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En ileri yaflta CERAD nöropsikolojik bataryas›
yafl, cinsiyet ve e¤itim normlar›

M.S. Beeri; J. Schmeidler, PhD; M.Sano, PhD; J. Wang, BA; R. Lally, BA; H. Grossman, MD
ve J.M.Silverman, PhD

Özet—Amaç: 85 yafl ve üzeri, demanss›z olgular›n Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease (CERAD) nöropsikolo-
jik bataryas› performanslar›n› ve bu performans›n sosyodemografik de¤iflkenlerle iliflkisini de¤erlendirmek. Metotlar: Alzheimer Has-
tal›¤› Araflt›rma Merkezi çal›flmas›na dahil olan ve tam bir CERAD nöropsikolojik de¤erlendirmesinden geçmifl 196 olgu ile çal›flt›k.
Yafl, cinsiyet ve e¤itime göre performans› tahmin edebilmek için multipl regresyon analizi yapt›k. Her bir test için 10, 25, 50 ve 75 per-
sentillerde performans tahminleri 8 temsili hipotetik olgu için bildirildi. Bulgular: Örnek grubun ortalama yafl› 89.2 (SS = 3.2), ortala-
ma e¤itim süresi 14.9 y›ld› (SS = 3.2) ve %66’s› kad›nd›. Ondört psikolojik testten 11’inde, e¤itim, yafl ve cinsiyetin belirleyici olarak al›n-
mas› halinde anlaml› bir multipl regresyon modeline ulafl›ld›. Gecikmeli Hat›rlama, saklama veya do¤ru Tan›ma’da ne modeller ne de
belirleyiciler tek bafl›na anlaml› de¤ildi. Erken yafl ve yüksek e¤itimle daha iyi bir performans elde edilmekteydi. Cinsiyet için önemli
sonuçlar al›nan 4 testten 3’ünde kad›nlar daha iyi performans gösterdiler. Sonuçlar: Ana dili ‹ngilizce olan en yafll› birey örne¤inde ön-
celikle e¤itim ve yafl nöropsikolojik testleri etkilemifltir. Daha genç popülasyonlardan elde edilen kesme skorlar›n›n en yafll›lara da tat-
bik edilmesi pozitif yanl›fl s›n›flamalarda art›fla yol açabilir.
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Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disea-
se (CERAD) Alzheimer (AH) hastalar›n›n de¤erlendiril-
mesine yönelik nispeten k›sa bir nöropsikolojik batarya
gelifltirdi. Bataryan›n farkl› kültürler, toplumlar ve flartlara
göre farkl› normlar› yay›nland›.1-5 Normlar farkl› yafl grup-
lar› için de haz›rland›,6-8 burada en yüksek yafl grubu “80+”
olarak tan›mland›. Bu ileri yafl kategorilerinin ortalama ve
SS’lerinden anlafl›ld›¤› kadar› ile, bu çal›flmalardaki olgula-
r›n büyük k›sm›n›n yafl› muhtemelen 80’e yak›nd›r. 

Yafl kadar cinsiyet ve e¤itim düzeyi de CERAD nöropsi-
kolojik batarya test skorlar›n› etkileyebilmektedir.2,8 De-
manss›z çok yafll› kiflilerden beklenen performans›n nor-
mal aral›¤›na yönelik aç›k bir indikasyon olmaks›z›n ve bu
skorlarla demografik de¤iflkenlerin iliflkisini anlamadan
yorumlanan test sonuçlar› öznel ve hatal› olmaya mah-
kumdur ve norm yorumunu daha genç kohortlara dayan-

d›rmak, bozukluk aç›s›ndan yüksek bir yanl›fl pozitif so-
nuç riski yarat›r. Bu çal›flmada, ana dili ‹ngilizce olan,
85–101 yafllar›nda, en ileri yafll›larda biliflsel y›k›m ve de-
mansta kardiyovasküler risk faktörlerini inceleyen bir ça-
l›flmaya dahil 196 demanss›z yafll› kiflinin CERAD nöropsi-
kolojik batarya performanslar›n› inceledik.

Metotlar. Olgular. Veriler, en ileri yafll›larda kardiyovasküler risk fak-
törlerini araflt›ran NIA destekli Mount Sinai ADRC uzunlamas›na araflt›r-
ma projesinden al›nd›. Olgular sa¤l›kl› gönüllülerdi. Araflt›rmac›lar olgu-
lar›n çal›flmaya dahil edilme an›ndaki kardiyovasküler durumlar›na kör-
dü. Çal›flma NY, Mount Sinai T›p Fakültesi De¤erlendirme Kurulu tara-
f›ndan onayland› ve tüm olgulardan yaz›l› onam al›nd›. 

Olgular, üç eyalet sahas›ndaki (New York, New Jersey ve Connecti-
cut) yafll› evlerinde yap›lan görüflme sonras› veya gazete ilanlar› yoluyla
topland›. Bunun yan›nda, olgulardan tan›d›klar›n› da çal›flmaya kat›lmaya
davet etmeleri istendi. Seksenbefl yafl ve üzeri ve haf›za problemi bulun-
mayan gönüllülerle görüflülerek kald›klar› yerde de¤erlendirildiler (hiç
biri bir enstitüde kalm›yordu, zaten bu da flart de¤ildi). Yaz›l› onam al›n-
d›ktan sonra, olgu ve bilgi veren kifliden al›nan bilgiler ›fl›¤›nda bir Klinik
Demans Derecelendirme Ölçek (CDR)9 skoru elde edildi. Sadece CDR
skoru 0 olanlar çal›flmaya dahil edildi. CDR ≥ 0.05 (flüpheli demans veya
demans) olanlar baflka bir ADRC projesine dahil edildiler. Veri analizi s›-
ras›nda, dahil edilen Afrikal›-Amerikal› ve ‹spanyol kökenli say›s› norma-
tif ç›kar›mlar› destekleyecek kadar yüksek de¤ildi, bu nedenle sadece

Bu makale ile ilgili ek materyal Neurology web sitesinden bulunabilir. Bu maka-
le için ba¤lant›y› bulmak için www.neurology.org adresine gidiniz ve 26 Eylül sa-
y›s› için içindekiler listesini aç›n›z.

AN_374-378  11/10/06  10:02 AM  Page 374



September (1 of 2 ) 2006 NEUROLOGY 67 375

beyazlar›n normatif verileri burada sunulmufltur. Kat›l›mc›lar›n %85’i
ABD do¤umluydu ve geri kalan› da küçük çocuklu¤undan beri ABD’de
yaflamaktayd›. Her iki grup aras›nda anlaml› bir nöropsikolojik skor far-
k› yoktu. fiu ölçütleri karfl›layan 196 olgu çal›flmaya al›nd›: 1) kesin dahil
etme ölçütlerini karfl›l›yor olma, yani kognisyonu etkileyebilecek ciddi
nörolojik, dahili ve psikiyatrik sorunu bulunmamas›, 2) seksenbefl yafl ve
üzeri olmak ve 3) ana dilinin ‹ngilizce olmas›. 

Klinik de¤erlendirmeler. Görüflme, nöropsikolojik testler, öz geçmifl
ve soy geçmifl, ilaç envanteri, sosyodemografik, hayat tarz› ve diyet, Ge-
riyatrik Depresyon Ölçe¤i ve kan tahlilini içermekteydi. CDR skoru 0’a
eflit olan, ancak bilgi veren kifli ve olgudan al›nan bilgiler aras›nda mev-
cut çeliflki nedeni ile biliflsel sa¤l›k konusunda flüphe has›l olanlar, tam
bir demans araflt›rmas› yap›lmas› amac› ile ARDC Clinical Core’a yönlen-
dirildiler. Yönlendirilen tüm olgular›n (n = 6) demans olmad›klar› (CDR
= 0) teyit edilmiflti. 

Nöropsikolojik testler.   Her bir olguya sertifikal› bir psikometrisyen
taraf›ndan CERAD nöropsikolojik de¤erlendirme bataryas› uyguland›. Ba-
tarya AH’de etkilenen temel biliflsel ifllevleri, afla¤›da uygulama s›ras›na
göre belirtilen farkl› ölçümlerle de¤erlendirecek flekilde tasarland›. Ma-
kalede kullan›lacak alt testlerin k›saltmalar› ve tablolar da sunulmaktad›r.

Kelime Ak›c›l›¤› Testi (Ak›c›l›k). Bu test kelime üretimini, anlamsal
belle¤i ve lisan› ölçmektedir.10 Olgunun 1 dakika içerisinde örne¤in
“hayvan” kategorisinde söyleyebilece¤i en fazla hayvan ad›na bak›l›r. 

Boston ‹simlendirme Testi (Boston). Bu testte görerek isimlendirme
ölçülür ve Boston ‹simlendirme Testi’nde s›k geçen 15 nesnenin resmi
gösterilir.11 Bu maddeler, her biri befl madde içeren üç gruba ayr›l›r. Bu
gruplar ‹ngilizce’de kullan›m s›kl›¤›na göre yüksek (isimlendirilmesi ko-
lay), orta ve düflük (isimlendirilmesi zor) frekansta nesneleri temsil et-
mektedir. Maksimum skor 15’dir. 

Mini-Mental Durum Testi (MMSE). Bu test, oriyentasyon, lisan, kon-
santrasyon, yap›land›rma praksisi ve belle¤i ölçen genel bir biliflsel tara-
ma testidir.2 Maksimum skor 30’dur. 

Kelime listesi belle¤i (Deneme 1, Deneme 2, Deneme 3, Toplam de-
nemeler 1-3). Bu test, yeni sözel bilginin ö¤renilebilmesini de¤erlendi-
ren bir serbest hat›rlama bellek testidir. Kat›l›mc›lardan, bas›l› kartlarda
sunulan birbiriyle ilgisiz 10 maddeyi hat›rlamalar› istenir. Gösterilen her
bir kelimeyi sesli okumalar› söylenir. On kelimenin gösterilmesinden he-
men sonra kat›l›mc›dan hat›rlayabildi¤i tüm maddeleri tekrar etmesi is-
tenir. Üç ö¤renme denemesinden her birinde 10 kelime farkl› s›ralarla
gösterilir. Her bir deneme için maksimum skor 10 ve toplam maksimum
skor 30’dur. 

Yap›land›rma Praksisi (Praksis). Bu ödev Alzheimer Hastal›¤› De-
¤erlendirme Ölçe¤i’nin (ADAS12) bir ö¤esidir. Görsel-mekansal ve yap›-
land›rma yeteneklerini de¤erlendirir ve olgudan gittikçe daha da karma-
fl›k hale gelen (çember, eflkenar dörtgen, üst üste kareler ve küp) çizim-
leri kopyalamalar› istenir. Olabilecek toplam skor 11’dir. 

Kelime listesi hat›rlama (Gecikmeli). Bu test ile, kelime listesi belle-
¤i testinde bulunan 10 kelimenin 15 dakika sonunda hat›rlanma kabiliye-
ti de¤erlendirilir. Maksimum do¤ru cevap say›s› 10’dur. Her bir olgu için
bir saklama skoru (Savings) hesaplanabilir ve gecikme aral›¤› süresince
ak›lda tutulan sözel bilgi nispi miktar›n›n yüzdesi olarak ifade edilir ([Ge-
cikme/Deneme 3]* 100 = Savings).

Kelime listesi tan›ma. Bu testte, kelime listesi belle¤i ödevinde veri-
len 10 kelimeden fark edilenler say›l›r. Bu kelimeler 10 çeldirici kelime
aras›na s›k›flt›r›lm›flt›r. Çeldirici kelimelerden do¤ru belirlenenler (Rec-
no) de say›l›r. Her birinin maksimum skoru 10’dur. 

Bu olgular için veri toplanmas›, orijinal CERAD nöropsikolojik batar-
yas› kullan›larak bafllat›lan uzunlamas›na ADRC çal›flmas› ba¤lam›nda
gerçeklefltirildi. Yap›land›rma Praksisi Hat›rlama sonradan CERAD ba-
taryas›na eklenmifl olsa da, bu çal›flmada kullan›lan versiyona dahil edil-
medi. 

‹z Sürme Testi. CERAD bataryas›nda h›z ve esneklik ö¤eleri bulun-
mad›¤›ndan, ‹z Sürme Testlerini de kulland›k. ‹z Sürme Testleri13 zaman-
lamal› dikkat, görsel tarama ve s›ralamay› ölçer. Bölüm A’da (‹zler A)
rasgele dizilmifl say›lar pefl pefle olacak flekilde bir çizgi ile birlefltirilir ve
yüksek bir motor h›z ve beceri bilefleni vard›r. Bölüm B’de (‹zler B), sa-
y› ve harfler alternatif bir s›ra ile birlefltirilir ve böylece mental esnekli¤i
yans›tan güçlü bir kompleks set de¤ifltirme bilefleni eklenmifl olur. Psi-
kometrisyen her bir testi 5 dakikada sonland›rd›. Analiz için her bir öde-
vi tamamlama süreleri iki kez ölçüldü. Hata say›s› da kay›t edilmifl olsa

da analize dahil edilmedi. 
‹statistiksel analiz. Di¤er normatif çal›flmalarda bildirilen 5 yafl ara-

l›klar›n› geniflletmek üzere örnek grup 85–90 ve 90 ve üzeri olmak üzere
yafl alt gruplar›na ayr›ld›. Çal›flmaya dahil edilmifl olgular›n e¤itim düzey-
leri, bu tür di¤er çal›flmalarda oldu¤u2 gibi yüksekti. Bu nedenle, örnek
grup sadece lise veya alt› (12 y›l veya daha k›sa e¤itim) ve lise sonras› (13
y›l ve üstü) olmak üzere ayr›ld›. Örnek grup ayr›ca cinsiyete göre de ay-
r›ld›. De¤iflkenlerin tan›mlay›c› amaçlarla kar›fllaflt›rmas› t testi ile yap›l-
d›. Normlar› sa¤lamak için, afla¤›da tan›mlanan 8 kategoriyi oluflturmak
üzere bu üç dikotomi kullan›ld›.   

De¤iflkenlerin yar›s› normal da¤›l›m tahmini ile uyumlu da¤›l›mlara
sahipti. Rec-no tavan seviyesinde gözlemlerin %90 ve üzeri düzeyindeydi,
bu nedenle dönüflümler bu de¤iflkeni normallefltiremezdi. Bu nedenle
bu de¤iflkene dönüflüm uygulanmad›. (www.neurology.org Neurology
Web sitesi tablo E-1’de sunulan) persentilleri, tavan›n› gösteren maksi-
mum 10’a göre denetlendi. Di¤er de¤iflkenlere karekök veya logaritmik
dönüflüm uyguland›. 

Her bir nöropsikolojik test için multipl regresyon analizleri yap›ld› ve
yafl, e¤itim düzeyi ve cinsiyet ba¤›ms›z de¤iflkenler olarak kabul edildi.
Anlaml›l›k testleri için yafl ve e¤itimin kullan›lmas› ila, rasgele seçilmifl
gruplar kullanmak yerine bu de¤iflkenlerin tüm aral›¤›ndan istifade edil-
mektedir. Bir ön kademede bu üç belirleyici aras›ndaki etkileflim basa-
makl› regresyon ile test edildi. Bu etkileflimlerden sadece üçü istatistik-
sel olarak anlaml› düzeydeydi (ikisi problemli bir de¤iflken olan Rec-no
ile ilgiliydi). Ellialt› etkileflim anlaml›l›k testi yap›lmas› ile üç sonucun da
p = 0.05 eflik de¤erini flans eseri geçmesi mümkün oldu¤undan, normla-
ra uymak için etkileflimlerin dahil edilmemesi kararlaflt›r›ld›. Tüm reg-
resyon analizlerinden elde edilen rezidüler Rec-no hariç simetriden uzak-
laflm›flt› ve bas›kl›klar› 1 kesin de¤erinin alt›ndayd›. 

Popülasyon alt gruplar› için normlar oluflturmak üzere devaml› de¤ifl-
kenlerin kategorize edilmesi gerekir. Yafl ve e¤itim yukar›da anlat›ld›¤›
gibi dikotomize edildi ve cinsiyetle birlikte 8 kategori oluflturmak üzere
kullan›ld›. Böylece üç de¤er çifti yarat›ld›: genç yafl (ortalama = 87.2) ve
ileri yafl (ortalama = 92.7), erkek ve kad›n ve düflük e¤itim düzeyi (orta-
lama = 11.4) ve yüksek e¤itim düzeyi (ortalama = 16.8). Bu üç de¤er çif-
tinin kombinasyonlar› ile 8 temsili hipotetik birey oluflturuldu: 1) düflük
e¤itim düzeyi, genç yafl, erkek; 2) düflük e¤itim düzeyi, genç yafl, kad›n;
3) düflük e¤itim düzeyi, ileri yafl, erkek; 4) düflük e¤itim düzeyi, ileri yafl,
kad›n; 5) yüksek e¤itim düzeyi, genç yafl, erkek; 6) yüksek e¤itim düze-
yi, genç yafl, kad›n; 7) yüksek e¤itim düzeyi, ileri yafl, erkek; 8) yüksek
e¤itim düzeyi, ileri yafl, kad›n. 

Gerekti¤inde dönüfltürülen her bir nöropsikolojik test için, bu sekiz
temsili hipotetik kifliye ait skorlar›n ön görü aral›klar›n› tahmin etmek
üzere regresyon eflitli¤i kullan›ld›. Tablo E-1’de bildirilen 10, 25, 50 ve 75
persentiller bu ön görü aral›klar›ndan elde edildi. Dönüfltürülmüfl de¤ifl-
kenlerin tahmini persentilleri orijinal da¤›l›mdaki ölçeklerin persentille-
rini elde edebilmek için ters dönüflüme tabi tutuldu. Rec-no d›fl›nda hiç-
bir de¤iflkenin bildirilen persentili etkileyebilen bir tavan› yoktu. Tüm is-
tatistik analizlerde SPSS versiyon 13.0 kullan›ld›.

Sonuçlar. Örne¤in özellikleri. Tablo 1’de e¤itim düzeyi yük-
sek ve düflük gruplar›n demografik özellikleri sunulmaktad›r.
Her bir e¤itim grubunda erkek ve kad›nlar, yafl ve e¤itim düzeyi
aç›s›ndan farkl› de¤ildi. Erkek, kad›n ve tüm olgularda ortalama
yafl, yüksek ve düflük e¤itim düzeyi gruplar› aras›nda farkl› de¤il-
di. ‹ki e¤itim grubu aras›nda ortalama 5.4 y›ll›k bir fark vard›.

Multipl regresyon analiz sonuçlar›. Tablo 2’de her bir nörop-
sikolojik testte orijinal testler için tüm örnek ortalama ve SS’leri
ile birlikte gerekti¤inde dönüfltürülmüfl de¤iflkenlerin kullan›ld›-
¤› multipl regresyon sonuçlar› görülebilir. Ondört nöropsikolojik
testten 11’inde, e¤itim, yafl ve cinsiyetin belirleyici kabul edildi¤i
multipl korelasyon modeli istatistiksel olarak anlaml›yd› (tablo 2
üçüncü kolona bak›n›z). Bu anlaml› testler aras›nda sekizi e¤itim
(MMSE, Deneme 1, Deneme 2, Deneme 3, toplam Deneme 1-3,
ak›c›l›k, praksis ve ‹zler B), yedisi yafl (Deneme 1, Deneme 2,
toplam Deneme 1-3, rec-no, Boston, ‹zler A ve B) ve dördü de
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cinsiyet (MMSE, Deneme 1, toplam Deneme 1-3 ve ‹zler B) aç›-
s›ndan anlaml›yd›; yedi test aras›nda e¤itim en yüksek β büyük-
lü¤üne sahipti. Tüm anlaml› sonuçlarda, daha genç olma ve da-
ha yüksek e¤itim düzeyi daha iyi bir performans sa¤l›yordu. Cin-
siyete göre anlaml› sonuçlar elde edilen testlerden, (pozitif bir
β’n›n daha uzun cevap süresi ve dolay›s› ile kad›nlar›n daha kötü
bir performans gösterdi¤i) ‹zler B d›fl›nda tümünde kad›nlar er-
keklere göre daha baflar›l› oldu.

Tablo E-1’de en yafll›larda e¤itim, yafl ve cinsiyet kombinasyo-
nu ile tahmini nöropsikolojik test persentilleri görülebilir. Örne-
¤in, e¤itim düzeyi düflük, 85–89 yafl aras› erkeklerde tahmini
MMSE 10 persentil performans› 24.5 iken, 25 persentilde 26.2,
50 persentilde 27.7 ve 75 persentilde 28.8’di. E¤itim düzeyi yük-
sek 90 yafl ve üzeri kad›nlarda tahmini ‹zler B 10 persentil per-
formans› 281 sn iken, 25 persentilde 228 sn, 50 persentilde 177
sn ve 75 persentilde de 131 sn idi. fiunu belirtmek gerekir ki, rec-
no’da olgular›n %90’dan fazlas› tavan de¤erine sahipti. Normal
da¤›l›m tahminine olan bu uyumsuzluk tablo 2’deki anlaml›l›k
testlerinin geçerlili¤ini ve tablo E-1’de bu de¤iflkene ait persen-
tilleri kötü yönde etkilemektedir.

Tart›flma. CERAD bataryas›nda mevcut nöropsikolojik
testler ile birlikte ‹z Sürme Test A ve B, yafl, cinsiyet ve

e¤itime göre ayr›cal›kl› olarak etkilenmektedir. Örnek, or-
talama 15 y›ll›k e¤itim düzeyi ile oldukça e¤itimli say›labi-
lir ve e¤itim düzeyi düflük olanlardan ço¤u da en az lise
e¤itimi alm›flt›r. Bu oldukça ileri yafll› örnekte e¤itim nö-
ropsikolojik test skorlar›n› en çok etkileyen de¤iflken ol-
du¤undan, epidemiyolojik çal›flmalara bu performans dü-
zeylerinin uyarlanmas› durumunda sonuçlar dikkatle yo-
rumlanmal›d›r. Ancak mevcut örnekte e¤itim ortalama ve
SS’si Ulusal Alzheimer Koordinasyon Merkezi’ne dahil 85
yafl ve üzeri olgular›nki ile (NACC; ortalama = 15.1; SS =
3.514) ayn›d›r. NACC kat›l›mc›lar› Bellek Klini¤ine gelen
hastalar aras›ndan seçilmifltir, bu nedenle sonuçlar üçün-
cü basamak tedavi klinik flartlar›nda da geçerli olabilir.

(Deneme 1, Deneme 2, Deneme 3, Toplam Deneme 1-
3 ile ölçülen) anl›k hat›rlama öncelikle e¤itime ba¤l›yd›,
ancak gecikmeli hat›rlama ve “savings”in aksine, yafl ve
cinsiyet de etkiliydi. Gecikmeli hat›rlama ve “savings”in
AH’ye dönüflümde önemi bilinmektedir.15,16 Demek ki, de-
mans ve AH’nin tespitinde en yüksek duyarl›l›¤a sahip ol-
du¤u bilinen bu ölçümler en ileri yafll›larda demografik
özelliklerden etkilenmemektedir. Bu sonuca daha genifl

Tablo 1 Tüm örneğin demografik özellikleri

12 Yıl eğetim 12 Yıl eğetim

Erkek,
n 16

Kadın,
n 51

Düşük eğitim düzeyi
için toplam, n 67

Erkek,
n 50

Kadın,
n 79

Yüksek eğitim düzeyi
için toplam, n 129

Toplam örnek,
n 196

Yaş, yıl

Ortalama (SS)

Ortalama (SS)

Aralık

Aralık

89 (3.9) 89 (2.8) 89 (3.1) 89 (2.8) 90 (3.5) 89 (3.2) 89 (3.2)

85–99 85–97 85–99 85–99 85–101 85–101 85–101

Eğitim, yıl

10.8 (1.8) 11.6 (1.3) 11.4 (1.4) 17.1 (1.7) 16.6 (2.3) 16.8 (2.1) 14.9 (3.2)

6–12 5–12 5–12 13–20 13–20 13–20 5–20

Tablo 2 Dikotimize yaş, cinsiyet ve eğitime göre nöropsikolojik testleri ön gören ortalamalar (SS) ve multipl regresyonlar

Nöropsikolojik test* (aralık) Ortalama (SS)

Deneme 1 (0–10)
Deneme 2 (0–10)

Deneme 3 (0–10)

Akıcılık (0–)

Praksis (0–11)

İzler A (0–300 sn)

İzler B (0–300 sn)

Toplam deneme 1–3 (0–30)

Gecikmeli hatırlama (0–10)

R yaş için cinsiyet için eğitim için

†32.0‡51.021.0–†72.0)5.1(0.82)03–0(ESMM

†02.0†12.0†02.0–†23.0)6.1(8.4

†52.080.0‡81.0–†92.0)5.1(7.6

‡91.011.040.0‡12.0)4.1(4.7

†52.0‡61.0‡41.0–†03.0)8.3(0.91

31.011.030.061.0)7.1(8.5

30.080.030.0–90.0)4.42(8.87§)–0(sgnivaS

‡61.030.020.0–61.0)3.1(3.9)01–0(sey–ceR

11.000.0†22.0–‡42.0)13.0(9.9)01–0(on–ceR

†43.010.0–01.0–†53.0)7.4(1.51

21.080.0–‡51.0–‡12.0)4.1(4.31)51–0(notsoB

†72.030.0–20.0†82.0)8.1(2.9

11.0–20.0†12.0‡32.0)8.43(0.96

‡81.0–‡51.0†12.0†13.0)1.37(7.661

* Minimental Durum Muayenesi (MMSE), Ak›c›l›k, Praksis, Rec-yes ve ‹zler B testlerine karekök dönüflümleri uyguland›. Savings ve ‹zler B testlerine logarit-
mik transformasyonlar uyguland›. 

§ Savings = (Gecikmeli/Deneme 3) * 100. Bireyler Gecikmeli Hat›rlamada Deneme 3’e göre daha fazla kelime hat›rlayabildi¤inden, bu ölçüm %100’ü aflabilir.   
† p < 0.005; ‡ p < 0.05
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yafl ve e¤itim aral›¤› ile daha genç örneklerde de eriflil-
mektedir.2,17

Yafl›n Ak›c›l›k ölçümünde etkisiz olmas›, kelime üreti-
minde yafla ba¤l› bir y›k›m oldu¤unu bildiren baz› yay›n-
larla6,18 çeliflse de, CERAD raporu2 gibi di¤erleri19 ile
uyumludur. Bir çal›flmada18 yafl›n etkili oldu¤unun saptan-
mas›nda çok daha genifl bir yafl aral›¤› ile çal›fl›lm›fl olma-
s› etkili olabilir. Ancak bizim çal›flmam›za göre daha genifl
bir yafl aral›¤›nda yürütülen di¤er çal›flmalarda2,19 yafl›n et-
kisi ortaya ç›kar›lamam›flt›r. Tüm çal›flmalarda tamamen
ayn› ifllemler kullan›lm›flt›r. Dille ileri derecede ilgisi bulu-
nan ak›c›l›k ölçümü farkl› dillerde farkl› sonuçlanabilir.
Bundan dolay›, bizim düflük e¤itim düzeyli örne¤imizle
benzer e¤itim düzeyine sahip yafll› (80 yafl üzeri) Japonla-
r›n ortalama a¤›rl›kl› Ak›c›l›k skoru, ço¤u durumda mev-
cut çal›flman›n en düflük skorlar›n› elde eden temsili hipo-
tetik olgunun (90 yafl ve üzeri, e¤itim düzeyi düflük erkek)
ortanca de¤erinden (12.9) daha düflüktü (11.1). Bu sonuç,
test performans›nda kültürün etkisini yans›t›yor olabilir.
Mevcut çal›flman›n örne¤i sadece ana dili ‹ngilizce olan
yafll› Beyazlar› içerdi¤inden, bulgular›m›z›n farkl› etnik
gruplardan çok yafll› bireylere uyarlanmas› do¤ru olmaya-
bilir. 

‹z Sürme A ve B testlerinin bataryaya eklenmesinin ne-
deni, bataryan›n hem psikomotor ö¤esini (‹zler A) hem de
yürütücü ifllev ö¤esini (‹zler B) güçlendirmektir. Testin
her iki k›sm› da yafla ba¤l›d›r, yani olgunun yafl› ne derece
ileri ise ödevi tamamlama süresi o kadar uzamaktad›r. Ya-
k›n zamanda testi tamamlamak için tan›nan maksimum
sürenin, olgunun hayal k›r›kl›¤›n› azaltmak yan›nda mali-
yeti düflürmek ve genifl ölçekli çal›flmalarda toplam uygu-
lama süresini k›saltmak üzere 5 dakikadan 3 dakikaya in-
dirilmesi önerildi. Yapt›¤›m›z çal›flman›n (ortalama ‹zler B
tahminlerinin 150–200 sn aras›nda oldu¤u) sonuçlar›, tes-
ti bitirme süresinin k›salt›lmas›n›n tavan etkisinde önemli
bir art›fla yol açaca¤›n› göstermektedir. 

Olgular›n %90’dan fazlas› Rec-no’da 10 puanl›k tavan
skorunu elde ettiler. Tablo E-1’de sunulan persentiller her
ne kadar sorunlu olsa da, 9 veya alt›nda skorlar›n nadir ol-
mas› nedeni ile potansiyel bir bozulma düflünülebilir. 

Her hangi bir temsili hipotetik birey (örne¤in genç yafl-
ta, e¤itim düzeyi düflük bireyler) için yap›lan tahminler,
bu çal›flmada özelliklerin kombinasyonunu tafl›yan olgu
alt grubuna de¤il, o özellik kombinasyonunu tafl›yan hipo-
tetik olguya uydurulmufl regresyon modeline dayanmak-
tayd›. Bu model 196 olgunun tümü kullan›larak oluflturul-
du¤undan, daha küçük boyutta ve özellikle liseden fazla
okumam›fl erkek alt gruplar›n hesaplamalar›, her bir gru-
bun tahminlerinin sadece olgulara dayand›r›lmas›na göre
daha istikrarl›yd›. Ancak bu ifllemin bir s›n›rlamas› fludur
ki sadece yafl ve e¤itimin do¤rusal etkilerini içermektedir. 
Bulgular›m›z, nöropsikolojik testlerin, örnekte e¤itim dü-
zeyinin nispeten yüksek ve yafl aral›¤›n›n nispeten dar ol-
mas›na ra¤men, öncelikle e¤itim ve yafla ba¤l› de¤iflti¤ini

göstermektedir. Daha genç popülasyonlardan elde edilen
kesme skorlar›n›n en yafll›lara da tatbik edilmesi pozitif
yanl›fl s›n›flamalarda art›fla yol açabilir. Bu çal›flmada daha
ileri yafl aral›klar›nda tan›mlanan biliflsel bozukluk eflikle-
ri, CERAD’›n önceki daha genç yafl aral›klar›na göre haz›r-
lanm›fl normlar› ile yap›lan çal›flmalara göre tutarl› bir fle-
kilde daha düflük ç›kmaktad›r. Örne¤in, 90 yafl›nda ve e¤i-
tim düzeyi yüksek bir erkek olgu, elde etti¤imiz sonuçla-
ra göre Ak›c›l›k test skorunun 11 olmas› halinde bile (10
persentil ile) sa¤l›kl› kabul edilecektir, ancak e¤itim düze-
yi yüksek, ancak biraz daha genç bireylere göre haz›rlan-
m›fl normlarda etkilenmifl olacakt›r.2 Yine, 85 yafl›nda ve
e¤itim düzeyi yüksek bir bayan olgu, elde etti¤imiz sonuç-
lara göre Savings test skorunun %55 olmas› halinde bile
(10 persentil ile) sa¤l›kl› kabul edilecektir, ancak orijinal
CERAD normlar›na göre etkilenmifl olacakt›r.2
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