
rontal loblar beyinde en büyük lob, prefrontal korteks de diğer can-
lılara kıyasla insanda en gelişmiş yapıda olmakla beraber bu yapıların
işlevleri ve bozukluğu ile ilgili önemli bilgilerimizi 1848 yılında ger-

çekleşen ve tıp tarihine ‘Harika Kaza’’ olarak geçen olay ve Dr. Harlow’un
gözlemlerine borçluyuz.1 Olayın kahramanı olan Phineas P. Gage demir-
yolu yapımında çalışan bir inşaat ustabaşısıdır. Görevi demiryolu yapımı
için kayaların patlatılmasıdır. Kazanın olduğu gün de daha önce yaptığı gi-
bi kayada açılan oyuğa patlayıcı toz, fitil ve kum yerleştirildikten sonra elin-
deki demir çubukla kumu sıkıştırma işlemini yapacaktır. Ancak bir anlık
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Frontal Lob Sendromu

ÖÖZZEETT  Beyin damar hastalıkları, kafa travması, beyin tümörleri, beyin enfeksiyonları, nörodejene-
ratif hastalıklar gibi frontal loblarda hasara yol açan beyin patolojileri sosyal uyum ve kişilikte be-
lirgin değişikliklere yol açabilirler. Fron tal lob la rda iş lev bo zuk luğuna yol açan durumlar nis be ten
öz gül bir kli nik tab lo ile so nuç la nır. Ol gu bil di rim le ri ve gö rün tü le me ça lış ma la rı la te ral pref ron -
tal ha sar lı has ta la rın apa ti, ka yıt sız lık ve yü rü tü cü iş lev ler de ye ter siz lik gös te re bi le ce ği ni or ta ya
koy mak ta dır. Di ğer ta raf tan, ven tro me di al pref ron tal kor teks ha sa rı dür tü kon to lün de ye ter siz lik,
öfo ri, ener ji ar tı şı, ag res yon, şid det ve sos yo pa ti ye yol aça bi lir. Fron tal lob be yin de ki en bü yük lob
ol mak la bir lik te ru tin nö ro lo jik mu a ye ne de ço ğu kez özel ola rak de ğer len di ril mez. Bir has ta nın öy -
kü sü fron tal lob iş lev bo zuk lu ğu nu dü şün dür dü ğün de, ayrıntılı bir nörodavranışsal değerlendirme
yapılması fron tal lob iş lev le ri ni or ta ya koy mak açı sın dan ge rek li dir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Fron tal lob; nö rop si ko lo ji; prefrontal korteks

AABBSS  TTRRAACCTT  Bra in pat ho lo gi es such as ce reb ro vas cu lar di se a se, he ad tra u ma, bra in tu mors, bra in
in fec ti ons, ne u ro de ge ne ra ti ve di se a ses that da ma ge the fron tal lo bes can al so re sult in pro fo und
chan ges in per so na lity and so ci al ad just ment. Dysfunctions of the frontal lobes result a relatively
specific clinical syndromes. Ca se re ports and ima ging stu di es ha ve imp li ca ted that the pa ti ents with
la te ral pref ron tal da ma ge may show apathy, in dif fe ren ce, spe ech po verty, and po or exe cu ti ve abi l-
i ti es. On the ot her hand, da ma ge to the ven tro me di al pref ron tal cor tex may le ad to po or im pul se
con trol, pu e ri lity, eup ho ri a, in cre a sed energy, ag gres si on, vi o len ce and so ci o pathy. The fron tal lo -
be is the lar gest lo be in the bra in, yet it is of ten not spe ci fi cally eva lu a ted in ro u ti ne ne u ro lo gic ex-
a mi na ti ons. When a pa ti ent's his tory sug gests fron tal lo be dysfunc ti on, a de ta i led ne u ro be ha vi o ral
eva lu a ti on is ne ces sary to pro be fron tal lo be func ti ons. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Fron tal lo be; ne u ropsy cho logy; pref ron tal cor tex 
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dal gın lık ile kum he nüz ko nul ma mış ken elin de ki
de mir çu buk la doğ ru dan ba ru tu sı kış tır ma ya baş-
lar. O an da fi til ateş le nir ve bü yük bir pat la ma se si
ile Ga ge ken di ni yer de bu lur. Pat la ma ka ya nın dı-
şı na ol muş tur. Ga ge ’in elin de ki 109 cm uzun lu -
ğun da ve 6 kg ağır lı ğın da ki de mir çu buk sol
ya na ğın dan gir miş, ka fa ta sı nın al tı nı del miş, bey-
ni nin ön kıs mın dan geç miş ve ka fa sı nın te pe sin den
dı şa rı çık mış tır (Re sim 1). Bir kaç da ki ka lık bir bi-
linç kay bın dan son ra Ga ge ko nuş ma ya baş lar, ya ra -
sı Dr. Har low ta ra fın dan te da vi edi lir ve iki ay dan
kı sa sü re de iyi le şir, es ki ya şan tı sı na ve işi ne dö ner.
An cak dok to ru nun da göz lem le di ği şekil de Ga ge
ar tık Ga ge de ğil dir.1 O ar tık dü zen siz, dü şün ce siz,
es ki den as la kul lan ma dı ğı en ka ba kü für le re düş-
kün, is tek le riy le ça kış tı ğı za man sı nır la ra ve öğüt-
le re ta ham mü lü ol ma yan, dür tü le ri ni
de net le ye me yen, yar gı la ma ve ka rar ver me me ka -
niz ma sı bo zul muş bi ri ol muş tur. Kı sa sü re de iş ten
ko vu lur, bel li bir iş te uzun sü re ça lı şa maz ve
1861’de 38 ya şın da bir epi lep si nö be ti sı ra sın da ha-
ya tı so na erer.2 Yıl lar son ra Da ma si o ve ark. ge le -
ce ği plan la ma, öğ ren miş ol du ğu sos yal ku ral la ra
gö re dav ran ma ve so nuç ta ken di ya şa mı nı sür dür -
me si ne ya ra rı ola cak ka rar lar alıp uy gu la ma ye ti le -
ri nin kay bol du ğu nu ve ha sar gö ren alan la rın sol da
da ha be lir gin ol mak üze re he ri ki he mis fer de ven-
tro me di al pref ron tal kor teks ler (ven tro me di al Pref-
ron tal Cor tex-vmPFC) ol du ğu nu or ta ya koy muş tur
(Re sim 2). 3,4

Gü nü müz de de mo dern Ga ge va ka la rı şüp he -
len me ve dik kat li bir sor gu la ma ile far kı na va ra ca -
ğı mız kli nik tab lo lar la kar şı mı za çı ka bil mek te dir.
Bu ör nek ler den bi ri de bir kav ga sı ra sın da alın kıs-
mı na künt bir ci sim le vu ru la rak çök me kı rı ğı oluş-
tu rul muş bir iş çiy di. Ça lış tı ğı iş ye rin de ar tık es ki si
gi bi ça lı şa ma dı ğı için Sos yal Gü ven lik Ku ru mu ta-
ra fın dan iş lev sel li ğin de ğer len di ril me si için gön de -
ril miş ti. Nö ro lo jik ola rak her han gi bir nö ro de fi zi ti
yok tu an cak işin den atıl ma nok ta sın day dı. Dar be -
den son ra her gün işi ne git me si ne rağ men gi riş ve
çı kış ta ge re ken im za yı at mı yor, teh li ke li ola cak şe-
kil de iş ma ki na la rı nın üze ri ne yü rü yor ve her han -
gi bir kor ku ya da ka çın ma dav ra nı şı gös ter mi yor,
ev de bü yük le ri nin ya nın da da ha ön ce hiç yap ma -
dı ğı şekil de eşi ne cin sel içe rik li dav ra nış lar gös te ri -

yor, işin den atıl ma teh li ke si ne ve ba şın dan ge çen -
le re kar şı ol duk ça il gi siz ve ka yıt sız bir hal ser gi li -
yor du. Ya pı lan gö rün tü le me de vmPFC’in et ki le nen

RE SİM 1: De mir çu bu ğun Ga ge ’in ka fa ta sın dan ge çer ken iz le di ği ola sı 
gü zergâhın ta sa rı mı. 

RESİM 2: Hasar her iki vmPFC leri etkilerken yan ve dış kısımlar etkilen-
memiştir. 



böl ge ol du ğu, nö rop si kol jik de ğer len dir me de ise
dik kat, yar gı la ma, so yut dü şün ce ve ge ri ça ğır ma
bo zuk luk la rı nın ol du ğu gö rül dü. Bu ör nek ol gu ru -
tin nö ro lo jik mu a ye ne ile sağ lam ola rak de ğer len -
di ri le bi le cek an cak iyi bir anam nez ve özel lik le
fron tal lob iş lev le ri ne du yar lı nö rop si ko lo jik de ğe -
re len dir me ile de önem li öl çü de iş lev sel li ği nin bo-
zul du ğu nun gös te ri le bi le ce ği du rum la ra bir
ör nek tir (Re sim 3, 4).

Ta rih sel ve mo dern ör nek ler de ki bul gu la rı bir
ara ya ge tir di ği miz de bu ol gu la rın or tak özel lik le ri
ge nel de ka rar ver me bo zuk lu ğu, sos yal dav ra nış
bo zuk lu ğu, in san iliş ki le rin de so run lar, ken di çı-
kar la rı na uy gun ka rar lar ve re me me, en gel len me -
nin ye ter siz li ği, yap tı ğı ha ta lar dan ders ala ma ma ve
ka yıt sız lık ha li ola rak özet le ne bi lir.5,6

Ge nel ola rak fron tal lob iş lev le rin de bo zul ma -
ya yol açan bir ne den le or ta ya çı kan dav ra nış sal,
bi liş sel ve/ve ya mo tor semp tom la rın eş lik et ti ği
tab lo la ra Fron tal Lob Sen dro mu (FLS) adı ve ril -
mek te dir. Tıp li te ra tü rün de öfo ri nin aşı rı şaka cı ya
da alay cı lı ğa var dı ğı “Wit zel such t” ve hi po ma ni
tab lo su na ka dar va ra bi len bir ek si tas yo nun ta rif -

len di ği “Mo ri a’’ Sen dro mu şek lin de de bu ol gu lar -
dan bah se dil miş tir.7

FRON TAL LOB LA RIN 
NÖ ROP Sİ KO LO JİK İŞ LEV LE Rİ 

Bir ki şi nin amaç lı, ba ğım sız ve ken di çı kar la rı nı gö-
ze te rek yap tı ğı dav ra nış lar fron tal kor tek sin yü rü -
tü cü iş lev le ri ile ger çek le şir. Yü rü tü cü iş lev ler
ki şi nin plan la ma, amaç lı et kin lik le ri yü rü te bil me
ve bu amaç lı dav ra nış lar da et kin per for mans gös-
te re bil me, prob lem çö ze bil me ve bi liş sel es nek lik
gös te re bil me ye ti si ni gös te rir. Ay rı ca yar gı la ma,
uy gun suz tep ki le ri ket le ye bil me, akı cı ko nuş ma
ya nı sı ra iş lem bel le ği (wor king me mory) ve dik kat
gi bi di ğer bi liş sel iş lev le rin ko or di nas yo nu nu da
sağ lar.8,9 

Fron tal Lob Sen dro mun da lez yon lo ka li zas yo -
nu, bü yük lü ğü ve ya yıl dı ğı ala nın iş lev le ri kli nik
tab lo nun be lir le yi ci sidr. Bu ne den le ön ce lik le fron-
tal lob la rın ana to mik ya pı sı ve bu böl ge le rin iş lev -
le ri ne göz at mak ye rin de ola cak tır. 

FRON TAL LOB LA RIN NÖ RO A NA TO Mİ Sİ
AA..  PPrrii  mmeerr  MMoo  ttoorr  KKoorr  tteekkss::  Fron tal lo bun en ge ri de -
ki kıs mı olan Pre sen tral Gi rus bey nin pri mer mo -
tor ala nı dır. Bu böl ge fron tal lo bun la te ral yü zü
bo yun ca uza nan dar bir alan dır Pri mer mo tor kor-
teks, kor ti ko bul ber ve kor ti ko spi nal yo lak lar la
bağ lan tı lı dır ve ha re ket le rin olu şu mun da ara cı lık
ya par.
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RESİM 3: Frontal kemikte darbe sonrası oluşmuş çökme kırığının olduğu
alan görülmektedir.

RESİM 4: Bilgisayarlı beyin tomografisinde lezyonun lokalizasyonunun
vmPFC olduğu görülmektedir.



BB..  PPrree  mmoo  ttoorr  KKoorr  tteekkss::  Pri mer mo tor böl ge nin
he men önün de dir ve çe şit li iş lev sel alan lar dan olu-
şur. La te ral pre mo tor alan mo tor be ce ri le rin dü zen-
len me sin de ve öğ re nil miş ha re ket le rin ar dı şık
dü zen de ya pıl ma sın da rol oy nar. Sup le men ter mo -
tor alan su pe ri or fron tal gi ru sun iç kıs mın da dır ve
vü cut ha re ket le ri nin prog ram lan ma sı ve baş la tıl -
ma sın da rol oy nar. Bro ca Ala nı in fe ri or, pos te ri or
fron tal gi rus ta dır ve is tem li ko nuş ma nın kon tro -
lün den so rum lu dur (Re sim 5).10

CC..  PPrreeff  rroonn  ttaall  KKoorr  tteekkss::  Fron tal lob la rın ön kıs-
mı nı oluş tu rur. Bu böl ge lim bik ve sub kor ti kal
alan lar ile yo ğun bağ lan tı la ra sa hip tir. Pref ron tal
kor teks, fron tal böl ge nin en ucun dan pre sen tral
kor tek se ka dar uza nan ve oper cu lum, dor so la te ral,
or bi tal ve me zi al böl ge le ri içe ren kı sım dır. Pref ron-
tal kor teks de ken di için de dor sal la te ral (dor so la -
te ral Pref ron tal Cor tex-dlPFC), me di al ve or bi tal
kor teks le re ay rı lır. Me di al ve or bi tal böl ge ler ven-
tro me di al Pref ron tal Kor teks vmPFC ola rak bi li -
nir.11

Bu alan la rın her bi ri yay gın bağ lan tı la ra sa hip-
tir. Da ha de rin be yin ya pı la rı ile fron tal böl ge ar-
sın da ki bu eş siz bağ lan tı lar ne de niy le bu alan la rın
lez yon la rı ya da on la rın bağ lan tı la rı fark lı klnik
dav ra nış la ra yol açar (Re sim 6).7-10

dlPFC, plan la ma, stra te ji oluş tur ma ve yü rü -
tü cü iş lev ler le iliş ki li dir. dlPFC lez yo nu olan has ta-
lar apa ti, ki şi lik de ği şik lik le ri, ira de yok lu ğu (abu li),

plan la ya ma ma ya da sı ra ya koy ma iş lev le rin de ye-
ter siz li ğe da ha me yil li dir. Bu has ta lar da eğer lez-
yon sağ he mis fe ri içe ri yor sa uzam sal bil gi için, eğer
lez yon sol he mis fe ri bas kın ola rak et ki le miş se sö zel
bil gi için ge rek li olan ça lış ma bel le ği da ha za yıf tır. 

Fron tal Oper cu lum di lin ifa de ve an la tım
mer kez le ri ni içe rir. Fron tal Oper cu lum lez yo nu
olan has ta lar Bro ca Afa zi si ve ha ta lı ke li me ha tır -
la ma sı gös te re bi lir. An cak sa de ce sağ oper cu ler lez-
yon olan has ta lar söz lü an la tım sı ra sın da duy gu
ifa de si nin ses to nu na yan sı ya ma ma sı du ru mu nun
(eks pres sif ap ro so di a) ge li şi mi ne da ha me yil li dir. 

vmPFC, uy gun ol ma yan tep ki eği li mi ni ket-
le me ile il gi li dir. Son ra dan ka za nıl mış bir psö dop -
si ko pa tik ki şi lik bo zuk lu ğu ya da sos yo pa ti, or bi tal
ki şi lik ola rak ad lan dı rı lır. Or bi tal ya da vmPFC ha-
sa rın dan kay nak la nan ki şi lik de ği şik lik le ri dür tü -
sel lik, ço cuk su dav ra nış lar, şaka cı bir tu tum, cin sel
di sin hi bis yon, baş ka la rı na kar şı il gi kay bı nı içe-
rir.4,12

Su pe ri or me zi al kor teks lez yo nu olan has ta -
lar aki ne tik mu tizm ge liş ti rir.

İnfe ri or me zi al kor teks (ba zal ön be yin) lez-
yon lu has ta lar be lir gin an te rog rad ve ret rog rad am-
ne zi ve kon fa bu las yo na me yil li dir.

Sol he mis fer de 44 ve 45. Alan lez yon la rı 
ko nuş ma nın akı cı lı ğın da bo zul ma, ag ra ma tizm söz
di zi mi afa zi si (ag ra ma tizm), ke li me ka rı şık lı ğı 
(pa ra fa zi-has ta akı cı ko nuş mak la be ra ber uy gun
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RE SİM 5: İnsan bey nin de fron tal böl ge lo ka li zas yo nu ve bö lüm le ri gö rül -
mek te dir.

RESİM 6: Prefrontal korteksin bölümleri gösterilmektedir. 



ke li me yi kul la na ma mak ta ya da ke li me için de ka -
şık-ko şuk gi bi harf ka rı şık lı ğı nın ol ma sı), isim len -
di re me me (ano mi), tek rar la ma da bo zuk lu ğa yol
açar. Bro ca nın an te rir, su pe ri o ru ve Bro ca nın da ha
de ri nin de olup an cak kü çük lez yon lar, anor mal söz
di zi mi (sen taks) ve gra me re yol açar an cak tek rar -
la ma ve oto ma tik dil ko run muş tur. Bu bo zuk luk
trans kor ti kal mo tor afa zi ola rak bi li nir ve in hi be
edi le me yen eko la li sık tır. Ha fı za bo zuk luk la rı sa-
de ce ba zal ön bey nin sep tal nuk le u su na uza nan lez-
yon lar da ge li şir. Sö zel mi za hı an la ma ye te ne ği en
çok sağ fron tal uç kı sım pa to lo ji le rin de bo zu lur.

FRON TAL LOB SEN DRO MU NU 
DÜ ŞÜN DÜ RE CEK BE LİR Tİ LER
Uy gun suz dav ra nış lar: Ki şi nin da ha ön ce

söy le me di ği şey le ri söy le me si, me se la “sen çok şiş-
man sın” ya da “üze rin de ki el bi se çok kö tü ” gi bi,

Ye me alış kan lık la rın da de ğiş me: Baş ka hiç
kim se baş la ma dan ye me ği ni alıp he men ye me ğe
ko yul ma ya da sor ma dan baş ka sı nın ta ba ğın dan ye -
mek al ma gi bi,

Baş ka la rı nın his set tik le ri ni an la mak ta zor-
luk ya şa ma ya da an la ya ma ma,

Has ta nın ho bi le ri ne, ai le üye le ri ne ya da ma -
li ko nu la ra es ki ye kı yas la da ha az il gi gös ter me si, 

Cin sel is tek azal ma sı ya da art ma sı ve ya uy-
gun suz cin sel iliş ki ye da ir yar gı la ma bo zuk lu ğu

Do ğal lı ğın ol ma ma sı, ka yıt sız lık, uy gun suz
duy gu sal tep ki ler,

Plan yap ma, baş lat ma, or ga ni ze et me ve ki-
şi sel iliş ki le ri baş lat ma ve sür dür me de güç lük çek -
me ve bu du rum la rı na kar şı iç gö rü ol ma ma sı. Bu
ne den ler le nor mal bir zekâya sa hip ol ma sı na rağ-
men bir baş ka sı nın ha ya tı nı yön len dir me si ne ya da
bir va si ye ih ti yaç du ya cak ha le gel me si.

KLİ NİK DE ĞER LEN DİR ME 
Fron tal lob be yin de ki en bü yük lob ol mak la bir lik -
te ru tin nö ro lo jik mu a ye ne de bu lob la rı de ğer len -
di ri len özel bir yön tem yok tur. Fron tal lob
bö lüm le ri nin dis fonk si yo nu za man za man afa zi, ya
da cid di dik kat bo zuk lu ğu ile iliş ki li ola bi lir ba zen
de for mal nö rop si ko lo jik test le ri nor mal ya pa bi lir -

ler ve ya nö ro dav ra nuş sal de ğer len dir me anor mal
ola bi lir.

Sık lık la kul la nı lan MMSE (Mi ni Men tal Du -
rum De ğer len dir me si) gi bi kı sa men tal du rum test-
le ri za ten fron tal lob dis fonk si yo nu na öz gül
de ğil dir ve du yar sız dır. MMSE 26 olan bir Alz he i -
mer Has ta sı nın fron tal lob fonk si yon la rı ko run muş
ola bi lir ben zer sko ra sa hip, Pick Has ta lı ğı olan bir
has ta nın be lir gin fron tal lob dis fonk si yo nu ola bi -
lir. Bu ne den ler le FLS şüp he si ol du ğun da fron tal
lob iş lev le ri ne du yar lı test le ri kul lan mak uy gun -
dur. Fron tal lob test le ri çel di ri ci uya ran la ra (en ter -
fe rans) kar şı ko ya bil me, uy gun ol ma yan tep ki
eği li mi ni ket le me, ka te go ri de ğiş ti re bil me, ta sar la -
ma ve sı ra la ma be ce ri le ri bi çi min de sa yı lan fron tal
lob iş lev le ri ni öl çer. Bu test le rin her bi ri nin fron tal
lob iş lev le ri nin fark lı bo yut la rı nı de ğer len dir me -
sin den do la yı kom bi nas yon lar bi çi min de kul la nıl -
ma la rı da ha uy gun dur. Son yıl lar da ge çer li li ği
gös te ril miş olan ve fron tal lob lar için kog ni tif  ta ra -
ma tes ti ola bi len 2 esas test ten bi ri Fron tal De ğer -
len dir me Ba tar ya sı (Fron tal As sess ment Bat tery-
FAB)13 ve di ğe ri de Mon tre al Bi liş sel De ğer len dir -
me dir (Mon tre al Cog ni ti ve As sess ment-Mo -
CA).14

Has ta nın mu a ye ne sin de fron tal lob iş lev le ri ni
pra tik bir şekil de de ğer len dir mek üze re nö ro log ya -
da psi ki yat rist ta ra fın dan ya pı la bi le cek ya tak ba şı
test le ri kul la nı la bi lir ama yi ne de dik kat li ve ay rın-
tı lı bir de ğer len dir me için bir nö rop si ko log ile kon-
sul tas yon ya pıl ma lı dır. Fron tal lob iş lev le ri ne
gö re ce da ha du yar lı test ler şun lar dır:15,16

YA TAK BA ŞI TEST LER

Yap/Yap ma Tes ti (Go/No-Go Task): Has ta dan bir
par ma ğı mı zı kal dır dı ğı mız da 2 par ma ğı nı kal dır -
ma sı, 2 par ma ğı mı zı kal dır dı ğı mız da ise 1 par ma -
ğı nı kal dır ma sı  is te nir. Bu iş le mi an la dık tan son ra
10 kez tek rar la nır. Bir ye ter siz lik ol du ğun da (ekop-
rak si gi bi) bu du rum uy gun ol ma yan tep ki eği li mi -
ni roket le me de bir ye ter siz lik ol du ğu nu
dü şün dü rür.17

An ti sak ka dik Ha re ket Tes ti: Has ta dan göz le ri -
ni par ma ğı mı zı sal la dı ğı mız ta ra fın ak si ta ra fı na ha-
re ket et tir me si ni is te riz. Do la yı sıy la sol eli mi zi
sal la dı ğı mız da has ta nın göz le ri yak la şık ola rak eşit
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me sa fe de sa ğa ha re ket et me li dir. Bu ödev de bir ye-
ter siz lik dlPFC iş lev bo zuk lu ğu nu ya da fron tal böl -
ge ve su pe ri or col li cu lus ara sın da ki yo la ğı ak sa tan
bir lez yo nu yan sı ta bi lir.18

Sö zel Akı cı lık Tes ti: Has ta dan 1 da ki ka için de
K, A ya da S ile baş la yan müm kün ol du ğu ka dar çok
ke li me yi üret me si is te nir. Nor mal da en azın dan li -
se dü ze yin de eği tim gör müş bir ki şi için bu sa yı en
az 8 ke li me dir. Afa zik has ta lar için al ter na tif bir
test Ta sa rım Akı cı lı ğı olup has ta dan 4 çiz gi ile oluş-
tu ra bi le ce ği şekil le ri yap ma sı is te nir. Sö zel akı cı lık
tes ti lo ka li ze et me de çok iyi ol ma mak la bir lik te be-
lir gin bir bo zul ma da ha çok sol fon tal lo ba la te ra li -
ze pa to lo ji ler de göz le nir.19

Dik kat ve Kon san tras yon Tes ti: Ye di şer çı ka -
ra rak 100’den 65’e ge ri ye doğ ru git me si is te nir. Bu -
nu ya pa ma yan has ta dan da bir ke li me nin me se la
dün ya ke li me si nin harf le ri ni ters ten söy le me si is te-
nir.

Sa yı Men zi li tes ti (Di git Span): Hem ile ri, hem
de ge ri sa yı men zi lin de git gi de bi rer bi rer ar tan sa-
yı da rast ge le ra kam lar sa ni ye de bir hı zın da oku nur.
Nor mal de 6-7 ra kam lı bir sa yı di zi si ile ri ye doğ ru
ve 4-5 ra kam lı bir di zi de ge ri ye doğ ru sı ra la na bi -
lir. Ge ri men zil de, ile ri men zil den fark lı ola rak, bir
mik tar ve ri nin de po lan ma sı ve ça lış ma bel le ği ni
kul la na rak ye ni bir di zi oluş tur ma sı ge re kir, ya ni
hem bel lek hem de ge ri ça ğır ma sü reç le ri nin eş za-
man lı yü rü me si ge rek li dir. Ge nel lik le sol he mis fer
ha sar lı ve gör me ala nı de fekt li has ta la rın ge ri men-
zi li da ha dü şük tür.

Ar dı şık Ha re ket Di zi le ri Tes ti: De nek ten gös-
te ri len ar dı şık ha re ket le ri sı ra yı boz ma dan ve se ri
bi çim de yap ma sı bek le nir. Hem dik ka ti sür dür me
hem de ya rı şan tep ki eği lim le rin den bi ri ni bas tı rıp
uy gun ola nı yap ma, çel di ri ci le re di ren me be ce ri si
ile il gi li bir test tir. Has ta dan eli ni ya ta ğa ön ce yum-
ruk, son ra el ke na rı, son ra avuç içi ile vur ma sı şek-
lin de ar dar da üç el ha re ke ti yap ma sı ve bu nu ara
ver me den sür dür me si is te nir. Yü rü tü cü iş lev bo-
zuk lu ğu olan has ta lar bu ha re ket se ri si nin sür dü -
rül me sin de sı ra at la mak, bir son ra ki ha re ket ye ri ne
iki son ra ki ha re ke ti yap mak, üç lü se ri yi iki li ye dö -
nüş tür mek şek lin de bo zul ma lar gös te rir ler.

Dİ ĞER TEST LER

İz Sür me Tes ti (Tra il-Ma king Test – TMT): Bu test
bi liş sel de ğer len dir me ba tar ya la rı ara sın da kay ma -
la rı or ta ya çı kar mak için en yay gın kul la nı lan ta-
nı sal test tir.20 Bu test dik kat hı zı nı, men tal
es nek li ği, gör sel ta ra ma ve mo tor-hı zı de ğer len di -
rir. TMT iki kı sım içe rir. A bö lü mün de 1-25 ara sı
nok ta lar tek sü rek li bir çiz giy le bir leş ti ri lir, B bö lü-
mün de ise sa yı lar (1-13) ve harf ler (A-M) 1-A’ dan
M-13’e ka dar  iler le yen bir sı ra da bir leş ti ril me li dir.
Top lam pu an her bir bö lü mü ta mam lar ken har ca -
nan za man dır. TMT, dlPFC ve vmPFC ak ti vi te si
yo luy la or ta ya ko nu lan bi liş sel es nek li ği ge rek ti -
rir.21

Stro op Tes ti: Çel di ri ci uya ran la rı bas kı la ya bil -
me ye ti si ni in ce le mek için söz cük oku ma ya kar şın
renk ad lan dır ma yı kul la nan bir test tir. Tes ti ya pa -
bil mek için yal nız ca bir gör sel özel li ğin se çi ci ola-
rak iş len me si, di ğer le ri nin en gel len me si ge re kir.
Stro op test le ri ni ba şar ma da akı cı uyum sal dav ra nış
ka pa si te si de önem li dir. Stro op tes ti dört bö lüm den
oluş mak ta dır: si yah ya zıl mış renk ad la rı nı oku ma,
renk li ka re ya da nok ta la rın ren gi ni söy le me, ke li -
me ile fark lı renk le ya zıl mış renk ad la rı nı oku ma
ve renk li ya zıl mış ke li me le ri oku ma yıp renk le ri ni
söy le me ve renk is mi ol ma yan ke li me le rin ren gi ni
söy le me bö lüm le rin den olu şur.

Wis con sin Kart Eş leş tir me Tes ti (Wis con sin
Card Sor ting Test-WCST): Yü rü tü cü iş lev le ri de-
ğer len dir me de en sık kul la nı lan test ler den bi ri si -
dir. So yut la ma ye te ne ği ni ve bu ye te ne ğin çe şit li
yön le ri ni be tim le yen bu test fron tal lob has ta la rı na
çok du yar lı dır. WCST so yut dü şün me ve ka te go ri
ya da ku ru lu mu de ğiş tir me dav ra nı şı nı de ğer len -
dir mek ama cıy la ge liş ti ril miş tir. So yut la ma ve kav-
ram sal laş tır ma be ce ri si ni de ğer len dir di ği gi bi,
ki şi nin oluş tur du ğu ku ru lu mu sür dü re bil me, ge-
rek ti ğin de bu ku ru lu mu de ğiş ti re bil me gi bi fron tal
kar ma şık dik kat sis te mi nin de ğer len di ril me sin de
de ya rar lı bir test tir. 4 adet uya rı cı kart ve 64’er tep -
ki kar tı nın ol du ğu 2 kart des te sin den oluş mak ta dır.
Kart la rın her bi rin de de ği şik renk ve mik tar da şe-
kil ler bu lun mak ta dır. Kul la nı lan şekil ler ar tı, da i re,
yıl dız ve ya üç gen; şekil le rin mik ta rı bir, iki, üç ve -
ya dört; şekil le rin renk le ri ise kır mı zı, ye şil, ma vi
ve ya sa rı dır. Dört uya ran kart ile tep ki kart la rın -
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dan bel li bir ka te go ri de eş leş tir me ya pa bil me il ke -
si ne gö re uy gu la nan bu test te ki şi ye her tep ki son-
ra sı yap tı ğı eş le me nin “doğ ru ” ve ya “yan lı ş” ol du ğu
be lir til mek te ve 10 doğ ru ya nıt bir ka te go ri yi oluş-
tur mak ta dır. Bir ka te go ri oluş tur duk tan son ra 
ki şi ye be lir til me den eş le me ka te go ri si de ğiş ti ril -
mek te dir. Ki şi 6 ka te go ri oluş tu ra na ve ya tüm kart-
lar bi te ne ka dar test sür dü rül mek te dir. Bir fron tal
lob tes ti ola rak kul la nı lan WCST, sağ fron tal lob da
dlPFC’yi de içe ren bir de ğer len dir me sağ la mak ta -
dır.

Ku mar Tes ti (Io wa Gamb ling Test): Son ra dan
or ta ya çı kan sos yo pa tik ki şi lik du rum la rın da FLS
için be lir le yi ci dir. Öze lik le vmPFC lez yon lu has ta -
lar di ğer bi liş sel iş lev test le rin de çok iyi per for mans
gös te re bi lir ama yi ne de uy gun dav ra nış ser gi le ye -
me ye bi lir ler. Bir iş sa hi bi ol mak, ki şi sel iliş ki ler
kur mak ve bu nu uzun sü re de vam et ti re bil mek ve
doğ ru ka rar ver mek, ken di çı kar la rı na ve ger çek -
le re uy gun ka rar ver mek ko nu sun da ye ter siz lik ler
gös te rir ler. Bu iş lev bo zuk lu ğu nu or ta ya koy mak
için kul la nı lan test Ku mar Tes ti dir. Te mel de de-
ney de 4 des te kâğıt var dır. Bun lar dan 2 des te az ka-
zan dı ran ama ka yıp la rın da azol du ğu kart la ri
içer mek te, di ğer iki des te de ise ça buk ve çok ka-
zan dı ran ama yük sek pa ra da kay bet ti ren kart lar
var dır. De nek kart la rı aç tık ça bu nu fark eder ve
nor mal de yük sek risk li gru ba kı yas la da ha avan taj -
lı ol du ğu için dü şük pa ra kay bı olan gru bun kart la -
rı nı aç ma yı ter cih eder. Oy sa vmPFC olan has ta lar
ısrar la ka yıp la rın dan ders al maz ve kı sa sü re de çok
ka zan dı ran ama ne ti ce de da ha çok pa ra kay bet me -
si ne ne den olan kart la rı aç mak ta ısrar eder. Bu ra da
ka za nı lan pa ra ödül ka yıp lar ise ce za dır  an cak
vmPFC lez yon lu has ta lar ödü le çok du yar lı ha le
gel miş tir ve ce za et ki li ol ma mak ta dır. Ay nı za man -
da bu pa to lo ji ge le ce ği tah min bo zuk lu ğu nu da gös-
ter mek te dir.22

Fron tal Lob Lez yon la rı na Öz gül Ol ma mak la Be ra ber 
FLS Olan  Has ta lar da da Gö rü le bi len Bi liş sel Yet mez lik ler 

Afa zi: Bro ca ala nı ci var la rın da olan lez yon lar da
gö rü lür. Kla sik Bro ca afa zi sin de akı cı ol ma yan ko-
nuş ma, gra mer ha ta la rı, nes ne le ri isim len di re me -
me (ano mi), fi il le rin tek ra rı nı ya pa ma ma ve ağır
dis lek si gö rü lür. Afa zi, ya tak ba şın da has ta la ra nis-

be ten tek rar la ma sı da ha ko lay olan ke li me ler den
da ha zor olan la rı tek rar la ma sı nı is te ye rek test edi-
le bi lir. Dis lek si nin de ğer len di ril me sin de için de
eğer, ve ya, fa kat gi bi ke li me le rin geç ti ği cüm le le -
ri tek rar la ma sı is te nir. Oku ma, yaz ma ve spon tan
ko nuş ma de ğer len di ri lir. Bro ca afa zi li has ta lar da
ağır dis lek si ve he ce le me ha ta la rı ol duk ça yay gın -
dır.

Ap rak si: Ye te nek ge rek ti ren eks tre mi te ha re -
ket le ri nin bel le ği, bil gi le ri sağ el li kiş ler de sol in-
fe ri or par ye tal lob tur ama bu bil gi ler pre mo tor
kor teks ta ra fın dan mo tor ha re ket le re çev ri lir do la -
yı sıy la sol fron tal lez yon lar özel lik le de sup le men -
ter mo tor ve pre mo tor kor teks le re ya kın lez yon lar
eks tre mi te ap rak si si ne ne den ola bi lir. Do la yı sıy la,
fron tal lez yon lu has ta lar ha re ke tin an la mı ve na sıl
ya pı la ca ğı nı bil me si ne rağ men ya pa maz lar. Has ta -
lar ay nı za man da pa ri e tal lez yon la ra ila ve ten sup-
le men ter mo tor alan ve kon vek si te lez yon la rın da
da ap rak sik ola bi lir ler. Ap rak si yi test et mek için
has ta dan ger çek ha yat ta kul la nı lan araç la rın (bı çak,
ma kas gi bi) kul la nı mı nı pan do mim şek lin de yap-
ma sı nı is te ye bi li riz. Ya pı sal ap rak si de has ta dan bir
al tı gen ve ya sa at çiz me si is te nir. Ya pı sal ap rak si, sağ
he mis fer ya da fron tal lob la rın lo ka li zas yo nu nu
gös te rir.  

İhmal: Sağ par ye tal lob ya da sağ fron tal lo bu
içe ren sağ he mis fer lez yon la rın dan son ra sık lık la
gö rü lür. Ta la mus ve ba zal gang li on la rı içe renn di -
ğer alan lar da dâhil ola bi lir. Sağ be yin lez yo nu olan
has ta lar sık lık la sol ya rı la rı nı ih mal eder ler. İhmal
ay nı za man da mo tor ve du yu sal kı sım la ra da ay rı -
la bi lir, Ano zog no zi (has ta lı ğın inkârı), Ano zo di a -
fo ri (has ta lı ğın kü çüm sen me si- ka yıt sız lık)
şek lin de de gö rü le bi lir. İhmal has ta ya ya ta ğın da
çiz me si ya da oku ma sı is te ne rek test edi le bi lir. Has-
ta lar çiz di ği res min sol ya rı sı nı ya da oku du ğu ke-
li me nin sol ya rı sı nı ih mal ede bi lir. 

Bel lek bo zuk luk la rı: Fron tal lob ya ra lan ma sı
olan has ta lar da özel lik le de or bit fron tal ya ra lan -
ma lar da olay la rı za man sı ra sı na gö re sı ra la yan bel-
lek le (dek la ra tif-ta nım la yı cı)  il gi li bo zuk luk la ra
sa hip ola bi lir ler. 

Fron tal ser best leş me be lir ti le ri (fron tal re le -
a se res pon ses): Em me, ya ka la ma ref leks le ri, pa ra -
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to nik ri ji di te ve anor mal ba kış or ta ya çı ka bi lir.
Bun lar bilş sel iş lev bo zuk lu ğu işa ret le ri ol ma ma -
sı na rağ men lo ka li zas yon ve teş hi se yar dım cı
olur. 

Yü rü me bo zuk lu ğu: Kam bu rum su eğik bir du -
ruş,  kı sa te red düt lü adım lar fron tal lob yü rü yü şü -
nün özel lik le ri dir. Hat ta ba zı has ta lar yar dım sız
ayak ta du ra maz ve yar dım sız yü rü me yi baş la ta maz,
ba zı la rı da düş me ris ki olan alan lar da ye ter li den ge
aya rı ya pa maz lar. Fron tal yü rü yüş ile ri Alz he i mer
Has ta lı ğın da, ba zı vas kü ler de mans lar da ve nor mal
ba sınç lı hid ro se fa li de sık tır. 

İdrar ve/(ve ya ga i ta ka çır ma (İnkon ti nans):
Pos te ri or üst fron tal gyrus ve sin gu lat gi ru sun ön
kı sım la rın da ki bo zuk luk id rar ve ga i ta ka çır ma ya
yol aça bi lir. Has ta lar sık lık la id rar ya da ga i ta ya-
pa cak la rı his si ni duy ma dan ken di le ri ni ka çır mış
bu lur lar. 

FRON TAL LOB SEN DRO MU NA 
YOL AÇAN NE DEN LER

Zekâ ge ri lik le ri, se reb ro vas kü ler has ta lık, ka fa trav-
ma sı, be yin tü mör le ri, be yin en fek si yon la rı, mul-
tipl skle ro zu da içe ren nö ro de je ne ra tif has ta lık lar
ve nor mal ba sınç lı hid ro se fa li FLS ye yol açan du-
rum lar dır.23-25

SSee  rreebb  rroo  vvaass  kküü  lleerr  HHaass  ttaa  llııkk  llaarr::  An te ri or se reb -
ral ar ter bey nin ven tro me di al fron tal lob, sin gu -
lum, pre mo tor kor teks ve mo tor ban dı da içe ren
me di al yü zü nü bes ler. Bi la te ral an te ri or se reb ral
ar ter in fark tla rı, ba cak lar da kol lar dan da ha kö tü
olan ku ad ri pa re zi ve aki ne tik mu tizm tab lo su na
yol açar. Or ta se reb ral ar te rin üst kı sım an te ri or
dal lan ma la rı la te ral pref ron tal kor tek si bes ler. Bu
ar ter le rin in fark tı plan la ma güç lük le ri, ça lı şan
bel lek te bo zuk luk lar ve apa tiy le ka rak te ri ze dir.
An te ri or ve or ta se reb ral ar te rin da ğı lı mı ara sın -
da ki sı nır böl ge ler de mey da na ge len in fark tlar su-
pe ri or ve or ta fron tal gi rus ara sın da olu şan ka ma
şek lin de lez yon lar la ka rak te ri ze dir ve omuz ve
kal ça da prok si mal güç süz lü ğün ol du ğu ‘Fı çı da ki
Adam Sen dro mu’’ şek lin de bir kli nik tab lo ya yol
açar. An te ri or kom mu ni kan ar ter anev riz ma ya -
da ka na ma sı olan ba zı has ta lar da ba zal ön be yin -
de in fark tlar ge li şir. Aki ne zi ve ki şi lik
de ği şik lik le ri ne ila ve ten has ta lar da cid di ve ka lı -

cı ola bi len be lir gin bir kon fa bu la tu ar am ne zi or-
ta ya çı ka bi lir. Or ta şid det te bir ano mi de gö rü le -
bi lir.

TTüü  mmöörr  lleerr:: FLS’na en sık lık la ne den olan tü-
mör ler, ko ku ala ma ma (anoz mi), ket le ye me me,
bel lek bo zuk lu ğu, ba şağ rı la rı ve gör sel semp tom -
lar la ka rak te ri ze tab lo ya yol açan Ol fak tor Ya rık
Me men ji om la rı dır. Fron tal lob lar ay nı za man da
pri mer ve me tas ta tik be yin tü mör le ri nin de sık lık -
la tut tu ğu böl ge ler dir. 

TTrraavv  mmaa  ttiikk  LLeezz  yyoonn  llaarr:: Ka pa lı ka fa trav ma la rı
ço ğun luk la or bi tof ron tal kor tek sin tek ya da çift ta-
raf lı kon tüz yo nuy la bir lik te dir. Ba zı has ta lar ta ma -
men iyi le şir ken bir kıs mı ha yat bo yu sü ren
bo zuk luk lar ya şar lar. Or bi tof ron tal kor teks özel lik -
le ka fa sar sın tı la rın da en sık ya ra la nan böl ge ler -
den dir.

HHiidd  rroo  ssee  ffaa  llii:: Art mış ba sınç fron to stri a tal yo-
lak lar da ge ri li me yol aç tı ğın dan fron tal lob iş lev
bo zuk lu ğu ile iliş ki li dir. Nor mal ba sınç lı hid ro se -
fa li, ge ri ye dö nüş lü bir de mans tab lo su na ne den ol-
du ğu için özel lik le önem li dir. Bu tab lo nun ana
özel lik le ri yü rü me ap rak si si, id rar ka çır ma ve fron-
tal ağır lık lı bi liş sel bo zuk luk tur.

FFrroonn  ttoo  tteemm  ppoo  rraall  LLoobb DDee  jjee  nnee  rraass  yyoonn  llaa  rrıı
((FFTTLLDD))::  Bu grup için de pa to lo jik sü re cin oluş tu -
ğu ye re bağ lı ola rak en az 3 ay rı kli nik tab lo dan
sö ze di le bi lir. Fron to tem po ral De mans(FTD), Pri-
mer İler le yi ci Afa zi (Pİ A), Se man tik De mans
(SD). Bu üç tab lo da iler le yi ci nö ro de je ne ra tif bo-
zuk luk lar dır. 

FTD: Bi la te ral fron tal at ro fi ne de niy le or ta ya
çı kan bir tab lo dur ve so yut la ma güç lü ğü, dik kat,
prob lem çöz me ve plan la ma da bo zuk luk la rın ol du -
ğu nis be ten bel lek ve dil ye te ne ği nin ko run du ğu
bir tab lo dur. Eko la li, per se ve ras yon ke li me le rin
ste re o ti pik kul la nı mı or ta ya çı ka bi lir. Or bi to ba zal
böl ge yi tu tan FTD (psö dop si ko pa tik), ket le ye me -
me ve ir ri ta bi li te; me di of ron tal (an te ri or cin gu la -
te) FTD’lar, mu tizm ve apa tiy le; dor so la te ral
pref ron tal (psö do dep res sif) olan lar, psi ko mo tor ya-
vaş la ma, öğ ren me ve tek rar ha tır la ma da azal ma ve
prob lem çöz me ye te ne ği nin azal ma sı gi bi yü rü tü -
cü iş lev bo zuk lu ğuy la ken di ni gös te rir. 



Pİ A: Fron tal ve tem po ral at ro fi ne de niy le dir
ve ke li me bul ma güç lü ğü, ke ke le me ye gi diş, ag ra -
ma tizm, fo ne mik pa ra fa zi ler, ano mi, mu tizm ile
bir lik te olan, akı cı ol ma yan bir ko nuş may la ka rak -
te ri ze dir.

SD (Akı cı Pİ A): Nis be ten hi po kam pu se de ya-
yı lan sol an te ro la te ral tem po ral at ro fi ne de niy le dir
ve söz di zi mi ola rak akı cı ama içi boş ko nuş ma, an-

lam sal pa ra fa zi ve kıst lı ke li me da ğar cı ğı ile be lir -
li dir. 

En fek si yöz Ne den ler: HIV sık lık la ba zal gang -
li on, hi po kam pus ve fron tal lob la rın de rin be yaz
cev he ri et ki ler. HIV’ de bilş sel iş lev bo zuk lu ğu,
hiç bir bul gu ol ma ma sın dan de man sa ka dar va ran
ge niş bir spek trum için de dir. Fron tal lob ab se le ri
de fron tal lob iş lev bo zuk lu ğu na yol aça bi lir.
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