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Introduction: There are few studies on cognitive impairment in 
neuromyelitis optica (NMO). The purpose of this study is to assess the 
factors that may be related with the frequency and level of cognitive 
impairment in Turkish NMO patients.

Methods: 22 patients with the diagnosis of NMO are evaluated 
retrospectively. Cognitive function was evaluated with Brief Repeatable 
Battery of Neuropsychological tests (BRB-N), Beck Depression Inventory 
(BDI) and Addenbrooke Cognitive Evaluation (ACE-R). The groups 
with and without cognitive impairment were compared according to 
age, sex, level of education, pathologic findings on cranial MRI, NMO 
Ig existence and EDSS score. The relation of the clinical, radiological 
and demographic values and patients’ depression level was evaluated. 
The specificity and sensitivity of ACE-R test on detecting cognitive 
impairment were assessed through ACE-R test results.

Results: The mean age of the patients was 42.8±10.9.45.5% (n=10) of 
the patients had cognitive impairment and 50% (n=11) had depression. 

The group with cognitive impairment had significantly older age, lower 
educational status, higher EDSS and BDI scores (p<0.05). The mostly 
affected cognitive domains were memory impairment, attention and 
processing dysfunction. When the specificity and sensitivity of ACE-R 
test on NMO patients were evaluated, diagnostic level of the test was 
found to be statistically good since it could detect cognitive impairment 
with a sensitivity of 88% and specificity of 75% on a cut off level of 82.5.

Conclusion: In our study, cognitive impairment and depression 
were detected in approximately half of the patients with BRB-N and 
BDI tests. It can be concluded that ACE-R test can be used to detect 
cognitive impairment in NMO patients. Since cognitive impairment and 
depression are frequent in NMO patients, it is important to assess the 
patients’ cognitive functions and arrange the treatments to improve their 
quality of life, .
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ABSTRACT

Amaç: Nöromiyelitis optika (NMO) hastalarında kognisyonu 
değerlendirmek üzere yapılan az sayıda çalışma mevcuttur. Bu nedenle 
NMO tanısı olan Türk hastalarda kognitif fonksiyon bozukluğunun 
(KFB) sıklığı ve bununla ilişkili olabilecek etkenlerin değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır.

Yöntem: NMO tanısıyla izlenmekte olan 22 olgu retrospektif olarak 
değerlendirilmiştir. Hastalara Kısa Tekrarlanabilir Test Bataryası (BRB-N), 
Beck Depresyon Envanteri (BDE) ve Addenbrooke Kognitif Değerlendirme 
(ACE-R) testleri uygulanmış; KFB olan ve olmayan gruplar yaş, cinsiyet, 
eğitim düzeyi, NMO Ig G sonucu, EDSS skoru, kraniyal MRG’de lezyon 
olup olmamasına göre karşılaştırılmıştır. Hastaların demografik, klinik 
ve radyolojik verilerinin depresyonla ilişkisi değerlendirilmiştir. ACE-R 
testinin skorları incelenerek NMO hastalarında ACE-R testinin KFB 
saptamada duyarlılığı ve özgüllüğü değerlendirilmiştir.

Bulgular: Olguların ortalama yaşı 42,8±10,9 yıldır. Hastaların %45,5’inde 
(n=10) KFB; %50’sinde ise (n=11) depresyon saptanmıştır. KFB olan 
olgularda istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde yaşın daha yüksek olduğu, 

eğitim düzeyinin daha düşük olduğu, EDSS ve BDE skorlarının daha 
yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,05). Hastalarda en sık etkilenen kognitif 
alanın; bellek kusuru, dikkat ve yürütücü işlevlerde bozulma olduğu 
izlenmiştir. ACE-R testinin NMO hastalarında duyarlılığı ve özgüllüğü 
değerlendirildiğinde ACE-R testinin tanı değerinin istatistiksel olarak 
iyi seviyesinde olduğu; 82,5 kesme değerinde, %88 duyarlılık ve %75 
özgüllük ile KFB saptayabileceği bulunmuştur.

Sonuç: Çalışmamızda BRB-N ve BDE testleri ile kognitif bozukluk ve 
depresyon NMO hastalarının yaklaşık yarısında saptanmıştır. ACE-R 
testinin de klinik pratikte NMO’da KFB tanısında kullanılabileceği 
kanısına varılmıştır. NMO’da KFB ve depresyon sıklıkla eşlik eden tablolar 
olması nedeni ile hastaların bu yönden mutlaka değerlendirilmesi ve 
tedavilerinin düzenlenmesi, hastaların yaşam kalitesinin yükseltilmesi 
açısından büyük önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Nöromiyelitis optika, kognitif bozukluk, depresyon, 
BRB-N, ACE-R
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Nöromiyelitis optika (NMO), optik nörit ve longitudinal ekstensiv akut 
transvers miyelit (LETM) ile karakterize genellikle ataklarla seyreden 
ancak monofazik de olabilen prevalansı 0.53/100.000 ile 4.4/100.000 

arasında değişen merkezi sinir sisteminin inflamatuar bir hastalığıdır 
(1). 19. yüzyılda Eugene Devic tarafından tanımlananan hastalığın yakın 
geçmişe kadar Multipl skleroz (MS)’ un bir alt tipi olduğu düşünülmüş; 
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NMO-Ig G olarak adlandırılan merkezi sinir sisteminin su kanal proteini 
olan aquaporin 4 (AQP4)’ e karşı oluşan otoantikorların gösterilmesiyle, 
NMO hastalığının açıkça multipl sklerozdan farklı bir patofizyolojik durum 
olduğu saptanmıştır (2). Son 20 yıl içerisinde yapılan birçok çalışmada MS 
hastalarında kognitif etkilenmenin olduğu ve MS hastalarında kognitif 
işlevlerden ön planda çalışma belleği, dikkat, kelime akıcılığı ve bilgi 
işleme hızının etkilendiği bildirilmiştir (3,4). NMO hastalarında da klinik 
pratikte MS hastalarına benzer şekilde unutkanlık ve dikkat eksikliği 
gibi kognitif yakınmalar gözlenmesine rağmen bu konuda çok az sayıda 
çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türk NMO hastalarında 
kognitif fonkisyon bozukluğun (KFB) sıklığını, düzeyini ve ilişkili olabilecek 
faktörleri değerlendirmektir.

YÖNTEM
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji polikliniğinden takip 
edilen Wingerchuck 2015 tanı kriterlerine (5) göre nöromiyelitis optika 
spektrum bozukluğu (NMOSD) tanısı olan 22 hastanın dosyaları etik 
kurul onayı alındıktan sonra retrospektif olarak incelemiştir.

Çalışmaya dahil olma kriterleri; 18-65 yaş arasında NMOSD tanısı almış 
olmak, EDSS < 7 olması ve ağır görme kusuru, ağır işitme kusuru ve el 
hareketlerini  kısıtlayan bir özürlülüğün olmaması ve kognitif fonksiyonları 
etkileyebileceği için son iki ayda steroid tedavisi almamış olmak olarak 
belirlendi. Çalışmadan dışlama kriterleri; diğer nörolojik ya da psikiyatrik 
hastalık öyküsü olması ve alkol ya da madde bağımlılığı öyküsü olması 
olarak belirlendi. 

Çalışmada kullanılan Addenbrook (ACE-R) Kognitif Muayenesi, ortalama 
16 dakikada uygulanabilen ve kısa mini mental testi de kapsayan bir testtir 
(6). Kısa tekrar edilebilir batarya (BRB-N) MS’de kognitif fonksiyonları 
değerlendirmek için geliştirilen 10//36 Uzamsal Geri Çağırma Testi (SPART), 
Sembol Sayı Modaliteleri Testi (SDMT), Hızlandırılmış İşitsel Ekleme 
Testi (PASAT), Sözel Akıcılık Testi (WLG) ve Seçici Hatırlama Testi (SRT) 
testlerinin birleşiminden oluşmaktadır (7,8). Beck Depresyon Envanteri 
Beck ve arkadaşları tarafından 1961’ de yayınlanan depresyon tanısının 
basit ve kısa sürede konmasına yardımcı olan bir testtir (9). Çalışmamızda 
BRB-N testi için Türk populasyonuna ait normatif veriler kullanılmış; en 
az iki testte 5. persantilin altında performans gösteren hastalarda kognitif 
fonksiyon bozukluğu olduğu, diğerlerinde olmadığı kabul edilmiştir (10). 
BDE testi için Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasında belirlenmiş 
kesme noktası olan 17 ve üzeri skor alan hastalarda normalin üzerinde bir 
depresyon olduğu, diğer hastalarda depresyon olmadığı kabul edilmiştir 
(9,11).

Veriler IBM SPSS Statistics 20.0 programı ile çalışılmıştır. Çalışma verileri 
değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların (ortalama, standart 
sapma) yanı sıra niceliksel verilerin karşılaştırılmasında normal dağılım 
gösteren parametrelerin iki grup arası karşılastırmalarında Student’s 
t testi, normal dağılım göstermeyen parametrelerin iki grup arası 
karşılaştırmalarında Mann Whitney U testi kullanılmıştır. İki bağımsız grup 
karşılaştırılırken nominal verilerin değerlendirilmesinde tüm beklenen 
değerler ikinin altında ise Fisher’s exact test, tüm beklenen değerler iki ve 
üzerinde ise Ki-Kare testi kullanılmıştır. İki bağımsız grup karşılaştırılırken 
ordinal verileri değerlendirmek ve normal dağılım göstermeyen iki 
değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi test etmek için Spearman korelasyon 
testi kullanılmıştır. Tanı testlerinin değerliğini ölçmek üzere ROC eğrisi 
analizi kullanılmıştır. Tüm istatistikler için anlamlılık düzeyi p≤0.05 olarak 
kabul edilmiştir.

BULGULAR
Çalışmamız 22 hastanın verilerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi 
ile yapılmıştır. Hastaların 20’si (%90,9) kadındı. Ortalama yaş 42,86±10,98 

(aralık 23-65) yıl, ortalama eğitim süresi 9,95±4,28 yıl, ortalama hastalık 
süresi 8,54±6,19 (aralık, 2-25) yıldı. Ortalama geçirilmiş atak sayısı 4,77±4,37 
(aralık, 1-21) ve ortalama EDSS skoru 3,45±1,70 (aralık, 1-6,5) idi. 

Hastaların %31,8’inde (n=7) ek otoimmün hastalık vardı. Beş hastada 
otoimmün tiroidit, 1 tanesinde de myastenia gravis, 1 tanesinde 
hem otoimmün tiroidit, antifosfolipid antikor sendromu ve Sjögren 
sendromu vardı.

Hastaların %81,8’inde (n:18) NMO Ig G antikoru pozitif, %18,2’sinde (n:4) 
negatifti. Hastaların hepsinde anti-miyelin oligodendrosit glikoprotein 
(MOG) antikoru negatifti. Kranyal manyetik rezonans görüntüleme (MRG) 
13 (%59.1) hastada normaldi. Sekiz hastada (%36.4) non spesifik ak madde 
lezyonları, 1 hastada (%4.5) periaquaduktal beyin sapı lezyonu izlendi. 
Çalışmada değerlendirilen 4 (%18.2) hastada monofazik form izlenirken, 
18 (%81,8) hastada yineleyici form mevcuttur. Hastaların demografik, 
klinik, serolojik ve radyolojik özellikleri Tablo 1’ de sunulmuştur.  

Tablo 1. Hastaların demografik, klinik, serolojik ve radyolojik özellikleri

Yaş (yıl), Ortalama ±SD (min., max) 42,86±10,98 (23-65)

Cinsiyet, n (%)
Kadın
Erkek

20 (90,9)
  2 (9,1)

Medeni durum, n (%)
Evli
Bekar
Boşanmış

17 (77,3)
  3 (13,6)
  2 (9,1)

Eğitim süresi (yıl), Ortalama ±SD (min., max) 9,95±4,28 (5-15)

Hastalık süresi (yıl), Ortalama ±SD (min., max) 8,54±6,19 (2-25)

Atak sayısı, Ortalama ±SD (min., max) 4,77±4,37 (1-21)

EDSS, Ortalama ±SS (min., max) 3,45±1,70 (1-6,5)

Ek otoimmün hastalık, n (%)   7 (31,8)

Patolojik MRG bulgusu, n (%)   9 (40,9)

NMO IgG (+), n (%)   18 (81,8)

Hastalık form, n (%)
Tekrarlayan
Monofazil

18 (81,8)
  4 (18,2) 

EDSS: Expanded Disability Status Scale, MRG: Magnetik Rezonans Görüntüleme,
NMO: Nöromiyelitis optika, SD: Standart Deviasyon

BRB-N testinde en az iki alt testte Türk toplumu normatif verilerine göre 
5. persantilin altında performans gösteren hastalarda kognitif fonksiyon 
bozukluğu olduğu, diğerlerinde olmadığı kabul edildi (10).  Kognitif 
bozukluk hastaların %45,5 ‘inde (n=10) saptandı.

Kognitif fonksiyon bozukluğu ile ileri yaş (p=0.03) ve daha düşük 
eğitim süresi (p=0.03) arasında istatistiksel anlamlı ilişki bulunmuştur. 
Kognitif bozukluk ile cinsiyet ve medeni durum arasında anlamlı ilişki 
saptanmamıştır. Kognitif fonksiyon bozukluğu ile yüksek EDSS (p=0.01) 
arasında anlamlı ilişki saptanırken atak sayısı ve hastalık süresi ile anlamlı 
ilişki saptanmamıştır. Kognitif fonksiyon bozukluğu ile NMO Ig G antikoru 
seropozitifliği, ek otoimmün hastalık varlığı ve kranyal MRG’de patoloji 
olup olmaması arasında arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. 

Kognitif bozukluğu olan ve olmayan hastaların demografik, klinik, 
laboratuar ve radyolojik verilerinin karşılaştırılması Tablo 2’de 
sunulmuştur. 

Kognitif bozukluk olan ve olmayan hastaların BRB-N alt grup test skorları 
karşılaştırıldığında; kognitif bozukluk ile düşük PASAT skoru, düşük SPART 
kısa süreli bellek skoru, SRT kısa ve uzun süreli bellek skorları, SDMT 
ve sözel akıcılık testi skorları arasında anlamlı ilişki saptanmıştır. SPART 
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uzun süreli bellek skorları arasında olarak anlamlı fark saptanmamıştır. 
(Şekil 1, Tablo 3). BRB-N alt testlerinin skorları ile BDE skoru, yaş, eğitim 
süresi, hastalık süresi ve toplam atak sayısı arasında korelasyon analizi 
yapılmıştır. PASAT testi başarısının eğitim süresi ile pozitif, BDE skoru 
ile negatif korelasyon gösterdiği, SRT-KSB test başarısının BDE skoru ve 
yaş ile negatif, eğitim süresi ile pozitif korelasyon gösterdiği, SRT-USB 
test başarısının BDE skoru ile negatif, eğitim süresi ile pozitif korelasyon 
gösterdiği ve WLG test başarısının ise BDE skoru ile negatif korelasyon 
gösterdiği saptanmıştır (Tablo 4).

ACE-R testi 22 hastanın 17’sine uygulanmıştı. Ortalama ACE-R test 
skorları 81.64±12.68 (aralık 42-96) idi. ACE-R testi uygulanmış olan 

Tablo 2. Kognitif bozukluğu olan ve olmayan hastaların demografik, klinik, laboratuar 
ve radyolojik verilerinin karşılaştırılması

KFB var
n=10 (%45,5)

KFB yok
n=12 (%54,5) P

Yaş, Ortalama ±SD (yıl) 48,40±10,90 38,25±9,05 0,03*

Eğitim süresi, Ortalama 
±SD (yıl)

7,90±3,79 11,75±3,93 0,03*

Cinsiyet, n (%)
Kadın
Erkek

10 (100)
  0 (0)

10 (83,3)
  2 (16,7)

0,48**

Medeni durum, n (%)
Evli
Bekar
Boşanmış

  8 (80)
  0 (0)

  2 (20)

  9 (75)
  3 (25)
  0 (0)

0,08***

Hastalık süresi, Ortalama 
±SD (yıl)

9,20±6,03 8,00±6,53 0,58*

Atak sayısı, Ortalama ±SD 
(yıl)

5,70±5,86 4,00±2,62 0,67*

EDSS, Ortalama ±SD 4,55±1,78 2,54±0,96 0,01#

NMO, n (%)
IgG (+)
IgG (-)

10 (100)
  0 (0)

  8 (66)
  4 (33)

0,09**

Patolojik MRG bulgusu, 
n (%)
Evet
Hayır

 6 (60)
 4 (40)

  3 (25)
  9 (75)

0,09***

Ek otoimmün hastalık, 
n (%)
Evet
Hayır

 2 (20)
 8 (80)

  5 (42)
  7 (58)

0,27***

*Mann Whitney U testi, ** Fisher’s exact test, *** ChiSquare test, #Spearman 
correlation test.
EDSS: Expanded Disability Status Scale, KFB: Kognitif fonkisyon bozukluğu, NMO: 
Nöromiyelitis Optika, SD: Standart Deviasyon.

Şekil 1. Kognitif bozukluk olan ve olmayan hastaların ortalama BRB-N subgrup test 
skorları

Tablo 3. Kognitif bozukluk olan ve olmayan hastaların BRB-N testi subgrup test 
skolarının karşılaştırılması 

KFB var, 
n=10 (%45,5)

KFB yok, 
n=12 (%54,5) P

Nöropsikolojik test Ortalama±SD Ortalama±SD

PASAT 17,00±7,70 40,58±12,43 0,00*

SPART Kısa süreli bellek 12,30±4,24 18,50±5,97 0,01*

SPART Uzun süreli bellek 4,20±2,74 6,16±2,44 0,10*

SRT Kısa süreli bellek 39,80±6,46 54,00±5,47 0,00*

SRT Uzun süreli bellek 5,10±1,37 10,25±1,48 0,00*

SDMT 23,70±10,33 39,41±10,67 0,003*

WLG 15,30±3,77 20,50±4,01 0,009*

* Mann Whitney U testi
KFB: Kognitif fonkisyon bozukluğu, PASAT: Paced audio serial addition test, SDMT: 
Symbol digit modalities test, SPART: Spatial recall test, SRT: Selective reminding test, 
SD: Standart Deviasyon, WLG: Word list generation test.

Table 4. Nöropsikolojik testler ile depresyon, yaş, eğitim süresi, hastalık süresi ve geçirilmiş atak sayısının korelasyonu

Nöropsikolojik test BDE Yaş Eğitim süresi Hastalık süresi Atak sayısı

PASAT -,569** -,384 ,435* -,208 -,152

SDMT -,318 -,300 ,377 ,224 ,123

SRT Kısa süreli bellek -,579** -,491* ,533* -,164 -,123

SRT Uzun süreli bellek -,467* -,275 ,550** ,029 -,129

SPART Kısa süreli bellek -,083 -,201 ,375 ,007 -,011

SPART Uzun süreli bellek -,082 -,410 ,223 ,208 ,143

WLG -,632** -,324 ,246 -,116 ,079

Spearman correlation test. *p<0,01, **p<0,05
BDE: Beck Depresyon Envanteri, PASAT: Paced Auditory Serial Addition Test, SDMT: Symbol digit modalities test, SPART: Spatial recall test, SRT: Selective reminding test, SD: 
Standart Deviasyon, WLG: Word list generation test

KFB var
KFB yok

İstatistik

PASAT 10/36  
uzamsal  

geri çağırma  
testi kısa  

süreli bellek

10/36  
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17 hastanın 8’inde (%47) BRB-N testi ile kognitif bozukluk saptanırken 
9 (%53) tanesinde kognisyon normal sınırlar içerisinde bulunmuştur. 
BRB-N testi ile kognitif bozukluk saptanan hastaların ortalama ACE-R 
skorları 74,62±15,21 (aralık, 42-91). BRB-N testine göre kognitif bozukluk 
saptanmayan hastaların ortalama ACE-R skorları ise 87,89±5,11 (aralık, 
81-96) saptanmıştır. Kognitif fonkisyon bozukluğu olan hastaların ACE-R 
skorları, olmayanlara oranla anlamlı düşük saptanmıştır (p=0,02) (Şekil 2).

ACE-R testinin NMO hastalarında kognitif bozukluk saptamada duyarlılık 
ve özgüllüğünü değerlendirmek için yapılan ROC eğirisi analizinde eğri 
altında kalan alan 0,819 saptanmıştır. Bu değer ACE-R testinin kognitif 
fonksiyon bozukluğu saptamada tanı değerinin istatistiki açıdan iyi 
olduğu anlamına gelmektedir (Şekil 3). Roc eğrisi koordinat değerleri 
tablosu incelendiğinde en uygun kesme değeri sol üst köşeye en yakın 
olan 82,5 değeri bulunmuştur. ACE-R testinin NMO hastalarında kognitif 
fonksiyon bozukluğu saptamada 82,5 kesme noktasında duyarlılığının 
%88, özgüllüğünün %75 olduğu saptanmıştır. 

fonksiyon bozukluğu arasındaki ilişki Ki-kare testi ile değerlendirildiğinde 
istatistiksel olarak anlamlı bir birliktelik gösterdikleri saptanmıştır (p=0.01).

TARTIŞMA
NMO’da kognitif fonksiyon bozukluğu %54-57 aralığında bildirilmiştir (12-
14). Bizim çalışmamızda hastaların %45,5 ‘inde, literatüre göre hafif daha 
düşük oranda olmak üzere kognitif fonksiyon bozukluğu saptanmıştır. 
Çalışmamıza alınan hastalar göreceli olarak yüksek eğitimlidir. Eğitimsiz 
hiç hasta bulunmazken hastaların %31,8’i üniversite mezunudur (15 
yıl eğitim). Kognitif bozukluk yaş, eğitim süresi gibi birçok faktörden 
etkilenmektedir. 

Literatürde NMO hastalarında kognitif fonksiyon bozukluğunun yaş 
ile anlamlı ilişkisinin olduğu ve olmadığı yönünde yayınlar bulunmakla 
birlikte bizim çalışmamamızda ileri yaş ile kognitif fonksiyon bozukluğu 
arasında anlamlı ilişki izlenmiştir (13,15). Çalışmamızda cinsiyet ve 
medeni durumla kognitif fonksiyon bozukluğu arasında anlamlı bir 
ilişki saptanmamıştır. Eğitim düzeyi düştükçe ve EDSS skoru yükseldikçe 
kognitif fonksiyon bozukluğu sıklığının arttığı izlenmiştir. Yapılmış olan 
çalışmalarda kognitif fonksiyon bozukluğu ile EDSS arasında istatistiksel 

Şekil 2. Kognitif bozukluk olan ve olmayan hastaların ortalama ACE-R skorları. Kognitif 
bozukluğu olan hastaların ACE-R skorları anlamlı bir şekilde düşüktür (p =0,02).

Şekil 3. Kognitif  bozukluk tanısında ACE-R testi için Roc eğrisi 

Şekil 4. Kognitif bozukluk olan ve olmayan hastaların ortalama BDE skorları. Kognitif 
bozukluk saptanan hastalarda BDE anlamlı daha yüksek bulunmuştur (p<0,01).

Tablo 5. Depresyon saptanan ve saptanmayan hastaların demografik ve klinik 
verilerinin karşılaştırılması

Depresyon 
Evet, n=11 (%50)

Depresyon
Hayır, n=11 

(%50) P
Ortalama±SD Ortalama±SD

Yaş,  Ortalama ±SD (yıl) 47,27±11,13 38,45±9,30 0,07*

Eğitim süresi,  Ortalama 
±SD (yıl)

9,27±3,90 10,63±4,71 0,47*

Atak sayısı,  Ortalama 
±SD 

6,18±5,74 3,36±1,68 0,27*

Hastalık süresi,  
Ortalama ±SD (yıl) 

10,45±7,65 6,63±3,72 0,30*

EDSS,  Ortalama ±SD 4,04±1,69 2,86±1,56 0,09**

Cinsiyet, n (%)
Kadın
Erkek

11 (100)
  0 (0)

  9 (81,9)
  2 (18,1)

0,23***

*Mann Whitney U testi, ** Spearman correlation test, *** Fisher’s exact test.
EDSS: Expanded Disability Status Scale, SD: Standart Deviasyon

Hastaların ortalama BDE skorları 16.95±9.67 (aralık, 2-35) idi. Hastaların 
%50’sinde (n=11) depresyon saptandı. Depresyon olan ve olmayan 
hastaların yaş, eğitim süresi, atak sayısı, hastalık süresi, EDSS skorları ve 
cinsiyetleri arasında anlamlı fark saptanmadı (Tablo 5). Kognitif fonksiyon 
bozukluğu olan hastalarda BDE skorları olarak anlamlı yüksek saptanmıştır 
(p<0.01) (Şekil 4).  Sekiz hastada (%36) depresyon ve kognitif fonksiyon 
bozukluğu birlikte saptanmıştır. Depresyon olup olmaması ile kognitif 
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anlamlı bir ilişki net olarak saptanmamış olsa da BRB-N bataryası alt 
testlerindeki bozukluklar ile EDSS skorları arasında anlamlı ilişki olduğu 
bildirilmiştir (13,15). Hastalık süresi, atak sayısı ve NMO Ig G seropozitifliği 
ile kognitif fonksiyon bozukluğu arasında literatür ile uyumlu bir şekilde 
anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (12,13,15). 

Blanc ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada NMO hastalarında 
MS’de izlenen kognitif tutuluma benzer bir şekilde belirgin olarak 
“subkortikal” tipte bir kognitif disfonksiyon olduğu; bilgi işleme hızı, 
dikkat, yürütücü işlevler ve bellekte bozulma olduğu dikkat çekmektedir 
(12). Dian ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada ise NMO 
hastalarında ön planda dikkat, bilgi işleme hızı ve kısa süreli belleğin 
bozuk olduğu saptanmıştır (16). Vanotti ve arkadaşları tarafından 
yapılan çalışmada NMO hastalarında ön planda kelime akıcılığı, dikkat 
ve bellekte bozulma saptandığı bildirilmiştir (14). Saji ve arkadaşları 
tarafından yapılan çalışmada ise ön planda dikkat, sözel bellek, bilgi 
işleme hızı ve vizyospasyal işlevlerin etkilenmiş olduğu izlenmiştir (13). 
Bizim çalışmamızda seçici hatırlama testi ve 10/36 uzamsal geri çağırma 
testlerinde 8’er hastanın; sembol sayı modaliteleri testi, sözel akıcılık testi 
ve PASAT testlerinde ise 4’er hastanın normatif verilere göre 5. persantilin 
altında performans gösterdiği izlendi. Bu bilgiler ışığında hastalarda en 
sık etkilenen kognitif profilin; bellek kusuru, dikkat ve yürütücü işlevlerde 
bozulma olduğu saptanmıştır. Kognitif bozukluk profili MS hastalarına 
benzer olmakla birlikte bizim hastalarımızda bellek kusurunun biraz daha 
ön planda olduğu dikkati çekmektedir. 

MS hastalarında kognitif fonksiyon bozukluğunun nedenine yönelik 
yapılan görüntüleme ve patoloji çalışmalarında saptanan beyin atrofisi 
ve kortikal demiyelinizasyonun kognisyonda bozulmanın nedeni olduğu 
gösterilmiştir (17,18). MS hastalarında özellikle singulat, insuler, frontal 
ve temporal kortekste demiyelinizasyonun sık olduğu gösterilmiştir (17). 
MS kronikleştikçe yaygın kortikal demiyelinizasyon geliştiği ve sekonder 
progresif faza girildiğinde demiyelinizasyonun serebral korteksin 
%70’ini, serebellar korteksin %90’ını etkilediği gösterilmiştir (19,20). 
NMO hastalarında ise konvansiyonel MRG incelemelerinde kayda 
değer bir patoloji saptanmasa da kognitif fonksiyon bozukluğu geliştiği 
izlenmektedir. Vanotti ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada kognitif 
fonksiyon bozukluğu ile kranyal MRG’de lezyon olup olmaması arasında 
anlamlı bir ilişki saptanmadığı bildirilmiştir (14).

Bizim çalışmamızda da beyin MRG incelemesinde patoloji olan ve 
olmayan hastalar arasında kognitif fonksiyon bozukluğu açısından 
istatistiksel anlamlı bir fark saptanmamıştır. He ve arkadaşları tarafından 
yapılan çalışmada difüzyon tensor görüntüleme (DTI) görüntüleme 
yöntemi ile beyin MRG incelemesi normal olan hastalarda mikroskobik 
beyin lezyonları saptanması kognitif fonksiyon bozukluğundan bu 
lezyonların sorumlu olabileceğini düşündürmüştür. Nöropsikolojik 
testlerde düşük skorlar ile korpus kallozumun lokal alanlarının FA, MD 
değerleri arasında anlamlı ilişki saptanmış ve rutin beyin MRG incelemesi 
normal olsa bile mikroskobik etkilenme ile kognitif fonksiyon bozukluğu 
ortaya çıkabileceği gösterilmiştir. NMO hastalarında özellikle korpus 
kallozumun genu, splenium, gövde bölümleri, medial frontal korteks ve 
anterior singulat korteksde mikroskobik etkilenme ile kognitif fonksiyon 
bozukluğu ilişkili bulunmuştur (16). 

Blanc ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada NMO hastalarında 
sağlıklı kontrollere göre global ve fokal ak madde volümünün azalmış 
olduğu; kognitif fonksiyon bozukluğu olan NMO hastalarında; kognitif 
fonksiyon bozukluğu olmayanlara göre global ak madde volümünün 
istatistiksel anlamlı olarak daha az olduğu saptanmıştır. Nöropsikolojik test 
performansı ile de ak madde hacmi arasında anlamlı korelasyon olduğu 
bildirilmiştir (15). Popescu ve arkadaşları tarafından NMO hastalarında 
yapılan patoloji çalışmasında miyelinin tüm kortikal katmanlarda 
korunduğu ve artmış astrogliozis olduğu saptanmıştır. NMO hastalarında 

daha ağır nöronal hasar gelişmesine rağmen kortikal demiyelinizasyon 
izlenmemiş olması nedeniyle, MS ve NMO’da etkilenen kognitif profil 
benzer olsada patolojisinin farklı olduğu düşünülmüştür (21).

Kognitif fonksiyon bozukluğu olan ve olmayan hastaların ACE-R skorları 
karşılaştırıldığında kognitif fonksiyon bozukluğu olan hastaların skorları 
anlamlı düşük saptanmıştır. ACE-R testinin tanı gücü değerlendirildiğinde 
ROC eğrisi analizine göre kognitif fonksiyon bozukluğu saptamada tanı 
değerinin istatistiki açıdan iyi seviyesinde olduğu saptandı. Kognitif 
bozukluk saptamada kesme değeri %88 duyarlılık ve %75 özgüllükle 
82,5 saptanmıştır. Bu bulgular ışığında ACE-R testinin NMO hastalarında 
kognitif fonksiyon bozukluğu tanısı koyabilmek için potansiyel bir test 
olduğu; ACE-R testinin kesme değerini ve etkinliğini değerlendirmek 
üzere daha büyük hasta gruplarında yapılacak çalışmaların daha faydalı 
olacağı düşünülmüştür.

Depresyon kognitif fonksiyon bozukluğuna sekonder gelişebileceği gibi 
kognitif bozukluk depresyonun ilk semptomu da olabilir. Depresyon 
ve kognitif bozukluğun birlikteliği üzerine yapılan çalışmalarda çelişkili 
sonuçlar mevcuttur (22). Neu ve arkadaşları tarafında ağır depresyon 
ataklarında özellikle sözel belleğin, sözel akıcılığın bozulduğu bildirilmiştir 
(23). MS hastalarında yapılmış çalışmalar incelendiğinde ise depresyon 
ve kognitif fonksiyon bozukluğu arasında anlamlı birliktelik olduğu ve 
olmadığı yönünde farklı sonuçlar mevcuttur. Rao ve arkadaşları; MS 
hastalarında, kognitif fonksiyon bozukluğu ve depresyon ölçümlerinin 
korele olmadığı saptamış ve depresyonun kognitif bozukluk gelişiminde 
nedensel bir faktör olmayacağını belirtmişlerdir (24).  Depresyon ve 
kognitif bozukluk arasındaki ilişkinin en iyi çalışma hafızası ve bilgi 
işleme hızı ile olduğu ve depresyon orta şiddette iken çalışma hafızası, 
bilgi işleme hızı ve yürütücü işlevlerin etkilenebileceğini öne sürülmüştür 
(25-27). Genel görüş depresyonun kognitif ve non-kognitif fonksiyonları 
etkilediği ancak, global kognitif kötüleşmeye neden olmamakla birlikte 
dikkati, dikkati sürdürme becerisini ve konsantrasyonu etkileyerek ikincil 
olarak bellekte zayıflığa neden olduğudur (25). MS hastalarında da 
depresyonun SSS’deki plak ve lezyonların doğrudan biyolojik bağlantısı 
olduğu gösterilmiştir (28). MS hastalarında depresyonun tedavisi ile 
birlikte kognitif fonksiyonlarda düzelme olabileceği yönünde çalışmalar 
da mevcuttur (29).  

Kawahara ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada depresyon 
NMO hastalarında MS hastalarına göre daha sık izlenmiştir (30). Bizim 
çalışmamızda depresyon sıklığı %50 saptanmıştır. Depresyon ile yaş, 
eğitim süresi, cinsiyet, toplam atak sayısı, hastalık süresi, EDSS skoru ve 
kraniyal MRG’de patoloji varlığı arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. 
Kognitif bozukluk saptanan hastalarda BDE skorları literatürle uyumlu bir 
şekilde yüksek bulunmuş ve depresyon ile kognitif fonksiyon bozukluğu 
arasında anlamlı bir birliktelik olduğu saptanmıştır (12,16). 

Çalışmamızın sınırlılıkları hasta sayısının azlığı, kontrol grubunun olmaması, 
depresyonla ilişkili olabilen kognitif fonksiyonları da etkileyebilecek 
yorgunluk, ağrı gibi semptomlar açısından değerlendirme yapılmamış 
olması, hastaların uzun dönem takip verilerinin olmayışıdır. Ancak NMO 
gibi nadir bir hastalıkta tek merkezden 22 vaka önemli bir sayıdır. İleride 
yapılacak prospektif, kontrollü çalışmalarla kognitif fonksiyonların non 
konvansiyonel MRG’de volümetrik incelemeler ve DTI görüntüleme 
incelemeleri kullanılarak değerlendirilmesi mümkün olabilir. 

Sonuç olarak, NMO hastalarında farklı patogenetik mekanizmalar 
ile ortaya çıksa da MS hastalarına benzer profilde (dikkat, bellek ve 
yürütücü işlevlerde bozulma) ve azımsanmayacak oranda (%45-57) 
kognitif fonksiyon bozukluğu görülmektedir. Hastaların günlük yaşam 
aktivitelerini, iş yaşamını ve sosyal hayatını ileri derecede etkileyebilecek 
olan kongitif bozukluklar poliklinik şartlarında zamanın kısıtlı olması, 
nöropsikolojik testlere ulaşım güçlüğü ve maddi gerekçeler gibi 
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nedenlerle ihmal edilmektedir. Bu nedenle NMO hastalarında BRB-N 
yerine; poliklinik şartlarında değerlendirilebilen, kısa süreli, uygulayan kişi 
için tecrübe gerektirmeyen ACE-R testi potansiyel bir tarama testi olarak 
kullanılabilir. Ayrıca, NMO hastalarında depresyonun da sık görüldüğü; 
depresyonun ve kognitif bozukluğun tedavisi ile hastaların yaşam 
kalitesini yükseltmek mümkün olduğu akılda tutulmalıdır. 
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