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G‹R‹fi

Silik nörolojik bulgular (SNB), oda¤› belirlenebilen
nörolojik bir bozuklu¤un bulunmad›¤› durumlarda,

muayenede saptanan normal d›fl› motor ya da duyusal
bulgular olarak tan›mlanm›flt›r (1).

Geleneksel olarak nörolojik belirti (sign), "organiz-
madaki bir hastal›k ya da bozulmufl iflleve iflaret eden
objektif bulgu" olarak tan›mlan›r. Bu flekilde tan›mla-
nan bir iflaret, nörodavran›flsal bir rahats›zl›¤›n kesin
veya patognomonik belirtisi olarak düflünülebilir ve ge-
nellikle de merkezi sinir sistemi defisitleriyle birliktedir.
Baz› durumlarda saptanan iflaretler bilinen patogno-
monik iflaretlere göre aç›kça daha önemsiz, zaman i-
çinde süreklili¤i olmayabilen, geliflimle birlikte yavafl
yavafl düzelebilen bir niteliktedir ve altta yatan herhan-
gi bir patolojiyle iliflkisi yoktur. Bu gibi iflaretler, altta
yatan bozuklukla de¤iflmez olarak beraber olmad›klar›
ve farkl› tipte defisitlerle iliflkili olabildikleri için patog-

nomonik iflaretlerden farkl› olarak de¤erlendirilmekte-
dir. Bu iflaretleri ifade edebilmek için silik bulgular (soft
signs), silik nörolojik bulgular (soft neurological signs),
müphem bulgular (equivocal signs) ya da focal olma-
yan nörolojik bulgular (non-focal neurological signs) gi-
bi bir dizi terim kullan›lm›flt›r. 

Çok say›da nörolojik iflaret çeflitli yazarlar taraf›n-
dan silik nörolojik bulgu (SNB) olarak s›n›fland›r›lm›fl-
t›r. Geleneksel patognomonik iflaretlerin hafif görü-
nümlerinin (örn. minör refleksler, ton de¤ifliklikleri) ya-
n›s›ra, geliflimsel süreçlerde sapma ve geri kalmay› ifa-
de eden (örn. immatür motor hareketler) iflaretleri
kapsayan bir s›n›flama Tupper taraf›ndan yap›lm›flt›r
(2). Yule, Graham ve Rutter (3), SNB’lar›; 1) geliflme-
nin gecikmesi ile ilgili olan ve zamanla kaybolan iflaret-
ler, 2) nörolojik hastal›klar›n d›fl›ndaki baz› bozuklukla-
r›n göstergesi olan iflaretler ve 3) tespit edilmesi güç ve
nörolojik muayenede zay›f güvenilirli¤e sahip oldu¤un-
dan dolay›, bozuklu¤un minör derecesine iflaret eden
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ÖZET:
fi‹ZOFREN‹L‹ ANABABALARIN ÇOCUKLARINDA S‹L‹K
NÖROLOJ‹K BULGULARIN ARAfiTIRILMASI: KONTROLLÜ B‹R
ÇALIfiMA

Amaç: Bu çal›flmada, flizofrenili anababalar›n çocuklar›nda
silik nörolojik bulgular›n varl›¤› ve anlamlar›n›n de¤erlendiril-
mesi amaçland›. 
Yöntem: Çal›flmaya 30 flizofrenili anababan›n 8-18 yafl
aras›nda bulunan 43 sa¤l›kl› çocu¤u ve sa¤l›kl› 30 anababan›n
8-18 yafl aras›ndaki 45 sa¤l›kl› çocu¤u dahil edilerek; tüm
olgulara Nörolojik De¤erlendirme Ölçe¤i uyguland›.
Bulgular: Araflt›rma sonucunda flizofrenili anababalar›n
çocuklar›nda silik nörolojik bulgular›n fliddet ve s›kl›¤› kotrol
grubu çocuklar›ndan istatistiksel olarak anlaml› düzeyde yük-
sek bulundu.
Sonuç: Bu bulgular›n flizofrenide erken öngörü unsuru olarak
anlamlar›n›n de¤erlendirilmesi için uzunlamas›na takibin
gerekli oldu¤u sonucuna var›ld›.

Anahtar Sözcükler: silik nörolojik bulgu, flizofreni, yüksek risk
çal›flmas›, nörogeliflimsel kuram
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ABSTRACT:
SOFT NEUROLOGICAL SIGNS IN CHILDREN OF
SCH‹ZOPHRENIC PARENTS: A CONTROLLED STUDY

Objective: In this study, we aimed find out the value of the
soft neurological signs in children of schizophrenic parents.
Method: In the study, 8-18 year-old 43 healthy children of
30 schizophrenic parents and 8-18 year old 45 healthy
children of 30 healthy parents were included. Neurologic
Evaluation Scale (NES) was administered to all subjects. 
Results: Soft neurological sign severity (intensity) and
frenquency was statistically higher in children of
schizophrenic parents  than the control groups’ children.
Conclusion: Long-term follow up studies are needed for
evaluation of these results as an indicator of predicting
schizophrenia.

Key Words: soft neurological signs, schizophrenia, high risk
study, neurodevelopmental hyphothesis     
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bulgular olarak üç ayr› grup alt›nda toplam›fllard›r. 
Pek çok araflt›rmac› taraf›ndan flizofreninin bir nö-

rogeliflimsel defekt oldu¤u düflüncesi ileri sürülmekte-
dir. Bu görüfle göre flizofren hastalar›n ço¤u premor-
bid nörogeliflimsel anormallikler (asosyallik, nörolojik
belirtiler, minör fiziksel anormallikler, azalm›fl biliflsel
ve nöromotor ifllev gibi) göstermektedirler. fiizofren
hastalarda gözlenen baz› nörolojik anormalliklerin aile-
sel benzerlik gösterdikleri izlenmifltir. 

Nörolojik anormalliklerin flizofren hastalarda pre-
valans oran› %50-60 aras›nda bulunmufltur (4).
SNB’lar ilk epizod ya da hiç tedavi görmemifl flizofren
hastalar da dahil olmak üzere kronik flizofren hastalar-
da yayg›nd›r (5,6,7). fiizofrenlerin psikotik olmayan bi-
rinci dereceden akrabalar›nda (8-11), çocuklar›nda
(12,13), diskordant ikiz efllerinde (14)  ve kardefllerin-
de de (11) nörolojik bulgular›n artt›¤› görülmüfltür.

Çocuklarla  yap›lan çal›flmalar, SNB’lar›n normal-
lerden çok psikiyatrik bozukluk gösteren çocuklarda
bulundu¤unu, sa¤l›kl› çocuklarda ise erkek çocuklarda
k›z çocuklar›na oranla daha fazla rastland›¤›n›  göster-
mifltir (14,15).

Çocukluk ça¤› SNB’lar›n›n içsellefltirme, d›flsallafl-
t›rma, psikotik semptomlar, anksiyete bozukluklar›,
depresyon, mental retardasyon ve ö¤renme bozukluk-
lar›n› içeren çeflitli psikopatoloji tipleriyle birlikteli¤i
gözlenmifltir (15-21). Motor performansta çocukluk
ça¤› defisitleri, hem içsellefltirme (15), hem de d›flsal-
laflt›rma (18) ya da semptomlar›n›n her ikisi için de psi-
kopatolojinin daha stabil formlar›yla iliflkilendirilmifltir.  

Geçti¤imiz 30 y›l süresince, flizofreninin klinik bafl-
lang›c›ndan önce, çocukluk ça¤›nda nöro-motor anor-
mallikler oldu¤una dair bilgiler oldukça ço¤alm›flt›r. fii-
zofrenide nöro-davran›flsal ifllev bozuklu¤unun geliflim-
sel orjinleri hakk›ndaki bilginin ise en iyi flekilde, yüksek
riskli çocuklar›n -özellikle flizofren anababalar› olan-
uzunlamas›na çal›flmalar›ndan elde edilebilece¤i düflü-
nülmektedir. fiizofren anababalar› olan çocuklar›n bir
alt grubunda, neonatal periyod boyunca anormal dü-
flük aktivite düzeyi, zay›f motor matürite, düflük kas to-
nusu görüldü¤ü çeflitli çal›flmalarda ortaya konmufltur.
Neonatal periyod sonras›nda, riskli infantlar›n bir alt
grubu geliflimsel dönüm noktalar›na ulaflmada geç ka-
l›r. 1975 ve 1977’de Fish, prospektif infant çal›flmala-
r›n›n ilkinde  bu geliflimsel gecikmelerin, bir çocu¤un
de¤erlendirme yap›lan tüm yafllar›nda görülmesinin
gerekli olmad›¤›n›, en önemli gecikmelerin, davran›fl-
sal geri kalmaya fiziksel geri kalman›n da efllik etti¤i
gecikmeler oldu¤unu belirtmifltir. Bu gecikmelerin sa-
dece zamanlama olarak de¤il, dönüm noktas› becerile-
rine ulaflma flekli olarak da bozulmufl olabilece¤ini vur-
gulam›fl ve "flizofrenide kal›tsal nöroentegratif defekt i-
çin çocuklarda bir "marker" olarak "pandysmaturation
(PDM)"u tan›mlam›flt›r (22).

1952’de "The New York Infant Study" adl› çal›fl-
ma, çocukluk döneminde var olan nöroentegratif bo-
zukluklar›n, geliflmesi olas› flizofreni ve flizotipal bozuk-
lu¤a yatk›nl›¤› tahmin ettirece¤i kuram›n› test etmek i-

çin bafllat›lm›flt›r. Kronik flizofren annelerden do¤an
12 çocuk ve benzer sosyo-ekonomik koflullara sahip
12 kontrol annesi  çocu¤u do¤umlar›ndan itibaren ça-
l›flmaya al›nm›flt›r. 7 yüksek riskli çocuk ve 1 kontrol
bireyinin PDM’a sahip oldu¤u saptanm›flt›r. PDM,  fli-
zofrenik anne çocu¤u olmakla iliflkili, obstetrik komp-
likasyonlarla iliflkisiz bulunmufltur. Takip sürecinde
PDM gösteren yüksek riskli 1 çocukta yetiflkin dönem-
de flizofreni geliflti¤i, 6 yüksek risk bireyinin flizotipal
ya da paranoid kiflili¤e sahip oldu¤u saptanm›flt›r (22).

"The Jerusalem Infant Development Study-JIDS"
literatürde belki de en genifl kapsaml› gözlem ve bulgu-
lara sahip olan prospektif bir çal›flmad›r. ‹srail’de
1973-1979 y›llar› aras›nda yap›lan kay›tlarla bafllam›fl
olan çal›flma, anababalar› flizofren olan çocuklar›n,
baflka psikiyatrik hastal›klara sahip anababalar›n ço-
cuklar› ve  psikiyatrik hastal›¤› olmayan anababalar›n
çocuklar› ile do¤umlar›ndan itibaren  karfl›laflt›rmaya
ve gözlemlemeye dayanmaktad›r. Do¤umdan 12. aya
kadar befl kez de¤erlendirme yap›lm›fl ve flizofrenlerin
çocuklar›n›n tüm de¤erlendirmelerde mental puanlar
aç›s›ndan normal grubun en az›ndan 10 puan alt›nda
de¤er ald›¤› saptanm›flt›r. Sekiz ayl›kken yap›lan de-
¤erlendirmede de flizofrenlerin çocuklar›n›n psikomo-
tor puanlar daha düflük bulunmufl ve bu düflük mental
ya da psikomotor puanlar obstetrik komplikasyonlarla
iliflkili bulunmam›flt›r (23). Ayn› çocuklar›n çocukluk
ça¤›ndaki de¤erlendirmelerinde, anababalar› flizofren
olan çocuklar›n bir alt grubunun alg›sal ve motor defi-
sitleri de kapsayan SNB’lara sahip olduklar› bildirilmifl-
tir (12,24-26). Anababalar› flizofren olan çocuklar›n
baflka psikiyatrik hastal›¤› olan ebeveynli ya da sa¤l›kl›
ebeveyni olan çocuklarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda, alg›sal,
biliflsel ve motor alanlarda  nöro-davran›flsal ifllev bo-
zuklu¤u göstermeleri daha olas› bulunmufltur. fiizofren
çocuklar›n›n %44’ünün çeflitli ifllev bozukluklar›na sa-
hip oldu¤u ve bu grubun ço¤unlukla erkeklerden olufl-
tu¤u saptanm›flt›r. Anababalar› flizofren olan çocukla-
r›n stabil bir alt grubunda (%40) çocukluk ve okul ça¤›
boyunca ifllev bozuklu¤u gözlendi¤i, bu yafl grubunda
flizofren-olmayan ebeveyn çocuklar›nda ifllev bozuklu-
¤u gözlenmedi¤i bildirilmifltir. Motor belirtilerle gebelik
ve do¤um komplikasyonlar› aras›nda iliflki saptanma-
m›flt›r (27). 1992’de adölesan döneme ulaflan çocuk-
lar yeniden de¤erlendirildiklerinde, anababalar›
flizofren olan çocuklar› -özellikle de erkek olanlar- fli-
zofren olmayan ebeveyn çocuklar›na göre daha zay›f
nörodavran›flsal ifllevsellik göstermifllerdir. Anababalar›
flizofren olan çocuklar›n %42’si hem okul ça¤› hem de
adölesan dönemde zay›f ifllevsellik göstermiflken, non-
flizofreniklerin çocuklar›nda bu oran %12 de kalm›flt›r.
Geliflimsel süreç boyunca zay›f nörodavran›flsal ifllev-
sellik gösteren 4 flizofren ebeveyn çocu¤u flizofreni
spektrum tan›s› alm›flt›r (28). 

"The New York High-Risk Project" için flizofrenik,
affektif bozukluklu ve psikiyatrik aç›dan sa¤l›kl› ebe-
veynlerin çocuklar› 1971-1972 ve 1977-1979 y›lla-
r›nda kaydedilmifltir. 7-12 yafl aras› nörodavran›flsal öl-



80

fiizofrenili Anababalar›n Çocuklarinda Silik Nörolojik Bulgular›n Araflt›r›lmas›

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Cilt: 12, Say›: 2, 2002 / Bulletin of Clinical Psychopharmacology, Vol: 12, N.: 2, 2002

çümler ve orta yetiflkinlik ça¤›nda 1. eksen tan›s› için
de¤erlendirmeler yap›lm›flt›r. Çocukluk ça¤›ndaki dik-
kat, sözel bellek ve kaba motor becerilerdeki defisitler-
le, yetiflkin dönemde geliflen flizofreniyle iliflkili psikoz-
lar aras›ndaki iliflki de¤erlendirilmifltir. fiizofren ebe-
veynlerin çocuklar›nda, çocukluk ça¤›nda sözel bellek-
te %83, kaba motor becerilerde %75 ve dikkatte %58
defisit saptanm›flt›r. fiizofrenik ebeveyni olan 79 çocu-
¤un yetiflkin dönemdeki 1. eksen tan›lar›; %15.2 ‘sin-
de flizofreniyle iliflkili psikoz,  %35.4‘ünde major affek-
tif bozukluk, %16.5 ‘inde di¤er major eksen 1 tan›lar›
ve %32.9‘unda hastal›k olmamas› fleklinde bulunmufl-
tur. Yap›lan de¤erlendirme neticesinde flizofreni için
riskli bireylerin, yetiflkin dönemde flizofreniyle iliflkili
psikoz yaflama ihtimallerinin çocukluk ça¤›nda sözel
bellekte, kaba motor beceriler ve dikkat defisitleri ara-
c›l›¤›yla tahmin edilebilece¤i, bu de¤iflkenlerin flizofre-
ni riski için göreceli olarak özgül oldu¤u ve flizofreniye
genetik yatk›nl›k için belirleyici olabilecekleri sonucuna
var›lm›flt›r (29).

Walker ve arkadafllar› (30) flizofreninin geliflimsel
prekürsörlerini keflfetmek amac›yla çocukluk ça¤› ev
filmlerini de¤erlendiren arflivsel-gözlemsel bir proje o-
luflturmufllard›r. Çal›flmaya 30 flizofren hasta ve bu
hastalar›n sa¤l›kl› 28 kardefli, 19 affektif bozukluklu
hasta ve bu hastalar›n sa¤l›kl› 14 kardefli ve birinci de-
rece akrabalar›nda psikiyatrik hastal›k olmayan 21 bi-
rey dahil edilmifl ve çal›flma için çocuklar›n infantl›k-
tan 15 yafl›na kadar olan dönemlerine ait ve evde çe-
kilmifl 8mm ya da 16mm filmleri ailelerden temin e-
dilmifltir. fiizofren hastalar›n hiçbiri 10 yafl›ndan önce
herhangi bir psikiyatrik tan› ve tedavi, ayr›ca hiçbiri
16 yafl›ndan önce flizofreni tan›s›n› almam›flt›r. Çal›fl-
madaki 30 flizofren hastan›n sadece 3 tanesinde 17
yafl›ndan önce belirgin semptomlar saptanm›flt›r. Bi-
yolojik ebeveynlerin hiçbirinde major psikiyatrik ra-
hats›zl›k saptanmam›flt›r. ‹nceleme nöromotor anor-
mallikler ve motor beceriler konular›nda yap›lm›flt›r.
Nöromotor anormallikler, hareket bozukluklar›n›n ya-
n›s›ra, nörolojik ifllev bozuklu¤unun SNB’lar›na odak-
lanm›fl, motor beceriler ise hareketin ve motor bece-
rinin genel kalitesini ölçmüfltür. Preflizofrenik bireyle-
rin, kardefllerinin de bulundu¤u di¤er gruplara göre
daha yüksek nöromotor anormallik ve daha düflük
motor beceri skorlar› gösterdi¤i görülmüfltür. Ayr›ca
preflizofrenik bireyler di¤er gruplara nazaran anlaml›
olarak daha fazla taraf anomalisi göstermifllerdir ve bu
anormalliklerin büyük k›sm› sol el ve kolda saptanm›fl-
t›r. Preflizofrenik çocuklarda nöromotor disfonksiyo-
nun manifestasyonu aç›s›ndan ilk 2 yafl önemli bir pe-
riyod oldu¤undan dolay›, yaflam›n ilk 2 y›l›na karfl› di-
¤er yafl periyodlar›ndaki durum gruplar aras›nda kar-
fl›laflt›r›lm›flt›r. Yafl gruplar› do¤um-2 yafl, 2-4 yafl, 4-
10 yafl, 10-15 yafl fleklinde düzenlenmifltir. Yap›lan a-
naliz, do¤um-2 yafl aral›¤› için anlaml› bir tan›sal grup
etkisini aç›¤a ç›karm›fl, di¤er yafl periyodlar› için böy-
le bir durum söz konusu edilmemifltir. Preflizofrenik
bireylerde gözlenen; iliflkili reaksiyonlar, elin posturel

anormallikleri ve koreatetoid hareketler gibi nöromo-
tor anormallikler kardefllerinde gözlenenlerden farkl›
olarak bulunmufltur.

1959-1966 aras› "Philadelphia cohort of National
Collaborative Perinatal Project (NCPP)", kapsam›nda
iki ayr› do¤um hastanesine baflvuran 6753 annenin,
9236 çocu¤u çal›flmaya dahil edilmifltir. Çocuklar 8
ay, 4 yafl ve 7 yafllar›ndayken davran›fl, konuflma ve
lisan de¤erlendirmeleri yap›lm›flt›r. Çal›flma boyunca
72 birey flizofreni ya da flizoaffektif bozukluk tan›s›
alm›flt›r. Hasta 72 birey, hastalar›n sa¤l›kl› 63 karde-
fli ve 7941 normal birey karfl›laflt›r›larak de¤erlendiril-
mifltir. 7 yafl›ndaki motor koordinasyon sapmalar›n›n
hem yetiflkin flizofrenisi hem de etkilenmemifl kardefl
durumuyla iliflkili oldu¤u ve bu durumun flizofrenide
motor koordinasyon defisitlerinin alt›nda yatan ailesel
(belki de genetik) faktörlere iflaret etti¤i; 4 ve 7 yaflla-
r›ndaki al›fl›lmad›k hareketlerin yetiflkin flizofrenisi için
tahmin ettirici olurken, etkilenmemifl kardefl için ol-
mad›¤› ve bu durumun ad› geçen defisitlerin geliflecek
klinik fenotip için özgül olabilece¤i; fetal hipoksinin
preflizofrenik bireyler aras›nda 4 yafl›nda gözlenen a-
l›fl›lmad›k hareketler için tahmin ettirici oldu¤u görül-
müfltür. Neticede, preflizofrenik çocuklar›n al›fl›lmad›k
hareketlerde beklenen geliflimsel azalmay› gösterme-
di¤i, bunun kortikal-subkortikal yollar›n aberan fonk-
siyonel matürasyonunu yans›tt›¤› sonucuna var›lm›flt›r
(31).   

Bu çal›flmada, flizofreni ve nörolojik anormallikler
aras›ndaki iliflki ile ilgili olarak günümüze dek ortaya
konmufl literatür bilgileri de¤erlendirildi¤inde sapta-
nan, flizofren hastalardaki silik nörolojik bulgular›n aile
içi benzerlik gösterebilece¤i bilgisine dayanarak flizof-
ren ana babalara sahip çocuklarda silik nörolojik bul-
gular›n varl›¤› ve bunlar›n anlamlar›n›n de¤erlendiril-
mesi amaçland›.

YÖNTEM

Hastalar

Hastanemizde kronik flizofreni tan›s› ile  yatarak
ya da ayaktan tedavi görmekte olan 30 (16 kad›n,
14 erkek) hastan›n 8 ile 18 yafllar› aras›nda bulunan
43 sa¤l›kl› çocu¤u araflt›rma grubu olarak,  flimdiye
kadar kendilerinde ya da 1. derece akrabalar›nda
herhangi bir psikiyatrik   hastal›k öyküsü bulunma-
yan ve hasta grubu ile e¤itim düzeyi, yafl ve cinsiyet
aç›s›ndan benzer olan 30 (16 kad›n, 14 erkek) nor-
mal kiflinin 8 ile 18 yafllar› aras›nda bulunan 45 sa¤-
l›kl› çocu¤u kontrol grubu olarak gelifligüzel örnekle-
me yöntemi ile seçildi. Çocuklar için; 8 yafl alt› ve
18 yafl üstü olmak, psikoaktif madde kullan›m öykü-
sü olmas›, affektif bozukluk ya da çocukluk ça¤› psi-
kotik bozukluk varl›¤›, baflka herhangi bir psikiyatrik
sorun nedeniyle halen tedavi görmekte olmak ve
mental retardasyon d›fllama ölçütü olarak kabul edil-
di.
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Araçlar

Ebeveynlere ve çocuklara ait  sosyo-demografik ve
t›bbi veriler düzenlenen bir anket formuyla elde edildi.
Araflt›rmaya al›nan hasta ebeveynler iki uzman taraf›n-
dan DSM-IV ve ICD-10 tan› ölçütleri kullan›larak "fli-
zofrenik bozukluk" tan›lar›nda görüfl birli¤ine var›lan
olgulardan seçildi.

Nörolojik iflaretleri de¤erlendirmek için, Buchanan
ve Heinrichs taraf›ndan gelifltirilen ve flizofrenideki nö-
rolojik iflaretlerin de¤erlendirmesinde yap›land›r›lm›fl
bir araç olan NES (Nörolojik De¤erlendirme Ölçe¤i)
kullan›ld› (32).

NES (Neurological Evaluation Scale; Nörolo-
jik De¤erlendirme Ölçe¤i):

Buchanan ve  Heinrichs taraf›ndan 1989’da gelifl-
tirilmifltir. As›l olarak üç farkl› ifllevsel sahadaki ifllev
bozukluklar›n› kapsamaktad›r.

1. Bütünleyici duyusal ifllev bozuklu¤u; söndürme,
grafestezi, stereognosis, sa¤-sol konfüzyonu ve bozul-
mufl iflitsel-görsel bütünlük itemlerinden oluflmaktad›r.

2. Motor inkoordinasyon, ard›s›ra yürüyüfl, par-
mak-burun testi, parmak-baflparmak karfl›l›kl›l›¤›, disdi-
adokokinezi itemlerinden oluflmaktad›r.

3. Karmafl›k motor eylemler dizisi, yumruk-halka
testi, yumruk-kenar-avuçiçi testi ve Ozeretski testlerin-
den oluflmaktad›r.

Bunlara ek olarak, göz hareketlerindeki anormallik-
ler, frontal serbestleflme iflaretleri ve k›sa süreli haf›za
gibi itemleri de kapsamaktad›r. Ölçek 26 itemden o-
luflmaktad›r. Bu itemlerin 14 tanesi vücudun her iki ya-
r›s› için ayr› ayr› de¤erlendirilir. Her item 3 aflamal› bir
flekilde de¤erlendirilir (0; anormallik yok, 1; hafif an-
cak kesin bozulma var, 2; belirgin bozulma var). Sade-
ce emme ve burun refleksleri 0; (yok) ve 2; (var) ola-
rak derecelendirilir.

‹statistiksel De¤erlendirme:

Verilerin istatistiki analizi epi-info program›nda chi-
square, Fisher’s exact chi-square, student t ve Pearson
korelasyon analizi kullan›larak yap›ld› ve p<0,05 düze-
yi anlaml› olarak kabul edildi.

BULGULAR

Çal›flmaya al›nan hasta ebeveyn çocuklar›n›n
(n=43) yafl ortalamalar› 12,20±2,89 ve kontrol grubu
çocuklar›n›n (n=45) yafl ortalamas› 12,44±3,08 ola-
rak bulunmufltur ve aralar›nda istatistiksel olarak an-
laml› farkl›l›k yoktur. Hasta grubu çocuklar›n›n
%58,1’i k›z ve %41,9‘u erkek, kontrol grubu çocukla-
r›n›n ise %55,6’i k›z  ve % 44,4‘ü erkektir. Çocuklar›n
e¤itim düzeyi, hasta- kontrol gruplar›na göre s›ras›yla
%88,4 -%88,9’inin ilk okul mezunu olmas› fleklinde-
dir. Çocuklar›n kilosu, hasta ebeveyn çocuklar›nda

39,83±11,59 kg. kontrol grubu çocuklar›nda ise
43,84±22,59 kg. olarak ölçülmüfltür ve fark istatistiki
olarak anlaml› de¤ildir. Çocuklar›n boyu, do¤um kilo-
su, do¤um boyu da benzer flekilde bulunmufltur. Ço-
cuklar›n do¤um öyküsüne göre de¤erlendirmeleri ya-
p›ld›¤›nda; hasta grubunun çocuklar›n›n %72,1‘i has-
tanede do¤muflken, kontrol grubu çocuklar›n›n
%91,1’inin hastanede do¤du¤u görülmüfl ve do¤um
komplikasyonlar› aç›s›ndan her iki grup aç›s›ndan an-
laml› bir fark bulunmam›flt›r. Ancak hamilelik kompli-
kasyonu aç›s›ndan kontrol grubunda %95,6 oran›nda
komplikasyon  görülmemiflken, bu oran hasta grubun-
da %69,8 olarak bulunmufltur.En s›k gözlenen komp-
likasyon (%27,9) hiperemesis gravidarum olmufltur
(Tablo 1). 

NES sonuçlar› aç›s›ndan, flizofren çocuklar›nda
kontrol grubu çocuklar›na göre belirgin farkl›l›k dikkat
çekmektedir (Tablo 2). Ço¤u testte farkl›l›klar olmakla
birlikte özellikle glabellar refleks, grafestezi, yumruk
halka testi, yumruk kenar avuç içi testi ve Ozeretski
testi istatistiksel olarak anlaml› bulunmufltur.

Grafestezide; kontrol çocuklar›n›n %66,7 sinde bo-
zukluk bulunmazken, hasta grubunun çocuklar›nda ise
bu de¤er  sol ve sa¤  için s›ras›yla % 41,9- %44,2 a-
ras›nda bulunmufltur (Tablo-3a, 3b).

Yumruk-halka testinde kontrol grubundaki çocukla-
r›n hiçbirinde bozukluk gözlenmezken, hasta çocuklar›
grubunda %34,9 oran›nda bozukluk bulunmufltur
(Tablo-4).Yumruk-kenar-avuçiçi testinde kontrol grubu
çocuklar›nda %84,4 oran›nda bozukluk görülmezken
hasta grubunun çocuklar›nda bu oran %53,5 olarak
bulunmufltur (Tablo-5).

Ozeretski testinde; kontrol grubu çocuklar›nda
%48,9 oran›nda bozukluk saptanmam›fl, hasta grubu
çocuklar›nda ise %79,1 oran›nda bozukluk saptanm›fl-
t›r (Tablo-6).

Glabellar refleks kontrol çocuklar›nda %6,7 oran›n-
da mevcutken, hasta çocuklar›nda %33 oran›nda sap-
tanm›flt›r (Tablo-7).

TARTIfiMA

43 flizofrenili hasta çocu¤u ve 45 sa¤l›kl› kontrol
grubu çocu¤unun NES ile yap›lan karfl›laflt›rmas› sonu-
cunda,  flizofren hastalar›n çocuklar›nda kontrol grubu

Çocuk n ortalama ss

Yafl (hasta) 43 12,20 2,89
(kontrol) 45 12,44 3,01

Do¤umda anne yafl› (hasta) 43 23,32 33,95
(kontrol) 45 24,66 4,28

Do¤umda baba yafl› (hasta) 43 28,12 4,72
(kontrol) 45 29,22 5,14

Do¤um a¤›rl›¤› (kg) (hasta) 30 3,34 0,70
(kontrol) 34 3,317 0,54

A¤›rl›k (kg) (hasta) 43 39,83 11,59
(kontrol) 45 43,84 22,59

Tablo 1. Sosyademografik özellikler
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n Ortalama Standart sapma P*

Ard›s›ra yürüyüfl 43 (Hasta) 4,65E-02 0,21 0,68
45 (Kontrol) 6,66E-02 0,25

Romberg testi 43 6,97E-02 0,25 0,07
45 0,00 0,00

Iflitsel görsel bütünlük 42 0,19 0,55 0,61
45 0,13 0,50

Stereognosis sa¤ 43 4,65E-02 0,30 0,032
45 0,00 0,00

Yumruk halka testi sa¤ 43 0,41 0,62 0,001
45 0,00 0,00

Yumruk halka testi sol 43 0,58 0,73 0,001
45 2,22E-02 0,14

Yumruk kenar avuç içi testi sa¤ 43 0,51 0,70 0,002
45 0,13 0,34

Yumruk kenar avuç içi testi sol 43 0,65 0,78 0,002
45 0,20 0,50

Ritm tutma testi-a 43 0,16 0,48 0,027
45 0,00 0,00

Ritm tutma testi-b 43 0,20 0,51 0,022
45 2,22E-02 0,14

H›zla birbirini takip eden h. sa¤ 43 2,32E-02 0,15 0,309
45 0,00 0,00

H›zla birbirini takip eden h.  sol 43 9,30E-02 0,36 0,234
45 2,22E-02 0,14

Parmak baflparmak karfl›l›kl›¤› sa¤ 43 6,97E-02 0,25 0,073
45 0,00 0,00

Parmak baflparmak karfl›l›kl›¤› sol 43 0,11 0,39 0,136
45 2,22E-02 0,14

Ayna hareketleri sa¤ 43 0,37 0,69 0,170
45 0,20 0,45

Ayna hareketleri sol 43 0,41 0,66 0,241
45 0,26 0,53

Söndürme 43 0,13 0,46 0,593  
45 8,88E-02 0,41

Sa¤ sol konfüzyonu 43 0,20 0,55 0,033  
45 2,22E-02 0,14

Sinkinezis sa¤ 43 6,97E-02 0,33 0,392
45 2,22E-02 0,14

* Student t testi

Tablo 2. Nörolojik De¤erlendirme Ölçe¤i karfl›laflt›rmalar›

Hasta çocu¤u Kontrol çocu¤u Toplam
n % n % n %

Bozukluk yok 0 19 44,2 30 66,7 49 55,7
Hafif düzeyde var 1 13 30,2 9 20,0 22 25,0
Belirgin bozukluk var 2 11 25,6 6 13,3 17 19,3
Toplam 43 100 45 100 88 100

ki-kare testi   p<0,1

Tablo 3 a. Grafestazi (sa¤ taraf)

Hasta çocu¤u Kontrol çocu¤u Toplam
n % n % n %

Bozukluk yok 0 18 41,9 30 66,7 48 54,5
Hafif düzeyde var 1 13 30,2 10 22,2 23 26,1
Belirgin bozukluk var 2 12 27,9 5 11,1 17 19,3
Toplam 43 100 45 100 88 100

ki-kare testi   p<0,05

Tablo 3 b. Grafestazi (sol taraf)

Hasta çocu¤u Kontrol çocu¤u Toplam
n % n % n %

Bozukluk yok 0 28 65,1 45 100,0 73 83,0
Hafif düzeyde var 1 12 27,9 12 13,6
Belirgin bozukluk var 2 3 7,0 3 3,4
Toplam 43 100 45 100 88 100

ki-kare testi   p<0,001

Tablo 4. Yumruk-halka testi (sa¤ taraf)
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çocuklar›na göre belirgin retardasyon dikkat çekmifltir.
NES sonuçlar› içerisinde ço¤u testte farkl›l›klar olmak-
la birlikte özellikle glabellar refleks  (hasta çocu¤u- or-
talama 0,58  standart sapma 0,87 p<0,01 ve kontrol
çocu¤u- ortalama 0,13 standart sapma 0,50
p<0,005), grafestezi  (hasta çocu¤u- (sa¤ taraf) ortala-
ma 0,81 standart sapma 0,82  p<0,05 - hasta çocu-
¤u (sol taraf) ortalama 0,86 standart sapma 0,83
p<0,05 ve  kontrol  çocu¤u (sa¤ taraf) ortalama 0,46
standart sapma 0,72 p<0,05 - kontrol çocu¤u (sol ta-
raf) ortalama 0,44 standart sapma 0,69 p<0,05),
yumruk halka testi (hasta çocu¤u (sa¤ taraf) ortalama
0,41 standart sapma 0,62 p<0,001   -  hasta çocu¤u
(sol taraf) ortalama 0,58 standart sapma 0,73
p<0,001 ve kontrol çocu¤u (sa¤ taraf) ortalama 0,13
standart sapma 0,34 p<0,05 -  kontrol çocu¤u (sol ta-
raf) ortalama 0,20 standart sapma 0,50 p<0,05)  ve
Ozeretski testi ( hasta çocu¤u ortalama 0,00 standart
sapma 0,80 p=0,001 ve kontrol çocu¤u ortalama
0,71 standart sapma 0,78 p=0,001) istatistiksel ola-
rak anlaml› saptanm›flt›r. Elde edilen sonuçlar konuyla
iliflkili literatürle(12,24-26, 30)  uyumlu bulunmufltur.

Karmafl›k motor eylemler dizisindeki bozulmaya a-
it iflaretlerin (yumruk- halka testi, yumruk-kenar-avuçi-
çi testi, ozeretski testi, ritm) di¤er iflaretlere göre flizof-
renide daha yayg›n görüldü¤ü dikkat çekmektedir. fii-
zofren hastalar›n bu hareketleri yaparken , daha çok
bir pozisyonda tak›l›p kalma gibi bozukluklar göster-
dikleri ve bu iflaretlerinde frontal lob ile ilgili olduklar›
belirtilmektedir (33,34). fiizofren hastalar›n çocukla-
r›nda da benzer flekilde bozukluk saptanm›fl olmas›,
psikotik hastal›k taraf›ndan etkilenmeyen ailesel anor-

mallik için bir bulgu sunabilir ve baz› frontal lob dis-
fonksiyonlar›n›n flizofrenide kal›tsal olarak geçti¤i flek-
linde yorumlanabilir.

Çal›flmam›zda bütünleyici duyusal ifllev alan›ndaki
(grafestezi) bozuklukta flizofren ebeveynli çocuk gru-
bunda kontrol grubu çocuklar›na göre belirgin derece-
de daha fazlad›r. Bu alandaki ifllev bozukluklar›n›n par-
yetal lob ile iliflkili oldu¤u belirtilmektedir (33).

Glabellar refleks, flizofrenili ebeveyn grubunda di¤er
gruba göre anlaml› olarak fazla ç›km›flt›r. Bu gibi geliflim-
sel reflekslerin kaybolmas›n›n gecikmesi ya da tekrar or-
taya ç›kmas› beyin ifllev bozuklu¤unu düflündürmektedir.  

Nöroanatomik, nörofizyolojik, nöropsikolojik ve
görüntüleme çal›flmalar›ndan elde edilen bulgular te-
melinde flizofreni aç›kça nörobiyolojik bir hastal›k ola-
rak tan›mlanm›flt›r. fiizofreni tan›l› hastalarda nörolojik
iflaretlerin görece yayg›nl›¤› birçok araflt›rmac›n›n gün-
deme getirdi¤i konulardan biri olmufltur.  

Son dönemlerde pek çok araflt›rmac› taraf›ndan fli-
zofreninin bir nörogeliflimsel defekt oldu¤u düflüncesi
ileri sürülmeye bafllanm›flt›r. Bu görüfle göre henüz kli-
nik semptomlar kendini göstermeden önce hatta be-
yin geliflimi s›ras›nda birincil beyin hasar›, nörogenez-
de aksama, nöronal migrasyonda bozulma, hücresel
farkl›laflmada yetersizlik, sinaptik budanmada bozulma
vb. nedenlerle flizofreni geliflmeye bafllamaktad›r. fii-
zofren hastalar›n ço¤u premorbid nörogeliflimsel anor-
mallikler (asosyallik, nörolojik belirtiler, minör fiziksel
anormallikler, azalm›fl biliflsel ve nöromotor ifllev gibi)
gösterebilirler. fiizofren hastalarda gözlenen yap›sal a-
normalliklerin pek ço¤u hastal›¤›n bafllang›c›nda orta-
ya ç›kar hatta hastal›ktan önce bile olabilir (35).

Hasta çocu¤u Kontrol çocu¤u Toplam
n % n % n %

Bozukluk yok 0 9 20,9 22 48,9 31 35,2
Hafif düzeyde var 1 12 27,9 14 31,1 26 29,5
Belirgin bozukluk var 2 22 51,2 9 20,0 31 35,2
Toplam 43 100 45                   100 88 100

ki-kare testi   p<0,005

Tablo 6. Ozeretski testi

Hasta çocu¤u Kontrol çocu¤u Toplam
n % n % n %

Bozukluk yok 0 29 67,0 42 93,3 71 80,7
Hafif düzeyde var 1 3 7,0 3 3,4
Belirgin bozukluk var 2 11 25,6 3 6,7 14 15,9
Toplam 43 100 45 100 88 100

ki-kare testi   p<0,01

Tablo 7. Glabellar refleks

Hasta çocu¤u Kontrol çocu¤u Toplam
n % n % n %

Bozukluk yok 0 23 53,5 38 84,4 61 69,3
Hafif düzeyde var 1 12 27,9 5 11,1 17 19,3
Belirgin bozukluk var 2 8 18,6 2 4,4 10 11,4
Toplam 43 100 45 100 88 100

ki-kare testi   p<0,01

Tablo 5. Yumruk-kenar-avuçiçi testi
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Genellikle biyolojik bir iflaretin hastal›¤›n bafllang›-
c›ndan önce mi yoksa sonra m› olufltu¤unu ay›rdet-
mek önemlidir. E¤er bir iflaret hastal›¤›n bafllang›c›n-
dan önce de varsa, hastal›k için yatk›nl›¤a ba¤l› karak-
teristik bir özelli¤i gösterebilir ve ayn› zamanda hasta-
n›n sa¤l›kl› akrabalar›nda da bulunabilir. fiizofrenide
gözlenen nörolojik bulgular genellikle flizofreniye yat-
k›nl›¤›n biyolojik iflaretleri olarak düflünülmüfltür
(7,12,36-38). 

fiizofren hastalar›n çocuklar›nda , normal aileler ta-
raf›ndan evlat edinilmifl bile olsalar, flizofren olma ola-
s›l›¤›, genel popülasyona göre 15 kez fazlad›r. Dolay›-
s›yla flizofren hastalar›n çocuklar›nda yap›lan araflt›r-
malar en az›ndan iki nedenden dolay› önemlidir; bun-
lar›n ilki, flizofreni genellikle geç ergenlik ve erken ye-
tiflkinlik ça¤›nda bafllayan bir hastal›klar grubudur ve
baz› premorbid özelliklerin tan›nmas› birtak›m koruyu-
cu önlemlerin al›nmas›na yard›mc› olabilir. ‹kincisi, fli-
zofreni için çocukluk ça¤› iflaretlerinin tan›nmas› has-
tal›¤›n do¤al seyrinin  aç›klanmas›na yard›mc› olabilir.

Bu nedenle tüm dünyada genel e¤ilim, yüksek riskli ki-
flilerde (flizofren ebeveyn çocuklar› gibi) uzunlamas›na
takip fleklinde dizayn edilmifl çal›flmalar yapmak fleklin-
dedir (12,22-29,40-44).  

SNB’lar›n flizofreniye özgü oldu¤unu söylemek
mümkün de¤ildir. Ancak bu araflt›rman›n sonuçlar›yla
benzer flekilde pek çok çal›flmada bu iflaretlerin flizofren
hastalarda ve yak›nlar›ndaki fliddet ve s›kl›¤›n›n sa¤l›kl›
bireylerden ya da baflka psikiyatrik hastal›kl› bireylerden
daha fazla oldu¤u görülmektedir.fiizofreni için erken
öngörü unsuru olarak üzerinde durulan iflaretlerden bir
grubu SNB’lar oluflturmaktad›r. Biz de çal›flmam›zda
SNB’lar›n varl›¤›n›n flizofrenili hastalar›n çocuklar›nda,
sa¤l›kl› bireylerin çocuklar›ndan daha s›k ve fliddetli ol-
du¤unu saptad›k. Ancak, veriler klinik sonlan›mla do¤-
rulanmad›¤› takdirde  silik nörolojik bulgular›n flizofreni-
de erken öngörü unsuru olarak anlamlar›ndan sözet-
mek mümkün olamayacakt›r.Bu nedenle yap›lmas› ge-
reken risk alt›ndaki çocuklar›n uzunlamas›na süreçte
psikiyatrik gidifllerinin takibinin yap›lmas›d›r.
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