Stres hafıza çalıĢmasında zayıflığa sebep olmaktadır ve patofizyolojik olarak AH ile 

iliĢkilidir. Strese duyarlı hipokampus uzun süreli bellekte çeĢitli olayların 

depolanmasında önemli rol oynayan bir yapıdır. Hipokampal atrofinin nörodejeneratif 

mekanizmaların patofizyolojisinde ve bu mekanizmaların stresle iliĢkisinde rol aldığı 

düĢünülmektedir (Wimo vd. 2013). Özellikle hipokampal alanda nöronların kaybı ve 

hafıza performansının hasarına yol açan stres ile hipokampal aktivite baskılanmaktadır. 



42 
 

Ayrıca yaĢlanmıĢ hipokampus strese daha yatkındır ve bu hassasiyet AH riskini 

artırabilmektedir.  

 

ġekil 2.5 Alzheimer hastalığı ile ilgili faktörler 
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2.9 Mitokondri ve AH ile ĠliĢkisi 

Mitokondriler enerji üretimi, iyon homeostazisi, lipid ve aminoasit metabolizması, 

kendini yenileme ve apoptozdan sorumlu yarı-otonom organellerdir ve hücre canlılığı 

için mitokondrilerin varlığı önemlidir.  Mitokondriyal bozulma AH‘nı da içeren 

nörodejeneratif hastalıkların temel karakteristiğidir (Swerdlow vd. 2014). AH‘nda, 

mitokondriyal bozulma insanda ve hayvan modellerinde tespit edilebilir amiloid 

patolojisinden önce görülür (Perkins vd. 2016). AH‘nda mitokondriyal bozulmanın 

temeli ve altında yatan sebepler henüz tanımlanmamıĢtır ancak biyoenerjitik genlerin 

değiĢen ekspresyonları ile iliĢkili bulunmuĢtur (Liang vd. 2008). Çevresel toksinlere 

maruziyet (Richardson vd. 2014), mitokondriyal DNA‘daki mutasyonlar (Silva vd. 

2013), oksidatif hasar (Hirai vd. 2001) ve ApoE ε4 fragmentlerinin birikimi (Chen vd. 

2011) veya beta-amiloid peptidlerin mitokondri matriksinde birikimi ile de iliĢkili 

olduğu tespit edilmiĢtir (Petersen  vd. 2008).   

40 yıl kadar önce Alzheimer hastaları beyinlerinin elektronmikroskop (EM) görüntüleri 

mitokondriyal altyapının değiĢtiğini göstermiĢtir (Johnson ve Blum 1970). Ġlk raporlar, 

bu temel gözlemin nedenine veya önemine sınırlı spekülasyonlar sunmuĢtur. Daha 

sonraki çalıĢmalar bulguları geniĢletmiĢ ve onaylamıĢtır (Baloyannis 2006). 1980‘lerin 

ilk dönemlerinde florodeoksiglikoz pozitron emisyon tomografi (FDG PET) 

çalıĢmaları, Alzheimer hastaları beyinlerinde normal kontrol bireylerinin beyninden, bu 

hastalık için potansiyel bir metabolizma bileĢeni ile ilgili merak uyandıran (Beal 1995), 

daha az glikoz kullandığını göstermiĢtir (de Leon vd. 1983). AraĢtırmacılar akabinde 

Alzheimer hastaları beyninde azalan glikoz kullanımını açıklamak için giriĢimde 

bulunmuĢlardır. Hedeflenen hipotezler zayıflamıĢ kan-beyin bariyeri glikoz taĢınımı 

(Marcus ve Freedman 1997), azalan sinaptik aktiviteden dolayı azalmıĢ doku enerji 

gereksinimi, kayıp doku yapısı ve enerji metabolizma enzimlerindeki lezyonları 

içermektedir (Blass ve Zemcov 1984). Bu zaman zarfında ve bundan kısa bir süre sonra 

FDG PET glikoz kullanımının azaltılması ile iliĢkili olsa da olmasa da, yapılan 

çalıĢmalar, biyoenerjetik akı ile iliĢkili birkaç enzimde aktivite eksikliklerini ortaya 

çıkarmıĢtır. Bazı çalıĢmalarda glikoliz enzimlerindeki azalmaları belirtilmiĢtir (Meier-

Ruge vd. 1984). BaĢlangıçta gösterilen mitokondride yerleĢen enzimler piruvat 
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dehidrogenaz kompleksini (PDHC) ve α-ketoglutarat dehidrogenaz kompleksini 

(KGDHC) içermektedir (Gibson vd. 1988). 

1987 yılındaki bir çalıĢmada demans hastalarının beyin biyopsi homojenatlarında 

oksijen tüketimi analiz edilmiĢtir (Sims vd. 1987a). Ġlginç bir Ģekilde, submaksimal 

koĢullar altında demans hastaları homojenatlarındaki oksijen tüketimi kontrol grubu 

homojenatlarındaki tüketimi aĢmıĢtır. Aksine PET ile beyinde oksijen tüketim miktarını 

in vivo ölçüldüğünde AH beyinlerinde oksijen tüketiminin azaldığı tespit edilmiĢtir 

(Fukuyama vd. 1994). Oksijen tüketimi ile ilgili PET verileri tarafından  rapor edilen 

Alzheimer hastalarında sitokrom oksidaz (COX) aktivitesindeki azalma ile tutarlı sonuç 

göstermiĢtir (Parker vd. 1990). 

Bu özgün ancak tanımlayıcı gözlemlerin kökeni ve sonuçları hala tam olarak 

açıklanamamıĢtır. Açık bir nokta ise, mitokondriyal veya diğer biyoenerjetik 

lezyonların AH‘na katkıda bulunup bulunmadığı ya da basitçe bu enzimlerin hastalığın 

bir ara ürününü yansıtıp yansıtmadığıdır. Ġlk kez 1990‘ların ilk yıllarında oluĢturulan 

amiloid kaskad hipotezi varsayımına göre ikinci ihtimalin olması daha muhtemeldir 

(Hardy ve Higgins 1992). Bu açıdan bakıldığında son yirmi yıldır biriken veriler, 

aslında mitokondriyal-biyoenerjetik bozulma daha temel AH olaylarının bir ara 

ürününü yansıtırsa, bu bozulmanın AH bozulma ve dejenerasyonunda önemli ve 

muhtemel yukarı yönde rol oynadığını önermektedir. Diğer bir veri ise mitokondriyal 

bozulma AH‘nda bağımsız ya da muhtemel bir primer olay sunabilmektedir. 

2.10 Mitokondriyal Kaskadlar 

2.10.1 AH’nda sekonder mitokondiyal kaskad bulguları  

Aβ prekürsör proteinin (AβPP) ardıĢık kesimi Aβ adı verilen peptid ürünlerini 

üretmektedir. AH araĢtırmalarının dikkat çeken bir alanı, Aβ‘nın ve muhtemelen 42 

amino asit uzunluğundaki Aβ türlerinin özel oligomerik konformasyonlarının 

nörodejenerasyonu baĢlatacağını savunmaktadır (Walsh ve Selkoe 2007). Aβ varlığında 



45 
 

elde edilen kültüre edilmiĢ hücreler elektron taĢıma zinciri enzimleri aktivitesinde 

azalma göstermektedir (Pereira vd. 1998). Ayrıca Aβ izole edilmiĢ mitokondrilerde 

solunum zinciri fonksiyonlarını zayıflatmıĢtır (Casley vd. 2002).  

Bazı veriler Aβ ve mitokondriler arasındaki potansiyel önemli iliĢkilerin var 

olabileceğini gösterirken, bir mitokondriyal kaskad sonucunun varlığı bir yana bir Aβ 

ile indüklenen mitokondriyal lezyonun AH ile iliĢkisini güçlü bir Ģekilde ele 

almamaktadır. 

Sunulan bir raporda bu sorun daha doğrudan incelenmiĢtir (Cardoso vd. 2001). 

AraĢtırmacılar insan nöronal NT2 hücrelerinin besiyerine hücre ölümünü tetikleyen Aβ 

eklemiĢtir. Benzer Ģekilde mitokondriyal DNA (mtDNA)‘ları önceden bertaraf edilen 

NT2 hücreleri olan NT2 p0 hücreleri besiyerine de Aβ eklemiĢtir. Çünkü mtDNA 

yokluğunda p0 hücreler solunum zinciri alt ünitelerini üretemezler ve solunum yetersiz 

kalır. Aβ uygulaması p0 hücrelerine zarar vermez. Bu çalıĢmada genel olarak 

mitokondrilerin ve özellikle solunum zincirinin Aβ toksisitesine aracılık edebileceği 

önerilmiĢtir. Bu çalıĢma muhtemelen AH‘da Aβ kaynaklı mitokondriyal kaskad için bir 

olgu oluĢturan ilk çalıĢmadır. 

Mitokondrilerde yerleĢen Aβ‘nın nasıl mitokondriyal bozulmaya aracılık ettiğini ve 

aĢağı yönde patolojik kaskadlarla sonuçlandığı araĢtırılmıĢtır. Bu çalıĢmaların ilkinde 

Aβ‘nın araĢtırmacılar tarafından Aβ-bağlanan alkol dehidrogenaz (ABAD) olarak 

adlandırılan bir dehidrogenaz proteine bağlandığını gözlemlemiĢlerdir (Lustbader vd. 

2004). ABAD-Aβ fiziksel etkileĢimlerinin baskılanması oksidatif stress ve apoptozu 

azaltmıĢtır.  

Yapılan ikinci çalıĢmada ise Aβ mitokondriyal geçiĢ porunun bir bileĢeni olan siklofilin 

D (cypD)‘ye bağlanmıĢtır. CypD baskılanması oksidatif stress ve apoptozu azaltmıĢ ve 

yine cypD baskılanması AβPP transgenik farelerde biliĢsel performansın korunmasını 

sağlamıĢtır (Du vd. 2008). Bu çalıĢmaların sonuçları ile AH‘ nda fonksiyonel olarak 

önemli Aβ kaynaklı, mitokondri aracılı patolojik kaskadların muhtemel varlığı birbirini 

desteklemektedir. 
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AβPP bir mitokondriyal hedef motifi içermektedir (Wang vd. 2016a).  AβPP 

mitokondriye girdiğinde dıĢ mitokondriyal membrana translokazı 40 kilodalton 

(TOMM40) protein porunu içeren mitokondriyal giriĢ aparatlarını doğrudan geçer. Bu 

geçiĢ AβPP asidik domaininin varlığından dolayı tam olarak tamamlanmaz ve 

mitokondriyal içe alımda tutulan AβPP hem alt kısmı tıkar hem de mitokondriden 

sitoplazma içine çıkıntı yapar. Mitokondrilerde tutulmuĢ AβPP varlığının (sitozole 

doğru uzanan C-terminal ucu ile iliĢkill olarak) COX aktivitesini azalttığı rapor 

edilmiĢtir (Anandatheerthavarada vd. 2003). 

DeğiĢmiĢ kalsiyum homeostazisi, Aβ‘nın indükleyebildiği baĢka bir temel fizyolojik 

değiĢimi yansıtmaktadır (Supnet ve Bezprozvanny 2010b). Hem hücre hem de hayvan 

modellerinde Aβ hem kalsiyumun sitoplazmaya girme yeteneğini artırmakta hem de 

hücrelerin sitozolik kalsiyum seviyelerinin düĢme yeteneğini azaltmaktadır. Yüksek 

kalsiyum ATP üretimini azaltan mitokondriyal fonksiyonlara engel olur. Ek olarak 

oksidatif fosforilasyonun inhibisyonu mitokondriyi depolarize eder ve böylece 

hücrelerin kalsiyum yükünü tamponlama yeteneğini bozar. Buna bağlı olarak bazı 

araĢtırmacılar AH‘nda ―kalsiyum hipotezi‖ ni hedeflemiĢlerdir (Supnet ve 

Bezprozvanny 2010a). Bu kurguya göre kalsiyum homeostazisindeki Aβ kaynaklı 

değiĢimler mitokondriyal fonksiyonları olumsuz etkiler ve beyin fonksiyonunda AH 

iliĢkili diğer değiĢimleri tetikler. 

Transgenik kullanılarak çalıĢılan diğer araĢtırmalarda, örneğin mutant insan AβPP 

transgenini ifadeleyen farelerde solunum zinciri enzimi altünitelerinin belirgin 

dengeleyici bir aĢırı düzenlenmesi hem Aβ plak birikimi hem de davranıĢsal 

değiĢimlerden önce görülmüĢtür (Reddy vd. 2004). Yapılan son çalıĢmalarda AβPP aĢırı 

ifadelenmesi ya da Aβ maruziyetinin mitokondriyal fonksiyonu çeĢitli açılardan 

etkilediği gösterilmiĢtir (Pagani ve Eckert 2011). AβPP transgenik farelerde ve Aβ 

uygulanmıĢ kültür hücrelerinde mitokondriyal fizyon ve füzyon arasındaki denge 

fizyon lehinde kaymıĢtır (Manczak, Calkins ve Reddy 2011). Ayrıca az sayıda 

mitokondri dendritler boyunca dağılmıĢtır. Alzheimer hastalarının beyin analizleri 

benzer değiĢiklikler göstermiĢtir (Hirai vd. 2001). Eğer Aβ otopsi beyinlerinde bu 

mitokondriyal bozulmalara sebep olursa ve bu mitokondriyal bozulmalar nörolojik 
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fonksiyon kaybına veya nörodejenerasyona sebep olursa, bu durum Aβ kaynaklı 

mitokondri aracılı kaskadın bir kanıtını yansıtmıĢ olmaktadır (Wang vd. 2016a). 

Sekonder mitokondriyal kaskadın sebep ve sonuçları Ģekil 2.6‘da gösterilmiĢtir. 

 

 

ġekil 2.6 Sekonder mitokondriyal kaskad 

Sekonder mitokondriyal kaskadlar amiloid kaskad hipotezi ile uyumludur ve Aβ toksisitesine aracılık 

edebilmektedir. ġekilde gösterildiği gibi Aβ çeĢitli AH iliĢkili fonksiyonel değiĢimlere ve patolojilerine 

doğrudan dahil olabilmekte ve doğrudan ya da dolaylı olarak mitokondriyal fonksiyon bozukluğuna sebep 

olabilmektedir. Aβ kaynaklı mitokondriyal fonksiyon bozukluğu ek AH iliĢkili fonksiyonel değiĢimleri ve 

patolojileri baĢlatmakta ya da bunlara katkı sağlamaktadır. 

2.10.2 AH’nda primer mitokondriyal kaskad bulguları 

Enerji metabolizması enzimlerinin değiĢimini keĢfeden daha ilgi çekici bazı çalıĢmalar 

beyin dıĢı dokulardan kaynaklanmaktadır. Plateletlerde düĢük AH COX aktivitesini ilk 

kez bildirmiĢlerdir (Parker vd. 1990). Fibroblastlarda azalmıĢ KGDHC aktivitesini ve 
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kırmızı kan hücrelerinde düĢük transketolaz aktivitesini ilk kez göstermiĢlerdir 

(Gibson vd. 1988). 1980‘lerin ortalarında yapılan çalıĢmalarda AH örneklerinden 

alınan fibroblastlarda glikoz ve oksijen tüketiminin değiĢen örnekleri rapor edilmiĢtir 

(Sims vd. 1987b). AH beyinlerindeki biyokimyasal hasarlar nörodejenerasyonun bir 

sonucunu yansıttığı gibi, nörodejenerasyon tek baĢına beyin-omurilik ekseni dıĢında 

ve dejenere olmayan dokularda spesifik biyokimyasal hasarlara doğrudan sebep 

olamamaktadır. Enerji metabolizmasını etkileyen sinaptik kayıp gibi diğer yapısal 

beyin değiĢimleri benzer Ģekilde nöronal olmayan biyokimyasal hasarları doğrudan 

etkilememektedir. 

AβPP ya da Aβ farklı dokularda kendi üretim ve ekspresyonlarını sağlayarak 

biyokimyasal değiĢimleri muhtemelen tetiklemektedir. Bu noktada AβPP beyin 

dıĢında görünür ancak farklı izoformları ifade edilir. Aβ beyin dıĢındaki kan 

damarları, deri, derialtı dokular, bağırsak ve kas gibi çeĢitli dokularda mevcuttur 

(Joachim vd. 1989). AβPP‘nin Aβ‘ya periferik iĢlenmesi bölgesel olarak meydana 

gelmektedir ya da bazı dokularda Aβ‘nın bölgesel oluĢumunun artan bir Ģekilde 

görülmesine rağmen Aβ‘nın bu dokulara kolayca taĢınıp taĢınmadığı henüz tam olarak 

açıklanamamıĢtır. Bunun iki örneği ise kas ve platelet dokularını içermektedir 

(Catricala vd. 2012). 

AH örneklerinde beyin dıĢı dokularda farklı, tanımlanabilir biyokimyasal özelliklerin 

varlığı biyokimyasal seviyede AH‘nın beyinle sınırlı kalmayan bir hastalık olduğunu 

önermektedir. En azından tekbir rasgele beyinde Aβ‘nın oligomerizasyon-agregasyon 

olayının enerji metabolizması ya da AβPP homeostazisini diğer dokulara kıyasla nasıl 

değiĢtirdiğini gözlemlemek oldukça zordur. DeğiĢmiĢ Aβ homeostazisi AH 

örneklerinde beyin dıĢı biyoenerjetik ya da mitokondriyal özelliklere katkıda bulunsa da 

Aβ homeostazının kendi kendine çeĢitli dokularda neden değiĢtiği sorusu dikkate 

alınmaktadır. 

AH olan bireylerde enerji metabolizmasının değiĢmesinin, AβPP veya Aβ‘dan bağımsız 

olarak varolduğu ve değiĢmiĢ enerji metabolizmasının, AβPP ve Aβ homeostazında 

değiĢikliklere yol açtığı ihtimali vardır. Mevcut veriler bu olasılığı desteklemektedir. 
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Hücre kültürü deneylerinde COX inhibisyonunun, Aβ üreten amiloidogenik yolak 

yoluyla AβPP iĢlenmesini değiĢtirdiğini bulmuĢlardır (Gabuzda vd. 1994). 

Mitokondrilerde oluĢan reaktif oksijen türleri, AβPP lerin Aβ‘ya iĢlenmesinin 

değiĢmesinde önemli rol oynayabilmektedirler (Leuner vd. 2012). Diğer bir hücre 

kültürü çalıĢması, hücre biyoenerjitiklerinin dahil olmasının AβPP iĢleyiĢini 

amiloidogenik olmayan yolaklardan kaçarak muhtemelen amiloidogenik yolak yoluyla 

değiĢtirdiğini önermiĢtir (Webster vd. 1998). 

Transgenik farelerde yapılan bir çalıĢmada mutant insan AβPP geninin ve düzeltme 

okuması hasarlı mtDNA polimeraz mtPOLG‘nın eĢ zamanlı olarak ifadelenmesinin 

Aβ plak birikimini artırdığı gösterilmiĢtir (Kukreja vd. 2014). Mutant mtPOLG 

transgeninin varlığından dolayı bu fareler aĢırı somatik mtDNA mutasyonları ve 

mitokondriyal fonksiyon kaybı kazanır (Kujoth vd. 2005). Bu bulgu mitokondriyal 

fonksĢiyon kaybını plak birikimine bağlamaktadır.  

Yapılan baĢka bir çalıĢmada AβPP transgenik fareler oluĢturmak için farelerin 

mitokondrileri orijinlerinde ilk olarak değiĢtirilen özel bir soy stratejisi kullanılmıĢtır 

(Scheffler vd. 2012). Daha özel olarak, araĢtırmacılar farklı fare soylarından 

mitokondrileri içeren fareler oluĢturmuĢtur. Sonuçta, çeĢitli fare gruplarında sadece 

mtDNA dizileri değiĢmiĢtir. Bu çalıĢma araĢtırmacıların farklı bireylerin mtDNA‘sını 

içeren insan hücre hatlarını oluĢturduğu sitoplazmik hibrid (sibrid) hücre hatlarında 

çalıĢılan önceki iki çalıĢmayı temsil etmektedir (Onyango vd. 2010). Her iki çalıĢmada 

da AH gösteren bireylerden gelen mtDNA‘ların olduğu ve yaĢları eĢleĢen control 

grubundan gelen mtDNA‘ların olduğu bir grup sibrid hücre hattı oluĢturulmuĢtur. Her 

olguda AH bireylerinden gelen mtDNA içren sibrid hücre hatlarında daha fazla Aβ 

üretilmiĢtir. 

―Mitokondriyal kaskad hipotezi‖ mitokondrilerin AH‘nın primer kaynakları olarak nasıl 

iĢ gördüklerini açıklama teĢebbüsünde bulunan bir düĢünceyi temsil etmektedir 

(Swerdlow vd. 2014). Ayrıca mitokondriyal fonksiyon yaĢlanma ile birlikte genel 

olarak azalmaktadır (Swerdlow vd. 2017), niçin ilerleyen yaĢların AH‘nın temel ve en 

büyük risk faktörü olduğunu açıklayan bir platform sağlayarak yaĢlanma ve AH 
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arasında bir köprü kurar (Swerdlow 2007). Mitokondriyal kaskad hipotezi elde edilen 

veriler ıĢığında iki açıdan desteklenmektedir: (i) kalıtsal mtDNA varyantları 

mitokondriyal fonksiyonları ve yaĢlanmayı etkiler ve (ii) beyindeki somatic mtDNA 

mutasyonları ilerleyen yaĢla birlikte biriken mitokondriyal fonksiyonları etkiler. 

 

ġekil 2.7 Primer mitokondriyal kaskad 

Primer mitokondriyal kaskad amiloid kaskad hipotezi ile uyumlu değildir. Bu kurgu ile zayıflamıĢ 

mitokondriyal fonksiyon ve iliĢkili biyoenerjitik değiĢimler Aβ hemoastazisini değiĢtirmekte ve Aβ 

birikimine yol açmaktadır. Aβ diğer AH iliĢkili fonksiyonel değiĢikliklerin ve patolojilerin geliĢimine 

katkı sağlayabilir sağlamayadabilir. 

Mitokondriyal kaskadın (primer ya da sekonder olayların) aslında AH‘nda bir 

öneminin olmaması hala muhtemeldir. Eğer öyleyse, AH bireylerden alınan 

mitokondriler ile AH olmayan bireylerden alınan mitokondriler arasında gözlenen 

farklılıkların sorumlu sürecin hastalık ile iliĢkili fakat katkıda bulunmayan bir biyo-

belirtecini veya sorumlu sürecin son aĢamalı bir yapısını oluĢturduğunu ima eder. 

Mitokondrilerde ve mitokondriyal fonksiyondaki beyin dıĢı farklılıkların nedenini 

açıklamak oldukça zordur ancak potansiyel açıklamaların olması hala muhtemeldir. 

Örneğin, AH riskini etkileyen genetik bir parametre mitokondrilerdeki ya da onların 

fonksiyonlarındaki iliĢkili olmayan değiĢimin fizyolojik olarak bir dağılıma yol 
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açabilir.  APOE ya da muhtemelen TOMM40 genotipleri belirli bir dereceye kadar bir 

fenomen olarak aracılık edebilir (Wilkins vd. 2017). Bu uyarılara rağmen birçok 

kaynak, AH bireylerden alınan mitokondrinin ya da indüklenmiĢ mitokondriyal 

fonksiyon bozukluğunun AH iliĢkili birçok moleküler olayın tekrar olduğunu ortaya 

koymaktadır. Mitokondri Ģüphesiz oksidatif stress, kalsiyum homeostazisi ve hücre 

ölümünü içeren hücresel süreçlere önemli bir Ģekilde katkıda bulunmaktadır. 

Bu faktörler, AH olgularında anatomik olarak yayılan mitokondriyal fonksiyon 

değiĢikliklerinin basitçe rastlantısal olaylardan veya hastalık eserlerinden daha 

fazlasını temsil ettiğini ileri sürmektedir. 

2.11 TOMM40 

Yakın zamanda baĢka bir gen mitokondriyal membran dıĢ zarı translokazı (TOMM40), 

AH riski ile iliĢkili bulunmuĢtur. TOMM40 geni (12470 bç, 10 ekzon) kromozom 

19q13 bölgesinde APOE, APOC1, APOC2 ve APOC4 genleri ile aynı gen kümesinde 

yer almaktadır. Bu gen 361 amino asitten oluĢan tom40 proteinini kodlar. Tom40 

proteini mitokondrilerin normal fonksiyonu için gerekli tüm proteinlerin taĢınmasında 

görevli TOM kompleksinin merkez altünitesini oluĢturur (Johnson vd. 2011). TOMM40 

homolog geninin 6. intronu ile birlikte poli-T nükleotid tekrar uzunluğu (rs10524523, ya 

da kısaca ―523‖) AH riski ile iliĢkili bulunmuĢtur (Lutz vd. 2010). TOMM40 üç allelik 

varyasyona sahiptir: kısa (S), uzun (L) ve çok uzun (VL). Kısa poli-T tekrarları 

(örneğin; ≤ 16) koruyucu olabilirken uzun poli-T tekrarları (örneğin; ≥ 27) AH ve erken 

baĢlangıçlı AH riski ile iliĢkilidir (Li vd. 2013). 

AH Nörogörüntüleme GiriĢim çalıĢmaları Alzheimer hastalarında ve MCI‘da VL/VL 

genotipinin iki kat daha yaygın olduğunu ve hipokampal atrofi ile iliĢkili olduğunu 

göstermiĢtir (Shen vd. 2010). Bir vaka kontrol çalıĢmasında S/S genotip ile 

karĢılaĢtırıldığında tek uzun allele sahip bireylerin AH için 2.96 kat daha fazla risk 

taĢıdığı ve iki uzun allel taĢıyan bireylerin ise 5.66 kat fazla risk taĢıdığı; ek olarak bu 

uzun allel taĢıyan bireylerin kısa allel taĢıyan bireylerde AH baĢlama yaĢının 3 yıl daha 

erken olduğu bulunmuĢtur (Li vd. 2013). Dahası poli-T allelleri sayısı beyinde oluĢan 
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nevritik ipliklerin sayısı ile pozitif iliĢkilidir (Li vd. 2013). Diğer çalıĢmalarda uzun 

TOMM40 poli-T uzunluğunun eylemsel bellek üzerinde daha zayıf performans 

(Johnson vd. 2011) ve daha küçük hipokampal hacim ile iliĢkili olduğu bildirilmiĢtir 

(Bis vd. 2012). 

TOMM40‘ın bağımsız olarak AH riski ile iliĢkili olup olmadığı ya da APOE genotipi 

ile iliĢkili riske tabi olup omadığı tam olarak henüz anlaĢılamamıĢtır (Ferencz vd. 2013). 

Bu iki genin etkisini ayırmak çok zordur çünkü bu genler bağlantı dengesizliğindedir. 

Yani raslantısal oluĢumda olduklarından daha az olarak yeniden birleĢmektedir  

(Mastaglia vd. 2013). 

APOE‘den bağımsız olarak TOMM40‘ın rolünün tespit edilmesine yardım etmek için 

sadece APOE ε3/ ε3 genotipi taĢıyan bireylerde bazı çalıĢmalar yapılmıĢtır (Li vd. 

2013). Bu karmaĢıklığa rağmen bazı çalıĢmalarda serebrospinal sıvıda TOMM40‘ın 

APOE seviyeleri ve hipokampusta APOE ekspresyonu ile iliĢkili olduğu bulunmuĢtur 

(Bekris vd. 2010a), bu da TOM40‘ın AH geliĢimi ve riskinde fonksiyonel bir rol 

oynadığını önermektedir (Li vd. 2013). TOMM40 ile ilgili kısmen küçük bir araĢtırma 

kütlesinden ve çoğu çalıĢmanın öncelikli olarak beyaz ırıklı kiĢilerin örneklerinde 

yürütüldüğünden, TOMM40 ekspresyonunun ve poli-T tekrarlarının uzunluğunun ırk 

veya etnik gruba göre değiĢme derecesi bilinmemektedir (Roses vd. 2014). Bununla 

birlikte ilk bulgular APOE gibi AH ile iliĢkili olduğunu ve poli-T tekrar uzunluğunun 

ırk ya da etnik gruba göre değiĢtiğini önermiĢtir. Örneğin, beyaz ırıklıların 

populasyonlarındaki poli-T tekrar sayıları 14 ile 39 arasında yayılmaktadır ancak Afrika 

kökenli Amerikan polpulasyonlarında poli-T tekrar sayıları 14 ile 54 arasında 

yayılmaktadır; bu farklılığın GBAH ve GBAH baĢlangıç yaĢını nasıl etkilediği henüz 

tam olarak aydınlatılamamıĢtır (Roses vd. 2014). TOMM40 ifadesinde herhangi bir ırk 

veya etnik grup farkını ortaya çıkarmak için daha çeĢitli örneklerde yürütülen 

gelecekteki araĢtırmalara ihtiyaç vardır. Son olarak TOMM40, ε4 aleli olmayan 

bireylerin de AH geliĢtirmede genetik riskinin artmıĢ olabileceğini öne sürdüğü için 

önemlidir. 
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2.11.1 TOMM40 ve mitokondriyal fonksiyon bozulması 

TOMM40‘daki mutasyonlar AH‘nın yeni bir belirteci olan mitokondriyal fonksiyon 

bozulmasında yüksek potansiyele sahiptir (Grimm, Friedland ve Eckert 2016). 

TOMM40 mitokondriye sitoplazmik peptid ve protein taĢınmasında rol alan TOM 

kompleksinin kanal oluĢturan alt ünitesi olan Tom40‘ı kodlar. Tom22 altünitesine 

bağlanan üç Tom40 alt ünitesinden oluĢan Tom40 porları Tom kompleksi içinde temel 

rol oynar.  Her Tom40 altünitesi sitoplazmadan mitokondri iç ve dıĢ zar arasındaki 

boĢluğa taĢınacak olan prekürsör proteinlerin membran boyunca geçebileceği bir por 

oluĢturur. Tom5, Tom6 ve Tom7 altüniteleri porların dıĢ çevresinde yer alır. YaklaĢık 

1500 çekirdekte kodlanan mitokondriyal protein sitozolden mitokondriye Tom 

kompleksi aracılığıyla taĢınır. 

Deneysel çalıĢmaların sonuçları Tom40‘ın değiĢen ekspresyonunun nörolojik 

hastalıkların büyük bir kısmı ile bağlantılı olabileceğini önermektedir (Gottschalk vd. 

2014). Özellikle normal mitokondriyal fonksiyon için ihtiyaç duyulan proteinlerin 

geçiĢini engelleyen AβPP, Tom40 porunu bozabilmektedir. TOMM40 geninin genetik 

varyantları ve AH arasındaki güçlü bağlantı bu hastalığın genetik iliĢkili birçok 

çalıĢmasında tespit edilmiĢtir. TOMM40 genindeki polimorfizmlerin meta-analizi (Bao 

vd. 2016) rs157580 minör allelinin (TOMM40 intron bölgesi) azalan AH riski ile 

önemli derecede iliĢkili olduğunu göstermiĢtir. Oysa rs2075650 minör alleli (TOMM40 

intron bölgesi) AH artan riski ile iliĢkili bulunmuĢtur.  Ayrıca Kanada populasyonunda 

yapılan AH vaka kontrol çalıĢmasında rs2075650‘nin bu hastalık ile iliĢkisi 

kanıtlanmıĢtır (Omoumi vd. 2014). AH risk faktörlerinden depresyon ile rs2075650 

arasındaki iliĢki çalıĢılmıĢ ve rs2075650 G alleli yaĢam boyu değpresyon için önemli bir 

risk faktörü olarak bulunmuĢtur ve depresif bireylerde düĢük dıĢadönüklüğün önemli bir 

belirteci olmuĢtur (McFarquhar vd. 2014). Bununla birlikte yapılan analizlerde Çin 

populasyonunda AH ve rs2075650 arasında önemli bir iliĢki bulunamamıĢtır (He vd. 

2016).  

AH geliĢiminde mitokondriyal fonksiyon bozukluğunun rolünü açıklamak için 

mitokondriyal kaskad hipotezi ortaya atılmıĢtır (Swerdlow 2016). Bu hipotez, Aβ 
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birikimi, sinaptik bozulma, NFTlerin oluĢumu ve nötonal ölüme sebep olduğu için 

mitokondriyal fonksiyon bozulmasının sporadik AH‘nda primer olay olduğunu 

savunmaktadır. Aslında mitokondriyal fonksiyon bozulmasının AH‘nda yaygın görülen 

bir olay olduğu birçok çalıĢma ile gösterilmiĢtir. 

TOMM40 SNPleri ile iliĢkili olarak meydana gelen mitokondrinin fonksiyonel 

bozulması yetersiz ATP (ve/veya ROS) üretimine yol açmaktadır ki bu durum nöron ve 

glia metabolizmasını olumsuz etkileyerek ilgili hücre türlerinin ölümünü 

hızlandırmaktadır. Mitokondriyal fonksiyon bozulması ATP çıkıĢını azaltırsa, NFT 

oluĢumu için gerekli olan tau fosforilasyonunu da içeren protein fosforilasyon miktarını 

ve genel oranını olumsuz olarak etkiler. 

2.11.2 TOMM40 polimorfizmleri ve AH 

GBAH poligenik analizi ile iliĢkili olarak Çin‘de yapılan bir çalıĢmada SNP sayısının 

GBAH ile iliĢkili olduğu genom çapında iliĢki çalıĢması yoluyla tespit edilmiĢtir. SNP-

SNP etkileĢiminin tanımlanması GBAH‘ın genetik temellerinin anlaĢılmasında önemli 

rol oynamıĢtır. Bu çalıĢmada 229 GBAH vakasında ve 318 kontrol bireyinden oluĢan 

Çin halkı topluluğunda 58 SNP taranmıĢtır ve birbirleriyle etkileĢimi bir seri analiz 

yöntemleri ile tespit edilmiĢtir. 7 risk oluĢturan SNP ve 6 koruyucu SNP GBAH ile 

iliĢkili olarak tanımlanmıĢtır. TOMM40 rs1160985 SNP‘si risk oluĢturan SNP olarak 

tanımlanmıĢken TOMM40 rs157581 SNP‘si koruyucu SNP olarak önerilmiĢtir. Her 

ikisi de AH‘nın bir türü olan GBAH için önem taĢımaktadır (Jiao vd. 2015). 8 

althaplotip TOMM40‘ın üç SNP‘si ile birleĢtirilmiĢ ve sadece althaplotip G-T-C 

(rs157581-rs11556505-rs1160985) GBAH riskine önemli derecede yatkın bulunmuĢtur. 

Yapılan ilgi çekici bir çalıĢmada rs1160985 SNP‘sinin serum gliserid konsantrasyonu 

ile iliĢkili olduğu bulunmuĢtur (Jiao vd. 2015). 

Rus populasyonunda TOMM40‘ın polimorfik varyantlarının iliĢkisinin araĢtırıldığı 

baĢka bir çalıĢmada ise farklı genotip taĢıyıcıları arasında total kolestrol, HDL kolestrol 

ve glikoz seviyelerinde istatiksel olarak önemli farklılıklar bulunmamıĢtır. Üç 

polimorfik varyant (rs741780, rs1160985 ve rs8106922) kan serumundaki trigliserid 
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içeriği ile iliĢkisi bulunmuĢ ve TC*rs741780, CT*rs1160985 ve AG*rs8106922 

heterozigot genotiplerini taĢıyan bireylerde TG seviyesi homozigot taĢıyıcılardan daha 

yüksek bulunmuĢtur. Bu sebeple TG seviyelerindeki çeĢitlilik TOMM40 geninin 

rs741780, rs1160985 ve rs8106922 varyantları ile iliĢkili olduğu bildirilmiĢtir (Salakhov 

vd. 2014). Ayrıca TOMM40 geninin rs741780, rs1160985 ve rs8106922 polimorfik 

varyantları ile TG arasında rs741780 varyantı ile DBP arasında yeni iliĢkiler olduğunu 

göstermiĢlerdir. Çünkü TOMM40‘ın çalıĢılan polimorfik varyantları genin intron 

bölgesinde yer almaktadır, bu lokuslar TOMM40 geninin fonksiyonel aktivitesini 

düzenleyici bir etkiye sahiptir ve apolipoprotein kodlayan genlerin oldukça yakınında 

yer almaktadır. Örneğin yapılan çalıĢmada TOMM40 ve APOE genlerinin polimorfik 

varyantlarının karĢılıklı olarak birbirinin promotor aktivitesini etkilediği gösterilmiĢtir 

(Bekris vd. 2012). 

Bunun yanısıra TOMM40 polimorfizmlerinin, GBAH patogenezi ve teĢshisinde önemli 

olabilen hipokampal atrofi (Hwang vd. 2011), CSF biyobelirteçleri (Kim vd. 2011) ve 

APOE protein seviyeleri  (Bekris vd. 2010) ile iliĢkili olduğu rapor edilmiĢtir. Önemli 

bir Ģekilde, APOE ve TOMM40 polimorfizmleri arasında istatiksel açıdan önemli bir 

etkileĢim olduğu gözlenmiĢtir, APOE e4 APOE ve TOMM40 arasındaki bölgesel 

etkileĢimde en önemli GBAH alleli olarak kalmıĢtır. TOMM40 polimorfizmlerinin 

Alzheimer hastalarında hipokampustaki ve biliĢsel olarak normal bireylerin CSF‘sinde 

APOE protein seviyesini etkilediğini rapor etmiĢlerdir (Bekris vd. 2010a). 

Ayrıca TOMM40 varyantları ile APOE arasındaki etkileĢimin CSF‘deki nörofilament 

seviyelerini etkilediğini ve APOE e4 ile iliĢkili olarak subkortikal bozulmayı etkilediği 

rapor edilmiĢtir (Bruno vd. 2012) ve TOMM40 varyantlarının APOE-e2, e3 ya da e4 

tarafından kodlanan APOE izoformları ile karmaĢık bir Ģekilde etkileĢimde olan spesifik 

Tom40 izoformlarının üretimini etkileyebildiği yapılan çalıĢmalarda bildirilmiĢtir 

(Roses vd. 2010). 

Aynı zamanda bu tür çalıĢmalar Çin populasyonlarında baĢarıyla tamamlanmıĢtır ve 

etnik olarak homojen olan Kuzey Çin Halk populasyonunda GBAH riskini etkileyip 

etkilemediğini tespit etmek için TOMM40 geninde 4 SNP (rs157580, rs2075650, 



56 
 

rs11556505 ve rs1160985) seçilmiĢtir. Ayrıca birçok iliĢki çalıĢması bu 4 SNP ile AH riski 

arasında önemli iliĢkinin olduğunu göstermiĢtir (Ma vd. 2013). rs1160985‘ye iliĢkin olarak 

araĢtırmacılar tüm örneklerde ya da APOE e4 taĢıyıcısı olmayan bireylerde önemli bir iliĢki 

gözlemlememiĢlerdir ancak GBAH hastalarında kontrol grubuna göre daha yüksek sıklıkta 

bu SNP‘nin T allelini gözlemlemiĢleridir.  

Japon populasyonunda yapılan Japon Alzheimer hastası bireylerde TOMM40 ve APOE gen 

ekspresyonları ve biliĢsel zayıflama arasındaki iliĢkinin araĢtırıldığı baĢka bir çalıĢmada 

TOMM40‘ın APOE ile çok yakın bölgelerde olduğu ve dengesiz bağlantı oluĢturdukları 

gösterilmiĢtir (Humphries vd. 2005). TOMM40‘ınrs59007384 polimorfizminin genom 

çapında iliĢki çalıĢmalarında kortikal Aβ birikimi ile iliĢkili olduğu rapor edilmiĢtir  

(Ramanan vd. 2014). Ayrıca temporal ve oksipital kortekste TOMM40 523 poli-T 

genotiplerinin TOMM40 mRNA ekspresyon seviyesini etkilediği bulunmuĢtur (Goh vd. 

2015). Periferal kanda TOMM40 mRNA ekspresyon seviyesi AH sürecinde baskılanmıĢtır 

bu sebeple yararlı bir diyagnostik belirteç olabilir (Valente vd. 2004). 

Ancak TOMM40 mRNA seviyesi beyaz ırıklı AH bireylerde sağlıklı kontrol bireyleri ile 

karĢılaĢtırıldığında temporal kortekste önemli derecede artmıĢtır (Goh vd. 2015). AH 

bireylerin ölüm sonrası frontal korteksinde TOMM40 mRNA ekspresyonu kontrole kıyasla 

patolojik ever göz ardı edilerek hem baskılanmıĢ ve fazla ekspres gözlemlenmiĢtir. 

(Manczak vd. 2011). Bu sonuçlar neticesinde TOMM40 mRNA ekspresyonunu tespit 

etmek için kullanılan kan ve beyin örnekleri arasında çapraz bir iliĢkinin olup olmadığı 

henüz tam olarak aydınlatılamamıĢtır ancak periferall kandaki azalmıĢ TOMM40 mRNA 

ekspresyon seviyesi AH erken evreleri için bir biyobelirteç olarak kullanılabilir.  

Son olarak bu hastalıkla ilgili çalıĢmalarda TOMM40 gen ürününün (tom40) amiloid β 

prekürsör proteinine bağlandığı stabil bir kompleks oluĢturduğu ve solunum zinciri öncü 

proteinlerinin transmembran geçiĢini engellediği bu yüzden mitokondriyal fonksiyon 

bozulmasına sebep olduğu gösterilmiĢtir (Devi vd. 2006). Mitokodriyal bozulmanın takip 

ettiği mitokondriyal geçiĢin ihlali, çalıĢılan genlerin allelik varyantlarının demans özellikle 

de AH için risk faktörleri ile iliĢkisine aracılık eden mekanizmalardan biri olabillir.   
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

3.1 Kan Örneklerinin Toplanması 

Bu çalıĢmada araĢtırmaya dâhil edilen hasta ve kontrol grubu kanları, daha önceden 

Ankara Atatürk Eğitim ve AraĢtırma  Hastanesi‘ne baĢvuran Türk 38 Alzheimer 

tanılı hasta ve 100 sağlıklı bireylerden elde edilen kan örnekleri ‗Türk 

Populasyonundaki Alzheimer Hastaları İle Presenilin- 2 Geninin İlişkisi, 2010/09/11.5’ 

konulu proje kapsamında toplanarak, saklanmıĢtır. ÇalıĢmada bu kan örneklerinin 

önceden izole edilmiĢ DNA‘ları kullanılmıĢtır. 

3.2 Kandan Genomik DNA Ġzolasyonu 

Hastalardan ve sağlıklı bireylerden alınan peripheral kan örneklerinden Fenol-kloroform 

yöntemiyle genomik izolasyonu yapılmıĢtır. Ailelerden ve bireylerden venöz yolla 10 cc 

lik kan içinde 0.5 M EDTA bulunan tüp içine alınmıĢtır. Daha sonra +4 °C‘de 2000 

rpm‘de 15 dk santrifüj edilip kanın süpernatan kısmı atılmıĢtır. Kalan pellet üstüne 25 

ml RBC buffer eklenip, çalkalanıp ve buza gömülerek kararıncaya kadar 20-30 dk 

bekletilmiĢtir. Daha sonra 4000 rpm‘de +4 °C‘de 20dk santrifüjlenip, üsteki süpernatan 

atılmıĢtır. Bu sırada tüpün dibinde, oluĢan lökosit halkasınınsüpernatanla birlikte 

boĢaltılmamasına dikkat edilmiĢtir. Lökosit pelte üzerine, 1 Ml RBClyiss buffer 

eklenmiĢ, kısaca vortekslenmiĢtir. Tüp içinde 200 mikrolitre pellet 

(lökositsolüsyonundan) alınarak bir baĢka tüpe aktarılmıĢtır. Bunun üzerine, STE, % 

10‘luk SDS ve Proteinaz K eklenmiĢ ve bir gece 37 °C‘lik su banyosu içinde 

bekletilmiĢtir. Ertesi gün 1:1 oranında phenol/kloroform konup 10 dk çalkalanarak 10 

dk buza gömülmüĢtür. Dahasonra 4000 rpm‘de +4 °C‘de 20 dk santrifüjlenmiĢtir, 

Santrifüjden sonra süpernatan baĢka birtüpe alınmıĢ ve üzerine 1/10‘u kadar 2M Na 

asetat ve toplam hacmin 2 kadar % 95‘liketanol konularak, hafifçe çalkalanmıĢtır. Bu 

aĢamada DNA görülür hale gelmiĢtir.  
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DNA –20 °C‘de bir gece bekletilmiĢtir.Ertesi gün 4000 rpm‘de +4 °C‘de 20 dakika 

santrifüjlenmiĢtir. Bu durumda DNA dibe çökmüĢ olacağından, süpernatan atılmıĢtır. 

Üzerine 500 mikrolitre % 70‘lik etanol ilave edilmiĢtir ve 4000 rpm‘de +4 °C‘de 20 dk 

santrifüjlenmiĢtir. Süpernatan atılarak, pellet, etanol kokusu geçinceye kadar oda 

ısısında bekletilerek kuruması sağlanmıĢtır. Pellet üzerine 1mM TE (Tris-edta) ilave 

edilerek, 37 °C‘lik sıcak su banyosunda DNA‘lar bir gece bekletilmiĢtir. Böylece 

Alzheimer`lıTürk hastalarının ve sağlıklı bireylerin DNA örnekleri gen bankası olarak 

elde edilmiĢtir ve ileridekiçalıĢmaları için ana kütüphane oluĢturmuĢ olmaktadır. 

3.3 Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) 

1985 yılında K.Mullis ve arkadaĢları Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR)‘nun 

bulunmasıyla moleküler biyoloji ve moleküler tıp alanlarında büyük bir ilerleme 

kaydetmiĢtir. PZR, kendine ait bir DNA parçasının kopyalarının primerler tarafından 

yönlendirilerek, enzimatik olarak sentezlenmesi ile tanımlanan in vitro bir yöntemdir. 

PZR ile insan genomik DNA‘sı gibi karmaĢık DNA kalıplarından özgül DNA 

parçalarının sentezinin birkaç saat içinde gerçekleĢtirilebilir hale gelmesi, bu 

teknolojinin yaygınlaĢmasında baĢlıca rol oynamıĢtır. Günümüzde bu teknolojiyi, alelik 

dizi varyasyonlarının tespit edilebilmesi ile doku transplantasyonu için doku tipinin 

belirlenmesi, adli tıp örneklerinin genetik tiplendirmesi (analık-babalık tayini) gibi 

tıbbın diğer kollarında, tarımda (tohum saflığının belirlenmesi), sistematik ve evrim 

çalıĢmaları gibi birçok alanda (doğadaki çeĢitli canlı türlerinin tanısı, türler arası 

polimorfizmin belirlenmesi) kullanmak olası hale gelmiĢtir. 

Polimeraz zincir reaksiyonu, çift zincirli bir DNA molekülündeki hedef dizilere iki 

oligonükleotid primerin bağlanması ve uzaması esasına bağlı olarak yapılır. Primerler, 

kalıp DNA molekülü denatüre edildikten sonra, tek iplikli DNA molekülleri üzerinde 

kendilerine tamamlayıcı olan bölgelere hibridize olurlar. Primerlerin özgül olarak 

dizilere bağlanması düĢük sıcaklık derecelerinde gerçekleĢir. DNA polimeraz enzimi, 

uygun tampon ve dört çeĢit deoksiribonükleotit trifosfat (dNTP) varlığında primerin 

3‘hidroksil ucundan uzamasını sağlar. Bu Ģekilde kalıp DNA ipliğine tamamlayıcı olan 

yeni DNA molekülü sentezlenmiĢ olur. Bir PCR döngüsü; denatürasyon, primerin 
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bağlanması (annealing) ve uzama (extension) olarak adlandırılan üç aĢamadan oluĢur. 

Artarda tekrarlanan bu evrelerle DNA parçaları üssel olarak artıĢ gösterir. Bu üssel 

artıĢın nedeni, bir döngü sonucu sentezlenen ürünün ardıĢık döngüde diğer primerler 

için kalıp görevi yapmasıdır. PZR boyunca biriken ürünlerin boyu iki primerin boyu ve 

hedef  DNA bölgeleri arasındaki mesafelerin toplamı kadardır. 

Matematiksel olarak amplifikasyon 2
n
 formülü ile ifade edilir. ―n‖ döngü sayısı olarak 

belirtilir ve potansiyel olarak her döngünün % 100 verimle gerçekleĢtiği varsayılırsa; 

örneğin 20 döngü sonucunda 2
20

 kat ürün meydana gelir.  

PZR‘ın temel bileĢenleri olan kalıp DNA molekülü, DNA polimeraz enzimi, primerler, 

dNTP karıĢımı, tampon ve MgCI2 aynı zamanda PZR verimini de tetikleyen önemli 

parametrelerdir(Temizkan ve Arda 2004). 

3.3.1 TOMM40 geninde rs1160985 ve rs157581 SNP’leri PZR ile çoğaltılması 

ÇalıĢma kapsamında kullanılacak olan primer çiftleri Primer3 (v. 0.4.0) programı 

kullanılarak tarafımızdan dizayn edilmiĢtir. 

rs1160985 C>T polimorfizmini incelemek için, F5‘-GTACCCTGCTAGGCTCGAAA-

3‘ ve R5‘-GCTGGCATCATCTCTCTGTG-3‘ primer çifti kullanılarak 225 bçlik bölge 

çoğaltılacak ve Tail (MaeII) restriksiyon enzimiyle kesilecektir.  TOMM40 geni ekzon 

içi polimorfizmi olan rs157581 T>C değiĢikliğini belirlemek için ise F5‘-

GGGTGGTAGGGAAGGAAGAG-3‘ ve R5′ GAGTAATTGGGCCGAGTGTG-3′ 

primer çiftleri  kullanılarak PCR yapılacaktır. PCR ile çoğaltılan T>C polimorfizmini 

içeren 224 bç‘lik bölge EcoRII restriksiyon enzimi ile kesilerek RFLP analizi 

yapılacaktır. 
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Çizelge 3. 1 TOMM40 genin ekzon bölgelerinin çoğaltımı için kullanılan primer çiftleri 

Primerler  5’-3’ dizisi  Ürün boyutu  

rs1160985-F  

(ileri) 

rs1160985-R (geri) 

F5‘-GTACCCTGCTAGGCTCGAAA-3‘ 

R5‘-GCTGGCATCATCTCTCTGTG-3‘ 

 

225 bç 

rs157581-F (ileri) 

rs157581-R (geri) 

F5‘-GGGTGGTAGGGAAGGAAGAG-3‘ 

R5′ GAGTAATTGGGCCGAGTGTG-3′ 

224 bç 

 

TOMM40 genin belirtilen ekzon bölgelerinin çoğaltımı için gerekli koĢulları sağlayan 

PZR karıĢımı aĢağıda belirtildiği Ģekilde hazırlanmıĢtır [Çizelge 3.2] 

Çizelge 3.2 TOMM40 genin ekzon bölgelerinin çoğaltımını gerçekleĢtirmek üzere 

belirlenen reaksiyon bileĢen miktarları  

Reaksiyon BileĢenleri  1X20μL  

Kalıp DNA  2 μl  

PZR Master mix (12.5 mM MgCI2 

içerir)  

4 μl  

Ġleri primer (F)  (10 pmol/ μl)  0.5 μl  

Geri primer (R)  (10 pmol/ μl)  0.5 μl  

Steril distile H2O  13 μl  

Toplam Hacim  20 μl  

 

PZR aĢağıda belirtilen koĢulda yapılmıĢtır. 

 

95 °C 4dk              1 döngü  

 

95°C 30s   

 

59 °C 45s             30 döngü  

 

72 °C 30s  

 

72 °C 5dk             1 döngü 
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3.4 PZR Ürünlerinin (rs1160985 ve rs157581 SNP’leri) Agaroz Jel Elektroforezi ile 

Kontrolü 

Reaksiyonlar sonucunda elde edilen rs1160985 ve rs157581 SNP’lerine ait PZR 

ürünleri % 2 agaroz jelde kontrol edilmiĢtir. Agaroz jel elektroforezi yöntemi, 

büyüklükleri 100 bp ve 25 kb arasında değiĢen DNA fragmentlerinin ayrılmasında en 

etkili yoldur. Agaroz, Gelidium ve Gracilaria cinsi deniz yosunlarından izole edilmiĢtir 

ve ‗L ve D-galaktoz‘ subunitleri tekrarlarından oluĢur. JelleĢme sırasında, agaroz non-

kovalent Ģekilde polimerleĢir ve jelin moleküler eleme özelliğini belirleyen art arda 

gelen dizi ağlarını oluĢturur. Agaroz jelin kullanımı DNA ayrımı için çağ niteliğinde 

olmuĢtur. Agaroz jel kullanımına geçiĢten önce, DNA temel olarak yalnızca molekül 

büyüklüğüne göre ayrım yapabilen sükroz–yoğunluk gradient santrifigasyonu ile 

ayrıĢtırılıyordu. DNA‘nın agaroz jel elektroforezi ile ayrımında  DNA, önceden jel 

içerisindeki kuyucuklara yüklenir ve akım uygulanır. DNA (ve RNA)‘nın fosfat 

omurgası negatif yüklüdür; bu nedenle elektriksel bölge oluĢturulduğunda pozitif yüklü 

anoda hareket ederler. DNA, homojen kütle oranına sahip olması nedeniyle agaroz jelde 

büyüklüklerine göre gruplandırılır ve moleküler ağırlığının logaritması ile ters orantılı 

olarak göç eder. DNA molekülünün jel boyunca göç oranı; 1)DNA konformasyonuna, 

2)Etidyum bromür (EtBr) varlığına, 3)DNA molekülünün büyüklüğüne 4) Uygulanan 

voltaja 5) Agaroz konsantrasyonuna 6) Agaroz ve elektroforez tamponunun özelliğine 

bağlıdır (Lee  vd. 2012a). 

Agaroz 0.5X TBE tamponu (Tris-Borat-EDTA) içerisinde kaynatılarak çözülmüĢtür, 

soğutma iĢlemini takiben 2.5 μl EtBr (interkalasyon ajanı) eklenerek, elde edilen 

karıĢım, tarakları yerleĢtirilerek hazırlanan yatay elektroforeze dökülmüĢtür. Jelin 

polimerizasyonu tamamlandıktan sonra içinde 0.5X TBE yürütme tamponu bulunan 

elektroforez tankına  yerleĢtirilmiĢtir. 4 μl DNA örneği, hazırlanan jele yüklenmiĢ ve 

100 volt (V) sabit voltaj verilerek 30 dakika süreyle yürütülmüĢtür.  Son olarak jel Ultra 

Violet transillüminatör cihazıyla incelenmiĢtir.  

 

5X TBE tamponu (pH= 8.3, 1L) Hazırlanması 

54 g Tris-Baz (Ma: 121.14,Sigma®)  
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27.5 g Borik asit (Ma: 61.83,Sigma® )  

20 ml 0.5 M EDTA ( Ma: 372.24, Sigma® 

3.5  Restriksiyon Fragment Uzunluk Polimorfizmi (RFLP) 

PZR-Restriksiyon Fragment Uzunluk Polimorfizmi (RFLP) temelli analizler, 

genotipleme için yaygın olarak kullanılır. PZR-RFLP analizinde ki ilk adım, varyasyon 

içeren fragmentin çoğaltılmasıdır. Bunun ardından çoğaltılmıĢ fragment özel 

restriksiyon enzimi ile muamele edilir. Restriksiyon enziminin tanıma bölgesinin varlığı 

ya da yokluğu farklı boyutlarda restriksiyon fragment ürünlerinin oluĢumu ile 

sonuçlanır. Allelik belirleme, fragmentlerin elektroforetik ayrımı ile meydana gelir 

(Rasmussen 2012).  

rs1160985 alellerini belirlemek üzere PZR ile çoğaltılan bölgenin RFLP analizi için 

uygulanan protokol çizelge 3.3‘de belirtilmiĢtir. 

Çizelge 3.3 TOMM40 genin rs1160985 RFLP analizi için hazırlanan reaksiyon bileĢen 

miktarları 

Reaksiyon BileĢenleri  

PZR ürünü  6 μl  

10X Buffer R (Reaksiyon Tamponu) 

1X Buffer R içeriği  

10 mM Tris HCl (pH 8.5)  

10 mM MgCl2  

100 mM KCl  

0.1 mg/ml BSA 

2 μl  

Tail (MaeII) 10 U / μl  (Thermo Scientific®)  1 μl  

Steril distile H2O  2.5 μl  11 μl 

Toplam hacim  20 μl  

 

Reaksiyon karıĢımı belirtilen miktarlar kullanılarak hazırlanmıĢ 65 °C‘de bir gece boyu 

inkübasyona bırakılmıĢtır. Ġnkübasyon süresi sonunda kesim örnekleri % 3‘lük Agaroz 

Jel Elektroforez‘ile analize ile uygun hale getirilmiĢtir. rs157581 geninin alellerini 
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belirlemek üzere PZR ile çoğaltılan bölgenin RFLP analizi için izlenen protokol çizelge 

3.4‘de belirtilmiĢtir. 

Çizelge 3.4 TOMM40 genin rs157581 RFLP analizi için hazırlanan reaksiyon bileĢen 

miktarları 

Reaksiyon BileĢenleri  

PZR ürünü  6μl  

10X Buffer 0 (Reaksiyon Tamponu)  

1X Buffer 0 içeriği  

50 mM Tris HCl (pH 7.5)  

10 mM MgCl2  

100 mM NaCl  

0.1 mg/ml BSA  

 

2 μl  

EcoRII  10 U / μl (Thermo Scientific®) 1 μl  

Steril distile H2O  2.5 μl  11 μl 

Toplam hacim  20 μl  

 

Reaksiyon karıĢımı belirtilen miktarlar kullanılarak hazırlanmıĢ 37 °C‘de bir gece boyu 

inkübasyona bırakılmıĢtır. Ġnkübasyon süresi sonunda kesim örnekleri % 4‘lük (2g 

Agarose + 2g NuSieve) Agaroz Jel Elektroforez‘ile analize ile uygun hale getirilmiĢtir.  

3.6 Ġstatistiksel Değerlendirme 

Her polimorfizm için genotip dağılımları ve allel frekansları hesaplanarak hastalar kendi 

içinde ve kontrollerle kıyaslanmıĢtır. Sonuçların analizi için Minitab 16 programı ile 

Binary Logistic Regresyon metodu kullanılacak ve Odds ratio belirlenecektir p değeri 

0.05 in altında oluĢu istatistiki olarak anlamlı kabul edilecektir.   
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4. BULGULAR 

4.1 TOMM40 Genin rs1160985’in Analizi 

TeĢhisi yapılan 38 AH‘sı ve 100 sağlıklı kontrol gruplarında TOMM40 genin 

rs1160985 bölgesi PCR yöntemiyle çoğaltılmıĢtır. Çoğaltılan örnekler % 2‘lik agaroz 

jelde 100V‘de 30 dk yürütülmüĢtür. PCR sonunda elde edilen ürünün boyutu 225 bç 

uzunluğundadır (ġekil 4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.1 TOMM40 rs1160985 (225 bç) genine ait bölgenin PCR ürünün % 2‘lik agaroz 

jeldeki Görüntüsü 

M: Marker, 100 bp DNA Ladder 

1-10: 225 bç‘lik PCR ürünü 

TOMM40 genindeki rs1160985 C>T polimorfizmini saptanması için MaeII restriksiyon 

enzimiyle kesilmiĢtir. Homozigot bireylerde (TT) 124 ve 101 baz çiftlik 2 bant 

     1      2     3     4     5     6     7     8    9  10   M 

225 bç 
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gözlenmiĢtir. Heterozigot bireylerde ise (CT) 225, 124 ve 101 baz çiftlik 3 bant 

gözlenmiĢtir. MaeII enzimi için kesim bölgesi içermeyen bireylerde ise (CC) sadece 225 

baz çifti uzunluğunda tek bant göstermiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.2 TOMM40 rs1160985 C>T değiĢiminin Tail (MaeII) restriksiyon endonükleaz 

enzimi tayinini gösteren % 3‘lük agaroz jel görüntüsü. 

M: Marker, 100 bp DNA Ladder 

PCR ürünü: KesilmemiĢ PCR ürünü 

1-13: KesilmiĢ PCR ürünü 

TOMM40 genindeki rs1160985 nükleotidindeki değiĢim için, PCR ürünlerinin 

restriksiyon endonükleaz enzimi ile kesimi sonucu agaroz jelde yürütülerek elde edilen 

görüntüler yorumlandıktan sonra istatistiksel analiz programı ile risk değerlerine 

bakılmıĢtır. 

 

M PCR 
ürünü 

1   2   3   4    5  6 7    8 9 10 11 12 13 

kesim içermeyen CC 225 bç  

KesilmemiĢ 

PCR ürünü 

Homozigot TT 124bç ve 101bç 

M 
Heterozigot CT 225bç,         

124bç ve 101bç 
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4.2TOMM40 Genin rs157581’in Analizi 

 

TeĢhisi yapılan 38 AH‘sı ve 100 sağlıklı kontrol gruplarında, TOMM40 genin rs157581 

bölgesi PCR yöntemiyle çoğaltılmıĢtır. Çoğaltılan örnekler % 2‘lik agaroz jelde 

100V‘de 30 dk yürütülmüĢtür. PCR sonunda elde edilen ürün boyutu 224 bç 

uzunluğundadır (ġekil 4.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.3 TOMM40 rs157581 (224 bç) genine ait bölgenin PCR ürünün % 2‘lik agaroz 

jeldeki görüntüsü 

M: Marker, 100 bp DNA Ladder 

1-10: 224 bç‘lik PCR ürünü 

 

 

 

 

 

      1     2     3     4     5     6     7     8    9  10  M 

 

 

224 bç 
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TOMM40 genindeki rs157581 T>C polimorfizmini saptanması için EcoRII restriksiyon 

enzimiyle kesilmiĢtir. Homozigot bireylerde (TT) 152 ve 72 baz çiftlik 2 bant 

gözlenmiĢtir. Heterozigot bireylerde ise (TC) 139, 72 ve 13 baz çiftlik 3 bant 

gözlenmiĢtir. EcoRII enzimi için kesim bölgesi içermeyen bireylerde ise (CC) sadece 

224 baz çifti uzunluğunda tek bant gözlenmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.4 TOMM40 genindeki rs157581 T>C değiĢiminin EcoRII restriksiyon 

endonükleaz enzimi ile tayinini gösteren % 4‘lük agaroz jel görüntüsü.  

 

M: Marker, 100 bp DNA Ladder 

PCR ürünü: KesilmemiĢ PCR ürünü 

1-22: KesilmiĢ PCR ürünü 

TOMM40 genindeki rs157581 nükleotidindeki değiĢim için, PCR ürünlerinin 

restriksiyon endonükleaz enzimi ile kesimi sonucu agaroz jelde (% 2 Nusievli) 

yürütülerek elde edilen görüntüler yorumlandıktan sonra istatistiksel analiz programı 

kullanılarak risk değerlerine bakılmıĢtır. 

M  pcr ürünü 1    2      3      4     5    6      7     8     9     10   11    12   13    14   15   16    17    18   19   20   21   22 

 

M PCR 

ürünü 

kesim içermeyen TT 224 bç  

Homozigot CC 152bç ve 72bç Heterozigot TC 224bç, 124bç ve 101bç 
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4.3 Ġstatistiksel Analiz 

Gen taramaları sonucunda ortaya konulan gen değiĢimlerinin risk getirisini saptamak 

amacıyla Minitab 16 programını kullanarak  Binary Logistic Regresyon metoduyle (p 

değeri) ve Odds değeri (OR) hesaplanmıĢtır. p<0.05 düzeyi anlamlı kabul edilmiĢtir. 

4.3.1 TOMM40 rs1160985 gen taramasına iliĢkin analiz 

TOMM40 rs1160985 gen taramasında 38 AH ve 100 kontrol grubunda CC, CT, TT 

genotiplerine ait çizelge 4.1‘deki sonuçlara ulaĢılmıĢtır. 

Çizelge 4.1 TOMM40 rs1160985 geninin hasta ve sağlıklı kontrol grubunda p ve OR 

değeri 

TOMM40 

rs1160985 C>T 

AH 

(n=38)      % 

Sağlıklı kontrol 

(n=100)      % 

OR P 95% CI 

Genotip 

CC 

CT 

TT 

Alel 

C 

T 

 

 12            31.57      42               42 

 20            52,63      40               40           1.75       0.190     0.76 – 4.04 

  6             15,78      18               18           1.17       0.788     0.38 – 3.59 

 

 44            57,89     124             62               

 32            42,10      76              38             1.19       0.553    0.69 – 2.03 

 

 

Polimorfizmdeki değiĢimlerin hastalardaki ve kontrol gruplarındakı dağılımına 

bakıldığında; hasta grubunda  TOMM40 rs1160985 CC genotipine sahip 12 (% 31.57) 

birey, CT genotipine sahip 20 (% 52.63) birey, TT genotipine sahip 6 (% 15.78) birey 

bulunmuĢtur. Kontrol grubunda ise TOMM40 rs1160985 CC genotipine sahip 42 (%42) 

birey, CT genotipine sahip 40 (% 40) birey, TT genotipine sahip 18 (% 18) birey olduğu 

görülmüĢtür. 
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Bu çalıĢmada incelediğimiz  TOMM40 genindeki rs1160985 polimorfizmi için T minör 

aleli  heterozigot C/T  pozisyonunda hastalarda sağlıklı kontrollere oranla yüksek 

bulunmuĢtur, fakat elde edilen sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı değildir (OR:1.19, 

P=0.553). 

4.3.2 TOMM40 rs157581 gen taramasına iliĢkin analiz 

TOMM40 rs157581 gen taramasında 38 AH ve 100 kontrol grubunda TT, TC, CC 

genotiplerine ait çizelge 4.2‘deki sonuçlara ulaĢılmıĢtır. 

Çizelge 4.2 TOMM40 rs157581 geninin hasta ve sağlıklı kontrol grubunda p ve OR 

değeri 

TOMM40 

rs157581 T>C 

AH 

(n=38)      % 

Sağlıklı kontrol 

(n=100)      % 

OR P 95% CI 

Genotip 

TT 

TC 

CC 

Alel 

T 

C 

 

   27            71            65             65 

   11            29  33             33       0.80      0.597      0.35 – 1.82 

    0              0  2                2 

  

   65           86 163        81,5           

   11           14            37         18,5         0.75      0.432       0.36 – 1.55 

 

Polimorfizmdeki değiĢimlerin hastalardaki ve kontrol gruplarındaki dağılımına 

bakıldığında; hasta grubunda  TOMM40  rs157581 TT genotipine sahip 27 (% 71) 

birey, TC genotipine sahip 11 (% 29) birey, CC genotipine sahip 0 (% 0) birey 

bulunmuĢtur. Kontrol grubunda ise TOMM40 rs157581 TT genotipine sahip 65 (% 65) 

birey, TC genotipine sahip 33 (% 33) birey, CC genotipine sahip 2 (% 2) birey olduğu 

görülmüĢtür. 

TOMM40 rs157581 gen taramasına ait uygulanan Binary Logistic Regression analizi 

sonucunda istatistik olarak anlamlı bir farklık bulunamamıĢtır (OR: 0.75, P=0.432). 
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5. TARTIġMA VE SONUÇ 

GBAH güçlü genetik bileĢenleri ile yaygın bir hastalıktır (Gatz vd. 2006). APOE ε4 

GBAH‘ ın bir kısmını açıklamaktadır, özellikle GBAH‘ın GWAS yoluyla tanımlanan 

diğer lokusları muhtemelen GBAH sürecine katkıda bulunmaktadır (Coram vd. 2013). 

Bu varyantların araĢtırılması, GBAH riskinin hesaplanması, teĢhisi ve GBAH için yeni 

tedavilerin geliĢtirilmesinde yardımcı olabilecek bu genin biyolojik fonksiyonunun daha 

iyi araĢtırılmasına yol açacaktır. 

Mitokondriyal fonksiyon bozuklukları Alzheimer hastalığı da dahil olmak üzere 

nörodejeneratifin hastalıkların temel bir özelliğidir. TOM kompleksi oluĢturan 

TOMM40  mitokondrinin dıĢ zarına yerleĢen, ve mitokondriye protein giriĢinde önemli  

olan bir kanal protein alt-birimdir. 

Alzheimer hastalarında, benzer yaĢtaki sağlıklı kiĢilere kıyaslandığında kandaki 

TOMM40 ekspresyonunun daha düĢük olduğu bilinmektedir (Kahli Zeitlow 2017). 

TOMM40 geninde intron 6 da bulunan bir değiĢken uzunluklu poli-T varyantının 

(rs10524523), AH ile iliĢkili olduğu gösterilmiĢtir. Beyaz ırkta, bu lokustaki  çok uzun 

(VL) allelin kısa (S) allele gore koruyucu olduğu bununda çok uzun allelin genin 

ekspresyonunu arttırdığı için olduğu iddia edilmiĢtir (Li vd. 2013).  Hedskog ve 

arkadaĢları ise TOMM40 genindeki intron 6 varyantları arasında Tom40, ApoE veya 

PSEN2 seviyelerine açısından hiçbir fark olmadığını söylemektedirler.   

Bu çalıĢmanın amaçı TOMM40 geninde sıklıkla incelenen ve risk faktörü olduğu 

söylenen poli-T varyantı (rs10524523), dıĢında baĢka polimorfizmlerin incelenmesi 

olmuĢtur.  

Bu tezde, Türk popülasyonunda TOMM40 genindeki iki SNP (rs1160985 ve rs157581) 

çalıĢılmıĢtır. TOMM40 geni APOE genine komĢu yerleĢmiĢtir. Henüz mekanizmaları 

tam olarak açıklanmıĢ olmasa da bu iki protein mitokondriyal dinamikleri etkilemek 

için birbiriyle etkileĢim içinde olabilir.   
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Dikkat çeken bir çalıĢmada SNP rs1160985‘in serumdaki trigliserid konsantrasyonu ile 

iliĢkili olduğu gösterilmiĢtir (Jiao vd. 2015). Rus populasyonunda TOMM40‘ın 

polimorfik varyantlarının iliĢkisinin araĢtırıldığı bir çalıĢmada ise farklı genotip 

taĢıyıcıları arasında total kolestrol, HDL kolestrol ve glikoz seviyelerinde istatiksel 

olarak önemli farklılıklar bulunmamıĢtır. Üç polimorfik varyant (rs741780, rs1160985 

ve rs8106922) kan serumundaki trigliserid içeriği ile iliĢkisi bulunmuĢ ve   

TC*rs741780, CT*rs1160985 ve AG*rs8106922 heterozigot genotiplerini taĢıyan 

bireylerde TG seviyesi homozigotlardan daha yüksek bulunmuĢtur. Bu sebeple TG 

seviyelerindeki çeĢitlilik TOMM40 geninin rs741780, rs1160985 ve rs8106922 

varyantları ile iliĢkili olduğu bildirilmiĢtir (Salakhov vd. 2014). Ayrıca TOMM40 

geninin rs741780, rs1160985 ve rs8106922 polimorfik varyantları ile TG arasında 

rs741780 varyantı ile DBP arasında yeni iliĢkiler olduğunu göstermiĢlerdir.   

TOMM40‘ın çalıĢılan polimorfik varyantları genin intron bölgesinde yer almaktadır, bu 

lokuslar TOMM40 geninin fonksiyonel aktivitesini düzenleyici bir etkiye sahiptir ve 

apolipoprotein kodlayan genlerin oldukça yakınında yer almaktadır. Örneğin, Bekris ve 

arkadaĢları tarafından yapılan çalıĢmada TOMM40 ve APOE genlerinin polimorfik 

varyantlarının karĢılıklı olarak birbirinin promotor aktivitesini etkilediği gösterilmiĢtir 

(Bekris  2012). 

Bunun yanısıra TOMM40 polimorfizmlerinin, GBAH patogenezi ve teĢshisinde önemli 

olabilen hipokampal atrofi (Hwang vd. 2011), CSF biyobelirteçleri (Kim vd. 2011) ve 

APOE protein seviyeleri  (Bekris vd. 2010) ile iliĢkili olduğu rapor edilmiĢtir. APOE ve 

TOMM40 polimorfizmleri arasında istatiksel açıdan önemli bir etkileĢim olduğu 

gözlenmiĢtir, APOE e4 APOE ve TOMM40 arasındaki bölgesel etkileĢimde en önemli 

GBAH alleli olarak bildirilmiĢtir. Bekris ve arkadaĢları TOMM40 polimorfizmlerinin 

Alzheimer hastalarında hipokampustaki ve biliĢsel olarak normal bireylerin CSF‘sinde 

APOE protein seviyesini etkilediğini rapor etmiĢlerdir (Bekris vd. 2010). 

Ayrıca Bruno ve arkadaĢları tarafından TOMM40 varyantları ile APOE arasındaki 

etkileĢimin CSF‘deki nörofilament seviyelerini etkilediğini ve APOE e4 ile iliĢkili 

olarak subkortikal bozulmayı etkilediği rapor edilmiĢtir (Bruno vd. 2012).  TOMM40 

varyantlarının APOE-e2, e3 ya da e4 tarafından kodlanan APOE izoformları ile 
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karmaĢık bir Ģekilde etkileĢimde olan spesifik Tom40 izoformlarının üretimini 

etkileyebildiği yapılan çalıĢmalarda bildirilmiĢtir (Roses vd. 2010). 

Takei vd. (2009), rs1160985 T-allelinin GBAH riskini değiĢtirmek için APOE ε4 

allelini iĢaret ettiğini kanıtlamıĢlardır. Daha önceki çalıĢmalarla birlikte TOMM40‘dan 

APOE promotoruna yayılan haplotiplerin gösteren beyin bölgesine göre çeĢitli hücre 

türlerinde APOE ekspresyon seviyeleri ile iliĢkili olduğu gösterilmiĢtir (Bekris vd. 

2012). 

Burada gözlenen APOEε4 ve rs1160985 polimorfizminin birleĢmiĢ etkisi, rs1160985 

polimorfizminin T allelinin beyindeki bazı hücre türlerinde APOE ε4‘ün daha düĢük 

yeteneğini telafi etmek amacıyla APOE ekspresyon seviyelerini etkilediğini önerebilir. 

TOMM40/APOE/APOC1 bölgesindeki yaygın varyantların bir Çin populasyonundaki 

insan uzun ömrü ile iliĢkili araĢtırma çalıĢmasında dört TOMM40 SNP‘i arasında 

rs1160985‘in T alleli Çinlilerde ve Afrikalı Amerikalılarda düĢük LDL seviyesi ile 

önemli derecede iliĢkili bulunmuĢtur (Coram vd. 2013) ancak Hispanik Amerikalılarda 

iliĢkili bulunmamıĢtır (Zhou vd. 2013). DüĢük LDL seviyeleri kardiyovasküler 

hastalıklarda koruyucu bir faktördür. Bu durumla tutarlı bir Ģekilde bu çalıĢmada T 

allelli bireyler T alleli olmayan (yani C/C genotipli bireyler) bireylerle 

karĢılaĢtırıldığında daha uzun yaĢam süresine eğilimlidir. 

BaĢka bir çalıĢmada (TOMM40 gen polimorfizmi ve amneztik hafif biliĢsel zayıflama 

(aMCI) arasındaki iliĢkiyi gösteren), TOMM40 rs157581 SNP polimorfizminin aMCI 

hastalarında ve normal bireylerde eĢ zamanlı spontan bölgesel beyin aktivitesini 

etkilediği ilk kez gösterilmiĢtir. Ayrıca aMCI hastalarındaki bulgular hafıza, dikkat, 

idare, dilin Ģekillenmesi ve beyin aktivitelerinin dinlenme hali noksanlığını içeren 

biliĢsel fonksiyonların çeĢitli gruplarında değiĢiklikler içermektedir.  

TOMM40 rs157581 C T allelinin, Japon ve beyaz ırıklı hastalarda GBAH geliĢimine 

katkıda bulunduğu gösterilmiĢtir (Takei vd. 2009).  Bir genom çaplı taramada kantitatif 
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fenotip olarak hippokampal atrofi kullanılarak TOMM40‘ın GBAH için aday bir risk 

geni olduğu gösterilmiĢtir (Potkin vd. 2009). Diğer bir beyin yapısal görüntüleme 

çalıĢması, çok uzun TOMM40 polimorfizmi için homozigot bireylerde, doza bağlı bir 

artıĢın, ventral arka singulat ve orta ventral prekuneusta azalmıĢ gri madde hacmi ile 

iliĢkili olduğunu önermektedir (Johnson vd. 2011). 

Genel olarak Ģu anda mevcut çalıĢmalar TOMM40‘ın AH‘na yatkın olan beyin 

bölgelerini etkileyebileceğini önermektedir. Bununla birlikte, bildiğimiz kadarıyla 

TOMM40 rs157581‘in beynin yapısal ve fonksiyonel değiĢimleri üzerindeki genetik 

etkisini daha önce çalıĢılmamıĢtır. Bu çalıĢmada, TOMM40 rs157581 polimorfizmi 

merkez beyin aktiviteleri için normal bireyler ve aMCI hastaları arasında 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Ġlginç bir Ģekilde TOMM40 rs157581 GG/AG genotipli bireyler AA 

taĢıyıcılarından kolayca farkedilebilir bir farklılık göstermemelerine rağmen "grup x 

genotip" etkileĢiminde önemli farklılıklar bazı bölgelerde görülmüĢtür ve bu TOMM40 

rs157581 GG/AG genotip riskini gösteren bireylerin potansiyel olarak fonksiyonel 

beyin anomalilerinin kanıtını gösterdiği ve hastalık süreci ile iliĢkili olarak anomalilerin 

derecesine bağlı olduğunu önermektedir.     

Sonuç olarak bu çalıĢmada beynin alt frontal beyin kıvrımı, dilsel beyin kıvrımı, insula 

ve arka singulat bölgelerinde aMCI hastalarında ALFF değiĢtiği ilk kez gösterilmiĢtir. 

Ayrıca aMCI‘da TOMM40‘ın rolünün keĢfi için yapılan bir çalıĢmada rs157581 

GG/AG genotipinin bölgesel beyin aktivitesini etkileyebileceği gösterilmiĢtir. 

Bu çalıĢmada incelediğimiz  TOMM40 genindeki rs1160985 polimorfizmi için T minör 

aleli  heterozigot C/T  pozisyonunda hastalarda sağlıklı kontrollere oranla yüksek 

bulunmuĢtur, fakat elde edilen sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı değildir (OR:1.19, 

P=0.553). Bu tezde ele alınan diğer TOMM40 polimorfizmi rs157581, genotip ve alel 

sıklıkları açısından hasta ve kontrollerde karĢılaĢtırılmıĢ fakat anlamlı bir farklılık 

bulunamamıĢtır (OR:0.75, P=0.432).  

Elde edilen sonuçlar TOMM40 genindeki polimorfizmlerle Alzheimer hastalığı arasında 

bir iliĢkiyi doğrulamamaktadır, yine de TOMM40 geninin AH için risk faktörü 
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olmadığını söylemek mümkün değildir. Sonuçların anlamlı çıkmamasının bir nedeni 

hasta grubunun sayısının yeterli olmaması olabilir. Özellikle rs116085 polimorfizmi için 

bulunan OR yüksekliğinin anlamlı olabilmesi için daha geniĢ hasta gruplarıyla 

yapılacak çalıĢmalara ihtiyaç vardır. Bir diğer neden ise bu çalıĢmada seçilen 

polimorfizmler olabilir, gendeki baĢka değiĢikliklerin, özellikle promoter bölgedeki 

ekspresyonu etkileyebilecek varyasyonların incelenmesi hastalarda gözlenen kandaki 

TOMM40 ekspresyonu düĢüklüğünü de açıklayabileceği için daha anlamlı olacaktır 
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