
145 

Araştırma Makalesi / Research Article  

VASKÜLER RİSK FAKTÖRLERİNİN KOGNİTİF DURUMLA İLİŞKİSİ 

COGNITIVE STATUS ASSOCIATED WITH VASCULAR RISK FACTORS 

Zeynep TÜFEKÇİOĞLU1        Özlem Güngör TUNCER2        Rita KRESPİ3         Yakup KRESPİ4 

1İstanbul Aydın Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul 
2Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul 
3İstinye Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Anabilim Dalı, İstanbul 
4İstinye Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul 

Anahtar Sözcükler: Framingham Risk Skoru, Framingham İnme Risk Profili, kognitif durum, yaşlı hasta 

Keywords: Framingham Risk Score,Framingham Stroke Risk Profile, cognitive function, older patients 

Yazının alınma tarihi: 06.01.2020       Kabul tarihi: 25.04.2020       Online basım: 20.05.2020 

ÖZ 

Giriş: Vasküler risk faktörlerinin kognitif bozukluğun değiştirilebilir risk faktörlerinden olduğu öne sürülmektedir. 
Çalışmamızda, kardiyovasküler hastalık ve demans öyküsü olmayan, 60 yaş ve üzerindeki bireylerde on yıllık 
koroner kalp hastalığı ve inme risk skorları ile kognitif durum arasındaki ilişki araştırıldı. 

Gereç ve Yöntem: İnme Merkezi “İnme ve Demans Primer Koruma Polikliniği” ne ardışık olarak başvurmuş olan 
bireylerin verileri retrospektif olarak incelendi. On yıllık koroner kalp hastalığı ve inme risklerini değerlendirmek amacıyla 
sırasıyla Framingham Risk Skoru (FRS) ve ModifiyeFramingham İnme Risk Profili (FSRP) kullanıldı. Kognitif 
fonksiyonlar Montreal Bilişsel Değerlendirme Ölçeği (MoCA) ile değerlendirilmişti. Bu testin Türkiye standardizasyon 
çalışmasına göre MoCA≤ 21 olanlar kognisyonu bozuk olarak kabul edildi. Kognitif durum ile vasküler risk arasındaki 
ilişki multivariat lojistik regresyon analizi ile araştırıldı. Yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, diğer kognisyonla ilişkili olabilecek 
etkenler, antihiperlipidemik, antidiyabetik ve antihipertansif tedavi kullanımı analize alındı. 

Bulgular: Örneklem 167 bireyden (40 erkek ve 127 kadın) oluşmaktaydı. Ortalama yaş 68 (SD: 6 Aralık: 28) idi. 
Ortalama FRS ve FSRP sırasıyla 8(20-3) ve 7(11-4) idi. Elli beş kişinin (%33) kognitif durumu bozuktu. 
Framingham Risk Skorundaki her %10’ luk artış kognisyonun bozuk olmasıyla ilişkiliydi (OR:1,669, 95%CI 1,038-
2,682). İleri yaş, düşük eğitim düzeyi, alkol ve antihiperlipimik tedavi kullanmıyor olmak da ilişkili diğer bağımsız 
faktörlerdi. Ancak FSRP ile kognitif durum arasında ilişki saptanmadı. 

Sonuç: Kardiyovasküler hastalık öyküsü olmayan yaşlı bireylerde, FRS ile ölçülen global vasküler risk kognitif 
bozuklukla ilişkiliyken FSRP ile benzer ilişki saptanmamıştır. Bu ilişki, rutin klinik değerlendirmede kullanılan ve 
hafif kognitif bozukluğa duyarlı nöropsikolojik bir test olan MoCA ile gösterilmiştir. 

SUMMARY 

Introduction:Vascular risk factors have been showed to contribute to cognitive impairment. This study examined 
the relationship between 10-year risk for coronary heart disease (CHD) or stroke and cognitive function in older 
people, free of cardiovascular disease. 

Material and Method: Participants were consecutive attenders of a “stroke and dementia primary prevention clinic”. 
The Framingham Risk Score (FRS) and Modified Framingham Stroke Risk Profile (FSRP) were used to assess 10-
year risk of CHD and stroke, respectively. Cognitive function was measured with Montreal Cognitive Assessment 
Scale (MoCA). Cognitive status (CS) was classified as impaired (MoCA≤21) vs. normal, which had been previously 
validated in theTurkish population. Correlations between cognitive status and global vascular risk were analyzed with 

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 24 (2): 145-154, 2020



146 İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 

multivariate logistic regression analyses. Age, gender, education level, other potential correlates of cognitiveability, 
treatment for hyperlipidemia, hypertension and diabetes were included in the analyses. 

Results:The sample consisted of 167 individuals (40 men and 127 women). Mean age was 68 (SD: 6 Range: 
28).  Mean FRS and FSRP were 8(20-3) and 7(11-4), respectively. Fiftyfive individuals (%33) had impaired CS. 
Individuals with higher FRS (increments by 10% in FRS) had more impaired CS (adjusted OR:1, 669, 95%CI 
1,038 to 2,682). No association was shown between FSRP and CS. Higher age, lower education level, absence 
of alcohol consumption and absence of treatment for hyperlipidemia were the other independent predictors of 
impaired CS. 

Conclusion: Our findings indicated that in older individuals free of cardiovasculardisease, global vascular risk is 
associated with impaired cognitive function which was accounted forby FRS rather than FSRP.  This association 
was demonstrated with the use of a neuropsychological test which is sensitive for mild cognitive impaiment in 
routine clinical setting. 

GİRİŞ 

Ortalama yaşam süresinin uzamasının sonucu 
olarak kognitif hasarın toplumda yarattığı yükün 
giderek daha da artması nedeniyle kognitif 
bozulmanın erken dönemlerinde yakalanmasına, 
koruyucu tedavi yaklaşımlarına ve risk faktör-
lerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar önem 
kazanmaya başlamıştır.  

Günümüzde hipertansiyon (HT), diabetesmellitus 
(DM), sigara kullanımı ve diğer majorvasküler risk 
faktörlerinin beyin atrofisine, ak madde hasarına 
ve sessiz serebralenfarktlara yol açtığı iyi bilinmek-
tedir (1-4). Yapılan farklı çalışmalarda bu subkli-
nik serebro vasküler hasar düzeyi ile kognitif 
durum arasında belirgin bir ilişki gösterilmektedir 
(5). 

Yapılan patoloji çalışmalarında yaşlı kişilerin 
beyinlerinde Alzheimer hastalığı (AH) patolojisi ile 
infarktların sıklıkla birlikte olduğu ve demanslı 
kişilerin beyinlerinde AH patolojisi (demanslıların 
yaklaşık yarısında) ile vasküler patolojilerin 
(subkortikal ak madde lezyonları, lakünler, 
infarktlar vs.) beraber olduğu miks tabloların 
%40’tan fazla olduğu saptanmış ve ileri yaşta en 
sık kognitif bozukluk nedeni olduğu söylenmiştir 
(6-10). Tüm bu çalışmaların sonucunda, ileri 
yaşta nörodejenerasyon ile vasküler beyin 
hasarının (özellikle mikrovasküler) kognisyon 
üzerine etkilerinin eş zamanlı ve sinerjistik etki 
gösterdiği düşünülmüştür. Bu durumda ister AH’ 
den korunmada olsun isterse de vasküler kognitif 
hasardan (VKH) korunmada olsun vasküler 
riskleri kontrol altında tutmak, kognitif bozukluğu 
önlemeye yüksek olasılıkla yardımcı olacaktır.  

Bu bağlamda; AH’nin değiştirilemeyen risk 
faktörlerininyanı sıra en önemli değiştirilebilir risk 
faktörleri arasında; aynı zamanda genel olarak 

kardiyovasküler ve serebrovasküler hastalıkların 
da değiştirilebilir en önemli risk faktörleri olan 
depresyon, düşük eğitim düzeyi, diyet, sedanter 
yaşam, alkol-sigara kullanımı, HT, hiperkoles-
terolemi (HL), obesite ve DM gibi vasküler risk 
faktörleri ön sırayı almıştır (11). 

Yapılan çalışmalarda, kardiyovasküler hastalık 
risk faktörlerinin sinerjistik etki göstererek daha 
yüksek kardiyovasküler riske yol açtığı ve bu 
nedenle toplam kardiyovasküler risk temelinde 
değerlendirilmesi gerektiği kabul görmüştür. 
Bununla ilişkili olarak da yüksek riskli bireylerin 
tedavi eşik ve hedeflerinin, düşük riskli 
bireylerdekinden farklı olması gerekliliği kabul 
edilmiştir (12-15). Benzer şekildevasküler risk 
faktörlerini bir arada bulundurmanınkognisyon 
üzerine etkisinin de, tek tek olan etkilerinden 
daha fazla olduğu bilinmektedir (16, 17). Bu 
bilgilerden yola çıkarak vasküler risklerin 
kognisyon üzerine etkisi değerlendirilirken toplam 
vasküler risk zemininde değerlendirmek daha 
uygun olacaktır.  Ancak günlük pratikte bireysel 
risk zemininde hedef değerlerin belirlenmesi çok 
da pratik olamamaktadır. Kardiyovasküler ve 
serebrovasküler hastalıklar için oluşturulmuş olan 
global risk cetvelleri özellikle de bu yaklaşımla 
oluşturulmuştur ve vasküler risklerin kümülatif 
etkilerini göz önünde bulundurarak on yıllık risk 
hesaplaması yapılmaktadır. Literatürde vasküler 
risk cetvelleri ile kognitif durum arasındaki ilişki 
araştırılmaya çalışılsa da net bir sonuç elde 
edilememiştir. 

Bu bilgilerden yola çıkarak çalışmamızda bilinen 
kognitif bozukluğu ve kardiyo/serebrovasküler 
hastalık öyküsü olmayan kişilerde toplam 
kardiyovasküler risk zemininde bireysel hedef 
değerler belirlendi ve vasküler risk faktörleri 
yeniden değerlendirildi. Kognitif duruma etki 
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edebilecek diğer risk faktörlerinden bağımsız 
olarak vasküler risk skorları ile kognitif bozukluk 
arasındaki ilişki kesitsel olarak araştırıldı. Bilgi-
mize göre toplam kardiyovasküler risk zemininde 
bireysel vasküler risklerin belirlenerekkognisyonla 
ilişkisine bakıldığı literatürdeki ilk çalışmadır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Katılımcılar:İstanbul Şişli FlorenceNightingale 
Hastanesi İnme Merkezi Primer Koruma 
Polikliniği’ne ardışık olarak başvurmuş olan, 60 
yaş ve üzerindeki, bilinen kognitif bozukluğu, 
kardiyovasküler ya da serebrovasküler hastalığı 
olmayan bireylerin verileri retrospektif olarak 
değerlendirildi.Etik kurul onayı İstanbul Bilim 
Üniversitesi Etik Kurulu’ndan alınmış olup etik 
kurul numarası 12.08.2011/46’ dır. 

Temel Vasküler Risk Faktörleri: Poliklinik işle-
yişinde her bireyden en az 12 saatlik açlıkta-
vasküler risk faktörlerine yönelik ölçümler (serum 
açlık kan şekeri, açlık insulin, HbA1C, total 
kolesterol, trigliserid, HDL kolesterol, LDL koles-
terol, VLDL kolesterol, BUN, kreatinin) yapılır. 
Elektrokardiyografi (EKG) çekilir. Bedensel 
ölçümler (boy-cm, vücut ağırlığı-kg, bel çevresi-
cm, kalça çevresi-cm) ve kan basıncı (mmHg) ile 
nabız (/dk) ölçümleri yapılır. Kan basıncı 
ölçümleri bireyler beş dakika dinlendirildikten 
sonra, her iki koldan üçer defa yapılıportalama 
sistolik ve diyastolik kan basıncı değerleri elde 
edilir. Nabız ölçümleri tek koldan üç defa yapılı-
portalama nabız değeri hesaplanır. Demografik 
bilgiler (cinsiyet, doğum tarihi, eğitim süresi ve 
düzeyi, alışkanlıkları (sigara ve alkol kullanımı, 
miktarı ve sıklıkları), fiziksel aktivite türü ve 
sıklığı, HT-HL ve DM’ye ait özgeçmiş bilgileri 
(hastalığın olup olmadığı, ilaç kullanılıp kullanıl-
madığı) kaydedilir. Bu verilere göre; beden kitle 
indeksi (BKI) <25 olanlar “normal kilolu”, BKI ≥25 
olanlar “obesite/kilo fazlası olanlar” olarak değer-
lendirildi. Sigara kullanımı, benzer çalışmalarda 
da olduğu gibi düzenli sigara kullanımının olup 
olmamasına göre “sigara kullanımı var ve yok” 
olarak iki gruba ayrıldı (18). Alkol kullanımı, 
benzer çalışmalarda kullanılan alkol miktarına 
göre değerlendirilmişse de çalışmamıza katılan 
populasyonun büyük bir çoğunluğu hiç alkol 
kullanmadığından kişiler “alkol kullananlar ve 
ömründe hiç alkol kullanmayanlar” olarak 
değerlendirildi (19). Fiziksel aktivite düzeyi, 

benzer çalışmalarda da olduğu gibi fiziksel 
aktivitenin sıklığı ve türüne göre sınıflandırıldı 
(20). Haftada üç ve üçten fazla günde, güç 
gerektiren faaliyetlerin yapılması “yüksek fiziksel 
aktivite” olarak değerlendirildi. Haftada üç ve 
üçten fazla günde orta yoğunlukta güç gerektiren 
faaliyetlerin yapılması “orta fiziksel aktivite” olarak 
değerlendirildi. Geride kalanlar ise “düşük fiziksel 
aktivite” olarak değerlendirildi. Düşük fiziksel 
aktivite sedanter yaşam olarak adlandırıldığında 
bireyler, “sedanter yaşam var ve yok” olmak 
üzere iki gruba ayrıldı. 

Global Vasküler Risk Faktörleri: Kardiyo-
vasküler risk zemininde değerlendirilmek üzere 
2003 ve 2007 ESH-ESC Arteriyel Hipertansiyon 
Tedavi Kılavuzları, 2004 NCEP-ATP III ve 2011 
ADA kılavuzlarında öngörüldüğü gibi; her birey 
için yeni kan basıncı ve LDL hedef değerleri 
belirlendi ve HbA1C hedef değeri %6,5 olarak 
kabul edildi (21-23). Toplam kardiyovasküler risk 
zemininde yeni risk faktörü tanımları, “bilinen 
hastalığın olması ve/veya buna yönelik ilaç 
kullanımı ve/veya hastalığı bilinmeyip o hastalıkla 
ilişkili kılavuzlara göre hedef değerlerde olmama” 
olarak yapıldı.  

Diğer Risk Faktörleri: Yaş, cinsiyet, eğitim 
süresi, ailede demans öyküsü, depresyon, antiHT 
ilaç kullanımı, antiHL ilaç kullanımı ve antiDM 
ilaç/insulin kullanımına ait bilgiler kullanıldı. 

Nöropsiklojik Değerlendirme: Poliklinikte uzman 
nöropsikolog tarafından kognitif durumun farklı alt 
birimlerini içerentarama testlerinden biri olan 
vebilişsel bozukluğun erken aşamalarına daha 
duyarlı olduğu bilinen, özellikle de vasküler 
kognitif bozuklukta kullanılması önerilen bir test 
olan Montreal Bilişsel Değerlendirme (MoCA) 
ölçeği kullanılır (24-25). Sağlıklı bireyleri hafif 
kognitif bozukluğu (HKB) olanlardan ayırt etme 
kesme puanına göreMoCA≤21 olan kişiler 
“kognitif bozukluğu olan kişiler” olarak tanımlandı 
(26). Depresyon taraması amacıyla Geriatrik 
Depresyon Ölçeği (GDÖ) uygulandı ve GDÖ ≥14 
olanlar “depresyonda olan kişiler” olarak 
tanımlandı (27). 

Global Risk Skorları: Framingham Risk Skoru 
(FRS): yaş, total kolesterol, HDL kolesterol, 
sigara kullanımı, sistolik kan basıncı ve antiHT 
kullanımına ait veriler girilerek hesaplandı 
(28).ModifiyeFramingham İnme Risk Profili 
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(FSRP): yaş, sigara kullanımı, sistolik kan basıncı 
ve antiHT kullanımı, diyabet, kardiyovasküler 
hastalık, atriyalfibrilasyon ve sol ventrikülhipertro-
fisine ait veriler girilerek hesaplandı (29). Elde 
edilen skorlar “%0-9, %10-19, %20-29 ve %30-39 
ve %40-49” olarak kategorilere ayrıldı. Kardiyo-
vasküler hastalıkve/veya kardiyovasküler hastalık 
eş değeri ve/veya DM öyküsü olan kişiler FRS 
kılavuzunda yeni bir kardiyovasküler olay için 
yüksek riskli oldukları kabul edilerek risk hesapla-
manın yersiz olduğu belirtildiğinden yüksek riskli 
bu bireylerin FRS skoruen yüksek skor olan %20 
olarak kabul edildi (28, 30). ModifiyeFramingham 
İnme Risk Profilinde bu hastalıklar skorlama 
cetvelinde yer aldığından, hesaplanan değerlerde 
değişiklik yapılmadı. 

İstatistik: İstatistiksel analizler SPSS 16.0 
sürümü ile yapıldı. Vasküler risk faktörleri dışında 
kognitif duruma etki edebilecek diğer risk 
faktörlerinden bağımsız olarak, vasküler risk 
skorları ile kognitif bozukluk arasındaki ilişkiyi 
görebilmek amacıyla, her bir risk skorlama sis-
temi için ayrı ayrı olmak üzere iki ayrı regresyon 
analizi yapıldı. Modele katılacak bağımsız değiş-
kenler, kullanılan skorlama sistemi içerisinde yer 
alan risk faktörlerini içermeyecek şekilde (eşdoğ-
rusallık sorunu olmaması için) belirlendi. Sadece 
“yaş” sürekli değişkeni tüm skorlama sistem-
lerinde yer almasına rağmen kognitif bozukluğu 
belirlemede çok güçlü etkisi olduğu bilindiğinden 
ve kognisyona olan etkisi ile skorlama sistemi 
içerisindeki etki gücü farklı olabileceği düşünüldü-
ğünden, skorlama sistemleri ile yapılan benzer 
çalışmalarda da yapıldığı gibi, modellere bağımsız 
değişken olarak yine de eklendi. Modele girmeye 
aday değişkenlerin belirlenebilmesi amacıyla ilk 
olarak bağımlı değişken ile ilişkili olduğu düşünü-
len bağımsız değişkenlerin her biri ile tek değiş-
kenli regresyon modelleri kuruldu (31-32). Bu 
modellerde, bağımsız değişkenlerden istatistiksel 
olarak önemli olanını seçmede kullanılan Wald 
test istatistiğinin p<0.25 bulunan değişkenler çok 
değişkenli model için aday değişkenler olarak 
belirlendi (33). Sonrasında, belirlenmiş olan aday 
değişkenlerle çok değişkenli lojistik regresyon 
analizi yapıldı ve final modelde yer alması 
düşünülen aday değişkenlerin seçimi; geriye 
doğru eleme yöntemi kullanılarak yapıldı. Bağımlı 
değişkene en az etkisi olan değişkenler (p>0,05) 
her adımda sırasıyla çıkarılarak elendi ve final 
modele ulaşıldı.  

BULGULAR 

İstanbul Şişli FloranceNightingale Hastanesi 
İnme Ünitesi Primer Koruma Polikliniği’ne ardışık 
olarak başvurmuş 261 kişinin verileri retrospektif 
olarak değerlendirildi. 60 yaş ve üzeri 238 kişi 
vardı. İnme öyküsü olan 15, inme öyküsü olup 
olmadığı bilinmeyen 11, kardiyovasküler hastalık 
ve/veya diyabet dışındaki kardiyovasküler has-
talık eş değeri öyküsü olan 34ve buna ait verilerin 
bilinmediği 8,kognitif değerlendirme verisi eksik 
olan 3 kişi incelemeden çıkarıldı. Toplam 167 kişi 
incelemeye alındı. Tablo 1’de demografik bilgiler 
ve risk faktörlerinin dağılımı yer almaktadır. Tüm 
grubun yaş ortalaması 686 idi ve %76’sı 
kadındı. Kognisyonu bozuk olan 55 kişi (%33) 
vardı. Bireylerin toplam kardiyovasküler risk 
zemininde yeni risk faktörü tanımlarına göre 
hipertansiyon %71, hiperlipidemi %83 ve diyabet 
oranı %20 idi. Her bir risk skorlama sistemi için 
ayrı ayrı yapılacak olan lojistik regresyon 
modellerine girmeye aday değişkenlerin 
belirlenebilmesi amacıyla, bağımlı değişken olan 
kognitif bozuklukla ilişkili olduğu düşünülen 
bağımsız değişkenlerin her biri ile tek değişkenli 
regresyon modelleri kuruldu. Tablo 2’de kognitif 
bozuklukla ilişkili olabileceği düşünülen olası 
değişkenlerin tek değişkenli lojistik regresyon 
sonuçları verilmiştir (her iki skorlama sisteminin 
verileri birlikte gösterilmiştir). Wald test istatistiği 
sonucunda olasılık düzeyi 0,25’in altında (p<0.25) 
bulunan yaş, eğitim süresi, alkol kullanımı, 
sedanter yaşam, obesite/kilo fazlası, antihiperlipi-
demik tedavi, antidiyabetik tedavi, depresyon, 
FRS ve FSRP değişkenleri çok değişkenli model 
için aday değişkenler olarak belirlendi. Modifiye 
Framingham İnme Risk Profili ile yapılan çok 
değişkenli lojistik regresyon analizinin final 
modelinde FSRP yer almamaktaydı (Tablo 3). 
Framingham Risk Profili ile yapılan çok değişkenli 
lojistik regresyon analizinin final modelinde ileri 
yaş, düşük eğitim süresi, alkol kullanmama, 
antihiperlipidemik tedavi kullanma ve FRS’de 
%10’luk artış, kognisyonun bozuk olma olasılı-
ğını(sırasıyla 1,104; 0,807; 0,262; 0,356; 1,669 
kat) arttırmaktaydı (Tablo 4). Kurulan modelin 
HosmerLemeshow doğru sınıflandırma oranı 
%83,2 idi (Tablo 5). Denklemin sensitivitesi 
%65,5, spesifitesi %92,0 idi (Uyum iyiliği 
katsayısı: Nagelkerke R2: 0,509). 
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Tablo 1. Demografik Bilgiler ve Risk Faktörlerinin Dağılımı. 

Toplam 

Kognitif 
Bozukluk 
Olmayan 

Kognitif 
Bozukluk 
Olan 

Bağımsız Değişkenler N= 167 
N=112 
(%67) 

N=55  
(%33) 

Yaş, yıl, ortalama (SD) 68 (6) 67(6) 70 (7) 
Eğitim düzeyi, yıl, ortalama (SD) 10 (5) 12(4) 7(5) 
Cinsiyet, kadın, n (%) 127 (%76) 86 (%77) 41 (%75) 
Alkol kullanımı, n (%) 73 (%44) 63 (%57) 10 (%18) 
Sedanter yaşam, n (%) 143 (%86) 90 (%80) 53 (%96) 
Obezite/kilo fazlalığı, n (%) 151 (%90) 97 (%87) 54 (%98) 
Global kardiyovasküler risk zemininde hiperlipidemi, n (%) 138 (%83) 94 (%84) 44 (%80) 
Global kardiyovasküler risk zemininde hipertansiyon, n (%) 118 (%71) 75 (%67) 43 (%78) 
Global kardiyovasküler risk zemininde diabetes mellitus, n (%) 34 (%20) 16 (%14) 18 (%32) 
Antihiperlipidemik ilaç kullanımı, n (%) 61 (%37) 49 (%44) 12 (%22) 
Antidiyabetik ilaç kullanımı, n (%) 27 (%16) 13 (%12) 14 (%26) 
Depresyon, n (%) 30 (%18) 14 (%13) 16 (%29) 
Ailede demans öyküsü, n (%) 29 (%17) 21 (%19) 8 (%15) 
Framingham Risk Skoru, median (IQR) 8 (3-20) 6 (2-14) 14 (4-20) 
Framingham Risk Skoru, n (%) 

%0-%9 92 (%55) 71 (%63) 21 (%38) 
%10-%19 27 (%16) 17 (%15) 10 (%18) 
%20-% 29 46 (%28) 22 (%20) 24 (%44) 
%30-%39 2 (%1) 2 (%2) 0 
%40-%49 0 0 0 

Modifiye Framingham İnme Risk Profili, median (IQR) 7 (4-11) 6 (4-11) 8 (4-13) 
Modifiye Framingham Stroke Risk Profile, n (%) 

%0-%9 112 (%67) 81 (%72) 31 (%56) 
%10-%19 42 (%25) 26 (%23) 16 (%29) 
%20-% 29 8 (%5) 2 (%2) 6 (%11) 
%30-%39 3 (%2) 3 (%3) 0 
%40-%49 2 (%1) 0 2 (%4) 

Kısaltmalar: IQR: çeyrekler arası aralık; n: sayı. 

Tablo 2. Kognitif Bozuklukla İlişkili Olabileceği Düşünülen Bağımsız Değişkenlerin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon 
Modellerine İlişkin Sonuçları (her iki skorlama sisteminin verileri birlikte gösterilmiştir). 

EXP(B) için 
%95,0 G.A 

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

-2 Log
Olabilirlik

Değeri G  Lower Upper 

Sabit 211,660 

Yaş 0,090 0,028 10,018 1 0,002 1,094 200,962 10,697 1,035 1,157 

Eğitim süresi -0,260 0,045 33,253 1 0,000 0,771 165,338 46,322 0,706 0,842 

Alkol kullanımı -1,755 0,398 19,441 1 0,000 0,173 188,462 23,198 0,079 0,377 

Sedanter Yaşam 1,868 0,759 6,066 1 0,014 6,478 202,325 9,335 1,465 28,650 

Obesite/kilo fazlası 2,122 1,047 4,112 1 0,043 8,351 204,396 7,264 1,073 64,958 

Hiperlipidemi, toplam 
kardiyovasküler risk 
zemininde -0,267 0,424 0,395 1 0,530 0,766 211,270 0,390 1,334 1,759 

Antihiperlipidemik tedavi -1,025 0,378 7,353 1 0,007 0,359 203,641 8,018 0,171 0,753 

Antidiabetik tedavi/insulin 0,956 0,428 4,995 1 0,025 2,600 206,706 4,953 1,125 6,012 

Depresyon 1,055 0,412 6,555 1 0,010 2,872 205,119 6,541 1,281 6,440 

Ailede demans öyküsü -0,304 0,453 0,452 1 0,501 0,738 211,194 0,466 0,304 1,791 

Framingham risk skoru 
%10’ luk artış 0,556 0,184 9,114 1 0,003 1,743 202,329 9,330 1,215 2,500 

Modifiye Framingham İnme 
Risk Profili Skoru %10’ luk 
artış 0,493 0,214 5,290 1 0,021 1,637 206,098 5,561 1,076 2,492 

Kısaltmalar: G.A.: Güven aralığı. 
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Tablo 3. Modifiye Framingham İnme Risk Profili Skorunun Yer Aldığı Regresyon Analizinde Adımsal Seçim Metotlarından 
Olabilirlik Oran Test İstatistiğine Dayalı Geriye Doğru Eleme Yöntemi (Backward LR Elimination Method) Kullanılarak 
Elde Edilen En Uygun Çok Değişkenli Lojistik Regresyon Modeli. 

EXP(B) için %95,0 
G.A.  

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Lower Upper 
Yaş 0,114 0,037 9,480 1 0,002 1,120 1,042 1,204 
Eğitim süresi -0,220 0,052 17,561 1 0,000 0,803 0,724 0,890 
Alkol kullanımı -1,171 0,467 6,286 1 0,012 0,310 0,124 0,774 
Obesite/kilo fazlası 2,005 1,186 2,86 1 0,091 7,429 0,727 75,899 
Antihiperlipidemik tedavi -1,044 0,461 5,121 1 0,024 0,352 0,143 0,870 
Sabit -7,510 2,952 6,472 1 0,011 0,001 
-2 Log olabilirlik değeri: 140,245

Tablo 4. Framingham Risk Profili Skorunun Yer Aldığı Regresyon Analizinde Adımsal seçim metotlarından olabilirlik oran test 
istatistiğine dayalı geriye doğru eleme yöntemi (backward LR elimination method) kullanılarak elde edilen en uygun 
Çok Değişkenli Lojistik Regresyon Modeli. 

EXP(B) için %95,0 
G.A

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Lower Upper 

Yaş 0,099 0,038 6,968 1 0,008 1,104 1,026 1,188 

Eğitim süresi -0,215 0,053 16,462 1 0,000 0,807 0,727 0,895 

Alkol kullanımı -1,341 0,489 7,506 1 0,006 0,262 0,100 0,683 

Obesite/kilo fazlası 2,001 1,219 2,694 1 0,101 7,399 0,678 80,743 

Antihiperlipidemik tedavi -1,033 0,469 4,854 1 0,028 0,356 0,142 0,892 

Framingham risk skoru %10’ luk artış 0,512 0,242 4,468 1 0,035 1,669 1,038 2,682 

Sabit -7,429 2,977 6,226 1 0,013 0,001 

-2 Log olabilirlik değeri: 135,700

Tablo 5. Final Model Kullanılarak Yapılan Sınıflandırma Tablosu 

Beklenen Frekansı 

Kogntif Bozukluk 

normal bozuk 
Doğru Sınıflandırma 

Yüzdelikleri 

Normal 103 9 92,0 SPESİFİTE Gözlenen Frekansı 

Bozuk 19 36 65,5 SENSİTİVİTE 

Modeli Doğru Sınıflandırma Yüzdesi 83,2 

Kesim Noktası: 0,50 

Tüm bu sonuçlar, kurulan modelin spesifitesinin 
yüksek, sensitivitesinin biraz daha düşük ancak 
%83,2 oranında doğru sınıfladığını göstermek-
tedir. Bu da FRS’yi kullanarak kognitif bozukluğu 
tahmin etmek yüksek oranda doğru bir tahmin 
yöntemiyken (OR:1, 669, %95GA 1,038-2,682) 
FRSP ile benzer bir sonuç elde edilememiştir. 

TARTIŞMA 

İnsan ömrünün uzaması ile beraber insidansı 
giderek artan ve yüksek sağlık giderlerine sebep 
olan kognitif bozukluğu erken evrede yakalamak, 
tedavi etmek, risk faktörlerini saptamak ve müm-
künse önleyebilmek toplum sağlığı açısından 
oldukça önemlidir. Yapılan patoloji çalışmaları ve 
toplum temelli araştırmalar sonucunda, ileri yaşta 

nörodejenerasyon ile vasküler beyin hasarının 
kognisyon üzerine etkilerinin eş zamanlı ve 
sinerjistikolduğu düşünülmüş ve kognitif bozuk-
luktan korunmadavasküler risklerini kontrol 
altında tutmanın önemi vurgulanmıştır.  

Bu bilgilerden yola çıkarak İstanbul Şişli Florence 
Nightingale Hastanesi İnme Merkezi bünyesinde 
ortak vasküler etiyoloji göz önünde bulun-
durularak inme ve demansı önlemeye yönelik 
“Primer Koruma Polikliniği” oluşturulmuştur. 
Çalışmamızda, bu polikliniğe ardışık olarak 
başvurmuş, bilinen kognitif bozukluğu ve kardiyo/ 
serebrovasküler hastalığı olmayan kişilerin 
verileri incelenmiş ve kesitsel olarak global 
vasküler riskin kognitif durumu tahmin etmedeki 
katkısı araştırılmıştır. Populasyonumuzkadın 
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ağırlıklıydı (%76) vebu yaş grubundakikadın 
nüfusun yüksek olmasıyla ilişkiliolabileceği düşü-
nüldü. Yaş ortalaması (686)çok yüksek değildi. 
Eğitim düzeyleri yüksekti. Düzenli sigara kullanan 
az sayıda kişi (%15) vardı. Hiç alkol kullanmamış 
kişiler (%56) çoğunlukta idi. Büyük çoğunluğu 
sedanter yaşıyordu (%86) ve obez/kilo fazlasıydı 
(%90). Vasküler riskler açısından bakıldığında 
gelişmiş ülkelerdeki HT prevalansı yaşlı bireylerde 
%53-%72 arasında, ülkemizde %75.1iken çalış-
mamızda%71 olmak üzere bu değerler arasın-
daydı (34, 35). Gelişmiş ülkelerde 35-74 yaş 
arası HLprevalansı %47-55 iken ülkemizde yapıl-
mış bir çalışmada genel prevelansın%29.1 
olduğu saptanmıştır (36). Çalışma grubumuzun 
%83’ünde HL olmakla birlikte oldukça fazlaydı 
(37). Bunun tanımlamadaki farklılıktan kaynaklan-
dığı düşünüldü. Türkiye DM prevalans çalışma-
sına göre 60 yaş ve üzerinde %30-43 arasında 
görülen DM, Avrupa ülkelerinde %13-10, çalışma 
popülasyonumuzda ise bu değerlere yakın (%20) 
görülmekteydi (36, 37). 

Bugüne kadar yapılan çalışmaların hiçbirinde 
toplam kardiyovasküler risk zemininde söz 
konusu risk faktörleri, müdahale gerektiren hedef 
değerleri kıstas alınarak yeniden tanımlanmamış 
ve toplam kardiyovasküler risk zemininde bireyler 
değerlendirilmemiştir. Mevcut kılavuzları kullan-
manın klinik pratikte kolay olmaması bunun 
nedenlerinden biri olabilir. Bu nedenle de çalış-
mamızda on yıllık koroner arter hastalığı ve inme 
riskini öngördüren sırasıyla FRS ve FSRP 
cetvelleri kullanılmıştır. Grubun ortalama FRS 
skoru 8, ortalama FRSP skoru 7 idi. Bu değer-
lerin düşük olması, kişilerin risk faktörleri bulunsa 
bile bunların kontrol altında olduğunu göstermek-
teydi. Yapılan regresyon analizleri sonucunda 
risk skorlama cetvellerinden sadece FRS 
skorlarındaki yüzde onluk artışın o andaki kognitif 
bozukluğu tahmin etmede etkili olduğu görüldü 
(OR: 1,669 %95 G.A: 1,038-2,682). Vasküler 
riskleri yüksek oranda kontrol altında olan bir 
topluluk olmasına rağmen eğitim ve yaştan 
bağımsız olarak kötü kognitif skorla ilişkili olması 
ilişkinin gücünü yansıtması açısından anlamlı 
bulunmuştur. 

Vasküler risk faktörlerinin kognitif durumla ilişki-
sini araştıran birçok çalışmada çok çeşitli testler 
ve bataryalar kullanılmıştır (38-39). Ancak günlük 
pratikte bataryaların uygulanması çok mümkün 

değildir. Bu nedenle çalışmaların bazılarında 
tarama testleri, özellikle deminimental durum 
ölçeği (MMSE)tercih edilmişse de bu test hem 
kognitif bozulmanın geç dönemine hem de bellek 
bozukluğuna daha duyarlıdır. Çalışmamızda, 
bilişsel bozukluğun erken aşamalarına daha du-
yarlı olması, VKH’de kullanılmasının önerilmesi 
nedeniyle MoCAkullanıldı (24-25). Popülasyonun 
MoCA skor ortalaması 226 idi ve %67’ sinin 
kognitif bozukluğu yoktu.  

Literatürde risk skorlama sistemleri ile yapılan 
çalışmaların çoğu kesitseldir (31-32). Çok sayı-
daki inme ve demans öyküsü olmayan hasta 
gruplarında, FSRP ile kognitif bozukluğun farklı 
alt tipleri regresyon analizi yapılarak incelenmiş 
ve özellikle frontal tipte kognitif bozukluk ile risk 
skorundaki yüzde onluk artış ilişkili bulunmuştur. 
Son olarak 2009’ da yapılan 10 yıl takip süreli 
boylamsal bir çalışmada kardiyovasküler hastalık 
öyküsü olmayan, 5157 kişiden oluşan, ortalama 
yaşın 55 olduğu çalışmada, önceki çalışmalardan 
farklı olarak, tüm kardiyovasküler hastalıkların 10 
yıllık risk tahminini ölçmek amacıyla yeni geliş-
tirilmiş olan Framingham Genel Kardiyovasküler 
Hastalık Risk Profili ve FSRP kullanılmıştır (40). 
Farklı kognitif alanlara duyarlı testler yapılmış ve 
regresyon analizi sonucunda her iki risk sko-
rundaki yüzde onluk artışın global kognitif skor-
larda ve semantik akıcılıkta bozulma ile ilişkili 
olduğu görülmüştür (41). Bizim çalışmamızda 
ilginç olan; koroner kalp hastalığı riskini sapta-
mada kullanılan risk skorlama sisteminin kognis-
yonla ilişkisi bulunurken, inmeyi öngördüren 
skorlama sistemiyle benzer ilişkinin saptanama-
masıdır. Bunun nedeninin inme skorlama 
sisteminin daha ziyade geçirilmiş kardiyovasküler 
hastalıkları ön planda tutarken çalışma popülas-
yonumuzda olduğu gibi kardiyovasküler hastalık 
öyküsü olmayan bir grupta kullanılmasından 
kaynaklandığı düşünüldü. 

Çalışmada yapılan regresyon analizlerinin bir 
diğer sonucu ise alkol kullanımının ve antihiperli 
pidemik tedavi kullanımının kesitsel olarak 
kognisyonu belirlemede eğitim süresi ve yaştan 
bağımsız olarak anlamlı bir ilişki içinde olmasıydı. 
Literatürde orta düzeyde alkol kullanımının, hiç 
alkol kullanmamaya göre daha iyi kognisyonla 
ilişkili olduğunu gösteren birçok çalışma vardır 
(42,43). Bizim çalışmamızda da alkol kullanan-
lardan sadece 5 kişi her gün alkol kullanmaktaydı 
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ve ortalama kadeh sayısı 3, SD:2 idi. Bu sonuçlar 
da çalışmamızda alkol kullananların orta düzeyde 
alkol kullandığı ve literatürle benzer olarak da 
kognisyonun iyi olması ile ilişkili olduğu 
görüldü.Antihiperlipidemik tedavi ile kognisyon 
arasındaki ilişkiyi gösteren literatürde birçok 
çalışma vardır. Bu çalışmaların bir kısmında 
statin kullanımı ile kognisyon arasında anlamlı 
ilişki saptanmazken birçok çalışmada statin 
kullanımın AH gelişimini veya kognitif bozukluk 
gelişimini yavaşlattığı gösterilmiştirve genel kanı 
statinler ile kognitif bozukluk arasında patofiz-
yolojik bir ilişki olduğu, muhtemelen statinlerin 
önleyici ve tedavi edici etkileri olduğu yönündedir 
ancak uzun takip süreli, plasebo kontrollü çalış-
malar gerekmektedir (44-47). Çalışmamızda 
antiHL kullanımı ile normal kognisyon arasında 
ilişki olduğu görülmüştür. Çalışmamız küçük bir 
kohort çalışması olmasına rağmen böyle bir 
ilişkinin saptanması ilişkinin güçlü olduğunu 
düşündürmüştür.  

Çalışmamızdaki populasyonun genel özellikleri 
göz önünde bulundurulduğunda; orta yaşlı, eğitim 
düzeyi yüksek, kadın ağırlıklı, sedanter yaşayan 
ve çoğunlukla obez/kilo fazlası olan, sigara-alkol 
kullanım oranlarının çok yüksek olmadığı, vas-
küler riskler açısından düşük riskli olan bir gruptu. 
Çalışma populasyonunun az sayıda olmasına 

rağmen, risk faktörleri açısından bu derece kont-
rol altında olan ve inme ile diğer kardiyovasküler 
hastalık öyküsü olmayan bir grupta bu ilişkinin 
saptanabilmiş olması, vasküler risk ile kognisyon 
arasında sıkı ve güçlü bir ilişki olduğunu 
düşündürmektedir.  

Çalışmamızın sınırlayıcı özelliklerinden en 
önemlisi araştırma kohortununaz sayıda ve 
toplumu yansıtan bir örneklem olmamasıdır. 
Çalışmamız yüksek sosyo-kültürel bir çevre 
içinde yaşayan, yüksek oranda medikalize, gün-
lük yaşam koşullarında korunma amaçlı hekime 
başvuran yaşlı hastalarda elde edilen bulguları 
yansıtmaktadır. Bu anlamda batılı kaynaklarda 
araştırılan kohortlar ile benzerlikler göstermek-
tedir.   

SONUÇ 

Bu çalışmada vasküler risk faktörleri ile kognitif 
durum arasındaki potansiyel ilişki günlük hayat 
şartlarında araştırıldı. İnme ve demansprimer 
korunma polikliniğine başvuran, kardiyovasküler 
hastalık öyküsü olmayan, 60 yaş ve üzeri 
bireylerde koroner kalp hastalığını öngördüren bir 
risk skorlama sisteminin kesitsel olarak yaş ve 
eğitim düzeyinden bağımsız olarak kognisyonla 
ilişkili olduğu gösterildi.   
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