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Özet
Demansiyel sendromlar yafll› toplumda en s›k görülen psikiyatrik sorunlardan biridir. Yafl artt›kça s›kl›¤›
artmakta ve özellikle di¤er t›bbi nedenlere sekonder geliflen demanslarda erken tan› ve tedavi yüz güldürücü
sonuçlar verebilmektedir. Son y›llarda kullan›ma giren asetilkolin esteraz inhibitörleri ve NMDA reseptör antagonistleri gibi ilaçlar özellikle demanslar›n yaklafl›k %50 kadar›n› oluflturan Alzheimer tipi demanslar›n seyrini
yavafllatmakta ve hastalar›n günlük yaflam kalitesini art›rmakta etkili olabilmektedir. Bu tip hastalar›n daha çok
uzun y›llar evinde yaflayan hastalar oldu¤u ve hafif vakalar› da katt›¤›m›zda 65 yafl üzerinde %25 dolay›nda
s›kl›klar› oldu¤u göz önüne al›nd›¤›nda birinci basamak hekimlerinin bu hastalar›n tan›nmas› ve takibinde çok
önemli yeri oldu¤u aç›kt›r. Bu yaz›da birinci basamak hekimlerinin demansl› hastaya yaklafl›m›n›n öneminden
yola ç›karak bu sendromlar›n tan› ve tedavisinde gerekli olan pratik bilgiler ele al›nm›flt›r.
Anahtar kelimeler: Demans, tan›, tedavi
Abstract
The Role of Primary Care Physicians in Diagnosis and Treatment of Dementia
Dementia is one of the most common psychiatric problems in elderly population. The prevalence of dementia increases with age and early diagnosis and treatment may be effective especially in dementia syndromes secondary to other medical problems. Recent developments in drug therapy, such as asetyl cholin esterase inhibitors and NMDA receptor antagonists, may also be effective in slowing down the disease progression and increasing quality of life especially in Alzheimer’s Disease. Regarding the high prevalence of the disease, such as 25%
in population over 65 years old including mild cases, and that care to dementia patients is mostly given at home, the role of primary care physician in diagnosis and follow up of patients is clearly important. In this paper
we summarize important practical issues in diagnosis and treatment of dementia for primary care physicians.
Keywords: Dementia, diagnosis, treatment

rak tedavi görmüfl hastalar›n taburcu olma s›ras›ndaki tan›lar›n›n da¤›l›m› incelendi¤inde %37,2’sinin
demans tan›s› ald›¤›n› görmekteyiz. Demansiyel
sendromlar birinci basamak sa¤l›k hizmeti alan
yafll› hastalarda s›k rastlan›lan bozukluklard›r.
60 yafl üzerindeki birinci basamak sa¤l›k hizmeti
alan hastalardaki kognitif y›k›m oran› %15,7 olarak
saptanm›flt›r (2). Yine ayn› çal›flmada orta ve ileri
düzeyde demans› olan hastalar›n sadece %25’inde
demans tan›s›n›n hekimin kay›tlar›nda yer ald›¤›,

Demansiyel sendromlar geriatrik psikiyatri prati¤inin en çok yer kaplayan alanlar›ndand›r. Bilindi¤i gibi yafl artt›kça demans s›kl›¤› artmaktad›r.
65 yafl üzerindeki toplumda demans insidans› %1,
prevalans› ise a¤›r demans için %1,3-6,2 hafif demans için ise %2,6-20 aras›ndad›r. 80 yafl üzerindeki bir kiflinin ise demansa yakalanma riski %20 civar›ndad›r (1). ‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p
Fakültesi Geropsikiyatri Bilim Dal› yatakl› servisinde Kas›m 1994- Kas›m 1997 tarihleri aras›nda yata-
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geriye kalan %75’inde ise bu sorunun hiçbir flekilde kay›tlarda yer almad›¤› saptanm›flt›r. 75 yafl ve
üzerindeki birinci basamak hastalar›nda ise bu
oran %43’e ç›kmaktad›r (3). Erken tan› ve tedavi,
hem tedavi edilebilir nedenlere ba¤l› demansiyel
sendromlarda kognitif y›k›m›n geri döndürülebilmesi hem de s›k rastlan›lan demans tipleri olan
Alzheimer Hastal›¤›, vasküler demans gibi bozukluklarda kognitif y›k›m sürecinin olabildi¤ince yavafllat›labilmesi aç›s›ndan önem tafl›maktad›r. Bu
faktörler birinci basamak sa¤l›k hizmeti veren hekimlerin öncelikli olarak demans belirtilerini tan›yabilecek, sonras›nda etiyolojik aç›dan de¤erlendirme yapabilecek ve gerekti¤inde uzman yard›m›n›
önerebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olmalar›n› gerekli k›lmaktad›r. Bu hastalar›n en büyük
s›kl›kla ve öncelikle birinci basamak sa¤l›k ekipleri ile karfl› karfl›ya kald›¤› da düflünüldü¤ünde konunun önemi daha belirgin olmaktad›r.

Tablo 1.

DSM-IV’e göre demansiyel
sendromlar s›n›flamas›

• Erken bafllang›çl› Alzheimer Tipi Demans
(65 yafl›ndan önce)
• Geç bafllang›çl› Alzheimer Tipi Demans
(65 yafl sonras›nda)
• Vasküler Demans
• HIV Hastal›¤›na Ba¤l› Demans
• Kafa Travmas›na Ba¤l› Demans
• Parkinson Hastal›¤›na Ba¤l› Demans
• Huntington Hastal›¤›na Ba¤l› Demans
• Pick Hastal›¤›na Ba¤l› Demans
• Creutzfeld-Jacob Hastal›¤›na Ba¤l› Demans
• Di¤er T›bbi Nedenlere Ba¤l› Demans
• Madde Kullan›m›na Ba¤l› Demans
• Ço¤ul Etiyolojiye Ba¤l› Demans
• Baflka Türlü Adland›r›lamayan Demans

de Alzheimer tipi demans %50 civar›nda bir oranda görülmektedir. Vasküler demans ise tüm demanslar›n kabaca %15-20’sini oluflturmaktad›r (5).
Alzheimer tipi demans tan›s› prensip olarak henüz
bir klinik tan› düzeyinde kalmakta olup mevcut demansiyel tablonun klinik özelliklerinin de¤erlendirilmesi ve olas› tüm nedenlerinin araflt›r›l›p saptanamamas› halinde var›lan bir tan›d›r. Vasküler demans tan›s› ise görüntüleme yöntemleri ile serebrovasküler olaylara ba¤l› lezyonlar›n kesin olarak
saptanmas›n› flart koflar. T›bbi nedene ba¤l› demanslar içinde en baflta tiroid fonksiyon bozukluklar›, B12 vitamini ve folat eksikli¤i, elektrolit denge
bozukluklar›, a¤›r kronik anemiler gelmektedir.
Tablo 2’de demansiyel tablolara yol açabilecek
spesifik t›bbi hastal›klar özetlenmifltir.
Demans tiplerinin klinik özellikleri ve ay›r›c› tan›s› bafll› bafl›na genifl bir konu oldu¤undan, ay›r›c› tan› ile ilgili temel bilgileri içeren bir tablo verilmekle birlikte (Tablo 3), bu yaz›da pratisyen hekimlere yönlendirici olmas› amac›yla, sadece bir
demansl› hasta ile karfl›lafl›ld›¤›nda yürütülmesi gereken strateji özetlenmifltir.

Bu yaz›da yukar›da görülme s›kl›¤› nedeniyle
önemini vurgulamaya çal›flt›¤›m›z demansiyel
sendromlara klinik tan› ve tedavi yaklafl›mlar› aç›s›ndan birinci basamak sa¤l›k hizmetleri prati¤inde
önem tafl›yan baz› temel ilkeler özetlenmifltir.

Tan›
Kelime anlam› olarak ak›l›n yitirilmesini (dementia) ifade eden demans günümüzdeki bilimsel
tan›m› ile “nonspesifik organik nedene ba¤l›, sonradan edinilmifl entelektüel y›k›m” halidir. Bu tan›mda ön plana ç›kan kavramlar tablonun organik nedene ba¤l› olmas› (yani depresyon baflta olmak üzere baz› fonksiyonel psikiyatrik tablolar›n bir parças›
olmamas›), ayr›ca premorbid dönemde hastan›n entelektüel kapasitesinin e¤itimi ile uyumlu olmas› ve
hastal›k sonucunda y›k›ma u¤ramas›d›r. Önemli bir
di¤er nokta da organik nedenin spesifik olmamas›d›r. Zira kesinlefltirilmifl herhangi bir organik sürecin
içinde geliflen demansiyel tablolara sekonder demanslar ad›n› vermekteyiz. Amerikan Psikiyatri Birli¤i’nin tan› s›n›fland›rmas› DSM-IV’te demans 13
bafll›k alt›nda toplanmaktad›r (Tablo 1) (4).

Klinik yaklafl›m
Kognitif (biliflsel) semptomlar
Bir demansl› hasta ile karfl›lafl›ld›¤›nda öncelik-

Genel olarak bilindi¤i gibi tüm demanslar için-
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Tablo 2.

Demansiyel sendromlara yol açabilecek t›bbi hastal›klar

Dejeneratif
Alzheimer hastal›¤›
(erken ve geç bafllang›çl›)
Parkinson hastal›¤›
Pick hastal›¤›
Huntington koresi
Vasküler
Multi infarkt demans
Karotis da¤›l›ml›
Vertebrobaziler da¤›l›ml›
Laküner
Stratejik yerleflimli genifl lezyonlar
Vasküler inflamatuar hastal›klar

Metabolik
Hipotiroidizm
Tekrarlayan hipoglisemi
B12, folik asit yetersizli¤i

Toksik
Alkolik serebral atrofi
Kronik bromid, barbiturat intoksikasyonu
Metal intoksikasyonlar›
(Kurflun, c›va, manganez)
Organik maddeler (organofosfatlar vb.)
Karbonmonoksit

Neoplastik
Meningioma
Glioma
Hipofiz tümörü
Metastatik tümörler

Postanoksik ensefalopati
Kronik hepatik, portal-sistemik flant
ensefalopatisi
Wilson hastal›¤›
Üremi
Karsinomalar›n nonmetastatik etkisi
Mekanik
Travmatik serebral atrofi
Hidrosefali

Türkçeye çevrilerek geçerlilik-güvenilirlik çal›flmalar› hem en az ilkokul mezunu olan hem de e¤itimi olmayan gruplar için ayr› ayr› yap›lm›flt›r (7,8,9).
Klini¤in flüpheli oldu¤u, ancak bu test ile y›k›m tespit edilemeyen vakalarda mutlak bu alanda deneyimli bir klinisyenin hastay› ileri tekniklerle de¤erlendirmesi gereklidir. Kognitif y›k›m›n saptanmas›ndan sonra geçilmesi gereken aflama da demans
ile depresyon baflta olmak üzere psikoz gibi fonksiyonel baz› psikiyatrik bozukluklar›n ve deliryumun ay›r›c› tan›s›n›n yap›lmas›d›r. Demans ile deliryumun ay›r›c› tan›s›nda, demans›n aksine deliryum tablosunun bafllang›c›n›n ani olmas›, seyrinin
fluktuasyon göstermesi ve deliryum tablosuna yol
açan organik bir bozukluk varl›¤›n›n tespiti önem
tafl›maktad›r. Fonksiyonel psikiyatrik bozukluklar
da zaman zaman demans ile kar›flabilecek klinik
özellikler tafl›yabilseler de, bu bozukluklarda haf›za ço¤unlukla korunmufl, sanr›lar demansa oranla
daha sistemli ve kompleks, varsan›lar büyük oranda iflitseldir. Bundan sonra s›ra etiyolojik araflt›rmaya gelir. Burada ayr›nt›l› bir nörolojik muayene

le yap›lmas› gereken hasta yak›nlar›ndan ayr›nt›l›
bir anamnez al›nmas›d›r. Burada önem verilmesi
gereken noktalar hastal›¤›n bafllang›ç flekli, yani ani
mi yoksa sinsi bir flekilde mi bafllad›¤›, seyrinin nas›l oldu¤u, mevcut bir medikal hastal›¤›n ya da kafa travmas› gibi bir olay›n bu tabloya öncelik edip
etmedi¤inin saptanmas›d›r. Ayr›ca hastal›¤›n hastan›n yaflam›nda ne gibi fonksiyon kay›plar›na yol
açt›¤›n›n netlefltirilmesi gerekir. Yak›nma ve anamnez bilgisi aç›s›ndan demans ön tan›s›na var›ld›ktan
sonra ikinci aflamada yap›lmas› gereken entelektüel y›k›m›n klinik olarak ve test materyalleri yard›m›yla tespitidir. Bu amaçla en s›k kullan›lan pratik
test Standardize Mini Mental Test’tir (SMMT) (6). Bu
test arac›l›¤› ile 10 dakika gibi k›sa bir sürede hastan›n kognitif fonksiyonlar›, çeflitli alanlar› tarayan
11 soru yard›m› ile kabaca de¤erlendirilebilir. Bu
aflamada önemli bir nokta, pratik olmakla birlikte,
özünde oldukça kaba bir kognitif de¤erlendirme
testi olan SMMT’nin tek bafl›na tan› amac›yla olmaktan ziyade hastan›n kognitif kayb›n›n objektif
olarak saptanmas› için kullan›labilece¤idir. Testin
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Tablo 3.

Baz› demans tiplerinin önemli klinik ve inceleme yöntem özellikleri
Klinik Özellikler

Önemli Laboratuvar
‹ncelemeleri

Yorumlama

Alzheimer hastal›¤›

Sinsi bafllang›ç
Progresif seyir
Apraksi, afazi

Klinik seyir ve
d›fllama ile tan›

Vasküler demans

Ani bafllang›ç
Merdivenvari gidifl
‹nme öyküsü
Fokal nörolojik belirtiler

Kraniyal MR‹

Alkol demans›

Yak›n amnezi
Konfabülasyonlar

Karaci¤er ve nörolojik
inceleme bulgular›

Subkortikal demanslar
(Parkinson ve Huntington
hastal›¤›)

Ekstrapiramidal belirtiler
Yavafllama tarz›nda klinik tablo
Konuflman›n ileri aflamaya
kadar korunmas›

Normal bas›nçl› hidrosefali

Ataksi, üriner inkontinans

BBT, MR‹

fiant yararl› olabilir

Endokrin bozukluklar

Endokrin bozuklu¤a ba¤l›
klinik belirtiler

T3, T4, TSH, Kortizol vb.

Erken tan›
seyri durdurabilir

Metabolik bozukluklar

Deliryum ile bafllar

Klinik seyir
MR‹ bulgular›

Erken tan›
seyri durdurabilir

lar› ve bu semptomlar›n tedavisi ile ilgili pek çok
araflt›rma yap›lm›flt›r. Ancak, Esquirol’ün 1938 ve
Alois Alzheimer’in 1906’da demans hastalar›n› tan›mlarken, demans›n semptomlar› aras›nda sayd›klar› davran›flsal ve psikolojik belirtiler ise ne yaz›k
ki son y›llara dek göz ard› edilmifltir. Uluslararas›
Geriatrik Psikiyatri Birli¤i, 1996 y›l›nda düzenledi¤i
bir uzlafl› konferans›nda bu önemli belirti grubunu
Demans›n Davran›flsal ve Psikolojik Semptomlar›
(DDPS) olarak tan›mlamaya karar vermifltir. Alg›,
düflünce içeri¤i, duygudurumu ve davran›fl alanlar›ndaki belirtileri kapsayan bu semptom grubunun
demans›n seyri boyunca hastalar›n %80-90’›nda
görüldü¤ü bilinmektedir (10,11). Hezeyan, varsan›,
depresyon ve iritabilite gibi semptomlar›n bak›m
verende külfet art›fl›, yeti yitimi art›fl› ve biliflsel yetilerde daha h›zl› y›k›lma ile iliflkili oldu¤u bildirilmifltir (12,13). DDPS hastal›¤›n herhangi bir döneminde ortaya ç›kmakla kalmaz, demans seyri içinde süre¤en hal alabilir (14,15). Türk Alzheimer has-

(özellikle geçirilmifl serebrovasküler hastal›k [SVH],
Parkinsonizm ve di¤er ekstrapiramidal semptomlar›n saptanmas› aç›s›ndan) çok önemlidir. Gerekli
laboratuvar incelemeleri, metabolik ve infeksiyöz
nedenlerin araflt›r›lmas›, kraniyal MR‹ tetkiki (özellikle serebral infarktlar›n ve sessiz yer kaplayan lezyonlar›n tespiti aç›s›ndan) ve EEG (özellikle deliryum, hepatik ensefalopati gibi tablolarda de¤erli
bulgular vermesi nedeniyle) rutin olarak yap›lmal›d›r. Tüm bu incelemelerin sonucunda demans›n
varl›¤› ve tipi üzerine bir karara var›ld›ktan sonraki
aflama hastal›¤›n neden olabilece¤i baz› psikiyatrik
komplikasyonlar›n (çeflitli hezeyanlar, halüsinasyonlar, davran›fl ve uyku bozukluklar›, depresyon
vb.) saptanmas›d›r.

Davran›flsal ve psikolojik semptomlar
(DDPS)
Alois Alzheimer’in ilk Alzheimer hastas›n› tan›mlad›¤› günden bu yana, demans›n biliflsel semptom-
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talar›nda en s›k görülen davran›flsal ve psikolojik
semptomlar Tablo 5’te gösterilmifltir (16).

Bu durumda demans›n di¤er belirtilerinin de araflt›r›lmas› ve takip edilmesi erken tan›y› kolaylaflt›racakt›r.

Bu yaz›da demansl› hastalarda s›k görülen baz›
davran›flsal ve psikolojik semptomlar olan varsan›lar, sanr›lar, yanl›fl tan›mlamalar ve depresyon aç›klanacakt›r. Bu semptomlar d›fl›nda anksiyete, ajitasyon, öfke kontrol sorunlar›, insomnia ve diürnal ritim bozukluklar› da rastlanabilecek olan di¤er davran›flsal ve psikolojik semptomlard›r.

Sanr›lar
D›fl gerçeklerden yanl›fl ç›karsamalarla var›lan
gerçek d›fl› inançlard›r. Tersine kan›tlar oldu¤u halde bu gerçek d›fl› inanç ›srar ve inatla korunur (17).
Demansl› hastalarda üzerinde çal›fl›lan grupta, kullan›lan ölçek ve demans›n evresine göre %10-73
oran›nda görülür (22). Varsan›larda oldu¤u gibi demans›n orta ve ileri evrelerinde görülme s›kl›¤› daha yüksektir. Demans›n son evrelerinde ise daha
nadir görülür. Demansta en s›k görülen sanr› tipleri afla¤›da s›ralanm›flt›r:

Varsan›lar
Varsan› (halüsinasyon), d›fl uyaran olmad›¤› halde, gerçek bir uyaran›n inand›r›c›l›¤›n› tafl›yan alg›
olarak tan›mlan›r (17). Varsan›, befl duyu alan›nda
da ortaya ç›kabilir. Demansiyel sendromlar içinde
s›k görülen bir belirtidir. Tüm demanslar içinde s›kl›¤› %15-49 aras›ndad›r (18). Alzheimer hastalar›n›n
%15’inde görsel, %12’sinde iflitsel varsan›lar oldu¤u
bildirilmifltir (19). Di¤er varsan› tipleri daha nadir
görülür. Tat ve dokunma varsan›lar›n›n varl›¤› demansla efl zamanl› bir baflka bozuklu¤un göstergesi olabilir (20). Görsel varsan›lar›n yo¤un görüldü¤ü bir demans tipi “Lewy Cisimci¤i Demans›”d›r
(LCD). Görülme s›kl›¤› %80’e varabilir (21). LCD’de
görsel varsan›lar demans›n erken döneminde, bazen biliflsel kay›ptan önce ortaya ç›kabilirler. Genellikle canl›, detayl› olarak tan›mlanabilen, hareket veya eylem içeren varsan›lar biçiminde (evde
oynayan çocuklar›n görülmesi gibi) görülürler. Varsan›lar› de¤erlendirirken hastalardaki görme ve iflitme kay›plar›n›n de¤erlendirilmesi ve mümkünse
bunlar›n düzeltilmesi önerilir. Varsan›lar, bazen demans›n ilk ve öncül bulgusu olarak görülebilirler.
Tablo 5.

Eflyalar›n›n çal›nd›¤› sanr›s›: Biliflsel kay›pla
aç›klanabilir. Eflyalar›n nereye kondu¤u hat›rlanamad›¤› için bulunamaz ve çal›nd›¤› sonucuna var›l›r. Hatta eve yabanc›lar›n girdi¤i ve eflyalar›n› onlar›n çald›¤› sanr›s›na dönüflebilir.
Evin kendi evi olmad›¤› sanr›s›: Y›llard›r yaflamakta oldu¤u evinin asl›nda kendi evi olmad›¤›na
inan›r. Yanl›fl tan›mlama belirtileri grubunda da s›n›flanabilir. Demansiyel süreçte yeni ö¤renilenlerin
eski bilgilere göre daha çabuk kaybedildi¤i bilinmektedir. Kimi zaman kifli halen yaflad›¤› evle ilgili bilgileri hat›rlayamaz ve evini tan›yamaz. Ancak
daha önce yaflad›¤› ev ile ilgili bilgi göreceli olarak
daha sa¤lam durumda olabilir. Sonuç olarak kifli
hat›rlad›¤› eski evine dönmek ister ve halen yaflad›¤› evi “kendi evi” olarak kabul etmez. Evden ç›k›p gitme, eski evini bulma yönünde giriflimleri
olabilir.

Türk Alzheimer hastalar›nda en s›k görülen psikiyatrik semptomlar

Eflyalar›n çal›nmas›

%45

Sözlü sald›rganl›k

%37

Anlams›z gezinme

%45

Diürnal ritm bozuklu¤u

%35

Amaçs›z aktivite

%44

Gelecekle ilgili anksiyete

%31

A¤lama

%40

Görsel varsan›lar (halüsinasyonlar)

%29

Uygun olmayan aktivite

%39

Efl ya da bak›c›n›n gerçek olmad›¤› hezeyan›

%27

Depresif duygudurum

%37

Ajitasyon

%27

Yanl›z b›rak›lma korkusu

%37
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Depresyon

Efli veya bak›m vereninin, gerçek efli veya bak›m
vereni olmad›¤› sanr›s›: Bu sanr› da yanl›fl tan›mlama belirtileri içinde s›n›flanabilir. Efl veya bak›m
veren yabanc› olarak alg›lan›r. Evini tan›mama durumunda oldu¤u gibi, efllerin genç halleri hat›rlan›yor ve güncel halleri tan›nm›yor olabilir. Görsel agnoziler bu semptoma katk›da bulunabilir.
Terk edilme sanr›lar›: Demans›n özellikle bafllang›ç döneminde hastalar biliflsel yetilerini kaybettiklerinin fark›ndad›rlar. Giderek baflkalar›na ba¤›ml› hale geldiklerini fark ederler ve hastal›¤›n
ilerleyen dönemlerinde bile “yük” olduklar›na dair
bir miktar iç-görüye sahiptirler. Bu durum terk edilece¤i, bak›mevine verilece¤i gibi kayg›lara ve giderek inan›fllara dönüflebilir.
Sadakatsizlik sanr›lar›: Bazen hastalar efllerinin
sadakatsiz oldu¤una, baflkalar›yla (cinsel veya baflka boyutta) iliflkilerinin oldu¤una inan›rlar. Yüzleri
tan›ma ve yak›nlar›n› hat›rlamadaki güçlükler bu
duruma k›smen katk›da bulunur. Ziyarete gelen
o¤lunu tan›mayan, bu tan›mad›¤› kiflinin efliyle anlafl›lmaz biçimde “samimi” oldu¤unu gören hastalarda bu tür bir sanr› geliflebilir.

Yanl›fl tan›mlama

Depresyon ve demans aras›nda karmafl›k bir
iliflki vard›r. Demans ve depresyon ayr› birer klinik
durum olmalar›na karfl›n s›kl›kla birlikte görülürler.
Depresyonu olan yafll›larda, demans düzeyine varabilen biliflsel y›k›m dikkati çeker (24). Bu biliflsel
y›k›m geri dönüfllüdür ve depresyonun tedavi edilmesiyle ortadan kalkar. Kiloh ve arkadafllar› bu durumu “psödodemans” (yalanc› demans) olarak adland›rm›flt›r (25), günümüzde ise “depresyonun demansiyel sendromu” olarak adland›r›lmaktad›r. Bu
tabloda görülen biliflsel bozukluk demansa göre
daha ani geliflir. Hem yak›n hem uzak bellekte belirgin bozulma vard›r ve demansta görülen agnozi
ve apraksiler yoktur. Son y›llarda yap›lan çal›flmalar depresyonun demansiyel sendromunun asl›nda
geri dönüfllü bir durum olmaktan çok demans›n
prodromal belirtisi olabilece¤ini de ortaya koymufltur. Tüm bu bilgilerin ›fl›¤›nda art›k “ya demans ya
depresyon” yaklafl›m› yerini “depresyon mu? yoksa
demans + depresyon mu?” sorusuna b›rakm›flt›r
(26). Alzheimer hastal›¤›nda depresif semptomlar›n
görülme s›kl›¤›n›n %0-87, depresif bozukluk s›kl›¤›n›n ise %0-86 aras›nda oldu¤u bildirilmifltir (22).

Yanl›fl tan›mlama, alg›daki bir bozuklu¤a, sanr›
düzeyinde bir inanc›n efllik etmesi ile ortaya ç›kan
belirtiler grubudur. Varsan›larda oldu¤u gibi bir alg› bozuklu¤u söz konusudur. Bu alg› bozuklu¤u
yanl›fl bir inan›fl, yani sanr› ile aç›klanmaya çal›fl›l›r.
Bafll›ca 4 ana tipi vard›r:
Evde baflkalar›n›n oldu¤u alg›s›: Hastalar, evde
yaflayan insanlar› tan›makta güçlük çektiklerinden,
yabanc›lar›n evde yaflad›¤›na inan›rlar.
Kiflinin kendi görüntüsünü yanl›fl tan›mlamas›:
Kiflinin aynada kendi görüntüsünü yanl›fl tan›mlamas› olarak ortaya ç›kar. Aynadaki görüntü ile konuflmaya çal›fl›r.
Baflkalar›n›n yanl›fl tan›mlanmas›: Hasta yak›nlar›n› yanl›fl tan›mlayabilir.
Televizyondaki görüntülerin yanl›fl tan›mlanmas›: Televizyondaki kiflilerin gerçekten orada oldu¤u, olaylar›n gerçekten yaflan›yor oldu¤u yönünde bir yanl›fl tan›mlamad›r (23).

Demans›n psikolojik semptomu olarak ortaya
ç›kan depresyonda depresif duygudurumu, anhedoni, kilo kayb›, uyku bozuklu¤u gibi tipik depresif belirtiler görülür. Ancak, demansa efllik eden
depresif bulgular› de¤erlendirmek, lisan ve iletiflim
yetene¤inin azalmas›na ba¤l› olarak güçleflir. Hastalar depresif semptomlar›ndan daha az yak›n›rlar
(27). Apati, kilo kayb›, uyku bozuklu¤u ve ajitasyon, depresyon belirtisi olman›n d›fl›nda, demans›n
davran›fl belirtileri olarak da karfl›m›za ç›kmaya bafllar. Orta ve a¤›r fliddette demans› olan hastalarda
afektif semptomlar a¤›rl›k kazan›r. Suçluluk duygular›, ümitsizlik, çaresizlik, neflesizlik ve duygudurumuyla uyumlu sanr›lar depresyonun iflareti olabilir.
Demansta depresyonun tan›s› için önemli geliflmelerden biri Olin ve arkadafllar› taraf›ndan Alzheimer
hastal›¤›nda depresyon tan›s› için tan› kriterlerinin
haz›rlanm›fl olmas›d›r. Bu kriterlere göre “depresif
duygudurumu”, “anhedoni”, “sosyal içe çekilme”,
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“a¤lama” ve “sosyal olaylar veya günlük aktivitelere yan›t olarak ortaya ç›kan olumsuz duygudurumu
veya zevk alman›n azalmas›” belirtilerinden en az
üçünün en az 2 hafta boyunca var olmas› depresyon tan›s› koydurur (28). Sözü edilen semptomlar›n demans hastalar›nda biliflsel y›k›m ile birlikte
görülmeleri tipiktir. Ancak kimi kez biliflsel y›k›m
ortaya ç›kmadan veya anlafl›l›r hale gelmeden kendilerini gösterebilirler. Bu semptomlar›n, demans›n
belirtileri olabilece¤i düflünülmezse tan› gecikir.

dengelerin düzeltilmesi, özellikle vasküler demansta hipertansiyon ataklar›n›n önlenmesi, serebral
perfüzyonun art›r›lmas›na yönelik önlemler (aspirin
300 mg/gün, pirasetam 2400-4800 mg/gün, ginkgo
glikozidleri 28,8 mg/gün) yararl› olabilir. Yak›n geçmiflte gündeme gelen asetilkolin esteraz inhibitörleri (Türkiye’de mevcut örnekleri donepezil 5-10
mg/gün, rivatigmin 3-12 mg/gün, galantamin 16-24
mg/g) Alzheimer hastal›¤›n›n etiyopatogenezinde
en önemli rolü oynad›¤› düflünülen serebral asetilkolin düzeyinde düflmenin önlenmesi ve dolay›s›yla hastal›¤›n seyrinin yavafllat›lmas› aç›s›ndan
önemli katk›lar sa¤lamaktad›r. Bunlar›n d›fl›nda kullan›ma yeni giren bir di¤er ilaç da bir NMDA reseptör antagonsiti olan memantindir. Bu ilaç da özellikle orta ileri düzeydeki hastalara 10-20 mg/g dozunda uyguland›¤›nda hastalar›n bir k›sm›nda klinik olarak belirgin etki gözlenebilmektedir. Demansiyel hastalara medikal yard›m›n yap›lmas› gerekti¤i bir di¤er alan da bu hastal›klarda ortaya ç›kan
davran›flsal ve psikolojik semptomlar›n tedavisidir.
Bu sorunlar›n tedavisi gerçekte nondemansiyel hastalara olan yaklafl›mdan çok da farkl› de¤ildir. Bu
aç›dan dikkat edilmesi gereken en önemli nokta
hastalar›n yafl› nedeniyle kullan›lacak ilaç dozlar›n›n düflük tutulmas› ve “düflük dozla baflla, yavafl
git” deyimi ile özetlenen yavafl doz yükseltimidir.
Örne¤in hezeyanlar ve ajitasyonlar için en s›k kullan›lan ilaçlar klasik antipsikotikler içinde haloperidol (1-2 mg/g), zuklopentiksol (1-2 mg/g), ve atipik anitpsikotikler risperidon (1-2 mg/g), olanzapin
(2,5-5 mg/g), ketiapin (25-200 mg/g) ve klozapin
(12,5-100 mg/g) olarak s›ralanabilir. Yine depresyonun efllik etti¤i tablolarda antidepresanlar düflük
dozlarda denenmeli, yeterli olmazsa art›r›lmal›d›r.
Bu iki ilaç grubu aç›s›ndan dikkat edilmesi gereken
nokta ise antikolinerjik etkisi olan antidepresanlar›n
(trisiklik antidepresanlar gibi), yine antikolinerjik etkisi olan antipsikotiklerin (tioridazin gibi) ve gençlerdekinin tersine nöroleptiklere ek olarak antikolinerjik yan tedavilerin (biperiden gibi) bu hastalara
uygulanmamas› gerekti¤idir. Zaten hem yafla hem
de hastal›¤›n do¤as›na ba¤l› olarak kolinerjik rezervi düflük olan hastaya bir antikolinerjik etkili ilac›n

Sonuç olarak, ilk kez geç yafllarda ortaya ç›kan
varsan›, sanr›, yanl›fl tan›mlamalar ve depresyonun
demans›n bafllang›ç bulgular› olabilece¤i unutulmamal› ve bu bulgulara efllik eden biliflsel y›k›m
mutlaka araflt›r›lmal›d›r.

Tedavi
Tedavi planlamas›nda belli bafll› üç alan mevcuttur. Bunlardan ilki psikososyal ve davran›flsal baz›
önlem ve yönlendirilmelerin yap›lmas›d›r. Sadece
bu kadar› dahi hasta ve ailenin birçok sorununun
giderilmesinde yeterli olmaktad›r. Bunlar içinde en
baflta geleni ailenin hastal›k hakk›nda bilgilendirilmesi ve do¤al sonuçlar› üzerine ayd›nlat›lmas›d›r.
Örne¤in en basit öneri olarak sürekli söylenenleri
ya da etraf›nda olup bitenleri unutan bir hastaya hat›rlamas›n› kolaylaflt›rmak amac›yla zorlamalardan
kaç›n›lmas› söylenmelidir. Zira aksi durumda hastan›n anksiyetesi artacak ve sorunlar ço¤alacakt›r. Bir
di¤er basit öneri de eflya ve paras›n› sürekli b›rakt›¤› yeri unuttu¤undan kaybedip dolay›s› ile etraf›ndakileri h›rs›zl›kla suçlayan bir hastaya sinirlenmenin hiçbir yarar›n›n olmayaca¤› tersine hastan›n hezeyanlar›n› art›raca¤›n›n aç›klanmas›d›r. Böyle bir
durumda hastan›n söz konusu eflyalar› saklamas›
olas› yerlerin saptanarak böyle bir durumda önce
oralara bak›lmas› ya da bir yede¤inin bulundurulup
yerine konarak hastan›n rahatlat›lmas› çok daha yararl› ve sorun azalt›c› bir tutum olacakt›r. Bu tür çevresel önlemlerle gere¤inden fazla dozda psikiyatrik
ilaç verilmesinden kaç›nmak mümkün olabilir.
‹kinci alan ise hastal›¤›n saptanan etiyolojisine
yönelik medikasyonlar›n yap›lmas›d›r. Metabolik
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verilmesi tablonun antikolinerjik deliryumu ile
komplike olmas›na, dolay›s› ile sorunlar›n artmas›na yol açacakt›r. Benzodiazepinler de, baflta alprazolam gibi k›sa etkililer olmak üzere bu hastalarda
gerek anksiyetenin giderilmesi gerekse uyku indüksiyonu aç›s›ndan oldukça genifl kullan›m› olan ilaç
grubudur. Bugün için ülkemizde bulunan alprazolam, lorazepam, diazepam ve klonazepam bu hastalarda kognitif fonksiyonlar› geriletici özellikleri
nedeniyle dikkatli olunmak koflulu ile zorunlu durumlarda kullan›labilir. Zopiklon da uyku indüksiyonu aç›s›ndan baflar›yla kullan›lmaktad›r.
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