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ABS TRACT

ıntroduction: This study investigated the frequency of forgetfulness in elderly 
individuals over 55 years of age and examined the association of subjective 
memory complaints (SMCs) with objective cognitive functions,, depression and 
other risk factors.

Met hods: We recruited 405 patients over 55 years of age  who were referred to 
Neurology, Cardiology, or Physical Therapy and Rehabilitation outpatient clinics. 
All subjects were questioned regarding forgetfulness and then were administered 
the Subjective Memory Complaint  (SMC) Scale, Mini Mental Test (MMT), Verbal 
Fluency Test (VFT), Clock Drawing Test (CDT) and the  Geriatric Depression Scale 
(GDS). Subjects with SMC were compared with those without SMC in terms of 
cognition, depression and some laboratory parameters.

re sults: Of the patients, 42.5% complained of forgetfulness. None of these 
patients had been admitted to hospital for this complaint. Women and patients 
with low education had more forgetfulness as well as poorer results on the SMC 
Scale, MMT, VFT, and GDS. Patients with SMC had lower hemoglobin, ferritin and 
free T4 levels. Female gender and depression was found to be a risk factor for 
SMCs.  

conc lu si on: SMCs are common in people over 55 years of age. Being a 
woman as well as depression was found to be a risk factor for SMC. Since 
depression is a treatable condition, these people should be assessed carefully 
in terms of depressive symptoms. Laboratory parameters, such as hemoglobin, 
ferritin and free T4 levels should be investigated in patients with SMC. Unlike 
the other cognitive tests, CDT performance is independent of subjective 
memory complaints. Elderly patients rarely visit hospital with complaint of 
SMC, therefore, clinicians should be watchful for this problem. (Arc hi ves of  
Neu ropsy chi atry 2014; 51: 57-62) 
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ÖZET 
giriş:  Bu çalışmanın amacı 55 yaş üstü popülasyonda unutkanlık yakınmasının 
sıklığını ve bu yakınmayla objektif kognitif performans, depresyon ve diğer risk 
faktörleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. 

Yön tem : Çalışmaya Nöroloji, Kardiyoloji ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon 
Polikliniklerine başvuran 55 yaş üstü 405 kişi dahil edilmiştir. Tüm katılımcılar 
unutkanlık açısından sorgulanmış ve hepsine Subjektif Bellek Yakınması Ölçeği 
(SBYÖ), objektif kognitif performans ve depresyonu değerlendiren Standardize 
Mini Mental Test (SMMT), Sözel Akıcılık Testi (SAT), Saat Çizme Testi (SÇT) ve 
Geriatrik Depresyon Ölçeği (GDÖ) uygulanmıştır. Subjektif Bellek Yakınması 
(SBY) olan ve olmayan bireyler kognitif fonksiyonlar, depresyon ve laboratuar 
parametreleri açısından karşılaştırılmıştır. 

Bul gu lar: Katılımcıların %42,5’i unutkanlık yakınmaları olduğunu belirtmiştir. Bu 
kişilerin hiçbiri bu yakınmalar nedeniyle doktora başvurmamıştır. Kadınlar ve düşük 
eğitim düzeyi olan bireylerin daha fazla unutkanlık yakınması olduğu belirlenmiştir. 
Unutkanlık yakınması olanlar SBY Ölçeği, SMMT, SAT’dan daha düşük sonuçlar 
elde etmiş. Bu kişiler GDÖ’den de daha yüksek puanlar elde etmiştir. SBY 
tarifleyen kişilerde hemoglobin, ferritin ve serbest T4 düzeyleri anlamlı düzeyde 
düşük bulunmuştur. Kadın cinsiyetin ve depresyonun SBY için risk faktörü olduğu 
belirlenmiştir.   

So nuç: Subjektif bellek yakınmaları 55 yaş üstü populasyonda sık görülen 
bir bulgudur ve depresyon bu kişilerde daha yüksek oranda gözlenmiştir. 
Bu kişiler özelikle tedavi edilebilir bir hastalık olmasından dolayı depresyon 
açısından dikkatle sorgulanmalıdır. Ayrıca kolaylıkla tespit edilip düzeltilebilen 
hemoglobin, ferritin ve tiroid fonksiyon testleri ile ilişkili bozukluklar 
bu kişilerde mutlaka araştırılmalıdır. SÇT performansının diğer kogntitif 
testlerden farklı olarak subjektif bellek yakınmalarından bağımsız olduğu 
gözlemlenmiştir. Hekimler yaşlılarda unutkanlık yakınmasını sorgulamalı ve 
bu yakınma ile ilişkili olarak daha dikkatli ve uyanık olmalıdır. (Nö rop si ki yat ri   
Ar fli vi 2014; 51: 57-62)

Anah tar ke li me ler: Bellek bozuklukları, depresyon, kognisyon, demans, yaşlanma

çıkar çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar 
çatışması bildirmemişlerdir.

Araştırma Makalesi / research Article
Doi: 10.4274/npa.y6719

Nö rop si ki yat ri Ar fli vi 2014; 51: 57-62

Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2014; 51: 57-62



58

 

Açıkgöz ve ark.
Elli Beş Yaş Üstü Popülasyonda Subjektif Bellek Yakınması İle Objektif Kognitif Performans Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi 

Giriş

Subjektif bellek yakınması (SBY) olarak da adlandırılan 
unutkanlık yakınması, yaşlılar arasında oldukça yaygındır. 
Topluma dayalı çalışmalar SBY’nın %25-56 arasında 
değiştiğini göstermektedir (1,2). En sık görülen demans 
nedenlerinden olan Alzheimer hastalığı (AH) ve onun 
predemans aşaması olan Hafif kognitif bozukluk (HKB) 
tanıları da bellek yakınmaları üzerine dayanmaktadır 
ve bu kişilerde tanıdan yıllar önce çok hafif düzeyde 
kognitif belirtilerin ortaya çıktığı belirtilmektedir (3). Yaşlı 
bireylerdeki unutkanlığın normal yaşlanma sürecine mi 
bağlı olduğu yoksa demansın öncü bir belirtisi mi olduğuna 
karar vermek zordur. Son yıllarda özellikle sağlıklı yaşlanma 
döneminden demansa geçiş sürecinin tanımlanması giderek 
daha fazla üzerinde çalışılan bir konu haline gelmektedir. 
Baltimore yaşlanma çalışmasında demans tanısından  
7 yıl önce episodik bellekte etkilenme olduğu gösterilmiştir 
(4). Bu noktada bellek yakınmalarının ortaya çıktığı ancak 
demansın tanısının henüz karşılanmadığı dönemler, klinik 
araştırmalar açısından önem kazanmaktadır. Özellikle 
2011 yılında Ulusal Yaşlanma Enstitüsü ve Alzheimer 
Birliği’nin klinik araştırmalara yönelik olarak yayınladığı 
ve AH’ın preklinik (patolojik değişikliklerin oluştuğu ancak 
HKB ve AH için klinik kriterlerin karşılanmadığı dönem) 
döneminin tanımlandığı kılavuzda; aynen kalp hastalığı 
ve kanser tedavisinde olduğu gibi AH’ın da kognitif 
etkilenme ilerlemeden, preklinik süreçte tanınması ve 
tedavi edilmesi planlanmaktadır (3). Bu amaçla pek çok 
çalışma yapılmaktadır, örneğin AH’ın patogenezinde önemli 
rolü bulunan beta amyloid yükünün, C11 ile işaretlenmiş 
Pittsburg bileşeni kullanılarak PET aracılığı ile ya da BOS’da 
direkt olarak gösterilmesi, sinaptik disfonksiyonu gösteren 
fonksiyonel MR çalışmaları bu çalışmalara örnektir (3,5). Bu 
yöntemlerle demans patogenezi erken evrelerden itibaren 
belirlenebilmektedir. Henüz klinik uygulaması olmayan bu 
öneriler AH’da erken tanı ve tedavi ile ilgili olarak ümit 
vaat etmekte, dolayısıyla da demans sürecinin en erken 
dönemlerine olan ilginin artmasına neden olmaktadır.

Subjektif bellek yakınmaları yaşla birlikte görülme sıklığı 
artan, kadınlarda ve eğitim düzeyi düşük olanlarda daha sık 
görülen bir durum olup bu durumun demans ile ilişkisini 
inceleyen çok sayıda çalışma bulunmaktadır (5,6,7,8,9,10). 
Bu çalışmaların çoğunda SBY ile kognitif yıkım arasında 
bir ilişki varlığı gösterilse de, sonuçlar yetersiz olarak 
değerlendirilmektedir (2). Çünkü SBY depresyon, kişilik 
özellikleri gibi farklı durumlardan da etkilenebilmektedir 
(8,9,10). Ancak depresyonun yaşlı bireylerde demansın erken 
dönemi ile ilişkili olabileceği de tartışılmakta olan bir konudur 
(11). Ayrıca bilinmektedir ki AH’ında görülen kognitif yıkım 
kademeli bir süreçtir ve kesin demans tanısının konulması 
bazen uzun bir süreye yayılabilmektedir. SBY ile kognitif 
yıkım arasında ilişki olduğunu düşündüren çalışmalar dikkate 
alındığında, SBY hafif düzey kognitif yıkımın belirlenmesinde 
önemli bir belirteç olabilir (10). Bunun dışında düşük yaşam 
kalitesi ve artmış sağlık harcamaları ile olan ilişkisi nedeniyle 
de SBY daha yakından incelenmelidir (12). 

Bu çalışmanın amacı yaşlı popülasyonda çok sık 
gözlemlenen unutkanlık yakınmasını daha ayrıntılı inceleyerek 
bu yakınma ile ilişkili durumları belirlemek ve SBY’nin objektif 
kognitif performans, depresyon ve diğer risk faktörleri ile 
olan ilişkisini Türk populasyonunda araştırmaktır.

Yöntem

Çalışmamız Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroloji, Kardiyoloji ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) 
Polikliniklerine Mayıs 2010 - Nisan 2011 tarihleri arasında 
poliklinikten başvuran 55 yaş ve üstü hastalar ile yapıldı. Bu 
sürede bu üç polikliniğe başvuran toplam hasta sayısı 2273 
idi. Öz geçmişinde, serebrovasküler hastalık, serebral palsi 
ve/veya mental retardasyon, demans ya da nörodejeneratif 
hastalık (epilepsi, multipl skleroz, parkinson hastalığı, vb.) 
öyküsü bulunanlar, terminal dönem hastalığı (malignite, 
ileri dönem organ yetmezliği), son bir ay içinde akut 
sistemik hastalık öyküsü, düzeltilemeyen işitme ve görme 
kaybı olanlar, bilinç kaybı ile giden kafa travması öyküsü 
bulunanlar, nöroleptik ve benzodiazepin kullananlar, majör 
depresyon ve psikotik bozukluk gibi psikiyatrik hastalığı 
olanlar çalışma dışı tutuldu. Çalışmaya katılmayı kabul 
eden uygun özellikte toplam 405 hasta ardı sıra, prospektif 
olarak incelendi. Çalışma öncesinde Zonguldak Karaelmas 
Üniversitesi Etik Kurulundan Onay alınmış ve tüm katılımcılar 
bilgilendirilmiş onam formunu okuyarak çalışmaya katılmayı 
kabul etmişlerdir.

Hastaların sosyodemografik özelliklerini belirlemek 
amacıyla yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve eşlik eden kronik 
hastalıkları sorgulandı. Tüm hastaların ayrıntılı fizik ve 
nörolojik muayeneleri yapıldı. Ardından tüm hastalara 
‘Günlük yaşamınızı etkileyecek düzeyde unutkanlığınız var 
mı?’ sorusu sorularak SBY varlığı araştırıldı. Bu sorunun 
ardından, tüm hastalara SBYÖ (13), hem eğitimliler hem de 
eğitimsizler için SMMT (14), katılımcılardan hazır çizilmiş 
yuvarlak verilerek saatin rakamlarını yerleştirmeleri ve saat 
11’i 10 geçeyi göstermelerinin istenildiği, 5 puan üzerinden 
değerlendirilen SÇT (15,16), bir dakikada sayılan hayvan 
sayısının değerlendirildiği SAT (17) ve GDÖ (18) kısa form 
uygulanmıştır. Hastaların tanımladığı subjektif bellek 
yakınmaları ile objektif kognitif performansları ve depresyon 
arasındaki ilişki incelenmiştir. Ayrıca hastaların son 6 aydaki 
hemoglobin (Hb), ferritin, tiroid fonksiyon testleri, B12 
vitamini ve folik asit değerleri geriye dönük inceleme ile kayıt 
edilmiş ve klinik bulgularla olan ilişkileri değerlendirilmiştir. 

 İstatistiksel Analiz
İstatistiksel değerlendirme SPSS 18.0 programı kullanılarak 

yapıldı. Sayısal değişkenlerin normal dağılıma uygunlukları 
Kolmogorov-Smirnov testi ile incelendi. Kategorik yapıdaki 
değişkenler bakımından SBY olan ve olmayan gruplar 
arasındaki farklılıklar ve değişkenler arasındaki ilişkiler Ki-
kare testi ile incelendi. Sayısal değişkenler bakımından iki 
grubun karşılaştırılmasında parametrik test varsayımları 
sağlandığında iki ortalama arasındaki farkın önemlilik 
testi, sağlanmadığında ise Mann-Whitney U testi kullanıldı. 
İki sayısal değişken arasındaki doğrusal ilişki parametrik 
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test varsayımlarıyla sağlandığında Pearson korelasyon 
analizi, sağlanmadığında ise Spearman korelasyon analizi 
ile incelendi. SBY için risk faktörlerinin belirlenmesinde 
Forward Stepwise yöntemi kullanılarak çok değişkenli lojistik 
regresyon analizi uygulandı. Sonuçlar %95 güven aralığında 
değerlendirildi ve p<0,05 değeri anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Demografik Özellikler
Çalışmaya 55-85 yaş arası (ortalama 64,64±7,58) toplam 

405 kişi dahil edildi. Bireylerin %37,3’ü erkek (n=151), 
%62,7’si kadın (n=254) idi. Katılımcıların 135’i (%33,4) 
nöroloji, 136’sı (%3,6) kardiyoloji ve 134’ü (%33) FTR 
polikliniğine başvuran hastalardı. Beş yıldan az eğitim almış 
olanlar eğitimsiz olarak kabul edildi ve tüm grubun %49,1’ini 
oluşturdu (n=199). Kadınların eğitim düzeyi erkeklere göre 
anlamlı derecede düşüktü (p<0,001).

Hastaların tümünde hipertansiyon, diabetes mellitus, 
hiperlipidemi ve koroner arter hastalığı varlığı sorgulandı 
ve %80,5’inde (n=326) hastalıklardan en az biri mevcuttu. 
Hastaların %68,1’inde (n=276) hipertansiyon, %28,1’inde 
(n=114) diabetes mellitus, %33,3’ünde (n=135) koroner arter 
hastalığı ve %13,5’inde (n=55) hiperlipidemi mevcuttu.

Hastaların Unutkanlık Yakınmasına Göre Değerlendirilmesi
Hastaların tümünde günlük yaşamı etkileyecek düzeyde 

unutkanlık yakınmasının varlığı sorgulandı. Hastaların 172’si 
(%42,5) yakınmalarının olduğunu belirtirken 233’ü (%57,5) 
olmadığını belirtti. 

Unutkanlık yakınması olanlar ile olmayanlar arasında yaş, 
eşlik eden kronik hastalık ve başvurulan poliklinik açısından 
farklılık gözlenmedi (sırasıyla p=0,826, p=0,909, p=0,909). 
Ancak kadınlarda ve düşük eğitim düzeyinde unutkanlık 
yakınmasının daha fazla olduğu belirlendi (p<0,001 ve 
p<0,001) (Tablo 1).

Unutkanlık yakınması olanlarda Hb, ferritin ve serbest 
T4 değerleri olmayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı 
düzeyde düşüktü (sırasıyla p<0,001, p=0,020, p=0,049). 
B12 vitamini, folik asit, serbest T3 ve TSH düzeyi açısından 
unutkanlık yakınması olanlar ve olmayanlar arasında 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi (sırasıyla 
p=0,709, p=0,821, p=0,565, p=0,692) (Tablo 2). 

Hastaların Kognitif Fonksiyonlarının Değerlendirmesi
Unutkanlık yakınması olan hastaların SBYÖ ve GDÖ 

puanları anlamlı düzeyde daha yüksek idi, bu kişilerin 
SMMT ve SAT performansları unutkanlığı olmayanlara göre 
istatistiksel olarak anlamlı derecede daha başarısızdı (p<0,001, 
p<0,001). SMMT sonuçları daha detaylı incelendiğinde 
unutkanlık yakınması olanlarda SMMT’in alt gruplarından 
yönelim, hatırlama puanlarının istatistiksel olarak anlamlı 
derecede düşük olduğu gözlendi (sırasıyla p<0,001, p<0,001). 
SBY tarifleyen grupla yakınması olmayan grup şekil çizme 
başarısı açısından karşılaştırıldığında, iki grup arasında 
istatistiksel anlamlılık gösterecek düzeyde fark belirlendi 
(p=0,006). SBY olanlar SMMT’nin şekil çizme kısmında da 
daha başarısız oldular. SMMT toplam puan ortalaması tüm 

hastalarda 27,17±2,50 olarak tespit edildi ancak 27 hastada 
SMMT puanları 24’ün altında idi. Bu olguların 25’i kadın, 
2’si erkekti. Bu 27 hastadan sadece 1’i ilkokul mezunuyken 
diğer 26’sı eğitimsizdi. Kadınlarda, ileri yaşta ve düşük 
eğitim düzeyi olan kişilerde SMMT, SAT puanları anlamlı 
düzeyde düşüktü. (Hem SMMT hem de SAT için p<0,001), 
SÇT’nin cinsiyetten etkilenmediği, ancak ileri yaş ve düşük 
eğitim düzeyi olan kişilerde anlamlı derecede düşük olduğu 
saptanmıştır (sırasıyla p=0,201, p=0,031, p<0,001).

Unutkanlık yakınması olanlar ve olmayanlar arasında 
SÇT puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
gözlenmedi (p=0,176). Tablo 3’de unutkanlık yakınması olan 
ve olmayan hastaların kognitif test verilerinin karşılaştırılması 
özetlenmiştir.   

Tüm testlerin birbirleriyle ilişkisi değerlendirildi. Bu 
değerlendirmede SÇT dışındaki tüm testlerin SBY’yi 
değerlendiren SBYÖ ile arasında anlamlı bir ilişki vardı. 
Yine SÇT dışındaki tüm testler GDÖ ile ilişkili idi (p<0,001, 
p=0,260).

Unutkanlık için risk faktörlerinin belirlenmesi amacı 
ile lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Yapılan 
değerlendirmelerde kadın olmanın 1,9 kat (p=0,045), GDÖ 
puanlarının ise 1,48 kat (p<0,001) SBY’yi artırdığı belirlenmiştir 
(Tablo 4).

Tartışma

Bu çalışma 55 yaş üstü popülasyonda subjektif bellek 
yakınmalarının sıklığı, bu yakınmalarla objektif kognitif 
performans, depresyon ve diğer risk faktörleri arasındaki 
ilişkiyi incelemek amacıyla planlanmıştır. Kişilere klinik 
pratikte kısa sürede uygulanabilecek testler uygulanmış ve 
kognitif performansları objektif olarak değerlendirilmiştir. 
Türk popülasyonunda unutkanlık yakınmasını değerlendiren 
çalışma bulunmaması nedeni ile bu çalışmanın kendi yaşlı 
popülasyonumuzdaki unutkanlık yakınmasının özellikleri ile 
ilgili faydalı bilgiler sağlayabileceği düşünülmüştür. 

Çalışmamızda 55 yaş üstü, hastaneye farklı nedenlerle 
başvuran hastaların yaklaşık yarısı (%42,5) literatürle uyumlu 
olarak SBY tanımlamıştır (1,2). Ancak hiçbir hasta bu yakınma 
nedeni ile daha önce hastaneye başvurmamıştır. Bu nedenle 
unutkanlık ve demans kavramları ile ilgili olarak toplumsal 
bilincin arttırılması gerektiği düşünülmüştür. 

Çalışmamız SBY’nin düşük eğitimlilerde ve kadınlarda 
daha fazla olduğunu göstermiştir. Literatürde bu konu ile ilgili 
yapılan çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmiştir. Kadınlarda 
ve düşük eğitim düzeyi olanlarda daha fazla SBY görüldüğü ile 
ilişkili çalışmalar olmakla (19) birlikte bazı çalışmalar bu ilişkiyi 
desteklememektedir (10). Bu sonuç farklı popülasyonlarda 
farklı sonuçlar elde edilebileceğini düşündürmüştür. Bizim 
çalışmamızda özellikle kadınlarda hem SBY’nin daha fazla 
olduğu hem de kadınların SMMT ve SAT’ından daha düşük 
sonuçlar elde ettiği gözlenmiştir. Benzer şekilde SBY’nin 
ve ilişkili kognitif etkilenmenin kadınlarda daha fazla 
olduğunu bulan çalışmalarda, bu sonucun postmenopozal 
dönemdeki östrojen azalması ile ilgili olabileceği şeklinde 
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yorum yapılmıştır (20). Çoklu regresyon analizi sonuçlarına 
baktığımızda SBY için risk faktörü olabileceği düşünülen 
değişkenlerden kadın olmak ve yüksek GDÖ puanlarının risk 
faktörü olarak tespit edilmesi, cinsiyet ile SBY arasındaki 
ilişkinin daha da kuvvetli olarak vurgulanmasını sağlamıştır. 

AH için risk faktörü olduğu bilinen, kadın olmak ve düşük 
eğitim düzeyi gibi faktörlerin, çalışmamızda SBY olan 
hastalarda daha fazla görülmesi nedeniyle elli beş yaş 
üstü popülasyonda unutkanlık yakınmasının daha dikkatli 
incelenmesi gerektiği düşünülmüştür. 

Tablo 1. unutkanlık yakınması olan ve olmayan hastalara ait tanımlayıcı özellikler

Yakınması var
(n=172)

Yakınması yok
(n=233)

Toplam
(n=405) p

Yaş 64,70±7,70 64,69±7,50 64,64±7,58 0,826

Sayı % Sayı % Sayı

Cinsiyet Kadın

Erkek

136

36

79,1

20,9

118

115

50,6

49,4

254

151

<0,001

Eğitim Eğitimsiz 109 63,4 90 38,6 199

<0,001

İlkokul 49 28,5 96 41,2 145

Ortaokul 5 2,9 10 4,3 15

Lise 6 3,5 28 12,0 34

Üniversite 3 1,7 9 3,9 12

Kronik hastalık Var

Yok

138

34

80,2

19,8

188

45

80,7

19,3

326

79

0,909

Poliklinik 

Nöroloji

Kardiyoloji

FTR

66

59

47

38,4

34,3

27,3

69

77

87

29,6

33,0

37,3

135

136

134

0,070

* Sayısal değişkenler için tanımlayıcı istatistikler ortalama±standart sapma, kategorik yapıdaki veriler için sayı ve yüzde olarak ifade edildi

Tablo 2. Unutkanlık yakınması olan ve olmayan hastaların laboratuar verilerinin analizi

Tetkikleri 
değerlendirilen 
kişi sayısı (n)

Yakınması 
olanlar
ort±SS

Yakınması 
olmayanlar
ort±SS

Toplam  
ort±SS p

Hemoglobin (mg/dl) 369 12,95±1,43 13,48±1,57 13,26±1,53 0,001

Ferritin (ng/ml) 163 77,75±115,76 112,07±131,70 96,91±125,70 0,020

B12 Vitamini (pg/ml) 204 396,58±263,75 384,69±222,12 389,82±240,41 0,709

Folik asit (ng/ml) 174 8,90±3,79 9,26±4,93 9,10±4,44 0,821

sT3 (pg/ml) 255 3,40±0,97 3,38±0,81 3,39±0,88 0,565

sT4 (ng/ml) 259 1,27±0,55 1,31±0,50 1,29±0,53 0,049

TSH (uIU/ml) 270 2,16±3,77 1,67±1,96 1,89±2,90 0,692

* Sayısal değişkenler için tanımlayıcı istatistikler ortalama±standart sapma olarak ifade edildi
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Birçok çalışmada SBY ile objektif bellek performansı 
arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu tip yakınmaların gelecekte 
gelişecek demansın habercisi olduğunu belirten çalışmaların 
yanında (6,7) yakınmalar ile kognitif bozukluk arasında ilişki 
olmadığını savunan çalışmalar da vardır. Bu farklılıkların 
hastalara uygulanan testlerin farklı olmasından ve incelenen 
bireylerin yaş, cinsiyet, eğitim ve depresif yakınmalarındaki 
farklılıklardan kaynaklanabileceği savunulmuştur (21). 
Bizim çalışmamızda SBY tarifleyen kişilerde objektif olarak 
kognisyonu değerlendiren MMT ve SAT sonuçları daha 
başarısız bulunmuştur. Bu kişiler aynı zamanda bellek 
yakınmalarını daha objektif olarak değerlendirmek amacı ile 
kullanılan SBYÖ ve depresyonu değerlendiren GDÖ’den de 
daha yüksek puanlar elde etmişlerdir.

Çalışmamızdan elde edilen SMMT sonuçları incelendiğinde 
hastaların %6,6’sında SMMT toplam puanının Türk 
popülasyonu için kesme sınırı olarak belirlenmiş olan 24’ün 
altında olduğu saptanmıştır. Bu hastaların %96,2’sinin 
eğitimsiz ve %92,5’inin ise kadın olduğu belirlenmiştir. 
Daha önce yapılmış olan bir çalışmada da benzer şekilde 
eğitimsiz olan bireylerin SMMT’den daha düşük puanlar elde 
ettiği belirlenmiştir (22). Elde edilen sonuçlar ülkemizdeki 
yaşlıların eğitim düzeyinin düşük olduğunu göz önünde 
bulundurarak, toplum tabanlı epidemiyolojik çalışmalarda bu 
kişilere göre uyarlanmış, kesim noktalarının az eğitimlilere 
göre belirlendiği, güvenilirlik ve geçerliliği kanıtlanmış yeni 
SMMT’ye gereksinim olduğunu düşündürmüştür. 

SAT’ınde eğitimsizler ve kadınlar daha başarısız sonuçlar 
elde etmiştir. Bu testin çalışmada kullanılma nedeni, 
yaşlı popülasyonun 14 yıl boyunca ileriye yönelik olarak 
izlendiği bir çalışmada demans gelişen kişilerde en erken 
etkilenen fonksiyonlardan birinin semantik bellek olduğunun 
belirtilmesidir (23). Her ne kadar demans hastalarında 
episodik bellek ilk etkilenen bellek tipi olsa da semantik bellek 
de bu kişilerde erken dönemde etkilenebilmektedir. Kolay 
uygulanan ve semantik belleği değerlendiren SAT bu nedenle 
çalışmaya dahil edilmiştir. SAT performansı depresyondan 
etkilenebilmektedir. Bu çalışmada da unutkanlık yakınması 
olanlarda depresyon daha fazla gözlenmiş olmakla birlikte, 
depresyon dışlandıktan sonra da SBY ile SAT arasında ilişki 
olduğu başka çalışmalarda gösterilmiştir (10). Bu da bu 
testin objektif olarak kognitif performansı değerlendiren kısa 
sürede ve basit bir şekilde uygulanan bir test olarak SBY 
olanlarda kullanılabileceğini düşündürmüştür.

Objektif test performansları ile daha çok ilişkili olduğu 
belirtilen ve sözel öğrenme, bellek, uzaysal bilgi, plan 
yapma, konsantrasyon ve görsel mekansal işlevler gibi bir 
çok kognitif yeteneği birlikte ölçme fırsatı veren SÇT’nin 
çalışmamızda diğer kullandığımız testlerden farklı olarak 
SBY olanlarda etkilenmemiş ve bu testin GDÖ ile ilişkisi 
olmadığını gözlenmiştir. Demansı olanlarla olmayanların 
karşılaştırıldığı bir çalışmada SÇT demans grubunda %89 
oranında bozukken, bu oran demans olmayan grupta %26’da 
kalmıştır (24). Bizim çalışmamızda da SÇT’nin diğer kognitif 
fonksiyonları değerlendiren testlerle ilişkili, ancak GDÖ 
puanları ile ilişkisiz bulunduğunu göz önüne alırsak SÇT’nin 
demans ve depresyonun ayırt edilemediği hastalarda faydalı 
olabileceği düşünülmüştür.

Çalışmamızda yaşlılarda depresyonu değerlendiren 
GDÖ sonuçları incelendiğinde, depresyonun yaşlı bireyler 
üzerindeki etkisi ile ilgili önemli sonuçlar elde edilmiştir. 
SBY olanlarda GDÖ puanları anlamlı düzeyde yüksek 
bulunmuştur. Ayrıca GDÖ puanlarının SMMT ve SAT 
sonuçları ile anlamlı ilişkisi olduğu belirlenmiştir. Unutkanlık 
yakınması için risk faktörlerini belirlemek amacı ile yapılan 
ileri analizlerde yüksek GDÖ değerlerinin unutkanlık riskini 
1,5 kat artırdığı görülmüştür. Depresyon ve SBY arasındaki 
ilişki birçok çalışmada gösterilmiştir (8,10). Bazı çalışmalarda 
depresyonun demansın erken dönem belirtilerinden biri 
olduğu belirtilmektedir (10,23). Çalışmalar depresyonu olan 
yaşlıların tedavi edildikten sonra demans geliştirme oranının 
%5 olduğunu tespit etmişlerdir ki bu oran normale göre 
yüksektir (10). Bu yüzden unutkanlığı olan ve beraberinde 
depresyonu olan yaşlı hastaların depresyonu tedavi edildikten 
sonra da yakından takip edilmeleri önemlidir.

Unutkanlık yakınması ile bazı laboratuar parametreleri 
arasındaki ilişki incelendiğinde, unutkanlık yakınması olanlarda 
hemoglobin ve ferritin düzeyleri literatürle uyumlu olacak 
şekilde anlamlı derecede düşük bulunmuştur (25). Özellikle 
SBY ile hem hemoglobin hem de ferritin düzeyleri arasında 
ilişki olduğunun gösterilmesi, demir eksikliğinin yaşlılarda 
kognitif performans ile ilişkisi olabileceğini düşündürmüştür. 
2012 yılında yayınlanan bir çalışmada demir eksikliğinin 
anemiden bağımsız olarak kognitif fonksiyonlarda bozulma 

Tablo 4. Unutkanlık yakınması ile ilişkili risk faktörlerinin 
değerlendirilmesi

risk faktörü olasılık oranı %95 cı p

Yaş 1,010 0,977-1,044 0,563

Cinsiyet 1,925 1,015-1,925 0,045

Eğitim 1,436 0,749-1,436 0,438

SMMT puanı 1,003 1,003-0,874 0,968

SAT puanı 0,987 0,913-1,068 0,746

GDÖ 1,480 1,315-1,667 <0,001

SMMT; Standardize Mini Mental Test, SAT; Sözel Akıcılık Testi, GDÖ; Geriatrik Depresyon 
Ölçeği 

Tablo 3. Unutkanlık yakınması olan ve olmayan 
hastaların kognitif test verilerinin analizi

Yakınması 
olanlar
(n=172)

Yakınması 
olmayanlar
(n=233) p

SBYÖ 6,16±3,42 2,24±1,87 <0,001

SMMT toplam 26,51±2,71 27,65±2,22 <0,001

SAT 14,22±4,76 16,46±4,56 <0,001

SÇT 4,13±1,15 4,36±0,93 0,321

GDÖ 4,91±3,45 2,10±1,96 <0,001

* Sayısal değişkenler için tanımlayıcı istatistikler ortalama±standart sapma 
olarak ifade edildi
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ile ilişkisi olduğu bildirilmiştir (26). Bir başka çalışmada ise 
anemi AH için risk olarak belirlenmiştir. Bu çalışmalar ve bizim 
çalışmamızdan elde edilen sonuçlar ile demans, anemi ve demir 
eksikliği ilişkisinin daha detaylı incelenmesi gerektiği sonucuna 
varılmıştır (27). Bunun dışında serbest T4 değerlerinin de SBY 
olanlarda daha düşük olduğu belirlenmiş, ancak benzer ilişki 
vitamin B12 ve folik asit ile gösterilememiştir.

Çalışmamız ile ilgili önemli bir kısıtlılık çalışma 
popülasyonunun oldukça büyük bir kısmının eğitimsiz 
olması ve kullandığımız testlerden sadece SMMT’nin 
eğitimsiz bireylerde geçerlilik ve güvenilirliğinin yapılmış 
olmasıdır. Bu da ülkemizde bu alanda büyük bir boşluk 
olduğunu ve klinik pratikte karşılaştığımız hastaları daha 
iyi değerlendirebilmek için eğitimsiz bireylerde geçerlilik ve 
güvenilirliği yapılmış pratik ölçeklere ihtiyaç duyulduğunu 
göstermektedir. Ayrıca çalışma popülasyununda kadın 
oranının oldukça yüksek olması da çalışma populasyonunun, 
gerçek yaşlı popülasyonunu ne düzeyde temsil ettiği ile ilgili 
soru işaretlerinin oluşmasına neden olmuştur. Daha dengeli 
cinsiyet dağılımı olan popülasyonlarda bu sonuçların tekrar 
değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, SBY üçüncü basamak sağlık hizmeti alan 
yaşlılarda sık görülmektedir. Ancak bu şikayetin önemi 
hakkında toplumun bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 
SBY ile depresyon arasında da ilişki vardır ve depresyon 
kişilerin objektif performanslarını olumsuz etkilemektedir. 
Kadın olmak ve depresyon, unutkanlık yakınması için risk 
faktörüdür. Bu faktörlerin demans için de risk olduğu 
göz önüne alınırsa bu kişilerin yakın takibinin, demansın 
erken tanı alması açısından da faydalı olabileceği 
düşünülmüştür.
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