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ÖZET
Bu yaz ıda Alzheimer Hastal ığının klinik tan ısı için geliştirilmi ş olan yakla şımlar ve bu yakla şımlardan
NINCDS/ADRDA kriterleri ile bu kriterlerin güvenilirlik, geçerlilik, patolojik tan ı ile uyum, longitidunal izleme aç ısından de ğerlendirilmesine ili şkin son literatür gözden geçirilmi ştir.
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SUMMARY
In this article, new approaches to the clinical diagnosis of Alzheimer Disease are reviewed, with special focus on N1NCDSIADRDA criteria, concerning reliablity, validity, concordance with pathological diagnosis
and adequacy for longitudinal follow up of these criteria in the light of recent literature.
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Son yıllarda bu alandaki eksikliği gidermek için
çalışmalar yapılmaktadır. Bunlardan ilk kabul edilebilecek ve en önemlilerden biri 1983 y ılında DSM III
kriterleridir. DSM III kapsam ında genel anlamda demans tanımı ve iyi tanınan bir kısım alt tipleri içermektedir (1).
Bu yaygınlaşma şansına sahip olan ilk girişimden
bir yıl sonra, National Instutes of Neurological and
Communicative Disorders and Stroke (NINCDS) ve
Alzheimer's Disease and Related Disorders Association (ADRDA)'ya bağlı bir çalışma grubunca, AH'nin
klinik tanısı için; kesin, mümkün, olas ı tanı gruplarını içeren bir klinik kriteryum tanımlam ıştır (Tablo 1)
(8).
NINCDS/ADRDA grubu kriterlerini tan ımlarken, kriterlerin hastalığın doğal seyrinin izlenmesi,
değişik amaçlarla ve değişik merkezlerce yap ılan
araştırmaların karşılaştınlabilmesi terapötik yaklaşımların değerlendirilmesinin sağlanması, yeni diagnostik laboratuar testlerinin de ğerlendirilmesinin sağlanması, kliniko-patolojik korelasyonun anla şılmasına yardımcı olmak amaçlarını gözettiğini bildirmişlerdir (8). Yine kriterlerin uygulanması nda ve hastalığın takibinde kullanılacak bir takım nöropsikolojik
testleri ve laboratuar yöntemlerini öne ırmişler, hastaların klinik olarak gözden geçirilmeleri için bir çerçeve belirlemeş lerdir (8).Aynca grup önerdikleri kri-
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GİRİŞ:
Alzheimer Hastalığı (AH), orta ve ileri yaşlarda
ortaya çıkan ilerleyici demans ile karakterli bir beyin
hastalığıdır ve özel bölgelerde sinir hücreleri kayb ı,
nöritik plaklar, nörofibriller de ğişikliklerin varl ığı
patolojik karakteristikleridir ve kesin tan ı ancak bu
yolla konulabilir. Hastal ığın klinik tanısı için gereken
kriterler kabaca sinsi ba şlangıç ,bellekte ve di ğer
kognitif fonksiyonlarda ilerleyici bozulmay ı içerirler.
Ali'nin klinik tan ısının doğruluğu ve belirlenmiş, genel geçer kriterlere bağlanması pek çok açıdan önem taşır. İlkin günlük pratikte hekim koyduğu
tanının yüksek olas ılıkla doğru olduğuna güvenebilmek durumundadır. Çünkü yanlış tanı hasta ve ailesi
ve onların yönlendirilmesi aç ısından önemli sorunlar
yaratacaktır. Başka bir gereklilik de belirlenmi ş ve
genel kabul görmüş kriterlerin olmadığı durumlarda
farklı merkezlerce, de ğişik hastalar üzerinde yapılan
araştırmaların sonuçlarının karşılaştırılmasımn ve objektif olarak değerlendirilmelerinin son derece güç,
hatta imkansız olabileceği gerçeğince ortaya ç ıkarılır.
Bu alandaki diğer bir ana gereksinim, hastalar ın tedavisi ve bunun de ğerlendirilmesi, yeni ilaçlar ın etkinliğinin sınanması, hastalığın gidişinin izlenmesi alanlannda ortaya ç ıkmaktadır. Tanının ve izlemin belirlenmiş kriterlere göre yap ılması bu bakımdan son derece önemli görünmektedir

(*) Bak ı rköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi 1. Nöroloji Klini ğ i
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nusu korelasyon açısından %62 gibi bir değerle diğer
kriter setlerine oranla oldukça dü şük görünmektedir
(6).
Aynca bu araştırmada klinik yarg ı ile doğru tanıda yüksek bir de ğere ulaşıldığı görülmektedir. Ancak
her klinisyen için bu tan ısal doğruluk düzeyi belirgin
şekilde farklı bulunmuştur (6). Yine Kukull ve grubu
aynı hasta grubu ile yaptıkları başka bir çalışmada
bahsedilen klinik tan ı kriter setlerinin değerlendiriciler arası güvenilirliğini araştıırmışlar, bu güvenilirliği
gösteren kappa de ğerini NINCDS/ADRDA kriterleri
için en yüksek (0.64) ve DSM III için 0.55, ECRDC
içinse en kötü (0.37) bulunmu ştur (5).
Sonuç olarak ba şlagıçta belirtilen amaçlar
AH'nın tanısında standardizasyonun sa ğlanması, hastalığın daha iyi tanınması, tedavisi için önerilen yöntemlerin gerçekçi bir bak ışla değerlendirilebilmesi
bağlamında son derece önemli görünmektedir.
NINCDS/ADRDA grubunun kriterleri bu gereksinimi karşılamak için atılmış önemli bir adımdır. Tartışmada zikredilen yay ınlardan da anlaşıldığı gibi
NINCDS/ADRDA kriterleri amaçlanan alanlar ın bir
kısmında, örneğin uygulamac ılar arasında tanı koyma açısından doğabilecek farkları en aza indirme,
hastalığın seyrini takip, dolay ısıyla tedavi proceslerinin ve yeni teşhis tekniklerinin objektif de ğerlendirilmesi konularında hedeflenene büyük ölçüde yakla şmış görünmektedir. Ancak kriterlerin özgüllü ğün daha da geliştirilmesi gerektiği izlenmektedir. Yine klinik tanı ile patolojik bulguların korelasyonunun daha
iyi anlaşılması için yeni, çok merkezli, geniş hasta
serilerine sahip çal ışmaların gerektiği görülmektedir.
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terlerin DSM III kriterleri ile de uyumlu olduğunu
ifade etmektedir.
NINCDS/ADRDA grubunun da ifade etti ği gibi,
AH'nin klinik tanısında kriterlerin kullan ımı önemlidir, ancak bu kriterlerin amaçlar ına ulaşabilmeleri,
yaygın ve güvenilir kullan ımları için güvenilirlik,
klinik tanının patolojik tan ıya uygunluğu, uygulamacılar arası güvenilirlik gibi ölçütlerle de ğerlendirilmesi, düzeltilmesi gereklidir (1). NINCDS/ADRDA
kriterleri yayımlandığından bu yana bu amaçlar ı güden değişik çalışmalar yapılmıştır.
Bu anlamda en önemli değerlendirmelerden biri,
konulan klinik tanının hastanın sonraki patolojik tanısı ile gösterdiği uygunluktur. Boller ve arkada şlarının birbirlerinden farkl ı yöntemler kullanılarak konulmuş klinik tanı-patolojik tanı uygunluklannı dökümleyen bir çalışmada, bu değerin genellikle %43
ile %87 arasında bildirildiği, ancak son iki çal ışmada
%100 gibi çok yüksek bir uygunluk ifade etti ği görülmektedir (2). Ancak çok yüksek korelasyona sahip
bu çalışmalar gözden geçirildiğinde küçük gruplarla
yapıldığı görülmektedir. Morris ve arkada şlarının
hasta grubu 25(9),klinik tan ıda NINCDS/ADRDA
kriterlerini kullanm ış olan Martin ve arkada şlarının
hasta grubu ise 11 ki şiden oluşmaktadır (7).
Konuya başka bir yaklaşım klinik demans tanısı
almış hastaların takibinde tanının konmasında kullanılmış olan kriterlerin bir süre sonra yeniden hastan ın
değerlendirilmesinde kullanılması şeklindedir. Huff
ve arkadaşlarının yaptıkları 79 AH'sının ve 86 kontrolün 1 yıllık takip ile değerlendirildikleri çalışmada
NINCDS/ADRDA kriterleri kullan ılmış ve bu kriterlerin duyarlılığı (sensitivity) %100, özgüllü ğü (specificity) %89 bulunmu ştur (4). Benzer şekilde DSM III
kriterlerini kullanarak çal ışan ve elde ettikleri sonuçların birbirlerine uyumları nedeni ile NINCDS/ADRDA kriterleri içinde geçerli kabul edilebilece ğini söyleyen Forette ve arkadaşlarının 55 hasta üzerinde, üç
ayn merkezde 1 y ıl süreli takiple yapt ıkları çalışmada DSM III kriterlerinin demans tan ısında güvenilirligi %95 olarak bildirilmiştir (3).
Diğer bir çalışma Kukull ve arkada şlarina yapılmış , araştırmacılar, üç ayr ı klinik kriteryum;
NINCDS/ADRDA, DSM III, ECRDC (Eisdorfer and
Cohen Research Diagnostic Criteria for Primary Neuronal Degeneration) kullanarak ve hastalar ı değerlendiren 4 klinisyenin bu setlerden ba ğımsız, kendi
klinik yargılarına göre konulan klinik AH tanısı hastaların patolojik ya da uzun süreli takiple kesinle şen
tanıtan ile karşılaştırmışlardır. En yüksek duyarlılığa
sahip kriter seti NINCDS/ADRA (0.94), en yüksek
özgüllüğe sahip olansa ECRDC (0.88) olarak saptanmış, Klinik tan ı-patolojik uygunluğu açısından
NINCDS/ADRDA %82 ve ve Klinik yarg ı %83 en
yüksek, DSM III orta derecede %77 saptanm ış,
ECRDC ise yüksek özgüllük düzeyine kar şın söz ko-

NINCDS-ARDRA'NIN ÖNERDIĞI
ALZHEİMER HASTALI ĞININ KLINIK
TANISI İÇIN KRITERLER

I- Olası AH'nin klinik tanı kriterleri şunları içerir:
- Klinik muayene ve Mini mental test, Blessed demans skalas ı, veya benzer muayenelerle dokümante
edilmiş ve nöropsikolojik testlerle do ğrulanmış demans tablosu.
- Kognitif işlevlerde iki ya da daha fazla alanda defisit.
- Bellek ve diğer kognitif işlevlerde ilerleyici kötüleşme.
- Bilinç bozuklu ğunun olmaması.
- Başlangıcın 40-90 yaşlarında sıklıkla 65 yaşın üzerinde olması, bellekte ve diğer kognitif işlevlerde
ilerleyici bozulmaya yol açabilecek sistemik bir hastalığın ya da bir beyin hastal ığının bulunmaması.
II- Olası AH tanısı aşağıdaki bulgularla desteklenir.
- Dil (afazi), motor i şlevler (apraksi), alg ı (agnozi),
gibi özel kognitif işlevlerde ilerleyici bozulma.
- Davranış paterninde değişiklikler ve günlük aktivitede yetersizlik.
- Özellikle nöropatolojik olarak do ğrulanmış benzer
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re tek bir alanda tedricen ilerleyen şiddetli ve diğer
sebebi belirlenebilen nedenlere bağ lanamayan kognitif defisit.
VI- Kesin AH tanı kriterleri:
- Olası AH'nin klinik tan ı kriterleri
- Biopsi veya otopside histopatolojik tanı bulgular!.
VII- Araştırma amacı ile hastalık özel görünümleri
olan alt tiplere ayrılabilir. Buna göre AH'nin klasifikasyonu:
- Ailesel oluş.
- 65 yaştan önce başlangıç.
- Trizomi 21'in varlığı.
- Parkinson hastal ığı gibi diğer durumlarla birliktelik.
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aile öyküsü.
- Laboratuar sonuçlar:
* Standart yöntemle normal LP de ğerleri
* EEG'de normal patern ya da artm ış slow wave aktivitesi gibi nonspesifik değişiklikler.
* BT'de serebral atrofi delilleri ile arka arkaya yap ılan çekimlerde progresyonun saptanmas ı.
III- AH dışı demans nedenleri ekarte edildi ğinde
"olası AH" tanısı ile uyumlu diğer klinik görünümler
şunlardır:
- Hastalığın progresyonunda platolu bir seyir.
- Depresyon, insomni, inkontinans, delüzyonlar, illüzyonlar, halüsinasyonlar, katastrofik verbal, emosyonel veya fiziksel feveranlar, seksüel bozukluklar,
kilo kaybı gibi eşlik eden semptomlar.
- Bazı hastalarda özellikle ileri hastal ık döneminde
görülen artmış kas tonusu, miyoklonus veya yürüyü ş
bozukluklan gibi motor işaretlerden olu şan diğer nörolojik anomaliler.
- Epileptik nöbetler (ileri hastal ık döneminde).
-Yaşa göre normal BT.
IV- Olası AH tanısından uzaklaştıran veya şüpheli
kılan tablolar şunları içerir:
- Ani, apoplektik ba şlangıç.
- Hastalığın erken dönemlerinde hemiparezi, duyu
kusuru, görme alan ı defekti ve inkoordinasyon gibi
fokal nörolojik bulgular.
- Başlangıçta veya hastalığın çok erken döneminde
ortaya ç ıkan epileptik nöbetler veya yürüyü ş bozuklukları.
V- Mümkün AH'nin klinik tan ısı:
- Demans sendromu temelinde demans ı açıklayıcı
yeterlilikte diğer nörolojik, psikiyatrik veya sistemik
bozuklukların yokluğunda; ve başlangıçta, prezantasyonda ya da klinik gidi şte değişkenlikler olduğunda.
- Özellikle araştırma çalışmalarında kullanılmak üze-
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