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Tlbbm geli§mesi ile insanoglunun ya§am siiresinin artmasl, bireyleri kaliteli bir

uzun ya§am araYl§ma itmi§tir. Ya§lanma He ortaya ~lkabilecek olan sorunlardan

biri de, "kaliteli ya§aml" tiimiiyle etkileyecek bir rahatslzhk olan demanstrr. Bu

~ah§mada,hafif Alzheimer demansl ele ahnml§trr.

Ara§trrmanm ~all§ma grubunu, vaka grubu ve kontrol grubu olu§turmaktadrr.

Vaka grubunu, Haziran-Eyliil 2004 tarihleri arasl Osmangazi Universitesi

Noroloji Servisi Demans polikliniginde ve Ankarada yer alan resmi bir saghk

kurumunda olasl Alzheimer demansl tamsl alml§ ve MMSE sonu~larl 20-23

arasmda olan 20 birey olu§turmaktadrr. Kontrol grubunu ise, ba§ka bir sebeple

Noroloji, Noro§irurji ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon servislerine ba§vurmu§,

herhangi bir mental problemi olmayan bireyler arasmdan se~ilmi§ 20 ki§i

olu§turmaktadrr. Her iki grupta yer alan bireylerin ya§lan 60 He 80 arasmda

degi§mektedir.

c;ah§mamn amaci ise bu iki farkll grup arasmda "Mazili Bireylerde Dil ve

Konu§ma Becerilerini Degerlendirme Aracl" kullamlarak, vaka grubunun dilsel

ozelliklerinin non,nal gruba gore hangi ogelerde sapmalar gosterdigini ortaya
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koymaktrr. Dilsel ogeler dil ve bi1i§sel i§levler, i§itsel anlama, tekrarlama, sozcok

bulma ve adlandrrma, dilbilgisi degerlendirme, okuma, yazma ve dil k.ullamm

i~levleri olmak lizere 8 boliim altmda degerlendirilmi§tir.

Calt§manm sonucunda, tUm dilsel ogelerde, kontrol grubuna ktyasla anlamh

farklthk gozlenmi§tir. Ozellik1e dil ve bili§sel anlama ve okuma degerlendirme

bolumlerinde gozlemlenen farklthk diger bolumlere ktyasla daha fazladrr.

Boliimler aynntth olarak incelendiginde, sesli okuma ve i~inden okuma becerisi

sonucunda alman cevaplarda, otomatik adlandrrmada ve kategorik adlandtrmada

gozlemlenen ba§art oram kontrol grubuna gore dU§iiktiir.
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ABSTRACT

COMPARING LANGUAGE F1JNCTIONS OF TIlE ELDERLY

BETWEEN THE AGE OF 60 - 80

WITH AND WITHOUT MILD ALZHEIMER'S DEMENTIA

Ozlem CANGOKCE

Language and Speech Therapy Major

Anadolu University, Institute ofHealth Sciences, October, 2004

Advisor: Assist. Prof. Dknur MaVIS

By the progressive development of the field of medicine, the life ofhuman beings

has become longer, and this directs the individuals to search for a more qualified

and a better life style. One of the disorders caused by aging is dementia which

affects 'the quality of life' as a whole. This study aims to investigate the disorder

which is also described as the beginning level of dementia named as Mild

Alzheimer's Disease.

The study group of the research included an experimental group and a control

group. The experimental group consisted 20 individuals, whose Mini Mental

Standardized Examination (MMSE) results were between 20 and 23. They

referred to Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of

Neurology, Dementia Service in Eski~ehir and a formal Speech Therapy Center in

Ankara between June-September 2004. The experimental group consisted of 20

people with no mental problems but were chosen from the patients of different

departments in the hospital (Neurology, Neurosurgery and, Physical Therapy and

Rehabilitation). The ages of the individuals in both group changed between 60

and 80.
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The aim ofthis study was to investigate the differences between these two groups

in terms of linguistic functions and to demonstrate if the experimental group

differed from the control group. Language and cognitive functions,

comprehension, repetition, word finding and naming, grammar evaluation,

reading, writing and pragmatic modalities ofboth groups were measured by 'The

Evaluation Measure of Language and Speaking Skills in People with Aphasic'

(ADKD).

As a result of this study, a significant difference was observed in experimental

group when compared to the control group in terms of most linguistic functions.

There was a significant difference especially in reading abilities when compared

to other modalities. When all parts ofthis study were analyzed briefly, the success

of the experimental group was worse at comprehension of the reading passages

and automatic I categorical naming.

iv



JURi VE ENSTiTU ONAYI

Ozlem CANGOK<;E' nin "HAFiF ALZHEIMER DEMANSI OLAN VE

OLMAYAN 60-80 YA~ ARASI YA~LILARIN DiL i~LEVLERiNiN

KAR~ILA~TIRILMASI" ba~bkb Dil ve Konu~ma Terapistligi Anabilim

Dabndaki Yiiksek Lisans tezi 27.10.2004 tarihinde, a~agldaki jiiri tarafmdan

Anadolu Universitesi Lisansiistii Egitim-Ogretim ve Smav Yonetmeliginin

ilgili maddeleri uyarmca degerlendirilerek kabul edilmi~tir.

Uye (Tez DaDl~maDl): Yrd.Do~. Dr. ilknur MAVi~

Uye

Uye

Adl-Soyadl imza

4-o--~.. . :t'

:Do~. Dr. Seyhun TOPBA~

:DO\'. Dr. Demet OZBABALIK ~.;/~••••••.

~-~

Anadolu Universitesi J:eu/Sagbk Bilimleri Enstitiisii Yonetim Kurulunun
CA1..00.2QQlt •• tarih ve ..P2!-l SayIlI karanyla onaylanml~bra



ONSOZ

Bu tezin ortaya ylkmasmda emegi geyen, ba~ta tez dam~mamm olan saym Yrd.Doy Dr. iIknur

Mavi~ olmak lizere, tUm tlbbi konulardaki destegi iyin saym Doy Dr. Demet Ozbabahk,

(Osmangazi Universitesi Noroloji Anabilim Dah), Uzm. Dr. Mlizeyyen <;iyiltepe (Gulhane

Askeri Tip Akademisi, Kulak Burun Bogaz Anabilim Dah) ve istatistiksel i~lemlerde

yardimci olan Dr. Cengiz Bal'a sonsuz te~ekkiirlerimi sunanm.

Dil ve Konu~ma Terapistligi Anabilim Dahnm aytlmasma oneuliik ederek boyle bir egitim

surecinden geymemizi saglayan Merkez Mudum saym Doy Dr Seyhun Topba~' a saygllanml

sunanm.

Son olarak, her zaman yammda olan ve bana sonsuz destek veren aileme te~ekkUr ederim.

OZLEM CANGOK<;E

VI



iCiNDEKiLER

OZET .i

ABSTRACT , .iii

DEGERLENDiRME KURULU VB ENSTiTO ONAYI v

ONSOZ vi

i<;iNDEKiLER vii

TABLOLAR LisTESi. x

~EKiL LisTESi. xii

BOLOMI

1 GiRi~ 1

1.1 ya~lanmayl Etkileyen Faktorler 2

1.2 Demans 4

1.2.1 Demansm Epidemiyolojisi. 5

1.2.2 Demansm Tipleri 5

1.3 Demansda Klinik Tam " .. . . .. . .. ... 7

1.4 Demans ve Dil i~levleri 10

1.5 Alanyazm Taramasl 11

1.6 Problem '" , 14

vii



1.7 Amay 15

BOLOMII

2. YONTEM '" 18

2.1 Ara~tlfIna Modeli. '" 18

2.2 Ara~tIrmamn c;ah~ma Grubu , , 18

2.3 Veri Tabam , , , 20

2.4 Veri Toplama Aracl , , 21

2.4.1 Mini Mental Test (MMSE) 21

2.4.2 Mazili Bireylerde Dil ve Konu~maBecerisini Degerlendirme Aracl

(ADKD) 23

2.5 Verilerin Toplanmasl ve Degerlendirilmesi.. 29

2.5.1 Veri Toplama ve Uygulama Siireci 29

2.5.2 Verilerin Analizi.. 30

2.5.3 Veri Toplama Araclmn GUvenirlik Analizi 30

viii



BOLOMID

3. BULGULAR VE YOR"UM 33

3.1 Kontrol ve Vaka Grubunun Spontan Konu~maBulgulan 33

3.2 Kontrol ve Vaka Grubunun i~itsel Anlama Bulgulan 35

3.3 Kontrol ve Vaka Grubunun Tekrarlama Bulgulan 37

3.4 Kontrol ve Vaka Grubunun Adlandlrma Bulgulan , 39

3.5 Kontrol ve Vaka Grubunun Dilbilgisi Degerlendirme Bulgularl. 41

3.6 Kontrol ve Vaka Grubunun Okuma Bulgularl. 42

3.7 Kontrol ve Vaka Grubunun Yazma Bulgularl , 44

3.8 Kontrol ve Vaka Grubunun Dil Kullamml Bulgulan 44

BOLUMIV

4. TARTISMA VE SONUC; 46

4.1 Slntrltltklar 52

5. EK:LER 53

6. KAYNAKC;A 63

ix



Tablo 2.1

Tablo 2.2

Tablo 2.3.

TABLOLAR

Kontrol ve vaka grubu ozellikleri 19

Kontrol ve vaka grubunun demografik ozellikleri 20

MMSE Puanlan Degerlendirme Olyegi. " 22

Tablo 3.1 Dil ve Bili~i degerlendirme ve Otomatik Konu~ma alt boliimleri ortalama

degerleri '" '" ., , 34

Tablo 3.2

Tablo 3.3

Tablo 3.4

Tablo 3.5

Spontan Konu~maYl degerlendirme boliimiiniin t-testi sonuylan .34

i~itsel Anlama Boliimii alt boliimleri ortalama degerleri .36

i~itsel Anlamayl degerlendirme boliimii t-testi Sonuylan 37

Tekrarlama Boliimii t-testi sonuylarl 38

Tablo 3.6 Adlandlrma Becerileri, Kategorik Adlandlrma boliimii

ortalama degerleri 40

Tablo 3.7

Tablo 3.8

Adlandlrma boliimii t-testi sonuylan 40

Dilbilgisi Degerlendirme boliimii t-testi sonuylan 41

Tablo 3.9 Okuma boliimii, Sesli Okuma ve iyinden Okuma alt boliimleri ortalama

degerleri 43

Tablo 3.10 Okuma Boliimii t-testi sonuylan .43

x



Tablo 3.11 Dil Kullamml Degerlendirme t-testi sonuylan .45

xi



SEIdL LisTESi

Sekil 1.2.1 Nedenlerine GOre Demans Turleri .4

Sekil 1.2.2 DSM-IV Demans Tipleri Ek Olyutler 6

xii



BOLUMI

"Insan geli~iminin fizyolojik bir donemi olan ya~hl1k, insamn bedensel ve ruhsal

olarak zaYlfladlgl, beyin ba~ta olmak uzere butUn sistemlerin yaplsmda

degi~iklikler1e beraber i~levlerinde azalma ve yetersizlikler ya da kaYlplann ~ok

az geriye dondugu veya telafi edilemedigi bir durumdur" (akt:Karaman, 2000).

Tammda da belirtildigi gibi, ya~am suresinin g~ donemindeki geli~menin bireyi

etkileyen degi~imleri ya~hhk donemi i~inde betimlenir. insan omriinde ka~ ya~m

ya~hhk sureci i~inde kabul edilecegi tartl~mahdlr. Geli~mi~ ulkelerin onemli bir

klsmmda emeklilik ya~l olan 65 ya~ ya~hhgm ba~langlcl olarak belir1enmi~tir.

Bir1e~mi~ Milletlerin ya~hhkla ilgili yaymladlgl raporlarda (1980) ya~lanma

kronolojik olarak 60 ya~tan ba~latl1maktadrr . Diinya Saghk Orgiitu (WHO, 1963)

lse ya~lanmaYl kronolojik olarak u~ ya~ grubunda ele alml~trr

(http://www.euro.who.intldocument/hea/eactagepolframe.pdt). Buna gore orta

ya~hhk 45 ya~mda ba~lamakta, ya~hhk 60 ya~ olarak saptanmaktadrr. 75 ya~ ve

iizerindekiler ise '~ok ya~h' grubunda gorunmektedirler. 2010 ytlma kadar

Turkiye nufusunun %6 'smm 65 ya§ uzerinde olmasl beklenmektedir

(www.die.gov.tr). Y~h nufusunun gittik~e ~ogalmasl ve ttbbm geli§mesi ile

dogru orantth olarak insan omriinun uzamaSl, "ya§h" populasyona yonelik

¢l~malara yogunluk verilmesine neden olmaktadlr (Foistein, 1994).

"Unutkanltk" ~ogu ya§h insamn yakmdlgl bir durumdur. Ogrenme ve hatrrlama

i~levlerinden sorumlu olan bellek olduk~a karma§tk bir sistemdir. Ya§lanma bu
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karma~tk sistemin bazl ktslmlanm daha fazla etkiler. Ki~i yocuklukta

ogrendiklerini ve ya~adtklanm kolayca hatrrlayabilirken, birkay gUn oncesinde

ya~adlklanm hatrrlamakta gUyliik yekebilir. Vine de, unutkanllgtn depresyon,

bunama gibi ruhsal hastahklann en onemli belirtilerinden biri oldugu yadsmamaz.

Unutulan isimler, telefon numaralan, yapllacak i~ler, e~yalann kondugu yerler

ki~ide yogun bir slkmb, yevreyle uyumunda zorluklar olu~turur (Gallo, Andersen,

Reichel, 1998). Kesitsel ve uzunlamasma yah~malar bireylerin ozellikle 70 ya~

sonrasmda farkll derecelerde ogrenme ve bellek sorunlan ya~amakta oldugtmu,

dolaylslyla unutmaya i1i~kin yaklnmalann yogaldlgml gostermektedir (Au ve

Albert, 1989).

80/Ii ya~larda her iki ya~hdan birinde bu tiir kognitif (bili~sel) bozukluklar

gorulmektedir. Normal ya~lanma siirecinde beyin i~levlerinin bir miktar

gerilemesi normaldir. Ya~ltlann yogu belleklerinin eskisi kadar iyi olmadlgmdan

yakmsalar da, her hatrrlama sorunu demans (bunama) anlamma gelmemektedir.

Demansdan soz etmek iyin, unutkanllgm daha otesinde bellek, dil, gorsel 

mekansal ve yonetimsel becerilerde hissedilen sorunlann onceden kazamlml~ ve

ogrenilmi~ yetenekleri unutturacak dereceye gelmesi gerekmektedir (Carly, 1992;

Lovestone ve Gauthier, 2001).

1.1. Ya$lanmayl etkileyen faktorler

Ya~lanma, beynin vaskiiler ve dejeneratif degi~ikliklerini beraberinde getirmesine

ragmen, bu degi~ikliklerin hastahk boyutlanna ula~madlgl bir dururnda (om:

serebrovaskiiler hastahk risk faktorleri ve bulgulanmn t~mmadlgl, beyin

i~levlerini etkileyen infeksiyoz, metabolik ve/veya toksik nedenlerin olrnadlgl,

depresyon tamsmm dii~iiniilmedigi bir ortamda) tek ba~ma ele ahnmahdlr.

Noron ve dendrit kaybl, beyin dokusu iyindeki patolojik degi~imler ve birikimler,

norotransmitter ve noroendokrin degi~iklik1eri ya~lanma ile birlikte bireyde goze

yarpan etkilere neden olurIar (Tanrtdag, 1994). Bu degi~ikliklere farkll
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yogunluklarda olmak iizere bir dizi beyin hastahgmda rastlannu~ olmakla birlikte

normal ya~hhk smecinden demansa ge~i~teki rolleri tartt~mahdrr.

y ~lanma siireci iyinde ortaya ~tkan patolojik degi~ikliklerin belirli bir profil

izlemesine kar~m, ya~hhk ve ona bagh hastahklarm iy ve dt~ faktorlerin

beraberliginde belirlendigi kamsmt yaygmdtr. i~ faktorlerin rolii ile ilgili hipotez,

her canlt tiiruniin ortalama ya~am siiresini ayarlayan DNA sentezinin htzh

ger~ekle~mesinin ya~lanmayt erkenle~tirdigini savunmaktadtr. Bireyin iyinde

bulundugu sosyal ya~am ve yevre olarak nitelendirilen dt~ faktorler ise ya~hltgt

htzlandtrabilir veya geciktirebilir. Diinyaya bakttglmlzda bu degi~kenin en az 20

yl1 oldugunu soyleyebiliriz; yani, ya~hhk bazt toplumlar i~in 80-90 ya~ olarak

belirlenirken, bazl toplumlar i~in 50-60 olabilir. Bu faktor ya~lanmamn

noropsikiyatrisinin incelenmesini ~ok zor bir konu haline getirmektedir. Buna ek

olarak diger bir faktor, incelenecek olan beyin i~levlerinin egitim ve kiiltiir

birikimi tarafindan etkilenmesidir. Ya~h insanlar arasmda yapl1an kar~l1a~trrmah

yah~malar bu faktoriin, test edilen i~levlerdeki ba~an oramm en az %30

etkiledigini gostermi~tir. ~aglda, bulunduklan ortama gore ya~h sayl1anlar

arasmda yapl1an ara~ttrmalarm sonuylanm Tanndag (1994) ~u ~ekilde aktarmt§tlr.

1. Ya§hlarda, daha alt ya~ gruplanna oranIa bellek i~levleri zaytflamaktadtr.

Bu durum yok dikkat ~ekici bir bellek bozuklugu olmaytp, "iyi huylu ya~hhk

unutkanItgt" olarak adlandmlmaktadtr.

2. Bellek yok yonlii ve karma~tk bir i~lev olup, bu i~levin tiiriine ve bellegin

olu~tugu siirelere gore daha aynntth olarak degerlendirildiginde anltk bellekte

kaylp bulunmamakta, buna kar§m karma~tk materyallerin hatrrlanmasmda, benzer

bilgilerden yararlamlarak hatrrlamada ve sozel olmayan bellekte etkilenmeler

gorulmektedir.

3. Dikkat ve oryantasyonda zaytflama gozlenmektedir.

4. Duygusal tutum artmaktadrr
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1.2. Demans

Demanslar, orta ve ileri ya~taki ki~ilerde en yok yIkIma neden olan beyin

hastahklandir. insan omrtinun uzamaSI ile birlikte, bu tip hastahklann saYlsl

yogalmaktadrr. Demansh olgularda goriilen tipik ozellik hastalann yogunun bellek

bozuklugundan ~ikayet etmemesi, bu durumu ya~lanmamn normal bir sonueu

olarak kabul etmesi veya ~ikayetleri ile mental/bili~sel muayene bulgulan arasmda

bir baglantl bulamamalandrr (Whitehouse, 1993).

Demans, "farkh nedenlere bagh olarak, beyinde belirli bir sure iyinde geli~en ve

ilerleyerek devam eden etkilenmeler sonueu yfiksek serebral i~levlerin ve

davram~lann, birlikte ve yok yonlu bozukluklarmm yarattigi klinik tablolara"

verilen genel bir addir (akt:Tanndag, 1994; Tanndag, 1995). Hastahk, dogasl

geregi ilerleyici ozelliktedir. Ki~inin entelektUel ve sosyal yeteneklerinin, giinluk

i~levlerini etkileyeeek ~ekilde ilerleyici kaybIdrr. DSM IV olyutleri demanstaki

ilerleyici kaYlplan a~amalanyla belirlemi~tir (I~Ik, Tekin, Catal, Avel, 2004).

I I I I
1. Bellekte 2. 3. 1ve 2'deki 4. Bozukluklar
bozulma A§agtdakilerden bozulma bir deliryum

.en az biri ~alt§IIl3, sosyal atagt srrasmda
aktiviteve ortaya
iliskileri etkmanu~·

I I I I
Mazi Apraksi Agnozi Yonetim
(dil (motor (bilme- fonksiyonunun
bozukl.) kon. tamma bozulmasl

Bozukl.) bozukl.)

Sekil 1.1. DSM IV Demans Ql9Utleri
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Yukanda yer alan §ekil 1.1 de DSM IV ol~iit1erine gore demans ozellikleri yer

almaktadrr. Buna gore, bellek bozukluguna e§lik eden dil ve/veya konu§ma

bozukluklan (afazi veya apraksi) demansl tamlaylcl ogelerden birini

olu§turmaktadrr. Bellekte ve diger i§levlerde goriilen bozulma, bireyin sosyal

hayatlm ve etkinliklerini de olumsuz yonde etkilemektedir.

1.2.1. DemanslD epidemiyolojisi

Genellikle ya§hlar, kadlnlar, az egitimli ki§iler, hipertansiyon ve diyabet gibi risk

faktorleri bulunan orta ya§h ki§i1er, demansh aile ge~mi§ine sahip olanlar, kafa

travmaSl ge~irenler demans risk grubu i~indedir1er. Yaptlan ~ah§malar sonucunda

Alzheimer hastah81 prevelansl erkeklerde %11.7, kadlnlarda %30.5 olarak

bulunmu§tur. Alzheimer'h ki§ilerin birinci dereceden akrabalarmda demans riski

%3.5'tir. Ailede Down sendromu olmasl ile de risk artmaktadrr. Ailede Parkinson

hastahgl olanlarda ise demans riski %2.4'tiir. Demansm risk faktorlerine

baklldlgmda, ya§m demansla dogrudan ili§kili oldugu gozlenir. Amerika'da 65

ya§ iistiinde 2313 ki§ide yaptlan bir ara§trrmada Alzheimer hastahgmm yllhk

goriilme slkllgl, 65-69 ya§ araSl, %0.6; 70-74 ya§ araSl, %1; 75-79 ya§ araSl, %2;

80-84 ya§ araSl, %3.3; 85 ya§m ustiinde ise %8.4 olarak bulunmu§tur

(www.neurology.org)

1.2.2. DemanslD Tipleri

DSM N, Demans tiplerinin ol~ut1erini de belirlemi§tir. Bu ~er~eve kapsammda

en onemli demans tipleri Alzheimer tipi demans, vaskUler demans ve diger

medikal durumlara bagh olarak goriilen demans ozellikleri olarak belirtilmi§tir

(I§lk, ve ark., 2004).
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Alzheimer tipi Vaskiiler Demans Diger medikal
clemans - durumlara bagh

demans

I

Kognitif Medik:al Serebro- Fokal
bozulma - psikiyatrik vaskiiler nOrolojik Anamnez,

I-L- _L-
fizik

yava~ ve veya ba~ka laboratuar bulgu1ar
ilerleyici norolojik bulgulan muayene,

hastahkyok laboratuar

(demansa
nedenolan)

IReversible
Parkinson demans/ normal AIDS, sifiliz, kafa

hastahgt Lewy 1--
basm9h travrnasl, Pick

cisimcigi hastahgt hidrosefali, haStaltgl, Jacob

depresyon Czfld, Huntington
lmresi

Sekil1.2. DSM-IV Demans Tipleri Ek Ol9utler

DSM IV ol9utleri dogmltusunda goriildugu gibi, demans kabaca, dejeneratif ve

dejeneratifolmayan demanslar olmak mere ikiye aynhr (J2SM-IV-TR,2001).

Norodejeneratif demanslar, beyin hucrelerindeki ve aralarmdaki ytloma bagh

olarak ilerleyicidir ve donu~u yoktur (irreversible). Norodejeneratif demanslann

dort ana rurii vardrr. Bunlar; Alzheimer (AD: Dil, bellek ve gorsel-uzaysal

becerilerde ilerleyici bozulma), Lewy cisimcigi hastahgl (Lewy Body Disease

LBD: gece titremeleri, halusinasyonlar ile karakterize hastahk), frontotemporal

lob demansl (FTD: ki~ilik, davram~ ve yonetim becerilerinde ilerleyici bozulma)

ve vaskiiler demans (VaD: Lakiiner tutulumlar) ~eklindedir. Bu demans turleri

iyinde Alzheimer Hastaltgt burununun %60'm olu~turmaktadrr

Subkortikal /Sekonder Demans nedenleri iyinde yer almakta olan diger rurler ise

Parkinson hastaltgl, Huntington hastahgl, Wilson hastaltgt, Hidrosefali, Multipl

Skleroz ve/veya AIDS gibi Beyaz Cevher hastaltklan olarak saytlabilir. Demansa

neden olan bazt enfeksiyonlar (Yava~ virus hastahklart, Creutzfeldt-Jacob
6



hastahgl (myoklonus, serebellar belirtiler ile EEG'de yer alan hIzh ilerleyici

klasik periodik kompleksler, norosifiliz, ve kronik menenjit, vs) km§lk demans

nedenleri olarak bilinip ~oklu enfarkt demanslara yol a~abilirler (Tanndag, 1994).

Demansm som ge~en pek ~ok roriinun bazI1an geri donu§umlu iken (reversibl),

geri donu§umu olmayanlar (irreversibl) ~ogunluktadIr. %13.2 oramndaki geri

donu§umlu olanlarda goriilen nedenler; ila~lar (%28.2), depresyon (%26.2) ve

metabolik (%15.5) olarak slralanabilir. Metabolik nedenlerin en slk dikkat

~ekenleri, B12 vitamini eksikligi, hipotiroidizm (tiroid bezinin az ~ah§masl),

hiperkalsemi (y1iksek kalsiyum d1izeyi), hiponatremi (sodyum duzeyinin az

olmasl), karaciger ve bobrek yetmezligi, ila~ zehirlenmeleri, ve kronik alkol

kullamffildrr.

Bazl demans tipleri digerlerine gore daha hIzh ilerlemektedir. Bu demans mrleri

birka~ gUn ya da ay i~inde semptomlm belli olan, bili§sel yonde bozulmalarm

goriildugu rorlerdir. Bu durumun ~abuk te§his edilmesi rehabilitasyon a~lsmdan

~ok onem ta§lmaktadrr. Aynca, bu ror demanslann ~ogunun geri donu§umu

oldugu goz onunde tutulmahdlr. Ihzh ilerleyen demans nedenleri meninjiomlar,

gliomlar, subdural hematomlar, kronik menenjit, alkolle ili§kili (Wemicke

Korsakoff sendromu), depresif bozukluklar, normal basm~h hidrosefali,

metabolik, toksik ve endokrinel durumlar ve tiroid, elektrolit dengesizlikler olarak

belirtilmi§tir (www.gata.edu.tr/dahilibilimler/noroloji/demans.htm).

1.3. Demansda klinik tam

Demans §uphesi ile gelen vakalmn degerlendirilmesi Mental durum muayenesi

ile yapI1maktadrr. Mental durum muayenesi, kognitif degerlendirme kadar, dl§

goriinu§, bi1in~ duzeyi, davram§, konu§ma, ruhsal durum, deluzyon ve

halusinasyonlar, obsesyon ve fobileri de ele alan bir muayenedir. Standart kognitif

muayenenin skorlanmI§ §ekli olan mini-mental durum muayenesi (Mini-Mental

State Examination (MMSE) en yaygm olarak kullamlan yatak ba§l tarama
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testlerinden biridir. Foistein ve arkada~lan (1975) tarafindan 1975 ydmda

olu~turulmu~ testin egitimsizler iCin Turkce standardizasyonu ve 60 ya~

fizerindeki Turk toplumunda geyerlilik ve giivenilirlik ara~trrmasl to. Cerrahpa~a

Tip Fakiiltesi Psikiyatri Anabilim Dah Geropsikiyatri Bilim Dah tarafindan

yapllml~trr. Oryantasyon, yakm bellek, dikkat, hesap yapma, lisan fonksiyonu ve

konstruksiyonel praksiyi degerlendiren bu oicekten ahnabilecek en yiiksek puan

30'dur, skorun 27'nin altmda olmasl ara~trrmaYl gerektirir (Giingen, Ertan, Eker,

Ya~ar, Engin, 1999).

Demansh vakalann degerlendirilmesinde aynca, aile bilgisine ba~ vurulmaktadrr.

Aile yakmlanndan, ailede bireylerinde norolojik hastahk olup olmadlgl, kafa

travmaSl anamnezi, davram~ degi~iklikleri, hatrrlama ve du~unmede anormallik,

sosyal ili~kiler, cah~ma verimi, ki~inin kronik hastahklan, kullandl~ ilaclar ve

semptomlan ile ilgili bilgi ahnmaktadrr. ~aglda yer alan liste bozuklugun ana

alanlanm ortaya koymaktadlr (Knopman, 1998). Buna gore, yeni tamlanan vakada

gorulebilecek demans belirtileri ~oyle slralanabilir:

• Yer ve zamanda oryantasyon bozuklugu

• Yakm bellekte bozulma

- 5-10 dakikahk aralarla aym soruyu tekrar sorma

- Birkac saat ya da birkac giin once olan olaylan unutma

- Ktsa zaman once olan konu~malan unutma

- Nesneleri yanh~ yerlere koyma

- Yakmlannm adlanm unutma

• Sozcuk bulmada problem ya~ma, ileti~im becerilerinin kaybl

• Karar verme yetisinin bozulmasl

• Hobilerin yada giinluk i~lerin kaybl

- Telefon kullanma

- Maddi i~lerle ilgilenme, fatura odeme

- All~veri~

- Yemek hazrrlama

- Kaza yapma, kaybolma
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- Ev i~lerinde problem ya§ama

- i~-ugra~ kaybt

• Tavlf ve davram~ degi~iklikleri

- Bireyler arast ili~kilerde degi~iklikler

- Anksiyete ba~langtct

- Depresyon ba~langtct

• Paranoya tarzmda rahatslZhklar manttkstz dii~iinme

Yukanda listelendigi gibi, adt geyen sendromda mental i~levlerin bir yogunda

gerilemeye rastlamr fakat her bir i~levdeki gerileme hastadan hastaya degi~kenlik

gosterebilir (Katzman ve Rowe,1991). Yer - zaman bilgisi ve kendisi hakkmda

bilgi verme demansm ba~langty doneminde genellikle heniiz saglamdtf. ilerleyen

demanslarda ise, basta once adresini soyleyememekten ba~layarak, adt-soyadt

dt~mda kendisi hakkmdaki bilgiyi ve zaman bilgisini kaybeder. Yer bilgisi ise,

ileri donemlere kadar korunabilir. Eger konfiizyon soz konusu degilse, hasta

ancak hastahgtn en ileri donemlerinde bulundugu yerin neresi oldugunu bilemez.

Daha aynntth olarak demanslt hastamn belirli evrelerdeki kaytplan a~agtda

ozetlenmektedir.

Ba~langl~ diineminde hafif derecede demans belirtileri ozellikle yakm doneme

ait bellek sorunlart ve unutkanhk ile ba~layabilir. Hasta konu~urken dogru

sozciikleri bulamama, okuduklanm anlamada zorlanma, zaman kavrammda

bozukluk, manttk yiiriitme ve karar vermede zorluklar ya~arken, i~ ve sosyal

becerilerde diizensizdir. Orta derecede demansh hastalarda unutkanltk daha

belirginle~ir. Hasta i~lerini yapabilir fakat bagtmslz ya~masl kendisi iyin zararh

olabilir. i~ini ve aile sorumluluklanm ihmal etmeye ba~lar. Dl~anda kaybolabilir

veya bulundugu yeri kan~tlfabilir. Anormal davram~lar ba~layabilir. Demans

~iddetlendik~e hasta, yakmlanm dahi tamyamaz hale gelir. Ev iyinde yolunu

bulamaz. Giinliik basit i~leri yapamaz. Konu~malan anla~tlmaz olur. Bu donemde

devamh bir baktclya ihtiyay duyulur. Son a~amalarda ise hastamn mm wcut

i~levleri etkilenir. Tiimiiyle yataga baglmh hale gelir.
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1.4. Demans ve Dil ~levleri

Alzheimer hastahgmda ye~it1i §ekillerde konu§ma bozuklugu ve afazi tiplerine

yok slkhkla rastlamr. Bu konu§ma bozuklugu genellikle aklCl afaziye kadar ilerler.

Zamanla konu§mamn iyerigi bozulur, anlam butiinlugu kalmaz. Daha ileri

donemlerde ise; tamamen anlamslz konu§malar haline gelir (Ozbaktr ve Aydm,

1999).

Demansm ilk donemlerinde di1§iinme/karar verme (muhakeme) i§levi bozulmaz.

Hafif derecede, hatta bazen orta derecede bir demansta, hasta muhakeme

becerisini koruyabilmektedir. Muhakemedeki hafifbozulmalar demansm orta-ileri

doneminde kendini belli etmeye ba§lar, fakat bundan sonra daha htzh bir ylktlma

gosterir.

Ogrenme ve bellekte bozulma, demansm ba~ta gelen ozelliklerinden biridir.

Ozellikle, Alzheimer tipi hastalarda ba§langtyta anllk bellek tamamen saglam

kaldlgl halde, ktsa sureli bellege ait bazl sureyler bozulmu§tur. Hasta, verilen

malzemeyi klsa stireli bellegine alamaz. Hafif derecedeki bir demansda, bazl

hastalar be§ sozeugu ilk tekrarda soyleyebilmektedirler. Buna kar~lhk, normal bir

insan bile bir anllk dalgmhk nedeniyle ilk seferde ba~anslz olabilir. Tekrarlama

slrasmda eger bir dl§ uyaran devreye girmi§se (odaya birinin girmesi, gtiriiltii,

vs..) mutlaka dikkate almmahdlr (Oktem, 2004; Caplan, Waters ve Rochon,

1998).

Demans stirecmm hentiz ba§langlcmda olan bir hasta otomatik konu§1Tla

becerilerini yerine getirmeye yah~lrken, haftamn gtinlerini tersine saymada

zorlanabilmektedir. Onceleri yanll§ yaptIgl zaman bunun farktna varan ve
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diizelten hasta, demansm ilerlemesi He birlikte, bu yanh~l fark etmemeye

ba~lamaktad1f. Giderek, giinleri ileriye dogru sayma ah~kanllgtnm otomatik

gUciine kar~l koyamayan hasta, geriye sayma i~leminin henuz ba~larmda ya da

ortalanndayken, fark etmeden giinleri ileriye dogru saymaya ge~ebilmektedir.

Soyut kavramlarm anla~llmasl ve karma~lk bilgilerin kavramla~tmlma becerisinin

bozulmasl, demans surecinin ~ok duyarh ve belki de en erken gostergelerinden

biridir. Bu bozulma kar~lmlza bir nitelik bozulmasl olarak da ~tkabilir (portakal

muz ~iftine "ikisi de meyve" demek yerine "ikisinin de kabugu var" demek gibi).

Daha sonralan hasta arada hi~bir benzerlik gormemeye ba~lar. iIeri durumlarda

ise, kendisine benzerlik bulmasma yonelik yonerge verilse bile hasta farklarl

soylemeye devam eder.

Yapllandlrma becerisi genellikle demansm orta-ileri donemlerinde bozulmaya

ba~lar. Bu baktmdan, yukanda yer alan butUn i~levlerde ~e~itli derecelerdeki

bozulmalarla birlikte yapllandlrmada goriilen bozulmamn da anlaml vardlr. Diger

mental i~levler normal ya da normale yakmken, agrr bir yaptlandrrma bozuklugu

demans gibi yaygm bir serebral hastaltgl degil, fokal bir beyin lezyonunu

du~ndiirmektedir.

Aritmetik becerisi i~in de benzer bir durum soz konusudur. Hafif derecedeki bir

demansta hasta mental testte onerilen aritmetik i~lemleri yapabilir. Fakat buradaki

bozulma muhakeme i~levinden biraz daha erken ortaya ~lkabilir. Hafif-orta

derecede bir demansta hasta bu i~lemleri yapmada gii~liik ~kebilif. Muhakeme ve

aritmetik bulgulanm degerlendirirken hastamn egitim diizeyini, meslegini ve

hastahk oncesi kapasitesini gozden ka~rrmamak gerekmektedir (Oktem, 2004).

1.5. Alanyazm Taramasl

Demansa bagh dil bozukluklan ile ilgili birbirinden farkll gorii~ler vardlf. Bazl

bilim adamlan fokal beyin hasarlan ile kaql kar~lya kalmalan nedeniyle bu

bozukluklarm afazinin bir ~ekli oldugunu belirtmektedir, fakat bu gorii~ yamlttci
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olabilmektedir yunkii demansda goriilen dil bozukluklan ile afaziye ili~kin dil

bozukluklan arasmda farkllhklar vardrr.

Darley'e gore (1982), "afazi" terimi, etyolojinin bilindigi ve hastamn yaygm degil

fokal bir lezyonu oldugu durumlarda kullamlmahdlr. Buna ek olarak Barley

(1982), afazi teriminin ani ba~lang1Yh ve ilerleyici olmayan durumlarda

kullamlmasl gerektigini soylemektedir. Kitselman'a gore (1981) yogu insan iyin

demansta goriilen dil bozuklugu afazi olarak tammlanamaz, yunkii demansta

goriilen dil bozuklugu, bellek bozuklugunu da iyermek iizere diger ye~itli bili~sel

bozukluklarla da beraber gOriilmektedir. Mazide ise, dil bozuklugu ana sorundur.

Bu olyutlere bakl1dlgmda, demanstaki dil bozuklugu iyin afazi demek geyersiz

olabilir (akt: Murdoch, 1990).

Miller (1989) Ernst, Dalby ve Dalby (1970) tarafindan yapl1an bir yah~mada,

afazili hastalar iyin kullamlan bir test bataryasmm demansh vakalara

uygulandlgml fakat afazi ozelliklerine rastlamadlk.1anm bununla birlikte tum

vakalarm bir ~ey anlatrrken sozciik bulmada ve adlandlrmada zorlandlklanm

aktarmaktadrr. Diger taraftan, bazl yah~malann farkll testlerden olu~an bir batarya

ile demansh vakalarda transkortikal duyusal afaziye benzer ozellikler buldugu da

belirtilmektedir. Yine, demansh hastalara Western Mazi Testi (Kertesz, 1982)

uygulanarak yapl1an yall~malarda, vakalarda anomik afazi ile ba~laYlp

transkortikal duyusal, Wernicke ve global afazi'ye kadar giden bir siirey

saptanm1~tlr (Rau, 1993).

Au, Albert ve Obler (1989) Bayles'm (1982), 35 alzheimer demansh vaka ve

normal ya~h gruba yok saylda testi bir arada uygulayarak yaptlgI yah~masmda,

demanshlarda dilin semantik, sesbilimsel ve sozdizimsel bile~enlerinde daha fazla

bozulma saptadlgml bildirmektedirler.

Adlandlrma bozukluguna da demansda goriilen dilsel bozukluklar arasmda yok

slk rastlanmaktadrr. Krrshner, Webb ve Kelly (1994) yaptlklan yah~mada (1983)

12 alzheimer demansl olan vakaya "bu ne?" sorulan sorularak elde ettikleri
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bulgulan, aym y8.§ grubu kontrolleri ile kar~tla~tlnm~lardrr. Adlandrrma hatalan

tUm dil becerileri, bili~sel i~levlerdeki bozulrna a~lsmdan irdelenrni~; algtsal ve

dilbilimsel faktorlerin onerninin ortaya koyulrnasl a~lsmdan analiz edilmi~tir.

Cah~mamn sonucunda, adlandlrma bozuklugu orta diizeyde saptanan demans

olgulannda bile gozlenmi~tir. Bu bireylerin diger dilsel becerileri normal

saptanrnt~trr. Alglsal sorunlar ve sozCOk aktclh~ dernansh vakalarda adlandrrma

becerisindeki bozuklugu ortaya koyan onernli unsurlar olarak saptanrnl~trr.

Genel olarak, demans ve alt tiplerinin ilk bulgulan yaymlandlgmda, afazi

ozelliklerinin gotiilup gotiilrnedigi tartl~malan ile birlikte kesinlikle dil

bozuklugunun varhgl belirtilmi~ ve bu bozulrnamn dernansm mrlerinin

tanllanmasmda ~ok onemli bir bulgu oldugu one sUrUlmii~tUr (Miller, 1989).

Dernansm erken doneminde, konu~rna ~lktlSl aklCl, artikUlasyon diizgiin ve dil

yaplsl sentaktik olarak bozulmaml~trr. i~itsel anlama becerisi ve sesli okuma

korunmu~tur (Grossman, White-Devine, 1998). Adlandlrma becerisinin

degerlendirilmesinde saghkll ya~hlarla bazl durumlarda benzer hatalar yaprnakta

fakat ortalamaya baklldlgmda, saghkll ya~hlara gore hedef sozcugu bulrnada daha

~ok zaman harcamaktadrrlar (Knesevich, Labarge, Edwards, 1986). Spontan

konu~malanndasQzelparafaziler vardlr.

Demansm orta safhalannda, dil buyiik bir oranda parafazik olur. Orta derecede

etkilenrne gosterrni~ demansh hastalar konu~mada duzeltilemeyen sozel ve literal

hatalar yapmaktadrrlar. Neolojizrn stkllkla gotiiliir, i~itsel anlama problemi ise

hafiften orta dereceye yiikselmektedir. Dil becerileri, bu donemde tUrn ogeleriyle

beraber degerlendirildiginde (tekrarlama problerni y8.§anrnadl~nda) transkortikal

sensori afaziye ya da (tekrarlama hatasl oldugunda) Wernicke afazisine

benzemektedir (La Pointe,1997).

Demansm son donemlerinde, dil kullamm i~levlerinde gotiilen bozulma dilde

gotiilen en onernli degi~ikliktir (Tonkovich, 1995). Sandson (1987) ge~ donem

demansh hastalarm aktclslzhk, ekolali, ve perseverasyonlan olan bit konu~rnalan
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oldugunu belirtmektedir. Konu~ma ve i~itsel aDlama ciddi oranda etkilenmi~tir.

Bu donem dil bozukluklan global afaziye benzemektedir (akt: Diesfeld, 1995).

Demansm tiirlerine baktlglmlzda, dil bozukluklarmm genelde e~it derecede

etkilenme gosterdigini gormekteyiz. Semantik ve pragmatik dil sistemleri

sentaktik ve fonolojik sistemlerden daha fazla bozulmaktadrr (Murdoch 1990).

1.(). Problem

Yukanda verilen alanyazm taramasmm l~l~nda, son ytllarda, demans olgulannda

gozlenen dil ve konu~ma bozukluklan konusunda verilerin saglandlgl ortaya

ytkmaktadlr. Standart afazi testlerinin uygulandlgl bu yah~malarda demans

vakalanmn afazili bireylerin dil ve konu~ma bozukluklanna benzer dil

yetersizlikleri gozlenmektedir. Bu yah~malann yogu demansh vakalan afazili

bireylerle ya da herhangi bie zihinsel rahatslZhgl olmayan normal bireylerle

kar~tla~trrmak.tadrr.

Tiirkiye'de unutkanhk ~ikayeti ile hastanelere ba~vuran bireylerin mental

muayeneleri "Mini Mental Durum Muayenesi" (MMSE) veya benzeri testlerle

yaptlmaktadrr. Bu testlerin iyeriginde vakalann ~uurluluk diizeyi, duygusal

goriiniimleri, bellek i~levleri, dikkat ve oryantasyonlan, ~ekil yizim becerileri,

hareket taklitleri degerlendirilirken dil i~levlerine yonelik sezdirimlere de

ula~tlmak.tadrr (Tanndag, 1994). Ancak, demans sendromlannda gozlenen dil

bozukluklannm sadece anatomik ve patolojik verilerle anla~tlamayacagl gibi,

MMSE ile yaptlan dil degerlendirmelerinin de yok detayh bilgi sagladlgl iddia

edilemez. Oysa, aynntlh bir dil degerlendirme aracmm demansh vakalann erken

donemlerinde tamlanmaSl ve ilerleyen donemlerinde takip edilmesinde onemli bir

yeri vardlr.

Tanndag'm belirttigi gibi (1994), "mental durum testlerinin demansm tamsmda

kullamlabilmesi bu testlerin normal populasyon iyinde ne gibi sonuylar verdigi

konusuna slktslktya bagIldrr". Aym ili~ki dil testlerinin uygulanmasl iyin de

14



ge~erlidir. Normal popiilasyon uygulanan testlerin ge~erlik/giivenirligini sagladlgl

kadar, demansh vakalann dil yetersizliklerini kar~l1a~t1rmah olarak ortaya koyar.

Detayh bir dil degerlendirmesi, MMSE'nin sezdirdigi dil bulgularml

kuvvetlendirmekle kalmaz, vakalann rehabilitasyonuna yonelik ~ah~malarda

norolog, noropsikiyatrist ve bir dil ve konu~ma terapisti ortakhgml peki~tirir.

U1kemizde, Alzheimer vakalan ile yapllan ~ah~malar dikkat ~ekmektedir. Bu tiir

~ikayetleri olan bireylerin herhangi bir mental ~ikayeti olmayan normal

bireylerden farkltla~t1gl ve benzedigi dil ozelliklerinin ortaya ~lkmasml ama~layan

bu tez ~ah~masl bu mr gereksinimlerin sonucunda planlanml~trr.

1.7. Ama~

Bu ~all~mamn amacl, Osmangazi Universitesi Noroloji Anabilim dah Demans

polikliniginde ve Ankara'da yer alan resmi bir saghk kurumunda NINCDS

ADRDA'ya gore olasl Alzheimer demansl olarak tamlanml~, 60-80 ya~ arasl ve

Mini Mental test sonu~lan 20-23 araSl vakalar ile, aym ya~ grubunda olup

herhangi bir mental problemi olmayan katlhmcl1ara "Ajaziii Bireylerde Dil ve

Konu~a Becerilerini Degerlendirme AracI" uygulanarak, vaka grubunun dilsel

ozelliklerinin normal gruba gore hangi dil modalitelerinde farkhhklar

gosterdigini ortaya koymaktrr.

<;ah~mamn ~ekillendirilmesinde sorulan ara~trrma sorulan ~unlardrr:

l.

a) Kontrol grubunun Spontan Konu~ma yetileri nastldrr?

b) Vaka grubunun Spontan Konu~ma yetileri nasl1drr?

c) Spontan Konu~ma yetileri aylsmdan Kontrol ve Vaka grubu arasmda anlamh

bir farkllhk var mtdrr?

2.

a) Kontrol grubunun i~itsel anlama yetileri naslldrr?

b) Vaka grubunun i~itsel anlama yetileri naslldrr?
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c) i~itsel anlama yetileri aylsmdan Kontrol ve Vaka grubu arasmda anlamh bir

farkhhk var mIdrr?

3.

a) Kontrol grubunun tekrarlama yetileri nasI1dlr?

b) Vaka grubunun tekrarlama yetileri nasI1drr?

c) Tekrarlama yetileri aylsmdan Kontrol ve Vaka grubu arasmda anlamh bir

farkhhk var mldrr?

4.

a) Kontrol grubunun adlandrrma yetileri naslldlr?

b) Vaka grubunun adlandlrma yetileri nasI1dlr?

c) Adlandlrma yetileri aylsmdan Kontrol ve Vaka grubu arasmda anlamh bir

farkhhk var mldrr?

5.

a) Kontrol grubunun adlandrrma yetileri nasddlr?

b) Vaka grubunun adlandlrma yetileri nasI1dlr?

c) Adlandrrma yetileri aylsmdan Kontrol ve Vaka grubu arasmda anlamh biT

farkhhk var mldrr?

6.

a) Kontrol grubunun okuma yetileri nasI1drr?

b) Vaka grubunun okuma yetileri nasI1dlr?

c) Okuma yetileri aylsmdan Kontrol ve Vaka grubu arasmda anlamh bir farkhhk

var mIdIr?

7.

a) Kontrol grubunun yazma yetileri nasI1drr?

b) Vaka grubunun yazma yetileri nasI1drr?

c) Yazma yetileri aylsmdan Kontrol ve Vaka grubu arasmda anlamh bir farkhhk

var mIdlr?

8.

a) Kontrol grubunun pragmatik. alandaki yetileri nasddlr?

b) Vaka grubunun pragmatik. alandaki yetileri nasI1dlr?
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c) Pragmatik. alandaki yetileri aylsmdan Kontrol ve Vaka grubu arasmda anlamh

bie farkhhk var mtdrr?
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BOLUMll

YONTEM

2.1. Ara~tlrma modeli

Hafif Alzheimer demansl olan grup (vaka grubu) ile her hangi bir mental problemi

olmayan grubun (kontrol grubu) dil ve konu~ma ozelliklerini kar~tla~tlfan bu

~ah~ma, kar~lla~tlfmahbetimsel model ile desenlenmi~tir.

Ara~tlfmamn ~ah~ma grubunu, vaka grubu ve kontrol grubu olu~turmaktadlf.

Vaka grubunu, Haziran-Eylul 2004 tarihleri araSl Osmangazi Universitesi

Noroloji Servisi Demans Polikliniginde ve Resmi bir Saghk Kurumunda (Ankara)

Hafif Alzheimer demans olarak takip edilen hastalar arasmdan se~ilen 20 birey

olu~turmaktadlf. Hastalar, NINCDS-ADRDA 'ya gore olas! Alzheimer demansl

olarak tamsalla~tlfllml~t1r. Vaka grubunun Mini Mental test sonu~lan 20-23

arasmda yer almaktadrr. Kontrol grubunu ise, ba~ka bir sebeple Osmangazi

Universitesi Noroloji, Noro~irurji ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Servislerine

ba~wrmu~, herhangi bir mental sorunu olmayan bireyler arasmdan se~ilmi~ 20

ki~i olu~turmaktadlr. Her iki grupta yer alan bireylerin ya~lan 60 ile 80 arasmda

degi~mektedir. Tum vah~ma grubu okur-yazardlf. Cah~ma grubunun okur-yazar

bireyler arasmdan sevilmesi degerlendirme araClmn okuma ile ilgili bolumunu

~ah~maya dahil etmek nedeniyledir. Tum ~all~ma grubu sag elini baskm olarak

kullanmaktadlr. Hi~bir vaka daha once dil ve konu~ma terapisi almaml~tlf.
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Tum yah§ma grubuna Mini Mental Test uygulanml§t1r. Vakalann MMSE

puanlan toplam 30 puan uzerinden, 20-23 (smrrda ytlam) arasmdadlr. Kontrol

grubunda yer alan bireyler MMSE sonuylanna gore "normal smrrlar" iyinde

ytlam§lardrr (27-29 puan arahgl). Veri toplama a§amasmda kullamlan

degerlendirme araCl ile aynntlh olarak ele alman, ya§lanma siirecindeki saghkh

ya§hlardan olu§an kontrol grubundaki bireylerin hepsi dil degerlendirme aracmm

tUm boliimlerini dogru yamtlamt§trr.

Kontrol ve vaka grubu ozellikleri tablo 2.1de belirtilmi§tir.

Tablo 2.1. Kontrol ve Vaka Gmbu ()zellikleri

Kontrol Cns. Ya~ MMSE Vaka Cns. Ya~ MMSE
1 K 69 29 1 K 71 23

2 K 62 28 2 K 80 20

3 K 66 29 3 K 60 20
4 K 63 29 4 K 62 23
5 K 68 29 5 K 68 22
6 K 72 27 6 K 60 21
7 K 77 28 7 K 73 20
8 K 71 28 8 K 78 21
9 E 78 27 9 E 75 20
10 E 64 29 10 E 76 22
11 E 61 29 11 K 73 20
12 E 75 28 12 E 60 20
13 E 76 28 13 E 67 23
14 E 73 28 14 K 60 23
15 E 78 28 15 K 60 20
16 E 71 28 16 K 78 23
17 E 79 27 17 K 76 20
18 E 72 29 18 E 65 22
19 E 68 29 19 E 77 23
20 E 60 29 20 E 80 20

H.no: Hasta no, Cns: Cinsiyet, MMSE: Mini Mental Test sonuylarl,

Yukandaki tabloda goruldugu gibi, 20 saghkh ya§h bireyin 12'si erkek 8'i

kadmdlr. 9 birey 60-69, 11 birey 70-79 ya§ grubundadlr. Tum bireyler sag el

baskmhgl ta§lmaktadrr ve daha once dil ve konu§ma terapisi almaml§trr. MMSE

puanlarma gore, 9 ki§i 29, 8 ki§i 28 ve 3 ki§i 27 puan almt§trr.20 vakamn ise 7' si
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erkek, 13'ii kadm vakadtr. 9 vaka 60-69, 9 vaka 70-79 ve 2 hasta 80 ya~

grubundadtr. Tiim vaka grubu sag el baskmhgmdadlf ve hiybir vaka dil ve

konu~ma terapisi almam1~ttr. MMSE puanlanna gore 8 ki~i 20, 6 ki~i 23, 3 ki~i 22

ve 3 ki~i de 21 puan alml~t1r.

Kontrol ve vaka grubunun demografik ozellikleri ise, Tablo 2.2 'de
goriilmektedir.

Tablo 2.2 Kontrol ve vaka grobunun demograf"Ik 6zellikleri

Ozellik

Cinsiyet
(Erkek/Kadm)

Vaka
Grubu

8/12

Kontrol
Grubu

7/13

Y8§ (yIl) 69,95 ± 7,59 70,15 ± 6,03

E~itim (yIl
ort)

8 9

Yukanda gozlenen dag111ma gore, vaka grubunda 8 erkek 12 kadm birey yer

almaktadtr. Ya~ ortalamalarma baktlglmlzda, 69,95± 7,59 oldllgunu gorrriekteyiz.

Vaka grubunun aldlgt ortalama egitim siiresi ise 8 yl1 olarak hesaplanml~t1r.

Kontrol grubunda ise, 7 erkek 13 kadm birey yer almaktadtr. Ya~ ortalamalarma

baktlglmlzda, 70,15 ± 6,03 oldugunu gormekteyiz. Kontrol grubunun aldlgl

ortalama egitim siiresi ise 9 yll olarak saptanmt~ttr.

2.3. Veri tabam

Bu yah~ma, vaka ve kontrol grubunun veri toplama araCl ile toplanan dilsel

ozelliklerinin betimlenmesi ve kar§l1a~ttrllmaSl He geryekle~tirilmi~tir. Veri

tabamm, toplanan bu dilsel bulgular olu~turmaktadlr.
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2.4. Veri toplama araci

Bu yah~mada, her iki gruba da oncelik1e bili~sel degerlendirme, ardmdan dil

degerlendirmesi yapllml~ttr.

Bili~sel degerlendirme, Turkye standardizasyonu ve 60 ya~ iizerindeki Tiirk

toplumunda geyerlilik ve giivenilirlik ara~ttrmasl to. Cerrahpa~a Tip Fakiiltesi

Psikiyatri Anabilim Dah Geropsikiyatri Bilim Dah tarafindan (Ertan ve ark.,

1999) yapl1ml~ olanMini Mental Test (MMSE) ile geryekle~tirilmi~tir.

Dil degerlendirmesi, Anadolu Dniversitesi DiLKOM ogretim uyesi Yrd Doy Dr

i.Mavi~'in "Afazili Bireylerde Dil ve Konu.pna Becerilerini Degerlendirme Aracl

(ADKD)" ile toplanml~t1r.

2.4.1. Mini Mental Test (MMSE)

MMSE, hastalann bilissel durumlanmn derecelendirilmesi amaclyla

olu~turulmu~tur. Tum dunyada yaygm olarak kullamlan test daha sonra Molloy ve

Standish, (1997) tarafindan uygulaylcl1ar arasmdaki farkhh~ azaltmak amaclyla

standardize uygulama ktlavuzu e~liginde kullamlml~t1r (Foistein ve ark., 1988).

Bu bir kesin tam testi olmaYlp, klinisyenler tarafmdan hastalann bi1i~sel Ylklm

derecelerinin ol¢lmesi aylsmdan, gerek tam a~amasmda, gerekse tedavi surecinin

izlenmesine yardimci bir parametre olarak kullamlmaktadrr. Bunun yam slra

epidemiyolojik ara~ttrmalarda deneklerin bi1i~sel Ylklm ~iddeti ol¢m araCI olarak

tUm dunyada yaygm bir kullamm alamna sahiptir. Turkye Mini Mental Test,

Foistein ve arkada~lanmn orijinal versiyonuna sadlk kahnarak Molloy ve

arkada~lanmn uygulama ktlavuzlan Tiirkyele~tirilerek olu~turulmu~tur. Testin 60

ya~ uzerindeki Turk toplumunda geyerlilik ve giivenilirlik ara~tlrmaSI tD.

Cerrahpa~a TIp Fakiiltesi Psikiyatri Anabilim Dah Geropsikiyatri Bilim Dah

tarafindan yapl1ml~trr.
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MMSE, be~ boliimden olu~maktadtr. ilk boliim oryantasyon boliimiidiir. Bu

boliimde, bir taktm giindelik sorular yer almaktadtr. Hangi giinde bulunuldugu

soruldugunda, bulunulan giiniin bir giin oncesi ve bir giin somaSI dogru kabul

edilir. Ay soruldugunda, aym son giinii ise yeni ay, yeni aym ilk giinii ise eski ay

kabul edilir. Mevsimlerde hava ~artlanna gore gorii~meci cevabm dogrulugunu

degerlendirir.

ikinci boliim kaylt haflzasldtr. Gorii~meci, bireyden, bir saniye ara ile soyleyecegi

ii~ sozciigu tekrar etmesini ister. Bireye, bu sozciikleri akhnda tutmasl, bir siire

soma tekrar sorulacagl yonergesi venlir. Bireyin, sozciikleri aym Slra ile tekrar

etmesi gerekmez.

U~iincii boliim, dikkat ve hesap boliimiidiir. 100'den geriye dogru 7 ~lkartarak

saymasl istenir. Birey, toplam be~ i~lemi slraslyla yapana kadar beklenir.

Dordiincii boliim, hatrrlama boliimiidiir. Bu boliimde, kaylt haflzaSI boliimiinde

verilen ii~ sozciik tekrar sorulur ve bireyden hattrlamasl istenir.

Be~inci boliim dilsel ogelerin degerlendirildigi boliimdiir. Slraslyla, adlanduma,

tekrarlama, komut alma, okuma, yazma, gorsel-uzamsal (vizyo-spasyal)

becerilerin degerlendirilmesini i~erir. A~agIda yer alan tabloda MMSE'nin

puanlannm degerlendirme ol~egi yer almaktadrr.

Tablo 2.3. MMSE Poanlan Degerlendirme Ol~gi

ToplamPuan

24-30
20-23
10-19.
0-9

Kognitif BozukIuk Derecesi

Normal Smrrlar
Hafif
Orta
Agu

Bu tabloda MMSE sonucunda alman puanlann nasll degerlendirildigi

aktanlmaktadu. Test sonucunda, 0 ile 9 puan arasmda alanlar, aglr diizeyde
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kognitif bozukluk. saytlmaktadrr. 10 ile 19 puan araSl, orta diizeyde kognitif

bozukluk. olarak belirtilir. 20 ile 23 puan araSl alanlar, hafif diizeyde kognitif

bozukluk. olarak betimlenir. 24 ile 30 arasl sonu~lar ise normal saytlan skorlardtr.

2.4.2. Arazili Bireylerde Dil ve Konu~ma Becerisini Degerlendirme Aracl

(ADKD)

Bu boliimde vaka grubundan dilsel verileri toplamak i~in kullandlglmlz "Afazili

Bireylerde Dil ve Konu~ma Becerisini Degerlendirme Aracl (ADKD)" aynntlh

olarak aktanlacaktrr.

Degerlendirme araCl, toplam olarak 8 boliimden olu~maktadlr. Degerlendirrne

formunun iist boliimiinde hasta ile ilgili bilgilerin dolduruldugu boliim yer

almaktadrr. Aracm verili~ yonergeleri, ilgili boliimiin i~eriginde aktanlmaktadrr.

Aracm puan ~izelgesi Ek 6'da yer almaktadrr. A§agtda degerlendirme aracmm

boliimleri yer almaktadrr.

a. Yan Yapdandlnlml~Spontan Dil ve Konu,ma Omegi Alma

Ama~: Bireyin dilsel ve bili~sel durumunu degerlendirmektir.

Boliim i~inde iki alt degerlendirme boliimii yer almaktadtr. Bunlardan birincisi,

dil ve bili~ degerlendirmesidir. Bu alt boliimde toplam olarak 10 soru yer

almaktadrr. Boliimiin toplam puam 30'dur. Her dogru cevap 3, yanll§ cevap 2,

yamtlanrnayan cevap 1 puan olarak degerlendirilir. Sorular, "Ka~ ya§tndastnlz?",

"Evli misiniz?" gibi bilgi isteyen, evet / hayrr cevabl ahnabilecek sorulardrr.

Sorulara verilen cevaplar dogru / yanll§ olarak degerlendirme formuna

i~aretlenrnektedir. Birey, sorulara i§aretle, konu§mayla ya da yaztyla cevap

verebilmektedir. Verilen yamt §ekli, degerlendirme formuna i§aretlenir. Bu

boliimde dogru ve yan1l§ cevaplar ayn ayn toplanarak degerlendirrneye

abnmaktadlr. Cevaplar, (i) (K) (Y), (amnda / gecikmeli / ~ok gecikmeli) ve

yapamadl / bir ktsmlm yaptl / yaptt §ekillerine gore degerlendirilmektedir.Yamt
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~ekilleri ise terapi planmm belirlenmesinde ve degerlendirme aracmm ilerleyen

boliimlerine bilgi saglanmasl i~in kullamlmaktadrr.

ikind boliimde otomatik: konu~ma becerisi degerlendirilmektedir. Toplam 5 ifade

yer almaktadrr. Om: " lO'a kadar say" gibi. Her dogm cevap 3 puan olarak

degerlendirilir. Boliimiin toplam puam 18'dir.

b. i~itsel Anlama

Ama~: Bireyin i~itsel anlama i~levini degerlendirmektir.

Boliim i~inde 4 alt degerlendirme boliimii yer almaktadlr. Bu boliimler;

1. Komut alma: Bireye, kademeli olarak yapmasl i~in basit emirler verilir.

Toplam 5 ifade yer almaktadrr. ilk ii~ ifade tek komut i~ermektedir. 4.ifade

2 komut, 5.ifade ise 3 komut i~ermektedir. Bireyin verdigi cevaplar anmda

/ gecikmeli / ~ok gecikmeli olmak iizere i~aretlenmektedir. Komutlarl

geryekle~tirme diizeyi ise, yapamadl/ bir klsmlm yaptl / yaptl olmak iizere

degerlendirilmektedir. Geryekle~tirilen her komut 3 puan olarak

degerlendirilir. Boliim toplam puam 24'tiir.

2. Sozeuk / Sozeuk obegi diizeyinde anlama: Bu bolumde 2 alt boliim yer

almaktadrr.

a. Kategorilenn Anla§llmasl: Bu bolumde 5 ifade yer almaktadlr. Test la /

Ib kodlu resimli materyaller kullamlarak uygulanmaktadrr. Bireye, resimli

materyal gorii~ mesafesi goz online ahnarak uygun pozisyonda

sunulmaktadlr. Bireyden resimde yer alan nesneleri gostermesi

istenmektedir. Toplam 5 kategori yer almaktadlr. Gosterilenler Meyve

(M), Harf (H), Sayl (S), Renk: (R), Ko~anlar (K), olmak iizere

i~aretlenmektedir. Komutlan ger~ekle~tirme diizeyi ise, yapamadl / bir

klsmml yaptl /yaptl olmak iizere i~aretlenmektedir. Bireyin zaman

kullamml amnda [A], gecikmeli [G], ~ok gecikmeli [vG] olmak iizere

i~aretlenir. Her dogm cevap 3 puandrr. B6liimun toplam puam I5'tir.

b. Kategori ifinden Ayrmtmm Anla§llmasl: Bu boliimde de 5 ifade yer

almaktadrr. Ia / Ib kodlu resimli materyaller kullamlmaktadrr. Bu
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boliimde, resimde yer alan kategorilerin iyindeki aynnttlar

sorgulanmaktadrr. Toplam 5 kategori iyinde yer alan aynntdar emir

kipinde "elmaYl goster" gibi bireye sorulmaktadlr. Alman cevaplar

i~aretlenmektedir. Komutlan geryekle~tirme diizeyi ise yapamadl / bir

ktsmlm yaptl /yaptl olmak iizere i~aretlenmektedir. Bireyin yamtlamada

zaman kullammI amnda(A), gecikmeli (G), yok gecikmeli (CG) olmak

iizere i~aretlenir. Her dogru cevap 3 puandrr. Boliimiin toplam puam

15'tir.

3. Camle r;e§itliligini Anlama: Bu boliimde, bireyin, edilgen, ettirgen gibi

tiimce ye~itleri ile resimler arasmdaki baglantlyl ne derece kurdugu iki ayn

boliimde degerlendirilmektedir. Cevaplar dogru ya da yanh~ olarak

i~aretlenmektedir. ilk boliimde 2a / b I c / d kodlu resimli materyaller

kullamlmaktadrr. ikinci boliimde ise 2e kodlu resimli materyal

kullamlmaktadrr. Her iki boliimde toplam 8 ifade yer almaktadrr. Bireye

ifade okunmakta ve dogru resmi gostermesi istenmektedir. Bireyin verdigi

cevap dogru ya da yanh~ olarak i~lenmektedir. Bireyin zaman kullamml

anmda(A), gecikmeli (G), yok gecikmeli (CG) olmak iizere i§aretlenir. Her

dogru cevap 3 puandrr. Boliimiin toplam puam 12'dir.

4. Soyut Kavramlarm Anla§llmasl (Evet / Haylr Sorularl): Bu boliimde 5

adet soyut soru yer almaktadrr. Sorular, bireyin resimsiz sorulara yamtlm

olymek iizere tasarlanml~t1f. Cevaplar dogru / yanh~ ~eklinde

i~aret1enmektedir. Aynca terapi uygulamasma yardlmcl olmasl ve ileri

degerlendirme iyin, cevap verme ~ekli (i), (K), (Y) ve cevap verme siiresi

(amnda / gecikmeli / yok gecikmeli) i~aretlenmektedir. Her dogru cevap 3

pUandlf. Boliimiin toplam puam 15'dir.

c. Tekrarlama Becerileri

Ama~: Bireyin basitten zora dogru giden bir sistemle tekrarlama becerilerini

degerlendirmektir.

Toplam 10 ifade yer almaktadrr. Bu ifadeler, tek sozciikten 7 sozciige kadar

ilerlemektedir. 10 ifade iyinde degerlendirme de birey her dogru tekrarladlgl
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sozciik i~in 3 puan allr. Aynca, komutlarm ger~ek1e~me sureci zorlanma yok

(ZY), zorlandl (Z), ~ok zorlandl (C;Z), yamt yok (Y) olmak iizere 4 ayn ~ekilde

kaydedilmektedir. Puanlanacak 20 sozcuk vardrr. Bolumun toplam puam 75'tir.

d. Siizciik Bulma ve Adlanduma Becerileri

Ama~: Bireyin sozcuk bulma ve adlandrrma becerilerini aynntlll olarak

degerlendirmektir.

Bu bolumde 4 alt degerlendirme bolumu yer almaktadrr.

1. Yamtlayarak Adlandrrma: Bu alt 2 ayn bolumden olu~maktadrr. ilk

olarak bireyin nesne adlandrrma becerisi degerlendirilmektedir. Nesne

adlandlrma bolumunde, 5 ayn nesnenin i~levlerini i~eren sorular yer

almaktadrr. Om: "Yazl yazmak i~in ne kullamrsm?" gibi. Bireyin verdigi

cevap ~ek1i (i) (K) (Y) olarak i~aretlenmektedir. Aynca birey cevaplamada

zorlandtgmda verilen ipucu ~ek1i de F / S (fonemik / semantik) olarak

i~aret1enmektedir. ikinci bolum eylem adlandrrma bolumudur. Bu

boliimde ise, nesne adl verilerek i~levi sorulmaktadrr. Om: "BWak ile ne

yaparsm?" gibi. Alman cevaplar nesne adlandtrma boliimunde oldugu gibi

degerlendirilmektedir. Her dogru cevap i~in 3 puan verilmektedir.

Boliimun toplam puam 30'dur.

2. Kategorik Adlandzrma : Bu bolumde, 2 fark1t yonerge verilmektedir. ilk

olarak bireye "bana bir dakika i~inde akhna gelen hayvanlan soyle"

yonergesi verilmekte ve 1 dakika sure tutulmaktadrr. Bu zaman zarfinda

bireyin soyledikleri yazdmaktadrr. 5 adlandlrma ve ustii yeterli; altmda

ger~ekle~en adlandlrmalar yetersiz olarak saydmaktadrr. Birinci yonerge

i~in uygulanan aym i~lem ikinci yonerge i~in de uygulanmaktadrr. ikinci

yonerge: "bana bir dakika i~inde aklma gelen meyveleri soyle" ~eklinde

verilir. Bolumiin puanlandmlmasl, normal gruptan elde edilen ortalamalar

goz onune almarak yapl1ml~trr. Normal grupta 1 dakika i~inde soylenen

hayvan adlan ortalamasl 18,meyve adlan ortalamast 20'dir. Bu

sonu~lardanbelirgin farklthklar gosteren sonu~lar yanh~ kabul edilmi~tir.
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3. i§leve ili~kin Nesne Adlandzrma : Bu bolumde, ilgili nesnenin tek tUmce

ile i~levi tammlanmaktadrr. Bireyden yamt ~ekillerinden herhangi biriyle

cevap beklenmektedir. Verilen cevap i~aret1enmektedir. Toplam 5 ifade

vardrr. Aynca, zaman kullammt (anmda / gecikmeli / ~ok gecikmeli) ve

sonu~lar (D / Y) degerlendirilmektedir. Her dogru cevap 3 puandrr.

Bolumun toplam puam 15'tir.

4. Resme Bakarak Adlandlrma: Bu bolumde bireye 3a / 3b kodlu resimli

materya1ler sunulmaktadrr. "Bu ne?" sorusu sorularak bireyden ilgili resmi

gostermesi istenmektedir. Toplam 10 adet nesne adt yer almaktadrr. Her

dogru cevap 3 puandrr. Bolumun toplam puam 30'dur.

e. Dilbilgisi Degerlendirme (Bo~luk tamamlama)

Ama~: Bireyin, manttk kurallan dahilinde Turk~e diline uygun ek ve kokleri

kullanarak tUmceleri anlamh bir ~ekilde tamamlamastdtr.

Bu bolum sadece sozlu ifadesi olan bireylere uygulanmaktadtr. Bireylerin okuyup

yazamamast durumunda ise 6a / 6b kodlu materyaller kullamlmaktadrr. Bu

materyaller, ifadelerin yazth formlanm.i~ermektedir.Bireye mmcenin bir bolumu

okunmakta ve mmcenin sonunu bireyin tamamlamast beklenmektedir. Toplam 10

ifade yer almaktadrr. Yamtlann veri1i~ modu (1) (K) (Y), sonucu (D) (Y)

i~aret1enir. Aynca, birey mmceleri tamamlama srrasmda uzmandan yardtm

aldtysa, alman yardtmm modu belirtilir. Uzman strastyla fonetik (F), semantik (S),

jest (1) modunda ipucu verebilir. Her bir dogru cevap 3 puandtr. Bolumun toplam

puam 30'duro

f. Okuma

Ama~: Her yonuyle, bireyin okuma becerisini degerlendirmektir.

Bolumde 6 alt degerlendirme bolumu yer almaktadrr.
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1. Bireyin, 4a kodlu materyalde yer alan harfleri sesli olarak okumast

istenmektedir. Bu bolfimde toplam be~ bfiyfik harf yer almaktadrr.

Cevaplar okudu / okumadt ~ek1inde i~aretlenmektedir. Her dogm yamt 3

puandrr. Bolfimun toplam puam 15'tir.

2. Bireyin, 4b kodlu materyalde yer alan rakamlan sesli olarak okumast

istenmektedir. Bolumde, ikisi vift basamak olmak fizere toplam 5 sayt

bulunmaktadrr. Cevaplar okudu / okumadt ~ek1inde i~aretlenmektedir. Her

dogm yamt 3 puandtr. Bolumfin toplam puam 15'tir.

3. Bireye 4d kodlu materyal sunulmaktadrr. "Gosterecegim yaztyt okuyun"

yonergesi verilmektedir. Bolfimde toplam 5 ifade yer almaktadrr. ifadeler

tek sOzclikten tiimceye kadar uzanmaktadrr. Cevaplar okudu / okumadt

~ek1inde i~aretlenmektedir. Her dogm yamt 3 puandtr. Bolfimfin toplam

puant I5'tir.

4. Bireye 4c kodlu materyal sunulmaktadrr. Bir madde once okudugu

ifadelerin resimleri gosterilmekte ve resimlerle yaztlan e~lemesi

istenmektedir. Cevaplar 'e~ledi/e~lemedi' ~ekillerine gore

i~aretlenmektedir. Her dogm yamt 3 puandtr. Bolfimfin toplam puam

I5'tir.

5. Sesli Okuma: Bireye, "Ser~e Ku~u" isimli parva verilmekte ve sesli olarak

okumast istenmektedir. Ardmdan parva ile ilgili voktan se~meli 3 som

okunmakta ve cevaplar test formuna i~lenmektedir. Birinci ve ikinci som 3

puan son sam 4 puandrr. Bolumfin toplam puam IO'dur.

6. iyinden Okuma: Bireye, "Ay Tutulmast Nedir?" isimli parya verilmekte ve

ivinden okumast istenmektedir. Ardmdan parva ile ilgi haztrlanmt~ 3 som

sorulmakta ve spontan olarak cevaplamast istenmektedir. Cevaplar test

formuna i§lenmektedir. Birinci ve ikinci som 3 puan son som 4 puandrr.

Bolumfin toplam puam lO'dur.
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g. Yazma

Ama~:Her yonuyle, bireyin yazl yazma becerilerini degerlendirmektir.

3 alt bolumden olu~maktadrr.

1. Spontan olarak yazma: Bireyden, a) bazl harfleri, b) bazI rakamlan, c)

adlrn ve aile bireylerinin adlanrn yazmasl istenmektedir. Eger ba~anh

olamazsa, noktalarla belirlenmi~ olan sozcukler uzerinden gitmesi

saglanarak birey, motive edilmektedir. Yazma yetisi korunmaml~

bireylerde bu bolum burada sonlandmlmaktadrr. Yazma yetisi korunmu~

olan bireylerde ise devam edilmektedir. Bolum 10 puandlr.

2. 3a ve 3b kodlu resimli materyaller kullarnlarak, bireyden gosterilen

resimlerin adlanrn yazmasl istenmektedir. Bolum 5 puandlr.

3. "Tekrarlama becerileri" bolumundeki sozeuklerden faydalanarak bireyden,

dikte edilen sozcUk ve mmceleri yazmasl istenmektedir. Bolum 5 puandrr.

h. Dil Kullammmm Degerlendirilmesi

Ama~: Bireyin basit i~levlerde dil k:ullarnmml degerlendirmektir.

Bu bolumde bireyin, belirli durumlarda verilen cevaplan l~eren sorulan

yamtlamasl istenmektedir. Om: "Birisi hap~mrsa ne dersin?". Bu bolumde

toplam 5 soru yer almaktadrr. Cevaplar dogm / yanh~ ~klinde test formuna

i~lenmektedir. Bolum toplam 15 puandlr.

2.5. VERiLERiN TOPLANMASI VE DEGERLENDiRiLMESi

2.5.1. Veri toplama ve uygulama siireci

Veri toplama silleci Haziran-Eylul 2004 tarihlerinde olmak uzere toplam 3 ay

surmu~mr. Veri toplama araCl uygulanmadan once, uygulamacl tarafmdan gerekli

bilgiler ve a~lklamalar yaplhm~trr. ilk: once tanl1an incelenerek, bireyin ~ah~maya

dahil edilip edilemeyecegine bakIlml~trr. Sonu~ dogmltusunda eger uygun

ol¢tler saptanml~sa dilsel verilerin toplanmasl i~in degerlendirme araCl
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uygulannl1~ttr. Tum gorii~meler hastane ortammda ger~ek1e~tirilmi~tir. Her

oturumda bir vaka ile gOrii~lmii~tUr. Oturumlar hasta grubu i~in yakla~lk olarak

45-50 dakika, kontrol grubu i~in 20-25 dakika surmii~tUr. Her bir vaka i~in veri

toplama a~amaSI bir oturumda tamam1anml~ttr.

2.5.2. Verilerin analizi

ADKD He toplanan verilerin kontrol grubu ile vaka grubu arasmda genel bir

farkhhk gosterip gostermedigine bakmak i~in testin tUm boliimlerin ortalama

degerleri almmt~ttr. Bu ortalama degerler Ek 1 ve Ek 2'de gosterilmi~tir.

Kontrol grubundan elde edilen dilsel ozelliklerin vaka grubuna gore farkhhk

gosterip gostermedigini belirlemek amaclyla t-testinden yararlamlml~ttr. Verilerin

analizinde SPSS (11.5) paket programmdan yararlamlml~, .05 diizeyinde

anlamhhga baktlml~ttr.

2.5.3. Veri toplama araclDlD giivenirlik analizi

Veri toplama aracmm (ADKD) boliimlerinin toplammda 125 soru yer almaktadtr.

Bu ~ah~mamnvaka ve kontrol grubunda yer alan katlhmcllann saYlsl 40 ki~i ile

slmrlloldugundan, madde saYIslmn kattlimci saYISlmn iizerinde olmasl gerek~esi

ile aracm butUniine gUvenirlik analizi uygulanamaml~ttr (Ozdamar, 1999). Bu

nedenle, veri toplama araClmn her bir boliimii ayn ayn ele ahnml~ttr.

Veri toplama aracmm 'Spontan Konu¥1la Omeg; A/ma' boliimii ile ilgili yapllan

gUvenirlik ~all~masl sonucunda, 16 maddelik boliimiin Cronbach alpha degeri .76

olarak bulunmu~tur. Bulunan deger, ilgili boliimde yer alan sorulann olduk~a

gUvenilir ve bu yah~madakullamlabilir oldugunu gostermektedir.

Veri toplama aracmm 7§itse/ An/ama' boliimii ile ilgili yaptlan gUvenirlik

yah~maSI sonucunda, 28 maddelik boliimiin Cronbach alpha degeri .63 olarak
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bulunmu~tur. Bulunan deger, ilgili boliimde yer alan sorularm olduk~a gUvenilir

ve bu ~ah~mada kullamlabilir oldugunu gostermektedir.

Veri toplama aractmn 'Tekrarlama' boliimii ile ilgili yaptlan gUvenirlik ~ah~mast

sonucunda, 10 maddelik boliimiin Cronbach alpha degeri .59 olarak bulunmu~tur.

Bulunan deger, ilgili boliimde yer alan sorulann gUvenilir ve bu ~ah~mada

kullamlabilir oldugunu gostermek:tedir.

Veri toplama aracmm 'Sozciik Bulma ve Adlandzrma Becerileri' bolumu ile ilgili

yaptlan gUvenirlik ~ah~mast sonucunda, 27 maddelik boliimiin Cronbach alpha

degeri .90 olarak bulunmu~tur. Bulunan deger, ilgili boliimde yer alan sorulann

yiiksek derecede gUvenilir ve bu ~a1t~mada kullamlabilir oldugunu

gostermek:tedir.

Veri toplama aracmm 'Dilbilgisi Degerlendirme' boliimii ile ilgili yaptlan

gUvenirlik ~ah~mast sonucunda, 10 maddelik boliimiin Cronbach alpha degeri .83

olarak bulunmu~tur. Bulunan deger, ilgili boliimde yer alan sorulann yiiksek

derecede gUvenilir ve bu ~ah~mada kullamlabilir oldugunu gostermektedir.

Veri toplama aractmn 'Okuma' bolumii ile ilgili yaptlan gUvenirlik ~ah~mast

sonucunda, 26 maddelik boliimiin Cronbach alpha degeri .81 olarak bulunmu~tur.

Bulunan deger, ilgili boliimde yer alan sorulann yiiksek derecede gUvenilir ve bu

~ah~madakullamlabilir oldugunu gostermek:tedir.

Veri toplama aracmm 'Yazma' boliimiinde yer alan maddelerden, hem vaka hem

de kontrol grubunda yer alan katthmctlar tam puan almt~ttr. Bu nedenle bu

boliime gUvenirlik analiz uygulanamamt~ttr.

Veri toplama aracmm 'Dil Kullanzmmm Degerlendirilmesi' boliimii ile ilgili

yaptlan gUvenirlik ~ah~mast sonucunda, 5 maddelik boliimiin Cronbach alpha

degeri .88 olarak bulunmu~. Bulunan deger, ilgili boliimde yer alan sorulann
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yiiksek derecede gUvenilir ve bu yah§mada kullamlabilir oldugunu

gostermektedir.
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BOLUMm

BULGULAR

3.1. Kontrol ve vaka grubunun Spontan Konu~ma bulgularl

a) Kontrol grubunun spontan konu~ma yetisi nasl1drr?

b) Vaka grubunun spontan konu~ma yetisi nasI1dtr?

c) Spontan konu~ma yetisi a~tsmdan Kontrol ve Vaka grubu arasmda

anlamh bir farkhhk var mtdtr?

Spontan Konu~ma Boliimiiniin 'Dil ve bi1i~i degerlendirme' alt boliimiinde

katI1tmctlara 10 usa soru sorulmu~, diger alt boliimde 'Otomatik Konu~ma'

degerlendirmesi i~in 6 yonerge verilmi~tir. Tiim yamtlar degerlendirme aracmm

yamtlama formuna i~lenmi~tir. Yanttlar, degerlendirme sonrasmda, veri toplama

aracmm puanlama sistemine gore puan1anmt~trr. Spontan Konu~ma boliimiiniin

toplam dogru puant48'dir.

Normal ya~lanan kontrol grubun spontan konu~ma yetisi degerlendirildiginde

bireylerin ilgili boliimiin tUm sorulanm dogru yamtladtgt fark edi1mi~tir. Kontrol

grubunun spontan konu~ma yetisinin ortalama degerleri Ek l'de yer almaktadrr.

Vaka grubunun spontan konu~ma yeti degerlendirmesinde kontrol grubuna oranla

bir azalma oldugu gorulmektedir. Vaka grubunda yer alan bireylerin ~ogu

ozellikle otomatik konu~ma boliimiinde sorun ya~amt~trr. Vaka grubunun spontan

konu~ma yetisi ortalama degerleri Ek 3'de yer almaktarlrr.
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Tablo 3.1'de her iki yah~ma grubunun dil ve bi1i~ yetisini degerlendirme ve

otomatik konu~ma boliimiinili1 ortalama degerleri yer almaktadtr. Bu boliimiin

toplam dogru puam 30'dir.

Tablo 3. 1. Dil ve bili~i degerlendinne ve Otomatik Konu~ma alt b<>liimleri ortalama degerleri

n

Dil-Bili~

Vaka

Kontrol

Otomatik Kon.

Vaka

Kontrol

20

20

20

20

30

30

18

16,3

Dil ve bili~i degerlendirme boliimiinde, vaka grubu sorulan dogru yamtlaml~ttr.

Vaka tarafindan verilen yamtlann dogrulugu vakamn bir yakml tarafmdan kontrol

edilip dogrulanml~ttr. Vakalann tiimii bu boliimden tam puan alml~t1r. Aym

durum kontrol grubu iyin de geyerlidir.

Vaka grubu otomatik konu~ma becerisinde sorun ya~aml~tlr. Boliimiin vaka grubu

ortalama puam 16.3 olarak saptanml~ttr. Bu boliimiin toplam dogru puam 18'dir.

Spontan konu~ma yetisi aylsmdan kontrol ve vaka grubu arasmda farklthgm olup

olmadlglm bulma amaclyla yaptlan t-testi sonuylan tablo 3.2'de verilmi~tir.

Tablo 3. 2. Spontan konu~YI degerlendirme b<>liimiiniin t-testi sonu~lan

n X sd t p

Vaka 20 46.30 1.45 5.23 p<O,OOl***

Kontrol 20 48.00 0.00

Spontan konu~maYl degerlendirme boliimiinde vaka grubu ortalama 46.30 puan

ahrken, kontrol grubunda 48 tam puan elde edilmi~ ve t-testi sonucunda her iki
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grup arasmda istatistiksel olarak anlamh fark bulunmu~tur (t=5,23 p<O,OOl ***).

Bir ba~ka deyi~le, vaka grubunun spontan konu~maYl degerlendirme bulgusu

kontrol grubuna gore farkhla~maktadrr. Kontrol grubu spontan konu~mayt

degerlendirme bolumunden tam puan alml~trr. Buna gore, kontrol grubunun

spontan konu~ma yetisinin normal oldugu, buna kar~m vaka grubunun spontan

konu~ma yetisinde normalden azalma gozlenmi~tir.

3.2. Kontrol ve vaka grubunun i~itselAnlama bulgulan

a) Normal ya~lanan kontrol grubunun i~itsel anlama yetisi nastldrr?

b) Vaka grubunun i~itsel anlama yetisi nastldtr?

c) i~itsel anlama yetileri aylsmdan Kontrol ve Vaka grubu arasmda anlamh

bir farkhhk var mldrr?

i~itsel AnlamaYl Degerlendirme Bolumo.nun 'Komut Alma' alt bolumunde

katthmctlara 5 yonerge verilmi~tir, diger 2 alt bolumde 'Kategorilerin

Anla~l1masl' ve 'Kategori iyinden Aynnttmn Anla~tlmasl' degerlendirmesi iyin

toplam 10 yonerge verilmi~tir. 'Cumle <;e~itli1igini anlama' alt bolUmunde 8 ifade

yer almaktadrr. Son alt bolum olan 'Soyut Kavramlarm Anla~tlmasl' bolumunde

ise toplam 5 adet soyut ifade yer almaktadrr. Tum yamtlar degerlendirme aracmm

yamtlama formuna i~lenmi~tir. Yanltlar, degerlendirme sonrasmda, veri toplama

araClmn puanlama sistemine gore puanlanml~ttr.

Normal ya~lanan kontrol grubunun i~itsel anlama yetisi degerlendirildiginde

bireylerin ilgili bolumun tUm sorulanm dogru yamtladlgl fark edi1mi~tir. Kontrol

grubunun i~itsel anlama yetisinin ortalama degerleri Ek l'de yer almaktadrr.

Vaka grubunun i~itsel anlama yeti degerlendirmesinde kontrol grubuna oranla bir

azalma oldugu gorulmektedir. Vaka grubunda yer alan bireylerin yogu ozellikle

komut alma bolumunde sorun y~aml~tlr. Vaka grubunun i~itsel anlama yetisi

ortalama degerleri Ek 2'de yer almaktadrr. Bu bolumun toplam dogru puanl

93'dur.
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Tablo 3.3'de her iki yah~ma grubunun i~itsel anlama bohimo. alt testleri ortalama

degerleri yer almaktadtr.

Tablo 3. 3. i§itsel Anlama B6Uimii alt bOliimleri 0rta1ama Degerleri

n X
Kornutalrna

Vaka 20

Kontrol 20

Sozciik Obegi

Vaka 20

Kontrol 20

Ciirnle <;e~it. Ani

Vaka 20

Kontrol 20

EvetIHaylr Sore

Vaka 20

Kontrol 20

23

24

29,7

30

23,65

24

14,9

15

Vaka grubu komut alma diizeyinde anlama bolo.mo.nde sorun ya~aml~ttr ve

ortalama puam 23.0 olarak saptanml~ttr.

Vaka grubu, sozco.k obegi diizeyinde anlama bolo.mo.nde soron ya~aml~ttr ve

ortalama puam 29.7 olarak saptanml~ttr.

Vaka grubu, co.mle ye~it1iligini anlama bolo.mo.nde kontrol grubu ile

kar~1Ia~ttr11dlgtnda fazla soron ya~amaml~ttr. Vaka grubu ortalama puam 23.65

olarak saptanml~ttr.
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i~itsel Anlama Boliimii EvetIHaylf Sorulannm Anla~l1masl a~lsmdan Vaka grubu

kontrol grubu ile kar~l1a~tlflldlgmda fazla sorun ya~amaml~tlf. Vaka grubu

ortalama puam 14.9 olarak saptanml~tlf.

i~itsel anlama yetisi a~lsmdan Kontrol ve Vaka grubu arasmda farkbbgm olup

olmadlglm bulma amaclyla yapllan t-testi sonu~lan tablo 3.4'de veri1mi~tir.

Tablo 3. 4. i§itsel Anlamayt degerlendirme BoUimii t-testi Sonu~lan

n X sd t p

Vaka 20 91.45 2.45 2.82 P<O,05*

Kontrol 20 93.00 0.00

i~itsel Anlamayl degerlendirme boliimiinde vaka grubu ortalama 91.45 puan

altrken kontrol grubunda 93 tam puan elde edilmi~ ve t-testi sonucunda, her iki

grup arasmda istatistiksel olarak anlamb fark bulunmu~tur (t=2,82 p<O,05*). Bir

ba~ka deyi~le, vaka grubunun i~itsel anlamayl degerlendirme bulgusu kontrol

grubuna gore farkhla~maktadlf. Kontrol grubu i~itsel anlamayl degerlendirme

boliimiinden tam puan alml~tlr. Buna gore, kontrol grubunun i~itsel anlama

yetisinin normal oldugu, buna kar~m vaka grubunun i~itsel anlama yetisinde

normalden azalma gozlenmi~tir.

3.3. Kontrol ve vaka grubunun Tekrarlama bulgulan

a) Normal y~lanan kontrol grubunun tekrarlama yetisi naslldlr?

b) Vaka grubunun tekrarlama yetisi naslldlr?

c) Tekrarlama yetileri a~lsmdan Kontrol ve Vaka grubu arasmda anlamh

bir farkhhk var mtdlf?

Tekrarlama becerisinin degerlendirilmesinde, vakadan slraslyla tek sozciikten

ba~layarak, sozciik saylsmda artl~ gostererek ilerleyen 10 adet maddeyi
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tekrarlamasl istenmi§tir. Sonu~lar not edilmi§ ve veri toplama aracmm sistemine

gore puanlanmt§t1r.

Normal ya§lanan kontrol grubunun tekrarlama yetisi degerlendirildiginde

bireylerin ilgili bolumun tUm maddelerini dogru yamtladlgl fark edilmi§tir.

Kontrol grubunun tekrarlama yetisinin ortalama degerleri Ek l'de yer almaktadrr.

Vaka grubunun tekrarlama yetisinin degerlendirilmesinde kontrol grubuna oranla

bir azalma oldugu gorulmektedir. Vaka grubunda yer alan bireylerin ~ogu bu

bolumde sorun ya§aml~trr. Vaka grubunun tekrarlama yetisi ortalama degerleri Ek

2'de yer almaktadrr. Bu bolumun toplam dogru puam 75'tir.

Tekrarlama yetisi a~lsmdan Kontrol ve Vaka grubu arasmda farkhhgm olup

olmadlgml bulma amaclyla yapllan t-testi sonu~lan tablo 3.5'de verilmi§tir.

Tablo 3. 5. Tekrarlama BOUimii t-testi sonu't1an

n X sd t p

Vaka

Kontrol

20

20

66.55

75.00

11.63

0.00

3.25 p<O,Ol*

Tekrarlamayl degerlendirme bolumiinde vaka grubu ortalama 66.55 puan ahrken

kontrol grubunda 75 tam puan elde edilmi§ ve t-testi sonucunda, her iki grup

arasmda istatistiksel olarak anlamh fark bulunmu§tur (t=3,25 p<O,OI **). Bir

ba§ka deyi~le, vaka grubunun tekrarlamayt degerlendirme bulgusu kontrol

grubuna gore farkhla§maktadrr. Kontrol grubu tekrarlamayl degerlendirme

bolumiinden tam puan alml§trr. Buna gore, kontrol grubunun tekrarlama yetisinin

normal oldugu, buna kar§m vaka grubunun tekrarlama yetisinde normalden

azalma gozlenmi§tir.
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3.4. Kontrol ve vaka grubunun Adland,rma bulgularl

a) Normal ya~lanan kontrol grubunun adlandtrma yetisi nastldtr?

b) Vaka grubunun adlandtrma yetisi nastldtr?

c) Adlandmna yetileri a~tsmdan Kontrol ve Vaka grubu arasmda anlamlt

bir farkhhk var mtdrr?

Adlandtrmayt Degerlendirme Bolumuniin 'Yanttlayarak Adlandtrma' alt

bolumunde katthmctlara 5 adet soru sorulmu~tur, 'Kategorik Adlandtrma' adlt

ikinci alt bolumde ise 2 adet yonerge verilmi~tir. 'i~leve ili~kin Nesne

Adlandtrma' degerlendirmesi i~in toplam 5 yonerge verilmi~tir. Son alt bolum

olan 'Resme Bakarak Adlandtrma' bolumunde ise toplam 10 adet nesne adt

istenmi~tir. Tum yamtlar degerlendirme aracmm yamtlama formuna i~lenmi~tir.

Yamtlar, degerlendirme sonrasmda, veri toplama aractmn puanlama sistemine

gore puanlanmt~trr.

Normal ya~lanan kontrol grubunun adlandtrma yetisi degerlendirildiginde

bireylerin ilgili bolumun tUm sorulanm dogru yamtladtgt fark edi1mi~tir. Kontrol

grubunun adlandtrma yetisinin ortalama degerleri Ek l'de yer almaktadrr.

Vaka grubunun adlandlrma yetisinin degerlendirilmesinde kontrol grubuna oranla

bir azalma oldugu gorulmektedir. Vaka grubunda yer alan bireylerin ~ogu bu

boliimde sorun ya~mt~trr. Vaka grubunun adlandrrma yetisi ortalama degerleri

Ek 2'de yer almaktadrr. Bu bolumiin toplam dogru puam 81 'dir.

Vaka grubu ilgili bolum dahilinde sadece kategorik adlandtrma becerisinde sorun

ya~amt~trr. Bu nedenle sadece ilgili alt bolumun a~lk1amaSt ve tablolan

aktanlmt~trr. Bolumun Vaka grubu ortalama puam tam puan 6 uzerinden 4 olarak

saptanmt~ ve tablo 3. 6'da gosterilmi~tir.
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Tablo 3. 6. Adlanduma Becerileri KategorikAdlandzrma Bol'iimii

Ortalama Degerleri

n

Kategorik adl.

Vaka

Kontrol

20

20

4

6

Adlandmna yetisi a~lsmdan Kontrol ve Vaka grubu arasmda farkhhgm olup

olmadlgml bulma amaclyla yaptlan t-testi sonu~lan tablo 3.7'de veri1mi~tir.

Tablo 3.7. Adlandmna bOliimii t-testi sonu9lan

Vaka

Kontrol

n

20

20

x

78.40

81.00

sd

2.68

0.00

t

4.33

p

P<O,Ol**

Adlandmna becerilerini degerlendirme bolumUnde vaka grubu ortalama 78.40

puan ahrken kontrol grubunda 81 tam puan elde edi1mi~ ve t-testi sonucunda, her

iki grup arasmda istatistiksel olarak anlamh fark bulunmu~tur (t=4,33

p<O,OOl ***). Bir ba~ka deyi~le, vaka grubunun adlandtrmaYl degerlendirme

bulgusu kontrol grubuna gore farkhla~maktadlr. Kontrol grubu adlandtrmayt

degerlendirme bolumunden tam puan almt~ttr. Buna gore, kontrol grubunun

adlandtrma yetisinin normal oldugu, buna kar~m vaka grubunun adlandtrma

yetisinde normalden azalma gozlenmi~tir.
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3.5. Kontrol ve vaka grubunun Dilbilgisi Degerlendirme bulgulan

a) Normal ya~lanan kontrol grubunun dilbilgisi degerlendirme yetisi

nasl1dlr?

b) Vaka grubunun dilbilgisi degerlendirme yetisi nasl1dlr?

c) Dilbilgisi degerlendirme yetileri a~lsmdan kontrol ve vaka grubu

arasmda anIamh bir farkhhk var ffildlr?

Dilbilgisini degerlendirme, bir tiimceyi yansma kadar vakaya soyleyerek, geri

kalammn vaka tarafindan tamamlanmasml isteme ~ek1inde ger~ek1e~tirilmi~tir.

Katlhmcl1ara toplam 10 adet tamamlamalan gereken tiimce sunulmu~tur. Yanltlar,

degerlendirme sonrasmda, veri toplama aracmm puanlama sistemine gore

puanlanml~tlr.

Normal ya~lanan kontrol grubunun dilbilgisi yetisi degerlendirildiginde bireylerin

ilgili boliimiin tiim sorularml dogru yamtladlgt fark edilmi~tir. Kontrol grubunun

adlandlrma yetisinin ortalama degerleri Ek l'de yer almaktadrr.

Vaka grubunun dilbilgisi yeti degerlendirmesinde kontrol grubuna oranIa bir

azalma oldugu gorulmektedir. Vaka grubunda yer alan bireylerin ~ogu bu

boliimde sorun ya~aml~trr. Vaka grubunun dilbilgisi yetisi ortalama degerleri Ek

2'de yer almaktadrr. Bu boliimiin toplam dogru puanl 30'dur.

Dilbilgisi Degerlendirme yetisi a~lsmdan Kontrol ve Vaka grubu arasmda

farkhhgm olup olmadlgml bulma amaclyla yapl1an t-testi sonu~lan tablo 3.8'de

verilmi~tir.

Tablo 3. 8. Dilbilgisi Degerlendirme Boliimti t-testi sonu9lan

n X sd t p

Vaka 20 28.20 3.07 2.62 p<0,05*

Kontrol 20 30.00 0.00
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Dilbilgisi becerilerini degerlendirme boliimiinde vaka grubu ortalama 28.20 puan

altrken kontrol grubunda 30 tarn puan elde edilmi~ ve t-testi sonucunda, her iki

grup arasmda istatistiksel olarak anlamh fark bulunrnu§tur (t=2,62 p<0,05*). Bir

ba~ka deyi~le, vaka grubunun dilbilgisini degerlendirrne bulgusu kontrol grubuna

gore farkhla§maktadrr. Kontrol grubu dilbilgisini degerlendirme boliimiinden tarn

puan alml~tIr. Buna gore, kontrol grubunun dilbilgisi yetisinin normal oldugu,

buna kar~m vaka grubunun dilbilgisi yetisinde norrnalden azalma gozlenrni~tir.

3.6. Kontrol ve vaka grubunun Okuma bulgularl

a) Normal ya~lanan kontrol grubunun okuma yetisi nastldrr?

b) Vaka grubunun okuma yetisi naslldlr?

c) Okuma yetileri a~asmdan kontrol ve vaka grubu arasmda anlamh bir

farkhhk var tnldlr?

Okumayl Degerlendirme Boliimiinun 'Harfleri Sesli Okuma', 'Rakarnlan Sesli

Okuma', 'Yaztlan Sesli Okuma', 'Yaztlarla Resimleri E~leme' alt boliimlerinde

katthmctlara 5'er adet soru sorulmu~tur, 'Sesli Okuma' ve 'iyinden Okuma' adIt

alt bolumlerde katlhmctlara okurna paryasma i1i~kin 3'er adet soru sorulmu~tur.

Turn yamtlar degerlendirrne aracmm yamtlama formuna i~lenmi~tir. Yamtlar,

degerlendirme sonrasmda, veri toplama araClmn puanlama sistemine gore

puanlanrnl~tIr.

Normal ya~lanan kontrol grubunun okuma yetisi degerlendirildiginde bireylerin

ilgili boliimiin tUrn sorulanm dogru yamtladlgl fark edilmi~tir. Kontrol grubunun

okurna yetisinin ortalama degerleri Ek l'de yer almaktadrr.

Vaka grubunun okuma yeti degerlendirrnesinde kontrol grubuna oranla bir azalma

oldugu gorulmektedir. Vaka grubunda yer alan bireylerin yogu bu bolumde sorun

ya~aml~tlr. Vaka grubunun okuma yetisi ortalama degerleri Ek 2'de yer

almaktadrr.

42



Vaka grubu okuma becerisinin degerlendirildigi bolumde, sesli okuma ve i~inden

okuma alt bolumlerinde yer alan sorulan yamtlamada sorun ya~~trr.Bu

nedenle sadece ilgili alt bolumler ile ilgili a~l1dama yaptlacak ve tablolan

aktanlacaktrr. Okuma bolumunun toplam puam 81'dir. Sesli okuma ve i~inden

okuma alt bolumleri ortalama degerleri tablo 3. 9'da gosterilmi~tir.

5,2

10

6,1

11

Tablo 3. 9. Okuma Boliimii Sesli Okuma ve 19inden Okuma all btiliimleri Ortalama De~erleri

Xn

Sesli Okuma

Vaka 20

Kontrol 20

i~inden Okuma

Vaka 20

Kontrol 20

Vaka grubu okuma becerisinin degerlendirildigi boliimde, sesli okuma ortalama

degeri 5.2 olarak saptanml~tIr. Vakalar i~inden omma alt bolumiinde yer alan

sorularl yamtlamada sorun ya~aml~tIr. Boliimun vaka grubu ortalama puam 6,1

olarak saptanml~trr.

Okuma yetisi a~lsmdan Kontrol ve Vaka grubu arasmda farkhhgm olup

olmadlgml bulma amaclyla yapl1an t-testi sonu~lan tablo 3. 10'da verilmi~tir.

Tablo 3. 10. Okuma Boliimii t-testi sonu~lan

n X sd t p

Vaka 20 71.10 4.26 10.39 p<0,001***

Kontrol 20 81.00 0.00

Okuma becerilerini degerlendirme boliimunde vaka grubu ortalama 71.10 puan

altrken kontrol grubunda 81 tam puan elde edilmi~ ve t-testi sonucunda her iki

grup arasmda istatistiksel olarak anlamh fark bulunmu~tur (t=1O,39 p<O,OOl ***).
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Bir ba~ka deyi~le, vaka grubunun okumayl degerlendirme bulgusu kontrol

grubuna gore farkhla~mak:tadrr. Kontrol grubu okumaYl degerlendirme

bolumunden tam puan alml~t1r. Buna gore, kontrol grubunun okuma yetisinin

normal oldugu, buna kar~m vaka grubunun okuma yetisinde normalden azalma

gozlenmi~tir.

3.7. Kontrol ve vaka grubunun Yazma bulgulan

a) Normal ya~lanan kontrol grubunun yazma yetisi nasl1dlr?

b) Vaka grubunun yazma yetisi nasddlr?

c) Yazma yetileri aylsmdan kontrol ve vaka grubu arasmda anlamh bir

farkhhk var ffildlr?

Yazma bolumunde her hangi bir somnla kar~l1a~dmaml~trr. Her iki grupta yer

alan bireylerin tiimu yazma becerisini dogru bir biyimde geryekle~tirmi~tir. Bu

nedenle yazma bolumu sonuylannda istatistiksel olarak bir farkhhk

bulunamaml~trr.

3.8. Kontrol ve vaka grubunun DilKullanl1lu bulgulan

a) Normal ya~lanan kontrol grubunun dil kullarum (pragmatik) yetisi

nasddlr?

b) Vaka grubunun dil kullamm yetisi nasl1drr?

c) Dil kullamm yetileri aylsmdan kontrol ve vaka grubu arasmda anlamh

bir farkhhk var ffildrr?

Dil kullammmi degerlendirmede, katthmcdardan, kendilerine sunulan alb farkh

dumma yonelik uygun yamb vermesi istenmi~tir. Tum yamtlar degerlendirme

aracmm yamtlama formuna i~lenmi~tir. Yarutlar, degerlendirme somasmda, veri

toplama aracmm puanlama sistemine gore puan1anml~trr. Bu bolumun toplam

dogru puaru 15'dir.
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Normal ya~lanan grubun dil kullamml becerilerine baktldlg.nda, yapllan

degerlendirme sonucunda herhangi bir sorun olmadlgl goriilmu~tiir. Kontrol

grubunda yer alan bireylerin tiimii, ilgili boliimiin sorulanm dogru yamtlamt~ttr.

Kontrol grubunun dil kullamm becerilerinin ortalama degerleri Ek l'de yer

almaktadlr.

Vaka grubunun dil kullammt becerilerine bakddlg.nda bir azalma oldugu

goriilmektedir. Vaka grubunun dil kullamm becerilerinin ortalama degerleri Ek

2'de yer almaktadtr.

Dil kullamm yetisi a~:tsmdan Kontrol ve Vaka grubu arasmda farkhhgm olup

olmadlgml bulma amaclyla yapdan t-testi sonu~lan tablo 3. 11 'de verilmi~tir.

Tablo 3. 11. Dil KulJanmu Degerlendirme t-testi sonult1an

n X sd t P

Vaka

Kontrol

20

20

13.40

15.00

2.94

0.00

2.43 P<0,05*

Dil kullamml becerileri degerlendirme boliimiinde vaka grubu ortalama 13.40

puan ahrken, kontrol grubunda 15 tam puan elde edilmi~ ve t-testi sonucunda her

iki grup arasmda istatistiksel olarak anlamh fark bulunmu~tur (t=2,43 p<0,05*).

Bir ba~ka deyi~le, vaka grubunun dil kullamml degerlendirme bulgusu kontrol

grubuna gore farkhla~maktadtr. Kontrol grubu dil kullammml degerlendirme

boliimiinden tam puan almt~ttr. Buna gore, kontrol grubunun dil kullamm

yetisinin normal oldugu, buna kar~m vaka grubunun dil kullamm yetisinde

normalden azalma gozlenmi~tir.
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BOLUMIV

TARTISMA VE SONUe

Bu boliimde ara~trrmamn ama~larl dogrultusunda elde edilen bulgulardan ula~tlan

sonuylar tartl~tlacaktrr.

Bu yah~mamnamaCl, aGO demans poliklinigine ve Ankara'daki Resmi bir saghk

kuromuna unutkanhk ~ikayeti ile ba~vurmu~ MMSE sonu~larl 20-23 araSl Hafif

Alzheimer demansl tamsl alml~ vakalar ile, aym ya~ grubu normal bireylerin

"Mazili Bireylerde Dil ve Konu~a Becerilerini Degerlendirme Aracl"

kullamlarak dilsel ozelliklerinin betimlenmesi ve kar~tla~ttr1lmaSldlr.

Hafif Alzheimer demansl olan ve olmayan iki gruba uygulanan dil degerlendirme

olyegi ile toplam sekiz kategoride veri toplanml~trr. Normal ya~h gruptan

toplanan veriler degerlendirildiginde dilsel ozelliklerinde hi~bir soron

~tkmaml~t1r.

Bulgular boliimiinde, elde edilen veriler aynnttll olarak aktanlmt~trr. Bu verileri

toplu olarak degerlendirdigimizde ula~tlan sonu~lar a~ag.da yoromlanacaktrr..

Bulgular dahilinde, spontan konu§ma degerlendirmesi yaptlan vakalardan elde

edilen sonuylar normal degerlerin altmdadlr. Bu alt boliim i~in toplam puan

kontrol grubunda 48 iken, vaka grubunda 46,3 ~tkml~trr. Bu nedenle, spontan

konu§ma becerisinin degerlendirildigi boliimde yer alan diger alt testlere de

bakmak gerekmektedir. Bolfimfin alt testlerinde, dil bili§ degerlendirmesi ve

otomatik konu§ma degerlendirilmesi yaptlmaktadrr.
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Dil ve bi1i~ degerlendirilmesi sonuylanna baktldlgmda, vaka grubunun tiim

sorulan dogru yamtlayarak, bu alt testten tam puan aldlklan gozlenmi~tir fakat

otomatik konu~ma becerisinin degerlendirmesine baktlgImlzda vakalann bu

bolumde sorun ya~adlglm gormekteyiz. Vakalarm ortalama degerleri, 16,3 olarak

hesaplanml~trr. Vakadan vakaya degi~ken1ik gostermek iizere, "(2) Haftamn

giinlerini say, (3) Alfabeyi say, (4) Mevsimleri say ve (6) Yaz aylanm say"

maddelerinde ba~anslzhk gOriilmektedir. MMSE bulgulan ile kar~l1a~tlflldlgmda

vakalarm ilgili bolumdeki benzer sorularda da ba~anslzhk ya~dlklarl

goz1enmi~tir. Vakalar, genel olarak bu bilgileri daha once yok iyi bildiklerini fakat

~u an hatrrlayamadtklanm, sonunu getiremediklerini soylemektedirler. Vakalann

yogunda, bu sorularda fonetik ipucu kul1amlml~tlr. Vakalann tiimunde hata

farkmdahgl belirlenmi~tir.

Vakalann, demansm ba~lang1Y doneminde otomatik konu~ma becerisinde sorun

ya~adlgl alanyazm tarafmdan da desteklenmektedir. Bu yah~ma da bu bulguyu

dogrular gOriinmektedir (Oktem,2004; Miller, 1989).

i~itsel Anlama bolumune baktldlgInda, vaka grubu iyin normalin altmda degerler

elde edi1mi~tir. Toplam 93 puan iizerinden ortalama toplam deger 91,4 olarak

hesaplanml~trr. l~itsel anlama bolumu, 4 alt bolumden olu~maktadlr. Bu

bolumlerin sonuylan vakadan vakaya degi~en farkllhklar gostermektedir. En yok

hata "komut alma" becerisinde gozlenmi~tir. Vakalann yogu 2 a~amah komutlarl

geryekle~tirmi~, fakat 3 ~amah komutlarda sorun belir1enmi~tir. Komutlann

geryekle~tirilmesi iyin ilgili yonerge verildikten soma, ilk iki komut

geryekle~tirilmi~ fakat uyUncii komut hatrrlanamaml~trr. Vine de, vakalarda hata

farkmdallgl gozlenmi~tir yunkii unuttuklan komutu sormu~lardrr. Sozciik obegi

diizeyinde anlama alt testinde, sadece vaka 9'da hata gozlenmi~tir. Diger

vakalann hepsi bu alt testi dogru bir ~ekilde geryekle~tirmi~tir. Cumle ye~itliligini

anlama alt testinde vaka 1,9,10 ve 19'da sorun gozlenmi~tir. GOzlenen hatalar, alt

testin ikinci bolumunde yer alan ili~kili resimlerin gosterilmesindedir. AIt testin

iyinde yer alan tiimceler vakalara kan~lk gelmi~ ve gostermekte zorlanml~lardlr.
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Bu da, uzayan ve karma~lk hale gelen ciimleleri anlamakta zorlandlklanmn

belirtisi olabilir. Soyut kavramlann anla~tlmasl alt testinde ise, sadece vaka 20'de

hata gozlenmektedir. Vaka grubunun somut veya soyut kavramlann

anla~tlmasmdan ziyade uzun ve karma~lk tiimceleri anlamamaya yonelik

zorlandlklan dikkat ~ekmektedir.

Tekrarlama degerlendirmesinin bulgularma baktldlgtnda, 20 vakamn dokuzunda

sorunla kar~tla~tlml~tlr. Vakalar ozellikle 10 numarah tiimceyi tekrarlamada sorun

ya~aml~lard1f. Bu tiimce, yedi ogeli "Tekir kedi pis suyu hktr hktr i~ti"

tiimcesidir. Vaka grubu tiimce i~inde yer alan sozciikleri hatlrlamada sorun

ya~aml~t1f. Tiimcenin ozellikle "hkrr hktr i~i" ktsmmm unutuldugu gozlenmi~tir.

Bu tiimcenin tekrarlanmasmda ya~nan diger bir soron ogelerin birbirine

kan~t1f1lmasl ile ortaya ~lkmaktadrr. 9 numarah tiimcede de (damlaya damlaya

gol olur) benzer somnlar y~anml~trr. Vakalar, sOzciik atlamalan yapml~lar ya da

hi~ tekrarlayamaml~lardrr. Tekrarlamada goriilen diger bir somn 8 numarah

sozciik grubunda (pas-tas-kas) goriilmektedir. Hatalar sozciiklerin yanh~

sesletilmesi (bas-daz-gaz) ya da atlanmasl ~eklinde goriilmekte, bu da vakalarda

demans ba~langlcmda ortaya ~lktlgl one siiriilen dil bozukluklanndan apraksinin

varhgma dikkat ~ekmektedir (Miller,1989, I~tk ve ark., 2004). Bu tarz hatalar 3

numarah sozciikte de goriilmektedir. "maYls" yerine gerek anlamh olarak

"maym", gerekse anlamslz olarak "mamn" ~eklinde hatab sesletim denemelerine

rastlanmaktadrr. 6 (puf boregi) ve 7 (bir ela goz) se~eneklerinde ise sozciik

atlamalar yapllml~t1r. Ozellikle 7 numarab maddede "bir" sozciigu stk11kla

attlmaktadrr. Vakalann sOzciik obegine ilave bir anlam katmayan ogeyi atlamalan

ilgin~ bulunmu~tur.

Sozciik bulma ve adlandlrma becerilerinin degerlendirildigi boliim dort alt testten

olu~mak:tad1f. Yamtlayarak adlandrrma alt testinde sadece bir vakada hata

saptanrnt~t1f. Kategorik adlandrrma alt testine bak:tlglmlzda vakalann tiimiiniin

yetersiz oldugu gOriilmektedir. Birinci soruda, "1 dakika i~inde akhna gelen

hayvan adlanm soyle" yonergesine kontrol grubu tarafindan ortalama olarak 18

hayvan adl soylenirken, vaka grubunda bu oran olduk~a dii§mektedir. Aym durum
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ikinci soruda yer alan "1 dakika i~inde akhna gelen meyve adlanm soyle"

yonergesi i~in de ge~erlidir. Bu soruda kontrol grubundan ortalama 20 meyve adl

ahnml§t1r. Vaka grubundan ise "hatrrlamadlm, ben bunlan aslmda biliyorum ama

akhma gelmiyor" §eklinde zaman doldurmaya yonelik yamtiar almml§trr.

Dilbilgisi degerlendirme testinde, vakalar kendilerine verilen yanm tUmceleri

tamamlaml§lardlr. Vaka grubu i~in ortalama 28,2 deger bulunmu§tur. Vakalann

yaptigl hatalarm i~inde yanll§ zaman kullamml (Om: Ali yann geldi), yanh§

sozcuk kullamml (Om: annemin kocasl benim daylm) ve bo§ blrakma

gorulmu§tur.

Dilbilgisi degerlendirme bolumunde 4 ve 10 numarah mmceler (4: Cumartesiden

soma gelen gUn ; 5: DUn gece yatmadan kitap ) dl§mda yer alan tUm

tiimcelerde soron ya§anmaktadrr. Bu bolumde yer alan mmce tamamlamalarda

uygunsuz zaman kullamml dikkat ~ekmektedir. Slkhkla 6. mmcede gelecek

zaman yerine ge~mi§ zaman, 5. mmcede ise ge~mi§ zaman yerine geni§ zaman

kullamml goze ~arpmaktadrr. Aynca, 2, 3, 8, 9 numarah mmcelerde ifadenin

tamamlanamadlgl gozlenmi§tir. Bu mmcelerde "(2: Giine§ dogudan· ; 3:

K1§ geldi, kar yaglyor. Hava ~ok ; 8: Odanm kaplsl ; 9: Ka§lm

gOzUmun )" vakalar uygun sozcukleri bulmada zorluk ~ekmi§lerdir

Okuma bolumune baktldlgmda, sesli okuma ve i~inden okuma bolumlerinde

vakalann mmunde soron ya§andlgl gozlenmektedir. Verilen par~alarda gerekli

olan okuma becerilerini ger~ekle§tirebilmelerine ragmen ardmdan sorulan sorulara

cevap vermede soron ya§amt§lardrr. Okuma becerisinin degerlendirildigi

etkinlikte vakalann mmunun aym alt testlerde ba§anslz oldugu gorulmektedir.

Sesli okuma bolumunde toplam 10 puan uzerinden 5,2 puan, i~inden okuma

bolumunde ise toplam 11 puan iizerinden 6,05 puan ahnml§trr. Dolaylslyla, vaka

grubu 81 tam puan uzerinden ortalama 71,1 puan alabilmi§tir.

Vakalar sesli okuma bolumiinde yer alan sorulardan 2. ve 3. sorularda

zorlanml§lardrr. 2. soro cevabmda bir eylem gerektirmektedir. Vakalar, par~a
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iyinde yer alan ana eylemi hatrrlayamarrn~lardrr. 3. som ise. paryanm ne

anlattlgtm sormaktadrr. Bu somda da dogm yamt ahnamaml~trr.

iyinden okuma bolumunde, vakalann tUmu paryayt iylerinden rahathkla

okumaktadrrlar. Okuma i~lemi bittikten soma parya ile ilgili 3 som somlmaktadrr.

ilk som paryamn adlm sormaktadrr. Genel olarak bu bolumde 2. ve 3. somlarda

somn ya~anml~trr. ikinci som parya ile ilgili bir bilgi somsu niteligindedir (Ay

gUne~in etrafmda dolamr mt?). Yani vakalar paryayt anlamasa bile bu somyu

yamtlayabilirler. Ancak., bu somnun yamtlanmasmda da ba~anh olamaml~lardlr.

3. som paryamn ne anlattlgml sormaktadlr. Bu somda da genel yogunluk

ba~anslzdrr.

Yazma becerisinin degerlendirilmesinde, vakalann tUmu ba~anh olmu~tur.

Herhangi bir sorun ya~nmaml~t1r.

Dil kullammmm degerlendirildigi bolUmde ise, toplam 6 vaka cevaplamada somn

ya~ml~trr. Vakalar, somlan somya verilen uygun cevabm ne oldugunu

hat1rlayamaml~lar ya da bilmediklerini soylemi~lerdir. Oysa, yamtlar saghkh

ya~hlann her giln uygun baglamlarda kullandtklan basma kahp ifadeleri

iyermektedir (gilnaydm, kim 0, eline saghk, geymi~ olsun gibi ... ).

Vakalann dilsel performanslanmn geneline baktldlgmda, kendisi hakkmda bilgi

verrne, yani bili~sel degerlendirmede yer alan somlarda bir sorun ya~amadlk1an

gorulmektedir. Ba~langly dlizeyinde olan demans vakalannm bu alanda sorun

ya~amadlgl alanyazmda aylkya belirtilmektedir (Oktem, 2004). Demans

ilerledikye, bireyler adresini soyleyememekten ba~layarak, adl-soyadl dl~mda

kendisi hakkmdaki bilgiyi ve zaman uyumunu kaybeder. Yer uyumunu ise, ileri

donernlere kadar komyabilir.

Otomatik konu~mamn degerlendirilmesine baktlglmlZda, MMSE' nin egitimsizler

iyin olan formatmda bu bolum yer almaktadrr, fakat bu yah~mada yer alan tUrn

vakalar egitimli oldugu iyin 100'den geriye 7'~er sayma becerisi sorulmu~tur. Dil
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degerlendirme aracmm otomatik. konu~ma boliimii bu beceriye ait daha aynntlh

bilgi vermektedir. Burada vakalar, l'den 10'a kadar sayma, abeceyi sayma,

haftamn giinlerini sayma gibi 5 farkh komutu geryekle~tirm.ek zorundadlrlar. Bu

yah~mada yer alan vakalann, bu komutlan geryekle~tirmede zorlandlklan

goriilmii~tiir. Ozellikle, "abeceyi say, mevsimleri say ve yaz aylanm say"

komutlannda taktlmaktadrrlar. Bu durum, alanyazmda yer alan demansm

ba~langly donemindeki vakalann dil yetersizlikleri ile ortii~mektedir (Miller,

1989; Albert, 1989).

Sozciik bulma ve adlandlrma becerisine baktldlgmda, kategorik adlandlrma

etkinliginde vakalann tiimiiniin kontrol grubundan dii~iik degerlerde oldugu

gozlenmi~tir. Hayvan adlannda normal grupta ortalama 18 hayvan adl, vaka

grubunda ortalama 6 hayvan adl soylenmi~tir. Meyve adlanna baktlglmlzda ise

kontrol grubunda ortalama 20 meyve adl soylenirken, kontrol grubunda 6 (5,7) ad

soylenmi~tir.

Demansm farkll sathalarmda farkh derecede dilsel bozukluklar goriilmektedir.

Demansm ilk sathalannda, konu~ma ytktlSl aklCl, artikiilasyon diizgiin ve dil

yaplsl sentaktik olarak bozulmaml~, i~itsel anlama becerisi ve sesli okuma

korunmu~ olarak belirtilmektedir (Miller, 1989, Katzman ve Rowe, 1991). Bu

yah~mamn verileri de aym sonuylan dogmlamaktadrr. Vakalarm hepsi sesli

okuma becerisini yerine getirmektedir, fakat hatrrlamada olu~an sorun nedeniyle

sorulan yamt1ayamamt~lardrr.

Bu yah~mada, normal grupla kar~tla~trrdlg.mlzda, bu vakalann, kontrol grubunun

dilsel ozelliklerinden sapmalar gosterdigi aylkya goriilmektedir. Bu sapmalann,

demansm ba~langlY seviyesi ile uyum gostermekte oldugu alanyazm bilgilerine

dayanarak wylenebilir (Miller, 1989). Ozellikle, bu rur vakalann otomatik

konu~ma, okumayl anlama, kategorik adlandlrma, tekrarlama ve pragmatik

becerilerdeki yetersizlikleri aymcl tam anlammda ileri yah~malarla sorgulanmah

ve afazili bireylerle benzerlikleri ele ahnmahdrr.
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4.1. SlDlrhbklar

Bu ara~ttrnlamnslmrhhklan a~agldaki gibidir :

1. Bu ara~tlfmada yer alan demans olgulan; Osmangazi TIp Fakiiltesi

Noroloji, Noro~irurji ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve Ankara'da

yer alan resmi bir saghk kurumundan Hafif Alzheimer DemanSl ile

tantlanml~ olgulardan elde edilen veriler ile slmrhdrr.

2. Bu ara§trrmada yer alan vaka grubu 60-80 ya§ arasl20 ki§i ile slmrhdrr.

3. Bu ara~trrmada yer alan normal grup 60-80 ya§ araSI 20 ki~i ile

slmrhdrr.

4. Ara~tlrmamn kattlimci saYlsl 40 ki~i ile smrrh oldugundan testin

biitiiniine gUvenirlik analizi uygulanamam1~t1r.
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EKLER
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EKl:

EK2:

EK3:

EK4:

EK5:

EK6:

EKLER

Kontrol Grubu ADKD Ortalama Degerleri.

Vaka Grubu ADKD Ortalama Degerleri.

Vaka Grubu ADKD Spontan Konu~ma ve i~itsel Anlama Alt
Bolumleri Ortalama Degerleri.

Vaka Grubu ADKD Sozeuk Bulma ve Adlandrrma Becerileri
Bolumu Alt Bolumleri Ortalama Sonu~lan.

Vaka Grubu ADKD Okuma Bolumu Alt Boliimleri Ortalama
Sonm;lan.

Afazili Bireylerde Dil ve Konu~ma Becerilerini Degerlendirme
Arac! Puan Cizelgesi.
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EKI

Kontrol Grubu Test B61iimleri Ortalama
Degerleri

Kontrol Spon K i~t. An Tekrarl Adlma Dilbilgs Okuma Yazma Pragm
1 48 93 75 81 30 81 20 15
2 48 93 75 81 30 81 20 15
3 48 93 75 81 30 81 20 15
4 48 93 75 81 30 81 20 15
5 48 93 75 81 30 81 20 15
6 48 93 75 81 30 81 20 15
7 48 93 75 81 30 81 20 15
8 48 93 75 81 30 81 20 15
9 48 93 75 81 30 81 20 15

10 48 93 75 81 30 81 20 15
11 48 93 75 81 30 81 20 15
12 48 93 75 81 30 81 20 15
13 48 93 75 81 30 81 20 15
14 48 93 75 81 30 81 20 15
15 48 93 75 81 30 81 20 15
16 48 93 75 81 30 81 20 15
17 48 93 75 81 30 81 20 15
18 48 93 75 81 30 81 20 15
19 48 93 75 81 30 81 20 15
20 48 93 75 81 30 81 20 15

Ort. 48 93 75 81 30 81 20 15
Deg.
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EK2

Vaka Grubu Test B6Uimleri Ortalama
De!erleri

Vaka no Spon K i$t. AnI Tekrar Adlrma Dilblgs Okuma Yuma Pragm
1 45 93 75 79 30 72 20 15
2 44 89 58 79 28 75 20 9
3 45 89 72 79 30 72 20 15
4 47 90 75 79 30 72 20 15
5 47 93 67 79 30 68 20 15
6 48 93 75 79 30 79 20 15
7 48 93 75 79 30 81 20 15
8 45 90 62 79 18 70 20 13
9 44 84 39 67 27 64 20 7

10 44 89 48 79 28 70 20 13
11 46 93 75 79 30 70 20 15
12 45 93 75 79 30 70 20 13
13 47 93 52 79 27 70 20 13
14 47 93 75 79 29 74 20 15
15 47 93 75 79 29 75 20 15
16 48 93 58 79 24 66 20 15
17 46 93 50 79 24 66 20 5
18 48 93 75 79 30 66 20 15
19 47 89 75 79 30 71 20 15
20 48 93 75 79 30 71 20 15

Ort. 46,3 91,4 66,55 78,4 28,2 71,1 20 13,4
De~.
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EK3

Vaka
Grubu

Spontan Konu~mave i~itsel Aniama Testieri Ait BoIiimierinin Ortalama Deierleri

SpontanK.
A b

1 30
2 30
3 30
4 30
5 30
6 30
7 30
8 30
9 30

10 30
11 30
12 30
13 30
14 30
15 30
16 30
17 30
18 30
19 30
20 30

Ort.Deg. 30

15
14
15
17
17
18
18
15
14
14
16
15
17
17
17
18
16
18
17
18

16,3

hit.Ani
a b

24
21
21
21
24
24
24
21
21
21
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

23,1

30
30
30
30
30
30
30
30
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

29,75

c
24
23
24
24
24
24
24
24
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
20
24

23,65

d
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14

14,95

Spontan Konu~ma: a: Dil ve Bili~ Degerlendirmesi, b: OtomatikKonu~a
j~itsel Anlama: a: Komut Alma, b: S6zciik Obeifj Diizeyinde Anlama, c: Cumle
C:e~itliliifjnde Anlama,.d: Soyut Kavramlarm Anl~llmasl
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EK4

Vaka
Grubu
Adlandlrma Testi Alt BoUimlerinin Ortalama
De~erleri

Adlandtrma
a b c d

1 30 4 15 30
2 30 4 15 30
3 30 4 15 30
4 30 4 15 30
5 30 4 15 30
6 30 4 15 30
7 30 4 15 30
8 30 4 15 30
9 28 4 9 26

10 30 4 15 30
11 30 4 15 30
12 30 4 15 30
13 30 4 15 30
14 30 4 15 30
15 30 4 15 30
16 30 4 15 30
17 30 4 15 30
18 30 4 15 30
19 30 4 15 30
20 30 4 15 30

Ort.Deg. 29,9 4 14,7 29,8

Sozcak Bulma l'e Adlandrrma Becerileri: a:YanztIayarak AdIandzrma,
b:KategorikAdlandzrma,c:AdIandmiacakNesneyi j~levi iIe Anlatma
d:Resme BakarakAdIandzrma
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EK5:

Vaka
Grubu

Okuma Testi Alt BoUimlerinin Ortalama Delerleri
Okuma
a b C d e f

1 15 15 15 15 6 6
2 15 15 15 15 7 8
3 15 15 15 15 6 6
4 15 15 15 15 3 5
5 15 15 15 15 3 5
6 15 15 15 15 10 8
7 15 15 15 15 10 11
8 15 15 15 15 5 5
9 13 14 15 10 6 6

10 15 15 15 15 5 5
11 15 15 15 15 5 5
12 15 15 15 15 5 5
13 15 15 15 15 3 7
14 15 15 15 15 7 7
15 15 15 15 15 8 7
16 15 15 15 15 3 3
17 15 15 15 15 3 3
18 15 15 15 15 3 3
19 15 15 15 15 3 8
20 15 15 15 15 3 8

Ort.Dei· 14,9 14,95 15 14,75 5,2 6,05

Okuma: a:HarfOkuma, b:Rakam Okuma, c:Yazl Okuma, d:E#eme
e:Sesli Okuma, j:i9inden Okuma
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EK6
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ADKD PUANLAMA FORMU

A SPONTAN DiLlKNSM {}RNEGi ALMA
a Dil veBiI4 Degerlendirmesi c Ciimle (:e~itlili~Anlama
SORU D Y yy Yantt L

1 3 2 1 SORU D Y yy Yamt
2 3 2 1 1 3 2 1
3 3 2 1 2 3 2 1
4 3 2 1 3 3 2 1
5 3 2 1 4 3 2 1
6 3 2 1 toplam I
7 3 2 1 iL

8 3 2 1 SORU D Y yy Yamt

9 3 2 1 1 3 2 1
10 3 2 1 2 3 2 1

toplam: I 3 3 2 1
4 3 2 1

b Otomatik Konupna toplam I
d Soyut Kavramla,.,n Anl~: (EIlI) soru/a,.,

SORU D Y yy Yamt SORU D Y yy YaUlt

1 3 2 1 1 3 2 1
2 3 2 1 2 3 2 1
3 3 2 1 3 3 2 1
4 3 2 1 4 3 2 1
5 3 2 1 5 3 2 1
6 3 2 1 toplam I

toplam I
C TEKRARLAMA BECER.
SORU D Y yy YaUlt

B iSiTSEL ANLAMA 1 3 2 1
a Komutalma 2 3 2 1
SORU D Y yy YaUlt 3 3 2 1

1 3 2 1 4 6 4 1
2 3 2 1 5 6 4 1
3 3 2 1 6 6 4 1
4 6 4 1 7 9 6 1
5 9 6 1 8 9 6 1

toplam I 9 12 8 1
10 18 12 1

b SozcD.k/Szek Obg. DQzeyinde Anlama toplam I
i. Kategorilerin anla~llmasl

SORU D Y yy Yanlt D SOZCUK BULMA VE AnI...
1 3 2 1 a Yamtlayarak Adlandlrma

2 3 2 1 NesneAdL

3 3 2 1 SORU D Y yy Yanlt

4 3 2 1 1 3 2 1
5 3 2 1 2 3 2 1

toplam I 3 3 2 1
4 3 2 1

ii. Kategori i~inden aynntmm anl~llmasl 5 3 2 1
SORU D Y yy Yanlt toplam I

1 3 2 1 EylemAdl.

2 3 2 1 SORU D Y yy Yamt

3 3 2 1 1 3 2 1
4 3 2 1 2 3 2 1
5 3 2 1 3 3 2 1

toplam I 4 3 2 1
5 3 2 1

toplam I
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b Kategorik AdlandIrma c Gosterilen ytlZlYl okuma
SORU D Y yy Yamt SORU D Y yy YaDlt

1 3 2 1 1 3 2 1
2 3 2 1 2 3 2 1

3 3 2 1
c ~leve iIi~kin Nesne Adlandlrma 4 3 2 1
SORU D Y yy Yanlt 5 3 2 1

1 3 2 1 toplam I
2 3 2 1
3 3 2 1 d Okunan ytlZlyl resmi ile q1eme
4 3 2 1 SORU D Y yy Yanlt
5 3 2 1 1 3 2 1

toplam I 2 3 2 1
3 3 2 1

d Resme Bak Adlandlrma 4 3 2 1
SORU D Y yy Yanlt 5 3 2 1

1 3 2 1 toplam I
2 3 2 1
3 3 2 1
4 3 2 1 e Sesli Okuma
5 3 2 1 SORU D Y yy Yanlt
6 3 2 1 1 3 2 1
7 3 2 1 2 3 2 1
8 3 2 1 3 4 3 1
9 3 2 1 toplam I
10 3 2 1

toplam I f jfinden Okuma
SORU D Y yy YaDlt

E DiLBiLGisi DE(;ERLENDiRME 1 3 2 1
SORU D Y yy Yamt 2 3 2 1

1 3 2- 1 3 4 3 1
2 3 2 1
3 3 2 1 toplam I
4 3 2 1
5 3 2 1 G YAZMA
6 3 2 1 a Spontan OIarak Yazma
7 3 2 1 SORU puanyanlt
8 3 2 1 1 10
9 3 2 1
10 3 2 1 b Gosterilen resimlerin atlzm yazma

toplam I
SORU puan yanlt

F OKUMA 1 5
a Har.fleri sesli okutma
SORU D Y yy Yanlt c Tekrarlama siJzcaklerinin ytlZllmasi

1 3 2 1 SORU puanyamt
2 3 2 1 1 5
3 3 2 1
4 3 2 1 H DtL KULLANIMININ DE(;ERL.
5 3 2 1 SORU D Y yy Yanlt

toplam I 1 3 2 1
b Rakamlan sesli okutma 2 3 2 1
SORU D Y yy Yanlt 3 3 2 1

1 3 2 1 4 3 2 1
2 3 2 1 5 3 2 1
3 3 2 1 toplam I
4 3 2 1 Yrd.D~.Dr. ilknur ~avis
5 3 2 1 Anadolu Universitesi -DILKOM

toplam/ e-mail: imaviS@anadolu.edu.tr
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