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ÖZET 

Noyan H. (2011). ġizofreni Hastalarının  Birinci Dereceden Sağlıklı Akrabalarında ġizotipinin 

Alt Tipleriyle ĠliĢkili Kognitif Bozuklukların Ġncelenmesi. Ġstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü, Sinirbilim ABD. Yüksek Lisans Tezi. Ġstanbul.  

Nöropsikolojik ve elektrofizyolojik çalıĢmalar Ģizofreni hastalarında, Ģizotipal kiĢilik bozukluğu 

gösteren hastalarda ve Ģizofreni hastalarının akrabalarında ortak özellikler olduğunu 

göstermiĢtir.  

Bu çalıĢmada; Ģizotipinin üç alt tipine özgü kognitif bozuklukları nöropsikolojik testler ile 

incelemek ve Ģizofreni hastalarının birinci dereceden sağlıklı akrabalarında Ģizotipal kiĢilik 

özelliklerinin Ģiddetini ve sıklığını tespit etmek amaçlandı. 

ÇalıĢma 32‟si Ģizofreni hastasının birinci dereceden sağlıklı akrabası ve 30 sağlıklı kontrol 

grubu olmak üzere yaĢ, eğitim ve cinsiyet değiĢkenleri açısında eĢleĢtirilmiĢ 62 katılımcı ile 

yürütülmüĢtür. Katılımcılara ġizotipal KiĢilik Ölçeği‟nin Kısa Formu, Büyüsel DüĢünceler 

Ölçeği ve Algılamada Sapmalar Ölçeği uygulanmıĢtır. BiliĢsel iĢlevler; Wisconsin Kart EĢleme 

Testi, Sayı Dizini Testi, Londra Kulesi Testi, Sözel Akıcılığın Semantik ve Fonetik Akıcılık 

Testleri, IOWA Kumar Testi, WAIS-R‟ın ikili benzerlikler alt testi, Stroop Testi,  Piramit ve  

Palmiye Ağaçları Testi ile değerlendirilmiĢtir. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda, Ģizofreni 

hastası yakınları ile sağlıklı kontrol grubu arasında yürütücü iĢlevlerin değerlendirildiği 

Wisconsin Kart EĢleme Testi perseveratif hata, perseveratif hata yüzdesi ve toplam cevap sayısı 

skorları; Londra Kulesi Testi‟nin toplam doğru yanıtı, hamle sayısı, kural hatası ve zaman 

skorları ve sözel akıcılığın fonetik akıcılık alt testinde anlamlı bir fark bulunurken diğer 

nöropsikolojik testlerde iki grup arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Ayrıca grupların 

Ģizotipinin üç alt tipine göre de farklılaĢmadığı görülmüĢtür. Ancak yapılan ileri istatistiksel 

analiz sonucunda; Wiskonsin Kart EĢleme Testi‟nin perseveratif hata skoru, Londra Kulesi 

Tesi‟nin hamle sayısı ve negatif Ģizotipi skorlarının iki grup arasındaki farklılığı yordadığı 

bulunmuĢtur. 

Bu çalıĢma, Türk popülasyonunda ilk defa, Ģizofreni hastası yakınları arasında Ģizotipal 

özellikleri ve biliĢsel iĢlev bozukluklarını incelemesi ve Ģizofrenide ailesel yatkınlığın olası 

etkilerini göstermesi açısından önem taĢımaktadır. 

Anahtar Kelimler: ġizotipal özellikler, Yürütücü iĢlevler, Kognitif bozukluklar 
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ABSTRACT 

Noyan H. Cognitive dysfunction related to subtypes of schizotypy in healty first-degree 

relatives of patient with schizophrenia. Istanbul University, Institute of Health Science, 

Neurosciences Department. MSc Thesis. Ġstanbul.2011.  

Findings of neuropsychological and electrophysiological studies suggest that patients with 

schizophrenia and their relatives share common features with patients with schizotypal 

personality disorder. In this study, it was aimed to evaluate the specific cognitive dysfunctions 

related to three subtypes of schizotypy by neuropsychological tests and to study frequency and 

severity of schizotypal features   in  healty first degree relatives  of patients with schizophrenia.  

In this study, 62 subjects including 30 healty first-degree relatives of patients with 

schizophrenia and 32 healty individuals for control were matched on age, sex and years of 

education. All partipicants were administered short version of Schizotypal Personality 

Questionnary Magical Thinking Questionnary and Aberrant Perceptions Questionnary to 

Cognitive functions were evaluated with Wisconsin Cart Sorting Test-Computer version, Digit 

Span, Tower of London Test, Controlled Oral Word Association and Continous Category 

Naming subscales of Verbal Fluency Test, IOWA Gambling Test-computer version, dual 

similarities subtest of WAIS-R, Stroop Test, Pyramide and Palm Trees Test. We found 

significant difference in scores of Wisconsin Card Sorting Test; perseverative error and  

percentage of perseverative error  and number of trials, scores of  Tower of London Test; right 

response, number of move, rule violation and in the time scores  and Controlled Oral Word 

Association subscales of Verbal Fluency Test  between Schizophrenic patients‟ relatives and 

control subjects. Furthermore there is no difference in three subtypes of schizotypy between two 

group.  However,  Wisconsin Card Sorting Test perseverative error, London Tower Test number 

of move and negative schizotypy scores appeared as independent variables which differentiate 

two groups in logistic regression analysis. 

This study is important because it evaluates schizotypal features  and spesific cognitive 

dysfuction  between first-degree relatives of patients with schizophrenia in Turkish population 

for the first time and also display possible mediating effects of familial schizophrenia.  

Key words; Schizotypal features, Executive functions, Cognitive dysfunctions. 

 



1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

        Meehl  (1962) Ģizotipal kiĢilik kavramını, Ģizofreni spektrumunda bulunan ancak 

semptomlarının Ģizofreniden daha hafif olduğu klinik bir tablo olarak tanımlamıĢtır. 

ġizotipal özellikler gösteren bireylerin, sonrasında Ģizofreni tanısı alma ihtimali 

yüksektir ancak belirtileri hiçbir zaman Ģizofreni tanısı konacak duruma eriĢmeyen 

Ģizotipal kiĢilerin var olması ve öncesinde Ģizotipal özellikler göstermemiĢ Ģizofreni 

hastalarının olması nedeniyle „Ģizotipi‟ nin ayrı bir klinik durum olarak ele alınmasının 

gerektiği düĢünülmüĢtür (AtbaĢoğlu ve ark. 2003). 

         ġizotipal KiĢilik Bozukluğu, DSM-IV‟e göre; yakın arkadaĢ yokluğu, biliĢsel veya 

algısal bozuklukları ve egzantrik davranıĢları içine alan belirgin, sürekli bir bozukluk 

paterni olarak tanımlanmıĢ ve ġizotipal KiĢilik Bozukluğu‟nun genel popülasyonun 

yaklaĢık olarak %3‟nde görüldüğü bildirilmiĢtir. Meehl‟in tanımladığı Ģizotipal kiĢilik 

örgütlenmesinin DSM-IV‟de eksen II bozukluğu olarak sınıflandırılan ġizotipal KiĢilik 

Bozukluğu ile aynı Ģey olmadığı vurgulanmaktadır (Lenzenweger 2005). ġizotipal 

KiĢilik Bozukluğu olan kiĢiler; kiĢilerarası iliĢki güçlükleri, bu nedenle oluĢan aĢırı bir 

sosyal kaygı, gözle görülmeyen Ģeyleri görme, telepati gibi tuhaf inançlara, büyüsel, 

Ģüpheci ve paranoid düĢüncelere, referans düĢüncelerine, gerçekte var olmayan bir 

gücün ya da kiĢinin varlığını hissetme gibi algısal yanılsama yaĢantılarına sahip olma, 

konuĢurken alıĢılmamıĢ net olmayan ifadeler, sözcükler kullanarak tuhaf konuĢma 

paterni gösterme, kendi kendine konuĢma, sınırlı, donuk afekt gibi özellikler ve kirli, 

darmadağınık giysiler giyme gibi tuhaf davranıĢlar gösterirler (Davison ve Neale 2004). 

          Liddle (1987) Ģizofreninin üç klinik semptomunu; pozitif semptom (gerçeklik 

algısının bozulması), negatif semptom (geri çekilme) ve dezorganizasyon (konuĢma ve 

davranıĢ bozukluğu) olarak belirtmiĢ ve Ģizofrenideki bu üç semptomun klinik dıĢı 

Ģizotipinin, kognitif-algısal (pozitif), kiĢilerarası (negatif) ve dezorganize olmak üzere  

üç alt tipini (Raine 1986; Suhr ve Spitznagel 2001) yansıttığını öne sürmüĢtür. 

        ġizotipal hastaların psikiyatri kliniklerine baĢvurma ve getirilme oranları oldukça 

düĢüktür. Bu nedenle genellikle yapılan çalıĢmalar hasta olmayan popülasyonda 

Ģizotipal özelliklerin belirlenmesine yöneliktir. Sağlıklı kiĢiler ile Ģizofrenik kiĢileri 

çizginin bir ucuna, Ģizotipal bozukluğu olan kiĢileri ise bu ikisinin arasına yerleĢtiren 

yaklaĢım, Ģizofrenik hastaların akrabalarında Ģizotipal bozukluğa daha sık rastlandığını 
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desteklemektedir (Baron ve ark. 1983; Kety ve ark. 1994; Kendler ve ark. 1995; 

Asarnow ve ark. 2001). Nöropsikolojik (Cadenhead ve ark. 1999) ve elektrofizyolojik 

(Cadenhead ve ark. 2000; Kimble ve ark. 2000) çalıĢmalar da Ģizofreni hastalarında, 

Ģizotipal kiĢilik bozukluğu gösteren kiĢilerde ve Ģizofreni hastalarının akrabalarında 

ortak özellikler olduğunu göstermiĢtir. Bu bulgular Ģizofreni hastalarının birinci 

dereceden akrabalarında Ģizotipal eğilimlerin yüksek oranda bulunmasının Ģizofreni için 

genetik bir yatkınlığın göstergesi olduğuna iĢaret etmektedir. Bu sebeple ġizotipal 

KiĢilik Bozukluğu olan kiĢilerin ve Ģizofreni hastaların akrabalarının incelendiği 

çalıĢmalar, Ģizofreninin patofizyolojisinin anlaĢılmasına katkı sağlamaktadır.       

  Conklin ve arkadaĢları (2002) Ģizofreni hastalarının birinci dereceden 

akrabalarında yaptıkları çalıĢmada yüksek düzeyde Ģizotipal eğilimler ile nörobiliĢsel 

iĢlevlerde düĢük performans arasında güçlü bir iliĢki göstermiĢ, öte yandan Laurent ve 

arkadaĢları (2000) diğer popülasyonlarda bu ikisi arasında bir iliĢki bulamamıĢ ya da 

zayıf bir iliĢki bulmuĢtur. Bununla birlikte hasta olmayan popülasyonda Ģizotipal 

özellikler ve biliĢsel iĢlev bozuklukları arasındaki iliĢki pek çok çalıĢma ile ortaya 

konmuĢtur (Dinn ve ark. 2002; Heydebrand ve ark. 2004; Hori ve ark. 2008; Matheson 

ve Langdon 2008; Meyer ve Lenzenweger 2009). Bu çalıĢmalar Ģizofreni/Ģizotipi 

araĢtırmalarında „endofenotipik‟ yaklaĢımın önemini vurgulamakta, özellikle hasta 

olmayan bir popülasyonda Ģizotipiye eğilimleri araĢtırmak, Ģizofreniye yatkınlığın 

belirlemesi açısından önem kazanmaktadır. Gerek Ģizofreni hastalarının birinci 

dereceden yakınları ile gerekse sağlıklı gönüllü kiĢilerle Ģizotipal eğilimler ve biliĢsel 

iĢlev bozuklukları arasındaki iliĢkiyi inceleyen çalıĢmalar, pozitif Ģizotipal özelliklerin 

yanı sıra özellikle negatif, bunun yanı sıra dezorganize Ģizotipal özelliklerin biliĢsel 

iĢlev bozuklukları ile iliĢkili olduğunu ortaya koymuĢtur (Crow 1980; Liddle 1987; 

Siever 1995; Park ve Mctigue 1997; Suhr ve Spitznagel 2001; Gooding ve Tallent 2003; 

Matheson ve Langdon 2008). 

           Literatürdeki tüm bu çalıĢmalar değerlendirildiğinde;  Ģizotipinin üç alt tipine 

özgü biliĢsel iĢlev bozukluklarının yanı sıra genel olarak Ģizotipal eğilimlerin biliĢsel 

iĢlev bozuklukları ile iliĢkisi incelenmiĢtir. ġizotipinin alt tiplerine özgü biliĢsel iĢlev 

bozukluklarının incelendiği çalıĢmaların az olması ve var olan çalıĢmaların da yeterince 

kapsamlı olmaması (gerek örneklem sayısının az olması, gerekse kapsamlı bir 

nöropsikolojik test bataryasının kullanılmaması) bizi bu çalıĢmaya yöneltmiĢtir. 

ġizofreni hastalarının birinci dereceden yakınları ile sağlıklı gönüllü katılımcıların 
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karĢılaĢtırıldığı çalıĢmamızın amacı ise; Ģizofreni hastalarının birinci dereceden 

yakınlarında Ģizotipal eğilimlerin sıklığının ve Ģizotipinin pozitif, negatif ve dezorganize 

alt tiplerine özgü biliĢsel iĢlev bozukluklarının geniĢ bir nöropsikolojik batarya 

(Wisconsin Kart EĢleme Testi, Sayı Menzili Testi, Londra Kulesi Testi, Stroop Testi, 

IOWA Kumar Testi, Sözel Akıcılık Testi, WAIS-R‟ın Ġkili Benzerlikler Alt Testi, 

Piramit ve Palmiye Ağaçları Testi) ile değerlendirilmesidir. ÇalıĢmamızda Ģizotipal 

özelliklerin değerlendirilmesi için Ģizotipinin üç alt tipine özgü soruları içeren ġizotipal 

KiĢilik Ölçeği‟nin  Kısa formu (Raine 1991), Büyüsel DüĢünce Ölçeği (Eckblad ve 

Chapman 1983) ve Algılamada Sapmalar Ölçeği (Chapman ve ark. 1978) 

uygulanmıĢtır. 

        Hipotezimiz ise; Ģizofreni hastalarının birinci dereceden akrabalarında Ģizotipal 

özelliklere eğilimin daha yüksek olacağı ve bu kiĢilerin daha fazla biliĢsel bozukluk 

göstereceği; Ģizotipinin üç alt tipine farklı biliĢsel iĢlev bozukluklarının eĢlik edeceği, 

ayrıca daha çok negatif Ģizotipal özelliklerin biliĢsel iĢlevlerdeki bozukluklarla iliĢkili 

olacağı Ģeklindedir. 
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2. GENEL BĠLGĠLER 

2.1.ġizotipal KiĢilik Bozukluğu; Tarihçe ve Tanım 

          ġizotipi ve Ģizotaksi kavramları Ģizofreninin patofizyolojisini ele alan çalıĢmalar 

sonucunda tanımlanmıĢtır. 

        „ġizotipi‟ kavramının geliĢimi iki paralel yolda ilerlemiĢtir. Ġlki Kety ve 

arkadaĢlarının 1968‟de baĢlayan çalıĢmalarının sonucunda DSM-III‟de ġizotipal KiĢilik 

Bozukluğu (ġKB) kavramını tanımlamasıdır. Diğeri ise Meehl‟in (1962) bir kiĢilik 

örgütlenmesi olarak Ģizotipinin tanımlanmasını sağlamasıdır. Yani Kety ve 

arkadaĢlarının (1968) Ģizotipi kavramı daha tanımsal düzeyde iken, Meehl‟in tanımı 

daha çok kiĢilik örgütlenmesi düzeyindedir. 

        Kety ve arkadaĢlarının Ģizotipal kiĢilik kavramını tanımlaması, Danimarka‟da 

Ģizofrenik ebeveynlerin evlatlık olarak baĢka ailelerin yanına yerleĢtirilen çocukları 

üzerinde yapılan araĢtırmalarından doğmuĢtur. ÇalıĢmada bu çocukların bazılarının 

ebeveynleri gibi tam bir Ģizofreni geliĢtirdikleri, büyük bir kısmının ise Ģizofreninin 

daha hafif bir Ģekline benzeyen bir bozukluk geliĢtirdikleri gözlenirken öte yandan 

Ģizofrenik hastaların akrabalarının „borderline durum‟ olarak nitelendirilen semptomlar 

gösterdikleri gözlemlenmiĢtir (Venables ve Rector 2000; Davison ve Neale 2004). Kety 

ve arkadaĢlarının (1968) Danimarka evlat edinme çalıĢmalarının sonrasında, Spitzer ve 

arkadaĢları (1979) ġKB‟yi tanımlamıĢtır ve bu tanımlama DSM-III-R‟de yer almıĢtır. 

DSM-IV‟de de varlığını sürdürmektedir. Daha sonra, Raine (1991) Ģizotipinin dokuz 

bileĢenini ölçen ġizotipal KiĢilik Ölçeğini (ġKÖ) oluĢturmuĢtur. 

          ġizotipal kiĢilik kavramını kiĢilik örgütlemesi düzeyinde ele alan Meehl (1962) 

ise nörogeliĢimsel bir model öne sürmüĢtür. Meehl modelini geliĢtirirken Sandor 

Rado‟nun gözlem ve tanımlamalarından esinlenmiĢtir. Rado Ģizotipik kiĢilik iĢlevi ile 

Ģizofrenideki genetik etkiler arasında bağ kurarak, bütünleĢtirici bir model için ilk 

adımları atmıĢtır. Rado, Ģizotipik özelliklerin Ģizofreniye temel bir yatkınlık 

durumundan köken aldığını düĢünmüĢtür. „ġizotipi‟ terimini „Ģizofrenik fenotip‟ 

ifadesinden oluĢturmuĢtur. Yani Ģizotipik birey, Ģizofrenik fenotipe sahip olma ile eĢ 

anlamlı kullanılmıĢtır. Rado‟dan etkilenen Meehl‟in modeli sadece genetik etkileri 

değil, sosyal öğrenmenin etkilerini ve klinik belirtileri de kapsamaktadır. Meehl 

1990‟da modelini yeniden geliĢtirerek; merkezi sinir sisteminde etkisini beyin geliĢimi 
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sırasında gösteren, sinaptik kontrol sisteminin özgül bir iĢlevsel bozukluğuna yol açan, 

tek bir ana gen „Ģizogen‟ in varlığından söz etmiĢtir. Nöronal düzeydeki bu bozukluğu 

„hipokrisi‟ olarak tanımlamıĢ; hipokrisinin nöronal aĢırımda bir farklılaĢma ve 

ayrımlaĢmada yetersizlikle giden, bir nöral entegratif bozukluk anlamına geldiğini 

bildirmiĢtir. Meehl‟e göre etkilenmiĢ kiĢinin beynindeki nöronal iĢlevlerin bir araya 

gelmesiyle merkezi sinir sisteminde oldukça yaygın bir bozukluk olan „Ģizotaksi‟ 

oluĢur. Meehl, Ģizotaksik bireylerin büyük çoğunluğunda ya da tamamında mevcut 

sosyal koĢullarda Ģizotipi (Ģizotipal kiĢilik örgütlemesi) geliĢtirdiğini ileri sürmüĢtür. 

Yani Meehl Ģizotipiyi; Ģizotaksik bireyin sosyal öğrenme ile ilgili koĢullarla etkileĢimi 

sonucunda geliĢen kiĢilik örgütlemesi olarak tanımlamıĢtır. ġizotaksik kiĢinin yetiĢtiği 

ortamda yeterince koruyucu koĢullar varsa Ģizotipi geliĢtirmeyebileceğini öne sürmüĢtür 

(Özer ve Tiryaki 1995, Kaynak: Soygür ve ark. 1995 pp.306-307). Öte yandan Meehl, 

Ģizofreniye yatkınlığın da yaygın bir nörolojik kusur olarak kalıtıldığı ve sonradan 

ortaya çıkan zorlukların hastalığın ortaya çıkmasına sebep olduğu öne sürmektedir. 

Ancak bütün  Ģizotipal kiĢilerde sonradan Ģizofreninin ortaya çıkmasının beklenmediği, 

Ģizofreniye yatkınlığın tek genle (Ģizogen) kalıtıldığı ve  taksonik (sınıfsal) özellikte 

olduğu, yani yatkınlığın derecesinin söz konusu olmadığı; Ģizotipinin Ģizofreniye gerçek 

genetik yatkınlığı olmayan kiĢilerde de ortaya çıkabileceği bunların Ģizotipinin 

fenokopileri olarak tanımlanabileceğini eklemiĢtir. „ġizotaksi‟ sözcüğünün ise “gerçek” 

genetik yatkınlığın bulunduğu, Ģizofreni öncesi bir duruma iĢaret ettiği öne sürülmüĢtür. 

Bu doğrultuda Meehl „Ģizotaksi‟ kavramını; Ģizofreniye genetik yatkınlık olarak 

tanımlamıĢ; Ģizotaksinin, daha hafif bir klinik tablo olan Ģizotipi ya da daha Ģiddetli 

klinik bir tablo olan Ģizofreni ile sonuçlanabileceğini belirtmiĢtir (ġener ve ark. 2006). 

Belirtileri hiçbir zaman Ģizofreni tanısı konacak  duruma eriĢmeyen Ģizotipal kiĢilerin ve 

öncesinde Ģizotipal özellikler göstermemiĢ Ģizofreni hastalarının var olması nedeniyle 

„Ģizotipi‟ nin ayrı bir klinik durum olarak ele alınmasının gerektiği düĢünülmüĢtür 

(AtbaĢoğlu ve ark. 2003).  

      Meehl 1962‟de Ģizotipinin „kognitif düĢüĢ‟, „kiĢilerarası kaçınganlık‟, „anhedoni‟ 

ve „ambivalans‟ gibi temel özelliklerini tanımlamıĢtır. Hoch ve Cattell (1959) buna 

benzer özellikleri içeren durumu „psödonevrotik‟  olarak tanımlamıĢtır. Meehl‟in 

modeli Chapman tarafından geliĢtirilerek Ģizotipinin; fiziksel anhedoni, sosyal 

anhedoni, algısal sapma, büyüsel düĢünce ve uygusuz impulsif  davranıĢlar  olmak 

üzere  beĢ alt tipi öne sürülmüĢtür (Venables ve Rector 2000). 
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      ġizotipal kiĢilik kavramını; Meehl Ģizofreniye benzeyen ancak semptomlarının 

Ģizofreniden daha hafif olduğu klinik bir tablo; Kety ve arkadaĢları (1975) Ģizofreniye 

kıyasla hafif düzeydeki görünümde, algılamada ve davranıĢlardaki tuhaflıklar  olarak 

tanımlamıĢtır. Yine Kety ve arkadaĢları (1967) ġKB gösteren kiĢilerde; biliĢsel-algısal 

bozukluklar, yakın arkadaĢ yokluğu, tuhaf davranıĢ özellikleri görüldüğünü, bununla 

birlikte ġKB‟nin „psikoz‟ olmadığını, Ģizofreni spektrumunun bir parçası olduğunu, 

ġKB ve Ģizofreninin ortak bir genetik yatkınlığı paylaĢtığını, ancak bu iki bozukluğun 

benzer semptomları içermekle birlikte aynı semptomlar olmadığını savunmuĢlardır.  

 

2.1.1. Belirti ve Bulgular 

 

         Davison ve Neale (2004); Ģizotipal kiĢilik bozukluğu olan hastaların; kiĢilerarası 

iliĢki güçlükleri, bu nedenle oluĢan aĢırı bir sosyal kaygı, gözle görülmeyen Ģeyleri 

görme, telepati  gibi tuhaf inançlara, büyüsel, Ģüpheci ve paranoid düĢüncelere, referans 

düĢüncelerine, gerçekte var olmayan bir gücün ya da kiĢinin varlığını hissetme gibi 

algısal yanılsama yaĢantılarına sahip olma, konuĢurken alıĢılmamıĢ net olmayan 

ifadeler, sözcükler kullanarak tuhaf konuĢma paterni gösterme, kendi kendine konuĢma, 

sınırlı, donuk afekt gibi özellikler ve  kirli, darmadağınık giysiler giyme gibi tuhaf 

davranıĢlar  gösterdiklerini bildirmiĢlerdir.  

Liddle (1987) Ģizofreninin üç klinik semptomunu; gerçeklik algısının bozulması 

olarak pozitif semptom; gerçi çekilme ile tanımlanan negatif semptom; konuĢma ve 

davranıĢ bozukluğu olarak belirtilen dezorganize semptom olarak önermiĢ; 

Ģizofrenideki bu üç semptomun klinik dıĢı Ģizotipinin, biliĢsel-algısal (pozitif), 

kiĢilerarası (negatif) ve dezorganize olmak üzere üç alt tipini (Raine 1986; Suhr ve 

Spitznagel 2001) yansıttığını öne sürmüĢtür. Referans düĢünceleri, sıra dıĢı algısal 

yaĢantılar, büyüsel düĢünceler, tuhaf inançlar ve Ģüphecilik gibi semptomlar Ģizotipinin 

kognitif-algısal (pozitif) alt tipini, aĢırı sosyal anksiyete, yakın arkadaĢın olmaması, 

sınırlı afekt gibi semptomlarının Ģizotipinin kiĢilerarası (negatif) alt tipini, tuhaf, 

egzantrik davranıĢ ve konuĢma Ģizotipinin dezorganize alt tipini oluĢturmaktadır. 

 

 



 7 

         ġKB‟nin DSM-IV‟e göre  tanı kriterleri ise  Ģöyledir: 

A. AĢağıdaki belirtilerden beĢinin (ya da daha fazlasının) olması ile belirli, genç 

eriĢkinlik döneminde baĢlayan ve değiĢik koĢullar altında ortaya çıkan, biliĢsel ya da 

algısal çarpıklıkların ve alıĢılagelmiĢin dıĢında davranıĢların yanı sıra yakın iliĢkilerde 

birden bire rahatsızlık duyma ve yakın iliĢkilere girebilme becerisinde azalma ile 

kendini gösteren, toplumsal ve kiĢilerarası yetersizliklerin olduğu sürekli bir örüntü: 

1. Referans fikirleri (referans hezeyanlarını kapsamaz). 

2. DavranıĢları etkileyen ve kültürel değerlerle uyumlu olmayan acayip inanıĢlar ya 

da büyüsel düĢünce (örn.batıl inanç, „gaipten haber verme‟ ye inanma, telapati 

ya da „altıncı his‟; çocuklarda ve ergenlerde saçma sapan düĢlemler ya da 

bunlar üzerinde düĢünüp durmalar) 

3. OlağandıĢı algısal yaĢantılar, bunlar arasında bedensel ilüzyonlar vardır 

4. Acayip düĢünüĢ biçimi ve konuĢma (örn.belirsiz, çevresel, mecazi, aĢırı ayrıntılı 

ya da basmakalıp) 

5. KuĢkuculuk ya da paranoid düĢünce 

6. Uygunsuz ya da kısıtlı duygulanım 

7. Acayip, alıĢılagelmiĢin dıĢında ya da çok kendine özel davranıĢ ya da görünüm 

8. Birinci derece akrabalar dıĢında yakın arkadaĢların ya da sırdaĢların olmaması 

9. Yakından tanımakla azalmyan aĢırı toplumsal anksiyete, kendisi hakkında 

olumsuz yargılardan çok paranoid korkular bu bozukluğa eĢlik etme taĢır. 

B. Sadece ġizofreni, Psikotik Özellikler Gösteren bir Duygudurum Bozukluğu, baĢka 

bir Psikotik Bozukluk ya da bir Yaygın GeliĢimsel Bozukluğun gidiĢi sırasında ortaya 

çıkmamaktadır.   

          

2.1.2.  ġizotipal KiĢilik Özellikleri ve Cinsiyet 

         ġizotipal kiĢilik özelliklerinin kadın ve erkekler arasında farklılaĢtığını öne süren 

pek çok çalıĢma vardır (Chapman ve ark. 1976; Raine 1992c; Venables ve Bailes 1994; 

Fossati ve ark. 2003; ġener ve ark. 2006). 

        Fossati ve arkadaĢlarının (2003); Ģizotipinin biliĢsel-algısal, kiĢilerarası ve 

dezorganize alt tiplerinden oluĢan üç faktörlü yapısının yaĢa ve cinsiyete göre 

değiĢmeyen bir özellik olarak kalacağını öne sürdükleri çalıĢmalarında; yaĢ ortalaması 

16 olan Ġtalyan lise öğrencileri ile yaĢ ortalaması 22 olan Ġtalyan üniversite 
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öğrencilerine uyguladıkları  ġKÖ sonucunda; kadın, erkek sayısının eĢit dağıldığı, bu iki 

gruptan yaĢları daha genç olanların yaĢları büyük olanlara göre  ġKÖ‟den daha yüksek 

skorlar aldıklarını; kadınların  referans düĢünceleri ve aĢırı sosyal anksiyete 

skorlarından yüksek puan alırken, erkeklerin yakın arkadaĢ yokluğu, sınırlı afekt 

(duygulanım) ve tuhaf davranıĢ skorlarından daha yüksek puanlar aldıklarını 

göstermiĢlerdir. Bununla birlikte ġKÖ‟nin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik 

uyarlamasını yapan ġener ve arkadaĢları da (2006); ortalama toplam ġKÖ ve kiĢilerarası 

Ģizotipi puanının erkeklerde kadınlardan anlamlı olarak daha yüksek olduğunu, 

dezorganize Ģizotipi alt ölçek puanının ise yine erkeklerde kadınlardan daha yüksek 

olmaya eğilimli olduğunu, ölçeğin biliĢsel-algısal alt tipi puanlarının ise cinsiyetler 

arasında anlamlı bir fark göstermediğini bulgulamıĢlardır. Dokuz alt ölçeği ayrı ayrı 

değerlendirdiklerinde ise ġener ve arkadaĢları (2006) kadınların sadece büyüsel düĢünce 

ve garip inanıĢlar skorunun erkeklerden anlamlı derecede yüksek, erkeklerin ise 

Ģüphecilik, kısıtlı duygulanım, yakın arkadaĢ yokluğu ve garip davranıĢ puanlarının 

kadınlara göre anlamlı derecede yüksek olduğu, sosyal anksiyete, sıra dıĢı algısal 

yaĢantılar, garip konuĢma ve referans alt ölçekleri açısından ise cinsiyete göre bir fark 

olmadığını bildirmiĢlerdir. 

       Yukarıdaki bulgularla tutarlı olarak; Ģizotipal özellikler ve cinsiyet arasındaki 

iliĢkiyi ele alan çalıĢmalarda; kadınların ġKB‟nin pozitif semptomlarının bir özelliği 

olan, Algılamada Sapmalar ve Büyüsel DüĢünce Ölçekleri‟nden  daha yüksek skorlar 

alırken (Claridge 1987; Raine 1992; Venables ve Bailes 1994), erkeklerin ise ġKB‟nin 

negatif semptomlarından daha yüksek skorlar aldıkları gibi (Raine 1992; Venables ve 

Bailes 1994), Sosyal ve Fiziksel Anhedoni Ölçekleri‟nden de kadınlardan daha yüksek 

skorlar aldıkları (Chapman ve ark. 1976; Claridge ve ark. 1996) bildirilmiĢtir. 

       Voglmaier ve arkadaĢları (2005) araĢtırmalarında, DSM-IV‟e göre ġKB tanısı alan 

kadın ve erkeklerin biliĢsel profillerini karĢılaĢtırmıĢlardır. Bu çalıĢma, ġKB tanısı 

almıĢ kadın ve erkeklerin nöropsikolojik profillerinin karĢılaĢtıran ilk çalıĢma olması 

açısından önem taĢımaktadır. ÇalıĢmada DSM-IV kriterlerine göre ġKB tanısı almıĢ, 26 

sağ elli kadın ve 31 sağ elli erkek; sağlıklı 24 sağ elli kadın ve 23 sağ elli erkekten 

oluĢan kontrol grubuyla karĢılaĢtırılmıĢtır. ġKB hastalarının  Eksen-I bipolar ve psikotik 

bozukluk tanısı almamasına ve Ģu an depresif bir bozukluk göstermemesine dikkat 

edilmiĢtir. ġizofreni tanısı almıĢ kadın ve erkeklerin nöropsikolojik profiline benzer 

Ģekilde, ġKB‟li kadın katılımcıların, sağlıklı kadın katılımcılara kıyasla  nöropsikolojik  
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test performanslarında orta düzeyde genel bir düĢüĢ olduğu ve ġKB‟li erkek  

katılımcılardan daha hafif düzeyde biliĢsel bozukluklar gösterdiği saptanmıĢtır. Bu 

çalıĢmanın bulguları; ġKB‟li kadın katılımcılar ile ġKB‟li erkek katılımcıların 

nöropsikolojik profilinin, özellikle soyutlama ve sözel öğrenme alanlarında 

farklılaĢtığını, ġKB‟li kadın hastalarda depresif semptomların biliĢsel  iĢlevler üzerinde 

etkili olabileceğini ortaya koymuĢtur. Ayrıca çalıĢmanın bulguları, Ģizofrenide cinsiyet 

farklılıklarını inceleyen  çalıĢmaların (Seidman ve ark. 1997; Goldstein ve ark. 1998) 

bulgularıyla  tutarlıdır.  

 

2.2.  ġizotipal KiĢilik Eğilimlerinin Ölçülmesi 

        ġizotipal kiĢilik özelliklerinin değerlendirildiği pek çok kendini değerlendirme 

ölçekleri klinisyenler/araĢtırmacılar tarafından geliĢtirilmiĢtir. 1960‟dan bu yana Loren, 

Jean Chapman ve arkadaĢları Ģizotipinin birbirinden bağımsız çeĢitli boyutlarını 

değerlendiren kendini değerlendirme ölçeklerinden oluĢan bir batarya  geliĢtirmiĢlerdir. 

Bunlar; Algılamada Sapmalar Ölçeği (ASÖ) (Chapman ve ark. 1978), daha çok pozitif  

Ģizotipal özellikleri saptayan Büyüsel DüĢünce Ölçeği (BDÖ) (Eckblad ve Chapman 

1983), daha çok negatif Ģizotipal özelliklerle iliĢkili olan Sosyal Anhedoni Ölçeği 

(SAÖ) (Mishlove ve Chapman 1985) ve Fiziksel Anhedoni Ölçeği‟dir (FAÖ) (Chapman 

ve ark. 1985). Meyer‟in (1999) iki yıllık izleme çalıĢmasının sonucunda; BDÖ‟nün 

Ģizotipal kiĢilik özelliklerini yordamada diğerlerinden daha baĢarılı olduğu, iki yıllık 

kararlılığı en yüksek olanın FAÖ olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Öte yandan Chapman ve 

arkadaĢlarının (1994) 10 yıllık izleme çalıĢması ile; BDÖ ve ASÖ‟nün DSM-III-R‟deki, 

psikotik bozuklukları, Ģizotipal özellikleri ve psikoz benzeri yaĢantıları baĢarıyla 

yordadığı görülmüĢtür. Lenzenweger de (1994) bu ölçeklerin psikoza yatkınlığı 

değerlendirmede geçerli ve güvenilebilir olabileceğini öne sürmüĢtür. Ancak buna 

rağmen bu ölçeklerin DSM-IV‟e göre Ģizotipal kiĢilik özelliklerini tam olarak 

yansıtmadığı ileri sürülmüĢtür (Raine ve Benishay,1995). Bu doğrultuda, Ģizotipal 

kiĢilik özelliklerini değerlendiren pek çok kendini değerlendirme ölçeği geliĢtirilmiĢtir. 

Bunlar; Oxford-Liverpoll Duygular ve Deneyimler Envanteri (Mason ve ark. 2005), 

Rust Ģizotipal Kognisyonlar Envanteri (Rust 1988) MMPI-2 (Minnesota Multiphasic 

Personality  Inventory-2) Ģizofreniye yatkınlık skalası  (Bolinskey ve ark. 2001; 2003) 
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ve Ģizofrenizm ölçeği (Venables ve ark. 1990) olarak bildirilmektedir. ġizotipal kiĢilik 

özelliklerini değerlendiren ölçekler Tablo 1‟de özetlenmiĢtir. 

 

Tablo 2-1: Psikoz riskini ve/veya Ģizotipinin boyutlarını ve/veya Ģizotipal kiĢilik 

bozukluğunu değerlendiren ölçekler –AtbaĢoğlu ve arkadaĢları (2003)’ten 

Anket/Ölçek Kullanım alanı Özgün çalıĢma 

Fiziksel Anhedoni Ölçeği (FAÖ) 1.Psikoz riskinin değerlendirilmesi 

2.ġizotipinin boyutlarından birinin ölçümü 

Chapman LJ. ve ark. (1976) 

Eysenck Psikotisizm Ölçeği KiĢiliğin bir boyutu olarak psikoza 

yatkınlığın değerlendirilmesi 

Eysenck HJ. ve Eysenck 

SBG. (1976) 

Algılamada Sapmalar Ölçeği 

(ASÖ) 

1. Psikoz riskinin değerlendirilmesi 

2.ġizotipinin boyutlarından birinin 

Ģiddetinin ölçümü 

Chapman ve ark. (1978) 

MPII Psikotisizm Ölçeği Psikoza yatkınlığın değerlendirilmesi Golden RR. ve Meehl PE. 

(1979) 

Psikoz ve Psikoz Benzeri El Kitabı Varsanıların ve Schneiderian sanrıların 

hafif biçimlerinin Ģiddetinin altı madde ile 

ölçümü 

Chapman LJ. ve Chapman 

JP. (1980) 

Büyüsel DüĢünce Ölçeği (BDÖ) 1.Psikoz riskinin değerlendirilmesi 

2. ġizotipinin boyutlarından birinin 

Ģiddetinin ölçümü 

Eckblad M. ve Chapman 

LJ. (1983) 

Sosyal Anhedoni Ölçeği (SAÖ) 1.Psikoz riskinin değerlendirilmesi 

2. ġizotipinin boyutlarından birinin 

Ģiddetinin ölçümü 

Mishlove M. ve Chapman 

LJ. (1985) 

ġizofrenizm Ölçeği ġizotipinin Ģiddetinin ölçümü Venables PH. ve ark. 

(1990) 

ġizotipal KiĢilik Ölçeği (ġKÖ) 1. Genel popülasyonda Ģizotipal kiĢilik 

bozukluğunun taranması 

2. Dokuz Ģizotipi boyutunun Ģiddetinin 

ölçümü 

Raine A. (1991) 
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        ġKÖ, üniversite öğrencileri (Raine 1991), klinik popülasyonlar (Vollema ve 

Hoijtink 2000), Ģizofreni hastalarının birinci dereceden yakınları (Kremen ve ark. 1998; 

Yaralian ve ark. 2000) ile genel popülasyonda (Raine 1991) yürütülen pek çok 

çalıĢmada kullanılmıĢtır. Faktör analizi çalıĢmaları ile Ģizotipinin 9 alt ölçeği, DSM-

IV‟deki üç temel boyuta indirgenmiĢtir: pozitif semptomlar (referans düĢünceleri, tuhaf 

inanıĢlar/büyüsel düĢünce, sıradıĢı algısal yaĢantılar, Ģüphecilik ve paranoid düĢünceler 

gibi); negatif semptomlar (uygunsuz/kısıtlı afekt, yakın arkadaĢ yokluğu, aĢırı sosyal 

anksiyete); dezorganize semptomlar (tuhaf düĢünme/konuĢma, tuhaf-egzantrik 

davranıĢ/görünüm) olarak belirlenmiĢtir. ġKÖ‟de bu alt tipler, biliĢsel-algısal, 

kiĢilerarası ve dezorganize olarak belirlenmiĢ ve Ģizofrenideki pozitif, negatif, 

dezorganize alt tipleriyle benzer nitelikte olduğu görülmüĢtür (Raine ve ark. 1994). Pek 

çok faktör analizi çalıĢması da (Raine ve ark. 1994; Claridge ve ark. 1996; Vollema ve 

Hoijtink 2000; Rosi ve Daneluzzo 2002; Vollema ve Postma 2002) ġKÖ‟nün üç 

faktörlü yapısını desteklemiĢtir. 

        Raine ve Benishay (1995) Ģizotipinin üç temel özelliğine duyarlılığının daha pratik 

bir Ģekilde değerlendirilmesinin sağlanması için ġKÖ‟nün kısa formunu (ġKÖ-K) 

oluĢturmuĢlardır. 22 sorudan oluĢan bu kendini değerlendirme ölçeğinin çeĢitli 

üniversite öğrencilerinden oluĢan örneklemlerde geçerlilik ve güvenilirlik çalıĢması 

yapılmıĢtır (Bailey ve Swallow 2004; Ayçiçeği ve ark. 2005; Schiffman ve ark. 2005).  

ve ġKÖ-K‟nın Türkçe uyarlamasında (Ayçiçeği ve ark. 2005); ölçeğin pozitif ve negatif 

olmak üzere Ģizotipinin 2 alt tipini en iyi Ģekilde değerlendirdiği ileri sürülmüĢtür. 

ġKB‟nin ikili ve üçlü faktör yapısı Tablo 2‟de gösterilmiĢtir. 

Tablo 2-2: ġizotipinin ikili ve üçlü faktör yapısı-ġener ve arkadaĢları (2006)’dan. 

 
BiliĢsel-algısal Ģizotipi KiĢilerarası Ģizotipi Dezorganize Ģizotipi 

Pozitif ġizotipi 

Referans fikirleri.  

Garip inanıĢ-büyüsel düĢünce.  

SıradıĢı algısal yaĢantı. 

ġüphecilik. 

 Garip davranıĢ 

Garip konuĢma. 

Negatif ġizotipi 

 Sosyal anksiyete. 

Kısıtlı duygulanım. 

Yakın arkadaĢ yokluğu. 

ġüphecilik 
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2.3. ġizofreni ve ġizotipal KiĢilik Bozukluğu 

ġizofreni ve ġKB arasındaki iliĢkiyi açıklayan üç model vardır:  

       Bunlardan ilkine göre; Ģizofreni ve ġKB birbirinden ayrı iki bozukluktur, sadece 

yüzeysel benzerlikler gösterir. Bu hipotez iki bozukluk arasında ortak genetik 

faktörlerin olduğu hipotezinin tersine bir bulgudur ancak ġKB‟nin  klinik popülasyonun 

yanı sıra sağlıklı kiĢiler arasında da ortaya çıkması bu bulguyu açıklayabilir. 

      Ġkinci hipotez bu iki bozukluğun aynı olduğunu fakat ciddiyet düzeylerinin 

farklılaĢtığını savunur. Yani aslında bu iki bozukluk sadece anormalliğin kapsamında 

farklılaĢır.  

       Son olarak üçüncü hipotez iki bozukluğun da etiyolojik ve genetik açıdan kısmen 

de olsa örtüĢtüğünü; her ikisinin de ortak risk ve yatkınlık faktörleri (Voglmaier ve ark. 

2005) taĢıyarak Ģizofreni spektrumunun bir parçasını paylaĢtıklarını savunur. Yani bu 

hipoteze göre her iki bozukluk da Ģizofreni spektrumu içerisindedir ve ġKB‟li hastalar 

psikoz değildir ve Ģizofrenideki kadar ciddi düzeyde biliĢsel bozulma göstermezler 

(Kaynak: Siever ve ark. 2002  p.157-158). 

       Siever ve arkadaĢları (2002) çalıĢmalarında bu iki bozukluk arasındaki farklılıkların 

temelini en iyi üçüncü hipotezin açıkladığını aktarmıĢlardır. Ayrıca bu hipotezin 

psikozun temelinin ve Ģizofrenideki biliĢsel bozuklukların da daha iyi anlaĢılmasına; 

Ģizofreninin geliĢimindeki genetik ve çevresel faktörlerin çözülmesine de katkı 

sağlayacağı yönünde görüĢler olduğunu bildirmiĢlerdir.  

 

2.3.1. ġizofreni ve ġizotipal KiĢilik Bozukluğu Arasındaki Benzerlikler/Farklılıklar  

Hem ġKB tanısı almıĢ kiĢiler, hem de Ģizofreni hastalarının psikopatolojisinde 

biliĢsel-algısal semptomlar (psikozdakine benzer) ve kognitif dezorganizasyon (Siever 

ve ark. 1993; Raine ve ark. 1994, Bergman ve ark. 2000) gibi benzer semptomlar 

görülür. Daha kapsamlı araĢtırmalar, Ģizofreni hastalığında daha ciddi düzeyde biliĢsel 

bozukluklar görülse de,  hem Ģizofreni hastalığında hem de ġKB‟de görülen benzer 

biliĢsel bozuklukların, hastalığın oluĢumunda bir beliryecilik iĢlevi taĢıdığını 

göstermiĢtir (Siever ve ark. 2002). Ayrıca bu iki hastalık klinik semptomları açısından 

da benzerlikler gösterir. ġKB, borderline kiĢilik bozukluğu gibi baĢka bir kiĢilik 

bozukluğu ile benzer özellikler göstermesinin yanı sıra daha çok Ģizofreniye benzediği 

bilinmektedir  (McGlashan 1986). 
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2.3.1.1.  Genetik Faktörler 

        Ġkiz kardeĢler ve evlat edinilmiĢ kiĢiler ile yapılan aile çalıĢmaları; ġKB ve 

Ģizofreni arasında genetik bir iliĢkinin olduğunu; ġKB‟li kiĢilerin akrabalarında ġKB 

yaygınlığının arttığını göstermiĢtir (Kendler ve ark. 1981; Baron ve ark. 1983; 

Gunderson ve ark. 1983; Siever ve ark. 1990). Ayrıca ġKB‟li bireylerin ailelerinde 

Ģizofreniyle iliĢkili bozuklukların  ve Ģizofreninin görülme yaygınlığı da daha yüksektir   

(Schulz ve ark. 1986; Battaglia ve ark. 1995). Benzer Ģekilde soy geçmiĢinde Ģizofreni 

olan kiĢilerin, hem Ģizofreni hem de ġKB tanısı alma riski daha yüksektir (%6.9, %6.5) 

(Kendler ve ark. 1993). Park ve arkadaĢlarının (1995) ve Roxborough ve arkadaĢlarının 

(1993) çalıĢmalarında Ģizofreni hastalarının kendisi Ģizofreni hastalığından 

etkilenmemiĢ, sağlıklı aile bireylerinin dahi, biliĢsel test performanslarının düĢük 

olduğunun gözlenmesi Ģizotipi/Ģizofrenide endofenotipik (hastalığa genetik yatkınlık) 

yaklaĢımın önemini desteklemektedir. 

Tüm bu gözlemler, ġKB ve Ģizofreninin bir ya da daha fazla genotipi 

paylaĢabileceğini göstermektedir. Bu iki bozukluk, birbirinden ayrı kalıtıma sahip gibi 

görünseler de her ikisi de dikkat bozuklukları ve psikoza benzer semptomlar gibi benzer 

bozukluklar/özellikler gösterirler (Kendler ve ark. 1991). 

 

2.3.1.2. Nöroanatomi ve Nöropsikoloji 

       Yapısal görüntüleme (Manyetik Rezonans Görüntülme (MRI) ) çalıĢmaları; 

ġKB‟li kiĢilerin spesifik yapısal anormalliklerinin Ģizofrenide görülene benzer olmakla 

birlikte, genel olarak daha az geniĢlikte ve daha küçük beyin alanlarıyla sınırlı olup 

Ģizofrenide olduğu kadar geniĢ beyin alanlarını kaplamaz (Dickey ve ark. 2000). 

      Siever ve arkadaĢlarının (2002) ġKB‟de biliĢsel iĢlevleri ve beyin iĢlevlerini 

açıklayan araĢtırmaları ele aldıkları çalıĢmalarında; nörogörüntüleme çalıĢmalarının 

hem ġKB tanısı alanların hem de Ģizofreni hastalarının temporal lob hacminde 

anormallikler oluĢtuğunu, fakat ġKB tanısı alanlarda, Ģizofreni hastalığındaki gibi 

frontal kortekste hacimsel bir azalma görülmediğini, talamik çekirdeğin (pulvinar) 

temporal bağlantılara ve duyusal kortekse projeksiyonlarının her iki bozuklukta da 

azaldığını, fakat mediodorsal çekirdeğin frontal kortekse projeksiyonunun, Ģizofreni 

hastalarında azaldığı gözlenirken; ġKB‟li bireylerde azalma gözlenmediğini 

aktarmıĢlardır. 
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       Sağlıklı kiĢilerle yapılan MRI çalıĢmaları prefrontal korteksteki anormalliklerin, 

Wiskonsin Kart EĢleme Testi‟ndeki (WKET) hata oranı ile iliĢkili olduğunu 

göstermiĢtir. Superior temporal hacimdeki anormalliklerin ise; sağlıklı kiĢilerle 

karĢılaĢtırıldığında, ġKB tanısı almıĢ kiĢilerde Kalifornia Sözel Öğrenme Testi‟ndeki 

(CSÖT) performans ve kognitif dezorganizasyon semptomları ile iliĢkili olduğu 

saptanmıĢtır  (McCarley ve ark.,1996). 

  Son  yıllarda yapılan MRI çalıĢmaları; ġKB‟li kiĢilerde Ģizofrenide görülene 

benzer Ģekilde sol Süperior Temporal Girustaki (STG) gri madde hacminde azalma 

olduğunu göstermiĢtir (Dickey ve ark. 1999; Downhill ve ark. 2000). Ayrıca Dickey ve 

arkadaĢlarının (1999) çalıĢmalarında ġKB‟li kiĢilerde Ģizofrenide gözlendiği gibi 

amigdala/hipokampüs kompleksi ve parahipokampüs alanlarında hacim azalması ve 

parahipokampal alandaki sağ/sol asimetrisinde azalma gözlenirken; Downhill ve 

arkadaĢları (2001) hem ġKB‟li kiĢilerin hem de Ģizofreni hastalarının sadece STG 

alanında değil tüm temporal alan hacminde azalma olduğunu belirtmiĢlerdir. 

        Yapılan çalıĢmalar Ģizofreni hastalarında STG‟deki hacim azalmasının psikotik 

özelliklerle iliĢkili olmadığını göstermiĢtir (Pearlson ve ark. 1997; Hirayasu ve ark. 

1998). Bu bulgu ile tutarlı olarak ġKB‟li kiĢilerde de STG anormalliklerinin Ģizofreni 

hastalarıyla benzer Ģekilde linguistik ve sözel öğrenme bozuklukları iliĢkili olduğu 

bulgulanmıĢtır (Voglmaier ve ark. 1997).  

        Dickey ve arkadaĢlarının (1999) çalıĢmalarında da; sol STG‟nin dil süreci için 

önemli bir alan olduğu, dolayısıyla ġKB‟li kiĢilerin temporal lob anormallikleri (sol 

STG‟deki hacim azalması) nedeniyle biliĢsel ve dil/düĢünce prosesinde bir takım 

anormallikler gösterdiği bildirilmiĢtir. ġizofreni hastalarının ise hem STG hem de 

medial temporal alanlarda hacim azalması gösterdiği belirtilmektedir (Schlaepfer ve 

ark. 1994; Zipursky ve ark. 1994; Flaum ve ark. 1995). Bu bulgudan yola çıkarak 

Dickey ve arkadaĢları (1999) ġKB tanısı alanlarda iĢitsel halüsinasyonlar, paranoid 

düĢnceler gibi psikotik semptomların görülmemesinin bu kiĢilerde medial temporal 

alanlarda hacim azalmasının olmamasıyla açıklanabileceğini öne sürmüĢlerdir. 

Silbersweig ve arkadaĢlarının (1995) Ģizofreni hastalarıyla yaptıkları nörogörüntüleme 

çalıĢmalarında halüsinasyonlar sırasında Ģizofreni hastalarının hipokampal aktivasyonda 

anormallikler olduğunun saptanması da bu bulguyu destekler niteliktedir. 

        ġKB‟li kiĢilerde ve Ģizofreni hastalarında STG‟de hacim azalmasının; Ģizofreni 

spektrumunun biyolojik bir belirleyecisi, bir baĢka deyiĢle „endofenotip‟in bir 
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kompenenti olabileceği belirtilmektedir. Yani STG‟deki hacim azalmasının hastalığa 

biyolojik bir yatkınlığın göstergesi olduğu, bu biyolojik yatkınlıkla birlikte çevresel 

faktörlerin Ģizofreni epizodunu harekete geçirebileceği düĢünülmüĢtür (McCarley ve 

ark. 1996). 

       Korpus kollozumun splenyumunun (inferior temporal alanla bağlantılı, superior 

temporal alanın  parçası) Ģizofreni hastalarında ve ġKB‟li kiĢilerde sağlıklı bireylere 

göre daha küçük olduğu, fakat ġKB‟li bireylerde Ģizofreni hastalarıyla 

karĢılaĢtırıldığında daha büyük olduğu gösterilmiĢtir (Downhill ve ark. 2000). 

       Yine ġKB‟li kiĢilerde, sağlıklı kiĢilerle karĢılaĢtırıldığında striatumda putamen 

anlamlı olarak daha küçükken; Ģizofreni hastalarında sağlıklı kiĢilerden anlamlı olarak 

daha büyük olduğu gözlenmiĢtir   (Shihabuddin ve ark. 2001). 

        Hazlett ve arkadaĢları (1999) tarafından yapılan talamusun MRI çalıĢmasında, 

ġKB‟li kiĢilerin  ve Ģizofreni hastalarının talamik hacminde anormallikler saptanmıĢtır.  

Byne ve arkadaĢlarının (2001) çalıĢmalarında ise; hem Ģizofreni hem de ġKB‟li 

hastalarda talamusun pulvinar çekirdeğindeki hacmin (temporal alanlara ve duyusal 

kortekse projeksiyonları olan) sağlıklı kontrollere göre azaldığı ancak talamusun 

mediodorsal çekirdeğindeki (MDN) hacmin (frontal kortekse projeksiyonu olan)  sadece 

Ģizofreni hastalarında  azalmıĢ olduğu saptanmıĢtır. 

        Fonksiyonel nörogörüntüleme çalıĢmaları da Ģizofreni ve ġKB‟nin benzeyen ve 

farklılaĢan özellikleri ortaya koymuĢtur; 

ġizofrenide fonksiyonel nörogörüntüleme çalıĢmalarında; sağlıklı kiĢilerde 

WKET sırasında Dorsolateral Prefrontal Korteks‟de (DLPFK) bölgesinde metabolik 

aktivitede artıĢ saptanırken; Ģizofreni hastalarında bu artıĢın izlenmediği (Berman ve 

ark.,1986) Ģizofreni hastalarındaki DLPFK bölgesel kan akımlarının, sağlıklı kiĢilerden 

daha düĢük olduğu gözlenmiĢtir (Weinberger ve ark. 1986). Bu hipoaktivasyonun 

dikkatle ya da genel olarak soyutlamadaki iĢlevsel bozukluklarla açıklanmadığı da 

kanıtlanmıĢtır (Berman ve ark. 1998). Bu sonuçlar, katılımcıların test performansları ile 

karĢılaĢtırıldığında; DLPFK‟de metabolik aktivitesi daha fazla olan Ģizofreni 

hastalarının WKET performansları daha iyi bulunmuĢtur (Berman ve ark. 1986; 

Weinberger ve ark. 1986). Ancak WKET performansında olumsuz etkinin doğrudan 

DLPFK ile değil; beyindeki diğer bölgelerin de iĢlevsel bozukluğundan kaynaklandığını 

belirten çalıĢmaların (Haut ve ark. 1996) yanı sıra;  Ģizofrenide prefrontal kortekste 

(PFK) artıĢ olduğunu bulgulayan çalıĢmalar da bulunmaktadır (Manoach 2003). 
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Buchsbaum ve arkadaĢlarının (1997; 1997a) ġKB‟li kiĢiler ile sağlıklı kiĢilerin 

WKET sırasındaki serebral kan akımı değiĢikliklerini karĢılaĢtırdıkları SPECT (Single- 

Photon Emission Computed Tomographf) çalıĢmalarında ġKB‟li kiĢilerin sağlıklı 

bireylerden farklı aktivasyon paternleri gösterdiklerini öne sürmüĢlerdir. Bu 

araĢtırmadaki bulgular; 

 Sağlıklı kiĢilerde frontal alanda en büyük aktivasyonun presantral girusda 

gözlenirken, Ģizotipal hastalarda orta frontal girusta gözlenmesi, 

 Hem sağlıklı kiĢilerde hem de ġKB‟li bireylerde en büyük aktivitenin sağ 

hemisfere nazaran sol hemisferde gözlenmesi, 

 Sağlıklı kiĢilerde  WKET test performansı ile sol prefrontal aktivasyon 

ile iliĢkili bulunurken Ģizofreni bulguları ile benzer Ģekilde ġKB‟de 

böyle bir iliĢkinin saptanmaması, 

 ġKB‟li kiĢilerde WKET‟de iyi bir performans ile sağ inferior frontal 

girustaki kan akımı aktivasyonu arasında pozitif bir korelasyon 

bulunurken, WKET‟de kötü bir performans ile orta sağ frontal girustaki 

(dorsalateral prefrontal korteksin bir parçası) kan akımı aktivasyonunun 

korale bulunması olarak belirtilmiĢtir. 

         Buchsbaum ve arkadaĢlarının (2002) yürüttüğü Pozitron Emisyon  Tomografisi 

(PET) çalıĢmasında  kelime listesi öğrenme testi sırasında ġKB‟li bireylerde anormal 

laterilizasyon ve hem temporal hem de prefrontal aktivasyonun normale göre azalmıĢ 

olduğu gözlenmiĢtir. 

        Sonuç olarak, fonksiyonel nörogörüntüleme çalıĢmaları, hem Ģizofrenide hem de 

ġKB‟de  frontal  aktivasyonda anormallikler olabileceğini  fakat ġKB‟li bireylerde 

frontal aktivasyon gerektiren görevlerde tamamlayıcı alternatif alanların bu eksikliği 

kapatabileceğini  ileri sürmektedir.  

         Metabolik aktivite ile ilgili nörogörüntüleme çalıĢmaları; Ģizofreni hastalarıyla 

karĢılaĢtırıldığında ġKB‟li bireylerde dopaminerjik subkortikal aktivitenin nispeten 

azaldığını göstermektedir. Bu bulgu, Ģizofreni hastalarıyla benzer Ģekilde ġKB‟de 

biliĢsel bozuklukların çalıĢma belleği, sözel öğrenme ve dikkat gibi alanlarda 

görülmesinin nedenini açıklamaktadır (Siever ve ark. 2002). 

Hazzlet ve arkadaĢlarının (1999) yürüttüğü talamik çekirdek aktivasyonunu 

inceledikleri PET çalıĢması sırasında „kelime öğrenme testi‟ sırasında Ģizofreni 
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hastalarında mediodorsal çekirdeğindeki metabolizmaya iliĢkin azalma görülmüĢ ancak 

bu durum  ġKB‟li kiĢilerde ve sağlıklı kiĢilerde gözlenmemiĢtir. Aynı test sırasında  

ġKB‟li kiĢilerde ventral putamende glikoz metabolizma oranının yükseldiği 

görülmüĢtür. Bu durumun dopaminin bu alanda baskılanmasına, bir baĢka deyiĢle 

ventral putamende azalmıĢ dopaminerjik aktiviteye neden olduğu; bunun tersine 

Ģizofreni hastalarında ise  ventral putamende  glikoz metabolizma oranının azaldığı, bu 

sebeple de bu alanda dopaminin arttığı, yani Ģizofrenide ventral putamende azalmıĢ 

glikoz metabolizma oranının, artmıĢ dopaminerjik aktiviteye neden olduğu 

belirtilmiĢtir. YükselmiĢ subkortikal dopaminerjik aktivite Ģizofrenideki psikotik 

semptomlarla iliĢkilidir. Dolayısıyla ġKB‟de azalmıĢ subkortikal dopaminerjik aktivite 

psikotik semptomların ortaya çıkmasını engellemektedir (Siever ve ark. 2002).  

       Labaratuar çalıĢmaları (Siever ve ark. 1995; Buchsbaum ve ark. 1997) ġKB‟li 

bireylerde Ģizofreni hastalığında da gözlendiği gibi ventriküler beyin oranının (VBO) 

yükseldiğini göstermiĢtir. Siever ve arkadaĢlarının (1995) çalıĢmalarında, lateral 

ventriküldeki ve frontal çatalda ventrikül beyin oranındaki (VBO) yükselme ile WKET 

performansı arasında bir korelasyon bulgulamıĢtır. Ayrıca yine bu çalıĢmada, „düzgün 

göz takibi hareketleri‟ performans bozukluğu ve frontal çatalda VBO‟daki artıĢ ile 

Sürekli Performans Testi‟nde (SPT) bozulmuĢ uyaranlardaki hata oranlarının gözden 

kaçması arasında bir korelasyon bulunmuĢtur. 

       Nakamura ve arkadaĢlarının (2005), ġKB tanısı almıĢ 15 erkek katılımcıyı, 

Difüzyon Tensör Görüntüleme (DTG) yöntemini uygulayarak sağlıklı 15 erkek 

katılımcı ile karĢılaĢtırdıkları çalıĢmalarında; Ģizofrenide DTG yöntemi ile yapılan 

çalıĢmaların, fronto-temporal konnektivite ile iliĢkili iki önemli beyaz madde 

alanlarından; unsinat fasikülüs ve singulum demetinde anormallikler olduğunu 

gösterdiğini bildirmiĢler ve bu doğrultuda çalıĢmalarında da beklenildiği gibi ġKB‟li 

katılımcılarda Ģizofrenidekine benzer Ģekilde unsinat fasikülüste azalma gözlendiğini; 

fakat Ģizofreniden farklı olarak, singulum demeti ölçümleri arasında, ġKB‟li katılımcılar 

ile sağlıklı katılımcılar arasında bir fark gözlenmediğini bulgulamıĢlardır. Bu 

bulgulardan yola çıkarak; ġKB‟de, Ģizofrenideki gibi unsinat fasikülüsün azalmasının, 

ġKB‟de fronto-temporal konnektivite ile iliĢkili bozuklukların gözlenebilceğine; 

singulum demeti ölçümlerinde bir farklılık olmamasının ise, Ģizofrenide görülenin 

tersine ġKB‟de neokortikal-limbik konnektivite ile iliĢkili bozuklukların 

gözlenmeyeceğine iĢaret ettiğini öne sürmüĢlerdir. Ayrıca araĢtırmalarında; ġKB‟de sağ 
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unsinat fasikülüsteki azalmanın; referans düĢünceleri, Ģüphecilik, sınırlı afekt 

(duygulanım), sosyal anksiyete gibi klinik belirtiler ile iliĢkiliyken; sol unsinat 

fasikülüsteki azalmanın ise genel zekâ, sözel-görsel bellek ve yürütücü iĢlevler gibi 

biliĢsel fonksiyonlar üzerindeki performans ile iliĢkili olduğunu açıklamıĢlardır. 

 

            Yapılan nöropsikolojik çalıĢmalar, hem ġKB‟de hem de Ģizofrenide dikkat ve 

bilgi iĢleme bozuklukları görüldüğünü göstermiĢtir (Siever ve ark. 1982; Siever ve ark. 

1984; Siever ve ark. 1989; Lenzenweger ve ark. 1991; Siever ve Davis 1991; Raine ve 

ark. 1992; Cadenhead ve ark. 1993; Lenzenweger 1994; Trestman ve ark. 1995; Keefe 

ve ark. 1997; Voglmaier, Seidman ve ark. 1997; O'Driscoll ve ark. 1998; Niznikiewicz 

ve ark. 1999; Cadenhead, Light ve ark. 2000; Cadenhead ve ark. 2000; Kimble, Lyons 

ve ark. 2000; Niznikiewicz ve ark. 2000; Voglmaier ve ark. 2000). 

 

         ġKB‟nin nöropsikolojisisinde dorsalateral prefrontal ve temporal lob yapılarıyla 

iliĢkili nöronal sistemdeki bozukluklar yatmaktadır. Bu  durum, bu sistem üzerindeki bir 

ya da daha fazla alanda bozukluğa neden olur. Örneğin, Ģizofreni hastalarında 

WKET‟deki düĢük performansın DLPFK bozukluğu ile iliĢkili olduğu çeĢitli 

araĢtırmalarca (Weinberger 1987; Seidman ve Margles 1994) gösterilmiĢtir. Buna 

karĢın WKET‟nde kategori oluĢturmadaki güçlüklerin  temporal lob alanlarındaki gri 

madde  azalması ile iliĢkili olduğu (Nestor ve ark. 1993) perseveratif yanıtların ise 

frontal lob iĢlev bozukluklarının göstergesi olduğu bildirilmekte ve WKET‟de özellikle 

perseveratif  hata/tepki sayısındaki  artıĢın Ģizofreninin/Ģizofreni spektrumundaki 

bozuklukların karekteristik bir özelliğini oluĢturduğu belirtilmektedir (Butler ve ark. 

1992).  

     

        ġizofreni ve ġKB‟li bireylerin biliĢsel profillerinin karĢılaĢtırıldığı çalıĢmalar 

(Treastman 1995a; Harvey ve ark. 1996), ġKB‟li kiĢilerin Ģizofreni hastalarına göre 

daha hafif  düzeyde biliĢsel bozukluklar gösterdiğini ortaya koymuĢtur. Ancak ġKB‟li 

bireylerin biliĢsel profilinin  sağlıklı kiĢilerle karĢılaĢtırıldığı çalıĢmalar (Bergman ve 

ark. 1998; Farmer ve ark. 2000; Roitman ve ark. 2000; Voglmaier, Seidman ve ark. 

2000) ġKB‟li kiĢilerin Ģizofrenide görülene benzer Ģekilde; yürütücü iĢlevler, çalıĢma 

belleği, sözel öğrenme, bellek, uzamsal çalıĢma belleği, soyutlama, zihinsel esneklik 

gibi alanlarda bozukluklar gösterdiğini bulgulamıĢtır.  
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ġizofreni ve ġKB arasındaki benzer ve farklılaĢan nöroanatomik-nöropsikolojik 

özellikler aĢağıdaki gibi özetlenebilir: 

Yapısal Görüntüleme ÇalıĢmalarına Göre ġizofreni ve ġKB’nin Benzer Bulguları;    

1. Hem ġKB tanısı alanlarda hem de Ģizofreni hastalarında temporal lobdaki gri 

madde de azalma söz konusudur (ġKB‟de de amigdala/hipokampüs 

kompleksinin bazı alanlarında bozukluklar görülmesi muhtemeldir). 

2. Her iki bozuklukta da hemisferler arası bağlantıda azalma vardır ancak 

Ģizofrenide bu azalma daha ciddi düzeydedir. 

3. Her iki bozuklukta da talamusun pulvinar çekirdeği hacminde azalma vardır 

(Siver ve ark. 2002). 

 

ġizofreni hastaları ile ġKB‟li bireylerin sol superior temporal girus alanında hacim 

azalmasının yanı sıra baĢka biyolojik anormalliklerde paylaĢtıkları bildirilmektedir 

(Dickey ve ark.,1999): 

       1.DavranıĢsal olarak; her iki grupta gözle takip etme bozuklukları gösterir (Siever 

ve ark. 1990; Siever 1994; Clementz ve ark. 1995). 

      2.Nörokimyasal olarak; her iki gurupta dopaminerjik metabolizma bozuklukları 

görülmüĢtür (Siever ve ark. 1993). 

       3.Nöropsikolojik olarak; her iki grupta da dikkat bozuklukları görülür (Trestman, 

Keefe ve ark. 1995) ve semantik olarak benzer kelimeleri kümelendirmede zorluklar 

gözlenir bu durumun da sözel öğrenme bozukluklarına sebep olduğu bildirilmiĢtir 

(Voglmaier, Seidman ve ark. 1997). 

      4.Elektrofizyolojik olarak; Her iki grup da duysal kapılama bozuklukları gösterir 

(Perry ve ark.1997). Her iki grubunda sol ve sağ temporal elektrotlarında P3 

amplitudlarında azalma kaydedilmiĢtir (Salisbury ve ark. 1996). 

Bu iki bozukluk ise Ģu noktalarda farklılaĢır:  

1.ġizofreni hastalarının preforantal korteks hacminde azalma varken, ġKB tanısı 

alanların prefrontal korteks hacimleri normal düzeydedir. 

2. Prefrontal korteks ile iliĢkili mediodorsal çekirdek Ģizofreni hastalarında ġKB‟li 

bireylerden ve de sağlıklı kiĢilerden daha küçüktür. 
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3.ġKB‟li bireylerde dopaminerjik aktivitedeki azalmaya bağlı olarak putamen Ģizofreni 

hastalarından ve sağlıklı kontrollerden daha küçük olabilir (Siever ve ark. 2002). 

 

2.4. Endofenotip Kavramı: Psikoza Yatkınlığın Biyolojik Belirleyicileri 

         Psikiyatride „endofenotip yaklaĢımı‟ karmaĢık davranıĢları nörofizyolojik, 

biyokimyasal, endokrin, nöroanatomik, biliĢsel ya da nöropsikolojik bileĢenlerine 

indirgemek olarak tanımlanmıĢtır. Endofenotipleri ilk kez 1973‟te Gottesman ve 

Schields Ģizofreni ile ilgili genetik kuramları özetlerken, bir kimyasal test ya da 

mikroskopik inceleme ile saptanabilecek iç fenotipler olarak tanımlamıĢlardır. 

Endofenotipleirn genlerden kliniğe giden yolda ara özellikler olabileceğini ileri 

sürmüĢlerdir. „Ara fenotip‟, „biyolojik belirleyici‟ „eĢik altı özellik‟ gibi terimler 

endofenotiple eĢ anlamda kullanılmıĢtır. Endofenotip yaklaĢımı, karmaĢık genetik 

hastalıkların her birinin altında özgül bir nörolojik iĢlev bozukluğu olan temel bileĢenler 

buluduğuna iliĢkin varsayıma dayanarak oluĢturulmuĢtur. Bu fenotipler pek çok 

durumda açık bir klinik belirti ve bulgu oluĢturmadıkları için dıĢarıdan gözlenemezler, 

kesin olarak saptanabilmeleri için özgül ölçüm yöntemleri gerekmektedir (Özer ve 

Yazıcı 1995, Kaynak: Soygür ve ark. 1995 pp.84). 

Aday endofenotipler için ölçütler; 

 Endofenotip bir toplumda hastalık ile iliĢkilidir 

 Endofenotip genetik olarak kalıtılabilir. 

 Endofenotip durumdan bağımsızdır. 

 Aile içinde endofentip hastalık ile birlikte ayrılır 

 Probandlarla saptanmıĢ olan endofenotip, etkilenememiĢ akrabalarda 

genel toplumdan daha yüksek bulunur olarak belirtilmiĢtir (Gottesman ve 

ark. 1973; Gottesman ve ark. 2003, Kaynak: Soygür ve ark. 1995 pp.84). 

             „Endofenotip‟ kavramı göz önüne alındığında, Ģizofreni hastalarının birinci 

dereceden yakınlarında Ģizofreni geliĢmemiĢse dahi, Ģizofreni ile oldukça örtüĢen 

özellikleri olan ġKB‟nin diğer popülasyonlara göre daha yaygın olarak görüleceği 

beklenmektedir. Nitekim yapılan araĢtırmalar ġKB‟nin Ģizofreni hastalarının birinci 

dereceden yakınlarında daha sık görüldüğünü, ancak çoğu aile üyesinde de ġKB tanı 

kriterlerinin karĢılanmayabileceğini, buna karĢın Ģizofreni hastalarının akrabalarının 

çoğunda eĢik altı Ģizotipal özelliklerin gözlemlendiğini bildirmektedir (Yaralian ve ark. 
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2000; Asornow 2001). Bu bulgular doğrultusunda, Ģizofreni hastalarının akrabalarında 

ġKB ölçütlerini karĢılamayan, ancak genel toplumdan farklılık gösteren bazı özellikler 

olduğu düĢünülebilir (ġener ve ark. 2006). 

         ġizofreni hastalarının hastalıktan etkilenmemiĢ aile bireylerinin dahi, biliĢsel test 

performanslarının düĢük olduğunun bulunması (Roxborough ve ark. 1993; Park ve ark. 

1995), ayrıca Ģizofreni hastaların birinci dereceden akrabalarında yüksek düzeyde 

Ģizotipiye eğilim ile nörokognitif iĢlevlerde düĢük performans arasında daha güçlü bir 

iliĢki bulunurken (Conklin ve ark. 2002) diğer popülasyonlarda bir iliĢki bulunamaması 

ya da zayıf bir iliĢkinin saptanması (Laurent ve ark. 2002); Ģizofreni/Ģizotipi 

araĢtırmalarında „endofenotipik‟ yaklaĢımın önemini vurgulamaktadır. Normal 

toplumda da gözlenen Ģizotipal özelliklerin Ģizofreni de görülen bazı biliĢsel 

bozukluklarla iliĢkili olabileceği belirtilmektedir (Dinn ve ark. 2002). Özellikle hasta 

olmayan bir popülasyonda Ģizotipiye eğilimleri araĢtırmak, Ģizofreniye yatkınlığı 

belirlemesi açısından önem kazanmaktadır. ġizofreni hastalarının kendisi hastalıktan 

etkilenmemiĢ birinci dereceden akrabalarında sözel bellek, dikkat  (Keefe ve ark. 1997), 

yürütücü iĢlev (Faraone ve ark. 1995; Toomey ve ark. 1998) bozukluklarını gösteren 

pek çok çalıĢma varken, bazı çalıĢmalarda  (Laurent ve ark. 2000) Ģizofreni hastalarının 

hastalıktan etkilenmemiĢ birinci dereceden akrabaları ve Ģizotipal özellikler arasında bir 

iliĢki bulunmamıĢtır   

2.5.  ġizotipal KiĢilik Özellikleri ile ĠliĢkili bulunan BiliĢsel Bozukluklar 

       ġKB‟li kiĢilerin, sağlıklı kiĢilerle karĢılaĢtırıldığında sözel öğrenme, bellek, 

mekânsal çalıĢma belleği, soyutlama, zihinsel esneklik ve yürütücü  iĢlevlerde  bozulma 

gösterdikleri bildirilmektedir (Voglmaier ve ark. 1997; Farmer ve ark. 2000).  

     Klinik-dıĢı popülasyonda dahi Ģizotipal özellikler ve biliĢsel iĢlev bozuklukları 

arasındaki iliĢkiyi ortaya koyan pek çok çalıĢma vardır (Heydebrand, Weiser ve ark. 

2004; Meyer 2007; Hori ve ark. 2008; Matheson ve Langdon 2008; Noguchi ve ark. 

2008; Schurhoff ve ark. 2008; Szoke ve ark. 2008; Somers ve ark. 2009). 

     Treastman ve arkadaĢlarının (1995a) ġKB ve Ģizofreni ile iliĢkili olmayan kiĢilik 

bozukluğu olan hastaları yürütücü iĢlevler ve genel entelektüel iĢlevler açısından 

karĢılaĢtırdıkları çalıĢmalarında; ġKB tanısı olan kiĢilerin, diğer kiĢilik bozukluğu 

tanılarına sahip kiĢilerden farklı olarak Ģizofrenide olduğu gibi yürütücü iĢlevlerde 
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bozulma gösterirken, genel entelektüel yeteneklerinde bozulma göstermediğini 

saptamıĢlardır.  

        Roitman ve arkadaĢları (1997) çalıĢmalarında, ġKB‟li kiĢilerin SPT sırasında 

dikkat bozuklukları gösterdiğini bulgulamıĢlardır. Lees-Roitman ve arkadaĢlarının 

(2000) yürüttükleri çalıĢmada ise, ġKB‟li kiĢilerin uzamsal çalıĢma belleği bozuklukları 

gösterdikleri bulgulanmıĢtır. 

         Ayrıca öğrenme ve bellek ile ilgili yapılan çalıĢmalarda (Bergman ve ark. 1998); 

ġKB‟li kiĢilerin, sağlıklı kiĢilerle karĢılaĢtırıldığında Ģizofreni çalıĢmalarının 

bulgularına benzer Ģekilde daha düĢük öğrenme oranı gösterdiğini kanıtlamıĢtır.  

        Mitropoulou ve arkadaĢlarının (2002) çalıĢmalarında; DSM-IV kriterlerine göre 

48 ġKB tanısı almıĢ kiĢinin, 32 sağlıklı birey ve 22 ġKB dıĢında bir kiĢilik bozukluğu 

tanısı almıĢ kiĢi ile  Ģizofreni spektrumu ile özellikle iliĢkili olduğu bilenen alanlara 

(çalıĢma belleği, yürütücü iĢlevler, sözel ve görsel belek, öğrenme, geri-çağırma,  

yürütücü iĢlevler-enterferansa direnç becerisi) duyarlı nöropsikolojik testlerin 

uygulanarak değerlendirildiği araĢtırmalarının bulgularında; ġKB‟li kiĢilerin sağlıklı 

bireylerle karĢılaĢtırıldığında daha fazla biliĢsel bozukluk gösterdiği, bu biliĢsel 

bozuklukların da en fazla çalıĢma belleği, öğrenme, geri-çağırma alanlarında 

gözlenirken, genel entelektüel iĢlevler gibi diğer biliĢsel alanlarda gözlemlenmediği, 

ayrıca ġKB tanısı almıĢ kiĢilerde gözlenen bu biliĢsel bozuklukların ġKB dıĢında kiĢilik 

bozukluğu tanısı olan bireylerde görülmediği saptanmıĢtır. 

         ÇalıĢmamızın nöropsikolojik test bataryasının önemli bir kısmını yürütücü 

iĢlevlere ve çalıĢma belleğine duyarlı testler oluĢturduğu için ġKB‟de yürütücü iĢlev ve 

çalıĢma belleğindeki bozuklukları ele alan çalıĢmalara yer verilecektir. 

2.5.1.  Yürütücü ĠĢlevlerdeki Bozukluklar 

        Yürütücü iĢlevler, çalıĢma belleği, uygunsuz dürtülerin bastırılması gibi 

becerilerin frontal lob hasarı ile yakından iliĢkili olduğu görülmüĢtür. Bu doğrultuda 

konsantrasyon, cevap inhibisyonuna/enterferansa direnç yeteneği, hipotez sınama, 

tutarlı bir düĢünce akıĢını sürdürebilme, zihinsel içeriği tarayabilme (kelime akıcılığı ve 

bellek, uygunsuz cevap eğilimlerine karĢı koyabilme, cevapları içsel olarak 

programlama, seçme ve sıralama) prefrontal lezyonlar sonrası bozulur. Ayrıca 

davranıĢın yeni bağlama uygun olarak değiĢtirilmesi için gereken zihinsel esneklik de, 

frontal lob hasarına duyarlıdır. Muhakeme görevlerinde frontal lob hastaları, sonuca 
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düĢünmeden, yetersiz bilgi ile bir anda ulaĢmaya, persevere etmeye eğilimli olup; aynı 

problemler için alternatif çözümler aramakta güçlük çekerler. Frontal lob hastalarında  

gözlemlenen bu  biliĢsel bozukluklar genel olarak; algı, hatırlama, tanıma, adlandırma  

gibi biliĢsel iĢlevlerdeki yetersizliğin yanı sıra bilginin manipüle edilmesindeki 

güçlüklerden kaynaklanmaktadır.  Bu sebeple „yürütücü‟ iĢlevlerdeki bozukluğun 

frontal lob bozukluğunu  yansıttığı düĢünülmektedir (Mesulam 1990). 

        Gerek nörogörüntüleme çalıĢmaları (Siever ve ark. 1995; Andreasen 2002;), 

gerekse nöropsikolojik çalıĢmalar (Liddle ve Morris 1991; Suhr  ve ark. 1998; Diforio 

ve ark. 2000; Noguchi ve ark. 2008; Szöke ve ark. 2008); frontal lob bozukluğunun, 

Ģizofreni spektrum bozukluğunun karekterize bir özelliği olduğunu göstermiĢtir.  

         ġKB‟li kiĢiler; Ģizofreni hastalarına benzer Ģekilde WKET‟nde sağlıklı kiĢilere 

kıyasla düĢük bir performans gösterirken (Spaulding ve ark. 1989; Condray ve 

Steinhauer 1992; Raine ve ark.1992a,b; Lenzenweger ve Korfine 1994); yine frontal lob 

iĢlevlerine duyarlı „Londra Kulesi Testi‟nde (LKT) Ģizofreni hastalarında görüldüğü 

gibi düĢük bir performans göstermemiĢlerdir (Diforio ve ark. 2000). 

         ġKB‟li kiĢilerin, genel biliĢsel iĢlevlere duyarlı testler üzerinde bir bozukluk  

göstermezken, WKET üzerinde sağlıklı kiĢilere göre anlamlı bir düĢüĢ gösterdiği ancak, 

Ģizofreni hastalarına göre WKET  üzerinde daha az sayıda perseveratif hata yaptıları 

bildirilmiĢtir (Trestman ve ark. 1995; Voglmaier ve ark.1997). Noguchi ve arkadaĢları 

(2008) ise, sağlıklı kiĢilerde Ģizotipal eğilimler ve biliĢsel iĢlevleri inceledikleri 

çalıĢmalarında Ģizotipal eğilimler ile WKET performansı arasında bir iliĢki 

bulmazlarken; klinik-dıĢı popülasyonda daha fazla Ģizotipal eğilimler gösteren kiĢilerin 

WKET sırasında daha kötü bir performans sergilediklerini gösteren çalıĢmalar 

bulunmaktadır ( Lenzenweger ve  Korfine 1994; Gooding ve ark.1999 ). Ayrıca yapılan 

çalıĢmalarda, WKET performansının özellikle Negatif Belirtileri Değerlendirme Ölçeği 

puanları ile korele olduğu görülmüĢtür (Braff ve ark. 1991; Donohoe ve Robertson 

2003; Harvey ve ark. 2006).  WKET performansı ile ġKB‟nin  fiziksel anhedoni, sosyal 

bozukluklar ve tuhaf konuĢma özellikleri  arasında negatif bir korelasyon olduğu ancak 

WKET‟deki düĢük performansın ġKB‟nin algısal sapmalar, büyüsel düĢünce, referans 

düĢünceleri, illüzyon ve Ģüphecilik gibi pozitif özellikler ile iliĢkili olmadığı 

gözlenmiĢtir. Tüm bunlar göz önüne alındığında Ģizofreni-spektrum bozukluklarının 

negatif özelliklerinin frontal bozukluğun bir göstergesi olduğu düĢünülmüĢtür (Levin 

1984; Liddle 1987; Siever ve ark. 1993). 
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         Diforio ve arkadaĢları (2000), ġKB‟li ergenlerde daha yüksek düzeyde negatif 

semptomların  yürütücü iĢlevler ve sözel akıcılık testi üzerindeki semptomlarla iliĢkili 

olduğunu ancak pozitif semptomların yürütücü iĢlevlerle iliĢkili bulunmadığını ortaya 

koymuĢtur. Buna karĢın Trestman (1995) negatif semptomlarla yürütücü iĢlevler 

arasındaki iliĢkiyi doğrularken, sözel akıcılık  ile pozitif semptomlar arasında bir iliĢki 

olduğunu öne sürmüĢtür. 

2.5.2. ÇalıĢma Belleğindeki Bozukluklar 

         ÇalıĢma belleği, bilginin zihinsel manipülasyonu ve çevrim içi tutulmasına ikonik 

bellek ile uzun süreli çevrim dıĢı depolama arasına düĢen süreler için olanak veren bir 

dikkat fakültesi olarak tanımlanmakta ve  frontal lob lezyonlarının „çalıĢma belleğinde‟ 

bozulmaya sebep olduğu bildirilmektedir (Mesulam 2004 pp.41). ÇalıĢma belleğinde 

saklanan bilgiler; mekansal bilgiler, nesnenin ne olduğu, sıralama verileri, bilginin 

kaynağı, duygusal ifadeler olabilir (Harvey ve Sharma 2002 pp.35). 

         ÇalıĢma belleği modeli Baddeley tarafından oluĢturulmuĢtur (Baddeley ve Hitch 

1974). Baddeley, çalıĢma belleğinin iki hipotezi olduğunu ileri sürmüĢtür. Bunlar; 

bilginin dikkatle iliĢkili çevrim içi tutulması ve onun iradi manipülasyonudur. Bilginin 

iradi manipülasyonu „merkezi yürütücü‟ sistemin iĢlevine devredilir. Bu sistem, 

modelite-spresifik olarak saklanan bilgileri manipüle eder. Aynı zamanda kısa süreli 

saklama sistemlerinin yük kapasitesini aĢan dalgalanmalarla baĢa çıkabilmek için diğer 

biliĢsel kaynakları devreye sokarak bilgi yükünün iĢlenmesi sırasındaki değiĢikliklere 

yanıt verir. Ayrıca hangi bilgilerin unutulmasına izin verilebileceğine, hangi bilgilerin 

daha ileri düzeyde iĢlenerek uzun süreli belleğe saklanacağına karar verir. Yani bu 

modele göre birbirine bağlı çeĢitli saklama sistemleri bulunmaktadır ve bu sistemler 

daha üst düzeyde kontrol süreçleri tarafından kontrol edilmektedir (Harvey ve Sharma 

2002 pp.36). 

        ÇalıĢma belleğinin yürütücü yönleri üzerinde duran testler, yalnızca prefrontal 

dorsolateral korteks aktivasyonu doğururken, bilginin çevrim içi tutulmasını sağlayan 

sistemler hem prefrontal hem de posterior pariyetal korteks aktivasyonu oluĢturur. 

Klinik deneyimler, çalıĢma belleği bozukluklarının hem prefrontal, hem de posterior 

pariyetal korteks lezyonlarından sonra ortaya çıkabileceğine iĢaret etmiĢtir. Ancak 

posterior pariyetal korteks lezyonlarında klinik tablo pariyetal lob sendromunun diğer 
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bileĢenleri ile gölgelenme eğilimi gösterirken prefrontal lezyonlu  birçok hastada 

çalıĢma belleği bozuklukları baĢlıca semptomlar arasındadır (Mesulam 2004 pp.43).  

        Barch (2003), Ģizofreni hastalarında negatif semptomların frontal lob 

bozukluklarıyla, özellikle de çalıĢma belleği bozuklukları ile iliĢkili olduğunu 

belirtmiĢtir. Pozitif semptomlarla ise bu tür bozuklukların minimal düzeyde iliĢkili 

olduğu görülmüĢtür (Andreasen 1984a; Liddle ve Morris 1991). 

        Klinik-dıĢı popülasyonda negatif Ģizotipal eğilimler ile çalıĢma belleği arasında 

belirgin bir iliĢki olduğuna dair net bulgular yoktur (Matheson ve Langdon 2008). Bazı 

çalıĢmalarda klinik-dıĢı popülasyonda yüksek Ģizotipi skorları ile çalıĢma belleği 

bozuklukları arasında korelasyon saptanırken (Park ve Tigue 1997; Tallent ve Gooding 

1999; Gooding ve Tallent 2003); bazı çalıĢmalarda pozitif Ģizotipi ile çalıĢma belleği 

bozuklukları arasında iliĢki görülmüĢtür (Park ve ark. 1995; Tallent ve Gooding 1999). 

Matheson ve Langdon (2008) bu tutarsız bulguların nedeninin, yapılan araĢtırmalarda 

çalıĢma belleğinin farklı kompenentlerine duyarlı testlerin uygulanmasından 

kaynaklanabileceği bildirmiĢtir. 

       ġizofreni hastaları çalıĢma belleğinin en fazla „yürütücü‟ kompenentine  

(bilginin manipülasyonu) duyarlı görevlerde bozulma göstermiĢtir (Goldberg ve 

ark.1998; Cohen ve ark. 1999). Klinik ve klinik-dıĢı Ģizofreni spektrumunda; yürütücü 

çalıĢma belleğindeki bozuklukların hem dopamin sistemindeki bozukluklardan (Lewis 

ve ark. 2005), DLPFK bozukluklarından (Barch 2003) kaynaklandığı ileri 

sürülmektedir.  

         Matheson ve Langdon (2008), ailesinde Ģizofreni öyküsü olmayan 87 üniversite 

öğrencisi ile Ģizotipal eğilimler ve biliĢsel iĢlevleri değerlendirdikleri çalıĢmalarında, 

Ģizofreni spektrumunda özellikle yürütücü çalıĢma belleğine duyarlı olduğu bilinen 

„Harf-Sayı Dizini Testi‟ ve „Ġz Sürme Testi‟ni (ĠT) kullanmıĢlardır. ÇalıĢmalarının 

sonucunda; negatif ve pozitif Ģizotipal eğilimler ile düĢük harf-sayı dizisi skorları 

arasında iliĢki bulurken, ĠT performansı ile Ģizotipal eğilimler arasında bir iliĢki 

saptamamıĢlardır. ĠT için anlamlı bir bulgu elde edememelerinin nedeni, ĠT‟nin harf 

sayı dizisi testine göre daha kolay olması ve sağlıklı kiĢilerde Ģizotipal eğilimler ile 

iliĢkiyi ortaya koyacak hassasiyette olmaması olarak düĢünülmüĢtür. Ancak bu 

çalıĢmadaki bulguların tersine Poreh ve arkadaĢları (1995) sağlıklı yetiĢkinlerde yüksek 

Ģizotipal eğilimler ile ĠT üzerindeki düĢük performans arasında iliĢki olduğunu  
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göstermiĢlerdir. Treastman ve arkadaĢları ise (1995) ġKB‟li kiĢilerin ĠT‟nde kötü bir 

performans sergilediklerini bulmuĢlardır. 

         Harvey ve arkadaĢlarının (1996); 48 ġKB‟li kiĢinin, 32 sağlıklı kiĢi ve 22 obsesif 

kompulsif kiĢilik bozukluğu (OKKB) tanısı alanlarla, geniĢ bir nöropsikolojik batarya 

ile karĢılaĢtırıldığı çalıĢmalarında; Ģizotipal kiĢilerin sözel öğrenme bozuklukları 

özellikle çalıĢma belleği alanında uzamsal konumla ilgili  bilginin öğrenilmesinde  ve 

geri çağrılmasında güçlükler gösterdiği gözlenmiĢtir. ġKB‟li bireyler, sağlıklı 

kontrollerle karĢılaĢtırıldığında uzamsal konumla ilgili çalıĢma belleği görevlerinde   

daha düĢük performans göstermiĢlerdir. 

         ÇalıĢma belleği bozuklukları ile ilgili bozuklukların nedenini açıklayan iki model 

öne sürülmüĢtür. Cohen ve arkadaĢları tarafından (1999) öne sürülen ilk model; 

bozukluğun bilgi iĢleme iĢlevinin içeriğindeki bozulmalardan kaynaklandığını; diğer 

model ise bilgi  iĢleme kapasitesindeki azalmasından kaynaklandığını ileri sürmektedir. 

      AzalmıĢ kapasite teorisiyle tutarlı olarak; Ģizotipal kiĢilerin, sağlıklı bireylerle 

karĢılaĢtırıldığında, hem görsel, hem iĢitsel modaliteye duyarlı SPT sırasında ikili 

görevde daha kötü bir performans sergiledikleri bulunmuĢtur. Ayrıca  ġKB‟li kiĢilerin 

sağlıklı kiĢilere göre uygunsuz uyaranı bastırmakta daha fazla güçlük çektiği 

gözlenmiĢtir. Bu da bilgi iĢleme içeriğindeki bozulma ve azalmıĢ kapasite  modeli ile 

tutarlıdır (Granholm ve ark.1996; Siegel ve ark.1996).     

 

2.5.3.  ġizotipinin Üç alt Tipi Ġle ĠliĢkili Bulunan BiliĢsel Bozukluklar 

       Szöke ve arkadaĢlarının (2008) çalıĢmalarında, Ģizotipinin üç alt tipine özgü biliĢsel 

bozuklukların olduğu öne sürülmüĢtür. ÇalıĢmalarında, biliĢsel bozuklarla negatif ve 

dezorganize Ģizotipal özellikler iliĢkili bulurken, pozitif semptomlarla biliĢsel iĢlevler 

arasında bir iliĢki saptanmamıĢtır. Ancak pozitif Ģizotipinin daha çok „kendini 

denetleme güçlükleri‟ ile iliĢkili olduğu ve bu doğrultuda „Kaynağı Ġzleme Testi‟ 

üzerindeki performans güçlüğü ile yüksek düzeyde pozitif Ģizotipal özellikler arasında 

bir iliĢki olduğunu ortaya koyan çalıĢmalar bulunmaktadır (Brebion 2000; 2002; Keefe 

2002). Bu görüĢler temelini Frith‟in (1996), „Ģizofreninin farkındalığın bozulması 

olduğu‟ görüĢünden temel alır. Bu görüĢe göre farkındalık bozulduğunda klinikte üç tür 

belirti kümesi görülür: Ġradeli eylemlerde bozukluk ile eylemlerde azalma, 

perseverasyon ve uygunsuz eylem; kendini denetleme bozuklukları ile yabancılara ait 
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sanrılar, düĢünce sokulması ve bazı iĢitsel varsanılar; baĢkalarının niyetlerini denetleme 

bozuklukları ile referans sanrıları, paranoid sanrılar ve üçüncü Ģahsın konuĢtuğuna dair 

varsanılar. Bu belirtilerden birincisi negatif ve dezorganize semptomlar, diğer ikisi ise 

pozitif semptomlarla iliĢkilidir. Yani Frith‟in (1996) hipotezine  göre;  pozitif boyutun 

kendini denetleme güçlükleri ve bunun bir sonucu olarak düĢüncelerin ve eylemlerin 

kime ait olduğunu tanımlama zorlukları ile negatif boyutun, iradeli eylem ve iradeli 

eylemin bir sonucu olarak hareketi kendiliğinden baĢlatma ve hareketi sürdürme 

becerisi zorlukları ve bunun bir sonucu olarak biliĢsel iĢlevlerdeki bozukluk ile 

(Donohoe ve Roberson 2003); dezorganize boyutun; uygunsuz zihinsel aktivitenin 

bastırılması (Baxter 1998) bunun bir sonucu olarak dikkatin çabuk çelinmesi ve çeldirici 

uyaranların bastırılmasındaki otomatik tepkilerde azalma ile (Torres 2004) iliĢkili 

olduğu öne srülmüĢtür.  

           ġizotipal eğilimler ve biliĢsel iĢlev bozukluklarını inceleyen araĢtırmalar da 

Frith‟in hipotezi destekler nitelikte sonuçlanmıĢtır: Heydebrand ve arkadaĢlarının 

(2004) çalıĢmalarında, negatif Ģizotipinin biliĢsel bozukluklarla iliĢkili olduğu, kognitif 

testlerdeki performans güçlüğünün eylemi baĢlatma ve sürdürme zorluklarına 

dayandığı,  negatif Ģizotipi alt ölçeğinden yüksek skor alanların SA gibi biliĢsel bir 

testte  daha fazla performans düĢüklüğü gösterdiği görülmüĢtür. Klasik nöropsikolojik 

testler ile pozitif Ģizotipi arasında bir iliĢki olmadığını gösteren çalıĢmalar olmakla 

birlikte (Brekke ve ark.1995; Gouzoulis-Mayfrank 2003) bazı çalıĢmalarda pozitif 

Ģizotipi ve Kaynak Tarama Testi üzerinde performans düĢüklüğü arasında bir iliĢki 

gözlemlenmiĢ ve bu durum Ģizotipideki kendini denetleme güçlüğü ile 

iliĢkilendirilmiĢtir (Brebion ve ark. 2000; 2002; Franck ve ark. 2000). ġizotipinin 

dezorganizasyon alt tipi ise daha çok dikkat görevlerindeki performans güçlüğü ile 

iliĢkilendirilmiĢtir. Bu buguyu destekleyen bazı çalıĢmalarda Stroop Testi (ST) ve 

WKET üzerinde performans güçlüğü ile Ģizotipinin dezorganizasyon alti tipi arasında 

iliĢki bulunmuĢtur (Liddle ve Morris 1991; Baxter ve Liddle 1998; Szöke ve ark. 2009). 

          Sağlıklı yetiĢkinlerde negatif Ģizotipi alt testinden yüksek skorlar alanlarda; 

çalıĢma belleği (Park ve Tigue 1997; Tallent ve Gooding 1999; Gooding ve Tallent 

2003) ve yürütücü iĢlevlerde (Suhr ve Spitznagel 2001b) bozukluklar olduğunu 

bulgulayan çalıĢmaların yanı sıra pozitif Ģizotipi ile çalıĢma belleği bozuklukları 

arasında bir iliĢkinin olduğunu (Park ve ark.1995; Tallent ve Gooding 1999) 

destekleyen çalıĢmalar da bulunmaktadır. Literatürdeki çalıĢmalar arasındaki bu 
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tutarsızlığın nedeninin, kullanılan çalıĢma belleği görevlerinin çalıĢma belleğinin farklı 

kompenentlerine özgü olmasından kaynaklanabileceği düĢünülmüĢtür (Matheson ve 

Langdon 2008). 

        Crow (1980) ve Liddle (1987) Ģizofreni spektrumunda klinik negatif sendromun 

özellikle frontal lob anormallikleriyle, pozitif sendromun ise temporal lob 

anormallikleri ile iliĢkili olduğunu öne sürmüĢtür. Bu durum, özellikle negatif 

sendromun çalıĢma belleği bozukluklarıyla iliĢkili bulunmasının, buna karĢılık pozitif 

sendromun ise çalıĢma belleği bozukluğu ile minimal düzeyde iliĢkili bulunmasını 

açıklamaktadır. 

        Hem pozitif hem de negatif Ģizotipinin dopaminerjik aktivite ile iliĢkili olduğunu;  

prefrontal korteksteki hipodopaminerjik aktivitenin donuk afekt, asosyallik, apati ve 

biliĢsel iĢlev bozuklukları gibi belirtileri içeren negatif Ģizotipi ile, subkortikal 

mezolimbik alanlardaki hiperdopaminerjik aktivitenin ise büyüsel düĢünceler, referans 

düĢünceleri ve sıradıĢı algısal yaĢantılar gibi belirtileri içeren pozitif Ģizotipi ile iliĢkili 

olabileceği öne sürülmektedir (Siever 1995) . 

        Dinn ve arkadaĢlarının (2002) çalıĢmalarında; negatif Ģizotipinin, frontal yürütücü 

iĢlevlere duyarlı testlerdeki performans düĢüklüğü, artmıĢ sosyal anksiyete ve obsesif-

kompulsif fenomen, bununla birlikte Frontal Lob KiĢilik Ölçeği‟nin Yürütücü  

Disfonksiyon ve Apati alt testlerinden alınan yüksek skor ile iliĢkili olduğu görülürken; 

pozitif Ģizotipi ile  frontal yürütücü iĢlevlere duyarlı testler arasında bir iliĢki 

gözlemlenmemiĢ, pozitif Ģizotipinin disinhibisyon, impulsivite, antisosyal kiĢilik ve 

temporalimbik disfonksiyon ölçeklerinden alınan yüksek skor ile iliĢkili olduğu 

görülmüĢtür.  

 

2.6. ġizotipal  KiĢilik Özellikleri, Laterilizasyon ve Semantik Bilgiyi ĠĢlemleme 

Sürecindeki Bozukluklar 

        ġizotipinin beyin laterilizasyonu değiĢikliği ile iliĢkili olduğuna dair bulgular 

vardır. ġizotipi ve el tercihi arasındaki iliĢkiyi inceleyen araĢtırmalar (Somers ve ark. 

2009; Schürhoff ve ark. 2008); sağlıklı kiĢilerle karĢılaĢtırıldığında Ģizofreni 

hastalarının dil iĢlevlerinde; daha az laterilizasyon, daha çok bilateral laterilizasyon söz 

konusu olduğunu, dil laterilizasyonunun da el tercihi ile bağlantılı olduğu, sol elini ve   

iki elini tercih edenlerin sağ elini kullananlara göre daha az laterilizasyon göstereceği 

göz önüne alınarak Ģizotipi popülasyonunun da Ģizofreni spektrumundaki bozukluklar 
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içerisinde yer aldığı düĢünüldüğünde, sol el  ve iki el tercihinin Ģizotipi ile iliĢkili 

olabileceğini ileri sürmektedir. 

         ġizotipal kiĢilik özellikleri el tercihi arasındaki iliĢkiyi araĢtıran metaanaliz 

çalıĢmalarında; 

 Sağ el tercih etmeyen, Ģizotipiye eğilimi yüksek olan kiĢilerin, „bilateral 

dil temsili‟ gösterdiği, bilateral dil temsilinin sadece sol elini 

kullananlara göre iki elini tercih edenlerde daha yüksek oranda  olduğu; 

  Yüksek oranda pozitif semptomların iki el tercihi ile iliĢkili olduğu ve 

iki elini tercih edenlerin, Ģizotipinin pozitif boyutunu değerlendiren 

BDÖ‟nden  de yüksek skorlar aldığı; 

 Sol elini sağ eli kadar rahat kullanabilen kiĢilerin sadece sol elini ya da 

sadece sağ elini kullananlara göre, biliĢsel görevlerde daha fazla bozulma 

gösterdiği, sol elini sağ eli kadar rahat kullanabilen çocukların, 

yetiĢkinliğinde Ģizofreni olma olasılığının daha yüksek olduğu; 

 ġizofreni hastalarının hastalıktan etkilenmemiĢ akrabalarında da daha az 

laterilizasyon saptandığı gözlemlenmiĢtir (Somers ve ark 2009) . 

          Dil laterilizasyonunun azalması; sağ hemisferdeki frontal-temporal alanlardaki 

aktiviteyi yükseltmektedir. Sol hemisferle karĢılaĢtırıldığında sağ hemisferdeki 

semantik ağda aktivasyonun daha fazla yayılmasına bağlı olarak bilateral dil temsilin 

büyüsel ve delüzyönel düĢünceleri kolaylaĢtırdığı öne sürülmüĢtür (Leonhard ve 

Broggar 1998). Bu durumun Ģizotipal eğilimleri yüksek olanlarda da gözlediği 

bildirilmektedir. Dikotik dinleme çalıĢmaları da bu bulguyu doğrulamaktadır. Bu 

çalıĢmalarda Ģizotipal kiĢilik özelliklerine sahip kiĢilerin, sağlıklı bireylerle 

karĢılaĢtırıldığında sol kulağa sunulan sözel uyaranlara, sağ kulağa sunulan sözel 

uyaranlardan  daha fazla tepki verdiği gözlemlenmiĢtir. Bu da Ģizotipal kiĢilerde dil 

dominansının daha çok sağ hemisferde olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak sağ 

hemisferdeki semantik aktivasyondaki artıĢın Ģizofrenik hastaların düĢünce 

bozukluklarının önemli bir sebebi olduğu bilinmektedir. Bir baĢka deyiĢle Ģizofreni ve 

Ģizotipide görülen düĢünce ve dil bozukluklarının semantik iĢlemleme sırasındaki 

hemisferik disfonksiyonun bir sonucu olduğu düĢünülmektedir (Niznikiewicz ve ark. 

1996; Dickey ve ark. 2008). ġizofreni hastaları semantik iĢlemleme sırasındaki 
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hemisferik disfonksiyonun bir sonucu olarak, semantik bellek bozuklukları ve dile bağlı 

iĢlevlerde bozulma gösterirler  (Niznikiewicz ve ark. 2000). 

      Özellikle büyüsel ve olağandıĢı inançlar gibi pozitif Ģizotipal özellikler gösteren 

bireyler, kelime eĢleĢtirme testlerine de daha olağan dıĢı cevaplar vermiĢlerdir (Eckblad 

ve Chapman 1983; Gianotti ve ark. 2001). Ayrıca Ģizofreni spektrum bozukluklarında 

„semantik ağda aĢırı aktivasyon yayılımı‟ hipotezini doğrulayacak Ģekilde Ģizotipal 

özellikleri yüksek olan bireylerin, meyve-isim çifti, hayvan ismi sıralama gibi kategori 

oluĢturma düzeyinde daha düĢük skorlar alırken, fonetik akıcılıkta düĢük skorlarlar 

almadıkları (Kiang ve Kutas 2006; Sumiyoshi ve ark. 2005) görülmüĢtür. Sumiyoshi ve 

arkadaĢlarının (2005) çalıĢmlarında 38 Ģizofrenik hasta ile aynı sayıda sağlıklı birey 

karĢılaĢtırılmıĢ; SA testinde Ģizofrenik hastaların sağlıklı bireylere kıyasla daha  

dezorganize semantik yapı gösterdikleri kaydedilmiĢtir. Yani Ģizotipal kiĢilik özellikleri 

olan kiĢilerin semantik ağda aĢırı aktivasyon yayılımı nedeniyle kategori oluĢturma 

eğilimleri daha düĢük bulunmuĢtur. „Semantik ağda aĢırı aktivasyon yayılımı‟ 

hipotezini destekleyen bu bulguların aksine Szöke ve arkadaĢlarının (2009)  

çalıĢmalarında ise dezorganize Ģizotipal özelliklerden yüksek skor alanların semantik 

akıcılık ve toplam sözel akıcılık puanlarının daha yüksek olduğu görülmüĢtür. Szöke ve 

arkadaĢları bu durumu; Kircher ve arkadaĢlarının (2002) fonksiyonel nörogörüntüleme 

çalıĢmasında Ģizofreni spektrum bozuklukların temporal lob anormallikleri ile iliĢkili 

olduğu bulgusunu ortaya koyarak semantik (kategorize etme) sözel akıcılığın da 

temporal alan ile iliĢkili olduğu düĢünüldüğünde bu sonuçların birbiriyle tutarlı 

olabileceği Ģeklinde yorumlamıĢlardır.        

Yukarıdaki çalıĢmalardan genel olarak, Ģizofreni spektrum bozukluklarında 

bilateralizasyonun söz konusu olduğu ve bunun bir sonucu olarak özellikle sağ 

hemisferdeki semantik ağda aĢırı aktivasyon yayılımının saptandığı bunun da Ģizofreni 

spektrumundaki dezorganize semptomlarla iliĢkili olabileceği sonucuna varılmaktadır. 

Bu sonuçları destekleyecek Ģekilde iki el tercihi ile Ģizotipinin dezorganizasyon alt tipi 

ile iliĢkisini (Kim ve ark. 1992; Dollfus ve ark. 2002; Stefanis ve ark. 2006) ortaya 

koyan çalıĢmaların yanı sıra, iki el tercihi ile Ģizofreninin pozitif semptomları (Tyler ve 

ark.1995; Sperling ve ark. 1999; Verdoux ve ark. 2004) ve pozitif Ģizotipi (Barnett ve 

Corballis 2002; Dragovic ve ark. 2005) arasındaki iliĢkiyi ortaya koyan çalıĢmalar da 

bulunmaktadır. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

3.1. Katılımcılar 

         Bu çalıĢma 32 Ģizofreni hastalarının birinci dereceden yakını, 30 sağlıklı kontrol 

grubu olmak üzere toplam 62 kiĢi ile yürütülmüĢtür. ÇalıĢmanın Ģizofreni hasta yakını 

grubunu, Ġstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Psikotik Bozukluklar 

Polikliniğinde  ve genel poliklinikte takip ve tedavi edilmekte olan DSM-IV‟e göre 

Ģizofreni tanısı konmuĢ kiĢilerin 15-35 yaĢ aralığındaki birinci dereceden akrabaları 

oluĢturmuĢtur. YaĢ aralığı 15-35 olması nedeniyle Ģizofreni hastalarının yakınlarının 

genelini Ģizofreni hastalarının kardeĢleri oluĢturmakla birlikte Ģizofreni hastalarının 

çocukları da vardır. ÇalıĢmanın  sağlıklı kontrol grubunu ise; yine 15-35 yaĢ aralığında, 

Ģizofreni hasta yakını grubu ile kadın, erkek sayısı benzer dağılmıĢ ve eĢ eğitim düzeyi 

ve yaĢ aralığında, psikiyatrik bir tanısı olamayan sağlıklı, çalıĢmaya katılmaya  gönüllü 

kiĢiler oluĢturmuĢtur. Uygulamalar Mayıs 2010 ile  Haziran 2011 arasında Ġstanbul Tıp 

Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı‟nda yapılmıĢtır. 

    Her iki grup için içleme ve dıĢlama kriterler Ģöyledir: 

    ġizofreni hasta yakını gurubu;   

 ġizofreni hastalarının kendisi hastalıktan etkilenmemiĢ, 15-35 yaĢ 

aralığındaki birinci dereceden yakını olmak; 

 SCID-NP (Hasta DıĢı-Psikotik Tarama Ölçeği) uygulaması sonrasında 

psikotik bir özelliğin saptanmamıĢ olması, 

 Nörolojik bir hastalık tanısının ve öyküsünde kafa travmasının olmaması, 

 ġu an  depresif belirtiler taĢımamak, 

 Son üç aydır psikiyatrik ilaç kullanmıyor olmak, 

 En az okur-yazar düzeyinde olmak. 

          Kontrol Gurubu;  

 15-35 yaĢ aralığındaki hasta yakını  gurubu ile kadın, erkek sayısı homojen 

dağılmıĢ, benzer yaĢ ve eğitim aralığında olmak, 

 Nörolojik ve psikiyatrik bir hastalığının bulunmaması, öyküsünde kafa 

travması olmaması, 

 ġu anda depresif belirtiler taĢımamak, 
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 Son üç ay içinde psikiyatrik bir ilaç kullanımının olmaması, 

 En az okur-yazar düzeyinde olmak, 

 AraĢtırmaya katılmaya istekli olmak. 

Katılımcılar, uygulamaya baĢlamadan önce çalıĢma hakkında bilgilendirilerek 

onamları alınmıĢtır. 

3.2. Prosedür 

Değerlendirme görüĢmesi tek oturumda gerçekleĢtirildi. Nöropsikolojik test 

bataryasının uygulanmasında oldukça dikkat isteyen ve ortalama 15-20 dk. süren birkaç 

testin bir arada olması nedeniyle yorulma etkisi göz önünde bulundurularak belli bir sıra 

izlendi. Testlerin uygulama sırası, daha fazla dikkat isteyen ve zaman alan testlerin önce 

yapılması ve aralarına daha basit sayılabilcek testlerin yapılmasına göre oluĢturuldu.  

GörüĢmede; öncelikle SCĠD-NP uygulandı, psikiyatrik hastalığının olup 

olmadığına dair kısa bir ön görüĢme yapıldı ve sosyo-demogarafik bilgi formu 

dolduruldu. Ardından Ģizotipal kiĢilik özelliklerinin değerlendirildiği ġKÖ-K, BDÖ ve 

ASÖ katılımcıya verildi. Daha sonra da nöropsikolojik test bataryasının uygulanmasına 

geçildi. Nöropsikolojik test bataryasının uygulanmasında Ģu sıra izlendi; LKT, sayı 

menzili, WAIS-R‟ın ikili benzerlikler alt testi, WKET, sözel akıcılık testi, IOWA kumar 

testi, Stroop testi ve son olarak da PPT testi uygulandı. Tüm bunların uygulanması 

ortalama 2 saatti. 

 

3.3. Nöropsikolojik Test Bataryası  

        Katılımcılara biliĢsel iĢlevlerin değerlendirilmesi için; çalıĢma belleği, yürütücü 

iĢlevler ve semantik bilginin değerlendirildiği geniĢ bir nöropsikolojik test bataryası 

uygulanmıĢ (Tablo3.2); uygulanan nöropsikolojik testlerin ilgili oldukları beyin alanları 

ve iĢlevleri Tablo 3.3‟de gösterilmiĢtir.       

         

 

 

 

 

 



 33 

Tablo 3-1: Nöropsikolojik test bataryası 

Semantik bilginin 

değerlendirlmesi 
 Piramit ve Palmiye Ağaçları Testi 

Dikkat  Sayı Menzili 

Yürütücü ĠĢlevler 

 Stroop Testi 

 Londra Kulesi Testi 

 Wisconsin Kart EĢleme Testi 

 Iowa Kumar Testi 

 Sözel Akıcılık Testi 

 WAIS-R‟ın ikili benzerlikler alt testi 
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Tablo 3-2: Nöropsikolojik testler, ilgili beyin alanları ve iĢlevleri 

Nöropsikolojik Test Bataryası Ġlgili Beyin Alanı Ġlgili Olduğu Fonksiyon 

Piramit ve Palmiye  

Ağaçları Testi 

Superior Temporal 

Alan 

 

 Semantik bilginin 

değerlendirilmesi 

 

Sayı Menzili  Frontal lob 

Temporal lob 

Limbik sistem 

 

 Dikkat 

 Kısa süreli bellek 

WAIS-R’ın Ġkili Benzerlikler 

Alt Testi 

Frontal lob  Soyutlama becerisi 

Stroop Testi  Frontal lob  OdaklanmıĢ dikkat 

 Tepki inhibisyonu 

 Bozucu etkiye direnç 

 Bilgi iĢleme hızı 

Londra Kulesi Testi Frontal lob  Yürütücü iĢlevler  

 Problem çözme  

 Planlama  

 DavranıĢsal inhibisyon  

 BiliĢsel esneklik  

 Yargılama / kural yönetimi  

Wisconsin Kart EĢleme Testi Frontal lob  Yürütücü iĢlevler 

 KarmaĢık dikkat 

 Özellik belirleme 

 Perseverasyon 

 ÇalıĢma belleği 

 KavramsallaĢtırma 

 Soyut düĢünme 

Iowa Kumar Testi Prefrontal korteks  Prefrontal yürütücü iĢlevler 

 Karar verme 

Sözel Akıcılık Testi (K-A-S) 

Kategori Adlandırma  

Sol frontal lob 

Prefrontal lob 

 Yürütücü iĢlevler 

 KarmaĢık dikkat  

 Dikkati sürdürme 

3.3.1. Londra Kulesi Testi (LKT) 

LKT, Shallice (1982) tarafından geliĢtirilmiĢ bir yürütücü iĢlev testidir. Testin 

çocuk ve yetiĢkinlerdeki standardizasyonu Culbertson ve Zilmer (2001) yapılmıĢtır. 
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LKT baĢta planlama ve problem çözme becerilerine duyarlı bir test olmakla birlikte, 

dikkati odaklama, sürdürme, uygunsuz tepkileri ketleme, amaca yönelik davranıĢları 

sürdürme, zihinsel esneklik, muhakeme yapma ve kural yönelimli davranıĢ gibi 

yürütücü iĢlevleri de değerlendirir.  

        LKT; planlama becerisini doğruluk, hız ve kural takibi gibi birçok açıdan 

değerlendirilmesini sağlar (Atalay ve Cinan 2007).  Rowe ve arkadaĢlarına göre  (2001) 

göre planlama; hedeften haberdar olma, olası hamleleri oluĢturma, zihinsel hamle 

yapma, hedef bakımından zihinsel hamleleri değerlendirme ve bu hamleleri hafızada 

tutma gibi beĢ temel aĢamadan oluĢmaktadır. Bu tanımdan da anlaĢıldığı üzere 

planlama, zihinsel hamlelerin geçici ve eĢ zamanlı olarak akılda tutulmasını gerektirir. 

Bu da planlama ve çalıĢma belleği arasında güçlü bir ilĢkinin olduğunu  göstermektedir. 

Özellikle zor, dürtü kontrolü gerektiren görevlerde çalıĢma belleği yükünün arttığı  

bildirilmektedir (Rainville ve ark. 2002). LKT‟de de  katılımcının görevi, testörün kule 

tahtasındaki Ģeklin aynısını en az hamlede kendi tahtası üzerinde yapmasıdır (Welsh ve 

ark. 1999). Yani katılımcı dürtüsel davranmak, strateji oluĢturmadan deneme-yanılma 

tarzı bir yaklaĢımla çözmek yerine yukarıdaki tanımda belirtilen 5 aĢamayı yerine 

getirmesi, strateji oluĢturması ve oluĢturduğu bu stratejiyi sürdürmesi gerekmektedir. 

          LKT‟nin uygulanması sırasında beyin aktivitesinin incelendiği nöro-görüntüleme 

çalıĢmaları; genel olarak genel olarak frontal lob aktivasyonunun yükseldiğini ortaya 

koymuĢtur (Schall ve ark. 2003). Ayrıca kortikal ve subkortikal bölgeler arasında çoklu 

etkileĢimin olduğu gözlemlenmiĢtir (Owen 1997; Heuvel ve ark. 2003). Bununla 

birlikte planlama yapmaya daha fazla zaman ayıran ve daha az hata yapan katılımcıların 

prefrontal aktivasyonun daha fazla olduğu gösterilmiĢtir (Rowe ve ark. 2001).  

Kandemir (2006) yürüttüğü çalıĢmasında; LKT sırasında sol dorsolateral frontal 

kortekste akımın arttığını, planlamaya daha fazla zaman ayıran katılımcılarda prefrontal 

aktivasyonda yükselme olurken, hamleleri oluĢturma, seçme ve hatırlamada dorsal 

prefrontal korteksin aktive olduğu bildirilmiĢtir.  

Bu çalıĢmada, geçerliklik ve güvenilirlik çalıĢması Atalay ve Cinan (2007) 

tarafından yapılmıĢ, Londra Kulesi testinin Drexel Üniversitesi versiyonu (LKDX testi) 

kullanılmıĢtır. LKDX testi, baĢlama zamanı parametresi ile planlamanın zihinsel olarak 

yapıldığı dönemin, planlamanın icra edildiği dönemden ayrı olması gerektiği ve aynı 
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zamanda da baĢlama zamanı arttıkça (çok fazla zaman ihlali olmaması kaydıyla) 

planlamanın doğruluğunun da artacağı bir hipotetik zemin üzerine yapılandırılmıĢtır.  

LKDX testi, biri katılımcıya biri testöre ait birbirine eĢ iki kule tahtasından 

oluĢmaktadır. Kule tahtalarının üzerinde uzunlukları farklı 3‟er tane çubuk 

bulunmaktadır. Bu çubuklardan en uzunu üç, ortancası iki, en kısası ise bir boncuk 

almaktadır. Kırmızı, yeĢil ve mavi olmak üzere üç‟er tane boncuk bulunmaktadır. Test 

yetiĢkinler için 1‟i örnek 2‟si alıĢtırma olmak üzere toplam 13 problemden 

oluĢmaktadır. Problemeler kolaydan zora doğru sıralanır. Hamle sayıları (örnek ve 

alıĢtırma problermleri hariç) 4 ile 7 arasında değiĢir. Test sırasında katılımcıdan iki 

kurala uyması istenir. Bunlardan ilki, bir çubuğu o çubuğun alabilceğinden daha fazla 

boncuk koyulmayacağı (kural1); ikinci kural ise, aynı anda iki ya da daha fazla 

boncuğun hareket ettirilmeyeceğidir (kural 2). Katılımcıdan testi bu kurallara uyarak, 

mümkün olduğunca en az hamle ile yapması istenir ve katılımcıya her problem için 120 

sn. verilir. Test süresince, örnek ve alıĢtırma problemleri dıĢında her bir problem için 

hamle sayısı, doğru sayısı, baĢlama zamanı, yürütme zamanı, problem çözme zamanı, 

tip 1 ve tip 2 kural ihlali sayısı ve zaman ihlali (1 dk.‟nın aĢılması) olmak üzere 7 adet 

ölçüm kaydedilmektedir. Sonrasında tüm 10 problem kendi arasında toplanarak; toplam 

hamle puanı, toplam doğru sayısı, toplam baĢlama zamanı, toplam uygulama zamanı, 

toplam zaman (baĢlama zamanı+uygulama zamanı), toplam kural ihlali (tip 1 ve tip 2 

kural ihlali için ayrı ayrı hesaplanır) ve toplam zaman ihlali olmak üzere 8 adet puan 

elde edilir. Toplam hamle puanı her soru için gereken minimum hamle sayısından daha 

fazla yapılan hamle sayısının hesaplanması için elde edilir. Bu puan katılımcının 

yürütücü planlama becerisinin niteliği hakkında bilgi verir.  Fazladan hamle sayısı ne 

kadar az ise o derece planlanmıĢ çözümler oluĢturulduğu anlaĢılır. Toplam doğru sayısı,  

minimum hamle sayısı ile çözülmüĢ soru sayısını verir. Bu da katılımcının planlama ve 

problem çözme niteliği hakkında bilgi verir. Toplam zaman ihmali katılımcının belirli 

bir zaman içerisinde planlama ve problem çözme becerisini gösterir. BaĢlama zamanı, 

problemin sunulmasından katılımcının ilk hamleyi baĢlatmasına kadar geçen zamanı 

verir. BaĢlama zamanı, problem çözme tepkisini baĢlatmadan önce planlama becerisini 

gösterir. Yürütme zamanı, ilk hamlenin baĢlatılmasından, problem çözmenin 

tamamlanmasına kadar geçen süreyi verir. Yürütme zamanı puanı, test problemlerinin 

ne kadar çabuk çözüldüğünü gösterir. Toplam problem çözme süresi ise baĢlama 



 37 

zamanı ile uygulama zamanının toplamındna oluĢur ve test probleminin genel olarak ne 

kadar süre ile tamamladığını gösterir (Culbertson ve Zillmer 2001). Yani baĢlama 

zamanının azalması, yürütme ve problem çözme zamanının artması kötü performansa; 

tam tersine baĢlama zamanının artması, yürütme ve problem çözme zamanının 

azalmasının ise daha iyi performansa iĢaret ettiği görülmüĢtür. LKDX ölçümlerinin iyi 

düzeyde test-tekrar test güvenirlik katsayıları gösterdiği bulunmuĢtur (Atalay ve Cinan 

2007). 

3.3.2. Sayı Menzili Testi 

        Sayı Menzili Testi 1945 yılında Wechsler tarafından geliĢtirilmiĢ olan Wechsler 

Bellek Ölçeği‟nin (Wechsler Memory Scale) 1987 yılında yeniden düzenlenmiĢ formu 

olan WMS-R‟nin (Wechsler Memory Scale-Revised) 13 alt testinden birini 

oluĢturmaktadır (Wechsler 1987, Kaynak: KarakaĢ 2004 pp. 44). 

         Sayı menzili, ileri ve geri sayı menzili olmak üzere iki bölümden oluĢur. Testte 

katılımcıya giderek artan uzunlukta sayı dizileri okunmakta ve  her uzunluktaki dizi için 

iki ayrı deneme yapılmaktadır. Ġleri sayı menzilinde, katılımcıdan kendisine söylenen 

sayıları aynı sırayla takip etmesi istenir. Geri sayı menzilinde ise katılımcıdan kendisine 

söylenen sayıları sondan baĢa doğru tekrarlaması istenir. Her iki bölüm için de 

katılımcının iki kere arka arkaya baĢarısız olduğu diziden bir öncekinin rakam sayısı 

menzili oluĢturur (Özdeniz 2011). Normal bireylerde insan bilgi kapasitesinin ortalama 

sınırı gösteren sayıda, ileri doğru yedi rakamı (artı veya eksi iki) tekrarlayabilir. Geriye 

menzil ileri menzilden 2 rakamdan fazla fark olmamalıdır (Folstein ve ark. 1975; 

Kaynak: Mesulam 2004 pp.129) Her iki bölümün puanlaması için de katılımcı iki 

denemeden birisinde baĢarılı olursa 1 puan verilmiĢtir. Ġleri ve geri  sayı menzilinin hem  

ayrı ayrı puanı hem de  her ikisinin toplam puanı oluĢturulmuĢtur. Her bir bölüm için 

alınabilecek en yüksek puan 7‟dir. Tüm test için toplam 14 puandır.  Sayı menzili 

puanlarının, eğitim ve yaĢtan etkilendiği bildirilmiĢtir (Wechsler 1955;                                                                                                                     

Matarazzo 1972, Kaynak: Mesulam 2004 pp.129). Testin normatif verileri BĠLNOT 

bataryası kapsamında toplanmıĢtır (KarakaĢ 2004). 

        Sayı Menzili Testinin dikkat, kısa süreli bellek ve çalıĢma belleği kapasitesini 

ölçtüğü belirtilmektedir (Hoff ve ark. 1991; Nitsch ve ark. 1992, Kaynak: Mesulam 

2004). Wechler (1987), WMS-R Sayı Menzili alt testinin dikkat/konsantrasyon 

ölçtüğünü öne sürmüĢtür. Larrabee ve Curtiss de (1995) Sayı Menzili Testinin dikkat ve 
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konsantrasyona duyarlı olduğunu bulmuĢ ancak Sayı Menzili puanlarının, ayrıca genel 

bellek faktörü altında yer aldığını belirlemiĢtir. KarakaĢ (2004) Sayı Menzili testinde  

katılımcının kaç tekrarda öğrendiği de ölçülebildiği için, belleğin yanı sıra „öğrenme 

yeteneğini‟ de ölçtüğünü ileri sürmüĢtür. Lezak (1995) ise ileri sayı menzilinin dikkate, 

geri sayı menzilinin ise belleğe duyarlı olduğunu öne sürmüĢtür. Lezak‟a göre frontal 

hasarlı hastalarda performans daha düĢüktür. Hoshi ve arkadaĢları (2000) sağlıklı 

eriĢkinlerle yaptıkları çalıĢmada, ileri sayı menzili sırasındaki beyin aktivasyonu ile 

karĢılaĢtırıldığında geri sayı menzilinde, her iki hemisferde dorsolateral prefrontal 

korteksin daha fazla aktive olduğunu ve geri sayı menzilinde yüksek performansın sağ 

dorsolateral prefrontal korteksin aktivasyonu ile yakından iliĢkili olduğunu ortaya 

koymuĢlardır. Bununla birlikte, mekânsal ihmal, muhakeme becerilerinde bozukluk 

veya frontal lobu içeren hasarlar sonucunda test performansında bozukluk görüldüğü 

bildirilmektedir (Özdeniz 2001).  

3.3.3. WAIS-R’ın Ġkili Benzerlikler Alt Testi  

        Bu testte katılımcıya, „portakal-elma‟, „köpek-arslan‟ gibi  kelime çiftleri verilir ve 

bu kelime çiftleri arasındaki benzerlikler sorulur. Soyutlama yeteneği bozulmuĢ kiĢiler, 

temel ortak benzerlik yerine ikincil bir benzerlik ya da somut bir benzerlik söylerler, 

soyutlama yeteneğinin ileri derecede bozulması, hiçbir benzerlik bulamayarak, 

farklılıkları söylemeyle kendisini gösterir. 

3.3.4. Wisconsin Kart EĢleme Test (WKET) 

        WKET, ilk kez Berg (1948) tarafından geliĢtirilmiĢtir. Teste son Ģeklini Heaten 

(1981) vermiĢtir.  

        WKET; kavramlaĢtırma, perseverasyon, kurulumu sürdürmede baĢarısızlık, 

öğrenme ve soyutlama yeteneğine iliĢkin alt yetenek alanları (Heaton 1981; Lezak 

1983,1995; Spreen ve Strauss 1991), irdeleme, problem çözme, zihinsel esneklik, 

yaratıcılık, karar verme, planlama, bozucu etkiye karĢı koyabilme ve cevap inhibisyonu 

yapabilme (Solso 1995) gibi yürütücü iĢlevleri ölçer. WKET‟nin ölçtüğü özellik 

bakımından araĢtırmacıların büyük bir kısmı perseverasyon üzerinde birleĢmektedir. 

WKET‟nin perseverasyon dıĢında soyut irdeleme, özellik belirleme, çalıĢma belleği, 

yönetici iĢlevler ve dikkat gibi özellikleri ölçtüğü ileri sürülmüĢtür (KarakaĢ 2004  

pp.17).  
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        WKET‟de tüm bu özelliklerin ölçülebilemesi, testin bir frontal lob testi olduğunu 

düĢündürür. Fonksiyonel nöro-görüntüleme ve lezyon çalıĢmaları WKET‟nin özellikle 

DLPFK iĢlevlere duyarlı olduğunu göstermiĢtir (Taylor 1959;  Heaton 1981; Sullivan ve 

ark.1993; KarakaĢ ve KarakaĢ 2000). Buna karĢın bazı fonksiyonel nörogörüntüleme ve 

lezyon çalıĢmalarında, WKET performansının dosrsolateral değil, orbitofrontal bölge 

lezyonları ile etkilendiği bulunmuĢtur (Berman ve ark. 1995). Bazı çalıĢmalarda ise 

kategori oluĢturma ile frontal lezyonlar arasında bir iliĢkinin olmadığı gösterilmiĢtir 

(KarakaĢ 2004). WKET performansının DLPFK‟in yanı sıra inferior parietal lob, 

temporal lob, görsel asosiasyon korteksi ve serebellum‟un bazı bölgelerini içeren 

karmaĢık bir nöral ağ faaliyetiyle ilgili olduğu belirtilmiĢtir (Berman ve ark. 1995). PET 

çalıĢmalarında da; perseveratif tepkiyle sağ DLPFK hasarının iliĢkili olduğu 

gösterilmiĢtir (Lombardi ve ark.1999, Kaynak: KarakaĢ 2004 pp.18). Scuepbach ve 

arkadaĢları (2005), WKET‟de daha baĢarısız olanların sağdan çok sol frontal hemisferik 

bozukluğu gösterdiğini bulgulamıĢlardır (Kaynak: KarakaĢ 2004). 

     ÇalıĢmamızda WKET‟nin bilgisayar versiyonu kullanılmıĢtır. WKET bilgisayar 

versiyonunda, ekranda 4 uyaran kartı mevcuttur ve katılımcıdan toplam 128 tepki 

kartını bu 4 uyaran kartından herhangi biri ile eĢlemesi istenir. Katılımcıya eĢleĢtirmeyi 

neye göre yapacağı hakkında bilgilendirme verilmeyeceği, sadece „doğru‟ ya da „yanlıĢ‟ 

geribildirimi verileceği söylenir. Testte renk, Ģekil, miktar olmak üzere üç eĢleme ilkesi 

bulunmakta ve sırası ile renk, Ģekil, miktar, renk, Ģekil, miktar olmak üzere toplam 6 

kategori tamamlanması gerekmektedir. Katılımcının üç ilkeye, yani renk, Ģekil ve 

miktara göre eĢleme yapılabileceği düĢüncesine ulaĢması, soyut düĢünme ve 

kavramsallaĢtırma becerisini gerektirir. Fakat katılımcı bunu baĢarsa bile, frontal 

karmaĢık dikkat sistemine iliĢkin “perseverasyon tipi” ve “kurulumu sürdürememe” 

olmak üzere iki tür hata yapabilir.  

     WKET‟nin normatif verileri BĠLNOT bataryası kapsamında toplanmıĢtır. BĠLNOT 

Bataryası kapsamındaki WKET için hesaplanan 13 puan Ģunlar olmuĢtur: Toplam yanlıĢ 

sayısı, toplam doğru sayısı, toplam tepki sayısı (doğru ve yanlıĢ eĢleĢtirmelerin 

toplamı), tamamlanan kategori sayısı (art arda 10 defa doğru tepkileirn verildiği 

kategorileirn toplamı), perseveratif tepki sayısı (ardıĢık 10 tepkiden sonra da bir önceki 

kategori olan eĢleme ilkesine göre veya birey tarafından geliĢtirilmiĢ bir perseverasyon 

ilkesine gore tekrarlanan tepkilerin toplamı), perseveratif hata sayısı (perseveratif olan 

tepkilerden aynı zamanda yanlıĢ olanlarıdır), perseveratif olmayan hata sayısı (toplam 
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hata sayısından perseveratif olmayan hata sayısının çıkartılması), perseveratif hata 

yüzdesi (toplam perseveratif hata sayısının testteki toplam tepki sayısına bölünüp 100‟le 

çarpılması), ilk kategoriyi tamamlama sayısı (ilk kategoriyi tamamlamada kullanılan 

tepki sayısı), kavramsal düzey tepki sayısı (en az üç tanesi birbirini izleyen doğru 

tepkilerin toplamının toplam cevap sayısına bölünerek 10 ile çarpılması), kurulumu 

sürdürmede baĢarısızlık sayısı (katılımcının 5-9 doğru tepki verip, ardıĢık 10 doğru 

tekrarına ulaĢamadığı tepki bloklarının sayısı) ve son olarak öğrenmeyi öğrenme puanı 

(en az üç kategoriyi tamamlayan katılımcılarda  hesaplanır; her bir kategorideki hata 

sayısı o kategorideki toplam tepki sayısına bölünüp 100 ile çarpılmakta ve böylece her 

bir kategorinin hata yüzdesi hesaplanmaktadır). Daha sonra bir önceki kategorinin hata 

yüzdesinden bir sonraki kategorinin hata yüzdesi çıkartılarak fark puanlarının 

hesaplanması ve bu fark puanlarının ortalaması öğrenemeyi öğrenme puanını 

oluĢturmaktadır (Kaynak: KarakaĢ 2004 pp.37 ) 

3.3.5. Sözel Akıcılık Testi  

         Sözel Akıcılık Testi (SAT) konuĢma akıcılığı, zihinsel geri getirme, dikakti 

sürdürebilme gibi karmaĢık dikkat iĢlevlerinin değerlendirilmesinde kullanılan bir test 

olduğu, dikkatin sürdürülmesi için gerekli beyin yapılarının fonksiyonları hakkında 

bilgi verdiği, bunun da prefrontal alanla iliĢkili olduğu bildirilmektedir. (Kaynak: 

Demirci 2009 p:36). 

SAT‟nin semantik akıcılığın değerlendirildiği (ardıĢık kategori adlandırma testi) 

ve fonemik akıcılığın değerlendirildiği(kontrollü kelime çağrıĢım testi) iki alt türü 

vardır. Semantik akıcılıkta katılımcıdan bir dakika boyunca belli bir kategoriden 

kelimeler söylemesi beklenir (Öge 2004). Örneğin hastadan bir dakika boyunca önce 

hayvan isimlerini daha sonra yine aynı sürede bir meyve ve bir insan ismi söylemesi 

istenir. Fonemik akılcığın değerlendirilmesinde ise katılımcıdan, K, A ve S harflerinden 

baĢlayan her biri için bir dakika boyunca özel isim haricinde kelimeler söylemesi 

istenir. Semantik akıcılığın (kategori adlandırma) temporal lobla; fonetik akıcılığın ise 

frontal lobla iliĢkli olduğu öne sürülmektedir (Kircher ve ark.2002). 

Testin değerlendirilmesinde katılımcının söylediği kelime sayısı ve 

perseverasyonlar dikkate alınır. YaĢ ve eğitim durumuna göre puanlar hesaplanır. 

Sağlıklı bir insan söylediği hayvan ismini tekrar söylemeden ve farklı hayvan 

kategorileri arasında dolaĢarak en az dakikada 20-22 hayvan adı sayabilir.        
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Testteki normal sayıdaki kelime sayısı, sebatlılık ve mevcut veri depolarının 

taranmasının normal olduğunu gösterir. Test sırasında katılımcının belli bir sayıda 

kelime üretememesi, aynı kelimeyi tekrar söylemesi, 5 saniyenin üzerinde duraklamalar 

yapması, ilk 15 saniyede çok sayıda kelime üretip sonraki 45 saniyede giderek daha az 

sayıda kelime üretmesi, hastada dikkati sürdürme zorluğunu gösterir. Frontal lob 

lezyonlarında ise, davranıĢsal çıktıyı sürdürememe, yaygın zihinsel yavaĢlama ve yanıt 

süresinde gecikme gözlenir. Perseverasyonlar dikkati sürdürme güçlüğü olarak 

değerlendirilir (Tumaç 1997). SA testinin Türk toplumunda norm çalıĢması, Tumaç 

tarafından 1997 yılında yapılmıĢtır. 

3.3.6.  IOWA Kumar Testi 

         IOWA Kumar Testi (IKT), Damasio ve Bechara tarafından belirsiz durumlar 

karĢısında karar verme yetisini ölçmek için geliĢtirilmiĢtir. Iowa Kumar Testi, gerçek 

hayattaki karar verme durumlarını belirsizlik, ödül ve ceza bilesenlerini içine alarak 

ölçer IKT‟nin sağlıklı kiĢilerde yapılan uygulamalarında, katılımcılar belli sayıda 

seçimden sonra riskli seçimlerden kaçınmayı ögrenmektedirler. IKT orbitofrontal ve 

ventromedial hasarlı olan hastalarda, madde kötüye kullanımı olan hastalarda, AIDS 

hastalarında, obsesif-kompulsif bozuklugu olan hastalarda, Ģizofreni hastalarında, 

patolojik kumar hastalığı olan bireylerde, anoreksiya-nervoza hastalıgı olan, Parkinson 

ve Huntington hastalıgı olan bireylerde, fronto-temporal demans baĢlangıcı olanlarda 

uygulandıgında, düĢük performans bulguları elde edilmistir (Clark ve ark. 2001; 

Garavan ve Stout 2005; Christodoulou ve ark. 2006; Nagy ve ark. 2006). Ventromedial 

prefrontalkorteksinde hasar olan hastalar, riskli seçimlerden sonra kaçınma davranısını 

göstermemislerdir. IKT‟de görülen bozuklukların, orbitofrontal ve ventromedial 

prefrontal korteks ve bunlara ek olarak, amigdala gibi limbik yapılar tarafından 

yönetilen, önceki deneyimlerden geribildirim alarak, su andaki durum ile ilgili kararı 

almada bozukluktan kaynaklandığı bildirilmiĢtir (Torralva ve ark. 2006) 

         

        IKT, dört adet kâğıt destesi (A, B, C, D) içerir. Katılımcıya testin baĢlangıcında 

bilgisayar tarafından, 2000 dolar borç verilir. Katılımcıya, her bir destenin hem 

kazandırdığı, hem kaybettirdiği, hem de ayı anda hem kazandırıp hem kaybettirdiği 

söylenir. Kendisinden testi en kazançlı Ģekilde 2000 liranın üzerinde bir rakamla 

bitirmesi ve kendisine verilen 2000 lira borcu da bitirdiği takdirde borcunun 4000 liraya 

çıkacağı, borcnun da 2000 lirada kalması istenir. Ayrıca katılımcıya istediği karttan 
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baĢlayabilceği, aynı kartı üst üste seçebileceği söylenir. Katılımcı toplamda 100 kart 

seçer fakat bu ona söylenmez. Desteler arasında karar verme davranısı, her desteden 

seçilen kart sonucunda elde edilen ödül ve cezaya göre degiĢir. Ave B desteleri fazla 

miktarda kazandırıp, fazla miktarda da kaybettirirken; C ve D desteleri az miktarda 

kazandırıp, az miktarda kaybettirmektedir. Uzun vadede bakıldıgı zaman, A ve B 

desteleri dezavantajlı olan destelerdir. C ve D ise avantajlı olan destelerdir (Bechara ve 

ark. 2000a). Normal bir kiĢinin baĢlangıçta çok fazla kazandırdığı için A ve B kartlarına 

yönelirken, daha sonra A ve B destelerinin çok kazandırmasının yanında çok 

kaybettirmesi nedeniyle uzun vadede kendisi için karlı olmayacağını, bu sebeple ilk 

yarıdan sonra daha fazla C ve D destelerine yönelmesi beklenmektedir. Yani sağlıklı bir 

bireyin, ilk yarıda A ve B sayısı daha fazlayken, son yarıda C ve D destelerine 

yöneleceği, Ave B destelerindeki sayıyı azaltıp, Cve D destelerindeki sayıyı arttıracağı 

düĢünülmektedir. 

      Normal bir popülasyonda IKT‟nin eğitim ve cinsiyete göre farklılık göstereceği 

bildirilmiĢ; testin Türk toplumundaki norm çalıĢması yapılmıĢtır (Ġçellioğlu 2008).  

 

3.3.7. Stroop Testi 

Ġl kez McKeen Cattell nesne veya renk isimlerini söylemenin bunlarla ilgili 

kelimeleri okumadan daha uzun zaman aldığını keĢfetmiĢtir. Olayın temelde bir “renk-

kelime bozucu etkisi” olduğu ise Stroop tarafından 1935 yılında gösterilmiĢtir. Daha 

sonraları testin çeĢitli versiyonları geliĢtirilmiĢtir. Stroop Testi, BĠLNOT Bataryası 

kapsamında güvenirlilik ve geçerlilik analizleri yapılmıĢ ve normatif verileri 

toplanmıĢtır (KarakaĢ 1997). 

Stroop Testi, algısal kurulumu değiĢen talepler doğrultusunda ve „ bozucu bir 

etki‟ altında değiĢtirebilme becerisini, alıĢılmıĢ bir davranıĢ örüntüsünü bastırabilme ve 

olağan olmayan bir davranıĢı yapabilme becerisini ortaya koymaktadır (Spreen ve 

Strauss 1991).  Burke ve Ligh‟a (1981) göre Stroop etkisi, rengi söylemeye odaklanan 

bireyde aynı zamanda renk ismini okuma eğiliminin de bulunmasından 

kaynaklanmaktadır. Bu eğilime rağmen renk söyleyebilme esnekliği, algısal kurulum, 

dikkat ve davranıĢı kaydırabilme yeteneklerini gerektirmektedir. Bu yeteneklerin 

bulunmadığı durumda ise, perseverasyon, stereotipik ve uyumsal olmayan davranıĢlarla 

motor hareketleri düzenleme ve kontrol etme güçlüğü ortaya çıkmaktadır. Regard 
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(1981) Stroop performansının özetle bireyin katılık-esnekli derecesini yansıttığını 

bildirmiĢtir.  

Bazı çalıĢamalarda da Stroop testi bilgi iĢleme süreci kapsamında 

değerlendirilmiĢtir. Bu görüĢler göre Stroop testi, bilgi iĢlemedeki hızı, otomatik 

süreçlerin bozucu etkisine karĢı koyabilme ve dikkat edilen uyarıcılarla dikkat 

edilmeyen uyarııcıları paralel olarak iĢleme yeteneğini ölçmektedir. MacLead (1992) 

Stroop testinin bozucu etki yanında dikkat sürecini de ölçtüğünü belirtirken Glaser ve 

Glaser (1989) testin seçici dikkati ölçtüğünü bildirmiĢtir. Özetle Stroop Testinin temel 

olarak bozucu etki altında algısal kurulum ve tepkiyi değiĢtirebilme becerisinin yanı sıra 

bilgi iĢleme hızı ve dikkat sürecini ölçtüğü söylenebilir (KarakaĢ 2004 pp.20-21). 

      Stroop testi ile iliĢkili beyin alanlarını inceleyen araĢtırmalar sonucunda, „bozucu 

etki‟ ile ilgili faaliyetin sol hemisferde yoğunlaĢtığı, sol hemisferin sağ hemisferden 

daha çok bzoucu etki gösterdiği  ( Perret  1974; Schmit ve Davis 1974; Cohen ve Martin 

1975; Toma ve Tsao 1985) öne sürülmüĢtür. Sağ prefrontal (Vendrell ve ark. 1995) ve 

sol dorsolateral prefrontal korteks  (Dao-Castellana ve ark. 1998) aktivasyonunun hata 

puanlarıyla iliĢkli olduğu gösterilirken bozucu etkiyi ölçemede kullanılan süre 

puanlarının ise sol mediofrontal korteks ile iliĢkli bulunduğu (Dao-Castellana ve ark. 

1998) ortaya koyulmuĢtur. Posner ve arkadaĢları (2004) ise „Stroop performansından‟ 

sol parietal lobun sorumlu olduğunu ileri sürmüĢtür. Tüm bu çalıĢmalar 

değerlendirildiğinde Stroop testi performansının sol prefrontal lob‟la iliĢkli olduğu 

ortaya çıkmaktadır (MacLeod 1991, Kaynak: KarakaĢ 2004  pp.23). 

Stroop testinde katılımcıdan birinci aĢamada renkli karelerin renklerini 

söylemesi istenir. Ġkinci aĢamada ise renkli kelimeleri okuması istenir. Hastada okuma 

ve renk söyleme eğilimi oluĢturulduktan sonra, son aĢamada renkli kalemlerle yazılmıĢ 

renk isimlerinin yazıldığı karttaki kelimeyi okumayıp, kelimenin hangi renkte olduğunu 

söylemesi istenir. Test puanlanırken, yanlıĢlar, spontan düzeltmeler ve süre kaydedilir. 

YaĢ ve eğitim düzeylerine göre puanlar hesaplanıp düzeltilir. Çeldiricilerle baĢ 

edemeyen, enterferansa direnci düĢük ve kontrol etme güçlüğü yaĢayan kiĢiler, testin 

son aĢamasında rengi söylemek yerine yazıyı okur. Bu kiĢilerde, renkli kelimeleri 

okuma ve renkli kelimlerin rengini söyleme arasındaki süre farkı yüksek olur, hataların 

ve spontan düzeltmelerin sayısı fazlalaĢır. Bu durumda, kiĢinin dikkatinin kolay 

çelinebilir olduğu, dikkatini odaklamakta zorladığı ve kiĢinin uygun olmayan cevap 

eğilimlerini bastırmada bir güçlük yaĢadığı gözlemlenmektedir. 
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3.3.8. Piramit ve Palmiye Ağaçları Testi 

Sözel ve görsel olmak üzere iki kısımdan oluĢan Piramit ve Palmiye Ağaçları Testi 

(PPT), semantik bilgiyi değerlendiren bir nöropsikolojik testtir. Amaç, kiĢinin kelime ve 

resimlerden semantik temsillere ulaĢma kabiliyetini değerlendirmektir. Çünkü bu test 

yalnızca, resmedilebilir ve böylece somut unsurları içerdiği için, kiĢinin soyut kelime ve 

kavramları anlama becerisi ile ilgili sonuçlara olanak sağlamaz. 

 Resim ve kelime iliĢkilendirme testi olan bu test üçlü unsurlardan oluĢur, sayfanın 

tepesinde bulunan birinci unsur, diğer iki unsurdan biri ile eĢleĢtirilmek zorundadır. 

Örneğin; piramit, palmiye veya çam ağacı ile eĢleĢtirilmek zorundadır. Alttaki iki seçim 

daima aynı semantik koordinatta iken, tepedeki unsur genellikle farklı bir 

kategoridendir. Genellikle tepede verilen unsuru “soru unsuru” olarak adlandırabiliriz 

ve diğer iki unsurdan biri “hedef” diğeri ise “çeldirici” unsurdur. Seçim daima soru 

unsuru ve hedef unsuru arasındaki ortak özellikler temelinde yapılmalıdır, 52 test 

üçlüsünün her birinde farklı bir iliĢkilendirme tipi kullanılmıĢtır. Her bir üçleme, üç 

uyaran hakkındaki kısmi bilgiler temelinde yapılabilir. Çünkü farklı üçlemeler çeĢitli 

bilgilerle bağlantılıdır. Katılımcılar yalnızca her bir üçlüdeki üç unsurdan tam ve doğru 

semantik bilgiye eriĢirse tutarlı bir doğrulukta testi icra edilebilir. Böylece PPT doğru 

performans için belirsiz veya kısmi bilginin yeterli olduğu çoğu geleneksel kelime 

kavrama testleri gibi değildir. 

        ÇalıĢmamızda PPT‟nin resim iliĢikilendirme (üç resim) versiyonu kullnılmıĢtır. 

Test kitapçığında sayfalar ikiye bölünmüĢtür. Üst yarıda bir resim olarak “soru unsuru” 

bulunur. Alt yarıda ise hedef ve çeldirici bulunur, bunlar da resim olarak 

sunulmuĢlardır. PPT‟nin farklı sunum modelleri kullanılarak yedi farklı versiyonu 

uygulanabilir. Bunlar; üç resim, üç (yazılı) kelime, yazılı kelime vererek resim seçme, 

resim vererek yazılı kelime seçimi, soru unsuru sözel olarak, iki resim de seçenek olarak 

sunulması, soru unsur sözel olarak, yazılı kelimeler seçenek olarak sunulması ve her üç 

unsusurun da sözel olarak sunulmasıdır. 

       Katılımcının tutarlı bir Ģekilde doğru performans gösterebilmesi için Ģunlara 

gereksinimi vardır: 

 

A. Üç test unsurunu tanımak 

B. Unsurlardan kavramsal ve semantik bilgiye eriĢmek 
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C. Verilen unsurla (çeldirici unsurla değil)  hedef unsur arasındaki belirli bir 

semantik özelliğe odaklanarak iliĢkiyi kurmak ve hedef ve çeldirici arasındaki 

benzerlikler gibi diğer semantik bilgileri göz ardı edebilmek.  

 

        Eğer katılımcı tutarlı bir Ģekilde doğru cevap verirse bu unsurlarla üç görevi de 

yerine getirebilme kabiliyetine sahip olduğu sonucuna varabiliriz. Ancak, bu üç 

kapasitenin yeterli olmayıĢı versiyonlarda düĢük performansa, baĢarısızlığa sebep 

olabilir. Bu durum; tanıma, semantik bilgi veya karar verme süreçlerinden biriyle ilgili 

olabilir.  

        Üç resim testinde iyi bir performansın, obje semantik sistemin temsillerine bağlı 

olduğunu ve leksikal semantik sistemdeki temsillerin yalnızca sözel (konuĢarak veya 

yazılı) uyaranları içeren versiyonlar için kullanılabileceğini varsayılamaktadır. Resim- 

kelime eĢleme içeren versiyon, obje semantik sitemle ve leksikal sistemin ikisini de 

içerdiği düĢünülmektedir. Katılımcının yaĢadığı zorluğun altında yatan temel problemin 

belirlenmesi, hem bu testin farklı versiyonlarında hem de resim ve kelime testlerindeki 

performans örüntüsünün bütününe bağlıdır. Eğer katılımcı hiçbir test versiyonunda Ģans 

düzeyinden daha iyi performans gösteremezse,  kiĢinin problemi hakkında sabit bir 

yargıya varmak mümkün olmaz. Katılımcı, testin gereği olan çağrıĢım becerisini 

göstermiyor olabilir ya da testin gereklerini anlamamıĢ olabilir (Howard ve ark 1992). 

      PPT‟nin Testin Türkçe standardizasyonu Bozdemir (2008) tarafından yapılmıĢtır. 

 

3.4. ġizotipal Özelliklerin Değerlendirilmesi 

      ÇalıĢmamızda Ģizotipal özelliklerin değerlendirilmesinde; Ģizotipinin üç alt tipine 

duyarlı ġizotipal KiĢilik Ölçeği‟nin kısa formu (ġKÖ-K), Ģizotipinin tek bir boyutuna  

değerlendiren (pozitif semptomlar) Büyüsel DüĢünce Ölçeği (BDÖ) ve Algılamada 

Sapmalar Ölçeği (ASÖ) (pozitif semptomlar) kullanılmıĢtır. Üçü de kendini 

değerlendirme ölçekleri olup ortalama 15 dk. sürmektedir. ġizotipal özelliklerin 

değerlendirilmesinde kullanılan ölçekler ve iĢlevler Tablo 3.4‟de özetlenmiĢtir. 
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Tablo 3-3: Ölçekler ve ayırt ettikleri tanılar 

ġizotipal KiĢilik Ölçeği-Kısa Form 
ġizotipinin pozitif, negatif ve dezorganize 

semptomlarının değerlendirilmesi 

Büyüsel  DüĢünce Ölçeği 

Garip inanıĢlar ve büyüsel düĢünceleri içeren 

soruları kapsar. ġizotipinin bir boyutunun 

(pozitif) değerlendirilmesi. 

Algılamada Sapmalar Ölçeği                       

Sıra dıĢı algısal yaĢantıları içeren soruları                                                                     

kapsar. ġizotipinin tek bir boyutunu (pozitif) 

kapsar. 

                                                           

 

 

3.4.1. ġizotipal KiĢilik Ölçeği-Kısa Form 

 

      Raine ve arkadaĢları tarafından (1991) geliĢtirilen ġizotipal KiĢilik Ölçeği (ġKÖ) 

literatürde  en fazla kullanılan ölçektir (ġener ve ark., 2006). ġKÖ, ġKB‟nin DSM-

IV‟deki 9 tanı kriterini (referans düĢünceleri, tuhaf inanıĢlar/büyüsel düĢünce, sıradıĢı 

algısal yaĢantılar, tuhaf düĢünme/konuĢma, Ģüphecilik/paranoid düĢünce, 

uygunsuz/kısıtlı afekt (duygulanım), tuhaf-eksantrik davranıĢ/görünüm, yakın arkadaĢ 

yokluğu ve aĢırı sosyal anksiyete) ölçer. Ölçek, toplam 74 sorudan oluĢur, cevaplar 

„evet‟ ya da „hayır‟ olarak yanıtlanır. ġKÖ‟nün Türkçe geçerlik ve güvenilirlik 

uyarlaması ise ġener ve arkadaĢları (1996) tarafından yapılmıĢtır. 

           ÇalıĢmamızda Raine ve Benishay (1995) tarafından geliĢtirilmiĢ olup, Ayçiçeği 

ve arkadaĢları tarafından (2005) Türkçe geçerlik ve güvenilirliği yapılmıĢ olan 

ġKÖ‟nün 22 maddeden oluĢan kısa formu uygulanmıĢtır. Cevaplar „evet‟  ya da  „hayır‟ 

olarak yanıtlanır. Hem ġKÖ, hem de ġKÖ-K biliĢsel-algısal, kiĢiler arası ve 

dezorganize olmak üzere Ģizotipinin üç alt ölçek puanını verirler. ġKÖ‟de ayrıca 9 alt 

ölçek için puan hesaplanırken ġKÖ-K‟da bu yapılmamaktadır (Raine 1992; Miller 

1995). 

3.4.2. Büyüsel DüĢünce Ölçeği 

  BDÖ, Eckblad ve Chapman (1983) tarafından, gençlerde ileride ortaya çıkabilcek 

psikotik durumları yordayabilmek amacıyla geliĢtirilmiĢtir. BDÖ‟deki ifadeler psikoz 

benzeri belirtilerdir. Çoğu Schneider‟ın birinci sıra belirtilerinin hafif biçimidir 
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(AtbaĢoğlu ve ark. 2003). BDÖ‟deki soruların psikoza yatkınlık ile iliĢkli olduğu 

düĢünülen büyüsel düĢünceleri yansıttığı belirtilmektedir (ġener ve ark. 2006).  

BDÖ, „evet‟ „hayır‟ ifadelerinden birinin iĢaretlendiği 30 ifade içerir. B maddeler 

23‟ü düz, 7 si ters yönlüdür. “Bazı insanlar beniüĢündüklerinde, o insanların farkına 

varabiliyorum” gibi düz yönlü maddelerde “evet” yaıtını, “uğur eĢyaları iyi Ģans 

getirmez” gibi ters yönlü maddelere de “evet ” iĢaretlemenin büyüsel düĢünce eğilimini 

yansıttığı düĢünülür. Büyüsel düĢünceyi kabul eden her maddeye (onaylanan düz yönlü 

maddeler ile reddedilen ters yönlü maddelere) birer puan verilir; böylece alınabilecek 

puan 0 ile 30 arasında değiĢir. Toplam puanın yüksekliği BDÖ eğiliminin güçlü 

olduğuan iĢret eder. 

        BDÖ‟nün AtbaĢoğlu ve arkadaĢları (2003) tarafından geçerlik ve güvenilirliği 

yapılmıĢtır. 

3.4.3. Algılamada Sapmalar Ölçeği 

Chapman ve arkadaĢları tarafından (1978) geliĢtirilmiĢ olup, Türkçe geçerlik ve 

güvenilirliği vardır. 

ASÖ,  sıra dıĢı algısal yaĢantıları özelliğini ölçen 35 maddeden oluĢmaktadır. Bu 

maddelerin bazıları düze, bazırları ters puanlanır.  Ölçek „evet‟ ya da „hayır‟ olarak 

yanıtlanır. 

   

3.5. Ġstatistiksel değerlendirme 

AraĢtırmanın verileri SPSS 15 kullanılarak analiz edildi. Kategorik değiĢkenler ki-

kare testiyle; gruplara göre normal dağılım gösteren puan türlerinde iki grup arasındaki 

farklılıklar t testiyle, normal dağılım göstermiyor ise nonparametrik  test olarak Mann 

Whitney ve Kruskal Wallis testleriyle karĢılaĢtırıldı. ġizotipal kiĢilik özelliği ölçen 

testlerin skorlarıyla yaĢ, eğitim düzeyi ve kognitif test skorları arasındaki iliĢki Pearson 

korelasyon analiziyle incelendi. WKET sonuçları ile katılımcıların eğitim düzeyi 

arasında korelasyon bulunduğundan iki grubun karĢılaĢtırılması sırasında eğitim 

eĢdeğiĢken olarak girilerek Ancova analizi uygulandı. Ġki deney grubunu ayırt etmemize 

bağımsız katkıda bulunan değiĢkenleri incelemk için lojistik regresyon analizi 

kullanıldı. 
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4. BULGULAR 

4.1. Sosyodemogrofik Özellikleri 

          Katılımcıların yaĢ, eğitim yılı ve cinsiyet değiĢkenleri, anne ve baba eğitim yılları 

tablo 4.1‟de verilmiĢtir. 

Tablo 4-1: Katılımcıların demografik özellikleri 

 ġizofreni Hastası 

Yakını 

n=30 

Sağlıklı Kontrol 

 

        n=32             

YaĢ 27,30 ± 4,39 24,84 ± 5,44 

Eğitim Yılı 13,33 ± 3,88 14,56 ± 3,23 

Cinsiyet (K/E) 17/13 12/20 

Anne Eğitim yılı                              6,76±3,80 5,40±5,71 

Baba Eğitim Yılı 7,65±3,71 6,76±3,80 

Bir iĢte çalıĢma 17 19 

AB birlikte ve sağ 19 25 

AB ayrı /sağ 4 4 

AB ölmüĢ 1 0 

A ÖlmüĢ 1 0 

B ÖlmüĢ 5 3 

Tek kardeĢ 2 0 

 2-3 kardeĢ 22 13 

4-5 kardeĢ 8 6 

5’ten fazla 11 0 

Evli/birlikte yaĢama 9 4 

Bekâr 27 18 

BoĢanmıĢ 

Dul 

1 

1 

2 

0 

Gruplar arasında yukarıda ortalama ve standart sapma değerleri verilen cinsiyet 

(X
2 =2,28, p=0,13), yaĢ (X

2 =-1,94, p=0,06), eğitim yılı (X
2 =16,27, p=0,23), aile 

bütünlüğü (X
2 =3, 25, p=0,51), medeni durum  (X

2 =4,99, p=0,17), baba eğitim yılı (X
2 

=17,40, p=0,23)  değiĢkenleri açısından anlamlı bir fark bulunmazken; kardeĢ sayısı (X2 

=16,84, p=0,05) ve anne eğitim yılı (X
2 =21,15, p=0,02) değiĢkenleri açısından anlamlı 

bir fark bulunmuĢtur. 
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4.2. Gruplara Göre ġizotipal Özelliklerin Değerlendirilmesi 

ġizofreni hasta yakını ile sağlıklı kontrol grubu arasında Ģizotipinin pozitif, negatif, 

dezorganize ve toplam puanlarıyla BDÖ ve ASÖ açısından bir fark olup olmadığının 

test edilmesi için; öncelikle grupların bu puan türünde normal dağılım gösterip 

göstermediği Kolmogorov-Simirnov testi ile sınandı ve grupların bu puan türlerinde 

normal dağılım göstermediği görüldü. Bu sebeple iki grubun ġKÖ-K alt puanları, BDÖ 

ve ASÖ  skorlarına göre farklılaĢıp farklılaĢmadığı nonparametrik bir test olan Mann 

Whitney testi ile incelendi; bunun sonucunda Ģizofreni hasta yakınlarının bu puan 

türlerindeki skorlarının sağlıklı kontrollerden farklılaĢmadığı, iki grup arasında anlamlı 

bir fark olmadığı görüldü (p>0,05 ). ġizofreni hasta yakınları ile sağlıklı kontrol 

grubunun ġKÖ-K alt tip puanları ile BDÖ,ASÖ skorlarının ortalama ve standart sapma 

değerleri ile Mann Whitney sonuçları Tablo 4.2‟de verilmiĢtir. 

 

Tablo 4-2:Gruplara gore ġKÖ-K alt tip puanları  ve BDÖ, ASÖ skor ortalama, standart 

sapma değerleri ve Mann Whitney U sonuçları 

 

Ölçüm 

Şizofreni hasta 
yakını 

Ortalama ±  SS 

Sağlıklı kontrol grubu 

Ortalama ±  SS Z P 

ġKÖ-K Pozitif 1,20±1,62 1,46±1,93 -0,022 0,982 

ġKÖ-K Negatif 2,30±2,00 1,65±1,67 -1,595 0,111 

ġKÖ-K Dezorganizasyon 0,66±4,1 0,66±4,10 -1,449 0,147 

ġKÖ Toplam 4,10±3,84 4,15±3,21 -0,270 0,787 

BDÖ 2,66±3,37 3,53±3,62 -0,937 0,95 

ASÖ 1,26±3,31 0,87±1,53 0,349 0,924 

 

4.3. BiliĢsel Test Puan Türlerinin Gruplara Göre KarĢılaĢtırılması 

           ġizofreni hasta yakını grubu ile sağlıklı kontrol grubunun biliĢsel iĢlevlere göre 

farklılık gösterip göstermediğini test edebilmek için öncelikle grupların bu puan 

türlerinde normal dağılım gösterip göstermediği  Kolmogrow-Smirnow testi ile tespit 

edildi. Bunun sonucunda grupların,  LKT hamle,  toplam uygulama süresi,  Stroop süre 

farkı, SA K-A-S, ve IKT toplam para miktarı puan türlerinde normal dağılım gösterdiği, 

diğer biliĢsel testler üzerindeki puan türlerinde ise normal dağılım göstermediği 

görüldü. Bu sebeple  iki grup; LKT hamle, LKT toplam uygulama süresi, Stroop süre 
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farkı ve SA-K-A-S puan türlerinde bağımsız örneklermlerde t testi ile karĢılaĢtırıldı. Ġki 

grup arasında LKT hamle sayısı (t=-3,34; P=0,001), LKT toplam uygulama süresi (t=-

3,19; P=,002), SA-K-A-S (t=2,14; P=0,03) puanları açısından anlamlı bir fark bulundu. 

Grupların ortalama değerleri incelendiğinde, Ģizofreni hasta yakınlarının LKT hamle ve 

LKT toplam uygulama  süresi puan ortalamasının sağlıklı kontrol grubuna göre  daha 

yüksek olduğu; SA-K-A-S puan ortalamasının ise sağlıklı kontrol grubuna göre düĢük 

olduğu gözlendi (Tablo 4.3). Grupların diğer biliĢsel testler üzerindeki puan türleri 

Mann Whitney U analizi ile karĢılaĢtırıldı. Buna göre, Ģizofreni hasta yakını grubunun 

LKT toplam doğru (Z=-2,61; P<0,001);  toplam süre (Z=-1,91; p=0,05); toplam süre 

ihlali (Z= -2,40; p<0,05); WKET perseveratif hata (Z=-2,34; P= 0,05); perseveratif hata 

yüzdesi (Z=-1,191; p<0.05) ve toplam cevap sayısı (Z=-2,19; p=0,02) puan türlerinde 

sağlıklı kontrol grubundan farklılaĢtığı, diğer biliĢsel test puanlarında ise  

farklılaĢmadığı görüldü. ġizofreni hasta yakınları ile sağlıklı kontrol grubunun LKT ve 

WKET ortalama puan değerleri incelediğinde Ģizofreni hasta yakınlarının sağlıklı 

kontrol grubuna kıyasla LKT toplam doğru sayısı ortalamasının daha düĢük olduğu, 

LKT zaman ihlallerindeki ortalamalarının, WKET perseveratif hata sayısı, hata yüzdesi 

ve toplam cevap sayısı ortalamalarının daha yüksek olduğu görüldü (Tablo 4.4). 

Tablo 4-3: Gruplara gore LKT hamle, uygulama süresi, SA-KAS, Stroop süre farkı,  IKT 

toplam para ortalama, standart sapma, ve t değerleri 

 
Hasta yakını 

Ortalama±SS 

Kontrol 

Ortalama±SS 
t P 

LKT hamle 34,20±13,12 23,71±11,52 -3,34 0,001 

LKT toplam uygulama 

süresi 
410,566±135,8 318,93±85,71 -3,19 0,002 

SA KAS 37,90±13,64 46,53±17,59 2,148 0,03 

Stroop Süre farkı 39,46±13,99 37,96±14,21 -0,418 0,678 

IOWA toplam para 2117,0±947,19 2051±1163,4  -0,244 0,808 
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Tablo 4-4: Mann-Whitney U sonuçları 

 Hasta Yakını                          

Ort.   SS 

Kontrol                          

Ort.   SS 

Z p 

LKT toplam doğru 4,30 ± 2,08 5,65 ± 1,75 -2,61 0,01 

LKT toplam baĢlama zamanı 100,6 ± 58,6 125,71 ± 82,75 -1,26 0,207 

LKT top.Süre 509,13 ± 171,31 439,93 ± 158,95 ,-1,91 0,05 

LKT toplam süre ihlali 2,00 ± 1,38 1,31 ± 1,61 -2,40 0,016 

LKT tip 1 kural ihlali 0,23 ± 0,50 ,03 ±,176 -2,09 0,036 

LKT tip 2 kural ihlali     0,43 ± 0,775 ,18 ± ,47 -1,40 0,161 

Ġleri sayı menzili 6,03 ± 1,06 6,09 ± ,85 - 0,517 0,605 

Geri sayı menzili 4,70 ± 1,06 4,90 ± 1,11 -0,687 0,492 

Toplam sayı menzili 10,73 ± 1,61 11,00 ± 1,64 -0,633 0,527 

Benzerlikler 9,10 ± 13,34 9,31 ± 1,02 -0,759 0,448 

SA meyve-isim 9,40 ± 2,67 10,03 ± 2,22 -0,731 0,465 

SA meyve-isim perseverasyon 0,23 ± 0,43 1,81 ± 6,59 -0,229 0,819 

SA hayvan  21,10 ± 4,49 22,40 ± 7,60 -1,415 0,157 

SA hayvan perseverasyon 0,43 ± 0,77 2,31 ± 10,41 -1,244 0,213 

SA- KAS perseverasyon 0,33 ± 0,84 2,31± 10,18 -  1,703 0,089 

Stroop yanlıĢ sayıs 0,40 ± 0,93 0,50 ± 0,98 0,478 0,633 

WKET tamamlanan kategori 5,10 ± 1,44 5,53 ± 1,13 -1,36 0,172 

WKET perseveratif hata 16,75 ± 10,90 10,34 ± 5,25 -2,34 0,019 

WKET perseveratif hata % 14,79 ± 8,28 10,53 ± 3,56 -1,91 0,055 

WKET kurulumu sür. 

baĢarısızlık 

0,96 ± 1,14 1,12 ± 1,60 -0,047 0,963 

WKET cevap sayısı 106,96 ± 18,31 95,87 ± 29,0 -2,194 0,028 

PPT 49,70 ± 1,55 48,46 ± 8,75 -0,590 0,55 

ĠKT borç 2800 ± ,996 2625 ± 941 -0,714 0,475 

ĠKT fark -745,33 ± 1115 -633,62 ± 1162 -,479 0,632 

4.4. Ġki Grup Ayırtedilmesinde Bağımsız Katkısı Olan Puan Türleri 

          ġizofreni hasta yakını grubu ile sağlıklı kontrol grubunu birbirinden ayırmakta 

bağımsız katkısı olan değiĢkenlerin araĢtırılması için birinci düzey istatistikte anlamlı 
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çıkan (LKT toplam doğru, LKT toplam hamle, Stroop süre farkı, WKET perseveratif 

hata) ve literatürde anlamlı olduğu bildirilen (ġKÖ-K‟nın negatif alt tip ve dezorganize 

alt tip puan türleri) altı değiĢken lojistik regresyon analizi ile incelendi ve LKT toplam 

hamle (wald=4,32, p<0,03),  ġKÖ-K  negatif (wald=3,87, p<0.49) ve WKET 

perseveratif hata (wald=5,37, p<0,02) puanlarının iki grubu ayırt etmekte bağımsız 

katkısı olduğu görüldü (Tablo 4.5). Lojistik Regresyonun step 0 basamağında tüm puan 

türlerinin iki grubu ayırt etmekte  katkısı %52,5 iken; yukarıda belirtilen altı değiĢkeni 

içeren Step 1 basamağında sadece LKT hamle , WKET perseveratif hata ve ġKÖ-K 

negatif alt ölçeği ile bu oranın  %78,7‟ ye  yükseldiği  görüldü.  Yani bu üç  puan 

türünün  iki grubun ayırt edilmesindeki bağımsız katkı oranı; %78,7‟dir. 

 

TabloTablo 4-5: Lojistik regresyon sonuçları 

 
B S.H. Wald sd p. Exp(B) 

Step 

1(a) 

LKTtophamle ,083 ,040 4,327 1 0,038 1,086 

   

ġKÖ-K neg 
,366 ,186 3,876 1 0,049 1,442 

   

Wpershata 
,117 ,050 5,374 1 0,020 1,124 

   

LKTtopdoğru 
,140 ,266 ,275 1 0,600 1,150 

  

ġKÖ-K dezorg. 

 

-,504 ,306 2,717 1 0,099 0,604 

Ssürefarkı -,029 ,026 1,215 1 0,270 0,971 

4.5. Korelasyon Sonuçları 

      ġizotipinin üç alt tipi ile iliĢkili biliĢsel iĢlevleri değerlendirmek için, hem Ģizofreni 

hasta yakını, hem de sağlıklı kontrol grubunda, Ģizotinin üç alt tipine ait puan türleri, 

BDÖ ve ASÖ skorlarının biliĢsel testlerle iliĢkisi korelasyon analizi ile test edildi. 

Bunun sonucunda; Ģizofreni hasta yakını grubunda; ġKÖ-K pozitif alt tip puanı ile LKT 

toplam hamle puanı (r=,400, p<,02); ġKÖ-K negatif alt tip puanı ile LKT toplam 
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baĢlama süresi (r=0,361, p<0,05); ġKÖ-K  dezorganize alt tip puanı ile SA-hayvan ismi 

sıralama alt tip puanı (r=0,377, p<0,04); ġKÖ-K toplam alt puanı ile ise SA-hayvan 

ismi sıralama alt tip puanı (r=0,378, p<0,04); LKT toplam uygulama süresi puanı 

(r=,398, p<02) ve LKT toplam süre puanı (r=0,422, p<0,02) iliĢkili bulundu (Tablo 4.6). 

Sağlıklı kontrol grubunda ise; Stroop süre farkı puanı ile ġKÖ-K negatif alt tip puanı 

(r=0,494, p=0,004); ġKÖ-K toplam puanı (r=0,388, p<0,02); BDÖ skoru (r=0,384, 

p<0,03) ve ASÖ skoru (r=0,427, p< 0,01) iliĢkili bulunmuĢ; ASÖ skoru ile ileri sayı 

menzili puanı arasında da ters yönde bir korelasyon (r=0-,407; p<0,02) bulundu.  

Tablo 4-6: ġKÖ-K alt tip puanları, BDÖ, ASÖ skorları ile biliĢsel testler arasındaki 

korelasyon değerleri-ġizofreni hasta yakını grubu 

Ölçüm Eğitim ġKÖ poz. ġKÖ neg. ġKÖ dezorg. ġKÖ top. BDÖ ASÖ 

Toplam hamle  -0,301 0,400* -0,068 ,0156 ,0187 ,0272 ,0130 

Doğru cevap  -0,234 -0,303 -0,148 -0,125 -0,240 -0,240 -0,142 

Tip 1 kural ihlali 0,170 -0,101  -0,148 -0,236 -0,244 -0,074 -0,163 

Tip 2 kural ihlali -0,027 0,175 -0,274 0,014 -0,073 0,202 0,330 

Toplam BS  0,047 0,080 0,361* 0,327      0,350 0,036 -0,013 

Toplam US  ,104 0,328 0,220 0,348 0,398* 0,266 0,138 

Toplam  süre  0,057 0,300 0,280  0,361 0,422*  0,223 0,110 

Toplam süre ihlali -0,070 ,091 ,087  ,234 ,187 ,022  0,007 

Doğru cevap  -0,348 -0,011 -0,050  -0,100  -0,065 -0,084 -0,251 

Pers. hatası  0,489** -0,079 -0,075 -0,111 -0,101 -0,038 -0,129 

Kategori sayısı  ,264 -,038 -,022 -,023   ,092 ,117 ,310 

Perseverasyon%  ,303 -,130 -,069 -,085 -,112 -261 -,256 

Top. Hayvan 0,509** 0 ,248   0,313  0,377*           0,378* 0,319  0,355 

Hayvan pers. -0,187 0,312 0,281    0,098 0,321  0,136 0,021 

Meyve-isim  0,073 -0,162 -0,051   -0,231 -0,175 -0,153 -0,250 

Meyve-isim pers. -0,213 -0,069 -0,293    -0,126 -0,202 0,182 -0,118 

K-A-S 0,616** -0,125 0,132    -0,317  0,194 0,097 0, 263 

K-A-S pers. 0,175 0,025 0,115    0,051 0,096 0,173 0, 350 

Top.Ben. 0,539** 0,007 0,305     0,192  0,225 0,198 0, 037 

Ġleri M. 0,496** -0,223 -0,263    -0,142 -0,278 -0,054 0,017 

Geri M. 0,467** -0,219  0,035     0 ,033 -0,046 -0,103 -0,038 

Top. M. 0,612* -0,280 -0,152    -0,074 -0,212 -0,099 -0,012 

Top.para 0,463** -0,180   0,093    -0,057  -0,042 -0,211 -0,122 

Top.borç -0,196 -0,315 -0,138    -0,196 -0,256  -0,225 -0,255 

Top.fark -0,529** 0,171   0,218    0,162  0,227 0,053 0,147 

Top.PPT skoru  0,177 0,106 -0,088     0,042 0,005 0,026 -0,124 

Hata sayısı -0,314 0,014 -0,129    -0,139 -0,089 0,230  0,020 

Süre Farkı -0,437* 0,076   0,164     0,194  0,173 0,313  0,336 

*p<,05; ** p<,001; p<,0001 
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        ġizotipal özellikler ile sosyodemografik değiĢkenler arasındaki korelasyon 

bulguları incelendiğinde ise Ģizofreni hasta yakınları grubunda intihar düĢüncesi ile 

ġKÖ-K pozitif alt tip  (r=-0,468, p<0 ,009) ve BDÖ (r=-0,401, p<0,02)  skorları  

arasında  negatif bir korelasyon bulundu. Sağlıklı kontrol grubunda ise Ģizotipal 

özellikler ile intihar giriĢimi/düĢüncesi arasında anlamlı bir iliĢki saptanmazken; intihar 

giriĢimi ile biliĢsel testlerden toplam ikili benzerlikler skoru (r=0,410, p<0,02) ve 

WKET perseveratif hata yüzdesi puanı (r=0,434, p<0,01)  arasında  pozitif yönde bir 

korelasyon bulundu. 

4.6. Cinsiyete Göre ġizotipal Özelliklerin Değerlendirilmesi  

ġizofreni hasta yakını ve sağlıklı kontrol grubu içerisinde  ġKÖ-K alt ölçek 

puanları, BDÖ ve ASÖ skorlarının  cinsiyete göre nasıl değiĢtiğini test etmek için; 

grupların bu puan türlerinde normal bir dağılım göstermemesi nedeniyle Mann Whitney 

U analizi yapıldı. Yapılan Mann Whitney analizi sonucunda  her iki grupta da  Ģizotipal 

özelliklerin  kadınlar ve erkekler arasında farklılık göstermediği görüldü (p>0,05). 

ġizofreni hasta yakını grubunda kadınların ve erkeklerin ġKÖ-K alt ölçek puanları ile 

BDÖ, ASÖ skorları ortalama ve  standart sapma değerleri Tablo 4.7‟te; sağlıklı kontrol 

grubunun bu puan türlerindeki ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 4.8‟de 

verilmiĢtir. Ayrıca  hem  Ģizofreni hasta yakını grubunda hem de sağlıklı kontrol 

grubunda cinsiyete göre biliĢsel testler üzerindeki performansta bir farklılık olup 

olmadığı da Mann Whitney analizi ile test edildi ancak her iki grupta da kadınlar ve 

erkekler arasında biliĢsel test puanları açısından bir fark gözlenmedi (p>0,05). 

Tablo 4-7: Cinsiyete göre ġKÖ alt testleri, BDÖ ve ASÖ ortalama, standart sapma 

değerleri ve Mann Whitney U sonuçları-Sağlıklı kontrol grubu 

 Kadın Erkek 

Z p 

 Ortalama ± SS Ortalama ± SS 

ġKÖ pozitif 1,0 ± 1,20 1,75 ± 2,24 -0,550 0,582 

ġKÖ negatif 1,83 ± 1,69 1,55 ± 1,70 -0,622 0,534 

ġKÖ dezorganize ,916 ± 1,31 1,20 ± 1,23 -0,745 0,456 

ġKÖ toplam 3,75 ± 2,92 4,40 ± 3,42 -0,510 0,610 

BDÖ 3,66 ± 3,60 3,45 ± 3,73 -0,315 0,753 

ASÖ 1,25 ± 2,00 0,65 ± 1,18 0,545 0,586 
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Tablo 4-8: Cinsiyete göre ġKÖ alt testleri, BDÖ, ASÖ ortalama ve standart sapma 

değerleri ve Mann Whitney U tsonuçları-ġizofreni  hasta yakını grubu 

 Kadın Erkek 

Z p 

 
Ortalama ± SS Ortalama ± SS 

ġKÖ pozitif                    1,41± 2,00 0,92 ± 0,95 -0,133 0,894 

ġKÖ negatif 2,64 ± 2,23 1,92 ± 1,65 -0,955 0,340 

ġKÖ dezorganize 0,82 ± 1,18 0,40 ± 0,87 -0,803 0,422 

ġKÖ toplam 4,82 ± 3,15 0,66 ± 4,10 -1,122 0,262 

BDÖ 3,11 ± 4,28 2,07± 0,53 -0,256 0,798 

ASÖ 1,82 ± 4,20 2,07 ± 0,53 -0,878 0,380 
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5. TARTIġMA 

Bu çalıĢmanın amacı, Ģizofreni hastalarının psikotik bir bozukluğu olmayan, 

sağlıklı birinci dereceden yakınlarında  pozitif, negatif, dezorganize Ģizotipal 

özelliklerin yaygınlığı ve Ģizotipinin bu üç alt tipi ile biliĢsel iĢlevler arasındaki iliĢkinin 

incelenmesidir. Bu doğrultuda Ģizofreni hastalarının psikotik bozukluğu olmayan, 

sağlıklı birinci dereceden 30 yakını;  kadın, erkek sayısı homojen dağılmıĢ, benzer 

eğitim ve yaĢ  aralığındaki 30 sağlıklı kiĢi ile karĢılaĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmamızda, Ģizofreni 

hastalarının sağlıklı birinci dereceden yakınlarında Ģizotipal kiĢilik özellikleri „eğilim‟ 

düzeyinde incelenmiĢ, ġKB tanısı almıĢ  klinik bir örneklem üzerinde uygulama 

yapılmamıĢtır. ġizotipal özellikleri taĢıyor olmanın, genç yaĢlarda kendini gösterdiği  

göz önüne alınarak, kiĢilik paterni incelediğimiz çalıĢmamızda yaĢ aralığı 15-35 olarak 

belirlenmiĢtir. ġizotipal özelliklere eğilimleri değerlendirmede kullandığımız ölçek 

bataryası, pratikte testin uygulanabilirliği ve Ģizotipinin üç alt boyutunu en iyi 

değerlendirebileceğini düĢündüğümüz ölçekler esas alınarak oluĢturulmuĢtur. 

Nöropsikolojik bataryayı seçerken; testlerin Ģioztipinin üç alt tipine özgü biliĢsel iĢlev 

bozukluklarını en iyi Ģekilde yordayabilecek ve Ģu ana kadar Ģizotipal eğilimlerle iliĢkisi 

bakımından araĢtırılmamıĢ biliĢsel iĢlevlerlere duyarlı olmasına dikkat edilmiĢtir. 

Psikiyatride Ģizotipi kavramı ile ilgili değiĢik tanımlar olmakla birlikte, bütün 

tanımlamalarda ortak olan nokta, bu kavramın Ģizofreniyle genetik bağı olan bir duruma 

eĢlik etmesidir (Özer ve Tiryaki 2007, Kaynak: Soygür ve ark.pp.304). Bu doğrultuda 

çalıĢmamızda Ģizofreni hastalarının sağlıklı yakınlarında Ģizotipal eğilimlere normal 

popülasyona göre daha sık rastlanacağı beklenmiĢtir. Ayrıca pek çok çalıĢma yetiĢkin 

Ģizofreni hastalarının premorbid öyküsünde Ģizotipal özelliklerin yüksek olduğunu 

göstermiĢtir (Kendler ve ark.1981; Fish 1987; Ambleas 1992). 

       BiliĢsel iĢlevlerdeki bozulmaların (özellikle frontal lob bozuklukları), Ģizofreni 

spektrum bozukluklarının ortak bir özelliği olduğu belirtilmekte ve Ģizofreniye 

yatkınlığın saptanmasında önemli bir gösterge olduğu kabul edilmektedir (Treastman ve 

ark. 1995; Voglamaier ve ark. 1999; Cadenhad ve ark. 2000 ) . 

 



 57 

 ġKB veya Ģizotipal eğilimler/özellikler ile iliĢkili biliĢsel iĢlev bozukluklarının 

incelendiği çalıĢmalarda; biliĢsel iĢlev bozuklukları, genel olarak Ģizotipal 

özellikler/eğilimler ile iliĢkisi açısından değerlendirilmiĢtir. Bu  yüzden bu konuyu ele 

alan çalıĢmalarda Ģizotipinin üç alt tipine özgü biliĢsel iĢlev bozukluklarını ortaya 

çıkarabilecek kadar geniĢ bir nöropsikolojik test bataryası kullanılmamıĢtır. ġizotipinin 

üç alt tipine özgü biliĢsel iĢlev bozukluklarını inceleyen çalıĢmalar ise sınırlı sayıda 

olup  bu çalıĢmalar da birbiriyle çeliĢkli bulgular içermektedir. Bu konudaki 

çalıĢmaların bir diğer kısıtlılığı ise; ġKB tanısı alan kiĢilerin psikiyatri kliniklerine 

baĢvurma oranlarının düĢük olması nedeniyle uygulamaların ġKB tanısı almıĢ yeterli 

sayıda kiĢi ile yürütülememesidir. Yine Ģizotipal eğilimlerin normal popülasyona göre 

daha yüksek olacağı bildirilen Ģizofreni hastalarının sağlıklı birinci dereceden 

yakınlarının da nispeten zor ulaĢılabilen bir popülasyon olması nedeniyle bu 

popülasyonda yürütülen çalıĢmaların az olması ve  yürütülen çalıĢmalarda da Ģizofreni 

hastalarının yakınlarının yeterli sayıda olmaması söz konusudur. Bizim çalıĢmamızda 

da  Ģizofreni hastalarınıın yakınlarının özellikle kendilerinde de yakınlarındaki gibi 

Ģizofreni ya da benzer bir bozukluğun saptanmasından kaygılandıkları, bu sebeple de  

bu tür bir araĢtırmaya katılmayı reddetmeye eğilimli oldukları gözlemlenmiĢtir.  

Literatürdeki bu bulgular değerlendirildiğinde bizi bu çalıĢmaya iten sebepler 

Ģunlar olmuĢtur: 

 ġizotipal özelliklerin üç alt tipine özgü biliĢsel iĢlev bozukluklarını ele 

alan az sayıda çalıĢma olması ve bu çalıĢmaların  birbiriyle tutarsız 

bulgular içermesi nedeniyle Ģizotipinin üç alt tipinin hangi biliĢsel iĢlev 

bozukluklarıyla iliĢkili olabileceğine dair net bir sonucun elde 

edilememesi;  

 ÇalıĢmalarda kullanılan nöropsikolojik test bataryasının Ģizotipinin üç alt 

tipine özgü biliĢsel iĢlev bozukluklarını ortaya çıkarabilecek yeterlilikte 

olmaması;  

 Türk popülasyonunda ġKB‟ye yönelik çalıĢmaların daha çok sağlıklı 

popülasyon üzerinde yürütülmesi ve  Ģizofreni hastalarının sağlıklı 

birinci dereceden yakınlarında Ģizotipal özelliklerin belirlenmesine 

yönelik araĢtırmaların oldukça kısıtlı sayıda olması.  
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5.1. ġizofreni Hastalarının Birinci Dereceden Yakınlarında ġizotipal Özellikler 

        Bu çalıĢmada Ģizofreni hastalarının psikotik bozukluğu olmayan sağlıklı hasta 

yakınları ile sağlıklı kontrol grubunun, Ģizotipinin pozitif, negatif ve dezorganize 

puanları açısından farklılaĢmadığı görülmüĢtür. Yani Ģizotipal özelliklerin daha yaygın 

görüleceğini tahmin ettiğimiz Ģizofreni hastalarının sağlıklı hasta yakınları sağlıklı 

kontrol grubundan daha fazla Ģizotipal özellikler göstermemiĢtir. Bununla beraber yine 

bu çalıĢmada iki grubu ayırt etmemize yarayacak değiĢkenleri araĢtırdığımız lojistik 

regresyon analizi sonucunda; Ģizotipinin „negatif‟ alt tipinin iki grup arasındaki 

farklılığı en iyi yordadığı bulundu. Bu bulgu Ģizofreni hastalarının sağlıklı birinci 

dereceden yakınlarının normal popülasyona kıyasla daha fazla negatif Ģizotipal 

özellikler gösterdiğini saptaması açısından anlamlıdır.  

            Literatürdeki Ģizofreni hastalarının sağlıklı hasta yakınlarında Ģizotipal 

eğilimlerin incelendiği çalıĢmaların sonucunda çeliĢkili bulgular elde edilmiĢtir. 

Örneğin Kremen ve arkadaĢları (1998) ile Yaralian ve arkadaĢları (2008) Ģizofreni 

hastalarının psikotik bir bozukluğu olmayan sağlıklı akabalarını sağlıklı kiĢiler ile ġKÖ 

skorları açısından karĢılaĢtırdıkları çalıĢmalarında; Ģizofreni hastalarının akrabalarında 

Ģizotipinin „biliĢsel-algısal‟ alt tipine özgü özelliklerin sağlıklı kiĢilerden anlamlı olarak 

daha fazla olduğunu bildirirken; bazı çalıĢmalarda ise bizim çalıĢmamızda da 

bulunduğu gibi iki grup arasında Ģizotipal özellikler açısından anlamlı bir fark bir 

gözlenmemiĢtir (Calkins ve ark. 2004; Albeniz ve ark. 2005; Chang ve Lenzenweger 

2005; Compton ve ark. 2007).  

       Ġki grup arasında Ģizotipal özelliklerin yaygınlığı açısından bir fark 

gözlenmemesinin nedeni, bu çalıĢmalardan bazılarında  (Calkins ve ark. 2004; Chang  

ve  Lenzenweger 2005), Ģizofreni hastalarının yakınlarının normal popülasyona  kıyasla 

daha „savunmacı‟ bir tutum sergilemeleri olarak açıklanmıĢ;  Ģizofreni hastalarının 

yakınlarında görülen bu savunmacı tutumun sebebi ise, bu kiĢilerin Ģizofreni 

semptomlarının oldukça farkında olmalarının bir sonucu olarak  stigma kaygısı ile 

iliĢkilendirilmiĢtir. Bizim çalıĢmamızda da  Ģizofreni hastalarının yakınlarından 

bazılarının çalıĢmaya katılmakta tereddüt ettikleri, yapılan testler sonucunda 

kendilerinde de Ģizofreni ya da  Ģizofreniye benzer semptomların tespit edilmesinden, 

psikiyatrik bir hastalık tanısı almaktan kaygılandıkları, Ģizofrenideki/psikotik 

bozukluklardaki semptomlara  farkındalıklarının yüksek olduğu ve psikotik 
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semptomların tespitine yönelik sorulara „hayır‟ deme eğiliminde oldukları 

gözlemlenmiĢtir. Her ne kadar hasta yakınlarına, amacımızın kendilerinde Ģizofreni ya 

da benzer bir bozukluğa yatkınlığı ölçmek olmadığı, kendilerine sorulan özelliklere 

toplum içersinde de rastlanabileceği, bilgilerinin gizli kalacağı ve kendilerine göre en 

doğru ifadeyi bildirmelerinin önemli olduğu uygulamalara baĢlamadan söylenmiĢ olsa 

da, Ģizofreni hasta yakınlarının kendini bildirim ölçeklerinde, psikotik semptomlara 

farkındalıklarını psikiyatrik bir tanı almaya karĢı koruyucu bir önlem olarak  

kullanmalarının muhtemel olduğunu, bu sebeple genellikle „hayır‟ yanıtını vermiĢ 

olabilceklerini de düĢündürmüĢtür. Ayrıca çalıĢmamızın sonucunda, Ģizofreni 

hastalarının psikotik bozukluğu olmayan  yakınları ile sağlıklı kontrol grubu arasında  

Ģizotipal özellikler bakımından bir fark gözlenmezken; Ģizofreni hastalarının 

yakınlarının sağlıklı kontrol grubuna kıyasla bazı biliĢsel testler üzerinde düĢük 

performans gösterdikleri bulunmuĢtur. Bu kiĢilerin psikotik özellikler taĢımamalarıyla 

birlikte Ģu anda  baĢka türlü psikiyatrik bir rahatsızlıklarının da olmamasına rağmen 

bazı biliĢsel testlerde düĢük performans göstermesi Ģizotipal özellikler barındırıyor 

olabileceklerini ancak stigma nedeniyle bunu gizlemiĢ olabileceklerini akla getirmiĢtir. 

       Compton ve arkadaĢları (2007) Ģizotipal eğilimlerin  sağlıklı kontrol grubu ile 

Ģizofreni hastalarının sağlıklı yakınları arasında farklılaĢmadığına dair bulguların bir 

baĢka nedenini ise, ġKÖ-Kısa formun bu iki grup arasındaki farklılıkları ölçmeye 

yeterince duyarlı olmaması olarak belirtmiĢtir. Fakat bu bulgu ile ilgili literatürde net 

sonuçlara ulaĢılmamıĢtır. Compton ve arkadaĢları (2007) sağlıklı kontrol grubu ile 

Ģizofreni hastalarının psikotik bozukluk göstermeyen sağlıklı akrabaları arasındaki 

Ģizotipal eğilimlerin yaygınlığını ġKÖ-K ile değerlendirildiği çalıĢmalarında her iki 

grupta da ġKÖ-K‟nın hem alt skalalarındaki hem de toplam skorları; ġKÖ-K ile Raine 

ve Benishay‟ın (1995) üniversite öğrencileri üzerinde yürüttükleri çalıĢmaları ile 

Axelrod ve arkadaĢlarının (2001) hastanede yatan ergenler üzerindeki 

çalıĢmalarındakine göre daha düĢük bulunmuĢtur. Ayrıca Compton ve arkadaĢları 

(2007) çalıĢmalarındaki örneklem üzerinde ġKÖ-K‟nın negatif (kiĢilerarası) alt 

skalasına göre, biliĢsel-algısal ve dezorganize alt skalalarından daha az anlamlı bulgular 

elde etmiĢlerdir. Bu bulguya göre çalıĢmalarında, ġKÖ-K‟nın Ģizotipinin üç alt tipine 

özgü özellikleri ölçmek için  yeterince kapsamlı olmayabileceğinin, bir baĢka deyiĢle 

ölçeğin tüm alt tiplere özgü yeterli sayıda soruları içermediğinin, ölçeğin Ģizotipinin en 

iyi negatif alt tipine özgü özellikleri yansıttığının düĢünülebilceğini ileri sürmüĢlerdir. 



 60 

Bu bizim çalıĢmamızdaki iki grup arasındaki farklılığın, en iyi Ģizotipinin negatif alt tipi 

ile yordandığı bulgumuz ile uyumludur. 

          ÇalıĢmamızda geniĢ bir nöropsikolojik bataryaya yer verilmesi nedeniyle 

Ģizotipinin üç alt tipinin değerlendirilmesinde ölçeklerin özellikle zaman açısından 

pratikte uygulanbilirliği göz önüne alınmıĢtır. Bu doğrultuda 74 maddeden oluĢan ġKÖ 

yerine, 22 maddeden oluĢan ġKÖ‟deki gibi Ģizotipinin üç alt tipine özgü skor elde 

edebileceğimiz kısa formunun uygulanması, ancak bu ölçeğin de Ģizotipal özellikleri 

belirlemede tek baĢına yeterli olmayacağı kanaatine varılarak Ģizotipal kiĢilik 

boyutlarını en iyi Ģekilde  değerlendirebileceğini düĢündüğümüz BDÖ ve ASÖ‟nün de 

eklenmesi uygun görülmüĢtür. Compton ve arkadaĢlarının (2007) çalıĢmalarında ġKÖ-

K‟nın özellikle negatif alt tipi ile ilgili özellikleri ölçtüğü varsayımı dikkate alınarak, 

ġKÖ-K‟nın Ģziotipinin pozitif alt tipini ölçmede zayıf kaldığı düĢünülmüĢ, bu sebeple 

Ģizotipinin özellikle pozitif boyutlarına duyarlı BDÖ ve ASÖ‟nün seçilmesi Ģizotipinin 

alt tiplerini değerlendirmeyi temel alan çalıĢmamız için uygun görülmüĢtür. Fakat 

çalıĢmamızda sağlıklı kontrol grubu ve Ģizofreni hastalarının sağlıklı birinci dereceden 

yakınları  arasında ASÖ ve BDÖ puanları açısından da anlamlı bir fark elde 

edilememiĢtir. Bununla birlikte büyüsel düĢüncelere eğilimin  dini inançlar dahil olmak 

üzere soyokültürel faktörlerle ve ailesel inançlarla oldukça iliĢkili olduğu bilinmektedir 

(Meehl 1962; Baron ve ark. 1983; Meehl 1990;  Diduca ve Joseph 1997; Reynolds ve 

ark.2000). Dolayısıyla Türk toplumunun sosyokültürel temelinin, büyüsel düĢüncelere 

yatkınlık oluĢturduğu da göz önünde bulundurulmalıdır.  

5.2. Yürütücü ĠĢlevler ve ÇalıĢma Belleği 

         ÇalıĢmamızda Ģizofreni hastalarının sağlıklı birinci dereceden yakınları yürütücü 

iĢlevlere duyarlı LKT, WKET ve SAT‟ın fonemik akıcılığa yönelik alt testinde sağlıklı 

kontrol grubuna göre  daha kötü bir performans gösterirken; ileri ve geri sayı menzili, 

ikili benzerlikler, SAT‟ın semantik akıcılığa duyarlı alt testi (hayvan ismi, meyve-isim 

çifti sıralama), Stroop testi, PPT ve IKT skorları açısından sağlıklı kontrol grubundan 

farklılık göstermemiĢtir.  

        WKET, LKT ve fonemik sözel akıcılık prefrontal alanla iliĢkili yürütücü  iĢlev 

testleri olup bu testlerdeki düĢük performans frontal lob bozukluğuna dair güçlü bir 

göstergedir. Pek çok nörogörüntüleme ve nöropsikolojik çalıĢma da frontal lob 

bozukluğunun Ģizofreni spektrum bozukluğunun karekterize bir özelliği olduğunu 
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göstermiĢtir (Suhr ve ark., 1998;  Diforio ve ark. 2000; Noguchi ve ark. 2008; Szöke ve 

ark.2008). Buradan yola çıkarak çalıĢmamız, Ģizofreni hastalarının hastalıktan 

etkilenmemiĢ sağlıklı akrabalarında dahi özellikle prefrontal iĢlevlere duyarlı testlerdeki 

bozulmayı göstererek yürütücü iĢlevlerdeki bozuklukların, Ģizofrenide ailesel 

yatkınlığın  önemli bir ölçütü  ve Ģizofreni-spekrum bozukluklarının karekterize bir 

özelliği olabilceğine dair varsayımları desteklemektedir. Bu bulgulara benzer Ģekilde, 

Treastman ve arkadaĢları (1995) ġKB tanısı alan kiĢilerin yürütücü iĢlevlerde bozulma 

gösterirken, genel entelektüel yeteneklerde bozulma göstermediğini bulgulamıĢlardır. 

Benzer Ģekilde Mitropoulou ve arkadaĢları (2002) ġKB‟li kiĢilerin sağlıklı kiĢilerle 

karĢılaĢtırıldığında çalıĢma belleği, öğrenme, geri çağırma gibi biliĢsel iĢlevlerinde 

bozulma gösterirken genel entellektüel yeteneklerinde bozulma gözlenmediğini 

göstermiĢlerdir.        

       ÇalıĢmamızda frontal karmaĢık dikkat ve yürütücü iĢlevlere duyarlı WKET 

üzerinde Ģizofreni hastası yakınlarının sağlıklı kontrol grubundan anlamlı olarak daha 

fazla „perseveratif hata‟ yaptıkları ve „perseveratif hata yüzdelerinin‟ de sağlıklı kontrol 

grubundan anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıĢtır. Bu bulgu WKET‟de özellikle 

perseveratif hata/tepki sayısındaki artıĢın Ģizofreninin ya da Ģizofreni spektrum 

bozukluklarının karekteristik bir özelliği olduğu görüĢü ile tutarlıdır (Butler ve ark. 

1992). Ayrıca çalıĢmamızda Ģizofreni hastası yakınları ile sağlıklı kontrol grubunu ayırt 

etmekte (lojistik regresyon analizinde) sadece yürütücü iĢlevlerden LKT hamle sayısı ve  

WKET üzerindeki „perseveratif hata‟ skorunun bağımsız katkısının olduğunun 

bulunması da bu görüĢü destekler niteliktedir. Ġki grubun WKET üzerinde „toplam 

cevap sayısı‟ açısından da farklılaĢtıkları, Ģizofreni hastası yakınlarının sağlıklı kontrol 

grubuna kıyasla daha fazla kart kullanarak  testi tamamladıkları görülmüĢtür. Bu durum 

Ģizofreni hastası yakınlarının toplam cevap sayısının değerlendirdiği kategori oluĢturma, 

soyutlama, set değiĢtirme, zihinsel esneklik becerilerinde güçlük çektikleri Ģeklinde 

yorumlanabilir. Nitekim Ģizotipal kiĢilik özelliklerinin öğrennme, zihinsel esneklik, 

çalıĢma belleği ve soyutlama becerisindeki bozukluklarla iliĢkisini ortaya koyan 

çalıĢmalar bulunmaktadır (Voglmaier ve ark.1997; 2000; Farmer ve ark. 2000). Buna 

karĢın Chen ve arkadaĢlarının (2000) Ģizofreni hastası yakınları ile sağlıklı kontrol 

grubunu geniĢ bir nöropsikolojik test bataryası ile değerlendirdikleri çalıĢmalarında 

bizim bulgularımızın aksine, bu iki grubun sadece semantik sözel akıcılık puanları 

açısından farklılaĢtığı, ve WKET skorları açısından iki grup arasında bir farklılık 
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gözlenmediği yalnızca „sözel akıcılık‟ testinin  ailesel yatkınlığın göstergesi 

olabileceğini bildirmiĢlerdir. Ancak gerek klinik dıĢı popülasyonda Ģizotipal özelliklerin 

belirlenmesine yönelik, gerekse ġKB‟li kiĢilerde yapılan çalıĢmalarda yüksek Ģizotipal 

eğilimler gösterenler ile ġKB‟li kiĢiler WKET üzerinde sağlıklı kiĢilerden daha düĢük 

bir performans göstermiĢlerdir (Raine ve ark. 1992a,b; Lenzenweger ve Korfine 1994;  

Suhr ve ark. 1997). Bizim çalıĢmamız da bu bulgular ile tutarlıdır. 

               Stratejik planlama, akıl yürütme ve problem çözme becerilerinin 

değerlendirildiği LKT uygulamasında Ģizofreni hastası yakınları, LKT‟nin hemen 

hemen tüm  alt puanlarında sağlıklı kontrol gurubuna kıyasla anlamlı bir farklılık 

göstermiĢ; stratejik planlama, doğruluğu ve kural takibini değerlendiren toplam hamle 

ve toplam doğru sayısı; hızı değerlendiren toplam süre ve  uygulama süresi; kural takibi 

gerektiren toplam zaman ihlali ile tip 1 kural ihlali puanları sağlıklı kontrollerden daha 

yüksek bulunmuĢtur.  Planlama yapmak için kullanılan süreyi değerlendiren „baĢlama 

zamanı‟ ve „tip 2 kural hatası‟ puanlarında ise iki grup arasında anlamlı bir farklılık 

görülmemiĢtir. ġizofreni hastası yakınlarının, sağlıklı kontrol grubuna kıyasla daha fazla 

hamle ile  testi tamamlamaları ve minimum hamle sayısı ile çözdükleri soru sayısının da  

daha az olması  yürütücü planlama niteliklerinin bozulduğunu; problemleri daha uzun 

sürede tamamlamaları planlama yetilerinin bozulması ile iliĢkili olarak  bir problemi 

belli bir sürede tamamlamakta zorlandıklarını, daha fazla kural ihlali yapmıĢ olmaları da 

bu kiĢilerin kural takibinde de güçlük çektiğini gösterir.  

          LKT, Ģizotipal kiĢilik özellikleri veya ġKB ile iliĢkili çalıĢmalarda yaygın olarak 

kullanılan  nöropsikolojik bir ölçüm aracı olmamıĢtır. Bu bakımdan araĢtırmamız bu 

gruplarda LKT‟nin kullanıldığı az sayıda çalıĢmadan biri olma  özelliğini de 

taĢımaktadır. ġKB‟de LKT performansının incelendiği nadir çalıĢmalardan birinde 

Diforio ve arkadaĢları (2000)  ġKB‟li kiĢiler ile sağlıklı kontrol grubu arasında LKT 

skorları açısından bir fark gözlemediklerini bildirmiĢlerdir. Bizim çalıĢmamız ise bu 

bulgunun aksine sonuçlar göstermiĢtir. 

          LKT; planlama, zihinsel hamlelerin geçici ve eĢ zamanlı olarak akılda tutulmasını 

gerektirdiğinden LKT‟nin çalıĢma belleği ile de iliĢkili olduğu belirtilmiĢtir (Atalay ve 

Cinan  2007). Bu durumda Ģizofreni hastası yakınlarında sağlıklı kiĢilere kıyasla LKT 

performansının kötü olması, bu kiĢilerdeki çalıĢma bellği bozukluklarını da yansıttığı 

düĢünülebilir. Bu bulguyu destekleyen Ģizotipal kiĢilik özellikleri ile çalıĢma belleğinin 
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özellikle „yürütücü‟ bileĢenine duyarlı görevlerdeki bozulma arasındaki iliĢkiyi ortaya 

koyan çalıĢmalar bulunmaktadır (Goldberg ve ark. 1998; Cohen ve ark. 1999). 

       Kısa süreli bellek, öğrenme ve çalıĢma belleği iĢlevlerine duyarlı bir test olan  sayı 

menzili testindeki performansın çalıĢmamızda Ģizofreni hastası yakınları ile sağlıklı 

kiĢiler arasında farklılaĢmadığı görülmüĢtür. Literatürde Ģizofreni hastası yakınlarında 

Sayı Menzili testi ile ilgili bulgular çeliĢkilidir (Lifshitz ve arkadaĢları 2005, Kaynak: 

Chen ve ark. 2000) bizim çalıĢmamızla benzer Ģekilde Ģizofreni hastasının birinci 

dereceden yakınlarının sayı menzili testi üzerinde performans bozuklukları 

göstermediğini bulmuĢlardır. Bazı çalıĢmalar ise bizim çalıĢmamızın aksine bu kiĢilerde 

sayı dizini testi üzerinde olumsuz bir performans saptamıĢlardır (Cornblatt ve Erlenmeyer 

Kimbling 1985; Mirsky ve ark. 1992). 

       Bir yürütücü iĢlev testi olan soyutlamanın değerlendirildiği ikili benzerlikler testi 

üzerinde çalıĢmamızda iki grup arasında anlamlı bir fark gözlenmemiĢtir. Ġkili 

benzerlikler  testi literatürde WAIS-R‟ın bir alt testi olduğu için „genel entellektüel 

yetenek‟olarak da değerlendirilmiĢ; Ģizotipal kiĢilik özellikleri gösteren kiĢilerde 

soyutlama, kavrama gibi becerilerde bir bozulma gözlenmemiĢtir (Treatman ve ark. 1995; 

Mitropoulau ve ark. 2002) Bu bulgular da çalıĢmamızla örtüĢmektedir. 

        Bozucu etkiye direncin değerlendirildiği Stroop Testi‟nde enterferans süresinde 

Ģizofreni hastası yakınları ile sağlıklı kontrol grubu arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıĢtır. Bizim çalıĢmamızın aksine Frith (1996) dezorganize boyutun uygunsuz 

zihisel aktivitenin bastırılması ve bunun bir sonucu olarak dikkatin çabuk çelinmesi, 

çeldirici uyaranlarla baĢ etmede güçlük ile iliĢkili olduğunu öne sürmüĢtür. Szöke ve 

arkadaĢları (2009) Stroop testi enterferans süresi ile dezorganize Ģizotipal özellikler 

arasında pozitif bir korelasyon saptamıĢtır. Bizim çalıĢmamızda ise Stroop süre farkı 

puan türünde ve sadece sağlıklı kontrol grubunda ġKÖ-K‟nın negatif alt tip puanı, toplam 

skoru ile ASÖ ve BDÖ skorları ile iliĢkli bulunmuĢ; ancak hasta yakınında Stroop testi ile 

Ģizotipal özellikler arasında anlamlı bir iliĢki görülmemiĢtir. 

        Prefrontal yürütücü iĢlevler ve karar verme davranıĢına duyarlı, daha çok 

orbitofrontal ve ventromedial alanlarla iliĢkli olan IKT uygulamasında  Ģizofreni hastası 

yakınlarının performansı sağlıklı kontrol grubundan farklılaĢmamıĢtır. Literatürde 

Ģizotipal özellikler gösteren bireylerde IKT performansını inceleyen çalıĢmalar 

bulunmamıĢtır. Ancak Brett ve arkadaĢları (2005)  Ģizofreni  hastaları ile sağlıklı kontrol 
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grubunu IKT performansı açısından karĢılaĢtırdıkları çalıĢmalarında orbitofrontal hasara 

duyarlı bir test olan IKT‟nde Ģizofreni hastalalarının sağlıklı kontrol grubundan daha kötü 

performans sergiledikleri ve bu hastaların IKT üzerindeki performanslarının orbitofrontal 

hasarı olan hastalarda görülene benzer Ģekilde bozulduğunu saptamıĢlardır. Bu bulgu, 

Ģizofrenide  baskın olarak dorsolateral prefrotal alanın yanı sıra orbitofrontal alanla da 

iliĢkili bozulmalar gözlenebileceğini göstermiĢtir. ġizofreni hastası yakınlarının ise  

sağlıklı kontrollerden IKT performansı açısından farklılık göstermediğini saptamıĢ 

olmamız, Ģizofreni spektrum bozukluklarında karekteristik özelliğin dorsolateral 

prefrontal alanla ilĢkili olabileceği bulgularını güçlendirmektedir.  

          ÇalıĢmamızda Ģizotipinin pozitif, negatif ve dezorganize alt tipleri ile biliĢsel 

iĢlevler arasında çok fazla anlamlı bir iliĢki saptanmamıĢtır. Kontrol grubunda özellikle 

negatif Ģizotipal özellikler ve genel olarak Ģizotipal özellikler ile Stroop testi süre farkı  

arasında pozitif yönde bir iliĢki  saptanmıĢtır. Ayrıca negatif Ģizotipal özelliklerle ileri 

sayı menzili arasında negatif  yönde bir korelasyon saptanmıĢtır. ġizofreni hastasının 

yakınlarında ise Ģizotipinin dezorganizasyon alt tipi ile sözel akıcılığın semantik akıcılık 

alt testi (hayvan ismi sıralama) arasında pozitif bir iliĢki saptanmıĢ; aynı zamanda  

Ģizofreni hastası yakınlarılarının, sağlıklı kontrol grubuna kıyasla sözel akıcılığın fonetik 

akıcılık alt testinde anlamlı olarak daha az kelime söylediği görülmüĢtr. Bu bulgular 

literatürdeki bir takım çalıĢmalarla çeliĢmektedir. Çünkü Ģizotipal özellikler gösteren 

bireylerde özellikle sağ hemisferde „semantik ağda aĢırı aktivasyon yayılımı‟nın söz 

konusu olduğu, bu sebeple Ģizotipal kiĢilik özellikleri yüksek olan kiĢilerin meyve-isim, 

hayvan ismi sıralama gibi kategori oluĢturma düzeyinde daha düĢük skorlar alırken, 

fonetik akıcılıkta düĢük skorlar almadıkları (Kiang ve Kutas 2006; Sumiyoshi ve ark. 

2005) bildirilmektedir. Ancak çalıĢmamız Szöke ve arkadaĢlarının (2009), Ģizotipinin 

dezorganize alt ölçek  ve toplam Ģizotipal skoru yüksek olanların semantik sözel akıcılık 

testinde daha iyi performans gösterdikleri bulgusu ile örtüĢmektedir. Szöke ve arkadaĢları 

bu çalıĢmalarında Ģizofrenik hastaların temporal lob anaormallikleri göstermelerinin bir 

sonucu olarak, semantik  sözel akıcılığın da temporal alan ile iliĢkili olduğu göz önüne 

alındığında bu kiĢilerde semantik ağda aĢırı aktivasyon yayılımının fonetik sözel 

akıcılıktaki artıĢın yanı sıra semantik sözel akıcılıktaki artıĢ ile kendini göstermesinin  

muhtemel olduğunu öne sürmüĢlerdir. Bu Ģekilde düĢünüldüğünde çalıĢmamız  Ģizotipal 

eğilim gösterenlerde  „semantik ağda aĢırı aktivasyon yayılımı‟nın söz konusu olduğunu 

destekler niteliktedir. 
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         Ayrıca  Ģizofreni hastalarıın yakınlarında LKT toplam hamle ġKÖ-K‟nın pozitif alt 

tip puanı ile; LKT‟nin zaman skorları (toplam uygulama süresi, toplam süre) ile ise ġKÖ-

K toplam puanı arasında, ġKÖ-K‟nın negatif alt tip puanı ile ise LKT baĢlama zamanı 

iliĢkili bulundu. Yani  çalıĢmızda genel olarak gerek yürütücü iĢlevler, gerekse çalıĢma 

belleği iĢlevleri ile  negatif Ģizotipal özelliklerin ya da genel olarak Ģizotipal özelliklerle 

iliĢkili olduğu görüldü. Bu bulgumuz da Ģizofreni spektrumunda negatif sendromun 

özellikle frontal lob anormallikleri (Crow 1980; Liddle 1987)  ve frontal yürütücü 

iĢlevlerine duyarlı testlerde performans düĢüklüğü (Dinn ve ark. 2002) ile iliĢkili olduğu 

bulgusu ile örtüĢmekte; ancak stratejik planlama yetisinin önemli bir ölçütü olan LKT 

toplam hamle sayısı ile ġKÖ-K‟nın pozitif alt tip puanı ile iliĢkili olması bu bulgular ile 

örtüĢmemektedir. ÇalıĢmamızdaki bu sonuçlar, LKT‟nin Ģizotipinin üç alt tip puanı ile de 

iliĢkili olabileğini, üç alt tipin de LKT performansını etkilediğini düĢündürmüĢtür. 

       ÇalıĢmamızda Ģizofreni hasta yakınlarında intihar giriĢimi ve intihar düĢüncesi ile  

ġKÖ-K‟nın pozitif alt tip puanı ile BDÖ skoru arasında  negatif yönde bir korelasyon 

saptanmıĢ, bu sonucun da dolaylı olarak impulsifite ile depresiflik arasındaki iliĢkiye 

iĢaret ediyor olabilceği düĢünüldü. Sağlık kontrol grubunda ise intihar giriĢimi ve 

düĢüncesi Ģizotipal özelliklerle iliĢkili bulunmazken biliĢsel test puan türleriyle iliĢkili 

olduğu  görüldü. 

5.3.   Semantik Bilginin Değerlendirilmesi  

          ÇalıĢmamızda Ģizofreni hastası sağlıklı birinci dereceden yakınlarının, semantik 

bilginin değerlendirilmesine duyarlı PPT‟nin resim versiyonu üzerindeki performansı 

sağlıklı kiĢilerden farklılaĢmamıĢtır. ġizotipal özellikler gösteren bireylerin „semantik 

ağda aĢırı aktivasyon yayılımı‟ gösterdiği, bu sebeple eĢleĢtirme, kategorize etme 

görevlerinde bozulmalar göründüğüne dair yapılan çalıĢma bulgularına dayanarak 

(Miller ve Chapman 1983; Sumiyoshi ve ark. 2005; Kiang ve Kutas 2006) yüksek 

Ģizotipal özelliklerin semantik bilginin derğerlendirildiği PPT performansını olumsuz 

etkileyebileceği ve PPT‟nin pozitif Ģizotipal ve/veya dezorganize semptomlarla iliĢkli 

bulunacağını varsaydık  ancak ve Ģizofreni hastası yakınları ile sağlıklı kiĢilerin PPT 

performansının birbirinden farklılaĢmadığını gördük.  

PPT, kategori soyutlama becerisine duyarlıdır. ġizofreni hastası yakınlarının 

soyutlama ve set değiiĢtirme güçlüklerinin bir göstergesi olarak WKET‟de sağlıklı 

kiĢilerden daha kötü performans gösterirken,  PPT‟de bu kiĢilerde  kategori soyutlama 
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becerisinde bir güçlük gözlenmemesinin nedeni; bu kiĢilerin frontal bir iĢlev olarak 

soyutlama becerilerinin bozulduğu ancak semanatik bilginin geri çağrılmasına dayalı 

soyutlama becerilerinin korunduğu Ģeklinde yorumlanabilir. Diğer bir neden ise,  

PPT‟nin Ģizofreni hastalarının psikotik olmayan sağlıklı birinci dereceden yakınlarını, 

sağlıklı kontrol grubundan ayırt etmekte yeterli hassasiyette olmadığı Ģeklinde 

düĢünülebilir. 

        Ayrıca yukarıda bildirilen çalıĢmalar doğrultusunda, Ģizotipal özellikler gösteren 

bireylerin, sözel akıcılığın semantik akıcılık alt testlerinde de  (meyve-isim çifti, hayvan 

ismi sıralama) aynı kategoriden kelimeleri akla getirmekte zorlanacağı bildirilmektedir 

(Sumiyoshi ve ark. 2005). Ancak çalıĢmamızda yukarıda ilgili bölümde de  bildirildiği 

gibi  Szöke ve arkadaĢlarının (2009) çalıĢmalarıyla tutarlı olarak böyle bir iliĢki 

saptanmamıĢ; aksine Ģizofreni hastası yakınlarının fonetik akıclık skorlarının sağlıklı 

kiĢilerden anlamlı olarak daha düĢük olduğu ve bu grupta  Ģizotipinin dezorganize alt 

tipi ile semantik akıcılık arasında pozitif yönde bir iliĢki olduğu ortaya koyulmuĢtur.  

5.4. ġizotipal KiĢilik Özellikleri ve Cinsiyet 

  ÇalıĢmamızda hem Ģizofreni hasta yakını hem de kontrol grubunda kadın ve 

erkekler arasında pozitif, negatif ve dezorganize Ģizotipal özellikler açısından anlamlı 

bir bulgu elde edilmemiĢtir. Ayrıca biliĢsel iĢlevler açısından da her iki grupta kadın ve 

erkekler arasında anlamlı bir bulgu gözlenmemiĢtir. Literatürdeki pek çok çalıĢma bu 

bulgunun aksini göstermekte; Ģizotipinin pozitif, negatif ve dezorganize alt tiplerine 

yönelik özelliklerin kadın ve erkekler arasında farklılaĢtığını ortaya koymaktadır 

(Fossati ve ark. 2003; Voglamaier ve ark. 2005; ġener ve ark. 2006). Bu çalıĢmalarda 

genel olarak kadınların referans düĢünceleri, aĢırı sosyal anksiyete, büyüsel düĢünce, 

garip inanıĢlar ve sıradıĢı algısal yaĢantılar gibi özellikleri içeren  pozitif Ģizotipal 

özellikler göstermeye eğilimliyken; erkeklerin yakın arkadaĢ yokluğu, sınırlı afekt ve 

tuhaf davanıĢ, sosyal ve fiziksel anhedoni gibi özellikleri içeren negatif Ģizotipal 

özellikler göstermeye ve genel olarak  kadınlardan daha yüksek oranda Ģizotipal kiĢilik 

özellikleri gösterdikleri bidirilmiĢtir (Chapman ve ark., 1976; Raine 1992; Venables ve 

Bailes 1994; Calridge ve ark. 1996;Fossati ve ark. 2003; ġener ve ark. 2006). Ayrıca 

Voglmaier ve arkadaĢları (2005)  ġKB tanısı almıĢ kadın ve erkeklerin nöropsikolojik 

profilini karĢılaĢtırmıĢlar ve ġKB‟li kadınların erkeklerden daha hafif düzeyde biliĢsel 

iĢlev bozuklukları gösterdiklerini bildirmiĢlerdir. Bu çalıĢmaların aksine bizim 
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çalıĢmadaki negatif bulgu, grupları cinsiyete göre karĢılaĢtırırken oluĢan alt grupların 

sayısının daha da küçülmesine yani bir Tip II hataya bağlı da olabilir. Öte yandan 

Compton ve arkadaĢları (2007) bizim çalıĢmamızdaki bulgu ile benzer Ģekilde Ģizofreni 

hastalarının psikotik bozukluğu olmayan sağlıklı  birinci dereceden yakınlarında ve 

sağlıklı kontrol grubunda Ģizotipal özelliklerin cinsiyete göre farklılaĢmadığını  

göstermiĢlerdir.  

5.5. AraĢtırmamızın Gelecekteki ÇalıĢmalar Ġçin Önemi ve Kısıtlılıkları 

ÇalıĢmamız Türkiye popülasyonunda Ģizofreni hastalarının birinci dereceden 

yakınlarında Ģizotipal özelliklerin yaygınlığını ve Ģizotipal özelliklerle iliĢkili olan 

biliĢsel iĢlev bozukluklarını böyle geniĢ bir test bataryası ile test eden ilk çalıĢma olması 

ve Ģizofrenide ailesel yatkınlığın anlaĢılmasına katkı sağlaması açısından önem 

taĢımakta; gelecekte Ģizofreni hastalarının yakınları ile yapılacak çalıĢmalar için fikir 

vereceği düĢünülmüĢtür  

       AraĢtırmamızın kısıtlılıkları ise Ģöyle sıralanabilir:        

 ġizofreni hastalarının 15-35 yaĢ aralığındaki psikotik olmayan sağlıklı 

hasta yakınlarının ulaĢılması zor bir popülasyon olması ve kriterlere uygun  

Ģziofreni hasta yakınlarının ise yukarıda ilgili yerlerde de aktarıldığı gibi  

„savunmacı‟ tutumları nedeniyle araĢtırmaya katılmaya isteksiz olmaları daha 

geniĢ bir örneklem grubuyla çalıĢmamızı engellemiĢtir. Ģizofreni hastalarının 

birinci dereceden yakınlarından oluĢan katılımcıların sayısının arttırılmasıyla, bu 

doğrultuda sağlıklı kontrol grubunun sayısının arttırılması ile daha anlamlı 

bulgular elde edilebileceği; örneğin çalıĢmamızda bu popülasyonda ilk kez 

kullandığımız ancak sağlıklı kiĢilere göre anlamlı bir bulgu saptayamadığımız 

nöropsikolojik testlerin Ģizofreni hastası yakınlarının sağlıklı kiĢilerden 

farklılaĢan biliĢsel iĢlev bozukluklarını daha iyi test edebileceği düĢünülmüĢtür. 

 AraĢtırmamıza davet ettiğimiz Ģizofreni hastalarının psikotik olmayan 

birinci dereceden yakınlarından 7‟si uygulamalara katılmayı reddetmiĢtir. Bu 

durum kiĢin paranoid düĢünce gibi bazı Ģizotipal özelleklerinden 

kaynaklanabilceği, araĢtırmaya katılmayı kabul edenlerde ise bu doğrultuda 

Ģziotipal özelliklerin olmaması ya da minimum olması sonucu çıkartılabilir. Bu 

sebeple araĢtırmaya aldığımız Ģizofreni hastası yakınlarında sağlıklı kontrol 

grubuna göre daha fazla Ģizotipal özellikler  bulunmamıĢ olabilir. 
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 ÇalıĢmamızda geniĢ bir nöropsikolojik test bataryası kullaıldığı ve bu 

testlerin uygulanma süresinin yaklaĢık 2 saati alması sebebiyle; Ģizotipal 

özelliklerin değerlendirilmesinde özellikle zaman açısından pratikte 

kullanılabilcek ölçekler olması gerektiğine öncelik verilerek yarı yapılandırılmıĢ 

bir görüĢme yapmak yerine kendini bildirim ölçekleri kullanılmıĢtır. Kendini 

bildirim ölçekleirnin de ortak özelliği ölçmek istenenin yansız bir Ģekilde 

değerlendirmede zayıf olmalarıdır. Belki Ģziotipal kiĢilik özellikleri yarı 

yapılandırılmıĢ bir görüĢme ile değerlendirilmiĢ olsaydı Ģizofreni hasta 

yakınlarında Ģizotipal kiĢilik özelliklerine iliĢkin daha farklı bulgular 

gözlenebilir; Ģizofreni hastalarının birinci dereceden sağlıklı yakınlarında 

Ģizotipal özelliklerin değerlendirilmesinde daha güvenilir bir ölçüm aracı 

olabilirdi. 

 ÇalıĢmamızda uygulamalara  baĢlamadan önce her ne kadar hasta 

yakınlarının stigma kaygısı nedeniyle savunmacı bir tutumları olabileceği 

düĢünülse de bu tutumlarının genel bilgilendirme ve gerekli açıklamalarla en aza 

indirilebileceği, kaygı düzeylerinin azaltabileceği düĢünülmüĢtü. Bu sebeple 

ayrıca bir „stigma‟ ölçeğinin uygulanması ihtiyaç duyulmamıĢtır. Ancak 

uygulamalar sırasında Ģizofreni hasta yakınlarının büyük bir çoğunluğunda 

„savunmacı‟ tutumlarının genel bilgilendirme ve açıklamalarla en aza inecek 

düzeyde olmadığı ve bu durumun da özellikle kendini bildirim ölçeklerine 

yanıtın güvenilirliğini etkileyebileceği görüldü. AraĢtırmamızda „stigma‟nın ayrı 

bir ölçekle test edilmemiĢ olması bu gözlemimizi nesnel Ģekilde ölçmemize 

engel olmuĢtur. 

 Nöropsikolojik testler ile çalıĢtığımız araĢtırmamızın nörogörüntüleme ve/veya 

elektrofizyolojik yöntemlerle desteklenmesinin daha net sonuçlar verbileceği 

düĢünülmekte ve ileride katılımcı sayısını da arttırarak bir nörogörütüleme 

tekniği ile çalıĢmamızın bulgularının yeniden değerlendirilmesi planlanmaktadır. 

5.6. Bulguların Özeti 

ġizofreni hasta yakını grubu  ile kontrol grubu Ģizotipal özellikler açısından 

farklı değildi ancak Ģizofreni hasta yakını grubu yürütücü iĢlevlerin değerlendirildiği; 

WKET perseveratif hata ve hata yüzdesi, toplam yanıt sayısı, LKT toplam hamle, 

toplam doğru, toplam uygulama süresi, toplam süre, tip 1 ve tip 2 ile toplam süre ihlali 
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ve SA K-A-S toplam puanlarında  kontrol grubundan farklılaĢmıĢ, kontrol grubuna göre 

bu testlerde daha kötü bir performans sergilemiĢtir.  

Ġki grup arasındaki farklılığı en iyi yordayan değiĢkenler ise; biliĢsel testlerden 

WKET perseveratif hata, LKT toplam hamle puan türleri olmuĢtur. ġizotipal 

özelliklerin değerlendirildiği ölçeklerden ise   ġKÖ-K negatif alt tip puanı olmuĢtur. 

           Tüm bu bulgular değerlendirildiğinde çalıĢmamızın sonucunda Ģizofreni hastası 

yakınları ile  sağlıklı kontrol grubunu ayıran testlerin dorsolateral prefrontal alanla iliĢkili 

yürütücü iĢlevlere yönelik  testler  olduğu gözlenmiĢ; bizim çalıĢmamızda bu 

nöropsikolojik testler (WKET, LKT, SA) Ģizofrenide ailesel yatkınlığı en iyi Ģekilde 

belirlemiĢtir. ÇalıĢmamızın bulguları  frontal lob bzoukluklarının  Ģizofreni sprektrum 

bozukluklarının karekteristik bir özelliği olduğu  hipotezi ile örtüĢmektedir.  
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FORMLAR 

FORM-1 GÖNÜLLÜ BĠLGĠLENDĠRME FORMU 

“ġizofreni Hastalarının Birinci Dereceden Akrabalarında ġizotipinin Alt Tiplerine 

Özgü Kognitif Bozuklukların Ġncelenmesi.” 

 

ÇalıĢmamız bilimsel bir araĢtırmadır ve tez projesi kapsamındadır. 

 

ÇalıĢmamızda; ġizofreni hastalarının akrabaları ile sağlıklı gönüllü katılımcılar 

karĢılaĢtırılarak, Ģizotipal kiĢilik özelliğinin dikkat, hafıza, karar verme, muhakeme 

yapma, planlanma gibi zihinsel iĢlevler üzerindeki etkisi incelenecektir. 

 

ġizotipal kiĢilik bozukluğu olan hastalar; kiĢilerarası iliĢki güçlükleri, bu nedenle oluĢan 

aĢırı bir sosyal kaygı, gözle görülmeyen Ģeyleri görme, tuhaf inançlara, büyüsel, Ģüpheci 

düĢüncelere sahip olma,  gerçekte var olmayan bir gücün ya da kiĢinin varlığını 

hissetme, konuĢurken alıĢılmamıĢ net olmayan ifadeler, sözcükler kullanarak tuhaf 

konuĢma biçimi gösterme, kendi kendine konuĢma, sınırlı, donuk ifade biçimi, aĢırı 

derecede alınganlık gibi özellikler ve  kirli, darmadağınık giysiler giyme gibi tuhaf 

davranıĢlar  gösterirler. Yapılan çalıĢmalar Ģizofreni hastalarının akrabalarında Ģizotipal 

kiĢilik bozukluğuna daha sık rastlandığını  ve bu kiĢilerin dikkat, hafıza, karar verme, 

planlama gibi zihinsel iĢlevlerinde daha fazla bozulma olduğunu göstermiĢtir. Bu 

doğrultuda çalıĢmamızda sağlıklı gönüllü kiĢiler ile Ģizofreni hastalarının akrabaları; 

dikkat, hafıza, karar verme, muhakeme yapma, planlama gibi zihinsel iĢlev 

performansları açısından karĢılaĢtırılacaklardır. ġizofreni hastalarının akrabalarında 

Ģizotipal kiĢilik özelliklerine eğilimin daha yüksek olacağı ve bunun bir sonucu olarak 

bu kiĢilerin daha fazla zihinsel iĢlev bozuklukları gösterecekleri düĢünülmektedir. 

 

ÇalıĢmamızda Ģizofreni hastalarının Ģizofreni hastalığından etkilenmemiĢ akrabalarının 

ve sağlıklı gönüllü katılımcıların oluĢturduğu iki grup olması ve her iki grupta da 30‟ar 

kiĢinin olması planlanmaktadır.  
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Bu araĢtırmada yer almak tamamen sizin isteğinize bağlıdır. AraĢtırmada yer almayı 

reddedebilirsiniz. Bu durumun sizin gelecekteki takip ve tedavileriniz üzerine olumsuz 

etkisi olmayacaktır. 

 

Bu araĢtırmaya katılmanız durumunda, deney esnasında gönüllünün karĢılaĢabileceği 

rahatsızlık ve risk (katılımcı üzerinde herhangi bir iĢlem yapılmayacağı için) 

bulunmamaktadır. AraĢtırmaya katılmayı kabul ettiğiniz takdirde size, dikkat, hafıza, 

karar verme, muhakeme yapma, planlama, uygunsuz tepkileri bastırabilme gibi zihinsel 

iĢlevlerinizi ölçmeye duyarlı  testler yapılacak ve bu  testlerin biri sırasında size 

beyindeki kan akımı değiĢikliklerine duyarlı bir görüntüleme yöntemi uygulanacaktır.  

Bunun haricinde sizden 4 adet soru formu doldurmanız istenecektir. Ayrıca teste 

baĢlamadan önce herhangi bir psikiyatrik rahtsızlığınızın olup olmadığınıza dair sizinle 

kısa bir görüĢme yapılacaktır. Bu soru formlarının doldurulması ve  testlerin yapılması 

yaklaĢık iki saat sürecek ve tüm bu iĢlemler size bir defa uygulanacaktır. Elde edilen 

veriler tarafımızdan değerlendirilip araĢtırmada kullanılacaktır. 

 

Size ait tüm tıbbi ve kimlik bilgileriniz gizli tutulacaktır ve araĢtırma yayınlansa bile 

kimlik bilgileriniz verilmeyecektir, ancak araĢtırmanın izleyicileri, yoklama yapanlar, 

etik kurullar ve resmi makamlar gerektiğinde tıbbi bilgilerinize ulaĢabilir. Siz de 

istediğinizde kendinize ait tıbbi bilgilere ulaĢabilirsiniz. 

 

Gönüllünün rızasına bakılmaksızın araĢtırmacı tarafından gönüllü kiĢi araĢtırma harici 

bırakılabilir. AraĢtırmanın sonuçları bilimsel amaçla kullanılacaktır; çalıĢmadan 

çekilmeniz ya da araĢtırıcı tarafından çıkarılmanız durumunda, sizle ilgili tıbbi veriler 

gerekirse bilimsel amaçla kullanılabilecektir. AraĢtırma sırasında sizi ilgilendirebilecek 

herhangi bir geliĢme olduğunda, bu durum size bildirilecektir. 

 

Bu araĢtırmada yer almanız nedeniyle size hiçbir ödeme yapılmayacaktır. Sizden ya da 

bağlı bulunduğunuz kurumdan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. 

 

AraĢtırma hakkında ek bilgiler almak için ya da çalıĢma ile ilgili herhangi bir sorun 

çıkması durumunda gönüllünün ya da yakınının bilgi almak için iliĢki kuracağı kiĢi: 

Prof.Dr. Alp ÜÇOK‟tur. 
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Dahili Telefon numarası:02124142000-31328 

Cep Telefonu                  :05326876746             (24 saat boyunca ulaĢabilirsiniz). 
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FORM-2 GÖNÜLLÜ ONAY FORMU 

 

Yukarıda yer alan ve araĢtırmaya baĢlanmadan önce gönüllüye verilmesi gereken 

bilgileri okudum ve sözlü olarak dinledim. Bu araĢtırma hakkında yazılı ve sözlü olarak 

bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamıĢ bulunmaktayım. ÇalıĢmaya 

katılmayı isteyip istemediğime karar vermem için bana yeterli zaman tanındı. Bu 

koĢullar altında, bana ait tıbbi bilgilerin gözden geçirilmesi, aktarılması ve iĢlenmesi 

konusunda araĢtırma yürütücüsüne yetki veriyor ve söz konusu araĢtırmaya iliĢkin bana 

yapılan katılım davetini hiçbir zorlama ve baskı olmaksızın gönüllü olarak kabul 

ediyorum. 

 

Bu formun imzalı bir kopyası bana verilecektir. 

 

Gönüllünün, 

Adı ve soyadı: 

Adresi: 

Telefon no: 

Tarih ve imzası: 

 

Velayet ve ya vesayet altında bulunanlar için veli ya da vasinin, 

Adı ve soyadı: 

Adresi: 

Telefon no: 

Tarih ve imzası: 

 

Açıklamaları yapan araĢtırmacının: 

Adı ve soyadı: 

Tarih ve imzası: 

 

Rıza alma iĢlemine baĢından sonuna kadar tanıklık eden kuruluĢ görevlisinin,  

Adı ve soyadı:? 

Görevi: 

Tarih ve imzası: 

     



 104 

         

FORM-3 SOSDEMOGRFĠK BĠLGĠ FORMU 
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FORM-4 BÜYÜSEL DÜġÜNCE ÖLÇEĞĠ 
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FORM-5ALGILAMADA SAPMALAR ÖLÇEĞĠ 
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FORM-6 ġĠZOTĠPAL KĠġĠLĠK ÖLÇEĞĠ  - KISA FORM 
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ETĠK KURUL KARAR 
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ÖZGEÇMĠġ 

KiĢisel Bilgiler 

Adı  Handan Soyadı  Noyan 

Doğ.Yeri  Erzurum Doğ.Tar.  20/08/1986 

Uyruğu  T.C. TC Kim No 29836486512 

Email Hanadannoyangmail.com Tel 0535 810 14 02 

Eğitim Düzeyi 

 Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı 

Doktora   

Yük.Lis.   

Lisans Ġstanbul Üniversitesi,Edebiyat fak.Psikoloji Bölümü 2008 

Lise  Orhan Cemal Fersoy Lisesi 2003 

ĠĢ Deneyimi (Sondan geçmiĢe doğru sıralayın) 

 Görevi  Kurum   Süre (Yıl - Yıl) 

1. AraĢtırma Asistanı Ġstanbul Tıp Fak. Psikiyatri ABD 2010-2011 

2. Psikolog 
Beyoğlu 75.Yıl Çocuk ve Gençlik 

Merkezi 
2010-2010 

3. Psikolog 
Ayvansaray Çocuk ve Gençlik 

Merkezi 
2008-2010 

 

Yabancı 

Dilleri 
Okuduğunu 

Anlama* 
KonuĢma* Yazma* 

KPDS/ÜDS 
Puanı 

(Diğer) 
                  Puanı 

Ġngilizce iyi orta iyi 63,50  

      

*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin 

 

 Sayısal EĢit Ağırlık Sözel 

LES Puanı  63,67 67,72 70,57 

(Diğer)                     Puanı    

Bilgisayar Bilgisi 

Program Kullanma becerisi 

Microsoft Office Programları iyi 

SPSS iyi 
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Yayınları/Tebligleri Sertifikaları/Ödülleri  

Noyan, H, Sertel-Berk,Ö, 2007,Ergenlerde Sosyal Fobi ve Ġçe -dıĢa Dönük KiĢilik 

Özellikleri  İstanbul Üniversitesi Psikoloji Çalışmaları 

Noyan H., Üçok A., ġizofreni Hastalarının Sağlıklı Birinci Dereceden Yakınlarında 

ġizotipinin Üç Alt Tipine Özgü Kognitif Bozukluklar.(10. Ulusal Sinirbilim Kongresi, 

poster sunumu) 

 

Özel Ġlgi Alanları (Hobileri): Resim, kitap okumak, dans. 

 

 

 

 

 


