G‹R‹ﬁ
Hemiplejinin anozognozisi (HA) kognitif ve
davran›ﬂ nörolojisinin ilgi çekici semptomlar›ndan
biridir. Gerek nörolojik bir bulgu olarak klinisyene
sa¤lad›¤› veriler, gerekse insan davran›ﬂ›n›n
serebral organizasyonu ile ilgili katk›lar›, bu klinik
bulgunun önemini ortaya koymaktad›r. HA, baz›
istisna olgular d›ﬂ›nda, temelde sa¤ hemisfer
lezyonlar›nda ortaya ç›kt›¤› kabul edilen bir
bulgudur. Hastan›n hastal›¤›n› verbal olarak inkâr
etmesi ve defisitine olan ilgisinin kaybolmas›
olarak tan›mlanabilir. 1,2 Bu tan›m içerisinde,
iﬂlevsel defisitin tan›nmamas› ﬂeklinde bir inkâr
fenomeni ve buna uygun bir davran›ﬂ paterni söz
konusudur. Sendromu ilk kez Babinski 1914’te
anozognozi olarak isimlendirmiﬂ, Gerstmann ise
1942’de sol hemiplejik hastalarda paretik
taraflar›n› hareket ettirmeye yönelmeme ve
paretik taraflar›n› inkâr etme tablosunu
tan›mlam›ﬂt›r.1,3
HA’n›n patogenezi kesin olarak anlaﬂ›lamam›ﬂt›r.
Sendromun kesinlikle nöral bir bozukluk oldu¤u
ﬂeklindeki görüﬂlere karﬂ›n, baz› psikolojik
faktörlerin de (savunma düzenekleri gibi)
anozognozi geliﬂiminde etkili olabilece¤i
üzerinde durulmuﬂtur.4,5 Anozognozinin ortaya
ç›k›ﬂ›nda motor ve duysal bozukluklar›n önemli
oldu¤unu bildiren Fisher,6 sendromun kesinlikle
nöral mekanizmalar sonucu ortaya ç›kt›¤›n› ileri
sürmüﬂtür. Nöral mekanizmalar›n varl›¤›na ait
önemli kan›tlar, bu olgular›n önemli bir
bölümünde sa¤ hemisfer lezyonunun bulunmas›,
bunun yan› s›ra sa¤ karotid artere amital
uygulanan olgular›n motor defisitlerinin ay›rd›nda
olmamalar›d›r. Baz› yazarlar ise, hastan›n
premorbid kiﬂili¤inin sendromun geliﬂiminde
önemli oldu¤unu vurgulam›ﬂlard›r.5
HA uzun y›llar boyunca sa¤ parietal kortikal
lezyonlar›n önemli bir bulgusu olarak kabul
edilmiﬂtir.7 Parietal tutuluma ek olarak frontal ve
temporal tutuluﬂ da söz konusu olabilir. Bu

bölgelerin yan› s›ra, saf talamik ya da bazal
ganglionik tutuluﬂlarda da HA geliﬂebilir.8,9 Sa¤
hemisfer
lezyonlar›nda
görülen
HA’ya
ço¤unlukla, yine sa¤ hemisfere özgü oldu¤u
kabul edilen di¤er kognitif-davran›ﬂsal iﬂlev
bozukluklar› eﬂlik edebilir. Bunlardan en s›k
görülenleri unilateral spatial ve duysal ihmaldir.
‹hmal fenomeninin d›ﬂ›nda, HA’ya motor
kal›c›l›kta azalma, konstrüksiyonel apraksi,
giyinme apraksisi, topografik yönelim bozuklu¤u,
aprozodik dil bozukluklar› ve fasiyal emosyon
bozukluklar› eﬂlik edebilir.
Bu çal›ﬂmada kendi olgu materyalimiz üzerinde,
prospektif olarak, bir dizi nöropsikolojik test ile
elde etti¤imiz sonuçlar›n BBT bulgular› ile
karﬂ›laﬂt›r›lmas› ve eﬂlik eden di¤er bulgular
arac›l›¤› ile HA’n›n patogenezinin araﬂt›r›lmas›
amaçlanm›ﬂt›r.

bölümler ele al›nm›ﬂt›r. 30 toplam puan
üzerinden 8 ve üzerinde puan alan olgular
depresif kabul edilmiﬂlerdir.
HA varl›¤›n›n araﬂt›r›lmas› amac›yla Starkstein ve
ark.4 taraf›ndan, daha önceki çal›ﬂmalarda da
kullan›lan, yap›land›r›lm›ﬂ sorgulama sistemi
kullan›lm›ﬂt›r (Tablo 1). Hastalardan al›nan
yan›tlara göre anozognozi ﬂu ﬂekilde derecelendirilmiﬂtir: 0 (Anozognozi yok): Bozukluk (felç)
hasta taraf›ndan spontan olarak söylenmiﬂtir veya
hastan›n yak›nmalar› ile ilgili genel sorulardan
hemen sonra belirtilmiﬂtir. 1 (Hafif Anozognozi):
Bozukluk ancak hastan›n kol-bacak gücü veya
görsel problemlerinden söz edildikten sonra
söylenebilmiﬂtir. 2 (Orta derecede anozognozi):
Bozukluk rutin nörolojik muayene tetkiklerinin
uygulanmas›n›n ard›ndan söylenebilmiﬂtir. 3 (Ciddi
anozognozi): Olgu hastal›¤›ndan kesin olarak
haberdar de¤ildir.

YÖNTEM
Tablo 1. Anozognozi sorgulamas›4

Çal›ﬂmaya 21-80 yaﬂlar› aras›nda (ortalama
54,7±13,3) ilk kez inme geçiren, toplam 85 hasta
al›nm›ﬂt›r. 44’ü (%51,7) kad›n, 41’i (%48,7) erkek
olan bu olgular›n tümü hastaneye yat›r›larak
de¤erlendirilmiﬂlerdir. 56 olguda (%65,8) iskemik
serebral infarkt, 29 olguda (%34,1) intraserebral
hemoraji tan›nm›ﬂt›r. Tümü en az ilkokul
mezunudur. 83 olguda el bask›nl›¤› sa¤da, 2
olguda soldad›r. Tüm olgular›n tam nörolojik
muayeneleri yap›lm›ﬂt›r. ‹nme tan›s› nörolojik
muayene ve BBT bulgular› ile birlikte konulmuﬂtur.
Olgular›n tümünde kognitif iﬂlevlerin global
de¤erlendirmesini yapmak amac›yla K›sa Kognitif
Muayene Çizelgesi (KKM) uygulanm›ﬂt›r. 10 Bu
çizelgede 44 puan›n alt›ndaki skorlar hastada
organik patolojiye ba¤l› bir kognitif bozuklu¤un
varl›¤›n› gösterir. Depresyon araﬂt›rmas›nda tüm
olgulara Hamilton Depresyon Ölçe¤i (HDÖ)
uygulanm›ﬂt›r.11 Bu uyarlanm›ﬂ ölçekte hastalar›n
sözel ya da davran›ﬂsal tepkilerini, bedensel
yak›nmalar›n›, duygu durumlar›n› de¤erlendiren

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Niçin buradas›n›z?
Yak›nman›z nedir?
Kol-baca¤›n›zla ilgili bir sorununuz var m›?
Görmenizle (görme alan›) ile ilgili bir sorununuz var m›?
Kol-baca¤›n›z güçsüz mü/felçli mi?
Kol-baca¤›n›z› nas›l hissediyorsunuz?

E¤er “inkâr” varsa aﬂa¤›daki sorular› sormaya devam ediniz.
a)
b)
c)
d)

(Kolunu kald›rarak) ﬁimdi ne yapt›n?
Kolunuzu yukar› kald›rabilir misiniz?
(Kolunuzu yukar› kald›rabilmekte) bir sorununuz var m›?
(Her iki kolunu da yukar› kald›rmas› istenerek) ‹ki kolunuzu da ayn›
seviyeye kadar kald›ramad›¤›n›z› görmüyor musunuz?
e) (Hemianopik görme alan› içinde ve d›ﬂ›ndaki parmak hareketlerini
tan›mas› istenerek) Görme yetene¤inizle ilgili bir sorununuz mu var?

Tüm olgulara duysal (taktil ve görsel) ihmali
araﬂt›rmak amac›yla ayr› testler uygulanm›ﬂt›r.
Bunun yan› s›ra motor ve yar›mekânsal ihmal,
motor kal›c›l›k, konstrüksiyonel yetenek ve praksis
de¤erlendirilmesi amac›yla da bir dizi test
uygulanm›ﬂt›r. Duysal ihmalin araﬂt›r›lmas›nda
kullan›lan testler temelde söndürme temeline
dayanmaktad›r; her bir duysal modalite ile ilgili
olarak, önce tek, daha sonra iki yanl› simultan
uyaranlar uygulanm›ﬂt›r. Bilateral beﬂ uyar›m›n

dördünde söndürme fenomeni izlenirse test pozitif
kabul edilmiﬂtir. Motor ihmalin araﬂt›r›lmas› için
olgulardan her iki ellerini 20 kez aç›p kapamalar›
istenmiﬂtir. Maksimum skor 20’dir. Hemiparezisi
belirgin olan olgularda bu test uygulanmam›ﬂt›r.
Yar›mekânsal ihmalin araﬂt›r›lmas›nda üç ayr› test
uygulanm›ﬂt›r: 1) Örne¤e bakarak küp çizme: Çizimin
bir
yar›s›n›n
ihmali
de¤erlendirilmiﬂtir.
2) Çizginin ortas›n› bulma testi (line bisection testi):
Hastalardan 20 cm uzunlu¤undaki çizginin orta
noktas›n› bulmalar› istenmiﬂtir. 3) ‹ﬂaretleme
(cancellation) testi: Bir A4 kâ¤›d› üzerinde düzenli
olarak s›ralanm›ﬂ farkl› harfler içeren “A” harflerini
iﬂaretlemeleri istenmiﬂ ve iﬂaretlenen harf say›s›
kaydedilmiﬂtir. Bu üç testten birinde ihmali oldu¤u
görülen olgularda yar›mekânsal ihmalin var oldu¤u
kabul edilmiﬂtir. Konstrüksiyonel yetene¤in testinde
olgulardan üçgen, küp ve y›ld›z ﬂekillerini, örne¤e
bakarak çizmeleri istenmiﬂ, çizimlerden herhangi
birinde baﬂar›s›z olan olgularda konstrüksiyonel
apraksi (+) kabul edilmiﬂtir. Motor kal›c›l›k testinde
olgulardan 30 sn. süre ile gözlerini kapal› tutmalar›
istenmiﬂtir. Bu süreden önce gözlerini açan olgularda
test pozitif kabul edilmiﬂtir. Praksis yetene¤inin
de¤erlendirilmesi için 18 sözel ve emir ve 4
kategoriden oluﬂan Gülhane Praksis Testi
uygulanm›ﬂt›r. Maksimum skor 16 olup 15’in alt›ndaki
skorlarda olgunun apraksik oldu¤u kabul edilmiﬂtir.
Hastalar›n BBT’leri nörolojik de¤erlendirmeden
sonraki ilk 7-10 gün içinde çekilmiﬂtir. Buna ek
olarak serebral infarktl› olgularda çekim, infarkt›n
en iyi görülebilece¤i günlerde tekrarlanm›ﬂt›r.
BBT’de tutulan hemisferin farkl› bölgelerinin
tutulup tutulmad›¤› her olgu için ayr› ayr›
araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu alanlar›n incelenmesinde Gelbert
ve ark.12 ile Alexander ve ark.13 taraf›ndan önerilen
BBT atlaslar›ndan yararlan›lm›ﬂt›r. Her hastan›n
BBT kesitleri, nöropsikolojik bulgular› bilinmeksizin
de¤erlendirilmiﬂ, bu kesitlerde elde edilen lezyon
lokalizasyonlar›, bu testlerde elde edilen sonuçlarla
karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Karﬂ›laﬂt›rmalarda x 2 testi
kullan›lm›ﬂ ve 0,05’ten küçük de¤erler istatistiksel
olarak anlaml› kabul edilmiﬂtir.

BULGULAR
Demografik Bulgular
Çal›ﬂmaya al›nan olgular›n 54’ünde sa¤, 31’inde ise
sol hemisfer lezyonu saptanm›ﬂt›r. 85 olgunun
19’unda (%22,3) HA tespit edilmiﬂtir. HA olan
olgular›n 17’sinde (%89,4) sa¤, 2’sinde (%10,5) ise
sol hemisfer lezyonu tespit edilmiﬂtir. HA 8 olguda
(%42,1) hafif, 3 olguda (%15,7) orta, 8 olguda
(%42,1) ise ciddi düzeydedir. HA olan ve olmayan
olgular aras›nda yaﬂ ve cinsiyet fark› bulunmam›ﬂt›r
(p>0,5) (Tablo2).
Tablo 2. Sa¤ ve sol hemisferik tutuluﬂlarda anozognozi
Hemisferik
tutuluﬂ

Anozognozi
yok

Hafif
anozognozi

Sa¤
Sol

(n=66)
37
29

(n=8)
6
2

Orta
derecede
anozognozi
(n=3)
3
0

Ciddi
anozognozi
(n=8)
8
0

Nörolojik Bulgular-HA ‹liﬂkisi
Anozognozik olgularda KKM çizelgesinde 44’ten
düﬂük puan alan olgu say›s› 10, anozognozik
olmayanlarda ise 26’d›r. Kognitif bozukluk ile HA
aras›nda belirli bir iliﬂki saptanmam›ﬂt›r (p>0,05)
(Tablo 3).
Tablo 3. Kognitif bozukluk-HA iliﬂkisi

Kognitif bozukluk (+)
Kognitif bozukluk (-)

HA (+)
10
9

HA (-)
26
40

Anozognozik olgularda duyusal defisitin daha s›k
olarak görüldü¤ü tespit edilmiﬂtir. Duysal defisit ile
HA aras›nda anlaml› bir iliﬂki söz konusudur
(p<0,05). Buna karﬂ›n hemianopik görme alan›
defekti ile HA aras›nda anlaml› bir iliﬂki
saptanmam›ﬂt›r (p>0,05).
Tablo 4. Duysal defisit-HA iliﬂkisi

Duyusal defisit (+)
Duyusal defisit (-)

HA (+)
12
7

HA (-)
21
45

Psikiyatrik de¤erlendirme ve HDÖ ile “depresif”
olarak kabul edilen olgularla depresif olmayan
olgular aras›nda HA geliﬂimi aç›s›ndan anlaml› bir
farkl›l›k saptanmam›ﬂt›r (p>0,05) (Tablo 5).

anozognozinin s›k görüldü¤ü di¤er lezyon
lokalizasyonlar› ise superior parietal lobül ve inferior
temporal girustur (p<0,05). Di¤er hemisferik
yap›lardaki tutuluﬂ s›kl›klar› ise HA olan ve olmayan
olgularda benzer oranlarda bulunmuﬂtur (Tablo 7).

Tablo 5. Depresyon-HA iliﬂkisi

Tablo 7. HA ve intrahemisferik lezyon lokalizasyonlar›

Depresyon-HA ‹liﬂkisi

HA (+)
6
13

Depresyon (+)
Depresyon (-)

LEZYON BÖLGES‹

HA (-)
18
48

HA ve Di¤er Nöropsikolojik Bulgular
Görsel ve taktil modalitelerdeki duysal ihmal
anozognozik olgularda, anozognozik olmayan
olgulara göre daha s›k olarak saptanan
nöropsikolojik bulgulard›r (p<0,001). Yar›mekânsal
ihmal de HA’l› olgularda daha s›k saptanm›ﬂt›r
(p<0,05). Anozognozik olgularda s›kl›kla görülen bir
baﬂka nöropsikolojik bulgu ise motor kal›c›l›kta
azalmad›r (p<0,05). Buna karﬂ›n motor ihmal
aç›s›ndan anozognozik ve anozognozik olmayan
hastalar aras›nda belirgin bir fark saptanmam›ﬂt›r
(p>0,05). Apraksi ve konstrüksiyonel apraksi
aç›s›ndan ise iki grup aras›nda anlaml› bir farkl›l›k
gözlenmemiﬂtir (p>0,05) (Tablo 6).
Tablo 6. HA ve di¤er nöropsikolojik bulgular
Bulgu
Görsel ihmal
Taktil ihmal
Hemispatial
ihmal
Motor ihmal
Motor
kal›c›l›kta azalma
Apraksi
Konstrüksiyonel
apraksi

Toplam Olgu
Say›s› (n=85)
Var 85
Yok 50
Var 31
Yok 54
Var 27
Yok 58
Var 17
Yok 68
Var 31
Yok 54
Var 24
Yok 61
Var 25
Yok 60

HA (+)
(n=19)
14
5
14
5
11
8
7
12
12
7
8
11
10
9

HA (-)
(n=66)
21
45
17
49
16
50
10
56
19
47
16
50
15
51

p
<0,001
<0,001
<0,05
AD
<0,05

Superior frontal
girus
‹nferior frontal
girus
Orta frontal girus
Presantral girus
Postsentral girus
Superior parietal
lobül
Superior temporal
girus
‹nferior temporal
girus
Anguler girus
Supramarginal
girus
Oksipital lob
Kapsula interna
ön bacak
Kapsula interna
arka bacak
Putamen
Talamus
Anterior PVBC
Superior PVBC
Posterior PVBC
Temporal istmus

Toplam
Olgu Say›s›
(n=85)
Lezyon, 3
Normal, 82
Lezyon, 10
Normal, 75
Lezyon, 8
Normal, 77
Lezyon, 13
Normal, 72
Lezyon, 16
Normal, 69
Lezyon, 19
Normal, 66
Lezyon, 16
Normal, 69
Lezyon, 19
Normal, 66
Lezyon, 20
Normal, 65
Lezyon, 16
Normal, 69
Lezyon, 12
Normal, 73
Lezyon, 9
Normal, 76
Lezyon, 19
Normal, 66
Lezyon, 10
Normal, 75
Lezyon, 11
Normal, 74
Lezyon, 19
Normal, 66
Lezyon, 22
Normal, 63
Lezyon, 22
Normal, 63
Lezyon, 5
Normal, 80

HA (+)
(n=19)

HA (-)
(n= 66)

x2

p

0
19
1
18
1
18
2
17
3
16
8
11
6
13
9
10
7
12
6
13
3
16
2
17
5
14
7
12
0
19
6
13
7
12
6
13
0
19

3
63
9
57
7
59
11
55
13
53
11
55
10
56
10
56
13
53
10
56
9
57
7
59
14
52
3
63
11
55
13
53
15
51
16
50
5
61

0,057

AD

0,353

AD

0,066

AD

0,086

AD

0,002

AD

4,133

<0,05

1,641

AD

7,064

<0,05

1,552

AD

1,641

AD

0,056

AD

0,694

AD

0,024

AD

11,876

<0,001

2,308

AD

0,613

AD

0,884

AD

0,119

AD

0,467

AD

AD: Anlaml› de¤il; PVBC: Periventriküler beyaz cevher

AD
AD

AD: Anlaml› de¤il

Lezyon Lokalizasyonu
HA’n›n en s›kl›kla putameni içine alan derin bazal
ganglionik lezyonlarla ortaya ç›kt›¤› gözlenmiﬂtir
(p<0,001). ‹statistiksel olarak anlaml› ﬂekilde

TARTIﬁMA
HA’n›n patogenezinin aç›klanmas›nda ﬂimdiye dek
nörobiyolojik (hemisferik lateralizasyon, lezyon
lokalizasyonu, ihmal, duysal ve kognitif bozukluklar›n
varl›¤›) ve psikiyatrik (savunma düzenekleri) hipotezler
ileri sürülmüﬂtür. Çal›ﬂmam›zda bu hipotetik
faktörlerin anozognozi geliﬂimindeki etkileri, bir dizi

nöropsikolojik test ve BBT’de saptanan lezyonlarla
karﬂ›laﬂt›rmal› olarak incelenmiﬂtir. ‹lk kez geçirdikleri
inme sonras› bir dizi nöropsikolojik testle incelenen 85
olgunun 19’unda (%22,3) HA saptanm›ﬂt›r. Sa¤
hemisfer lehine belirgin bir hemisferik lateralizasyon
söz konusudur. Bu olgular›n 17’sinde sa¤, 2’sinde sol
hemisferik tutuluﬂ söz konusudur. Tutulan hemisfer
ayr›m› gözetmeksizin, literatürdeki HA s›kl›¤› %3 ila
31 aras›nda de¤iﬂmektedir.8,14 Birbirinden oldukça
farkl› oranlar›n sebebi olas›l›kla HA tan›s›nda
kullan›lan yöntemlerdeki farkl›l›klard›r. Çal›ﬂmam›zda
HA’l› olgular›n 17’sinde sa¤, 2’sinde ise sol hemisfer
lezyonu tespit edilmiﬂtir. Di¤er bir deyiﬂle, HA s›kl›¤›
sa¤ hemisfer tutuluﬂlar›nda %31,4, sol hemisfer
tutuluﬂlar›nda ise %6,4’tür. Serimizde saptanan bu
bulgu ile HA’n›n bir sa¤ hemisfer bulgusu oldu¤u teyit
edilmiﬂtir.
HA’n›n bir sa¤ hemisfer bulgusu olarak kabul
görmesinin ve sol hemisfer lezyonlar› ile gerçekte
hangi oranda HA geliﬂti¤inin genelde yan›ts›z
kalmas›n›n nedeni afazinin yol açt›¤› sözel
iletiﬂimsizli¤in anozognoziyi maskelemesi ve sol
hemisferik tutuluﬂlardaki anozognozinin araﬂt›r›lmas›n› güçleﬂtirmesidir. Bu noktada, ilk kez 1961’de
Frederiks taraf›ndan15 tart›ﬂ›lan hipotezin gündeme
getirilmesi yararl› olacakt›r; bu yazar, klinik
fenomenoloji aç›s›ndan HA’n›n iki farkl› özelli¤inin
bulundu¤unu ve bu özelliklerine göre s›n›fland›r›labilece¤ini ileri sürmüﬂtür: 1) Hemiplejinin sözel
olarak reddedilmesi (verbal anozognozi). 2) Paralitik
beden yar›s›n›n ihmali (anozognozik davran›ﬂ
bozuklu¤u). Bu ayr›m HA’da bir çeﬂit veya düzey
ayr›m›na iﬂaret etmektedir ve bu bulgunun üniter bir
fenomen olmayabilece¤i düﬂüncesini de akla
getirmektedir.16 Bu durumda, çal›ﬂmam›zda kulland›¤›m›z yap›land›r›lm›ﬂ ve sözel ifadeye dayal›
sorgulaman›n k›s›tlay›c› etkisi ortaya ç›kmaktad›r.
Di¤er bir deyiﬂle, çal›ﬂmam›zda ve benzer yöntemi
kullanan çok say›daki çal›ﬂmada asl›nda verbal
anozognozi test edilmektedir, sonucuna varabiliriz.
Bu durumda, sadece sözel iletiﬂime dayanan
yap›land›r›lm›ﬂ görüﬂmelerin dil sorunu olan
olgularda HA’n›n varl›¤›n› ortaya koymada yetersiz

kalabilece¤ini akl›m›zda tutmam›z gerekir. Olgular›n
ekstremitelerini kullanma ve motor davran›ﬂlar›n›
göz önünde tutan ve böylece sa¤ ve sol
ekstremitelerindeki
anozognozik
davran›ﬂ
bozuklu¤unu ortaya koymaya yönelik yeni test
yöntemlerinin geliﬂtirilmesi gere¤i aç›kt›r.
HA ile duysal defisit aras›nda belirli bir iliﬂki söz
konusudur. Bu bulgu, duysal defisit varl›¤›n›n HA
geliﬂiminde önemli oldu¤u hipotezini desteklemektedir. Anozognozi ile duysal ve yar›mekânsal ihmal
yan›nda motor kal›c›l›kta azalma aras›nda da belirli
bir iliﬂki söz konusudur. Bu bulgu ise ihmal fenomeni
ile anozognozi aras›ndaki olas› ortak patogenetik
iliﬂkiyi ortaya koymaktad›r. HA ile depresyon
aras›nda iliﬂki saptanmam›ﬂt›r.
Sonuç olarak, bulgular›m›z HA’n›n bir sa¤ hemisfer
bulgusu oldu¤u gerçe¤ini teyit etmiﬂtir. HA, özellikle
bazal ganglionlar› da etkileyen ve parietal ve
temporal yap›lar› da tutan lezyonlarda daha s›k
görülmüﬂtür. Tüm bu bulgular, HA’n›n psikolojik
faktörlerden çok, sa¤ hemisferin belirli yap›lar›n›n
(nöral a¤lar› kesiye u¤ratan) lezyonlar› ile ortaya
ç›kt›¤›n› telkin etmektedir. Bununla birlikte, sadece
sözel iletiﬂime dayanan yap›land›r›lm›ﬂ görüﬂmelerin
dil sorunu olan olgularda HA’n›n varl›¤›n› ortaya
koymada yetersiz kalabilece¤ini de akl›m›zda
tutmam›z
gerekmektedir.
Sözel
olmayan
anozognozik davran›ﬂ bozuklu¤unu ortaya koymaya
yönelik yeni test yöntemlerinin geliﬂtirilmesi gere¤i
aç›kt›r.
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