G‹R‹ﬁ
Diabetes mellitus (DM)’un demans geliﬂiminde bir
risk faktörü olabilece¤i ve kognitif fonksiyonlarda
azalmaya yol açabilece¤i düﬂünülmektedir.1 Geliﬂmiﬂ
toplumlarda yaﬂl› insan popülasyonunda belirgin
art›ﬂ vard›r ve yap›lan prospektif çal›ﬂma sonuçlar›
diyabetle demans geliﬂim riskinin artt›¤›n›
düﬂündürmektedir.2 Buna örnek olarak, Rotterdam
popülasyon çal›ﬂma sonuçlar›nda insülin tedavisi
alan tip 2 DM tan›s› alm›ﬂ bayan hastalarda
demans›n, özellikle de Alzheimer tipi demans›n daha
s›k görüldü¤ü rapor edilmiﬂtir.3,4

vasküler risk faktörlerinin, diyabete spesifik etkilerin
de¤erlendirilmesinde
sorun
oluﬂturdu¤u
7,8
düﬂünülmektedir.

Diyabet gibi baz› faktörler diyabet, kognitif bozukluk
ve demans aras›ndaki iliﬂkide rol almaktad›r. Bu
nedenle diyabetin demans geliﬂiminde bir risk
faktörü olup olmad›¤›na yönelik yap›lan
araﬂt›rmalarda hastalar›n komorbid durumlar›
mutlaka dikkate al›nmal›d›r.5,6 Hipertansiyon (HT),
hiperlipidemi ve kardiyovasküler hastal›klar gibi

DM ve hiperglisemiyle iliﬂkili metabolik oksidasyon
ürünleri, ilerlemiﬂ glikozilasyon son ürünleri (‹GSÜ),
Alzheimer hastal›¤› (AH) tan›s› alm›ﬂ hastalar›n
postmortem örneklerinde görülen senil plaklar ve
nörofibriler yumaklar›n yap›s›nda gösterilmiﬂtir.14,15,16
Son dönemde yap›lan in vitro çal›ﬂmalarda, Alzheimer
etyopatogenezinde yer alan Apo E’nin IGSÜ’ye spesifik
ba¤lay›c› aktiviteye sahip oldu¤u bildirilmiﬂtir. DM’nin
AH etyopatogenezi ile olan iliﬂkisinde ‹GSÜ’nün beta
amiloid taraf›ndan ba¤lanarak nöronal kayba sebep
olan nörotoksik kaskad›n baﬂlamas›na neden oldu¤u
düﬂünülmektedir.17,18

Diyabetle iliﬂkili olarak çeﬂitli nörotransmiter
anormallikleri tan›mlanm›ﬂt›r.9,10 Bunlardan en
önemlisi asetilkolindir.11 Deneysel çal›ﬂmalarda,
kronik diyabetik s›çanlarda bozulmuﬂ kan beyin
bariyeri ve kolin transportunda azalma oldu¤u ve bu
azalman›n insülin tedavisi ile de düzeltilemedi¤i
gösterilmiﬂtir.12,13

Kognitif disfonksiyon geliﬂiminde, diyabetin direkt
etkileri d›ﬂ›nda genetik etkileri de mevcuttur. Tip 2
DM patolojisinde karakteristik olan pankreatik
langerhans adac›klar›ndaki polipeptid yap›da protein
olan amilinin, Alzheimer’da nöronal plak yap›s›n›
oluﬂturan beta amiloide benzer yap›da olmas›, her iki
hastal›¤›n benzer genetik anormalitelere sahip
oldu¤unu düﬂündürmektedir.19 Daha önceleri
insülinin sadece periferde fonksiyonu oldu¤u
düﬂünülmekteydi, fakat son dönemde, özellikle
hipokampusta insülin reseptörlerinin gösterilmesi ile
santral sinir sisteminde de fonksiyonlar› oldu¤u
düﬂünülmektedir. Amilin ve beta amiloid polipeptid
proteinleri, AH ve diyabette toksik etkileri
indüklemektedir. Deneysel çal›ﬂmalarda, s›çan
hipokampal nöronlar›nda insülin büyüme faktörü
(IGF-1) uygulamas› ile beta amiloid ve amilinin toksik
etkilerinin önlendi¤i gösterilmiﬂtir. Buna ek olarak,
insülinin kolin asetil transferaz (Ch-T) enzim
aktivitesini de azaltt›¤› bildirilmiﬂtir.20,21

GEREÇ ve YÖNTEM
DM ve AH aras›ndaki iliﬂki, IGF-1 veya insülin ile
kontrol edilen benzer biyokimyasal yollara ba¤l›
olarak ortaya ç›kabilir. ‹nsüline ba¤›ml› glikojen
sentezinin regülasyonu insülin reseptör substrat 1
(IRS-1)’in aktivasyonuna ihtiyaç duymaktad›r ve bu
olay›n gerçekleﬂmesinde birkaç yol rol oynar. Bu
yollar, fosfatidil inositol 3 kinaz (PI3K) / Protein kinaz
B / glikojen sentaz kinaz 3 (GSK-3) yoludur. Enzim
kaskad basama¤›nda geliﬂebilecek defekt insüline
rezistans olarak ortaya ç›kabilir ve azalm›ﬂ glikojen
sentezine ba¤l› olarak kan glikoz düzeylerinin
artmas›na yol açar. AH’nin temel nöropatolojik
sebebi
olarak
gösterilen
tau
protein
fosforilasyonunda ve amiloid protein prekürsör
protein (APP) oluﬂumu regülasyonlar›nda, PI3K, PKB,
GSK-3 kaskad› rol oynar. Tau fosforilasyonun insüline
ba¤›ml› regülasyonu, DM ve AH’nin patogenetik
mekanizmalar›n›n benzer biyokimyasal yollarla
oluﬂtu¤u görüﬂünü desteklemektedir (ﬁekil 1).22,23
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Bu çal›ﬂma, 2003-2004 y›llar› aras›nda Uluda¤
Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroloji ve Endokrinoloji
Klinik ve Polikliniklerinde tip 2 DM tan›s› ile takip edilen
hastalar ve bu hastalara yaﬂ, cinsiyet ve e¤itim
aç›s›ndan benzer sa¤l›kl› bireyler üzerinde yap›ld›. Tip 2
DM tan›s› ile izlenen 19’u erkek, 29’u kad›n 40-65 yaﬂ
aras›nda 48 hasta ve ayn› yaﬂ grubundaki 10’u erkek,
10’u kad›n gönüllü normal kontrol grubu, kendilerine
çal›ﬂman›n amac› anlat›l›p onamlar› al›nd›ktan sonra
çal›ﬂmaya dahil edildi. Kontrol grubundaki bireylerin
fizik muayene bulgular›, açl›k kan ﬂekeri düzeyleri
de¤erlendirilerek diyabetik olmad›klar› kesinleﬂtirildi.
Gruplar› oluﬂturanlar›n kraniyel BT’leri çekildi ve
patolojik görünüm (yayg›n iskemik gliozis, atrofi,
infarkt görünümleri) saptananlar çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›ld›.
Çal›ﬂmam›z için fakülte etik kurul onay› al›nd›.
Hasta grubundaki tüm bireylerin sosyoekonomik ve
e¤itim durumlar›, diyabetin süresi, mevcut risk
faktörleri (HT, hiperkolesterolemi, kalp hastal›klar›,
sigara içimi) gibi parametreler göz önünde
bulundurularak, nörolojik muayeneleri, kan glikoz
seviyeleri, nöropsikolojik test de¤erlendirmeleri,
MMDM testi, TCD’leri, iﬂitsel ve görsel uyar›lm›ﬂ
potansiyelleri (‹ﬂitsel P300, Görsel P300) yap›ld›.
Çal›ﬂma grubunda 4’ünün, kontrol grubundaki 2’sinin
transtemporal penceresi kapal› oldu¤u için TCD
ölçümleri yap›lamad›.
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Tablo 1. Nöropsikolojik test bataryas›

GSK-

Tau fosforilasyon
regülasyonu
APP oluﬂum
regülasyonu

IGF-1: Insulin Growth faktör, IRS-1: Insulin Reseptör
Substrat-1
PIK-3: Fosfatidil inositol-3-kinaz, PCL: Fosfolipaz-C
PKB: Protein Kinaz-B, GSK-3: Glikojen sentaz kinaz
PP2A: Protein fosfataz-2A, APP: Amiloid prokursor
protein
MAPK: Mitojen aktive edici protein kinaz
PKC: Protein kinaz-C

APPs

ﬁekil 1. Diyabet ve demans geliﬂimi aras›ndaki iliﬂki

Aß

Nörotoksik
etki

TEST
Sözel bellek süreçleri testi (SBST)
Wechsler Memory Scale (WMS) VI.
alt test ve gecikmeli hat›rlama
(WMS) I, II
WMS IV, alt test A hikâyesi,
B hikâyesi
WMS III.
WMS V. alt test
Wechsler Adult Intelligence Scale
(WAIS Sözel Alt Testler)
Wechsler Adult Intelligence Scale
(WAIS-R) küp desen alt testi
Luria alternan çizim testi
Raven’s Standart Progressive
Matrices Test (RSPM)
Stroop

‹NCELED‹⁄‹ FONKS‹YON
Sözel bellek
Görsel bellek
Kiﬂisel aktüel bilgiler ve oryantasyon
Sözel bellek ve dikkatin sürdürülmesi
(mant›ksal haf›za)
Mental kontrol
Dikkat
Yarg›lama ve soyut düﬂünme,
aritmetik yetenek
Viziospasyal beceri
Kategori de¤iﬂtirme, perseverasyon
Düzenli, do¤ru düﬂünme, ak›l
yürütme yetene¤inin ölçümü
Cevap inhibisyonu ve kategori
de¤iﬂtirme (bilgi-iﬂlem h›z›)

Çal›ﬂmam›zda her iki gruba uzman bir psikolog
taraf›ndan Tablo 1’de içeri¤i görülen ve 1,5 saat
süren nöropsikoljik test bataryas› uygulanm›ﬂt›r.

‹statistiksel Analiz
Verilerimiz bilgisayarda kodlanarak SPSS for Windows
Ver. 10.0 istatistik modülünde analiz edildi.
Çal›ﬂmam›zda sürekli de¤iﬂkenlerin ortalama, standart
sapma ve kategorik de¤iﬂkenler, frekans ve yüzde
olarak tan›mlay›c› istatistikleri sunuldu. Gruplar
aras›nda oranlar›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda Pearson ki-kare,
Fisher kesin ki-kare ve gerekti¤inde (Pearson ki-kare
uygulanamad›¤›nda 2xm tablolar›nda) Kolmogorov
Smirnov testleri uyguland›. Gruplar aras›nda
ortalamalar›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda Student-t testi ve
Bonferroni karﬂ›laﬂt›rmal› Oneway Anova testi
kullan›ld›. Gerekti¤inde de (normal da¤›l›m,
varyantlar›n homojenli¤i varsay›mlar› sa¤lanamad›¤›nda) Kruskal Wallis testi kullan›ld›. Diyabetik hasta
gurubunda açl›k kan ﬂekerleri (AKﬁ) ve HbA1c gibi
diyabetle iliﬂkili de¤iﬂkenlerin birbirleri ile iliﬂkileri
Pearson
korelasyon
katsay›lar›
kullan›larak
de¤erlendirildi. NPT’ler ile DM iliﬂkisinin, e¤itim, yaﬂ
gurubu gibi ikincil etkenler taraf›ndan bozulup
bozulmad›¤›n› araﬂt›rmak, ikincil etkenlerin etkisini
kontrol etmek ve ortak odds ratio (OR)’yu hesaplamak
için Mantel Haenszel ki kare testi uyguland›.

BULGULAR
Çal›ﬂmam›za 19’u erkek, 29’u kad›n toplam 48 tip 2
DM’li olgu ile 10’u erkek, 10’u kad›n 20 kiﬂilik
kontrol grubu kat›ld›.
Diabetes mellitus (DM)’lu hasta ve kontrol
gruplar›ndaki olgular›n demografik da¤›l›m› Tablo
2’de sunulmuﬂtur. ‹statistiksel olarak her iki grup
aras›nda sigara kullan›m› d›ﬂ›nda anlaml› bir farkl›l›k
bulunmam›ﬂt›r. DM’li olgular›n hastal›kla ilgili
tan›mlay›c› bilgileri Tablo 3’te sunulmuﬂtur.
Tablo 4’te görüldü¤ü gibi, olgu ve kontrol
gruplar›n›n MMDM skorlar› aras›nda istatiksel olarak
anlaml› farkl›l›k bulundu (p=0,000, %95 güven
aral›¤› 2,7-4,8).

Tablo 2. DM ve kontrol gruplar›nda demografik da¤›l›m
De¤iﬂkenler
Cins
Kad›n
Erkek
Yaﬂ
Alkol kullan›m›
Sigara kullan›m›
HT
Kalp hastal›¤›
E¤itim Düﬂük
Düzeyi Yüksek

DM olgular
n=48
19 (%39,6)
29 (%60,4)
53,9±7,5
1 (%2,1)
14 (%29,2)
20 (%41,7)
5 (%10,4)
25 (%52,1)
23 (%47,9)

Kontrol Grubu
n=20
10 (%50,0)
10 (%50,0)
50,1±6,3
2 (%10,0)
11 (%55,0)
12 (%60,0)
3 (%15,0)
11 (%55,0)
9 (%45,0)

p De¤eri
p>0,05
p>0,05
p>0,05
p=0,049**
p>0,05
p>0,05
a

p>0,05

HT: hipertansiyon t-test p de¤erleri, a: p-Pearson X2 test p de¤eri

Tablo 3. DM olgu grubu
Olgu Grubu n=48
Tan›mlay›c›
‹statistik
Yaﬂ Ortalamas›
Diyabetin süresi
AKﬁ
Tﬁ
HbA1c
Diyet
OAD
‹nsülin

Ort.+SS

Min-Max

53,9±7,4
10,6±7,1
161,5±40,3
264,0±62,3
10,4±1,7
14 (%26)
36 (%75,0)
4 (%8,3)

40-63
1,0-25
110-320
170-500
7,4-13,4

AKﬁ: açl›k kan ﬂekeri, OAD: oral antidiyabetik, Tﬁ: tokluk kan ﬂekeri

Tablo 4. DM olgu grubunda AKﬁ ve MMSE sonuçlar›
De¤iﬂkenler
MMSE

DM grubu
(n=48)
23,0±2,7

Kontrol Grubu
n=20
26,8±1,5

p De¤eri
p=0,000

t-test p de¤erleridir. MMSE: minimental state examination

Tablo 5. O‹P latans sonuçlar›
De¤iﬂkenler
Iﬂitsel P300
Görsel P300

DM grubu
(n=48)/msn.
327,7±85,6
301,1±71,6

Kontrol grubu
(n=20)/msn.
231,3±45,3
226,8±37,5

p De¤eri
p=0,000
p=0,000

Diabetes mellitus (DM)’lu olgular›n görsel ve iﬂitsel
P300 dalga latans ölçüm ortalamalar›n›n kontrol
grubunda ölçülen de¤erlerin ortalamalar›ndan
anlaml› olarak daha uzun oldu¤u görüldü (Tablo 5)
(p=0,000, %95 güven aral›¤› 56,0-137,0 msn., %95
güven aral›¤› 47,7-100,9 msn.).
Transkraniyel doppler (TCD) ölçüm karﬂ›laﬂt›rmalar›na bak›ld›¤›nda, olgular›n sol ve sa¤ OSA ak›m
h›z› ölçüm ortalamalar› ile kontrol grubu de¤erleri
aras›nda anlaml› sonuç bulunmad› (t-test p>0,05).
Fakat her iki grubun sa¤ ve sol PI ölçüm ortalamalar›
aras›nda istatiksel olarak anlaml› farkl›l›k mevcuttu
(Tablo 6) (p=0,000, %95 güven aral›¤› 0,09-0,27
msn., %95 güven aral›¤› 0,12-0,27 msn.).

Tablo 6. DM’li olgular ve kontrol gruplar›nda TCD çal›ﬂma sonuçlar›n›n
karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Gruplar
Ortalama ak›m h›z›
Sol OSA (Vm)
Sa¤ OSA (Vm)
Pulsatilite indeksi
Sol PI
Sa¤ PI

DM olgu grubu
(n=48)

Kontrol grubu
(n=20)

p De¤eri

58,0±12,3

62,7±13,4

p>0,05

56,4±16,6

62,8±10,4

p>0,05

1,0±0,22

0,82±0,13

p=0,000

1,0±0,18

0,82±0,11

p=0,000

OSA: orta serebral arter ak›m h›z›, PI: pulsatilite indeksi, Student t-test p de¤erleri

Tablo 7. Nöropsikolojik test de¤erlendirmelerinin olgu ve kontrol
gruplar›ndaki da¤›l›m›
DM olgu grubu (n=48)
NPTD
KAB
ORYANTASYON
S. BELLEK
G. BELLEK
M. BELLEK

Nöropsikometrik test incelemelerinde, DM’li
olgular›n %79,2’sinde (38 olgu) sözel bellek
testlerinde bozulma saptan›rken, kontrol grubunun
%30’unda (6 olgu) sözel bellek testlerinde bozulma
saptand›. Ayr›ca olgular›n %2,1’inde (1 olgu) a¤›r
performans düﬂüklü¤ü, %77,1’inde (37 olgu) orta
derecede performans düﬂüklü¤ü oldu¤u, buna karﬂ›
sözel bellek bozuklu¤u saptanan kontrol grubundaki
bireylerin %30’unda (6 olgu) orta derecede
performans düﬂüklü¤ü saptand›, görsel bellek
testlerinde de benzer sonuçlar gözlendi. DM’li
olgular›n %87,5’inde (42 olgu) görsel bellek
testlerinde bozulma saptan›rken, kontrol grubunun
%45,0’›nda (9 olgu) bozulma saptand›. Benzer
olarak, diyabetik hastalarda, kontrol grubuna göre
dikkat ve görsel bellek testlerinde istatistiksel olarak
anlaml› performans düﬂüklü¤ü oldu¤u görüldü
(Tablo 7) (p=0,000).
Diyabetik olgulardaki test sonuçlar› üzerine etkisi
olabilecek HT, hastal›k süresi, açl›k kan ﬂekeri,
HbA1c de¤erlerindeki art›ﬂlar ve olgular›n e¤itim
düzeyleri gibi de¤iﬂkenlerden HT d›ﬂ›nda tümünün;
uygulanan MMDM skorlar›, görsel ve iﬂitsel P300
dalga ve TCD ölçüm de¤erleri üzerine istatistiksel
olarak anlaml› etkinliklerinin olmad›¤› görüldü
(p<0,05). HT’si olan hasta grubunda ise, MMDM
skorlar›nda HT’si olmayan diyabetiklere göre düﬂük
oranda skorlarda azalma oldu¤u gözlendi (Tablo 8).
Yaﬂ›n etkisi kontrol edildi¤inde, DM’li olgularda
sözel bellek testlerinde bozuklu¤un 7,5 kat daha
fazla oldu¤u (p=0,094, ortak OR:7,5 %95 güven
aral›¤›=2,1-26,4), görsel bellek testlerinde
bozuklu¤un 6,2 kat daha fazla oldu¤u görüldü
(Tablo 9) (p=0,005, ortak OR:6,2 %95 güven
aral›¤›=1,7-22,9).

M. KONTROL
D‹KKAT
D. AKIﬁI
YARGI
S. DÜﬁÜNCE
AR‹T. YET
VS. YET.
RAVEN
STROOP

1
1
(%2,1)
1
(%2,1)
1
(%2,1)
8
(%16,7)
2
(%4,2)
1
(%2,1)
19
(%39,6)
1
(%2,1)
1
(%2,1)
1
(%2,1)
14
(%29,2)
1
(%2,1)
2
(%4,2)
1
(%2,1)

Kontrol grubu (n=20)

2
8
(%16,7)
6
(12,5)
37
(%77,1)
34
(%70,8)
31
(%64,6)
27
(%56,3)
28
(%58,3)
19
(%39,6)
4
(%8,3)
10
(%20,8)
_

3
1
2
1
39
_
_
20
(%81,3)
(%100)
41
_
3
17
(%85,4)
(%33,3) (%29,3)
10
_
6
14
(%20,8)
(%30,0) (%70,0)
6
_
9
11
(%12,5)
(%45,0) (%55,0)
15
_
9
11
(%31,3)
(%45,0) (%55,0)
20
_
5
15
(%41,7)
(%25,0) (%75,0)
1
_
19
1
(%2,1)
(%95,0) (%5,0)
28
_
5
15
(%58,3)
(%25,0) (%75,0)
43
_
_
20
(%89,6)
(%100)
37
_
2
18
(%77,1)
(%10,0) (%90,0)
34
4
_
16
(%70,8) (%20,0)
(%80,0)
15
32
_
2
18
(%31,3) (%66,7)
(%10,0) (%90,0)
20
26
_
3
17
(%41,7) (%15,0)
(%15,0) (%85,0)
20
27
_
3
17
(%41,7) (%56,3)
(%15,0) (%85,0)

NPTD: nöropsikolojik de¤erlendirme testleri, KAB: kiﬂisel aktüel bilgiler,
S. BELLEK: sözel bellek, G. BELLEK: görsel bellek, M. BELLEK: mental bellek, M.
KONTROL: mental kontrol, D. AKIﬁI: düﬂünce ak›ﬂ›, S. DÜﬁÜNCE: soyut düﬂünce,
AR‹T. YET: aritmetik yetenek, VS. YET: visuospasial yetenek.
1: a¤›r derece, 2: orta derece düﬂük performans, 3: normal

Tablo 8. Hipertansiyonun diyabetik hastalarda MMSE de¤erleri üzerine
etkinli¤i
MMSE

DH n=20
22±2,6

DH+HT n=28
23,8±2,6

p De¤eri
P=0,026*

t-test p de¤erleridir. HT: hipertansiyon, MMSE: minimental status examination

Mental kontrol fonksiyonlar› karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda,
diyabetik ve kontrol gruplar› aras›nda istatistiksel
olarak anlaml› sonuç bulunamad›. Fakat yaﬂ
faktörünün mental kontrol fonksiyonlar› üzerine
diyabetten ba¤›ms›z etkili olabildi¤i görüldü. Yaﬂ
etkisi kontrol edildi¤inde, diyabetik olgular›n 4,4 kat
mental fonksiyon bozukluk riskini art›rd›¤› görüldü
(Tablo 9) (p=0,031, %95 güven aral›¤›=1,3-14,9).

TARTIﬁMA ve SONUÇ
Diabetes mellitus (DM)’un kognitif fonksiyonlar
üzerine etkileri ile ilgili çal›ﬂmalarda farkl› sonuçlar
bildirilmektedir.5,6 Fakat ço¤u çal›ﬂmada diyabetik
hastalarda kontrol gruplar›na göre nöropsikometrik

Tablo 9. Diyabetik olgularda yaﬂ gruplar›n›n nöropsikometrik testler üzerine etkinli¤inin de¤erlendirilmesi
55 yaﬂ alt› grup
AN
NPT

Gruplar

Sözel Bellek

DM olgu
Kontrol

P De¤eri
Görsel Bellek
P De¤eri
Mental Kontrol
P De¤eri

DM olgu
Kontrol
DM olgu
Kontrol

13(%68,4)
2(%14,3)
ªp=0,02
14(%73,7)
5(%35,7)
ªp=0,029
11(%57,9)
4(%28,6)
ªp>0,05

N
6(%31,6)
12(%85,7)

55 yaﬂ üstü grup
AN

N

25(%86,2)
4(%66,7)
b

5(%26,3)
9(%64,3)
8(%42,1)
10(%71,4)

4(%13,8)
2(%33,3)

P=0,004

7,5
(2,1-26,4)

1(% 3,4)
2(%33,3)

P=0,009

16,2
(1,7-22,9)

12(%41,4)
5(%83,3)

P=0,031

4,4
(1,3-14,9

p>0,05

17(%58,6)
1(%16,7)
b

Ortak OR ve
%95 CI

p>0,05

28(%96,6)
4(%66,7)
b

M-H
P De¤eri

p>0,05

Orta yaﬂ grubundan küçük: 55 yaﬂ ve alt›, orta yaﬂ grubundan büyük: 55 yaﬂ ve üstü, AN: anormal, N: normal, M-H p de¤eri: mental-Haenzsel,
Ortak OR ve %95 CI: ortak odel ratio ve %95 güven aral›¤›, ªp: Fisher t-testi p de¤eri bp: Pearson-ki kare testi p de¤eri

testlerde kelime ak›c›l›¤›nda, iﬂitsel ve sözel ö¤renme
süreçlerinde
düﬂük
performans
oldu¤u
24,25,26
gösterilmiﬂtir.
Avrupa popülasyon çal›ﬂmalar›nda, DM’nin
etkilerinin araﬂt›r›lmas›nda yayg›n kullan›lan tan›
yöntemi MMDM testidir. Launer’in yapt›¤› geniﬂ
popülasyon çal›ﬂmas›nda, DM hikâyesi olan olgular›n
önemli derecede düﬂük MMDM skorlar›na (21 ve
alt›) sahip olduklar› bildirilmiﬂtir.27 Buna karﬂ›,
Breteler ve ark. taraf›ndan rapor edilen Rotterdam
çal›ﬂmas›nda, diyabetik ve nondiyabetiklerin MMDM
skorlar› aras›nda anlaml› bir fark olmad›¤›, fakat
glikoz yükleme sonras›, yüksek glikoz seviyeleri olan
olgular›n düﬂük MMDM skorlar›na sahip olduklar›
gösterilmiﬂtir. Breteler taraf›ndan belirtilen bir
olas›l›k da, kognitif bozuklu¤un tan› konmuﬂ
diyabetten çok, kanda artm›ﬂ glikoza ba¤l› oldu¤u
düﬂüncesidir.3
Çal›ﬂmam›zda da literatüre benzer bir ﬂekilde, tip 2
DM tan›s› ile takip edilen olgular›n, kontrol grubu ile
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda MMDM skorlar›nda anlaml› bir
düﬂme oldu¤u (1. grup: 23, 2. grup: 26) ve
nöropsikometrik testlerinde özellikle sözel ve görsel
bellek testlerinde anlaml› düﬂük performansa sahip
olduklar› saptanm›ﬂt›r. HT, dislipidemi gibi vasküler
risk faktörleri ile birlikte DM’yle iliﬂkili de¤iﬂkenlerin
(yaﬂ, diyabetin süresi, e¤itim düzeyleri, hipoglisemi
ve hiperglisemi gibi kan ﬂeker düzeyleri) kognitif
disfonksiyon veya demans geliﬂiminde rol oynad›¤›
düﬂünülmektedir. Prospektif Framingham Kalp
Çal›ﬂmas›’nda, HT’nin hem ba¤›ms›z hem de DM ile
birlikte kognitif fonksiyonlar üzerinde, özellikle de

ö¤renme ve bellek fonksiyonlar› üzerinde etkili
oldu¤u gösterilmiﬂtir.28 Bizim çal›ﬂmam›zda HT’nin
MMDM skorlar› d›ﬂ›nda, nöropsikometrik testler ve
O‹P’ler (‹P300, GP300) üzerinde istatistiksel olarak
olumsuz yönde bir etkisi olmad›¤› gösterilmiﬂtir.
Cosway R ve ark.n›n yapt›¤› çal›ﬂmada, DM’yle ilgili
de¤iﬂkenlerin, kognitif fonksiyon testleri üzerine
olan etkileri araﬂt›r›lm›ﬂ, ilk basamakta nonkomplike
diyabet ve kontrol gruplar› aras›nda nöropsikometrik
test de¤erlendirmelerinde belirgin bir fark olmad›¤›,
benzer olarak diyabetik hasta grubunda HbA1c
de¤erlerinin, hastalar›n yaﬂ›n›n, e¤itim düzeylerinin
nöropsikometrik testlere ve olayla iliﬂkili
potansiyellere (P300 dalga latanslar› ve amplitüdleri)
istatistiksel olarak anlaml› etkili olmad›¤›, fakat
diyabetin süresinin bellek testlerinde (WMS-R) düﬂük
performansa
sebep
oldu¤u
gösterilmiﬂtir.1
Framingham Çal›ﬂmas›’nda, özellikle DM’nin artan
süresinin sözel bellek testlerinde düﬂük performansla
iliﬂkili oldu¤u gösterilmiﬂtir. Bunun temelinde, süre
art›ﬂ›n›n kronik hiperglisemiye neden olmas› ve
bunun ‹GSÜ’nün direkt etkileriyle, kolin asetil
transferaz enzim inhibisyonu ile, özellikle de
oksidasyon ürünlerinin hipokampusta birikme
e¤iliminde olmas› ve hatta APP oluﬂum riskini
art›rmas› ile kognitif disfonksiyona neden oldu¤u
düﬂünülmektedir.28,29
Çal›ﬂmam›zda diyabetik hasta grubunda, DM
süresinin kognitif testler üzerine istatistiksel anlaml›
bir etkisinin olmad›¤› saptand›. Literatürle
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, çal›ﬂmam›zdaki DM süresinin
etkili faktör olmamas›n›n, di¤er çal›ﬂmalardaki

diyabetik hastalar›n yaﬂ ortalamalar›n›n bizim
grubumuza göre daha yüksek olmas› ile, bunun da
rölatif olarak daha yaﬂl› diyabetiklerde sürenin bizim
hasta grubuna göre daha uzun olmas› ile iliﬂkili
olabilece¤ini düﬂünmekteyiz.

kontrollere
göre
bellek
disfonksiyonu
saptanmas›n›n, hem hasta gruplar›n›n e¤itim
düzeylerindeki düﬂüklü¤e hem de olgu say›lar›n›n
di¤er yap›lan çal›ﬂmalara göre daha az olmas›na
ba¤l› olabilece¤ini düﬂünüldü.

Hipokampus, bilinçli (explicid) bellek ve korteksle
birlikte dekleratif bellek fonksiyonlar›na sahiptir. Bu
nedenle hipokampusun en önemli iﬂlevi yeni olaylar›
ve olaylar›n niteliksel özelliklerini ö¤renip
biriktirmektir. Ö¤renme s›ras›nda hipokampusta
Long Term Potansiyalizasyon (LTP), dendrit
proliferasyonu ile spesifik nöron a¤lar› oluﬂur. Bu
sistem ile eskiden ö¤renilmiﬂ bilgilerin seçilip belle¤e
getirilmesi sa¤lan›r. Bu fonksiyonda nörotransmiter
düzeyinde kolinerjik ve NMDA (N- metil D- aspartat)
reseptörlerinin rolü oldu¤u düﬂünülmektedir. 60
yaﬂ›ndan baﬂlayarak bellek ile ilgili olan hipokampus
amigdala hacimlerinde belirgin azalma, atrofi
oldu¤u, yaﬂ artt›kça bu sürecin ilerledi¤i ve bellek
fonksiyonlar›nda arac›l›k etti¤i düﬂünülen NMDA
reseptörlerinde dejenerasyon geliﬂti¤i düﬂünülmektedir. Bu nedenle, yaﬂ tek baﬂ›na ya da diyabetle
birlikte kognitif disfonksiyonun sebebi olabilir.
Yapt›¤›m›z çal›ﬂmada, ortalama yaﬂ grubunun
alt›ndaki (55 yaﬂ alt›) diyabetik hastalarda, kontrol
gruplara göre sözel ve görsel bellek testlerinde
düﬂük performans oldu¤u saptand›. Yaﬂ›n etkisi
kontrol edildi¤inde de DM’li hastalarda bellek
testlerindeki bozuklu¤un devam etti¤i görüldü.
Ayr›ca yaﬂ›n diyabetten ba¤›ms›z olarak mental
kontrol fonksiyonlar›nda anlaml› azalmaya neden
oldu¤u görüldü. Yap›lan di¤er çal›ﬂmalarda da yaﬂ
ortalamalar› yüksek olan diyabetiklerde ö¤renme ve
k›sa süreli bellek kapasitelerinde azalma oldu¤u
gösterilmiﬂtir.30,31 Genç ve orta yaﬂl› DM’li hastalarda
yap›lan çal›ﬂmalar, yaﬂl›larda yap›lan çal›ﬂma
say›lar›na oranla oldukça az say›dad›r. Lowe LP. ve
ark.n›n yapt›¤› bir çal›ﬂmada, bizim çal›ﬂmam›zdan
farkl› olarak, DM’li hastalarda kognitif test
performanslar›n›
etkileyecek
de¤iﬂkenlerin
istatistiksel olarak düzeltilmesinden sonra gruplar
aras› hiçbir fark bulunamam›ﬂt›r.32 Bizim çal›ﬂma
sonuçlar›m›z literatürle k›smen uyumluydu, fakat
daha çok ortalama yaﬂ grubunun alt›ndakilerde

Hipergliseminin patofizyolojik mekanizmalar›na
bak›ld›¤›nda, hayvan deneylerinde hipergliseminin
bölgesel
serebral
kan
ak›m›n›
azaltt›¤›,
nörotransmiter yap›m ve transportunu etkiledi¤i,
özellikle kronik hiperglisemide kan beyin
bariyerinden glikoz ve asetil kolin transportunun
azald›¤› rapor edilmiﬂtir.33 Çal›ﬂmam›zda, diyabetik
hasta grubu içerisinde açl›k kan ﬂekeri
düzeylerindeki yükselmenin kognitif fonksiyonlar›
de¤erlendirme testleri üzerine olabilecek etkilerine
bak›ld›¤›nda, herhangi bir etkilenmenin olmad›¤›
görüldü. Hasta grubumuzun küçük olmas› ve
ortalama AKﬁ düzeylerinin literatürdeki de¤erlerle
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda birbirine yak›n ve yüksek
olmas›n›n, yüksek AKﬁ de¤erleri ile kognitif
disfonksiyon aras›nda anlaml› bir iliﬂki bulmam›z›
engellemiﬂ olabilece¤ini düﬂünmekteyiz.
Elektrofizyolojik çal›ﬂmalar, hem hastalar üzerinde
hem de deney modellerinde diyabetin periferik sinir
sisteminde ve santral sinir sisteminde neden oldu¤u
hasar› gösteren tan› yöntemleridir.6 Nöropsikometrik
testler diyabetik olgularda kortikal fonksiyonlar›
de¤erlendirmede her zaman objektif olmayabilir.
Yap›lan çal›ﬂmalarda, diyabet süresince yüksek
kortikal fonksiyonlarda bozulma oldu¤u ve bunun
P300 dalga latanslar›ndaki uzamalara neden oldu¤u
bildirilmiﬂtir. P300 dalgas›n›n oluﬂumuna neden olan
jeneratörün mediyal temporal lobda limbik sistemin
hipokampal bölgesinde yerleﬂmiﬂ oldu¤una iﬂaret
eden çal›ﬂma sonuçlar› bildirilmiﬂtir.34 Hipokampal
bölgenin ö¤renme ve bellek fonksiyonlar›nda önemli
bir belirteç oldu¤u varsay›ld›¤›nda, tip 2 diyabetik
hastalarda uzam›ﬂ P300 dalga latanslar›n›n
hipokampal hasar›n varl›¤›n› yans›tt›¤› düﬂünülebilir.
Özellikle P300 dalga latans›n›n psikomotor h›z›,
amplitüdün de dikkat yetene¤ini yans›tt›¤›
bildirilmiﬂtir.35 Bizim çal›ﬂmam›zda da, diyabetik
hasta grubunda iﬂitsel ve görsel P300 dalga

latanslar›nda kontrol gruplar› ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda
anlaml› olarak uzama oldu¤u gösterilmiﬂtir.
Diabetes mellituslu hastalarda ateroskleroz geliﬂme
riski yüksek olup, bununla iliﬂkili olarak intrakraniyel
arteriyel rezistans›n artt›¤› düﬂünülmektedir.36
Öncelikli yap›lan TCD çal›ﬂmalar›n›n ço¤unun,
diyabetin mikroanjiyopati komplikasyonunun erken
dönemde saptanabilmesi amac›yla yap›ld›¤› görüldü.
Ço¤u çal›ﬂma sonucunda da, diyabetik hastalarda
kontrollere göre HT’den ba¤›ms›z PI de¤erlerinde
art›ﬂ oldu¤u bildirilmektedir.37,38 Bizim çal›ﬂmam›zda,
diyabetik ve kontrol gruplar›nda PI de¤erleri aras›nda
anlaml› art›ﬂ oldu¤u görüldü ve bu art›ﬂta, HbA1c
düzeyleri, HT, hiperglisemi gibi diyabetle iliﬂkili
de¤iﬂkenlerin etkili olmad›¤› saptand›.
Sonuç olarak, orta yaﬂ grubundaki diyabetik
hastalarda kontrol grubuna göre, hastal›k ile iliﬂkili
de¤iﬂkenlerin etkisi kontrol edilerek MMDM’de
anlaml› düﬂük skorlar, nöropsikometrik testler
içerisinde özellikle dikkat, sözel ve görsel bellek
testlerinde düﬂük performans, O‹P’lerde P300 dalga
latanslar›nda anlaml› uzama, TCD’de bilateral PI
de¤erlerinde de anlaml› art›ﬂ oldu¤u gözlendi.
Çal›ﬂma sonuçlar›nda anlaml› ve anlams›z sonuçlar
grubumuzun küçük olmas›na ba¤l› olabilir, bu
nedenle
sonuçlara
ihtiyatl›
yaklaﬂ›lmal›d›r.
Çal›ﬂmam›z›n, orta yaﬂ grup diyabetik olgular
üzerinde yap›lmas› ve kognisyonla iliﬂkili birçok
modalitenin bir arada de¤erlendirilmiﬂ olmas›
nedeniyle
literatüre
katk›da
bulunaca¤›n›
düﬂünmekteyiz, bununla birlikte ileri dönemde
yap›lacak çal›ﬂmalarda olgu say›lar›n›n art›r›lmas› ve
kraniyel MR volumetrik çal›ﬂmalar gibi objektif tan›
metotlar›n›n kullan›lmas› ile daha kesin sonuçlar elde
edilebilece¤ine dikkat çekmek istedik.
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