
Değerl� Bakım Verenler, 
 
Demans (bunama) yaşla b�rl�kte görülme sıklığı artan
öneml� b�r yaşlılık sorunudur. Alzhe�mer hastalığı en sık
karşılaşılan demans t�p�d�r. Son zamanlarda Alzhe�mer
hastalığında tedav� ve aşı çalışması hakkında pek çok
güncel haber yapıldı.  S�zlerde bu konularda merak
ett�kler�n�z� bu sayıda bulab�leceks�n�z. Sayımızda yer alan
Aducanumab tedav�s� hakkında b�lmen�z gerekenler�,
Alzhe�mer hastalığında umut ver�c� aşı çalışması hakkındak�
yazıları key�fle okumanızı d�ler�z. 

Dokuz Eylül Ün�vers�tes� Ger�atr� B�l�m Dalı ve Hemş�rel�k
Fakültes�n�n destekler�yle ayda b�r yayınlanan bu bülten,
yaşlı b�reylere gönülden h�zmet eden s�z değerl� bakım
verenler �ç�n hazırlanmıştır. Hastalarımızın yanı sıra s�zler de
b�zler �ç�n oldukça öneml�s�n�z. Ve artık yalnız değ�ls�n�z. 

Sağlıklı ve güzel günler�n b�r an önce gelmes� d�leğ�yle…
 
 
 
 
 
 
 

 
Prof. Dr. Ahmet Turan IŞIK

DEÜ Ger�atr� BD Öğret�m Üyes�
Doç. Dr. Burcu AKPINAR SÖYLEMEZ

DEÜ Hemş�rel�k Fakültes� Öğret�m Üyes�

BU SAYIDA:

Edİtörden
Ahmet Turan IŞIK
Burcu AKPINAR SÖYLEMEZ

ALZHEIMER HASTALIĞINDA
UMUT VERİCİ AŞI ÇALIŞMASI
F. Sena dost

Aducanumab Hakkında
Merak Ettİklerİnİz
ÖZGE DOKUZLAR

BAKIM VEREN
BÜLTENİ 20212021

SAYI:2SAYI:2



 
Alzhe�mer Hastalığında
Umut Ver�c� Aşı Çalışması
Uzm. Dr. F. Sena DOST

Demans, b�rey�n günlük yaşam
akt�v�teler�nde ger�lemeye neden olan,
b�l�şsel fonks�yonlarda b�rden fazla alanda
bozulma �le kend�n� gösteren ve b�rey�n
bağımsızlığının kaybına, özürlülüğüne,
bakıma �ht�yaç duymasına ve ölümüne
neden olan �lerley�c� sey�rl� b�r ger�atr�k
sendromdur. Demansın en sık sebeb�
Alzhe�mer Hastalığı (AH) olup sıklığı 65 yaş
üstü k�ş�lerde %10, 80 yaş üstünde �se %47
düzey�nded�r. Günümüzde yaşlılarımızın ve
a�leler�n�n korkulu rüyası hal�ne gelen AH
yaklaşık b�r asır önce Dr. Alzhe�mer
tarafından tanımlanmış olmasına rağmen,
AH gel�ş�m�nde rol oynayan süreçler bugün
hala net olarak ortaya konulamamıştır. Bu
durum, kür sağlayacak tedav� seçenekler�n
gel�şt�r�lememes�nde etk�l� rol
oynamaktadır.

Demans tedav�s�: hastalık kl�n�k olarak
ortaya çıkmadan önce önley�c� g�r�ş�mler,
hastalık ortaya çıktıktan sonra bulguların
�y�leşt�r�lmes� ya da hastalığın seyr�n�n
değ�şt�r�lmes�ne (kür) yönel�k g�r�ş�mler,
hastalığın yıkıcı etk�s�n�n azaltılması ve
yaşam kal�tes�n�n artırılmasına yönel�k
g�r�ş�mler� kapsamaktadır.

Haf�f AH vakalarında semptomat�k tedav�
�ç�n yaygın olarak kullanılan �laçların yarı
ömürler�n�n kısa olması, geç�c� ve zayıf etk�l�
olmaları, kl�n�k kullanımda sık ve ş�ddetl� yan
tes�rler oluşturması g�b� özell�kler�
�stenmeyen etk�lerd�r.  D�ğer taraftan,
günümüzde �laç sektörü, güvenl�ğ� ve
etk�nl�ğ� daha yüksek �laçlar gel�şt�rmek �ç�n
araştırmalarını hala sürdürmekted�rler.

Son dönemde FDA tarafından 2003 yılından
�t�baren aducanumab �lk kez b�r AH �lacı
olarak onay almıştır. Aducanumab, AH’de
bey�nde b�r�ken Aβ plaklarındak� b�r ep�topa
karşı �nsan IgG1 monoklonal ant�korudur.
Sadece erken dönemde kullanım onayı bu
�lacın etk�nl�ğ� ve yan etk�ler� konusunda
daha çok çalışmaya �ht�yaç vardır. 

15 Kasım 2021’de Molecular Psych�atry’de
AH’ye karşı aşı gel�şt�r�lmes� �le �lg�l� b�r
makale yayımlandı. Bu b�l�msel gel�şme
hek�mler�, hastaları, hasta yakınları ve
hastalık end�şes� taşıyan k�ş�ler �ç�n �lg�
çek�c� b�r haber oldu. Bu çalışmayı
�nceleyecek olursak; AH’de bey�nde b�r�ken
am�lo�d-beta plakları mevcuttur. Normalde
olmaması gereken bu plakların b�r�k�m�n�n
hastalıkla �l�şk�l� olduğu b�l�nmekted�r.
Am�lo�d-beta plaklarının b�rçok formu
mevcuttur ve hastalık gel�ş�m� �le daha �l�şk�l�
olduğu am�lo�d-beta plağı (N-truncated
AβpE3-42) bağlayan (etk�s�zleşt�ren) b�r aşı
(TAPAS) araştırılmış. AH özell�ğ�ne sah�p
fareler üzer�nde yürütülen bu kapsamlı ve
�y� yürütülen araştırmada, b�l�m adamları
enjeks�yon yoluyla uygulanan b�r aşının
fareler�n bey�nler�nk� şeker (glukoz)
kullanımını arttırdığı, s�n�r hücreler�n�n
ölümünün azalttığı ve de öğrenmeler�n�
�y�leşt�rd�ğ� tesp�t ed�lm�şt�r. 

Bu çalışmanın unun umut ver�c� yen� b�r
yaklaşım olab�leceğ�n� düşünmekle b�rl�kte
herhang� b�r yen� �laç g�b�, bu tedav�n�n de
�nsanlarda b�r d�z� kl�n�k denemeden
geçmes� gerekt�ğ�n� ve �nsanlarda da
başarılı olduğunun kanıtlanması gerekt�ğ�n�
aklımızdan çıkarmamalıyız.
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ADUCANUMAB HAKKINDA
MERAK ETTİKLERİNİZ
Uzm. Dr. Özge DOKUZLAR

Aducanumab: B�lmen�z Gerekenler
Aducanumab, haf�f evredek� Alzhe�mer
hastalığının tedav�s�nde kullanılan ve son 18
yıldır Alzhe�mer tedav�s� �ç�n onaylanan �lk
�laçtır. Sadece semptomları tedav� etmekle
kalmayıp Alzhe�mer hastalığının �lerlemes�n�
de yavaşlatab�leceğ� düşünülen �lk
tedav�d�r. Ancak, ABD'n�n Gıda ve İlaç
Da�res� (FDA) bu �lacı kend� danışma
kurulunun tavs�yeler�ne rağmen normalden
daha hızlı onaylaması, bazı tıp uzmanlarının
�lacın güvenl�ğ� ve etk�nl�ğ� hakkında daha
fazla araştırmaya �ht�yaç olup olmadığını
sorgulamasına neden olmuştur.

Aducanumab Nasıl Etk� Eder?
Aducanumab b�r ant�kordur.  Ant�korlar,
bağışıklık s�stem� tarafından vücudumuzdan
atılması gereken moleküller� “�şaretler”
veya “et�ketler”. Bunlar normalde bakter�,
v�rüs ve toks�nlerd�r. Aducanumab �se
Alzhe�mer hastalığının ana �şaretler�nden b�r�
olan, bey�nde b�r�ken ve nöronların ölümüne
yol açab�len am�lo�d-beta adı ver�len prote�n
plaklarını hedef alır. Aducanumab kend�n�
am�lo�d-beta plaklarına bağladığında, vücut
savunma s�stem� bu plakları yok ederek
yanıt ver�r. B�l�m adamları, aducanumabın
bey�n hücreler�n�n ölmes�n�
engelleyeb�leceğ�n� ve bellek kaybını
yavaşlatab�leceğ�n� düşünmekted�r. Ancak,
aducanumab Alzhe�mer hastalığının
�lerley�ş�n� tamamen durdurmaz veya
ters�ne çev�rmez.

Aducanumab nasıl uygulanır?
Aducanumab, ayda b�r kez b�r �ğne veya
kateter yoluyla doğrudan damar �ç�ne
(�nfüzyon şekl�nde) ver�l�r. Her b�r �nfüzyon
süres� yaklaşık 1 �la 3 saat arasında değ�ş�r.
Aducanumab tedav�s� uzun sürel� (en az b�r
yıl) b�r tedav�d�r.
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Aducanumab tedav�s� k�mler �ç�nd�r?
Aducanumab, erken evre Alzhe�mer
hastalığı olan k�ş�ler �ç�n uygundur. Tüm tıbb�
tedav�lerde olduğu g�b�, tedav� �ç�n uygunluk
çeş�tl� faktörlere bağlıdır.

Aducanumab ne �ç�n DEĞİLDİR?
Aducanumab, Alzhe�mer hastalığı dışındak�
herhang� b�r demans tedav�s� �ç�n uygun
değ�ld�r. Alzhe�mer hastalığının orta ve geç
evreler�ndek� hastalarda da etk�nl�ğ�
göster�lemem�şt�r.

B�l�m Ne D�yor?
Aducanumabın etk�nl�ğ� �k� büyük çalışma �le
�nceled�. Her �k�s�nde de aducanumab beta-
am�lo�d plaklarının sayısını azalttı.
Çalışmalardan b�r�, �lacın yüksek dozlarının
düşünme, hafıza ve fonks�yonsell�k �le �lg�l�
sorunları haf�fçe yavaşlattığını, ancak
durdurmadığını veya ters�ne çev�rmed�ğ�n�
buldu. D�ğer çalışmada �se tedav�n�n yararı
göster�lemed� ve çalışma erken durduruldu.

İlacın etk�nl�ğ�n� gösteren tek b�r çalışma,
FDA danışma kurulunun onayı �ç�n yeterl�
değ�ld�, ancak FDA �lerlemeye karar verd�
ve aducanumaba şartlı ruhsat ver�ld�.
Aducanumabı yapan ş�rket olan B�ogen'e
�lacın olası yararını b�r “onay sonrası”
çalışmada doğrulaması �ç�n 9 yıl süre
ver�ld�.

FDA, �lacın hızlı onaylanmasıyla �lg�l�
end�şeler neden�yle karar verme sürec�ne
da�r b�r soruşturma başlattı. Bazı hastane
s�stemler�, güvenl� ve etk�l� olduğunu
gösteren daha fazla araştırma olana kadar
aducanumabı hastalara vermemeye karar
verd�.



Yan Etk�ler� Nelerd�r?
Her �laç g�b� aducanumab'ın da yan
etk�ler� vardır. Çalışmalar sırasında en
sık görülen yan etk�ler ARIA (am�lo�d �le
�lg�l� görüntüleme anormall�kler�), b�r tür
serebral ödem ve bey�nde kanamadır.
ARIA, genell�kle herhang� b�r semptoma
neden olmayan, ancak c�dd� olab�len
yaygın b�r yan etk�d�r. Bey�nde,
genell�kle zaman �ç�nde kend� kend�ne
çözülen geç�c� b�r ş�şl�k olarak görülür.
Aynı zamanda, am�lo�d�n bey�nden
çıkarılması, kan damarlarından da
am�lo�d� uzaklaştırır, bu da beyn�n
yüzey�nde küçük kanama lekeler�
oluşturab�l�r. Bu nedenle, aducanumab
tedav�s� sırasında herhang� b�r değ�ş�kl�ğ�
�zlemek �ç�n per�yod�k bey�n MRI
taramaları gerekl�d�r. D�ğer bazı yan
etk�ler� �se şunlardır:
• Baş ağrısı
• Düşme
• İshal
• B�l�nç bulanıklığı, konfüzyon

F�yatı ne kadar?
Aducanumab �ç�n Amer�ka B�rleş�k
Devletler�'nde bey�n görüntülemeler� ve kan
testler� g�b� d�ğer ücretlerle b�rl�kte yılda
yaklaşık 56.000 $ ödeme yapılması
gerekeb�leceğ� b�ld�r�ld�. Sağlık s�gorta
ş�rketler� veya sosyal güvenl�k kurumları
tarafından karşılanıp karşılanmayacağını
henüz b�l�nm�yor.

Bana Uygun Olab�l�r m�?
Bu ancak b�r doktorun yardımıyla
cevaplayab�leceğ�n�z b�r soru.
Aducanumabı denemekle �lg�len�yorsanız,
doktorunuzdan artılarını ve eks�ler�n�
açıklamasını �stey�n.
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