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GGiirriiflfl

Demans tan›s›, demans sendromu semptomatolojisinin s›-
n›flanabilece¤i 3 kardinal alan›n (kognitif, davran›flsal ve ifllev-
sel) ve s›kça efllik edebilecek alanlar›n (motor, uyku, otonom)
sorgulanmas› (Tablo 1) ve izleyerek de uygun yöntemlerle de-
¤erlendirilmesi ile konulur. Demansta kognitif de¤erlendirme-
nin birincil amac› normal ya da yafla özgü de¤ifliklikler ile pa-
tolojik süreçlerin ay›rt edilebilmesi; ikincil amac› ise bozuklu-
¤un niteli¤inin belirlenmesi, belli bir tan›ya ulafl›lmas›d›r. Basit
bir bak›flla, tüm klinik nöropsikolojik enstrümantasyonun kog-
nitif alan›n de¤erlendirilmesi amaçl› geliflti¤i söylenebilir. An-
cak, nöropsikolojik de¤erlendirme uzun ve zahmetlidir, göreli
olarak az say›da profesyonelin sahip olabilece¤i karmafl›k bir
ekspertiz ister. Bu ekspertize sahip davran›fl nörologlar› ve kli-
nik nöropsikologlar›n çal›flma alanlar› sadece demansa s›n›rl›
de¤ildir. Bir nöroloji alt disiplini olarak “Yafll›l›k ve Demans”

veya yavafl yavafl dönüflmekte olan yeni ismiyle Geriyatrik Nö-
roloji, Psikiyatri alan›ndan ise Geriyatrik Psikiyatri temel çal›fl-
ma alanlar› olarak demans› belirlemifl disiplinlerdir. Bafll›ca
onlar›n çabas›yla, zihinsel ifllevlerin normal ve hastal›kl› du-
rumlarda de¤erlendirilmesine yarayan nöropsikolojik nicel ve
nitel de¤erlendirme tekniklerinin yan› s›ra, demansl› hasta po-
pülasyonlar›na uyarlanabilecek, 3 kardinal alan içinden bir k›-
s›m özellikleri ölçen ve genellikle nicel bilgi sa¤layan bir dizi
de¤erlendirme arac›, yani ölçekler gelifltirilmifltir. Bu ölçekler
kognitif alanda, nöropsikolojik testlere göre daha kaba ve yü-
zeysel olmakla birlikte, uygulanmas› ve sonuçlar›n yorumlan-
mas› daha kolayd›r. Baz› durumlarda uzman hemflireler, sosyal
çal›flmac›lar taraf›ndan da kullan›labilirlik özelli¤ine sahiptirler
ve klinik uygulaman›n zaman gereksinimlerine genellikle uy-
gundurlar; klinik ilaç çal›flmalar›, epidemiyolojik çal›flmalar gi-
bi kalabal›k deneklerle yap›lan araflt›rmalara kolayl›kla uyarla-
nabilirler. 

ÖÖZZEETT  
Bu makalede demans tan›s› ve fliddetinin de¤erlendirilmesinde kullan›lan bafll›ca
ölçeklerin bir derlemesi sunulmaktad›r. Demans tan›s›na kognitif performans›n,
davran›flsal belirtilerin ve ifllevsel de¤iflikliklerin kapsaml› bir de¤erlendirmesi ve
efllik edebilecek motor ya da uykuya iliflkin bozukluklar›n hasta ve hasta yak›nla-
r›n›n sorgulanarak aç›¤a ç›kar›lmas› ile ulafl›labilmektektedir. Bir k›sm›n›n Türkçe
uyarlamas› ve normatif çal›flmas› mevcut olan farkl› kognitif tarama testleri, dav-
ran›flsal, ifllevsel ve motor ölçekler ile evrelendirme ölçekleri hakk›nda bilgi veri-
lecek; kognitif yak›nma ile baflvuran hastan›n muayenesinde izlenecek yöntem-
den k›saca bahsedilecektir.  (Nöropsikiyatri Arflivi 2007; 44: 58-65)
AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr::  Demans, kognitif bozukluk, kognitif de¤erlendirme, tarama
testleri, davran›flsal ölçekler, ifllevsel ölçekler, günlük yaflam aktiviteleri, motor
ölçekler, evrelendirme ölçekleri

SSUUMMMMAARRYY
A review of measures used in diagnosis and severity rating of dementia is 
presented in this paper. A diagnosis of dementia could be reached by a thorough
investigation of cognitive performance, behavioral signs and functional changes
via examining the patient and interviewing the caregiver. Several cognitive
screening tests, behavioral, functional, motor and rating scales, some of which
are adapted to Turkish language and have norms available on the Turkish geriatric
population will be described; the method to approach  mental examination in 
patients presenting with cognitive complaints will be briefly outlined. (Archives of
Neuropsychiatry 2007; 44: 58-65)
KKeeyy  wwoorrddss:: Dementia, cognitive impairment, cognitive evaluation, screening
tests, behavioral scales, functional scales, activities of daily living, motor scales,
rating scales



Söz konusu ölçekler, genel demans de¤erlendirme ölçekle-
ri, kognitif tarama ölçekleri, genel ve özgül davran›flsal ölçekler,
günlük yaflam aktivitelerini (GYA’lar) de¤erlendirme amaçl› ifl-
levsel ölçekler, demans evrelendirme ölçekleri olarak s›n›flan-
d›r›labilir. Bunlara hareket bozukluklar›n›n efllik etti¤i demans-
larda motor bozuklu¤un fliddetini nicellefltirmeye yarayan mo-
tor ölçekler de eklenebilir.

Bu yaz›da özellikle Türkçe uyarlamas› yap›lan, bir k›sm›n›n
normatif çal›flmalar›, geçerlilik ve güvenilirlik çal›flmalar› ta-
mamlanan ölçekler üzerinde durulacak. Henüz Türkçe’ye
uyarlanmam›fl ancak önemli oldu¤u düflünülen bir k›s›m ölçek-
ten de söz edilecektir. Sonunda kognitif bozukluklar ve de-
mans de¤erlendirmesinde kullan›labilecek bir muayene flema-
s› önerilecektir.

II..  KKooggnniittiiff  TTaarraammaa  TTeessttlleerrii  

Tarama testleri, özellikle Alzheimer hastal›¤›nda (AH) kogni-
tif y›k›m›n a¤›rl›¤›n› saptamak, y›k›m›n zaman içindeki ilerleme
h›z›n› ve ilaca cevab› izlemekte kullan›lan k›sa global kognitif
muayene araçlar›d›r. Epidemiyolojik çal›flmalar gibi genifl saha

çal›flmalar›nda duyarl›l›k ve özgüllük oranlar› uyar›nca normal-
leri demansl›lardan ay›rmak için kullan›lsalar da, ofiste tek bir
hastan›n muayenesinde, hiç bir zaman, kognitif alanlar›n nitel
de¤erlendirmesiyle bir kognitif profil belirleme amaçl› mental
durum muayenesi yerine tan› amaçl› kullan›lmamal›d›rlar. 

Bu tür bir çok test gelifltirilmiflse de, uluslararas› literatürde
en fazla ad› geçen ve yurdumuzda da yayg›n olarak kullan›lan-
lar›n bafl›nda Mini Mental Durum Muayenesi (MMSE), Blessed
Oryantasyon Bellek Konsantrasyon Testi (BOMC), K›sa Mental
Durum Testi (STMS) say›labilir. 

1. Mini-Mental Durum Muayenesi - MMSE
Muhtemelen en yayg›n kullan›lan kognitif tarama arac›d›r.

Orijinal olarak depresyonu demanstan ay›rmak için gelifltirilmifl
(4), kognitif bozuklu¤un a¤›rl›¤›n›n ve zaman içinde de¤iflikli¤in
nicel bir ölçütü olarak kullan›labilece¤i ileri sürülmüfltür. Günü-
müze kadar duyarl›l›k ve güvenilirli¤ini artt›rmak amaçl› çok say›-
da de¤ifliklik önerisi gelifltirilmifltir (örn., standardize MMSE (5)
[SMMSE], modifiye MMSE (6) [MMMSE veya 3MSE]. SMMSE,
isminden de anlafl›laca¤› gibi yönergenin ifade edilmesi ve puan-
lama için standart kurallar koyar. Cerrahpafla Geriyatrik Psikiyat-
ri ekibi (Güngen ve arkadafllar›) taraf›ndan Türkçe standizasyonu
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TTaabblloo  11. Demansta 3 kardinal alan ve di¤er muhtemel efllikçi alanlar›n sorgulanma ve muayenesi 

KKooggnniittiiff  BBeelllleekk
EEppiissooddiikk  yyaakk››nn Yak›n geçmifle ait kiflisel ve aktüel olaylar, tekrarlanan soru ve mevzular 
EEppiissooddiikk  uuzzaakk ‹lkokul ö¤retmeni, okudu¤u okullar, evlilik, emeklilik tarihleri, vb. 
SSeemmaannttiikk ‹lk 2 cumhurbaflkan›n›n ad›, “1 y›lda kaç hafta vard›r?”, vb.
DDiikkkkaatt  Dalgalanma, konsantrasyon, çelinebilirlik 
DDiill  Kelime bulma, anlama, okuma, yazma güçlükleri 
GGöörrsseell--MMeekkaannssaall  iiflfllleevvlleerr  Yabanc›/tan›d›k mekanlarda dolaflabilme, yaz› karakterinde (ortografik) de¤ifliklik 
YYüürrüüttüüccüü  iiflfllleevvlleerr  Problem çözme, yarg›lama, soyutlama bozukluklar› 
PPrraakkssiiss  Alet kullanma, giyinme, oturma-yürüme güçlükleri 
GGnnoossiiss  Nesneleri tan›ma, mekanda birbirinden ay›rma 

DDaavvrraann››flflssaall  KKiiflfliilliikk  ddee¤¤iiflfliikklliikklleerrii  Apati, disinhibisyon, sosyal uygunsuzluk
DDuuyygguudduurruumm  bboozzuukklluukkllaarr››  Keder, isteksizlik, huzursuzluk, yerinde duramama, sinirlilik, uygunsuz nefle, 

eflin peflinden ayr›lmama 
AAllgg››  bboozzuukklluukkllaarr››  Görsel ve di¤er halusinasyonlar 
DDüüflflüünnccee  bboozzuukklluukkllaarr››  H›rs›zl›k, sadakatsizlik ve di¤er türden hezeyanlar 
DDaavvrraann››flfl  bboozzuukklluukkllaarr›› Amaçs›z tekrarlay›c› hareketler, dolaflma-ad›mlama, ajitasyon-sald›rganl›k

‹‹flfllleevvsseell  SSookkaakkttaa  GGYYAA’’llaarr  ‹fl yaflam›, yolculuk, mali ifller, al›flverifl, sosyal iliflkiler 
EEvvddee  GGYYAA’’llaarr  Hobiler, ev ayg›tlar›n› kullanma, yemek piflirme, di¤er ev iflleri, küçük tamirat, gazete-TV ilgisi 
KKeennddiinnee  bbaakk››mm Yemek yeme, y›kanma, giyinme, makyaj, trafl olma, tuvalet mekani¤i, sfinkter kontrolü 

MMoottoorr GGöözz  hhaarreekkeettlleerrii Özellikle vertikal bak›fl paralizisi, yumuflak izleme ve sakkadlarda bozulma
KKoonnuuflflmmaa Ektrapiramidal, serebellar veya psödobulber dizartri
EEkkssttrraappiirraammiiddaall Ekstremite tonus ve kinezisi, Myerson bulgusu
PPiirraammiiddaall Fokal bulgular
YYüürrüüyyüüflfl Parkinsonyen, serebellar, piramidal yürüyüfl; postüral denge, aksiyel tonus

OOttoonnoomm ‹nkontinans, empotans, ortostatik hipotansiyon, kab›zl›k, vb.
UUyykkuu PPaarraassoommnnii REM uykusu davran›fl bozuklu¤u, uyku apne

‹‹nnssoommnnii Uykuya geç dalma, kesintili uyku, çok erken uyanma, afl›r› gündüz uykusu

GYA- günlük yaflam aktiviteleri



da yap›lm›fl (7), ayn› ekip taraf›ndan önerilen okur-yazar olma-
yanlar için de bir modifikasyon mevcuttur. Bu çal›flmada
SMMSE’nin duyarl›l›¤› 0,91, özgüllü¤ü 0,95 gibi çok yüksek bulun-
muflsa da, bu yüksek rakamlar çal›flmada normal ve demans›n
tan›mlanmas›ndaki metot ile ilintili olabilir. Klini¤imizde uzun y›l-
lard›r kullan›lan yar› standardize bir flekli de ekibimiz taraf›ndan
Kad›köy, ‹stanbul’da, 1019 yetmifl yafl üzeri yafll›n›n taranmas› ile
gerçeklefltirilen Türkiye Alzheimer hastal›¤› Prevalans çal›flma-
s›nda (Turkish Alzheimer’s Prevalence Study - TAPS) (8) kullan›l-
m›fl ve bu verilere dayan›larak yap›lan, henüz yay›nlanmayan bir
tez çal›flmas›nda (9) 24 puanl›k s›n›r›n demans› belirlemedeki du-
yarl›l›k ve özgüllü¤ü %75 olarak belirlenmifltir. 

En yüksek puan›n 30 oldu¤u MMSE, 10 puanl›k zaman ve me-
kan oryantasyonu, 3 kay›t ve 3 hat›rlama olmak üzere 6 puanl›k
bellek, 5 puanl›k dikkat, 8 puanl›k dil ve 1 puanl›k görsel-mekan-
sal ifllevleri ölçen maddelerden oluflur. Genel olarak dil madde-
lerinin çok kolay, 100’den geriye 7’fler ç›kartmayla (7’lik dizi) de-
¤erlendirilen dikkat maddelerinin çok zor oldu¤u söylenebilir. Yi-
ne de, bu dünya çap›nda en yayg›n biçimde kullan›lan enstrüma-
n›n pratikte tek bir hastada tan› amaçl› de¤il de kognitif bozulma
konusunda genel bir fikir edinme ve zaman içinde de¤iflimi izle-
mede kullan›ld›¤› takdirde çok yararl› oldu¤u aç›kt›r. 

2. Blessed Oryantasyon-Bellek-
Konsantrasyon Testi - BOMC
Blessed ve arkadafllar›n›n 1968 y›l›ndaki yay›nlar› (10), bir

yandan o zamanki senil demans›n asl›nda Alzheimer hastal›¤›n-
dan baflka bir fley olmad›¤›n›n tescili yolundaki delillerin ilkini
olufltururken, di¤er yandan da demans›n klinik ölçütleriyle nö-
ropatolojik de¤ifliklikleri iliflkilendiren çal›flmalar›n da ilkidir.
Blessed taraf›ndan gelifltirilen Blessed Demans Ölçe¤i (BDS) 2
k›s›mdan oluflur. Ölçe¤in sayfa içindeki yerleflimine at›fla pra-
tikte an›lan biçimiyle “sol taraf” olan Blessed Demans Derece-
lendirme Ölçe¤i (BDRS) bir GYA ve davran›flsal ölçek iken, “sa¤
taraf” Blessed Enformasyon-Bellek-Konsantrasyon Testi
(BIMC) bir kognitif tarama testidir. Her ikisi de modifiye edilerek
k›salt›lm›fl ve pratik kullan›ma daha uygun hale getirilmifltir.
BDRS modifikasyonundan ifllevsel ölçekler bafll›¤› alt›nda söz
edilecektir. 

Blessed Oryantasyon-Bellek-Konsantrasyon Testi (BOMC)
ad› ile Katzman ve arkadafllar› taraf›ndan modifiye edilen BIMC,
uygulamas› 5 dakika kadar süren 6 maddeden oluflur (BIMC 26
maddedir) (11). BIMC’deki toplam 28 puana (28 en kötü) ulafl-
mak için her maddedeki hata say›lar› belirlenmifl a¤›rl›kl› katsa-
y›lar ile çarp›l›r. ‹ki zaman oryantasyonu maddesinden sonra (y›l
ve ay), 5 unsurluk bir hayali isim-soyad ve adres bellek madde-
si olarak ezberletilir. Gecikme süresi içine yine bir zaman or-
yantasyonu (günün saati) ve iki dikkat maddesi (20’den geriye
1’er sayma ve aylar› geriye sayma) yerlefltirildikten sonra adres
serbest hat›rlamayla puanlan›r.

BOMC’un Türkçe uyarlamas›n›n standardizasyon çal›flmas›
ekibimiz taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir (12) TAPS çal›flmas›nda
kullan›lan BOMC’un 8 puanl›k s›n›r de¤erinin duyarl›l›k ve özgül-
lü¤ü Bilgiç taraf›ndan %89 gibi yüksek de¤erlerde bulunmufl ve

enteresan biçimde BOMC skorunun e¤itim y›l›yla korele etme-
di¤i görülmüfltür (9). Bu özellik uygulamas› çok kolay ve k›sa bu
testi genifl bir e¤itim aral›¤›nda kullan›ma uygunlu¤uyla ayr›ca
de¤erli k›lmaktad›r.

3. K›sa Mental Durum Testi – STMS
Yafll›l›k ve demans alan›n›n çok de¤erli Türk araflt›rmac›la-

r›ndan biri olan müteveffa Dr. Emre Kökmen taraf›ndan (13) Ma-
yo Klinik’te gelifltirilen bir baflka k›sa ve kullan›fll› kognitif tara-
ma arac›d›r. Bellek ve dikkat yan› s›ra, soyutlama, planlama, he-
saplama, semantik bellek, gibi kognitif alanlara da yer verme-
siyle (38 en kötü olmak üzere toplam 38 puan), örne¤in, erken
Alzheimer hastal›¤›nda, önceki iki tarama testine göre daha
avantajl› olabilir. Dezavantaj olarak ise dil maddelerine yer ve-
rilmemifl olmas› say›lmal›d›r. 

STMS’nin Türk toplumu için formel standardizasyon çal›flma-
s› yap›ld›¤›na iliflkin bir duyumumuz olsa da buna ulaflamad›k.
Ekibimiz taraf›ndan Türkçe uyarlamas›n› yapt›¤›m›z bu ölçe¤e bir
süredir kendi prati¤imizde yer veriyoruz ve yayg›n kullan›m için
çok uygun oldu¤u kan›s›nday›z. Kuflkusuz ki, standardizasyon ça-
l›flmas› yap›lm›flsa bunu ortaya ç›karmak, eksikler tafl›yorsa bunu
yeni bir çal›flmayla tamamlamak Türkiyeli demans klinisyenleri
olarak Kökmen’e bir borcumuz olarak da de¤erlendirilmelidir. 

4. Alzheimer Hastal›¤› De¤erlendirme Ölçe¤i-
Kognitif – ADAS-Cog
ADAS-Cog, kognitif ve non-kognitif olmak üzere 2 alt bölüm-

den oluflan Alzheimer Hastal›¤› De¤erlendirme Ölçe¤i’nin kog-
nitif alt bölümüdür. Rosen ve arkadafllar› (14) taraf›ndan 1984 y›-
l›nda gelifltirilmesinden beri özellikle ilaç çal›flmalar›nda kogni-
tif sonlan›m ölçütü olarak en s›kl›kla seçilen ölçek olmaktad›r.
Bellek, oryantasyon, dil ve praksisi kapsayan testte toplam 11
maddede azami 70 (70 en kötü) puana ulafl›l›r. Zaman (yaklafl›k
45 dakika sürer) ve donan›m gereksinimiyle günlük klinik pratik-
ten çok araflt›rma çal›flmalar› için uygunsa da özelleflmifl bellek
kliniklerinde ilk amaç için de kullan›m› düflünülebilir.

Türkçe normatif çal›flmas› ekibimiz taraf›ndan gerçekleflti-
rilmifltir (15).

5. A¤›r Bozulma Ölçe¤i – SIB
Orta-a¤›r ve a¤›r demansl› hastalar›n kognitif de¤erlendiril-

mesi amac›yla gelifltirilmifltir (16) ve bu tür hastalar›n dahil edil-
di¤i klinik çal›flmalarda özellikle tercih edilmektedir. Testi olufl-
turan maddeler tek kelimeler, tek basamakl› emirler ve jestler-
den oluflacak flekilde farkl› kognitif alanlar› de¤erlendirir. Skor
0 ila 100 puan aras›nda de¤iflir.

Yazarlar›n bilgisi dahilinde Türkçe uyarlamas› yap›lmam›flt›r.

IIII..  DDaavvrraann››flflssaall  ÖÖllççeekklleerr  

Davran›flsal belirtilerin a¤›rl›¤›n› saptamak, zaman içindeki
seyirlerini ve ilaca cevaplar›n› izlemekte davran›flsal ölçekler
de kullan›labilir. 

‹lerleyen bölümlerde detayland›r›laca¤› üzere, Alzheimer
Hastal›¤›nda Davran›flsal Bozukluklar Ölçe¤i (BEHAVE-AD),
AH’de bu amaçlarla kullan›fll› bir testtir. Benzer biçimde son y›l-
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lar›n bu amaçl› en popüler ölçe¤i olan Nöropsikiyatrik Envanter
(NPI), di¤er demanslarda da kullan›labilir. Yine özellikle araflt›r-
ma çal›flmalar›nda uygunlu¤uyla CERAD inisiyatifince gelifltirilen
CERAD Demansta Davran›flsal De¤erlendirme Ölçe¤i (CERAD-
BRSD) de say›lmal›d›r. Yukarda da sözedildi¤i gibi ADAS ölçe¤i-
nin kognitif olmayan alt bölümü (ADAS-nonCog) Alzheimer has-
tal›¤›nda davran›flsal de¤iflikliklerin ölçülmesi için gelifltirilmifltir.
Frontal Davran›fl Envanteri (FBI), Frontal Sistemler Davran›fl Öl-
çe¤i (FrSBe) gibi ölçekler özellikle frontal loblar›n hasarlanmas›
sonras› geliflen davran›fllar›, bu arada fronto-temporal demans
ve Alzheimer hastal›¤›ndaki bu türden davran›flsal de¤ifliklikleri
ölçmek amaçl› kullan›l›r. Geriyatrik Depresyon Ölçe¤i (Geriatric
DS) ve Cornell Demansta Depresyon ölçekleri bir çoklar› aras›n-
da geriyatrik popülasyon ve demansta depresyonu ölçmekte gü-
venilir araçlar aras›ndad›r. Bu amaçl› çok say›da araç aras›nda,
demansta ajitasyon ve sald›rganl›¤› ölçen Cohen-Mansfield Aji-
tasyon Envanteri (CMAI) ve Yafll›larda Sald›rgan Davran›fl için
De¤erlendirme Ölçe¤i (RAGE) say›labilir.

1. Alzheimer Hastal›¤›n›n Davran›flsal Semptomlar›-BEHAVE-AD
Reisberg ve arkadafllar›nca gelifltirilen (17) ve 25 maddede

AH’ye özgü hezeyan, hallusinasyon, diurnal ritm bozukluklar›,
affektif bozukluk, anksiyete ve fobiler ve gözlenebilir davran›fl-
lara özgü bozukluklar› de¤erlendiren bir ölçektir. Hasta yak›n›
görüflmesi ile söz konusu davran›fl mevcutsa hafif, orta ve a¤›r
olarak puanlan›r. Özellikle, AH’de görülen hezeyanlar olan sa-
dakatsizlik, h›rs›zl›k, terkedilme, Capgras tarz› düflünce bozuk-
luklar›n› çok iyi örneklendirmesine ra¤men, NPI gelifltirildikten
sonra pratik kullan›mda ve araflt›rma çal›flmalar›nda giderek
daha az kullan›l›r olmufltur. Çeflitli çal›flmalarda AH’de beklen-
di¤i üzere demans fliddeti artt›kça ölçekten al›nan puan›n artt›-
¤› görülmüfltür. Ekibimizce gerçeklefltirilen bir Türkçe uyarla-
mas› mevcuttur. Türkçe standardizasyonunun yap›ld›¤›na dair
bir bilgimiz olmasa da Türkiye’de yap›lm›fl birkaç çal›flmada bu
arac›n kullan›ld›¤› anlafl›lmaktad›r.

2. Nöropsikiyatrik Envanter – NPI
Günümüzde araflt›rma çal›flmalar›nda, özellikle de ilaç ça-

l›flmalar›nda davran›flsal sonlan›m ölçütü olarak en s›kl›kla kul-
lan›lan ölçektir (18). Hasta yak›n› görüflmesi ile puanlan›r. Top-
lam 12 davran›flsal alan (1.Hezeyanlar, 2.Hallüsinasyonlar, 3.Aji-
tasyon/Sald›rganl›k, 4.Depresyon/Disfori, 5.Anksiyete, 6.Elas-
yon/Öfori, 7.Apati/Kay›ts›zl›k, 8.Disinhibisyon, 9.‹rritabilite/Labi-
lite, 10.Anormal motor davran›fl, 11.Uyku/Gece davran›fllar›, 12.
‹fltah ve Yeme de¤iflmeleri) öncelikle tarama sorular›yla ilgili
semptomun bulunup bulunmamas› aç›s›ndan sorgulan›r. Bulun-
muyorsa bir sonraki alana geçilir. Hasta yak›n› o semptomun
varl›¤›n› teyid ederse, o alana ait daha spesifik sorularla ayr›n-
t›land›r›l›r. Sonras›nda da semptomun s›kl›¤› (“1 nadir”den, “4
çok s›k-hergün”e) ve fliddeti (“1 hafif”ten, “3 a¤›r”a) için verilen
say›sal de¤erlerin çarp›lmas› o maddenin skorunu oluflturur.
Azami puan 144 olabilir. Her madde için o semptomun hasta ya-
k›n› için do¤urdu¤u s›k›nt› 6 puan üzerinden (0 hiçten 5 çok a¤›-
ra) ayr›ca hesaplan›r. Türkçe uyarlamas› ve geçerlilik-güvenilir-
lik çal›flmas› ekibimiz taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir (19).

3. CERAD Demansta Davran›fl De¤erlendirme Ölçe¤i – 
CERAD-BRSD
Bilindi¤i üzere CERAD (Consortium to Establish a Registry of

Alzheimer’s Disease) ABD’de çok say›da seçkin akademik bel-
lek kliniklerinin dahil oldu¤u Alzheimer hastal›¤›nda ortak bir dil
ve de¤erlendirme tarz› ile prospektif kliniko-patolojik çal›flmalar
amaçl› bir araflt›rma konsorsiyumudur. Gelifltirdikleri veya mo-
difiye ettikleri, klinik ve patolojik de¤erlendirme amaçl› bir dizi
kriterler ve ölçekler aras›nda AH’de davran›flsal de¤erlendir-
meye yönelik CERAD-BRSD de bulunmaktad›r (20) Hasta yak›n›
görüflmesiyle doldurulan, 51 maddelik ve 40-45 dakika gerekti-
ren nispeten uzunca bir ölçektir. Erken ve orta evre AH’liler için
hastal›k baflalang›c›ndan itibaren görülen davran›fl de¤ifliklikle-
rini saptayabilen tarz› avantaj› olarak kaydedilirken, uzunlu¤u,
çok erken ve a¤›r evrede çok kullan›fll› olmamas›, araflt›rma ça-
l›flmalar›nda kullan›lmaya uygun bir puanlama sistemi olmama-
s› ise dezavantajlar› oldu¤u söylenmektedir.

Türkçe uyarlamas› ve standardizasyon çal›flmas› mevcut
de¤ildir.

4. Frontal Davran›flsal Envanter - FBI
Fronto-temporal demans kognitif olarak bir yürütücü ifllev

bozuklu¤u çekirdekli bir nöropsikolojik profil sergilerken, kiflilik
de¤iflikli¤i ve di¤er davran›flsal bozukluklar tablonun asli ve s›k-
l›kla a¤›rl›kl› parças›d›r. Demansa özgü bu de¤ifliklikleri nicel
olarak belirleyip, baflta Alzheimer tipi demans olmak üzere di-
¤er demans sendromlar›ndan güvenle ay›rabilen bir ölçek FTD
tan› duyarl›l›¤›n› da artt›rabilirdi. FTD araflt›rmalar›n›n önde ge-
len isimlerinden Andrew Kertesz ve arkadafllar›, bu alandaki
bofllu¤u doldurmak üzere Frontal Davran›flsal Envanter ad›n›
verdi¤i ölçe¤i gelifltirdiler (21). Kertesz’in ekibi ilk çal›flmalar›n›
izleyen bir çal›flmada, diskriminan analizle FBI’›n FTD’li hastala-
r›, di¤er demans gruplar›n›n varl›¤›nda %92,7 kesinlikte do¤ru
s›n›fland›rd›¤›n› buldular (22).

Ölçek toplam 24 maddede toplanan sorulardan oluflur. Bi-
rinci sayfas›nda bulunan 10 soruya verilen cevaplar motivasyon
kayb›yla ilintilidir ve toplamlar› “negatif davran›fl skoru”nu olufl-
turur. ‹kinci sayfada bulunan 14 soru ise disinhibisyon ve uy-
gunsuz davran›fllarla iliflkilidir ve toplamlar› “disinhibisyon”
skorunu belirler. Her iki alt skorun toplam› ise FBI skoru olarak
puanlan›r. Her bir cevap, 0=yok ila hafif, orta ve a¤›ra karfl›l›k
gelecek flekilde 1, 2 veya 3 olarak derecelendirilir.

Türkçe uyarlamas› ve geçerlilik-güvenilirlik çal›flmas› ekibi-
miz taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir (23).

5. Geriyatrik Depresyon Ölçe¤i - GerDS
Depresif örneklemlerde yayg›n biçimde kullan›lan Hamilton

Depresyon Derecelendirme Ölçe¤i (HDRS), Beck Depresyon
Envanteri (BDI), Zung Depresyon Ölçe¤i (ZDI) gibi ölçeklerin
yafll› ve demansl› popülasyonlarda çok kullan›fll› olmamalar›
spesifik olarak bu amaçl› depresyon ölçeklerine olan bir talep
do¤urmufltur. Yesavage ve arkadafllar› taraf›ndan gelifltirilen
Geriyatrik Depresyon Ölçe¤i (GerDS) en popülerlerinden biridir
(24). Hastan›n kendisi taraf›ndan doldurulabilece¤i gibi, görüfl-
me ile muayene eden taraf›ndan da doldurulabilen, Evet-Hay›r
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fleklinde cevaplan›lan, toplam 30 sorudan oluflur. S›n›r de¤er 14
olarak kabul edildi¤inde duyarl›k 0,80, özgüllü¤ü 1,00 gibi olduk-
ça yüksek bulunmufltur. Ancak, MMSE skorlar› 14’ün alt› de-
mansl›larla yap›lan bir çal›flmada bu de¤erlerin son derecede
düfltü¤ü görülmüfl ve GerDS’nin orta-a¤›r evre demanstan itiba-
ren depresyonu ay›rt etme yetene¤i sorgulanm›flt›r.

Yukarda sözü edilen TAPS çal›flmas›n›n bir parças› olarak Türk-
çe uyarlamas› taraf›m›zdan yap›lan GDS de kullan›lm›fl ve s›n›r de-
¤er 14 olarak al›nd›¤›nda örneklemi oluflturan 70 yafl üzeri 1019 ki-
fliden %16’s›n›n s›n›r›n üzerinde puan ald›¤› görülmüfltür (25). 

6. Cornell Demansta Depresyon Ölçe¤i – CSDD
Tümü hasta görüflmesiyle de¤erlendirilen depresyon ölçek-

leri, her ne kadar geriyatrik popülasyona göre uyarlanm›fl olsa da
demans›n belli bir fliddetinden sonra duyarl›l›klar›n› yitirmeleri
gözlemi hasta yak›n› görüflmesiyle doldurulan bu ölçe¤i (26) de-
¤erli k›lmaktad›r. Hasta yak›n› öncelikle ölçek sorular›n› olufltu-
ran 19 madde aç›s›ndan sorgulan›r. ‹zleyerek hastayla k›saca gö-
rüflülür. Klinisyen hasta yak›n›n›n ifadesiyle hasta görüflmesi ara-
s›nda bir uyumsuzluk oldu¤unu düflündü¤ü takdirde, bunu çö-
zümlemek amac›yla hasta yak›n› ile yeniden görüflür ve sonras›n-
da 19 madde için ayr› ayr› yarg›lamada bulunur. Her bir madde-
nin fliddeti ayr›ca de¤erlendirilir (0= yok, 1= hafif ya da aral›kl›,
2=a¤›r). 10’un üstündeki puanlar muhtemel bir majör depresyonu
düflündürürken, 18’in üstündeki puanlar kesin bir majör depres-
yona karfl›l›k gelir. Ölçe¤in Türk demansl› hasta populasyonunda
geçerlilik ve güvenilirlik çal›flmas› yap›lm›flt›r (27).

7. Cohen-Mansfield Ajitasyon Envanteri – CMAI
Demansl› hastalarda ajitasyon davran›fl›n› ölçmeyi amaçla-

yan bir ölçektir (28). Özellikle bak›mevleri ortam›nda gözlem ve
tedaviye cevab› izlemekte yararl› bir ölçektir. Hasta yak›nlar›n-
dan ajite davran›flla ilgili 29 soruyu cevaplamalar› ve 7 puanl›k
bir fliddet üzerinden derecelendirmeleri istenir (0= hiç bir za-
mandan, 7= her saat defalarcaya kadar). Özellikle dil bozuklu¤u
olan demansl› hastalarda faydal› bulunmaktad›r. CMAI’nin eki-
bimiz taraf›ndan yap›lm›fl bir Türkçe uyarlamas› bulunsa da he-
nüz dilimizde standardizasyonu yap›lmam›flt›r.

8.  Yafll›larda Sald›rgan Davran›fl için 
De¤erlendirme Ölçe¤i – RAGE
Demansta ajitasyon ve sald›rganl›k davran›fl›na odaklanan

21 maddelik bir baflka ölçektir ve özellikle bak›m evi sa¤l›k per-
soneli taraf›ndan doldurulacak flekilde düzenlenmifltir (29). Sal-
d›rgan davran›fl›n yönetim ve tedavisine yönelik müdahelelerin
sonuçlar›n› de¤erlendirmede oldukça faydal› bir araç olarak
sözedilmektedir. Bu ölçe¤in de ekibimiz taraf›ndan yap›lm›fl bir
Türkçe uyarlamas› bulunsa da dilimizde henüz standardizasyo-
nu yap›lmam›flt›r.

IIIIII..  ‹‹flfllleevvsseell  ÖÖllççeekklleerr  

Kognitif y›k›ma ba¤l› olarak Tablo 1’de gösterilen GYA’larda-
ki bozulmay› nicel olarak saptamay› hedefleyen ölçeklerdir. Bu
tür çok say›da ölçek aras›nda, Günlük Yaflam Aktiviteleri/Enst-
rümental Günlük Yaflam Aktiviteleri Ölçe¤i (ADL/IADL), Blessed

Demans Derecelendirme Ölçe¤i – CERAD versiyonu (BDRS-CE-
RAD), Fiziksel Kendine Bak›m Ölçe¤i (PSMS) say›labilir. Klinik
Demans De¤erlendirme Ölçe¤i’nin (CDR) 6 ekseninin toplam
puan›, CDR-Kutu Toplamlar› Skoru (CDR-SBS) olarak bir ifllev-
sel ölçek amac›yla da kullan›labilir.

1. Günlük Yaflam Aktiviteleri/Enstrümental Günlük Yaflam 
Aktiviteleri Ölçe¤i (ADL/IADL)
Modifiye OARS Enstrüman› ad›yla da an›lan bu ölçek (30) iki

k›s›mdan oluflur: kendine bak›mla ilgili 9 maddelik birinci k›s›m
(GYA) ve alet kullan›m›, ev ve sokaktaki GYA’larla ilgili 7 madde-
lik ikinci k›s›m (EGYA). Her madde 3 puanl›k bir ölçekte de¤er-
lendirilir (0= bozukluk yok, 2= a¤›r bozukluk). GYA ve EGYA alt
skorlar› ve ikisinin toplam›ndan oluflan bir toplam skor verilir.
Hasta yak›n› görüflmesi ile doldurulur. E¤er bir maddede sorgu-
lanan ifllevde bozulmaya karar verilmiflse, o ifllevin yerine geti-
rilmesi için gerekli yard›m düzeyinin k›smi veya tam olmas›na
göre 1 veya 2 puan al›r. Bu ölçe¤in ekibimiz taraf›ndan yap›lm›fl
bir Türkçe uyarlamas› mevcuttur.

2. Blessed Demans Derecelendirme Ölçe¤i – 
CERAD versiyonu (BDRS-CERAD)
Blessed Demans Ölçe¤i’nin (10) Blessed “sol taraf” da de-

nilen ve 11 maddelik GYA’lar ve 11 maddelik kiflilik de¤iflikli¤ine
iliflkin sorulardan oluflan BDRS’nin CERAD inisiyatifi sadece
GYA’lar k›sm›n› alm›flt›r. 

Bu ölçek yukarda sözü edilen TAPS çal›flmas›nda (8) kulla-
n›lan de¤erlendirme araçlar›ndan biridir. Bu çal›flmada erken
evre AH’lilerden oluflan grup 3,03±1,06 ortalama ile yafllar› efl-
lenmifl 1,17±0,68 ortalamal› MCI ve 0,16±0,33 ortalamal› normal-
lerden istatistik olarak yüksek anlaml›l›kta farkl› skor alm›flt›r
(9). Bu sonuçlara göre MCI’l› grubun ortalamas›n›n 1,5 standart
sapma kadar üstü olan 2 puanl›k bir BDRS-CERAD skoru AH için
s›n›r de¤er olarak kabul edilebilir.

3. Fiziksel Kendine Bak›m Ölçe¤i – PSMS
PSMS (31) temel GYA’lar› daha ayr›nt›l› olarak dokümante

eden bir ölçektir ve bu nedenle orta-ileri evrelerde GYA’lar›n bo-
zulmas›n› daha incelikli bir biçimde sergileyebilir. Temel GYA’la-
ra iliflkin toplam 6 madde (tuvalet, beslenme, giyinme, kendine
bak›m, yürüme, y›kanma) 4 a¤›rl›k derecesinde (1= bozulma yok
ila 4= a¤›r bozuk) de¤erlendiren bir ölçektir. Alt› maddeden al›nan
puanlar toplanarak PSMS toplam skoru kaydedilir. Bu ölçe¤in de
ekibimiz taraf›ndan yap›lm›fl bir Türkçe uyarlamas› mevcuttur.

IIVV..  MMoottoorr  ÖÖllççeekklleerr

Asl›nda Hareket Bozukluklar› kliniklerinde parkinsonizmin
fliddetini nicel olarak belirlemekte kullan›lan Birleflik Parkinson
Hastal›¤› Derecelendirme Ölçe¤i’nin motor alt bölümü 
(UPDRS-III) (32) bu amaçla kullan›labilir.

VV..  EEvvrreelleennddiirrmmee  ÖÖllççeekklleerrii

Kognitif bozuklu¤un fliddetini ve/veya demans›n evresini de-
recelendirmekte kullan›lan ölçeklerdir. Bu amaçla yayg›n ola-
rak kullan›lan 2 ölçekten söz edilecektir.
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1. Klinik Demans Derecelendirme Ölçe¤i – CDR
Alzheimer tipi demans› oldu¤u gibi di¤er demans biçimleri-

ni de evrelendirmek için kullan›labilecek nispeten eski bir araç-
t›r (33). Hasta ve yak›n›yla ayr› ayr› yap›lacak olan görüflme ve
mental durum muayenesi sonras›nda muayene eden klinisyen
taraf›ndan doldurulur. Halen kullan›lan skorlama sistemi Morris
ve arkadafllar› taraf›ndan önerilmifltir (34). Toplam 6 eksen (bel-
lek, oryantasyon, yarg›lama-problem çözme, ev d›fl›nda ifllev-
sellik, ev yaflam›-hobiler, kiflisel bak›m), görüflme ve muayene
sonuçlar› yarg›lanarak 5 puan üzerinden (0, 0,5, 1, 2, 3) derece-
lendirilir. Evreye karar vermede bellek ekseni öncelik tafl›r. En
az 3 eksenin puan› bellek ekseninden farkl› (üçü birden bellek
ekseninin üstünde veya alt›nda) de¤ilse evre bellek ekseni pu-
an› ile ayn›d›r (aksi halde o 3 eksenin puan› evreyi belirler). Bu-
nun istisnalar›ndan 1.si 3 eksen belle¤in bir taraf›nda, 2 eksen
di¤er taraf›nda ise evre bellek puan› ile ayn›d›r. Di¤er istisna ise
bellek ekseni puan› 0,5 ise evre 0 olamaz. Evre 0 normal yafll›l›k,
evre 0,5 kuflkulu demans, evre 1 hafif fliddette demans, evre 2
orta fliddette demans, evre 3 a¤›r evre demans anlam›na gelir.
Evre 0,5 klinik tan› olarak ço¤unlukla hafif kognitif bozuklu¤a
(MCI) karfl›l›k gelirken bu evredeki hastalar bazen çok hafif ev-
re Alzheimer tipi demans kriterlerini de doldururlar. Alt› eksenin
puanlar›n›n toplam› (CDR-KTS: kutu toplamlar› skoru) bir ifllev-
sel bozulma ölçe¤i olarak da kullan›labilir.

Bu ölçek TAPS çal›flmas›nda evrelendirme arac› olarak kulla-
n›lm›flt›r. Evre 0,5 olarak de¤erlendirilen toplam 75 hastan›n 5’ine
demans, 70’ine ise MCI tan›s› konmufltur (henüz yay›nlanmayan
veriler). Erken evre (evre 0,5 + evre 1) 46 AH’linin 47 amnestik
MCI ve muayene sonras› normal olarak de¤erlendirilen 115 yafll›
ile karfl›laflt›r›lmas›nda CDR-KTS için AH’lilerin ortalamas›
4,88±1,1, MCI grubunun 1,8±1,08 ve normal grubun 0,23±0,41 ola-
rak, tümü de istatistik olarak birbirinden anlaml› düzeyde farkl›
bulunmufltur (9) Bu sonuçlara göre MCI’l› grubun ortalamas›n›n

1,5 standart sapma kadar üstü olan 3,5 puanl›k bir CDR-KTS sko-
ru hafif evre AH için s›n›r de¤er olarak kabul edilebilir.

2. Global Bozulma Ölçe¤i – GDS
Özellikle normal yafllanma, amnestik MCI, Alzheimer tipi de-

mans ilerleyici bellek bozuklu¤u süreklili¤ini derecelendirmeye
uygun bir ölçektir. Bellek bozuklu¤u toplam 7 puanl›k bir fliddet öl-
çe¤inde derecelendirilir. Reisberg ve arkadafllar› (35) taraf›ndan
gelifltirilen bu ölçek sonras›nda ayn› ekip taraf›ndan yine 7’lik flid-
det ölçe¤ine dayand›r›lan ifllevsel (Fonksiyonel De¤erlendirme
Evrelendirmesi - FAST) ve kognitif (K›sa Kognitif Derecelendirme
Ölçe¤i – BCRS) de¤erlendirme ölçeklerinde de temel al›nm›flt›r. 

GDS 1 bellek yak›nmas› olmayan normal yafll›ya, GDS 2 ise
sübjektif bellek yak›nmalar› objektif olarak gösterilemeyen kayg›-
l› yafll›ya, her ikisi birden ise CDR Evre 0’a karfl›l›k gelir. GDS 3
bellek yak›nmalar› objektif olarak da gösterilen, GDS 4 bellek d›-
fl›na da taflan sorunlar› olan hastalar› karfl›lar. GDS 5’de orta ev-
re demansa karfl›l›k gelen ifllevsel bozukluk örnekleri s›ralan›r.
GDS 6 ve GDS 7 ise a¤›r evreye karfl›l›k gelecek flekilde, önce
a¤›r davran›flsal sorunlar sergileyen, sonras›nda da giderek ya-
ta¤a ba¤lanan hastalar› tan›mlar. Genellikle CDR 0,5, GDS 3’e
karfl›l›k gelirken, CDR 1 ise GDS 4’tür. CDR 0.5’lar aras›nda daha
yüksek CDR-KTS skoruna sahip olanlar (örn., 3,5’tan fazla) GDS 4
de olabilirler. Benzer flekilde GDS 5 daha büyük s›kl›kla CDR 2
iken bazen yüksek CDR-KTS’li Evre 1 hastalar da GDS 5 olabilir.
CDR 3, GDS 6 ve GDS 7’ye karfl›l›k gelir. CDR’da oldu¤u gibi GDS
3’ler genellikle MCI tan›s› alan hastalar olmakla birlikte bunlar
aras›nda çok erken evre AH’li hastalarda olabilir. Bu nedenle de-
mans tan›s› ile evrelendirilmesinin birbirinden farkl› fleyler oldu-
¤u, birinin di¤erinin yerine kullan›lamayaca¤› unutulmamal›d›r.

GDS, TAPS çal›flmas›nda bir di¤er evrelendirme arac› ola-
rak kullan›lm›flsa da bu veriler henüz analiz edilmemifltir. Gün-
gen ve arkadafllar›n›n yukarda an›lan SMMSE standardizasyon
çal›flmas› (7) da GDS evrelendirmesine dayanmaktad›r. 
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TTaabblloo  22. Kognitif yak›nmal› hastan›n de¤erlendirilmesi 

AArraaçç
Kognitif Tarama MMSE ve/veya BOMC ve/veya STMS
Mental Durum Muayenesi* Say› Menzili, Say› dizileri, Kelime ak›c›l›¤› 

• Dikkat Kelime Listesi ö¤renme veya 3 Kelime-3 fiekil 
• Bellek Göstererek nesne adland›rma
• Dil fiekil kopyalar›
• Görsel-Mekansal Saat çizimi
• Yürütücü ‹kili benzerlikler

Atasözleri
Davran›flsal GDS ve/veya Cornell SDD ve/veya NPI veya BEHAVE-AD veya FBI
GYA’lar CERAD BRSD ve/veya PSMS ve CDR-KTS
Motor UPDRS-III
Evreleme CDR ve/veya GDS

*Mental durum muayenesi üzerine Türkçede etrafl› bir kaynak olarak bkz.39 
MMSE: Mini Mental Status Examination (Mini Mental Durum Muayenesi); BOMC: Blessed Orientation-Memory-Concentration Test (Blessed Oryantasyon-Bellek-Konsantrasyon Tesi);
STMS: Short Test of Mental Status (K›sa Mental Durum Testi); GDS: Geriatric Depression Scale (Geriyatrik Depresyon Ölçe¤i); Cornell SDD: Cornell Scale for Depression in Dementia (Cornell
Demansta Depresyon Ölçe¤i); NPI: Neuropsychiatric Inventory (Nöropsikiyatrik Envanter); BEHAVE-AD: The behavioral pathology in Alzheimer's Disease Scale (Alzheimer Hastal›¤›n›n
Davran›flsal Semptomlar›); FBI: Frontal Behavioral Inventory (Frontal Davran›flsal Envanter); CERAD BDRS: Consortium to Establish A Registry for Alzheimer's Disease Behavioral Rating
Scale for Dementia (CERAD Demansta Davran›fl Derecelendirme Ölçe¤i); PSMS: Physical Self-Maintenance Scale (Fiziksel Kendine Bak›m Ölçe¤i); CDR-KTS: Clinical Dementia Rating (Klinik
Demans Derecelendirme Ölçe¤i) Kutu Toplam Skoru; GDS: UPDRS-III: United Parkinson’s Disease Rating Scale-III(Birleflik Parkinson Hastal›¤› Derecelendirme Ölçe¤i’nin motor alt bölümü);
Global Deterioration Scale (Global Bozulma Ölçe¤i). 



VVaarrgg››llaarr

Bu makalede demans de¤erlendirmesinde kullan›lan ölçek-
ler demans semptomatolojisinin 3 kardinal alan›na göre s›n›fla-
narak gözden geçirildi ve son olarak genel olarak demans flid-
detini de¤erlendirme ve evrelendirmeye yarayan ölçeklere de-
¤inildi. Kuflkusuz ki, burada söz edilenler dünya çap›nda kulla-
n›lan böylesi araçlar›n sadece küçük bir bölümü. Ancak, bunla-
r›n günümüz prati¤inde kullan›lanlar›n en popülerleri aras›nda
oldu¤u düflünülmektedir. Son olarak, yukar›daki s›n›flamaya
tam anlam›yla girmeyen ve yap›lar› gere¤i günlük klinik pratik-
ten çok nöropsikoloji laboratuarlar›na veya araflt›rma batarya-
lar›na uygun, Türkçeye kazand›r›lmaya de¤er 2 araçtan daha
söz edilebilir: Mattis Demans De¤erlendirme Ölçe¤i (MDRS)
(36) ve Gottfried-Bräne-Steen Ölçe¤i (GBS) (37). MDRS dikkat,
perseverasyon, praksis, soyutlama, sözel ve görsel yak›n bellek
alt bafll›klar›nda kognitif alanlar› ölçen bir tür genifl kapsaml›
nöropsikolojik batarya niteli¤indedir. Puanlar 0 ila 144 (en iyi)
aras›nda de¤iflir. Demanslar›n uzunlamas›na de¤erlendirilmesi
ve izlenmesi amaçl› olarak ADAS-Cog yan› s›ra nöropsikoloji la-
boratuarlar›n›n donan›m›na eklenmesine de¤er bir araçt›r. GBS
demans›n 3 kardinal alan›n› da de¤erlendiren bir global ölçüm
arac›d›r. Hasta ile yar› yap›land›r›lm›fl bir görüflme ve gözleme
dayanarak puanlan›r. Ölçek, entellektüel (12 madde), emosyo-
nel (3 madde), özellikle kendine bak›m maddeleri olmak üzere
GYA’lar (6 madde) ve demans›n davran›flsal ve psikolojik semp-
tomlar›n› (6 madde) içeren 4 alt ölçekten oluflur (38).

Tablo 2’de kognitif yak›nma ile baflvuran bir hastan›n muaye-
nesi için yukarda söz edilen ölçekler ve klinisyenin çeflitli yatak
bafl› nöropsikolojik testlerden seçerek esnek bir flekilde olufltura-
ca¤› bir mental durum muayenesinden (MDM) oluflan bir muaye-
ne flemas› önerisi görülmektedir. Muayeneye yukar›daki s›raya
uygun biçimde kognitif tarama testleri ile bafllan›p, sonras›nda
MDM arac›l›¤›yla bir kognitif profil ç›kard›ktan sonra, öyküde dav-
ran›flsal ve emosyonel sorunlardan söz edilmiflse gerekti¤i ölçü-
de davran›flsal ölçekler uygulan›r. ‹zleyerek öykü ve MDM’den
edinilen verilere dayanarak GYA ölçekleri ve evreleme ölçekleri
doldurularak muayeneye son verilir. Öykü al›n›rken dikkat edilme-
si gereken önemli bir konu hastan›n premorbid ifllev seviyesidir.
Yüksek e¤itimli ya da özel yetenekleri olan bireyler yak›nmalar›n
varl›¤›na ra¤men standart testlerden yüksek puan alabilirler. Ben-
zer flekilde test performans› patoloji düflündürecek seviyede olan
baz› bireylerde ifllevsel bir gerileme saptanamayabilir. Bu tip has-
talar yak›ndan takip edilmeli, günlük yaflam faaliyetleri ve ifllevsel
kapasitelerindeki de¤iflikliklere daha hassas olunmal›d›r. 

Son söz olarak ölçeklerin hasta de¤erlendirmesinde ve de-
mans merkezleri ile pratisyenleri aras›nda iletiflimi sa¤lamada
büyük faydalar›n› bir kez daha ifade etmekle birlikte bunlar›n
skorlar›n›n hastan›n de¤erlendirmesinde klinik yarg›n›n yerini
hiç bir zaman alamayaca¤›n› da vurgulamak gerekir.

AAçç››kkllaammaa::  11  nnuummaarraall››  rreeffeerraannssttaann,,  ddee¤¤iiflflttiirriilleerreekk  vvee  ggüünncceelllleeflflttiirriilliipp
ggeenniiflfllleettiilleerreekk  hhaazz››rrllaannmm››flfltt››rr..  BBuu  aammaaççllaa  22  vvee  33  nnuummaarraall››  rreeffeerraannssllaarrddaann  ggeenniiflfl
bbiiççiimmddee  yyaarraarrllaann››llmm››flfltt››rr..
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