G‹R‹ﬁ
Alzheimer hastal›¤› etyopatogenezinde etkili oldu¤u
ileri sürülen birçok faktör vard›r: Genetik, betaamiloid nörotoksisitesi, endojen toksinler, glutamat
nörotoksisitesi, inflamasyon, eser elementlere ba¤l›
nörotoksisite, serbest radikallerin arac›l›k etti¤i
nörotoksisite bunlardan baz›lar›d›r.1 Önerilen
mekanizmalar›n birço¤unda, son dönemlerde art›k
Alzheimer hastal›¤› ile ilgili araﬂt›rmalarda ilgi oda¤›
haline gelen “oksidatif stres” teorisi merkezi bir rol
oynamaktad›r.2,3,4
Serbest radikaller ve bunlara karﬂ› vücudun en
önemli savunma sistemi olan antioksidanlar
aras›ndaki dengesizlik sonucu ortaya ç›kan oksidatif
stres, sonuç olarak bozulmuﬂ nöronal metabolizma
ve apopitoza yol açar.
Normal koﬂullarda hücreler serbest radikal ürünleri ve
peroksitler gibi moleküllerin neden olabilece¤i oksidatif
hasara karﬂ› antioksidan savunma sistemleri taraf›ndan
korunur. Bu savunma sistemleri biyokimyasal
özelliklerine göre iki grupta s›n›fland›r›labilir:
1) Enzimatik antioksidanlar: Süperoksid dismutaz
(SOD), katalaz, glutatyon peroksidaz, glutatyon
redüktaz gibi
2) Enzimatik olmayan antioksidanlar: Vitamin C,
vitamin A, vitamin E, melatonin, albumin,
seruloplazmin, haptoglobulin, ferritin, ubikinon gibi.
Antioksidanlar etkilerini baﬂl›ca iki ﬂekilde gösterirler:
1) Serbest radikal oluﬂumunun önlenmesi (tetikleyici
reaktif oksijen türevlerini uzaklaﬂt›rarak, oksijeni
uzaklaﬂt›rarak ya da konsantrasyonunu azaltarak,
katalitik metal iyonlar›n› uzaklaﬂt›rarak)
2) Oluﬂan serbest radikallerin etkisiz hale getirilmesi
(Reaktif oksijen türevlerinin tutulmas› veya
enzimler arac›l›¤›yla daha az reaktif baﬂka bir
moleküle çevrilmesi, vitaminler arac›l›¤›yla reaktif
oksijen türevlerine bir proton ekleyerek aktivite
kayb›na neden olma, oksidatif hasara u¤ram›ﬂ
moleküllerin onar›m› veya uzaklaﬂt›r›lmas›6).

Vitamin C, çok güçlü bir indirgeyici ajand›r. Suda
çözünür bir vitamin ve dolay›s›yla sitoplazma/plazma
yerleﬂimli bir antioksidan olmas›na karﬂ›n lipid
peroksidasyonunu baﬂlatan radikalleri temizleyerek
hücre membran›n› oksidatif hasara karﬂ› korur. Ayr›ca
antiproteazlar›n oksidan maddelerle inaktive olmas›n›
engeller. Tokoferoksil radikalinin tokoferole
indirgenmesini sa¤lar, yani vitamin E’yi rejenere eder.7
Fizyolojik koﬂullarda ve yüksek konsantrasyonlarda
antioksidan özellik gösterirken, çok düﬂük
konsantrasyonlarda prooksidan özellik gösterebilir.8
Çok güçlü bir antioksidan olan Vitamin E ise hücre
zar›nda, mitokondri ve mikrozomlar gibi
membrandan zengin hücre k›s›mlar›nda serbest
radikal oluﬂturan enzimlere yak›n bölgelerde yüksek
konsantrasyonlarda bulunur. Hücre membran
fosfolipidlerinde bulunan çoklu doymam›ﬂ ya¤
asitlerini serbest radikal hasar›ndan koruyan baﬂl›ca
savunma eleman›d›r. Lipid peroksidasyonunu inhibe
eder. Peroksidasyon zincirini k›rarak ilk savunma
hatt›n› oluﬂturur. Serbest radikali ortadan kald›r›rken
kendisi de göreceli olarak kararl› ve normal
koﬂullarda inaktif olan tokoferoksil radikaline
dönüﬂür. Oluﬂan bu inaktif E vitamini formu C
vitamini ya da glutatyon taraf›ndan indirgenerek
tekrar aktif hale getirilir.
Vitamin A, karotenoid türevidir. En önemli vitamin A
öncüsü karotenoid beta-karotendir. Beta-karoten
son derece güçlü bir tekli O2 temizleyicidir. Ayr›ca
hidroksil, peroksil ve alkoksil radikalleriyle reaksiyon
vererek, flavinler ve porfirinler gibi üçlü uyar›c›lar›n
zararl› etkilerini bask›lama gibi mekanizmalarla
oksidatif hasara karﬂ› koruyucu iﬂlev yapar. Lipidde
çözünür özellikte olup zincir k›r›c› bir antioksidan
olarak etki gösterir.9 Karotenoidlerin di¤er
antioksidanlarla da etkileﬂimi vard›r. Örne¤in,
karotenoidler Vitamin E radikalini (tokoferoksil)
ortadan kald›r›rken vitamin C de karotenoid
radikalini uzaklaﬂt›r›r.
AH klini¤inin baﬂlang›c›ndan y›llar önce baﬂlayan
patolojik süreç göz önüne al›nd›¤›nda, hastal›k
semptomatik hale gelmeden önce hastal›¤›
saptayabilecek, hastal›k aç›s›ndan yüksek risk taﬂ›yan

kiﬂileri ay›rt edecek ya da hastal›¤a mümkün olan en
erken aﬂamada tan› koymay› sa¤layacak
“marker”lar büyük önem taﬂ›maktad›r.
AH ile ilgili çal›ﬂmalar ço¤unlukla postmortem beyin
dokusu veya yaﬂayan bireylerde beyin omurilik s›v›s›
(BOS) örnekleri üzerinden yürütülmüﬂtür. Noninvaziv çal›ﬂmalar, periferik incelemeler (serum vs.)
göreceli olarak s›n›rl›d›r. Son y›llarda di¤er
nörodejeneratif hastal›klar gibi AH’nin de olas›
periferik göstergelerine iliﬂkin araﬂt›rmalar
yo¤unlaﬂm›ﬂt›r.4,5
Buradan yola ç›karak bu çal›ﬂmada, klinik olarak
Alzheimer hastal›¤› tan›s› konmuﬂ bireyler ve kognitif
aç›dan sa¤l›kl› kontrol bireylerde:
•

•

Hastal›¤›n patogenezinde önemli rolü olan
oksidatif stresle iliﬂkili oldu¤u düﬂünülen ve
antioksidan iﬂlevleri olan vitamin A, C ve E’nin
serum düzeylerinin saptanmas›
Söz konusu parametrelerin hastal›k için bir
tan›sal belirleyici özelli¤i taﬂ›y›p taﬂ›mad›klar› ya
da klinik tan›y› destekleyecek ipuçlar› verip
vermedikleri, hasta ve sa¤l›kl› bireylerin
ayr›m›ndaki duyarl›l›k dereceleri ve tedavi
yaklaﬂ›m›ndaki olas› rollerinin araﬂt›r›lmas›
amaçlanm›ﬂt›r.

gibi durumlar çal›ﬂma d›ﬂ› b›rakma kriteri olarak
saptand›. Ayr›ca hem hasta hem de kontrol
grubunda sigara içme öyküsü çal›ﬂma d›ﬂ› b›rakma
kriteriydi. Yine son 6 ay içinde herhangi bir vitamin
ya da mineral içerikli ilaç kullan›m öyküsü olan
hastalar da çal›ﬂmaya al›nmad›.
Yöntem
Çal›ﬂmaya al›nan tüm deneklere veya yak›nlar›na
çal›ﬂmayla ilgili bilgi verilip onaylar› al›nd›ktan sonra
hem hastalara hem de kontrol grubunu oluﬂturan
bireylere standardize minimental test uyguland›.
Ayr›ca hasta grubu için Global Kötüleﬂme Ölçe¤i’ne
-Global Detoriation Scale- (GDS) göre klinik
evreleme yap›ld›. Hastalar›n ve kontrol grubundaki
deneklerin beslenme durumlar›n›n belirlenmesi ve
gruplar aras›ndaki uyumun sa¤lanmas› için
Türkiye’de temel besin maddelerinin (ekmek, k›rm›z›
et, peynir, yumurta gibi) tüketimine iliﬂkin
yay›nlanm›ﬂ verilere10 dayanarak 14 besin grubunun
tüketim s›kl›¤›n› belirlemeye yönelik anket
uyguland›. Kat›l›mc›lar (hastalar için hasta yak›nlar›),
her besin veya besin grubu için tüketim s›kl›¤›n›
sunulan seçeneklere göre (ayda bir kez ya da daha
az, ayda 2-3 kez, haftada 1-2 kez, haftada 3-4 kez,
haftada 5-6 kez, her gün ya da daha fazlas›)
bildirdiler. Klinik de¤erlendirmeleri tamamlanan
deneklerden bir gecelik açl›k periyodundan sonra
venöz kan örne¤i al›nd›.

GEREÇ ve YÖNTEMLER
Denekler
Çal›ﬂman›n hasta grubu A¤ustos 2003-ﬁubat 2005
tarihleri aras›nda Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi
Hastanesi Nöroloji Poliklini¤i’ne baﬂvuran ve
Nörolojik ve ‹letiﬂimsel Bozukluklar Enstitüsü ve
Alzheimer hastal›¤› ve ‹liﬂkili Bozukluklar Derne¤i
(NINCDS-ADRDA) tan› kriterlerine göre muhtemel
Alzheimer hastal›¤› tan›s› alan hastalardan
oluﬂturuldu. Kontrol grubu da hastalarla yaﬂ ve cins
uyumlu, herhangi bir kognitif bozuklu¤u olmayan
hastalardan seçildi. Hasta ve kontrol grubunun her
ikisi için de, regüle olmayan diyabet, ileri evre
kardiyak yetmezlik, kronik obstrüktif akci¤er
hastal›¤›, sistemik inflamatuvar hastal›k, malignite

Vitamin A, C ve E Ölçümü
Serum örnekleri analiz edilinceye kadar -20°C’de
(›ﬂ›ktan korunarak) sakland›. Vitamin A ve E düzeyi
ölçümü
haz›r
kit
kullan›larak
yap›ld›
(Chromosystems, GmbH Germany). Analizler High
Pure Liquid Chromotografi cihaz› (HPLC) ile yap›ld›
(HP 1100).
Vitamin A ve E için HPLC koﬂullar›:
Enjeksiyon volümü: 50 mikrolitre
Ak›ﬂ h›z›: 1,5 ml/dk
Oda s›cakl›¤›: 25°C
Dalga boyu: Vitamin A için 325 nm, Vitamin E için
295 nm

Vitamin C için HPLC koﬂullar›:

Hasta ve kontrol bireyler aras›nda 14 temel besin
maddesinin tüketim s›kl›¤› aç›s›ndan anlaml› farkl›l›k
saptanmad›.

Enjeksiyon volümü: 20 mikrolitre
Ak›ﬂ h›z›: 1,3 ml/dk
Oda s›cakl›¤›: 25°C
‹statistik Yöntem
De¤iﬂkenlerin normale uygunlu¤u test edilerek
normal da¤›l›m göstermeyen sürekli de¤iﬂkenlerin
karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda Mann Whitney U, Sperman
korelasyon testi, normal da¤›l›m gösteren
de¤iﬂkenlerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda student t testi
kullan›ld›. Kesikli de¤iﬂkenler ise ki-kare testi ile
analiz edildi. Plazma vitamin A, vitamin C ve vitamin
E düzeyleri ile hastal›k aras›ndaki iliﬂki iki yönlü
lojistik regresyon modeli ile belirlendi. Vitamin A,
vitamin C ve vitamin E ile GDS ve hastal›k süresiyle
ve birbirleriyle olan iliﬂkileri Pearson korelasyon
katsay›s› ile belirlendi. MMSE gruplar› aras›nda bu
de¤iﬂkenler bak›m›ndan gözlenen farkl›l›klar›n
anlaml›l›¤›n›n testinde tek yönlü varyans analizi
kullan›ld›. Anlaml› düzeyde farkl› olan gruplar›n
belirlenmesinde ise Bonferroni testinden yararlan›ld›.
p<0,05 ise sonuç istatistik olarak anlaml› kabul
edildi. Hesaplamalarda SPSS (ver. 10,05) istatistik
paket program› kullan›ld›.

Hastalar MMSE puanlar›na göre üç gruba ayr›ld›:
MMSE puan› 0-9 olan 24 hasta (%24,5), MMSE
puan› 10-19 olan 28 hasta (%28,6), MMSE puan›
20-25 olan 44 hasta (%44,9) vard›. Kontrol
bireylerinin MMSE puanlar› 26 ile 30 aras›nda
de¤iﬂiyordu.
Hasta bireylerin ayr›ca Global Kötüleﬂme Ölçe¤i’ne
(GDS) göre klinik evrelemesi yap›ld›. Buna göre 44
hasta (%44,9) GDS evre 4, 31 hasta (%31,6) evre 5,
18 hasta (%18,4) evre 6, 5 hasta (%5,1) evre 7
olarak de¤erlendirildi (ﬁekil 1).
GDS 7
%5,10
GDS 6
%18,37

GDS 4
%44,90

GDS 5
%31,63

SONUÇLAR

ﬁekil 1. Hastalar›n GDS evrelemesine göre da¤›l›m›

Çal›ﬂmaya al›nma kriterlerine uyan 98 hasta (65
kad›n, 33 erkek) ve kognitif aç›dan normal 76
kontrol birey (45 kad›n, 31 erkek) çal›ﬂmaya al›nd›.
Hasta ve kontrol grubunun demografik özellikleri
Tablo 1’de verilmiﬂtir.

Hasta ve kontrol grubunda serum düzeyleri bak›lan
parametrelerin ortalama ve standart sapma,
minimum/maximum de¤erleriyle p de¤erleri Tablo
2’de verilmiﬂtir.
Tablo 2. Serum vitamin A, C ve E düzeylerinin hasta ve kontrol
grubunda karﬂ›laﬂt›r›lmas›

Tablo 1. Hasta ve kontrol grubunun demografik özellikleri
De¤iﬂken

Hasta grubu

Kontrol grubu

p

(n=98)

(n=76)

Yaﬂ*

72,1±6,7

70,3± 5,7

0,069

Cins (K/E)

65/33

45/31

0,334

E¤itim süresi*

5,38±4,8

5,67±4,9

0,694

Hastal›k süresi*

4,21±2,04

-

-

*Ortalama±SS

Vitamin A
Vitamin C
Vitamin E

Hasta grubu

Kontrol grubu

Ortalama±SS

Ortalama±SS

(min-max)

(min-max)

1,77±0,73

2,07±0,65

(0,42-3,57)

(0,30-3,32)

31,9±20,2

41,6±17,5

(3,3-94,7)

(13,2-89,0)

28,9±11,8

28,0±10,2

(10,5 -61,2)

(9,3 -50,0)

p

0,005
0,001
0,587

Serum vitamin A düzeyleri hasta grubunda kontrol
bireylere göre azalm›ﬂt› ve her iki grup aras›ndaki
fark istatistiksel olarak anlaml›yd› (p=0,005) (ﬁekil 2).

2,5

Tablo 3. Araﬂt›r›lan parametrelerin hastal›¤a olan etkisi
De¤iﬂken

p

OR

%95 GA
(alt s›n›r-üst s›n›r)

Vitamin A

0,027

0,49

0,26-0,92

Vitamin C

0,03

0,98

0,96-0,99

Vitamin E

0,316

-

-

μmol/L

2

Serum vitamin A düzeyi ile hastal›k aras›nda anlaml›
bir iliﬂki tespit edildi ve vitamin A de¤erlerinin her
1μmol/L art›ﬂ›n›n hastal›k riskini 0,49 kat azaltt›¤›
görüldü (p=0,027, OR=0,49 ve %95 CI: 0,26-0,92).

1,5

1

0,5

0
Hasta

Kontrol

ﬁekil 2. Hasta ve kontrol bireylerin serum vitamin A düzeyleri

Yine hasta grubunda serum vitamin C düzeyleri
kontrol bireylerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda istatistiksel
olarak anlaml› düzeyde düﬂük bulundu (p=0,001).
Vitamin C düzeylerinin karﬂ›laﬂt›rmas› ﬁekil 3’te
gösterilmiﬂtir.
45
40

Serum vitamin C düzeyi ile hastal›k aras›nda anlaml›
bir iliﬂki tespit edildi ve vitamin C de¤erlerinin her
1μmol/L art›ﬂ›n›n hastal›k riskini 0,98 kat azaltt›¤›
gözlendi (p=0,03, OR=0,98 ve %95 CI: 0,96-0,99).
Serum vitamin E düzeyi ile hastal›k aras›nda anlaml›
bir iliﬂki gözlenmedi. (p=0,316).
MMSE puanlar› 20-25 aras›nda olan hastalar›n
vitamin A düzeyi ortalamas› MMSE puanlar› 26-30
aras›nda olan kontrol grubuna göre anlaml› düzeyde
düﬂük bulunurken (p<0,05), di¤er farklar anlaml›
bulunmad›.

35

MMSE puanlar› 20-25 aras›nda olan hastalar›n
vitamin C düzeyi ortalamas› MMSE puanlar› 26-30
aras›nda olan kontrol grubuna göre anlaml› düzeyde
düﬂük bulunurken (p<0,05), di¤er farklar anlaml›
bulunmad›.

μmol/L
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ﬁekil 3. Hasta ve kontrol bireylerin serum vitamin C düzeyleri

Serum vitamin E düzeyleri aç›s›ndan ise hasta ve
kontrol gruplar› aras›nda istatistiksel anlaml› fark
bulunmad› (p=0,587).
Antioksidan vitamin düzeyleri aç›s›ndan cinsiyete
göre istatistiksel bir fark bulunmad›.
De¤iﬂkenlerle hastal›k aras›ndaki iliﬂki lojistik
regresyon analizi ile belirlendi (Tablo 3).

Tablo 4. MMSE skorlar›na göre hastalar›n demografik ve laboratuar
özelliklerinin da¤›l›m›
MMSE
(0-9)
n=24

MMSE
(10-19)
n=28

MMSE
(20-25)
n=44

MMSE
(26-30)
n=76

Yaﬂ

72,2±7,5

73,3±6,6

71,2±6,5

70,3±5,7

Vitamin A

1,88±0,75

1,75±0,86

1,72±0,63

2,07±0,65

Vitamin C

31,2±23,5

32,5±18,6

31,8±19,7

41,6±17,5

Vitamin E

33,6±10,9

26,3±12,3

28,1±11,5

28,0±10,2

E¤itim süresi

4,13±5,31

4,61±5,02

6,50±4,29

5,67±4,9

Hastal›k süresi

5,88±1,96

4,32±1,88

3,28±1,58

-

De¤iﬂkenlerle hastal›k aras›ndaki iliﬂki lojistik
regresyon analizi ile belirlendi (Tablo 5).
Tablo 5. Araﬂt›r›lan parametrelerin hastal›¤a olan etkisi
De¤iﬂken

p

OR

%95 GA
(alt s›n›r-üst s›n›r)

Vitamin A

0,027

0,49

0,26-0,92

Vitamin C

0,03

0,98

0,96-0,99

Vitamin E

0,316

-

-

Serum vitamin A düzeyi ile hastal›k aras›nda anlaml›
bir iliﬂki tespit edildi ve vitamin A de¤erlerinin her
1μmol/L art›ﬂ›n›n hastal›k riskini 0,49 kat azaltt›¤›
görüldü (p=0,027, OR=0,49 ve %95 CI: 0,26-0,92).
Serum vitamin C düzeyi ile hastal›k aras›nda anlaml›
bir iliﬂki tespit edildi ve vitamin C de¤erlerinin her
1μmol/L art›ﬂ›n›n hastal›k riskini 0,98 kat azaltt›¤›
gözlendi (p=0,03, OR=0,98 ve %95 CI: 0,96-0,99).
Serum vitamin E düzeyi ile hastal›k aras›nda anlaml›
bir iliﬂki gözlenmedi (p=0,316).

TARTIﬁMA
Oksidatif stresin sonucu olarak antioksidan
vitaminlerin düzeyinde meydana gelen de¤iﬂiklikler
ya tek baﬂ›na ya da di¤er oksidatif stres göstergeleri
(MDA gibi) veya antioksidan kapasite göstergeleri ile
birlikte de¤erlendirilebilir. Antioksidan vitaminler
aras›nda özellikle vitamin C ve E ön plana
ç›kmaktad›r.
Vitamin E, bir lipid çözünür (membran) antioksidand›r.
AH’de lipid metabolizmas›n›n de¤iﬂti¤ini gösteren
birçok çal›ﬂma vard›r. Jeandel ve arkadaﬂlar›, normal
kontrollerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda AH olan bireylerde
serum vitamin E konsantrasyonlar›n›n azald›¤›n›
göstermiﬂtir.11 Bu bulgu izleyen çal›ﬂmalarla da
do¤rulanm›ﬂt›r.12-14 Foy ve arkadaﬂlar› taraf›ndan
yap›lan bir çal›ﬂmada, AH, VaD ve Parkinson hastal›¤›
olan bireylerde, plazmada tüm antioksidan vitaminler
ve total antioksidan kapasite ölçülmüﬂ ve her iki
demans grubunda antioksidan vitaminlerin düzeyi

kontrollerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda anlaml› düzeyde
azalm›ﬂ bulunurken, Parkinson hastal›¤› olanlarda
antioksidan düzeylerinde azalma bulunmam›ﬂt›r.15
Daha yak›n tarihli bir çal›ﬂmada, hafif kognitif
bozukluk ve AH olan bireyler ile sa¤l›kl› kontroller,
enzimatik ve nonenzimatik antioksidanlar aç›s›ndan
karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ ve AH grubuna benzer ﬂekilde hafif
kognitif bozuklu¤u olan bireylerde de kontrollerle
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda plazma antioksidan düzeylerinde
azalma saptanm›ﬂt›r.16 Araﬂt›r›c›lar, HKB’nin AH’nin
prodromal evresini temsil etti¤i göz önüne
al›nd›¤›nda, oksidatif hasar›n AH’nin en erken
patofizyolojik olaylar›ndan biri oldu¤unu ve bu
evrede antioksidanlar›n artm›ﬂ al›m›n›n AH’ye
dönüﬂümü önleyebilece¤ini ileri sürmüﬂlerdir.
Görüldü¤ü gibi yay›nlanm›ﬂ çal›ﬂmalar›n birço¤unda
antioksidan vitaminlerin periferik düzeylerinin
azalm›ﬂ oldu¤u bildirilmiﬂtir. Bizim çal›ﬂmam›zda da
hasta grubunda, kontrollere göre serum vitamin A ve
vitamin C düzeylerini istatistiksel olarak anlaml›
düzeyde azalm›ﬂ olarak saptad›k. Serum vitamin E
düzeyleri aç›s›ndan ise hasta ve kontroller aras›nda
farkl›l›k saptamad›k. Sonuçlar daha yak›ndan
incelendi¤inde serum vitamin A de¤erlerinin her
1μmol/L art›ﬂ›n›n hastal›k riskini 0,49 kat azaltt›¤›,
serum vitamin C de¤erlerinin her 1μmol/L art›ﬂ›n›n da
hastal›k riskini 0,98 kat azaltt›¤› görülmektedir.
Vitamin A ve C de¤erlerinin hastalar›n kognitif test
skorlar› ile iliﬂkisi incelendi¤inde ilginç bir ﬂekilde
kontrollerle en büyük fark›n (her iki vitamin için de)
MMSE skoru 20-25 aras›nda olan ve görece daha
erken evre hastalar›n bulundu¤u kategoride oldu¤u
görülmektedir. Buradan yola ç›karak, oksidatif
sürecin hastal›¤›n görece daha erken evrelerinde
etkin olabilece¤i gibi bir yarg›ya var›labilirse de,
GDS’ye göre yap›lan hastal›k evrelemesinde böyle bir
korelasyon saptanmam›ﬂt›r. Bu durumda, serum
antioksidan vitamin düzeylerinin hastan›n kognitif
test performans›n› etkileme olas›l›¤› akla gelmektedir.
Di¤er çal›ﬂmalarda da oldu¤u gibi, bizim
çal›ﬂmam›z›n sonuçlar› da genel olarak oksidatif
sürecin bir sonucu olarak antioksidan vitamin

düzeylerinde (vitamin E d›ﬂ›nda) azalmay›
yans›tmaktad›r. Ancak ﬂuras› unutulmamal›d›r ki, söz
konusu vitaminlerin her biri, ba¤›ms›z olarak
antioksidan iﬂlevleriyle tan›mlansa da, birbirleriyle ve
di¤er oksidan/antioksidan mekanizmalarla karmaﬂ›k
iliﬂkileri olabilir. Vitamin E düzeylerini hasta ve
kontroller aras›nda farks›z bulmam›z›n bir nedeni,
di¤er antioksidan vitaminlerle biyolojik ve
biyokimyasal etkileﬂimleri olabilir. Bunun d›ﬂ›nda,
vitamin E metabolizmas›n› etkileyen genetik
faktörler de söz konusu olabilir. Di¤er yandan,
periferik kanda normal düzeyde bulunan vitamin E
oksidatif sürecin devam etti¤i beyinde azalm›ﬂ
düzeylerde olabilir. Bir di¤er nokta da, vitamin E’nin
lipoproteinlerle olan yak›n iliﬂkisidir. Gerçekten de,
vitamin E lipoproteinlerle taﬂ›nd›¤› için kan lipid
profili ile ilgili de¤iﬂiklikler, normal vitamin E
düzeylerine karﬂ›n, vitamin E eksikli¤i ile ilgili klinik
ve histopatolojik bulgular› ortaya ç›kar›yor olabilir.
Yürütülen çal›ﬂmalarla gerek oksidatif hasar›n
hastal›k patogenezindeki rolünün gösterilmesi,
gerekse doku örnekleri veya periferik vücut
s›v›lar›nda antioksidan vitamin düzeylerinin
azald›¤›n›n bulunmas›, AH tedavisinde antioksidan
vitaminlerin kullan›m›n› gündeme getirmiﬂtir. Gerek
kognitif bozuklu¤u olmayan normal yaﬂl›larda,
gerekse demansl› hastalarda diyetle ya da diyete ek
olarak antioksidan vitamin kullan›m› ile ilgili çok
say›da çal›ﬂma vard›r.
Perrig ve arkadaﬂlar› taraf›ndan yürütülen bir
çal›ﬂmada, yaﬂ ortalamas› 75 olan 442 birey, 22 y›l
boyunca izlenerek vitamin A, C ve E düzeyleri ile
bellek performans› aras›ndaki iliﬂki incelenmiﬂtir.
Sonuç olarak, yeterli vitamin düzeyleri ile bellek
iﬂlevlerinin korunmas› aras›nda yak›n bir korelasyon
saptanm›ﬂt›r.17 Antioksidanlardan zengin bir diyet ya
da antioksidan takviyesinin AH’nin önlenmesinde
kullan›labilece¤i fikri akla yatk›n durmaktad›r. Sano
ve arkadaﬂlar›, AH olan bireylere 2000 IU/gün
dozunda E vitamini verilmesinin hastal›¤›n
progresyonunu yavaﬂlatt›¤›n› göstermiﬂtir.18 Morris
ve arkadaﬂlar›, yaﬂ ortalamas› 74 olan 2889 yaﬂl›
bireyi besin tüketim özelliklerini bir anketle

kaydederek ortalama 3,2 y›l boyunca izlemiﬂler ve
ayn› zamanda kognitif iﬂlevlerini de nöropsikolojik
testlerle ölçmüﬂlerdir. Çal›ﬂmaya kat›lan tüm bireyler
için kognitif performans y›lda ortalama 5 standart
ünite gerilemiﬂtir. Besinlerle ya da takviye olarak E
vitamini al›m› daha yüksek olan bireylerin daha az E
vitamini alanlara göre kognitif kay›p oranlar›nda
azalma oldu¤u saptanm›ﬂt›r.19 Yine ayn› çal›ﬂmac›lar,
baﬂlang›çta AH olmayan 65 yaﬂ üstü 815 bireyde,
besinlerle vitamin A, C ve E al›m› ile ileriye dönük AH
geliﬂimi aras›ndaki iliﬂkiyi araﬂt›rm›ﬂlard›r. Ortalama
3,9 y›l izlenen ve ApoE tiplemesi de yap›lan
bireylerden 131 kiﬂide AH geliﬂmiﬂtir. Sonuçta,
sadece ApoEε4 alleli taﬂ›mayan bireylerde, besinlerle
yüksek miktarda E vitamini alanlarda düﬂük miktarda
alanlara göre AH riskinde azalma saptanm›ﬂt›r. Yine
vitamin A ve C al›m› ile AH riski aras›nda bir iliﬂki
saptanmam›ﬂt›r.20
Öte yandan Masaki ve arkadaﬂlar› taraf›ndan
3000’in üzerinde yaﬂl› ile yap›lan bir çal›ﬂmada,
vitamin C ve E’nin her ikisinin de ilaçlarla ek olarak
al›nmas›, daha iyi kognitif fonksiyonla iliﬂkili
bulunmuﬂken ve vasküler demans için daha düﬂük
bir risk ile birlikteyken, AH için böyle bir risk azalmas›
saptanmam›ﬂt›r.21 Daha yak›n tarihli bir çal›ﬂmada,
günde en az 400 IU vitamin E ve günde en az
500 mg vitamin C’yi birlikte alanlarda AH s›kl›¤›n›n
daha az görüldü¤ü, vitamin E veya C’yi birlikte de¤il
de tek baﬂ›na alanlarda ya da kombine kullanmas›na
karﬂ›n daha düﬂük dozlarda kullananlarda ayn›
etkinin görülmedi¤i saptanm›ﬂt›r.22
Demans›n önlenmesi, progresyonunun yavaﬂlat›lmas›
veya durdurulmas› ya da tedavisinde antioksidan
vitaminlerin kullan›m›na iliﬂkin epidemiyolojik
çal›ﬂmalardan elde edilen veriler, görüldü¤ü gibi
çeliﬂkili sonuçlar vermektedir. Bunun nedenleri,
çal›ﬂmalar›n metodolojisiyle ilgili farkl›l›klar (çal›ﬂma
popülasyonunun
demografik
özelliklerindeki
farkl›l›klar, izlem süresi, hastalar›n diyetle ilgili
al›ﬂkanl›klar›n›n saptanmamas› ya da diyet
özelliklerinin saptanmas›nda kullan›lan farkl›
yöntemler gibi) olabilir. Antioksidan vitaminlerin AH
riskini azaltma ya da klinik düzelme sa¤lamada

olumlu etkilerinin oldu¤unu bildiren çal›ﬂmalarda
genellikle vitamin C ve E’nin birlikte al›nd›¤› dikkat
çekmektedir. Ayr›ca, yine olumlu etkilerin görüldü¤ü
çal›ﬂmalarda, antioksidan vitaminlerin, diyetle yüksek
miktarlarda ya da takviye olarak yüksek dozlarda
al›nd›¤› görülmektedir. Bütün bunlar›n yan›nda,
diyetle ya da diyete ek olarak antioksidan vitamin
al›m›n›n AH’de önleyici, progresyonu yavaﬂlat›c› ya da
tedavi edici herhangi bir etkisinin olmad›¤›n› bildiren
çal›ﬂmalar da artmaktad›r.
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AH için günümüzde etkili bir tedavi ﬂekli henüz
bulunmuﬂ de¤ildir. Bunun nedenleri aras›nda
hastal›¤›n patogenezinin hala tam olarak
anlaﬂ›lamam›ﬂ olmas›, özellikle önleyici ve geciktirici
tedavi yöntemlerinin etkili olabilece¤i preklinik
dönemde tan› konulabilmesine yard›mc› olacak
tan›sal belirteçlerin kesin olarak ortaya konulamam›ﬂ
olmas› say›labilir.

8.

Sonuç olarak, çal›ﬂmam›zda antioksidan vitaminlerden
vitamin A ve C’nin serum düzeylerinin hasta
grubunda kontrol bireylere göre azald›¤›n›, vitamin
E’nin serum düzeyinin ise de¤iﬂmedi¤ini saptad›k ve
beyinde var olan oksidatif sürecin periferik kandaki
antioksidan vitamin düzeylerinde de de¤iﬂiklikler
yaratabilece¤ini gösterdik.
Hastal›¤›n patogenezinde rolü olan oksidatif stresin
presemptomatik dönemde de var oldu¤unu
biliyoruz. Bu oksidatif sürecin, vücut antioksidan
savunma sistemlerinde de¤iﬂikliklere yol açabildi¤i
gerçe¤i de göz önüne al›nd›¤›nda, özellikle nöronal
dejenerasyonun büyük boyutlara ulaﬂmad›¤›
hastal›¤›n erken evrelerinde ve hatta klinik olarak
demans› olmayan, ama hastal›k aç›s›ndan risk
alt›nda oldu¤u düﬂünülen bireylerde diyet
düzenlemeleri ile ya da diyete ek olarak antioksidan
vitamin verilmesi bir seçenek olabilir.
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