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1. GĐRĐŞ ve AMAÇ 

 

Bilişsel bozukluk ve demans, yaşlıda fonksiyonel kapasitede azalmanın, 

mortalite ve morbiditenin en önemli sebeplerinden birisidir (1-3). Demans 65 yaş 

üstü popülasyonun yaklaşık %7’sinde ve 80 yaş üzerindekilerin ise %30’unda 

görülür (4). Alzheimer hastalığı (AH) en sık görülen demans tipi olup beyinde 

amiloid birikimi sonucu oluşan amiloid plaklar ile nörofibriler yumakları içeren 

nörodejeneratif bir süreçtir. Vasküler demans (VaD) ise AH’ndan sonra en sık 

görülen demans tipidir. Vasküler demans, kritik bölge enfarktı, çoklu kortikal ve 

laküner enfarktlar veya mikrovasküler hasar sonucu oluşabilir (5). Saptanan AH 

vakalarının bir kısmında, özellikle küçük damarları tutan serebrovasküler patoloji 

varlığı AH’ndaki nöropatolojide amiloid plaklar ve nörofibriler yumaklara ek olarak 

vasküler hasarın da olduğunu düşündürmektedir (6). Her iki demans tipinin de 

serebrovasküler hastalıklar, hipertansiyon (HT), Diyabetes Mellitus (DM), 

hiperkolesterolemi, ateroskleroz gibi vasküler patolojiler ve kardiyovaküler risk 

faktörleri ile ilişkisi gösterilmiştir (7-11). 

Yaşlanma ve birçok geleneksel kardiyovasküler risk faktorü, arterlerin yapı ve 

fonksiyonunda değişikliklere neden olur (12). Büyük santral arterlerin elastikiyetini 

kaybetmesi sonucunda arteryel sertlik artar (13). Arteryel sertliğin, HT, metabolik 

sendrom, DM, insülin direnci, hiperkolesterolemi, kardiyovasküler mortalite ve inme 

ile ilişkisi gösterilmiştir (14-20). Arteryel sertliği değerlendirmek için çeşitli 

yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden biri de nabız dalga hızı (NDH) 

ölçümüdür. Sistol sırasında kalpten hareket eden kan akımı tüm arterlere dağılan bir 

basınç dalgası oluşturur. Nabız dalga hızı bu basınç dalgasının hızıdır ve palpe 

edilebilen arterler referans noktası alınarak invaziv olmayan yöntemlerle öçülebilir. 

Arteryel sertlik artarsa NDH’da artar. Đki referans noktası arasındaki uzaklık ve nabız 

dalgasının bu iki nokta arasında aldığı yol sırasında geçen zaman ölçüldükten sonra 

NDH hesaplanır. Karotis ve femoral arter arasından ölçülen karotiko-femoral NDH 

arteryel sertliğin direk bir ölçümüdür. Karotiko-femoral NDH arteryel sertlik 

ölçümünde altın standarttır ve özellikle santral elastik arterlerin sertliğini gösterir 

(21). 
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Vasküler risk faktörlerinin rol oynadığı bilinen VaD ile günümüzde pek çok 

çalışmacı tarafından vasküler hastalık olduğu savunulan AH olgularında, vasküler 

hasar ve sertliği araştıran çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada da 

vasküler hasarın bir göstergesi olan arteryel sertliğin ölçüm yöntemlerinden 

NDH’nın demans tipleri ile olan ilişkisini değerlendirmek amaçlanmıştır. 
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2. GENEL BĐLGĐLER 

 

2.1. Demans 

 

Demans ilerleyici bilişsel bozuklukla seyreden, ilerleyen dönemlerde günlük 

yaşam işlevlerini bozan ve davranış bozukluğuna neden olabilen bir sendromdur. 

Demans önemli bir halk sağlığı problemi olmasının yanında, uzun dönemde ciddi 

bakım masraflarına neden olmaktadır (5). Demans tanısı konurken subjektiviteden 

kısmen de olsa uzaklaşmak için çeşitli tanı kriterleri önerilmiştir. Bunlardan en iyi 

bilinen ve sık kullanılanı Amerikan Psikiyatri Birliği’nin Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders IV (DSM IV) kriterleridir (Tablo 2.1.) (22). 

 

 

Demans öncelikle düzeltilebilir (geri dönüşümlü) demanslar ve dejeneratif 

demanslar olmak üzere ikiye ayrılır. Düzeltilebilir demans nedenleri ilaçlar, 

depresyon (pseudodemans), hipotiroidizm, vitamin B12 eksikliği, görme-işitme 

bozuklukları, normal-basınçlı hidrosefali, intrakraniyal tümörler, infeksiyonlar ve 

anemidir. Yeni demans tanısı konulanlarda öncelikle düzeltilebilir nedenler ekarte 

Tablo 2.1. DSM IV demans kriterleri. 

 

1. Bellek bozukluğunu ve aşağıdakilerden en az bir tanesini içeren, birden çok 

bilişsel alanda bozukluk olmalı; 

a. Afazi (Anlama ve/veya ifade etme bozukluğu), 

b. Apraksi (Öğrenilmiş motor hareketleri yapamama),  

c. Agnozi (Duyular aracılığı ile algılanan uyarılara anlam verememe), 

d. Yürütücü işlev bozukluğu (Planlama, organizasyon, yargı). 

2. Bu bilişsel bozukluk; 

a. Mesleki ve sosyal işlevleri etkileyecek düzeyde olmalı, 

b. Daha önceden varolan, daha yüksek bir işlev düzeyinden düşüşe yol açmalı. 

3. Deliryum varlığında demans tanısı konulmamalıdır. 

4. Demans genel tıbbi bir bozukluğa, toksine maruz kalmaya, madde kötüye 

kullanımına ya da bu ikisinin kombinasyonuna bağlı olabilir. 
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edilmelidir. Kronik dejeneratif demansların en sık görülen nedenleri ise AH, VaD, 

Lewy cisimcikli demans, Frontotemporal demans ve Parkinson hastalığıdır (23). 

 

2.2. Alzheimer Hastalığı 

 

Alzheimer hastalığı demansın en sık nedeni olup vakaların %60’dan fazlasını 

kapsar. Prevalansı 60-64 yaş arası %1’in altında iken, yaşlanma ile beraber 

prevalansı hızlı bir şekilde artar. Batı ülkelerinde sıklığı 85 yaş ve üzeri kişilerde 

%24 ile %33 arasındadır (24). Yaşlanma, hastalık için önemli bir risk faktörüdür. 

Ailede birinci derece akrabada AH hikayesi varsa, AH riski 3,5 kat artmaktadır. 

Alzheimer hastalığı kadınlarda daha sıktır. Düşük eğitim seviyesi bazı çalışmalara 

göre riski artırmaktadır. Diğer risk faktörleri ApoliproteinE4 (ApoE4), geçirilmiş 

kafa travması ve vasküler hastalıklardır (Tablo 2.2.) (25, 26).  

 

Tablo 2.2. Alzheimer hastalığı risk faktörleri. 

 

Kesin risk faktörleri: 

1. Yaş, 

2. Aile hikayesi, 

3. ApolipoproteinE4. 

Olası risk faktörleri: 

1. Kadın cinsiyet, 

2. Kafa travması, 

3. Düşük eğitim seviyesi, 

4. Çevresel toksinler, 

5. Đleri anne yaşı, 

6. Vasküler hastalıklar, 

7. Diğer genler. 

 

Alzheimer hastalığı hem ailesel hem de sporadik formu olan heterojen bir 

hastalıktır (27). Ailesel AH 65 yaş öncesi başlayan otozomal dominant bir hastalıktır. 

Ailesel formdan, amiloid prekürsör protein (APP), presenilin 1 ve presenilin 2 

genlerindeki mutasyonlar sorumludur (28, 29). Ailesel form nadirdir ve prevalansı 
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%0,1’in altındadır (30). Sporadik AH ise apolipoproteinE geni ε4 aleli ile ilişkili 

bulunmuştur. ApolipoproteinE4 geni sporadik AH’nın genetik riskinin önemli bir 

bölümünden sorumludur (31). ApolipoproteinE4 geni amiloid β (Aβ) fibrilleşmesine 

ve plak formasyonuna neden olarak Aβ depolanmasına katkıda bulunur (32).  

Mikroskopik olarak AH’nda tipik lezyonlar medyal temporal lob yapılarında ve 

beynin kortikal alanlarında nöron ve sinaps dejenerasyonu ile beraber bulunan 

amiloid plaklar ve nörofibriler yumaklardır (Şekil 2.1.) (27).  

 

 

 

Şekil 2.1. Alzheimer hastalığında görülen amiloid plaklar ve nörofibriler yumaklar. 

 

Amiloid prekürsör proteini hücre zarından dışarı doğru uzanan büyük bir 

transmembran molekülüdür. Amiloid β, APP proteolizi ile ortaya çıkan bir proteindir 

ve plakların ana proteinidir (27). Alfa, beta ve gama sekretaz enzimleri APP’i, üç 

ayrı bölgeden peptidlere ayırırlar. Alfa bölgesinden kesildiğinde, hücreye zarar 

vermeyen, daha kısa protein parçalarının oluşmasına neden olur. Oysa, beta ve gama 

bölgelerinden kesildiğinde, hidrofobik yapılar açıkta kalır ve ortaya çıkan parça, 

çözünmeyen toksik amiloid plaklar oluşturur (Şekil 2.2.). Bu şekilde oluşan 

peptidlerin en toksik olanı, beta sekretaz bölgesinden sonra ilk 42 amino-asidi 

içerdiğinden amiloid beta 1-42 (Aβ l-42) olarak adlandırılır. Amiloid plaklar, 

çevrelerindeki beyin hücrelerinin işlevlerinin bozulmasına ve sonunda ölümlerine yol 

açar (Şekil 2.2.) (33). Alzheimer hastalığının nedeninin Aβ yapımı ve yıkımı 

arasındaki dengesizlikten başladığı düşünülmektedir (34). 
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Şekil 2.2. Amiloid β ve amiloid plak oluşumu. 

 

Amiloid β proteinin plaklarda tanımlanmasından sonra, anormal tau proteini 

fosforizasyonu ile oluşan nörofibriler yumaklar tanımlanmıştır (35, 36). Tau proteini 

mikrotübül bağlayan normal aksonal bir proteindir (27). Anormal fosforizasyon 

aksonal taşıma ve sinaps fonksiyon bozukluğuna neden olur (37). Tau 

hiperfosforizasyonunun AH’nın sebebi olduğu yoksa bir sonucu mu olduğu 

bilinmemektedir (27).  

 

2.2.1. Alzheimer Hastalığı Kliniği 

 

Klinik olarak, AH yakın bellekte progresif bozulmayla giden yavaş ilerleyen 

bir hastalıktır. Başlangıç semptomları, başlangıç yaşı, seyri, süresi, ilerleme hızı, 

klinik bulgular hastadan hastaya değişiklik gösterebilir. Bir mental fonksiyon 

diğerinden daha belirgin bozulabilir. Ancak sinsi başlangıç, progresif seyir, bellek 

bozukluğu ile birlikte diğer bilişsel ve yürütücü işlevlerde, sosyal ve mesleki 

becerilerde bozulma tipiktir (5). 
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Erken dönem AH’nda hastalar tümüyle normal görünebilirler ve 

davranabilirler. Yine bu dönemde kullanılan nöropsikolojik testler demansın erken 

dönemlerine duyarlı olmayabilir. Bellek bozukluğu erken evrede en önemli 

bozukluktur. Başlangıçta yakın bellek etkilenirken uzak bellek göreceli olarak 

korunur. Tipik olarak eşyaların yerini hatırlayamama, yanlış yerlere koyma, 

konuşulanları unutma, soru ve konuşmaların sık tekrarlanması şeklindedir. Yer ve 

zaman oryantasyonu hafif derecede bozulabilir. Hasta iyi bildiği yerleri hatırlamak 

için yönlendirmeler ve hatırlatmalara gereksinim duyar. Kelime bulma zorluğu, 

duraklayarak konuşma, konuşulanları anlayamama olabilir. Erken evrede nadiren 

psikiyatrik bozukluklar olabilir (27).  

Orta evreye hasta tipik olarak hastalığın başlangıcından itibaren 4-7 yıl sonra 

girer. Giderek artan bir şekilde başkalarına bağımlı olur. Yeni öğrenilen bilgiler hızla 

unutulmaktadır. Eski olaylar anımsansa da aşikar kusurlar saptanır. Hasta 

akrabalarının yakınlık derecelerini ve kimliklerini karıştırabilir. Yargılama ve 

problem çözme belirgin olarak bozulur. Hasta iyi bildiği yerlerde bile kaybolabilir. 

Yer ve zaman dezoryantasyonu belirginleşir. Lisan bozukluğu belirginleşir. Psişik 

semptomlar orta evrede ortaya çıkar. Ajitasyon, huzursuzluk, gece-gündüz 

dezoryantasyonu, uyku bozuklukları, sözel ve fiziki saldırganlık, hezeyanlar, aşırı 

şüphecilik, halüsinasyonlar ortaya çıkabilir. Hijyen ve kendine bakım çok belirgin 

bozulmuştur (38).  

Geç evre ise tümüyle bakıma muhtaç olduğu dönemdir. Eş ve çocuklarını 

emosyonel olarak tanıyabilir ama kimliklerini belirleyemez. Konuşma kısa cümleler 

ya da sözcüklerin tekrarıyla sınırlıdır. Kişilik özellikleri tümüyle kaybolur. Nörolojik 

bulgular ortaya çıkar. Hasta inkontinans, fleksiyon deformiteleri nedeniyle yatağa 

bağımlıdır. Pulmoner emboli, pnömoni, ürosepsis, aspirasyon ve malnütrisyon 

nedeniyle ölüm olur (38).  
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2.2.2. Alzheimer Hastalığı Tanısı 

 

Tanıda hikaye ile beraber nörolojik ve psikiyatrik testler şarttır. En sık 

kullanılanlar Mini Mental Durum Değerlendirmesi (MMSE) ve Alzheimer's Disease 

Assessment Scale-cognitive subscale (ADAS-cog) testleridir. Erken vakalarda 

nöropsikiyatrik testler hafıza bozukluğu hakkında objektif bilgiler verebilir. 

Pseudodemans olarak bilinen depresyonun ekarte edilmesi için depresyon skalaları 

kullanılmalıdır. Ayrıca düzeltilebilir demans nedenleri açısından laboratuar testleri 

uygulanmalıdır (Tablo 2.3.) (38).  

 

Tablo 2.3. Düzeltilebilir demansların ayrıcı tanısında kullanılan laboratuar testleri. 

 

• Tam kan sayımı, 

• Serum elektrolit düzeyleri, 

• Kan üre azotu (BUN), kreatinin, 

• Karaciğer fonksiyon testleri, 

• Kalsiyum düzeyi, 

• Kan şekeri, 

• Tiroid fonksiyon testleri, 

• Vitamin B12 ve folat düzeyleri, 

• HIV ve sifiliz serolojisi. 

 

Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme gibi radyolojik 

yöntemler demansa neden olabilecek beyin tümörü, subdural hematom ve normal-

basınçlı hidrosefali gibi nedenlerin ekarte edilebilmesi için ilk değerlendirmede bir 

kez uygulanmalıdır. Ayrıca görüntülemede, AH’nda sık olarak görülen kortikal 

sulkuslarda ve ventrüküllerde genişleme ile serebral atrofi tespit edilebilir (27). 

Alzheimer hastalığı tanısında en sık kullanılan tanı kriterleri DSM IV ile National 

Institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke and Alzheimer’s 

Disease and Related Disorders Association (NINCDS/ADRDA) kriterleridir (Tablo 

2.4. ve Tablo 2.5.) (39, 40). NINCDS/ADRDA kriterleri AH tanısını kesin, 

muhtemel ve mümkün AH olarak üçe ayırır. Mümkün AH, demanstan primer olarak 

sorumlu olmadığı düşünülen ancak potansiyel olarak demansa neden olabilecek bir 
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hastalığın (serebral enfarkt vb.) eşlik ettiği ya da demansın kliniğinde varyasyonların 

izlendiği (hastalığın erken döneminde beklenmeyen lisan bozuklukları vb.) 

durumdur. Muhtemel AH sinsi başlangıç ve ilerleyici seyir, muayene ve testlerle en 

az iki bilişsel alanda bozulma, demans nedeni olabilecek diğer hastalıkların 

olmaması durumudur ve DSM IV kriterlerine eşdeğerdir. Kesin AH klinik olarak AH 

tanısının otopsi ya da beyin biyopsisi ile desteklenmesidir.  

 

Tablo 2.4. Alzheimer hastalığında DSM IV tanı kriterleri. 

 

1. Bellek bozukluğunu ve aşağıdakilerden en az bir tanesini içeren, birden 

çok bilişsel alanda bozukluk olmalı; 

a. Afazi (Anlama ve/veya ifade etme bozukluğu), 

b. Apraksi (Öğrenilmiş motor hareketleri yapamama), 

c. Agnozi (Duyular aracılığı ile algılanan uyarılara anlam 

verememe), 

d. Yürütücü işlev bozukluğu (Planlama, organizasyon, yargı). 

2. Bu bilişsel bozukluk; 

a. Mesleki ve sosyal işlevleri etkileyecek düzeyde olmalı, 

b. Daha önceden varolan, daha yüksek bir işlev düzeyinden düşüşe 

yol açmalı. 

3. Başlangıç sinsi, seyir progresif olmalı, 

4. Birinci maddedeki belirtiler bilişsel bozukluklar aşağıdaki durumlardan 

herhangi birine bağlı olmamalı; 

        a. Bellek ve bilişsel fonksiyonlarda progresif bozukluğa neden olan 

diğer santral sinir sistemi bozuklukları (serebrovasküler hastalık, 

Parkinson hastalığı, subdural hematom, normal-basınçlı hidrosefali, 

beyin tümörü vb.), 

            b. Demansa neden olduğu bilinen sistemik durumlar (hipotiroidizm, 

vitamin B12 veya folat eksikliği, niasin eksikliği, hiperkalsemi, 

nörosifiliz, HIVinfeksiyonu vb.), 

c. Toksin maruziyeti veya madde kötü kullanımına bağlı durumlar. 

5. Deliryum varlığında demans tanısı konulmamalıdır. 
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Tablo 2.5. Alzheimer hastalığında NINCDS/ADRDA tanı kriterleri. 

 

1. Muayene ve objektif testlerle gösterilebilen demans,  

2. Đki ya da daha fazla bilişsel alanda bozukluk,  

3. Bellek ve diğer bilişsel fonksiyonlarda progresif kötüleşme 

(oryantasyon, dikkat, lisan, praksi, gnozi, görsel-uzaysal yetenekler, 

hesaplama, yargılama, soyutlama, algılama), 

4. Bilinç bozukluğu yok,  

5. Başlangıç 40-90 yaşlarında (en çok 65),  

6. Diğer nedenlerin dışlanması (medikal, psikiyatrik, nörolojik), 

7. Tanı aşağıdakiler ile desteklenir:  

a. Dil, motor yetiler ve algıda progresif bozulma,  

b. Günlük yaşam aktivitelerinde ve davranış tarzında bozulma,  

c. Benzer bozukluklara ilişkin aile öyküsü,  

            d. Uyumlu laboratuar bulguları (nöroradyolojik incelemelerde 

kortikal atrofi vb.).           

 

2.2.3. Alzheimer Hastalığı Tedavisi 

 

Alzheimer hastalığının tedavisinde öncelikli olarak kullanılan ajanlar asetil 

kolinesteraz inhibitörleridir. Kolinerjik nöronlar hafıza ve diğer bilişsel işlevler için 

önemlidir (41). Kolinesteraz inhibitörleri ile asetilkolinin kullanılabilirliği artar. 

Rivastigmin, galantamin ve donazepil AH tedavisinde onay almış antikolinerjik 

ajanlardır (27). Bu ajanların AH’nın doğal gidişini yavaşlattığı gösterilmiştir (42, 

43).  

Tedavide kullanılan bir diğer ajan ise, N-metil-D aspartat (NMDA) reseptör 

antagonisti memantindir. Glutamat beynin ana uyarıcı nörotransmiteridir ve 

bağlandığı reseptörlerden biride NMDA’dır. Normal koşullarda glutamat ve NMDA 

reseptörü öğrenme ve hafıza işlevlerinde önemli role sahiptir (27). Ancak aşırı 

glutamat, NMDA reseptörlerini fazla miktarda uyararak hücrelerin yıkımına neden 

olabilir (glutamat toksisitesi) (44). Memantin, NMDA reseptörlerini kısmen bloke 
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ederek glutamatın aşırı uyarıcı etkisini, glutamata bağlı nörotoksisiteyi ve bundan 

kaynaklanan hücre hasarını önler (45).  

Ayrıca, Aβ immunoterapisi, Aβ fibrilasyon inhibitörleri, anti-tau ilaçlar 

(fosforizasyonu engelleyerek), antiinflamatuar ilaçlar, östrojenler ve antioksidan 

ilaçlar AH tedavisinde üzerinde çalışılmakta olan diğer seçenekleridir (27).  

 

2.3. Vasküler Demans 

 

Vasküler demans, AH’ndan sonra yaşlılardaki demansın ikinci en sık nedenidir. 

Đnme sonrası lezyonlara sekonder gelişen, bilişsel fonksiyonlarda kayıpla seyreden 

klinik bir tablodur. Tüm iskemik, hemorajik, hipoksik beyin lezyonları VaD’a neden 

olabilir. Vasküler demans için risk faktörleri Tablo 2.6.’da gösterilmiştir.  

 

Tablo 2.6. Vasküler demans risk faktörleri. 

 

1. Yaş, 

2. Erkek cinsiyet, 

4. Aterosklerotik faktörler (HT, DM, hiperlipidemi, miyokard enfarktüsü, sigara),  

5. Genetik faktörler, 

6. Enfarkt sayısı, 

7. Enfarkt lokalisazyonu, 

8. Kayıp serebral doku volümü, 

9. Periventriküler beyaz cevher lezyonları.  

 

Vasküler demans tipleri kritik bölge demansı, subkortikal enfarktlara bağlı 

demans, multienfarkt demans ve Binswanger hastalığıdır (subkortikal arteriosklerotik 

lökoansefalopati). Kritik bölge demansı, bellek fonksiyonlarıyla ilgili stratejik önemi 

olan alanlarda tek lokalize enfarkt gelişimi sonucu ortaya çıkar. Subkortikal 

enfarktlara bağlı demans laküner enfarktlar sonucu oluşur. Özellikle klinik olarak 

asemptomatik lakünlerin kümülatif etkisi sonucu demans gelişir. Multienfarkt 

demans en sık görülen vasküler demans tipidir. Bilateral birden çok, kortikal ve 

subkortikal geniş arter enfarktlarına bağlı gelişir. Klinik olarak basamaksal bir 
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bozulma vardır. Her yeni inme atağında yüksek kortikal fonksiyonlarda bozulma 

daha belirgin hale gelir. Hem büyük kortikal enfarktlar hem de lakünler vardır. 

Binswanger hastalığı beyaz cevherin derin perforan dallarının tıkanmasına bağlı 

birden çok derin enfarkt, subkortikal arteriopati, hiyalinizasyon ve 

demyelinizasyonla karakterizedir. Vakalarda saptanmış vasküler risk faktörleri 

olmalıdır. Etyolojide ateroskleroz ve HT genelde mevcuttur (46). 

 

2.3.1. Vasküler Demans Tanısı 

 

Vasküler demans için bilişsel bozulma, fokal nörolojik bulgular veya radyolojik 

görüntülemede serebrovasküler lezyonlar bulunmalı ve demansın başlangıcı inme 

sonrası 3 ay içerisinde olmalıdır. Vasküler demans için olan DSM IV ve National 

Institute of Neurological Disorders and Stroke and Association Internationale pour 

la Recherché et l'Enseignement en Neurosciences (NINDS/AIREN) kriterleri Tablo 

2.7. ve 2.8.’de görülmektedir (47, 46). 

 

Tablo 2.7. Vasküler demans DSM IV tanı kriterleri. 
 

1. Bellek bozukluğunu ve aşağıdakilerden en az bir tanesini içeren, birden çok 

bilişsel alanda bozukluk olmalı; 

a. Afazi (Anlama ve/veya ifade etme bozukluğu), 

b. Apraksi (Öğrenilmiş motor hareketleri yapamama),  

c. Agnozi (Duyular aracılığı ile algılanan uyarılara anlam verememe), 

d. Yürütücü işlev bozukluğu (Planlama, organizasyon, yargı). 

2. Bu bilişsel bozukluk; 

a. Mesleki ve sosyal işlevleri etkileyecek düzeyde olmalı, 

            b. Daha önceden varolan, daha yüksek bir işlev düzeyinden düşüşe yol 

açmalı. 

3. Fokal nörolojik bulgu ve semptomlar (derin tendon reflekslerinde artış, ekstensör 

plantar yanıtı, psödobulbar palsi, denge bozuklukları, ekstremite güçsüzlüğü vb.) 

veya serebrovasküler hastalığı gösteren laboratuar bulguları (korteks ve beyaz 

maddeyi içeren birden çok enfarkt gibi) olmalı. 

4. Deliryum varlığında demans tanısı konulmamalıdır. 
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Tablo 2.8. Vasküler demans NINDS/AIREN tanı kriterleri. 

 

1.Demans varlığı (bilinç bozukluğu, deliryum, ağır afazi, ağır duyusal-motor 

bulgu eşlik etmemeli), 

2. Serebrovasküler hastalık varlığı (iskemik, hemorajik, hipoperfüzyon, hipoksik-

iskemik),  

3. Akut, basamaklı-progresif ya da flüktüasyon gösteren klinik seyir, 

4. Hastalığın erken döneminde nörolojik bulgular (yürüyüş bozukluğu, sık 

düşmeler, inkontinans, davranış ve mood değişiklikleri, fokal motor, duyusal 

bulgular, psödobulber bulgular) olması,  

5. Đnme ile demans arasında zamansal ilişki (serebrovasküler hastalığı takiben ilk 

3 ayda demans bulgularının ortaya çıkması),  

6. Nöroradyolojik incelemelerde vasküler lezyon varlığı (kritik bölge enfarktı, 

birden çok geniş arter enfarktları, birden çok laküner enfarktlar, yaygın beyaz 

cevher değişikliği, vb.),  

7. Nöropsikolojik testlerde en az iki bilişsel fonksiyon yıkımın gösterilmesi 

(oryantasyon, dikkat, lisan, praksi, gnozi, görsel-uzaysal yetenekler, hesaplama, 

yargılama, soyutlama). 

 

2.3.2. Vasküler Demans Tedavisi 

 

Vasküler demansın spesifik bir tedavisi olmayıp önemli olan VaD’dan 

korunmadır. Risk faktörlerinin kontrolü inme sonrası VaD ve iskemik subkortikal 

VaD riskini azaltabilir. Vasküler demansda düzeltilebilen risk faktörleri, HT, 

kardiyak bozukluklar, sigara içimi, DM ve lipid metabolizması bozukluklarıdır (46). 

 

2.4. Alzheimer Hastalığında Vasküler Patoloji 

 

Alzheimer hastalığı patogenezinde ki amiloid hipotezinin hastalığı tam olarak 

açıklayamaması patogenezde bazı eksikler olduğunu düşündürmektedir. Amiloid β 

depolanması in vivo nörotoksik bulunmamıştır ve bu depolanmanın hasta nöronların 

üretimi olduğu düşünülmektedir (48). Ayrıca demansın şiddeti ile Aβ birikiminin 
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düzeyi korele değildir (49). Demansı olmayan birçok bireyde de AH’nda olduğu gibi 

amiloid plaklar bulunabileceği gibi, AH dışındaki diğer demanslarda da amiloid 

plaklar bulunabilir (50-52). Bu bulgular AH etyopatogenezini açıklayacak başka risk 

faktörlerinin araştırılmasına neden olmuştur. 

Postmortem çalışmalarda AH olgularında beyinde amiloid anjiyopati, endotel, 

vasküler düz kas hücrelerinin ve bazal laminanın etkilendiği mikrovasküler 

dejenerasyon gösterilmiştir (53). Alzheimer hastalığı ile mikroenfarktlar arasında 

pozitif korelasyon bulunmuştur (54). Demansı olmayan 60-90 yaş arası 1015 kişiyi 

içeren bir çalışmada klinik olarak sessiz laküner enfarktların AH riskini iki kat 

artırdığı saptanmıştır (55). 

Alzheimer hastalığının vasküler patolojiler ile ilişkisi gösterilmeye 

başlanmıştır. Birçok kardiyovasküler hastalık ve risk faktörü, yapılan çalışmalarda 

AH ile ilişkili bulunmuştur. Alzheimer hastalığı olgularının değerlendirildiği bir 

çalışmada tanıdan 10 ile 15 yıl önce hem sistolik hem de diyastolik kan basıncında 

yükseklik olduğu saptanmıştır (8). Hem çapraz kesitsel çalışmalar hem de uzun 

dönem çalışmalar AH ile DM arasında pozitif ilişki göstermiştir (56, 57). Alzheimer 

hastalığı olan vakalarda daha yüksek ortalama kolesterol seviyeleri mevcuttur (58). 

Yetmiş ile seksen dokuz yaşları arasında 444 erkeği içeren bir çalışmada daha 

yüksek kolesterol düzeylerinin yaş ve APOE4 genotipinden bağımsız olarak ileride 

AH gelişmesi ile ilişkili olduğu bulunmuştur (59). Koroner arter hastalığı, AH 

gelişen kadınlarda daha sıktır (60). Ateroskleroz olan vakalarda VaD’la benzer 

şekilde, AH riskinin de arttığı gösterilmiştir (11). Aterosklerotik plakların bulunduğu 

damarlarda genelde endotelyel ve perivasküler hücre hasarı da vardır (61). Bu durum 

hem luminal darlık hem de endotel bağımlı nitrik oksit (NO) salınımında bozulma 

sonucunda kan akımında azalmaya neden olabilir (62, 63). Sonuçta kronik beyin 

iskemisi ve Aβ klirensinin azalması bilişsel bozukluğa neden olabilir. Birçok insan 

çalışması ve deneysel çalışma serebrovasküler patoloji sonucunda oluşan iskeminin 

APP yapımını arttırdığı ve Aβ depolanması ile sonuçlandığını göstermiştir (64). Bu 

sonuçlar, vasküler risk faktörlerinin AH patogenezine katkıda bulunmalarının 

muhtemel olduğunu düşündürmektedir. 
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2.5. Arteryel Sertlik 

 

Artmış santral arter sertliği yaşlanmanın bir göstergesidir ve DM, ateroskleroz, 

kronik renal yetmezlik, miyokard enfarktüsü, kalp yetmezliği, inme, metabolik 

sendrom gibi kardiyovasküler hastalıklar, kardiyovasküler risk faktörleri ve 

kardiyovasküler mortaliteyle ilişkilidir (65-72).  

Arteryel sertlik, damar duvarının yapısal bileşenlerini içeren stabil ve dinamik 

değişiklikler sonucu oluşan kompleks bir süreçtir. Bu değişiklikler hem 

hemodinamik güçlerden hem de hormonlar, sodyum, glukoz regülasyonu gibi dış 

faktörlerden etkilenir (73, 74). Arteryel sertlik vasküler ağaç boyunca homojen 

dağılmaz ve periferik arterlerden çok santral arterlerde olur (75, 76).  

Damar duvarının ekstraselüler matriksi kollojen, elastin, glikoprotein ve 

proteoglikanlardan oluşur. Vasküler duvarın kompliyansı kollojen ve elastin gibi 

yapısal proteinlerin dağılımına bağlıdır. Bu iki protein damar duvarının elastikiyeti 

ve sağlamlığını sağlar. Bu iki molekülün dağılımı genelde dengelidir. Kollojen fazla 

yapımı ve normal elastin miktarının azalması vasküler sertliğe neden olur (77).  

Yaşlanma, elastin ve kollojen metabolizmasında rol olan matriks 

metalloproteinazlar, DM’da hiperglisemiye bağlı oluşan ileri glikolizasyon ürünleri, 

sodyum metabolizması, insülin direnci, renin anjiotensin sistemi, NO etkinliğinde 

azalma, ateroskleroz, anjiotensin I reseptör ve anjiotensin converting enzim (ACE) 

gen polimorfizmleri ve inflamasyon arteryel sertliğin artmasına neden olan diğer 

faktörlerdir (78). 

Kan basıncı iki bileşenden oluşur: Sabit bileşen ve atım bileşeni. Sabit bileşeni 

ortalama arter basıncı (OAB) gösterir ve kardiyak output ile periferik direnç 

tarafından oluşturulur (79). Bu değer bize arterioler ve kapiller yatak hakkında bilgi 

verir, çünkü damar yatağının bu kısımları kan akımına en çok direnci gösterir (80). 

Atım bileşeni ise sol ventrikül ejeksiyonu, strok hacmi ve arteryel dolaşımın 

kompliyansı ile oluşur ve tüm arteryel dolaşımın kompliyans özellikleri büyük 

ölçüde santral damarlar tarafından belirlenir (81). Sistol sırasında kalpten hareket 

eden kan akımı tüm arterlere dağılan bir basınç dalgası oluşturur. Aorta nabız 

dalgalarını sol ventrikülden distal damarlara doğru iletir. Aortanın ve proksimal 

arterlerin nabız dalgalarını kompanse etme özellikleri bu damarların kompliyans 



 16 

özelliklerine bağlıdır (21). Kompliyans herhangi bir basınç değerinde damarın kesit 

alanında veya hacminde oluşan değişikliktir ve arteryel sertlik arttıkça kompliyans 

azalır. Arteryel ağaç dallandıkça, kompliyans özelliklerinde değişiklikler olur ve bu 

da arteryel ağaç boyunca ilerleyen nabız dalgasının bir kısmının yansımasına neden 

olur (82). Yansıyan dalgalar ilerleyen dalgalar ile aynı hıza sahiptir ve bir sonra 

gelen ilerleyen dalga ile karşılaşır ve birleşirler (83). Nabız dalgasının yansıması iki 

amaca hizmet eder. Đlki, santral aortaya yansıyan dalga diyastol sırasında kalbe döner 

ve koroner arterlerin diyastolde perfüzyonunu arttırır. Đkincisi ise, nabız dalgasının 

yansıması ile ilerleyen nabız dalgasının gücü azalır böylece periferde yani daha 

küçük dolaşımda oluşabilecek basınç hasarını sınırlar (84-86). Santral aortanın 

sertleşmesi ile nabız dalgalarının hızı artar bundan dolayı dalga kalbe diyastol 

sırasında değil sistolde ulaşır ve koroner arterlerin diyastolik perfüzyonunu azaltır. 

Ayrıca sistolde ulaşan nabız dalgası sistolik kan basıncında artmaya ve diyastolik kan 

basıncında azalmaya neden olur ve sonuçta izole sistolik hipertansiyon ile artmış 

nabız basıncına neden olur (78). 

Nabız dalga hızı vücut yüzeyinden alınabilen nabız bölgelerinden ölçülebilir. 

Bir damar ne kadar çok sertleşirse, NDH o kadar artar. Karotiko-femoral NDH 

arteryel sertliğin ölçümünde altın standart olarak kabul edilmektedir. Nabız dalga 

hızı genelde nabız dalgasının belli bir mesafeyi aldığı süre ile ölçülür. Mesafe 

zamana bölünerek hız hesaplanır. Bir proksimal ve bir distal sensör arasındaki 

mesafe ile nabız dalgası bu iki sensör arasında ilerlerken geçen zaman ölçülür ve 

NDH hesaplanır. Karotiko-femoral NDH için karotis ve femoral nabızlar referans 

alınır. Nabız dalga hızı, ölçülen damardan damara değişiklik gösterir. Nabız 

dalgasının aorta boyunca veya aorta iliak yol boyunca ölçümünün klinik olarak en 

değerli olduğu düşünülmektedir. Çünkü aorta ve ilk dalları arteryel sertliğin 

patofizyolojik etkilerinin çoğundan sorumludur (78). 

 

2.6. Arteryel Sertlik ve Demans 

 

Arteryel sertlik ile bilişsel fonksiyon ve demansın ilişkisini gösteren çalışmalar 

son yıllarda yapılmıştır. Arteryel sertliğin bir sonucu olan geniş nabız basıncı inme 

için güçlü bir risk faktörüdür ve inme de demans gelişmesi için bir risk faktörüdür 
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(87). Yüksek nabız basıncı demans tanısı olmayan vakalarda kötü bilişsel fonksiyon 

ile ilişkili bulunmuştur (88). Nabız basıncı ile demans ilişkisinin araştırıldığı 772 

vakalık bir çalışmada, hem düşük hem de yüksek nabız basıncının antihipertansif 

kullanımı ve APOE4 genotipinden bağımsız olarak AH ve demans gelişimi ile ilişkili 

olduğu bulunmuştur (89).  

Nabız dalga hızı da demans ve demans tipleri ile ilişkili bulunmuştur. Bilişsel 

fonksiyonlar, AH ve VaD’ın arteryel sertlik ile ilişkisini araştıran birçok çalışma 

vardır (90-92). Bu sonuçlardan yola çıkarak, çalışmamızda arteryel sertliğin ölçüm 

yöntemlerinden biri olan karotiko-femoral NDH’nın demans ve demans alt 

tiplerinden AH ve VaD ile ilişkisini değerlendirdik. 
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3. HASTA ve YÖNTEM 

 
Çalışmaya, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı 

polikliniklerine Eylül 2006–Ekim 2007 tarihleri arasında başvuran DSM IV 

kriterlerine göre demans tanısı almış 50 hasta ile 22 kontrol vakası alındı. Alzheimer 

hastalığı veya VaD dışında demansı olanlar, ileri evre organ yetmezliği, depresyon 

tanısı, psikiyatrik bozukluğu ve aritmisi olanlar, manyetik rezonans görüntülemesi 

yapılamayanlar ve 65 yaşı altında olan hastalar çalışmaya alınmadı. Çalışmaya 

katılan hastalara karotiko-femoral NDH yöntemiyle arteryel sertlik değerlendirilmesi 

yapıldı ve 24 saatlik ambulatuar kan basıncı ölçümü ile ortalama sistolik basınç 

(OSB), ortalama diyastolik basınç (ODB), ortalama arter basıncı (OAB) ve ortalama 

nabız hızı (ONH) değerleri elde edildi. Hastalara MMSE ve depresyon açısından 

psikiyatrik değerlendirme ölçekleri uygulandı. Tüm hastalara kraniyal manyetik 

rezonans görüntülemesi yapıldı. Hastaların vücut kitle indeksi (VKĐ), hastalıkları ve 

kullandıkları ilaçlar belirlendi. Açlık kan örnekleri alınarak insülin seviyesi, 

homosistein düzeyi, serum düşük dansiteli lipoprotein (LDL), serum yüksek dansiteli 

lipoprotein (HDL), total kolesterol ve trigliserid düzeyleri, açlık kan şekeri (AKŞ) 

bakıldı. Đnsülin direnci Homeostatic Model Assesment (HOMA) indeksine göre, 

[AKŞ (mg/dl) X serum açlık insülini (mIU/ml)]/405 formülü kullanılarak hesaplandı. 

Diyabetes Mellitus’u olan hastalarda insülin seviyesi bakılmadı ve HOMA indeksi 

hesaplanmadı. 

Karotiko-femoral NDH ölçümleri Nefroloji Bilim Dalı’nda hastaların klinik ve 

laboratuar verilerini bilmeyen, aynı tekniker  tarafından Sphygomocor Pulse Wave 

System cihazı kullanılarak yapıldı. Hastaların boy, vücut ağırlığı ve arteryel kan 

basıncı bilgileri sisteme girildikten sonra, sakin bir ortamda sırt üstü uzanmış olan 

hastalarda sağ karotis arter ile sağ femoral arter arası uzunluk ölçüldü. Bu uzunluk, 

nabız dalgasının aldığı yol olarak kaydedildi. Daha sonra bu noktalardaki 2 sensör ile 

nabız dalgaları tespit edildi ve NDH kaydedildi. Ölçümler cihazın yazılım programı 

tarafından analiz edilerek sonuçlar m/sn şeklinde bulundu. 
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3.1. Đstatistiksel Yöntem 

 

Đstatistiksel değerlendirmeler, Statistical Package for Social Sciences for 

Windows Version 11.5 (SPSS Inc; Chicago USA) paket programı ile yapıldı. 

Sonuçlar ortalama±standart sapma (Ort±SS) olarak verildi. Sayısal değişkenler t-

Test, MannWhitney, Anova ve Kruskall-Wallis testi ile değerlendirildi. Sayısal 

olmayan değişkenler arasındaki ilişkinin değerlendirmesinde ise Ki-kare testi 

kullanıldı. P<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

 

3.2. Etik Kurul Onayı 

 

Çalışma, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu’na sunulmuş olup; 

18.06.07 tarih ve 19-066 karar numarası ile onay almıştır. 
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4. BULGULAR 

 
Çalışmaya, toplam 72 hasta alındı. Demans grubunda 50, kontrol grubunda 

22 hasta vardı. Tablo 4.1.’de bu iki gruba ait demografik ve klinik özellikler 

verilmiştir. Tablo 4.2.’de ise demans ve kontrol gruplarının laboratuar verileri 

görülmektedir. 

 

Tablo 4.1. Demans ve kontrol gruplarının demografik ve klinik özellikleri. 

 Demans (n=50) Kontrol (n=22) P 

Yaş (yıl) 77,5±7,0 73,9±6,0 0,04 

Erkek/kadın (n/%) 19 (%38)/38 (62%) 10 (46%)/12 (54%) AD 

HT 39 (%78) 18 (%82) AD 

ASKH 8 (%16) 0 (%0) AD 

DM 16 (%32) 0 (%0) 0,02 

ACEĐ 17 (%34) 3 (%14) AD 

ARB 3 (%6) 3 (%14) AD 

ASA 32 (%64) 4 (%18) <0,01 

Ca kanal blokeri 16 (%32) 5 (%23) AD 

β-bloker 10 (%20) 3 (%14) AD 

Statin 8 (%16) 0 (%0) AD 

Diüretik 3 (%6) 2 (%9) AD 

ACEĐ+diüretik 2 (%4) 6 (%27) 0,04 

ARB+diüretik 6 (%12) 0 (%0) AD 

MMSE 18,6±5,4 27,0±2,7 <0,01 

VKĐ (kg/m²) 28,0±5,6 30,1±4,7 0,03 

AD: Anlamlı değil, ASKH: Aterosklerotik kalp hastalığı, ACEĐ: ACE inhibitörü, ARB: Anjiotensin 
reseptör blokeri, ASA: Asetil salisilik asit  

 

Demans grubundaki vakalar kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yaşlıydı 

(77,5±7,0, 73,9±6,0; p=0,04). Asetil salisilik asit kullanımı demans grubunda kontrol 

grubuna göre anlamlı daha yüksekti (%64, %18; p<0,01). Antihipertansif ilaçlardan 

ACEĐ+diüretik kullanımı ise kontrol grubunda demans grubundan anlamlı olarak 

daha yüksekti (%27, %4; p=0,04). Sadece demans grubunda DM’lu hasta vardı. 
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Kontrol grubunda demans grubuna göre MMSE skoru (27,0±2,6, 18,6±5,4; p<0,01) 

ve VKĐ (30,1±4,7, 28,0±5,6; p=0,03) anlamlı olarak yüksekti. Hipertansiyon, 

aterosklerotik kalp hastalığı varlığı, statin kullanımı, ACEĐ+diüretik dışındaki 

antihipertansif kullanımı ve cinsiyet açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktu 

(p>0.05).  

 

Tablo 4.2. Demans ve kontrol gruplarına ait vakaların laboratuar verileri. 

 

Kontrol grubunun serum HDL kolesterol düzeyleri demans grubundan 

(56,8±15,6, 48,6±12,5; p=0,03), demans grubunun OSB’ı ise kontrol grubundan 

(118,8±13,9, 113,3±13,3; p=0,04) istatistiksel anlamlı olarak daha yüksek bulundu. 

Demans grubunda NDH kontrol grubundan daha hızlı bulundu (11,1±2,6, 10,0±3,1), 

ancak bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0,07). 

Demans grubu, AH ve VaD grubu olarak ikiye ayrıldı. Alzheimer hastalığı 

grubunda 22 hasta, VaD grubunda 28 hasta, kontrol grubunda 22 hasta mevcuttu. 

Tablo 4.3.’te üç grubun demografik ve klinik özellikleri, Tablo 4.4.’te ise laboratuar 

verileri görülmektedir.  

 Demans (n=50) 

(ort±±±±SS) 

Kontrol (n=22) 

(ort±±±±SS) 

P 

AKŞ (mg/dl) 100,6±34,6 83,4±8,4 AD 

Homosistein (umol/L) 15,2±40,0 13,1±3,2 AD 

NDH (m/sn) 11,1±2,6 10,0±3,1 AD 

Đnsülin (µIU/ml) 8,0±4,5 8,0±4,1 AD 

HOMA 1,5±1,0 1,5±0,8 AD 

LDL (mg/dl)  109,8±24,0 123,4±39,3 AD 

HDL (mg/dl) 48,6±12,5 56,8±15,6 0,03 

Trigliserid (mg/dl) 132,7±50,6 138,2±59,7 AD 

OSB (mmHg) 118,8±13,9 113,3±13,3 0,04 

ODB (mmHg) 68,7±9,3 68,1±7,0 AD 

OAB (mmHg) 87,1±10,8 83,6±7,9 AD 

ONH  75,1±11,9 70,5±7,9 AD 
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Tablo 4.3. Alzheimer hastalığı, VaD ve kontrol gruplarının demografik ve klinik 

özellikleri. 

a, b, c, d, e: p<0,01 
-: Vaka sayısının yeterli olmadığı değişkenler için istatistik uygulanamamıştır. 

 

Asetil salisilik asit kullanımı AH ile VaD gruplarında kontrol grubundan 

anlamlı olarak daha yüksekti (sıra ile %59, %68, %18; p<0,01). Kontrol grubunda, 

VKĐ AH grubuna göre istatistiksel anlamlı daha yüksek iken (30,1±4,7, 27,1±5,8; 

p<0,01), kontrol grubu ile VaD grubu arasında anlamlı farklılık saptanmadı 

(30,1±4,7, 28,7±5,4; p>0.05). Kontrol grubunda MMSE skoru hem AH hem de VaD 

grubundan anlamlı olarak daha yüksek bulundu (sıra ile 27,0±2,7, 17,2±4,4, 

19,8±5,9; p<0,01). 

 

 AH (n=22) VaD (n=28) Kontrol (n=22) P 

Yaş (yıl) 78,9±7,3 76,5±6,8 73,9±6,0 AD 

Erkek/kadın (n/%) 10(%46)/12(%54) 9(%32)/19(%68) 10(%46)/12(%54) AD 

HT 18(%82) 21(%75) 18(%82) - 

ASKH 4(%18) 4(%14) 0(%0) - 

DM 4(%18) 12(%43) 0(%0) - 

ACEĐ 6(%27) 11(%39) 3(%14) AD 

ARB 1(%4) 2(%7) 3(%14) - 

ASA 13(%59)a 19(%68)b 4(%18)a, b <0,01 

Ca kanal blokeri 7(%32) 9(%32) 5(%23) - 

Β-bloker 3(%14) 7(%25) 3(%14) - 

Statin 5(%23) 3(%11) 0(%0) - 

Diüretik 2(%9) 1(%4) 2(%9) - 

ACEĐ+Diüretik 0(%0) 2(%7) 6(%27) - 

ARB+Diüretik 2(%9) 4(%14) 0(%0) - 

MMSE 17,2±4,4c 19,8±5,9d 27,0±2,7c, d <0,01 

VKĐ (kg/m²) 27,1±5,8e 28,7±5,4 30,1±4,7e 0,03 
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Tablo 4.4. Alzheimer hastalığı, VaD ve kontrol gruplarının laboratuar verileri. 

a, c: p<0,01, b: p=0,02  

 

Serum HDL kolesterol düzeyleri kontrol grubunda VaD grubundan anlamlı 

olarak daha yüksek iken (56,8±15,6, 47,0±13,1; p<0,01), kontrol grubu ile AH grubu 

arasında anlamlı farklılık yoktu (56,8±15,6, 50,5±11,7; p>0.05). Ortalama nabız hızı, 

VaD grubunda hem AH (77,9±12,5, 71,7±10,3; p=0,02) hem de kontrol grubuna 

göre istatistiksel anlamlı olarak daha yüksekti (77,9±12,5, 70,5±7,9; p<0,01). Nabız 

dalga hızı AH ve VaD gruplarında kontrol grubundan daha yüksekti (sıra ile 

10,7±2,0, 11,3±3,1, 10,0±3,1) ancak farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildi 

(p>0.05). 

 
 
 

 AH (n=22) 

(ort±SS) 

VaD (n=28) 

(ort±SS) 

Kontrol (n=22) 

(ort±SS) 

P 

AKŞ (mg/dl) 95,0±36,3 105,0±33,1 83,4±8,4 AD 

Homosistein (umol/L) 15,3±3,0 15,1±4,7 13,1±3,2 AD 

NDH (m/sn) 10,7±2,0 11,3±3,1 10,0±3,1 AD 

Đnsülin (µIU/ml) 8,2±4,8 7,7±4,1 8,0±4,1 AD 

HOMA 1,5±1,0 1,5±0,9 1,5±0,8 AD 

LDL (mg/dl)  107,9±26,9 111,3±21,7 123,4±39,3 AD 

HDL (mg/dl) 50,5±11,7 47,0±13,1a 56,8±15,6a 0,04 

Trigliserid (mg/dl) 130,4±56,3 134,5±46,7 138,2±59,7 AD 

OSB (mmHg) 116,2±11,6 120,9±15,4 113,3±13,3 AD 

ODB (mmHg) 68,7±9,3 68,7±9,5 68,1±7,0 AD 

OAB (mmHg) 86,7±12,1 87,5±9,9 83,6±7,9 AD 

ONH  71,7±10,3b 77,9±12,5b,c 70,5±7,9c 0,02 
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5.TARTIŞMA 

 

Yaşlı popülasyonda demansın en sık görülen nedenleri AH ve VaD olup, bu 

yaş grubundaki tüm demansların %70 ve %15’ini oluştururlar (93). Vasküler demans 

vasküler patolojilerin, AH ise nörodejeneratif süreçlerin bir sonucudur (94). Vasküler 

demans için risk faktörleri inme, HT, atriyal fibrilasyon, hiperlipidemi, koroner arter 

hastalığı, DM, sigara içimi ve aterosklerozdur (95). Ancak son çalışmalar, vasküler 

risk faktörlerinin VaD için olduğu kadar AH için de risk faktörü olduğunu 

göstermiştir. Alzheimer hastalığı da, HT, DM, metabolik sendrom, hiperlipidemi ve 

ateroskleroz ile ilişkilidir (8, 11, 56, 58, 96). Alzheimer hastalığı vakalarının 

%30’dan fazlasında serebrovasküler patoloji vardır. Serebral amiloid anjiopati, 

mikrovasküler dejenerasyon ve periventriküler beyaz madde lezyonları birçok AH 

vakasında belirgindir. Alzheimer hastalarının beyin dokusunda endotel hasarı, kan 

beyin bariyerinde bozulma, serebral damarlarda Aβ depolanması ve damar düz 

kaslarında atrofi vardır (97). Alzheimer hastalığında endotelyel lezyonların 

yaygınlığı, senil plakların sayı ve lokalizasyonu ile ilişkilidir (98). Tüm bu veriler, 

geç başlangıçlı AH’nda görülen serebral atrofinin kardiyovasküler hastalıklarda 

görülen mikrosirkülasyondaki kronik değişikliklere benzer vasküler değişikliklerin 

bir sonucu olabileceğini düşündürmektedir (99).  

Büyük santral arterlerde çeşitli nedenlerle ve özellikle yaşlanma ile ortaya 

çıkan yapısal ve fonksiyonel değişiklikler sonucu elastikiyetinin azalması ile arteryel 

sertlik artar. Arteryel sertlik HT, DM, metabolik sendrom, renal yetmezlik 

vakalarında kardiyovasküler mortalite ile ilişkilidir (65, 67, 71, 100). Arteryel 

sertliğin göstergesi artmış NDH ve artmış nabız basıncıdır. Nabız dalga hızı arteryel 

sertliğin direkt bir göstergesidir (101). Bu çalışmada, son çalışmalarla 

kardiyovasküler hastalıklar, vasküler hasar ve kardiyovasküler risk faktörleri ile 

ilişkisi gösterilen AH ve VaD ile vasküler hasarın bir göstergesi olan arteryel sertlik 

ilişkisini araştırdık ve bunun için arteryel sertlik ölçüm yöntemlerinden NDH’nı 

kullandık. Ayrıca diğer kardiyovasküler risk faktörlerini de çalışmamızda 

değerlendirdik. 

Arteryel sertliğin göstergelerinden birisi olan NDH’nın inme, bilişsel 

fonksiyon, demans ve demans alt tipleri ile ilişkisini gösteren çok sayıda çalışma son 
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yıllarda yapılmıştır. Arteryel sertlik ile inme arasındaki ilişki gösterilmiş olup, 

hipertansif hastalarda NDH klasik risk faktörlerinden bağımsız olarak fatal inmenin 

belirtecidir (102). Nabız dalga hızının bilişsel fonksiyonlarla ilişkisi de gösterilmiştir. 

Mizushima ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada NDH, VaD olan grupta hem 

AH olanlardan hem de kontrollerden anlamlı olarak daha yüksek saptanmıştır (90). 

Büyük damar inmesi olmayan ve bilişsel bozukluğu olan 84 kişi ile yapılan bir diğer 

çalışmada ise NDH hem VaD ve AH ile, hem de bilişsel fonksiyon bozukluğunun 

düzeyi ile ilişkili saptanmış (91). Hanon ve arkadaşlarının bir çalışmasında ise 

NDH’nın VaD ve AH gruplarında hafif bilişsel bozukluk ve kontrol gruplarına göre 

anlamlı yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca, hafif bilişsel fonksiyon bozukluğu 

vakalarının olduğu grupta NDH normal bilişsel fonksiyonlu hastaların grubundan 

yine anlamlı daha yüksek bulunmuştur (92). Demansla NDH arasında anlamlı 

korelasyon olmadığını gösteren çalışmalar da vardır. Elli beş yaş ve üstü 2767 kişiyi 

içeren bir çalışmada arteryel sertlik ile bilişsel fonksiyonlar, demans, demans alt 

tipleri ve demans riski arasında bağımsız bir ilişki saptanmamıştır (103). Biz de 

çalışmamızda literatürle uyumlu olarak demans vakalarında NDH’nı kontrol 

gurubundan daha yüksek olarak bulduk ancak bu farklılık istatiksel anlamlılık 

sınırına ulaşamadı (11,1±2,6, 10,0±3,1; p=0.07). Alzheimer hastalığı ile VaD 

gruplarının arasında NDH açısından farklılık bulamadık (10,7±2,0, 11,3±3,1; 

p>0.05). Bunun nedeni her iki demans tipinin etyopatogenezinde de arteryel sertliğin 

rol oynuyor olması olabilir. Arteryel sertlik AH ve VaD olgularında beyin 

mikrosirkülasyonunda artmış pulsatif yüke neden olarak kronik iskemik hasara neden 

olabilir (104). Đstatistiksel anlamlı fark bulamamamızın bir diğer nedeni de 

çalışmamızdaki vaka sayısının az olması olabilir.  

Çalışmamızda ayrıca diğer kardiyovasküler risk faktörlerini de arteryel sertlikle 

beraber değerlendirdik. Yaş arteryel sertliğin ana belirleyicisidir. Santral arterler yaş 

ile sertleşir. Aortik sertlikteki artış, artan yaşla beraber yavaş ve devamlı olur. Çapraz 

kesitsel çalışmalar, NDH ile ölçülen aortik sertliğin 10 yıllık bir peryotta %10 ile 

%15 arttığını göstermiştir. Arteryel sertliğin yaş ile artışı kardiyovasküler risk 

faktörleri ve diğer ilgili durumlardan bağımsız olmasına rağmen artıştaki büyüklük 

çevresel ve genetik faktörlerle ilişkili olabilir (105). Çalışmamızda demans grubunda 

yaş kontrol grubuna göre anlamlı daha yüksekti (77,5±7,0, 73,9±6,0; p=0,04) ve 
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NDH’da anlamlı olmasada demans grubunda kontrol grubundan daha yüksekti 

(11,1±2,6, 10,0±3,1; p=0.07). 

Sistolik hipertansiyon arteryel sertlikle ilişkilidir. Hipertansif olmayan 77 hasta 

ile yapılan 11 yıllık bir takip çalışmasında, NDH ve ambulatuar kan basıncı 

ölçümleri yapılmış, OAB ve OSB’ı ilerki yıllarda ki NDH yüksekliği ile ilişkili 

oldukları saptanmıştır (106). Başka bir takip çalışmasında ise sistolik kan basıncının 

yıllar içerisinde yükselmesinde NDH’nın belirleyici bir rolü olduğu saptanmıştır 

(107). Çalışmamızda, ambulatuar kan basıncı ölçümü ile değerlendirilen OSB, 

demans grubunda kontrol grubundan anlamlı daha yüksek bulundu (118,8±13,9, 

113,3±13,3; p=0,04). Ayrıca NDH, OSB’ın daha yüksek olduğu demans grubunda 

kontrol grubundan yüksekti (11,1±2,6, 10,0±3,1; p=0,07). 

Obezite de arteryel sertlik ile ilişkilidir. Gençlerle, orta ve ileri yaştaki 

bireylerin alındığı bir çalışmada NDH’nın vücut ağırlığı, VKĐ ve bel-kalça oranı ile 

pozitif ilişkili olduğu bulunmuştur (108). Çalışmamızda VKĐ kontrol grubunda 

demans grubundan anlamlı olarak daha yüksekti (30,1±4,7, 28,0±5,6; p=0,03). 

Bunun nedeni demans vakalarında ileri evrelerde oral alım bozukluğu ve 

malnütrisyonun gelişmesi olabilir (109). Ayrıca yüksek VKĐ kontrol grubumuzda 

arteryel sertliğin artmasına ve NDH’nda yükselmeye ve gruplar arasında anlamlı 

istatistiksel farkın çıkmamasına katkıda bulunmuş olabilir. 

Arteryel sertlik diyabetik vakalarda diyabetik olmayanlara göre artmıştır (16, 

65). Ayrıca DM’un yanı sıra hem orta derede hiperglisemili vakalarda 

hiperinsülinemi hem de hipertansif olan ve diabetik olmayan vakalarda insülin 

rezistansı, kan şekerinden bağımsız olarak arteryel sertlik ile ilişkilidir (110, 111). 

Schram ve arkadaşları arteryel sertliğin normal vakalardan glukoz intoleransı ve 

aşikar DM’a doğru giderek arttığını göstermişlerdir (112). Van Popele ve arkadaşları 

da benzer şekilde yaşlı vakalarda glukoz toleransı ile arteryel sertliği ilişkili 

bulmuştur (113). Çalışmamızda kontrol grubunda hiç diyabetik hasta yoktu ve 

demans grubu ile kontrol grubu arasında AKŞ düzeyleri açısından farklılık yoktu 

(100,6±34,6, 83,4±8,4; p=0,21). Ayrıca demansla kontrol grupları arasında, diyabetik 

olmayan demans olguları ile kontrol vakalarının bazal insülin düzeyleri (8,0±4,5, 

8,0±4,1; p=0,90) ve HOMA ile hesaplanan insülin dirençleri arasında fark yoktu 

(1,5±1,0, 1,5±0,8; p=0,50). Demans grubundaki diyabetik vakalarda glukoz 
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regülasyonunun iyi olması ve insülin dirençlerinin gruplar arasında benzer olması, bu 

vakalarda DM’un NDH üzerindeki etkisini azaltmış ve iki grup arasında NDH 

açısından anlamlı bir farkın çıkmamasında bir neden olmuş olabilir.  

Wilkinson ve arkadaşları, yaptıkları bir çalışmada aortik NDH’nı 

hiperkolesterolemili hastalarda, normal kolesterol değeri olanlara göre belirgin daha 

yüksek olarak bulmuşlardır (114). Toikka ve arkadaşları 29-39 yaş arası sağlıklı 

erkekleri içeren küçük bir grupta, arteryel sertliğin HDL kolesterolün total 

kolesterole oranı ile negatif ve okside LDL değeri ile pozitif korelasyon gösterdiğini 

saptamıştır (115). Menapoz sonrası kadınlarda yapılan bir çalışmada ise HDL ile 

arteryel sertlik arasında negatif bir ilişki bulunmuştur (116). Çalışmamızda demans 

grubu ile kontrol grubu arasında serum LDL değerleri açısından anlamlı fark yoktu 

(109,8±24,0, 123,4±39,3; p=0,33), serum HDL kolesterol ise kontrol grubunda 

demans grubuna göre anlamlı daha yüksekti (56,8±15,6, 48,6±12,5; p=0,03). 

Demans grubu VaD ve AH olarak 2 gruba ayrıldığında AH, VaD ve kontrol grupları 

arasında LDL açısından yine fark yokken (sıra ile 107,9±26,9, 111,3±21,7, 

123,4±39,2; p=0,37), VaD grubunda HDL değeri kontrol grubundaki değerden 

anlamlı daha düşüktü (47,0±13,1, 56,8±15,6; p<0,01) ve AH grubu ile kontrol grubu 

arasında HDL açısından fark yoktu (50,5±11,7, 56,8±15,6; p=0,21). Nabız dalga 

hızının en yüksek olduğu grubun VaD grubu olduğu düşünülürse, düşük HDL değeri 

bu gruptaki yüksek arteryel sertlikle ilişkili olabilir. 

Lantelme ve arkadaşlarının yaşlılarda yaptığı bir çalışmada, kalp hızının NDH 

değişikliklerinde önemli bir faktör olduğu saptanmıştır (117). Yapılan başka bir 

çalışmada ise 24 saat ambulatuar kalp hızı ölçümü ile karotiko-femoral NDH ilişkisi 

araştırılmış, 24 saat ambulatuar kalp hızı yüksekliğinin karotiko-femoral NDH’nı 

etkileyen bağımsız bir faktör olduğu saptanmıştır (118). Çalışmamızda demans grubu 

ile kontrol grubu arasında ONH açısından anlamlı fark yoktu (75,1±11,9, 70,5±7,9; 

p=0,12). Demans grubu AH ve VaD olarak iki gruba ayrılıp kontrol grubu ile 

karşılaştırıldığı zaman VaD grubunda ONH hem AH hem de kontrol grubundan daha 

yüksekti (sıra ile 77,9±12,5, 71,7±10,3, 70,5±7,9; p=0,02, p<0,01). Nabız dalga 

hızının VaD grubunda yüksek olmasının nedeni aynı gruptaki kalp hızı yüksekliği ile 

de ilişkili olabilir. 
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Sonuç olarak, arteryel sertlik nedeniyle artan pulsatif yük sonucunda beyin 

mikrosirkülasyonunda hasar ve kronik iskemi, ardından da demans gelişiyor olabilir. 

Altta yatan nörodejeneratif AH patolojisi olan kişilerde ise artan arteryel sertlik 

demansın erken ortaya çıkmasına neden oluyor olabilir. Ayrıca hem demans hem de 

arteryel sertlik vasküler hastalıklar, yaşlanma ve vasküler risk faktörlerinin ayrı ayrı 

sonucu olabilir. Ancak tüm bunların anlaşılabilmesi için daha uzun dönemli ve daha 

büyük çalışmalara gerek vardır.  
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6. SONUÇLAR 
 

1. Demans yaşlılarda sık görülen, mortalite ve morbiditeye neden olan bir 

sendromdur.  

2.  Demansın en sık görülen iki tipi sırasıyla Alzheimer hastalığı ve vasküler 

demanstır. Alzheimer hastalığı santral sinir sisteminde nörodejenrasyona bağlı 

olarak ortaya çıkarken, vasküler demans hipertansiyon ateroskleroz gibi vasküler 

patolojilerin sonucunda meydana gelir. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar 

Alzheimer hastalığının gelişmesinde de kardiyovasküler hastalıklar ve risk 

faktörlerinin etkili olduğunu ortaya koymuştur. 

3.  Arteryel sertlik yaşlanma, çevresel ve genetik faktörlerle damarlarda oluşan 

yapısal ve fonksiyonel değişiklikleri tanımlar. Arteryel sertlik birçok 

kardiyovasküler hastalık ve risk faktörü ile ilişkilidir. 

3.  Son yıllarda arteryel sertliğin bilişsel fonksiyon, demans, Alzheimer hastalığı ve 

vasküler demans ile ilişkisini ortaya koyan çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. 

4.  Çalışmamızda literatürle uyumlu olarak arteryel sertlik ölçüm yöntemlerinden 

olan nabız dalga hızı vasküler demans grubunda en yüksek olarak bulundu. Daha 

sonra Alzheimer hastalığı ve kontrol grupları geliyordu. Ancak gruplar arasındaki 

bu farklılık istatistiksel olarak anlamlılık düzeyine ulaşmıyordu. Tüm demanslılar 

ve kontrol vakaları karşılaştırıldığında ise nabız dalga hızı demans grubunda 

neredeyse istatistiksel anlamlılık düzeyine ulaşacak kadar yüksekti (p=0.07). 

5.  Artan arteryel sertlik beyinde dolaşım hasarına neden olarak kronik iskemi 

gelişimine ve nöron kaybına neden olarak demans gelişmesinde rol alıyor 

olabilir.  
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ÖZET 
 

YAŞLILARDA DEMANS TĐPLERĐ ile NABIZ DALGA HIZI ARASINDAKĐ 

ĐLĐŞKĐ 

 
Demans yaşlı populasyonda mortalite ve morbiditenin en önemli 

nedenlerinden birisi olup, en sık görülen tipleri Alzheimer hastalığı ve vasküler 

demanstır. Alzheimer hastalığı nörodejeneratif süreçlerle ilişkiliyken, vasküler 

demans vasküler patolojilerin bir sonucudur. Ancak son yıllarda kardiyovasküler 

hastalıklar ile Alzheimer hastalığı arasındaki ilişkiyi gösteren çalışmaların artması, 

hastalığın etyopatolojisinde nörodejeneratif süreçlerin yanında vasküler faktörlerin 

de yer alıyor olabileceğini göstermiştir. 

Arteryel sertlik, yaşlanma, çevresel ve genetik faktörler sonucunda 

damarlarda oluşan fonksiyonel ve yapısal değişiklikler olarak tanımlanır. Arteryel 

sertlik ile hipertansiyon, kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, Diyabetes Mellitus, 

metabolik sendrom ve kronik böbrek yetmezliği gibi kardiyovasküler hastalıkların 

ilişkisi gösterilmiştir. Son yıllarda arteryel sertliğin bilişsel fonksiyon ve demans ile 

ilişkisi de gösterilmiştir. Arteryel sertlik çeşitli yöntemlerle ölçülebilir. Bu 

yöntemlerden en sık kullanılan nabız dalga hızı ölçümüdür. Bu çalışmada nabız 

dalga hızının demans ile ilişkisini ve Alzheimer hastalığı ile vasküler demans 

grupları arasında nabız dalga hızı açısından fark olup olmadığını araştırdık. 

Çalışmaya 50’si demans ve 22’si kontrol grubunda olmak üzere toplam 72 

olgu alındı. Demans vakalarının 22 tanesi Alzheimer hastalığı, 28 tanesi vasküler 

demanstı. Nabız dalga hızı ve diğer önemli kardiyovasküler risk faktörleri demans 

grubu ve kontrol grubu arasında ve daha sonra Alzheimer hastalığı, vasküler demans 

ve kontrol grupları arasında karşılaştırıldı. 

Çalışmanın sonucunda, nabız dalga hızı demans grubunda kontrol grubundan 

daha yüksek olarak bulundu (11,1±2,6, 10,0±3,1). Bu yükseklik istatistiksel olarak 

anlamlı olmasa da anlamlılık düzeyine çok yakındı (p=0.07). Üç grup 

karşılaştırıldığında nabız dalga hızı vasküler demans (11,3±3,1) ve Alzheimer 

hastalığı grubunda (10,7±2,0) kontrol grubundan (10,0±3,1) daha yüksekti ancak 

farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05). Diğer kardiyovasküler risk 

parametrelerinden insülin, homosistein, LDL kolesterol, trigliserid ve açlık kan 
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şekeri düzeyleri, ortalama diyastolik basınç ve ortalama arter basıncı üç grubun 

vakaları arasında farklılık göstermedi (p>0,05). Ortalama sistolik basınç 

demanslılarda kontrol grubundan (118,8±13,9, 113,3±13,3; p=0,04), ortalama nabız 

hızı vasküler demanslılarda Alzheimer hastalığı ve kontrol grubundan (sıra ile 

77,9±12,5, 71,7±10,3, 70,5±7,9; p=0.02), HDL kolesterol düzeyi kontrol grubunda 

vasküler demans grubundan (56,8±15,6, 47,0±13,1; p<0.01) yüksek olarak bulundu.  

Sonuç olarak nabız dalga hızı hem vasküler demans hem de Alzheimer 

hastalığı olgularında kontrol grubundan daha yüksek olarak bulundu. Ancak 

Alzheimer hastalığı için bir risk faktörü olduğu sonucuna varmak için daha fazla 

vaka ile yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır.   

Anahtar Sözcükler: Demans, Alzheimer hastalığı, vasküler demans, nabız dalga 

hızı. 
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SUMMARY 
 

RELATION BETWEEN DEMENTIA TYPES and PULSE WAVE VELOCITY 

in the ELDERLY 

Dementia is one of the most important cause of mortality and morbidity in  

the elderly and most frequently seen types of it are Alzheimer’s disease and vascular 

dementia. While Alzheimer’s disease is associated with neurodegenerative processes, 

vascular dementia is a result of vascular pathologies. However, the increasing of the 

studies showing the relationship between cardiovascular diseases and Alzheimer’s 

disease in last years showed that besides neurodegenerative processes, vascular 

factors can take part in etiopathogenesis of Alzheimer’s disease.  

Arterial stiffness is defined as the functional and structural changes happened 

in vessels as a result of aging, environmental and genetic factors. The relationship 

between arterial stiffness and cardiovascular diseases like hypertension, heart failure, 

coronary artery disease, Diabetes Mellitus, metabolic syndrome and chronic renal 

failure was shown. In recent years the relationship of arterial stiffness with cognitive 

function and dementia was also shown. Arterial stiffness can be measured by various 

methods. The most used of these methods is the measurement of pulse wave velocity. 

In this study, we evaluated the relationship between pulse wave velocity with 

dementia and whether there is a difference between Alzheimer’s disease and vascular 

dementia groups for pulse wave velocity. 

In total seventy patients, about to 50 of them were dementia and 22 of them 

were control, were enrolled into this study. Among dementia patients, 22 of them had 

Alzheimer’s disease, 28 of them had vascular dementia. Pulse wave velocity and 

other important cardiovascular risk factors were compared between dementia and 

control groups and then compared between Alzheimer’s disease, vascular dementia 

and control groups.  

According to the results of study, pulse wave velocity value was found higher 

in dementia group than in the control group (11,1±2,6, 10,0±3,1). This high value, 

even it was not significant, was very close to significance limit (p=0,07). When three 

groups were compared with each other, pulse wave velocity value was higher in 

vascular dementia (11,3±3,1) and Alzheimer’s disease group (10,7±2,0) than control 

group (10,0±3,1), however the difference was not statically significant (p>0,05). 
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Among other cardiovascular risk parameters, insulin, homocystein, LDL cholesterol, 

trygliseride, fasting glucose levels, mean diastolic pressure and mean arterial 

pressure values showed no difference between patients of three groups (p>0,05). 

Mean systolic pressure was higher in patients with dementia than control group 

(118,8±13,9, 113,3±13,3; p=0,04), mean pulse rate was higher in patients with 

vascular dementia than Alzheimer’s disease and control groups (respectively 

77,9±12,5, 71,7±10,3, 70,5±7,9; p=0.02), HDL cholesterol was higher in control 

group than vascular dementia (56,8±15,6, 47,0±13,1; p<0.01). 

As a result pulse wave velocity was found higher in Alzheimer’s disease and 

vascular dementia groups than control group, however to consider arterial stiffness as 

an Alzheimer’s disease risk factor more studies with more patients are needed. 

Key Words: Dementia, Alzheimer’s disease, vascular dementia, pulse wave 

velocity 
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