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ABS TRACT
Introduction: Cerebral white matter hyperintensities (WMHs) detected on mag-
netic resonance imaging scans are frequently seen in both Alzheimer’s disease 
(AD) and depression patients and believed to play an important role in cognition 
and mood. Depressive symptoms and depression may accompany AD in all 
stages of the disease. The aim of the study was to evaluate the relationship of 
regional WMHs with depressive symptoms, cognitive status, medial temporal 
lobe atrophy, and daily living activities in early-stage AD patients. 
Methods: Forty-five patients with very mild or mild AD were examined. All 
subjects underwent MRI and were assessed by the Geriatric Depression Scale 
(GDS) and the Addenbrooke’s Cognitive Examination-Revised (ACE-R) for the 
evaluation of depressive symptom severity and cognitive status, respectively. 
The patients were divided into two groups based on the selected cut-off point in 
the GDS. CDR sum of the boxes (CDR-sb) scores were calculated as a measure 
of activities of daily living (ADLs). MRI T2-FLAIR slices were used to rate the 
white-matter lesions according to the Age-Related White Matter Changes Rating 
Scale, assessing the WMHs in frontal, parietooccipital, temporal, infratentorial 
and basal ganglia areas individually. Medial temporal lobe atrophy was assessed 
with high-resolution T1 images using visual rating scale.   
Results: In the depressive group, frontal WMH scores were found to be higher than 
in the non-depressive group (p=0.006). ACE-r, CDR-sb and medial temporal lobe 
atrophy scores did not differ among the groups. CDR-sb scores showed a significant 
correlation with frontal WMH scores (left frontal WMH r=0.439, p=0.003, right frontal 
AMH r=0.459, p=0.001). Linear regression models revealed the effect of WMHs on 
depressive symptoms among the other factors including age, functionality and 
atrophy in the medial temporal areas. 
Discussion: Our findings underscore the potential role of regional, particularly frontal 
AMHs in depressive symptoms and functionality of the early AD patients.  (Arc hi ves of 
Neu ropsy chi atry 2012; 50: 360-363)
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ÖZET 
Giriş: Serebral ak madde hiperintensiteleri (AMH), Alzheimer hastalığı (AH) ve 
depresyon hastalarında sık olarak izlenen manyetik rezonans görüntüleme (MRG) 
bulgularındandır ve selim lezyonlar olmadıkları gibi kognisyon ve duygudurum 
ile de ilişkili oldukları anlaşılmıştır. AH’de en sık izlenen mood bozukluğu olan 
depresyon ve depresif semptomlar, AH seyrinin tüm evrelerinde izlenebilmektedir. 
Bu çalışmanın amacı erken evre AH (Klinik Demans Evreleme [CDR] skoru 0.5 ve 
1 olanlar) hastalarında izlenen AMH’lerin depresif semptomlar, kognitif durum, 
medyal temporal atrofi ve günlük yaşam aktiviteleriyle bağlantısının araştırılmasıdır.  
Yöntem: Çok erken ve erken evrede olan 45 AH hastası çalışmaya dahil edilmiştir. 
Tüm hastalara ak madde değerlendirmesi yapmak ve medyal temporal atrofiyi 
incelemek için beyin MRG incelemesi yapılmış, depresif semptomları değer-
lendirmek için Geriyatrik Depresyon Ölçeği (GDS), kognitif durumu belirlemek 
için Addenbrook Kognitif Değerlendirme ölçeğinin revize edilmiş formu (ACE-r) 
uygulanmıştır. Hastalar GDS’de 11 puanı sınır değer alınarak dikotomize edilip 
gruplandırılmıştır. Günlük yaşam aktivitelerini değerlendirmek için ise CDR ölçeği 
kutu toplamları skorları (CDR-kts) hesaplanmıştır. Ak madde hiperintensitelerini 
değerlendirmek için MRG T2-FLAIR görüntüleri incelenmiş ve ak maddeyi bölgesel 
olarak (frontal, parietooksipital, temporal, infratentorial ve bazal ganglia) değer-
lendiren Yaşla İlintili Ak Madde Değişiklikleri Değerlendirme Ölçeği kullanılarak 
skorlanmıştır. Medyal temporal lob atrofisi ise yüksek çözünürlüklü T1 kesitler  
incelenerek görsel değerlendirme ölçeği aracılığı ile skorlanmıştır.    
Bulgular: GDS skorları yüksek olan grupta frontal AMH skorları anlamlı olarak 
yüksek bulunurken (p=0,006) diğer bölgelerde bu anlamlılık saptanmamıştır. 
Gruplar arasında ACE-r, CDR-kts ve medyal temporal lob atrofi skorları açısından 
farklılık saptanmamıştır. Tüm hastalar birlikte ele alındığında CDR-kts skorları ile 
frontal AMH skorları anlamlı korelasyon göstermiştir (sol frontal AMH r=0,439,  
p=0,003, sağ frontal AMH r =0,459, p=0,001). Lineer regresyon analiz modelleri 
de depresif semptomlar üzerine yaş, işlevsellik kaybı ve medyal temporal atrofi 
arasında sadece frontal AMH’lerin etkide bulunduğunu göstermiştir. 
Sonuç: Bulgularımız özellikle frontal yerleşimli AMH’lerin depresif semptomların 
şiddeti ve işlevsellik ile ilişkili olabileceğini göstermektedir. (Nöropsikiyatri Arşivi 
2012; 50: 360-363)
Anah tar ke li me ler:  Ak-madde, Alzheimer hastalığı, depresif semptomlar
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Giriş

Alzheimer hastalığı (AH) yaşlanmanın en önemli ve değiştirilemez 
bir risk faktörü olduğu en sık izlenen dejeneratif demans tipidir. 
Yaşlanma ile sıklığı artan durumlardan bir diğeri de vasküler 
risk faktörleridir. Bu nedenle AH için vasküler mekanizmalar ve 
nörodejeneratif faktörlerin iç içe geçmiş olması şaşırtıcı değildir. 
En önemli kardiyovasküler sorun olan aterosklerozun Alzheimer 
hastalığında izlenen nöritik plaklar ile güçlü bir ilişki gösterdiği 
saptanmıştır (1). Ayrıca AH’de vasküler değişiklikler, aynen hastalığın 
ana patolojik gösterileri olan amiloid plaklar ve nörofibriller yumaklar 
gibi klinik bulgulardan daha önce belirmektedir (2,3). Yaşlılıkla 
görülme sıklığı artan bir diğer bulgu ise T2, Fluid Attenuated Inversion 
Recovery (FLAIR) ağırlıklı gibi ak maddeye duyarlı sekanslar ile 
beyin manyetik rezonans görüntülemede (MRG) ak maddede izlenen 
hiperintens lezyonlardır (AMH). Birçok çalışma bu lezyonların yaşam 
boyunca gelişen ve serebrovasküler ve nörodejeneratif hastalıklarla 
egzejerasyon gösteren non-spesifik bir aksonal hasar belirteci 
olduğunu düşündürtmektedir (4,5). Bu MRG lezyonları başlangıçta 
daha selim lezyonlar olarak kavramlaştırılmışsa da doğrudan kognitif 
bozukluk ve vasküler hastalıklar ile ilişkili oldukları gösterilmiştir 
(6,7,8,9). AMH mevcudiyeti normal yaşlılarda nörodejeneratif 
hastalıklardan bağımsız bir risk faktörü olarak ilerleyici kognitif 
bozukluğa neden olmaktadır (9).  AMH’lerin bir diğer ilişki gösterdiği 
durum ise depresyondur. Sadece yaşlılık depresyonu değil tüm yaşam 
boyunca izlenen depresyon ile ak madde lezyonları ilişki gösterir (10). 
Alzheimer hastalığı ve vasküler bulgularda izlenen duruma benzer bir 
iç içe geçme durumu depresyon ve AH için de geçerlidir. Örneğin 
depresyon AH için hem bir risk faktörü hem de hastalık seyrinde 
en sık izlenen davranışsal bulgulardandır. Depresyonun eşlik ettiği 
Alzheimer hastalarında klinik tablo daha ağır olmakta, bakıcı yükü 
belirgin olarak artmakta ve de hastaların hastane ve huzurevi 
yatışlarına neden olmaktadır. Depresyon açısından bakıldığında ise 
vasküler risk faktörleri yaşlılık depresyonu için bir risk faktörüdür ve 
de vasküler risk faktörlü olgular daha dirençli olabilir. 

Bu çalışmadaki hipotezimiz frontal kortikal tutulumun 
beklenmediği erken evre AH hastalarında frontal ak maddede 
izlenen AMH’lerin fronto-subkortikal döngüleri kesintiye uğratarak 
medyal temporal lob (MTL) atrofisinden göreceli bağımsız olarak 
depresif semptomlara yol açtığı, bu durumun da halihazırda günlük 
yaşam aktiviteleri etkilenmiş hastalarda ilave etkilenmeye yol 
açtığıdır. 

Yöntem

Hasta Alımı
Bu çalışma için 45 tane erken evre Alzheimer hastası alınmıştır. 

Hastalar daha önceden başlatılmış olan ve halen yürümekte 
olan bir çalışma dahilinde MRG çekimleri, kognitif ve davranışsal 
değerlendirmeleri yapılan hastalar içinden seçilmiştir. Hem veri 
toplanması öncesi ana çalışma için  hem de retrospektif bu çalışma 
için ayrı ayrı yerel etik komite onayları alınmıştır ve tüm hastalar 
çalışma öncesi çalışma hakkında bilgilendirilmiş ve gönüllü olur 
formlarını doldurmuşlardır. Bu çalışmada mevcut olan 140 hastadan 
tüm görüntüleme, kognitif ve davranışsal değerlendirmelerinin tümü 
mevcut olan ve CDR skorları 0,5 ila 1 olan 45 hasta çalışmaya 

dahil edilmiştir. Tüm hastaların kranyal MRG incelemesi yapılmış 
ve aksiyel planda T2-FLAIR (FOV, 24cm; 256x160; 21 kesit; TE, 
147 milisaniye; TR, 8800 milisaniye, section thickness 5.0mm, gap 
2.5mm) sekansları ve 3-boyutlu yüksek çözünürlüklü T1 sekansları 
(TR/TE=8,6/4,0 saniye, flip angle=8°, FOV=240 mm, acquired voxel 
size=1,25/1,25/1,2 mm (reconstructed=0,94/0,94/1,2 mm), 150 koronal 
kesit) da mevcuttur.  Kognitif durumu ve depresif semptomları 
değerlendirmek için Addenbrook Kognitif Değerlendirme Ölçeğinin 
revize edilmiş formu (ACE-r) ve Geriatrik Depresyon Ölçeği (GDS) 
kullanılmıştır.  Her iki ölçek de semptomların taranması için yaygın 
olarak kullanılan ölçeklerdir. Hastaların demans evrelemesinin ve 
günlük yaşam aktivitelerinin ölçülmesi için Klinik Demans Evreleme 
Ölçeği (CDR) uygulanmış ve ölçeğin skoru demans evresi için, 
kutu toplamları skoru ise günlük yaşam aktiviteleri ölçütü olarak 
kullanılmıştır. CDR ölçeğine göre sadece 0,5 ile 1 alan erken evre AH 
hastaları çalışmaya alınmıştır.

MRG Sonuçlarının Değerlendirmesi
Hastaların kranyal MRG incelemeleri için 1,5 Tesla MR cihazı 

ile (Philips Achieva, Hollanda) yüksek çözünürlüklü T1-ağırlıklı 
görüntüler ile birlikte aksiyel planda T2-ağırlıklı ve FLAIR tekniği ile 
alınan kesitler alınmıştır. Çekim standardizasyonu açısından tüm 
çekimler aynı makine ile aynı teknisyen tarafından aynı saat dilimleri 
(sabah 10.00-12.00) arasında yapılmıştır.  Ak madde değerlendirmesi 
için transvers plandaki FLAIR sekans görüntüleri kullanılmıştır. 
Ak madde hiperintensiteleri “Yaşla İlintili Ak Madde Değişiklikleri 
Değerlendirme Ölçeği”  kullanılarak sınıflandırılmıştır (11). Bu ölçek 
AMH’leri frontal, parietooksipital, temporal, infratentorial and bazal 
ganglia hiperintensiteleri şeklinde bölgesel olarak sınıflayan bir 
ölçektir. AMH’lerin sıklık ve yaygınlığına göre belirlenen bölgelerde 
lezyonlara 0 ila 3 arasında puan verilir. Puan arttıkça lezyon sıklığı ve 
yaygınlığı da artmaktadır. Resim 1’de 1 ila 3 puan arasında skor alan 
MR örnekleri sıra ile görülmektedir. Medyal temporal loblardaki 
atrofi, yüksek rezolüsyonlu T1 görüntüleri incelendikten sonra 
Scheltens ve arkadaşları tarafından geliştirilen ölçek kullanılarak 
skorlanmıştır (12).

İstatistik
Grup genelini değerlendirmek için deskriptif istatistikler 

yapılmıştır. GDS’de sınır değer 11 alınarak hastalar dikotomize 
edilmiş ve iki grup yaş faktörü hesaba katılarak oluşturan modeller 

Resim 1. Yaşla İlintili Ak Madde Değişiklikleri Değerlendirme Ölçeğine göre 
1 ila 3 puan arasında skor alan hastaların örnek MR görüntüleri. En soldaki 
aksiyal kesitte frontal ak madde içinde fokal parlamalar izlendiğinden 
ölçeğe göre 1 puan verilmiştir (A). Ortadaki kesitte ise parietooksipital ak 
maddede tüm alanı tutmasa da konfluens gösteren parlamalar olduğundan 
ölçeğe göre 2 puan almaktadır (B). Üçüncü kesitte ise hem frontal hem de 
parietooksipital ak maddede tüm alanı tutan, U liflerini de etkilemiş yaygın 
ve konfluens gösteren ak madde parlaması izlenmektedir ve bu görünüm 
ölçekte en yüksek puan olan 3’e denk gelmektedir (C).  

A B C
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ile karşılaştırılmıştır (ANCOVA) ve çıkan değerler için Bonferoni 
doğrulaması yapılmıştır. AMH ile günlük yaşam aktivitelerinin 
ilişkisine bakmak için korelasyon analizleri ile Spearman korelasyon 
katsayıları r hesaplanmıştır. Ak madde hiperintensiteleri ve MTL 
atrofisinin GDS üzerine olan etkisinin analizi için regresyon modelleri 
oluşturulmuştur. Tüm istatistikler XLstat programı (Addinsoft, Paris, 
Fransa) kullanılarak yapılmıştır ve anlamlılık için p<0,05 değeri kabul 
edilmiştir. 

Bulgular

Tüm hastalara ait deskriptif veriler Tablo 1’de verilmiştir. 
Hastaların sadece 6 tanesi çok erken evre (CDR skoru: 0,5) AH 
hastasıdır ve geriye kalan 39 hasta bu hastaya göre göreceli 
daha ileri evrede olan ama halen “erken evre” kabul edilen (CDR 
skoru: 1) hastalardır. Hastaların 14 tanesi GDS ölçeğinden klinik 
depresyonu telkin edecek şekilde 11 puan ve üstü puan almıştır 
buna karşın hastaların çoğunun depresif semptomotoloji açısından 
daha düşük puanlara sahip olduğu görünmektedir. 

GDS skorlarına göre dikotomize edilen hastalar yaş faktörü de 
göz önüne alınarak iki grup olarak karşılaştırıldığında, kognitif ölçüt 
olan ACE-r ve günlük yaşam aktiviteleri ölçütü olan CDR-kts skorları 
anlamlı farklılık göstermemiştir. MTL atrofi skorları da oldukça 
birbirine yakındır ve farklılık izlenmemektedir. Ak madde skorlarına 
bakıldıklarında toplam skorla birlikte bölgesel parietooksipital, 
temporal, infratentorial ve bazal ganglia ak madde skorları anlamlı 
farklılık göstermemiştir. Buna karşın frontal ak madde skorları 
depresif grupta anlamlı derecede yüksek izlenmiştir (Tablo 2). 
Bu anlamlılık toplam frontal ak madde skoru dışında ayrı ayrı 
hem sağ (p=0,006)  hem de sol (p=0,007) frontal ak madde için de 
saptanmıştır. Bu farklılıklar Bonferoni düzeltmesi yapıldıktan sonra 
da anlamlılığını yitirmemiştir. Her iki grup arasında CDR-kts skorları 
anlamlı farklılık göstermese de hem sağ (r=0,439 p=0,003) hem de 
sol (r=0,459  p=0,001) frontal AMH skorları ile CDR-kts skorları ile 
belirgin pozitif korelasyon izlenmiştir.

Yaşlılık, limbik sistem tutulumu ve otonomi kaybının depresif 
semptomlar ile olan ilişkisine bakmak için GDS skorları bağımlı 
değişken olarak alınıp CDR-kts, yaş ve MTL atrofi skorları bağımsız 

değişken olarak regresyon analizine sokulduğunda model anlamlı 
bulunmazken bunlara total frontal AMH skorları eklendiğinde 
sadece frontal AMH’ler anlamlılık göstermiştir (Tablo 3).    

Tartışma

Davranışsal semptomların varlığının AH seyrini olumsuz yönde 
etkilediği bilinmektedir. Diğerlerine kıyasla tedavileri daha cevaplı 
olan bu semptomların hastalık seyrinde tanınması ve uygun zamanda 
uygun tedavinin başlanması hastalığın seyri, yarattığı bakıcı yükü 
ve sosyoekonomik yük açısından oldukça önem taşımaktadır.  
Bu çalışmada MRG ile saptanan frontal AMH’ler ile depresif 
duygudurum arasındaki ilişki Mueller ve arkadaşları tarafından 
yapılan yakın tarihli bir çalışmada da gösterilmiştir. Bu çalışmada 
ak madde lezyonları otomatik analiz yöntemleri ile loblara ayrılarak 
incelenmiş ve sağ-sol hemisfer ayrımına gidilmemiştir (13). Buna 
karşın Alzheimer hastalığı dışında frontotemporal demans ve 
vasküler demans hastalarını da içeren bir seride ise bu ilişki 
izlenmemiştir (14). Frontal ak madde lezyonları frontal (BA9, 10, 11, 
24) bölge ile subkortikal alanların bağlantılarını sekteye uğratarak 
depresif duyguduruma neden olabilir (14,15). Depresyon ile sol 

Tablo 1.  Hastaların klinik ve görüntüleme bulguları

N 45

Yaş (yıl) 70,0±8,08 (54-86)

Kadın=Erkek 25=20

CDR 0,5= CDR 1 6=39

ACE-r 50,78±16,42 (13-75)

GDS 7,86±4,43 (2-21)

CDR-kts 6,03±1,05 (4.5-8)

MTL toplam atrofi skoru 3,71±1,57 (0-6)

AMH toplam skoru 6,11±6,24 (0-28)

Veriler ortalama ± standard sapma (aralık) olarak verilmiştir
CDR: Klinik Demans Derecelendirme Ölçeği, ACE-r: Addenbrook Kognitif 
Değerlendirme Ölçeği Revise formu, CDR-kts: Klinik Demans Derecelendirme 
Ölçeği Kutu Toplamları Skoru, MTL: Medial temporal lob, AMH: Serebral ak madde 
hiperintensiteleri

Tablo 2.  Depresif ve depresif olmayan hastalarda kognitif durum, günlük 
yaşam aktiviteleri ve bölgesel AMH skorları

GDS<10 (n=29) GDS≥11 (n=16) p*

ACE-r 48,67±17,24 (13-75) 53,92±14,68 (22-74) 0,681

CDR-kts 6,00±0,94 (5-8) 6,10±1,06 (4,5-8) 0,394

MTL toplam atrofi skoru 3,78±1,67 (0-6) 3,53±1,25 (1-6) 0,925

Toplam AMH skoru 5,78±6,68 (0-28) 6,41±4,48 (0-18) 0,242

Frontal AMH skoru 2,17±1,69 (0-6) 3,21±1,62 (0-6) 0,006**

Parietoksiptal AMH skoru 2,03±2,38 (0-6) 2,00±2,06 (0-6) 0,474

Temporal AMH skoru 0,42±1,20 (0-6) 0,46±0,71 (0-2) 0,687

Infratentorial AMH skoru 0,39±1,26 (0-6) 0,13±0,49 (0-2) 0,729

Bazal ganglia AMH skoru 0,75±1,50 (0-6) 0,13±0,49 (0-2) 0,514

Veriler ortalama ± standard sapma (aralık) olarak verilmiştir
ACE-r: Addenbrook Kognitif Değerlendirme Ölçeği Revise formu,  
CDR-kts: Klinik Demans Derecelendirme Ölçeği Kutu Toplamları Skoru,  
MTL: Medial temporal lob, AMH: Serebral ak madde hiperintensiteleri.
* ANCOVA modeli p değeri
** p<0,05

Tablo 3. Depresif semptomlarla medyal tempoal atrofi, günlük yaşam 
aktiviteleri ve yaşın etkisini inceleyen regresyon modelleri

Model 1 Model 2

Model terimleri β p β p

MTL atrofi 0,155 0,72 -0,37 0,393

CDR-kts 0,44 0,51 -0,39 0,558

Yaş 1,29 0,88 -4,73 0,567

Frontal AMH NA NA 1,30 0,005

Model 1’de bağımsız değişkenler MTL atrofi skorları, Yaş ve CDR-kts skorları iken ikinci modelde bu 
bağımsızlara toplam frontal AMH skorları eklenmiştir

MTL: Medial temporal lob, CDR-kts: Klinik Demans Derecelendirme Ölçeği Kutu Toplamları Skoru, 
AMH: Serebral ak madde hiperintensiteleri
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Bilgiç ve ark.
Alzheimer Hastalığı ve Ak Madde Parlamaları

hemisfer hipoaktivitesi arasındaki ilişki uzun zamandır bilinse de 
(16) ak madde tutulumları söz konusu olduğunda sağ-sol ayrımının 
olmadığı ve döngülerin bilateral olarak etkilenmesinin demanslı 
hastalarda depresif semptomlara yol açabileceği görülmektedir.  

Demansı olmayan yaşlı depresiflerde izlenen AMH’ler anti-
depresan tedavi cevabını negatif yönde etkilemektedir (17). 
Demanslı hastalar ile yapılan çalışmalarda da, hastaların serotonin 
geri alım inhibitörlerine verdiği tedavi cevabı demanssız yaşlılara 
göre daha sınırlı bulunmuştur (18). Alzheimer hastalarında 
AMH’lerin normal yaşlılara göre daha sık izlenmesi (19) bu cevap 
azlığının altında yatan neden olabilir. 

AMH’lerin depresif duygudurumla ilişkili olmalarına rağmen 
genel bir kognitif tarama aracı olan ACE-r ile ilişki göstermemesi, 
çalışmamızın bir kısıtlılığı olan ayrıntılı bir nöropsikolojik 
değerlendirme bataryası kullanılmamasına bağlı olabilir. 
Buna karşın çalışmamızdakine benzer bir şekilde AMH’lerin 
sadece depresif duygudurum ile ilişkili olup kognitif durumla 
ilişkili bulunmadığı başka çalışmalar da bulunmaktadır (13).  
İlişki bulunamamasının bir açıklaması çalışmadaki hastaların 
halihazırda kognitif bulguları olan erken evre hastalar olması ve 
bu evrede AMH’lerin ilave bir kognitif bozukluğa yol açmaması 
olabilir. Buna karşın erken evre AH hastalarında klinik semptomlar 
limbik yapılar ve parietotemporal yapıların tutulumu ile ortaya 
çıkmaktadır. Böyle bir durumda frontal AMH’lerin kognitif 
bozukluğa yol açmadan davranışsal semptomlara yol açabileceği 
speküle edilebilse de çalışmamızda özellikle frontal semptomları 
daha incelikle değerlendiren Wisconsin kart eşleme, Stroop, 
Londra kulesi…vs gibi nöropsikolojik testlerin kullanılmadığı 
hesaba katılmalıdır. Benzer metodolojili bir çalışmanın daha geniş 
nöropsikolojik bir envanter ile yapılması bu sorunun cevabına ışık 
tutacaktır.    

Çalışmamızdaki bulgulara göre erken evre AH hastalarında 
AMH varlığı hastalığın seyrine de etkide bulunma potansiyeli 
taşımaktadır. Hastaların frontal AMH yükü artıkça günlük 
yaşam aktivitelerindeki etkilenme de daha fazla olmaktadır. 
Böylelikle dolaylı yoldan bakıcıların yükü artmakta ve hastalığın 
sosyoekonomik boyutu daha dramatikleşmektedir. Ak madde 
bozukluğu depresyon aracılığı dışında küçük damar hastalığına 
bağlı vasküler demansta izlenen yürüme zorluğu ve inkontinans 
gibi non-kognitif bulgular aracılığı ile ya da apatiye yol açarak 
GYA üzerinde etkide bulunuyor olabilir. Çalışmamızda motor 
bulgular ve apatinin kantitatif değerlendirmesinin yapılmamış 
olması çalışmanın eksikliklerinden birisidir ve yukarıda tartışılan 
sorunun cevabının tam olarak verilmesine engel oluşturmaktadır.

Çoklu değişkenler ile yapılan lineer regresyon analizlerinde 
yaş, hippokampal atrofi ve günlük yaşam aktivitelerinin depresif 
semptomlar üzerine etkili olmadığını gördük. Bu ilişkinin erken 
evre demanslı hastalarda gösterilememesi demans seyrindeki 
depresif semptomların risk faktörlerinin daha değişik olabileceğini 
düşündürtmektedir. Bağımsız değişkenlere frontal ak madde 
AMH skorlarının eklenmesi ile diğer değişkenler arasında sadece 
frontal ak madde parlamalarının depresif semptomlar için ciddi 
bir risk faktörü olduğunun izlenmesi erken evre AH’de ak madde 
tutulumunun depresyonun altında yatan neden olabileceğini 
düşündürtmektedir.  

Sonuç olarak MRG ile saptanan ak madde parlamaları 
demanslı hastalardaki depresif semptomlar ile ilişki gibi 
durmaktadır ve bu ilişki mood bozukluklarının nöral substratlarının 
anlaşılmasında ipuçları sağlamaktadır. AMH’lerin vasküler risk 
faktörler ile olan ilişkisi düşünüldüğünde bu risk faktörlerinin 

kontrol altına alınması ile depresyon prevalansının düşürülmesi, 
demans hastalarının ve yakınlarının ıstıraplarının kısmen 
azaltılması mümkün olabilir.
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