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Prodrom flizofreni, güncel geliflmeler ve sorunlar

Derlemeler/Reviews

1. Prodrom ya da
Pro-Dram fiizofreni

1.1.Prodromun klinik pratikte
kavramsallaflmas›, içeri¤i,
tart›fl›lan yönleri 
Prodrom terimi, bir olay›n habercisi

anlam›nda kullan›lan prodromos keli-
mesinden türetilmifltir (1). Prodrom ge-
nellikle iki durumda kullan›lmaktad›r:
(a) daha önce geçirilmemifl hastal›¤›n
öncesinde, (b) depreflmeler öncesinde
yaflanan belirti ve iflaretler için. Bu yaz›-

da, kelimenin yaln›zca birinci kullan›m
alan› dikkate al›nm›flt›r. Ayr›ca, prodrom
dönemiyle iliflkili araflt›rmalar genel
olarak klinik prati¤e uyarlama çabalar›-
n› içerenlerden seçilmifl ve klinik an-
lamda prodromun betimlenmesi amaç-
lanm›flt›r. 

Asl›nda klinik uygulamalarda s›kça
kullan›lan prodrom terimi, rahats›zl›¤›n
tam anlam›yla hastal›k tablosu olarak
aç›¤a ç›kmazdan önce, kiflinin yaflad›¤›
erken belirti ve iflaretlere gönderme
yapmaktad›r. Bu ba¤lamda ‘prodrom’
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ÖZET:
Prodrom flizofreni, güncel geliflmeler ve sorunlar

Prodrom kelimesi geliflecek bir olay›n habercisi anlam›nda kullan›-
maktad›r. Prodrom evre flizofreni derken, kiflinin belirtilerinin oldu¤u
ve bu evreyi izleyen dönemde tam anlam›yla flizofreni geliflece¤i an-
lat›lmak istenmektedir. Kanser tarama yöntemleri gibi flizofreniyi de
hastal›k bafllamadan tan›man›n gereklili¤i çok aç›kt›r. Tedavisiz ya da
müdahalesiz geçen sürenin ya da flizofren bireyin tedavisinde gecik-
menin kötü sonuçlar› oldu¤una inan›lmaktad›r. Ancak prodrom evrey-
le ilgili sorular vard›r. Örne¤in, her flizofreni geliflecek bireyde
prodrom evre benzer midir ya da prodrom evresi sonras› her bireyde
prodrom evre flizofreni mi geliflmektedir? Bu dönemi tarama amaçl›
birçok ölçek gelifltirilmifltir. Duyarl›l›¤› ve öngörme gücü en yüksek
olan testler arac›l›¤›yla ultra yüksek riskli gruplar oluflturulmufltur. Ul-
tra yüksek riskli grubun özelliklerini tafl›yan bireylerin %40’›nda sonra-
dan flizofreni geliflti¤i saptanm›flt›r. Prodromal evreyi tan›may› kolay-
laflt›rmak amac›yla flizofreniye yatk›nl›k, flizotipi ve flizotaksi kavramla-
r› yeniden tart›fl›lmaya bafllanm›flt›r. Prodrom evreyi tan›mak isteme-
nin arkas›ndaki bütün motivasyon, flizofreninin beyine olas› toksik et-
kilerinden bireyi korumak, tedavisiz psikoz süresini azaltmak, çok da-
ha az yan etkili ilaçlarla hastal›¤›n prognozuna olumlu katk›da bulun-
makt›r. Bu nedenle, prodrom evrede oldu¤u düflünülen bireylere dü-
flük doz antipsikotik tedavi dâhil çeflitli farmakolojik, davran›flsal mü-
dahaleler ya da çevresel düzenlemeler gündemdedir. Yanl›fl pozitif
tan›lar da düflünüldü¤ünde bu durum beraberinde damgalanma,
hastal›k tan›s› almayan bireye ilaç tedavisi, aile ve bireyin yaflayabile-
cekleri stresi ve iliflkili etik konular› tart›flmay› gerektirmektedir.

Anahtar sözcükler: fiizofreni, prodrom, flizotaksi, yüksek risk
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ABSTRACT:
Prodrome schizophrenia: Current developments and
problems

The term prodrome is used to inform that an event will happen. In
prodrome schizophrenia, the person is considered to be symptomatic
and will subsequently develop schizophrenia. It is clear that there is a
need to diagnose schizophrenia before its onset as is the case in
cancer screening. Increased duration of untreated psychosis is
believed to have harmful consequences. However, there are
questions regarding prodrome schizophrenia such as: do people
have similar features in prodrome phase who will eventually develop
schizophrenia or will everyone in prodromal phase develop
schizophrenia? Some inventories were developed to screen this
phase. Ultra high risk schizophrenia is formed by the most sensitive
and predictive tests. Forty percent of prodrome people who share the
features of the ultra high risk group are found to develop
schizophrenia. Recently, the terms of vulnerability for schizophrenia,
schizotaxia, schizotypy have begun to be rediscussed to simplify the
identification of prodrome schizophrenia. The motivation behind the
quest to identify prodrome schizophrenia diagnose is to prevent the
individual from the possible toxic effects of schizophrenia to the brain,
to reduce the duration of untreated psychosis and to influence the
prognose positively via atypical antipsychotics with less adverse
effects. Thus, early pharmacological, behavioral interventions and
environmental arrangements for people in the prodrome phase are
on the agenda. Considering the false positive diagnoses, there is
need to discuss issues as stigmatization, pharmacological treatment
to undiagnosed patients, possible stres facing the individual and his
family and related ethical subjects. 

Key words: Schizophrenia, prodrome, schizotaxia, high risk
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iki durumu ifade etmektedir: (a) evre boyunca kifli be-
lirtiler yaflamaktad›r (b) kiflide prodromu takiben tam
anlam›yla rahats›zl›k geliflecektir. Birinci maddeden yo-
la ç›k›larak bu kiflilerin yak›nmalar› nedeniyle problem-
lerine çözüm arayabilecekleri, ruh sa¤l›¤› profesyonel-
lerine baflvurabilecekleri ve bu nedenle saptanabile-
cekleri düflünülmektedir. ‹kinci maddeden, tam anla-
m›yla rahats›zl›k geliflti¤i dönemde yap›lan prodrom
taramalar›ndan geriye dönük bir tan›mlama yap›ld›¤›
anlafl›lmaktad›r. Psikoz hastalar›n›n, psikoz bafllar bafl-
lamaz ve hatta daha önce tan›nabilmesi için büyük ça-
balar harcanm›flt›r. Bu ilginin en önemli gerekçeleri: a)
bafllam›fl ilk dönem flizofrenik bozuklu¤u olan bireyler-
de erken müdahale gecikmifl müdahalelere göre daha
iyi sonuçlar vermektedir; b) sa¤l›k hizmetleri araflt›r-
malar›n›n hepsinde olmasa bile birço¤unda, ilk dönem
hastalar›n›n tan›dan 1–2 y›l öncesinde psikotik olduk-
lar›na dair bulgular vard›r; c) ilk dönem flizofreni çal›fl-
malar›yla tan› kondu¤u anda nörobiyolojik bozulmufl-
lu¤un ifllevsel ve anatomik iflaretlerinin varl›¤›, bafllan-
g›çtan önce ve/veya bafllang›ç ve tan› aras›ndaki süre-
de kötüleflebilece¤i kan›tlar›n›n artmas›d›r (3). Bu üç
maddeyle güncel olarak kabul görmüfl olan tedavisiz
geçen psikoz süresi (TPS) ve henüz varsay›m aflamas›n-
da olan tedavisiz rahats›zl›k süresi (TRS) ve prodrom
süresi (PS) kavramlar›na (4–6) at›f yap›lmaktad›r. Uza-
m›fl TPS’nin, ilk epizod flizofrenik psikozda kötü sonlan-
man›n önemli bir öngörücüsü oldu¤u bildirilmektedir
(5–7). ‹kisi aras›ndaki bu korelasyon TPS etkisi olarak
da adland›r›lmaktad›r (8). Ancak baflka bir görüflte ise,
premorbid uyum gibi kendi bafl›na hastal›k sonucunu
etkileyecek özellikler göz önünde tutuldu¤unda, TPS
ile hastal›k sonlan›m› aras›ndaki iliflkinin do¤ru olma-
yabilece¤i üzerinde durulmufltur (9). Gerçekte TPS ile
sonlan›m aras›ndaki iliflki, araya giren faktörler düflü-
nüldü¤ünde (örne¤in erkek cinsiyet, premorbid uyum)
düflük ya da orta etkili kalmaktad›r (6,10). Kötü sonla-
n›ml› flizofreni daha sinsi bafllang›ç, zay›f sosyal uyum
ya da zay›f iç görü ve psikotik belirti tedavisinde gecik-
meyle karakterizedir (11). fiizofrenide manyetik rezo-
nans görüntüleme ile izlenen yap›sal de¤ifliklikler TPS
ile iliflkisiz gibi görünmektedir (12,13). Dolay›s›yla son-
lan›m üzerine TPS etkisini anlamaya dönük daha kap-
saml› çal›flmalar gereklidir. 

Biriken çal›flmalar, bilim insanlar›n› prodromal belir-
tileri anlama ve tan›mlama, bulma ve müdahale ede-

rek de¤ifltirebilme olanaklar›n› araflt›rmaya do¤ru it-
mifltir. Ancak burada baz› sorunlar vard›r. Prodromda
görülen belirtiler ortak de¤ildir. Prodrom evresinin ne-
rede bitti¤i ve hastal›¤›n nerede bafllad›¤›na karar ver-
mek zordur. Her prodrom flizofreni belirtisi yaflayan bi-
reyde hastal›k geliflmemektedir. Örne¤in k›zam›k has-
tal›¤›nda önce patognomonik döküntüler, atefl ve di¤er
prodrom belirtileri olur ve sonras›nda hastal›k bafllar.
Oysa gerçek hayatta flizofrenik bozuklu¤un bu flekilde
gerçekleflmesi kesin de¤ildir. Ayr›ca, prodrom evresi
tan›mlama çabalar› hep geriye dönük olmufltur. Böyle
bir tan›mlaman›n ileriye dönük tan› amaçl› kullan›lma-
s›n›n do¤rulu¤u tart›flmal›d›r. Bu nedenle geçmiflteki
belirtileri tan›mlama aflamas›n›, gelece¤in olas› psikoz
olgular›n› ileriye dönük olarak de¤erlendirme ve arafl-
t›rma giriflimleri takip etmifltir.

fiizofrenik bozuklu¤un prodromal evresinde genel-
likle premorbid ifllevsellikte de¤iflim ortaya ç›kmakta-
d›r. Bu evre eflik alt› ya da hafif psikotik belirtiler kadar,
depresif duygudurum ve anksiyete gibi çeflitli ruhsal
durumlarla da karakterizedir (14). Bir çal›flmada, ICD–9
tan› ölçütleri kullan›larak flizofreni ya da paranoid bo-
zukluk tan›s› alm›fl 267 hastada prodromal belirtiler ge-
riye dönük olarak ayr›nt›l› bir flekilde araflt›r›lm›flt›r. Bu
belirtiler aras›nda %57 disforik duygudurum, %16 sos-
yal çekilme/flüphecilik, %14 uyku bozukluklar›, %13
düflünme problemleri, %13 sanr›lar, %8 azalm›fl enerji,
%7 günlük rolünü yapmada yetersizlik ve %6 kendine
güvende azalma oldu¤u bildirilmifltir (15). Bir baflka
araflt›rmada, psikoza do¤ru ilerlemede prodrom hasta-
lar›ndaki flüphecili¤in duyarl› bir risk faktörü ve büyük-
lenmecili¤in (grandiyozide) özgün bir risk faktörü oldu-
¤u bildirilmifltir (16). Psikoza en yak›n dönemde genel
biliflsel defisitlerin en fazla oldu¤u, psikoz bafllang›c›n-
dan sonra ek biliflsel bozulmalar›n ortaya ç›kt›¤› kabul
edilmektedir (17). Tablo 1’de flizofrenik bozukluktaki
ortak prodrom özellikleri özetlenmifltir. 

Gizil kalm›fl biliflsel, vejetatif ve alg›sal bozukluk de-
neyimleri ‘temel belirtiler’ bafll›¤› alt›nda daha önce
betimlenmifltir (18). Prodrom, stabil ya da premorbid
evreden belirgin psikotik özelliklerin bafllad›¤› zamana
kadar sürebilmektedir. Prodrom uzayabilmekte, orta-
lama 1-5 y›l aras›nda sürebilmekte (19-20) ve s›kl›kla
psikososyal bozulma ile birlikte olabilmektedir (21).
Prodromal durumun hangi mekanizmalarla psikoza
do¤ru geliflti¤i henüz anlafl›lamam›flt›r (22).
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Prodromun bir önemli özelli¤i, prospektif olarak ta-
n›nabilirse erken dönem müdahalenin yap›labilece¤i
bir evre olmas›d›r. Bu durumda, meydana ç›kmadan
psikotik bozuklu¤un bafllang›c›ndan korunma, bafllan-
g›c› geciktirme ya da belirtileri hafifletme mümkün ol-
maktad›r (24). Eflik alt› hastal›k tablosunda iken, tam
geliflmifl bir bozukluktan koruma amaçl› böyle bir giri-
flim ‘endikasyon alm›fl koruma’ olarak kabul edilmek-
tedir (25). Ancak psikotik prodrom dönemde ortaya ç›-
kan bulgu ve iflaretlerin farkl›l›¤›, sonradan geliflecek
psikoz için yaln›zca s›n›rl› bir ön görme gücüne sahiptir
(24). Bu belirti kümelerini psikoz izleyebilir (do¤ru pozi-
tif), ya da izlemeyebilir (yanl›fl pozitif) ya da prodrom
sürecinde olmad›¤› düflünülen kiflilerde psikoz geliflebi-
lir (yanl›fl negatif). Bu nedenle bir eflik alt› hastal›k tab-
losunun sonradan geliflebilecek ancak kaç›n›lmaz ol-
mayan psikoz için bir risk faktörü olabilece¤ini ifade
eden Riskli Mental Durumda (RMD) terimi, prodrom ta-
n›m› yerine önerilmifltir (26). Psikoz tan›s›n›n duyarl›l›¤›
ve özgünlü¤ü bak›m›ndan indikasyon alm›fl koruma bu
RMD özelliklerine dayanmal›d›r.

1.2. Prodromal belirtileri ölçme ve
de¤erlendirme giriflimleri 
Prodrom evresini tan›mlamak için birçok de¤erlen-

dirme yöntemleri gelifltirilmifltir. Bunun bir nedeni de-
¤erlendirme ölçeklerinin kan›tlanm›fl güvenilirli¤inin
düflük olmas›d›r. fiizofreni Bafllang›c›n› Geriye Dönük
De¤erlendirme Ölçe¤i (15), Bonn Temel Belirtileri De-
¤erlendirme Skalas› (27,28) ve Psikotik Prodromu Çok
Boyutlu De¤erlendirme (29), Prodromal Belirtiler için
Yap›land›r›lm›fl Görüflme ve Prodromal Belirti Skalas›
gelifltirilmifltir (30). Bu ölçeklerin güvenilirli¤i yüksek ol-
mas›na karfl›n göreceli uzun ve ayr›nt›l› olmas› nede-
niyle Perkins ve arkadafllar› (31), fiizofrenide Belirti Bafl-

lang›ç Envanteri (fiBBE) ad›nda k›sa bir ölçek gelifltirmifl-
lerdir. Bu ölçek dört kategoriden ve 16 bafll›ktan olufl-
makta ve puanlamas› dört alan› içermektedir: 1) a¤›rl›k
ve süreklilik aç›s›ndan eflik alt› ölçütü karfl›layan her-
hangi bir prodromal belirtinin bafllang›ç tarihi; 2) klinis-
yenin global belirti bafllama de¤erlendirmesi; 3) hasta-
n›n belirti bafllama tahmini; 4) aile üyesi ya da baflka
bir bilgi kayna¤›n›n belirti bafllama tahminidir (31). 

‹leriye dönük ve kesitsel prodrom çal›flmalar›, bi-
reysel prodrom belirtlerinin psikotik rahats›zl›k gelifl-
meyi ön görme gücüne göre çeflitlendi¤ini düflündür-
mektedir. fiSBE testinin sonradan flizofreni geliflmesi
üzerine de¤erlili¤i ve duyarl›l›¤› henüz araflt›r›lmam›flt›r
(31). Bonn çal›flmas›nda, kiflilik ve nörotik bozukluklar
gösteren hasta grubu ‘‘temel belirti’’ varl›¤› aç›s›ndan
de¤erlendirilmifl ve birkaç y›l izlenmifltir. Ortalama 7–8
y›l sonra kohortun %50’den fazlas›nda flizofreni geliflti-
¤i bulunmufltur (32). Araflt›rmac›lar, temel belirtilerin
varl›¤›n›n (örne¤in dikkat, düflünme, alg›, konuflma ve
motor etkinlikte öznel bozukluklar) psikoz için yüksek
derecede ön görücü oldu¤unu belirtmifllerdir. Kwapil
ve arkadafllar› (33), Sosyal Anhedoni Skalas› (SAS) yük-
sek olanlarda psikoza yatk›nl›k ölçümlerini normal
kontrol deneklerden farkl› bulmam›fllard›r. Ancak veri-
lerin uzam›na ileriye dönük de¤erlendirilmesi, 10 y›l
içinde bu deneklerin özellikle psikoza yatk›nlaflt›klar›n›
desteklemifltir. Ayr›ca Kwapil ve arkadafllar›, yeniden
gözden geçirdikleri SAS ile yapt›klar› çal›flmada, yüksek
skorlu bireylerin %24’ünde izlemde flizofreni spektrum
bozuklu¤u geliflti¤ini ve bu oran›n kontrol grubunda
%1 oldu¤unu bildirmifllerdir. New York Risk Projesi’nde,
Fiziksel Anhedoni Skalas›’na göre tan›mlanan bayan bi-
reylerde artm›fl psikoz oran› ve kötü sosyal uyum bu-
lunmufltur (34,35). Yung ve arkadafllar›n›n (23), 12 ayl›k
izlem çal›flmas›nda psikoza dönüflüm oran› % 21,2 (33

Nörotik belirtiler Anksiyete, huzursuzluk, k›zg›nl›k, irritabilite
Duygudurumla iliflkili belirtiler Depresyon, anhedoni, suçluluk, öz k›y›m düflünceleri, duygudurumda oynamalar
‹stek de¤ifliklikleri Apati, dürtü kayb›, s›k›lma, ilgi kayb›, halsizlik, azalm›fl enerji
Fiziksel belirtiler Somatik yak›nmalar, kilo kayb›, uyku düzensizlikleri
Hafif ya da eflik alt› psikotik belirtiler Alg›sal anormallikler, flüphecilik, kendilik, baflkalar› ya da dünya

alg›s›nda de¤ifliklikler
Biliflsel de¤ifliklikler Dikkat ve konsantrasyon bozukluklar›, zihinsel meflguliyetler,

gündüz düflleri,  düflüncede somutlaflma
Davran›fl de¤ifliklikleri ‹fllevsellikte azalma, sosyal geri çekilme, impulsivite, tuhaf davran›fllar,

agresif tutumlar 
Di¤er Obsesif kompulsif fenomen, dissosiyatif fenomen, kifliler aras› duyarl›l›kta art›fl

Tablo 1: fiizofrenide klinik prodrom özellikleri (kaynak 23’ten uyarlanm›flt›r)
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RMD kiflinin 7’si) bulunmufltur. RMD yaklafl›m› özgünlü-
¤ündeki bu düflüklük, ön görme gücünü art›rmak için
ek faktörlerin tan›mlanmas›n› gerektirmifltir. Örne¤in,
sonradan psikoz geliflimi için özgünlü¤ü olan belirtile-
rin özgün olmayan belirtilere eklenmesi bir alternatif
olarak düflünülmüfltür. Bunlar›n içinde eflik alt› ya da
belirgin psikozun hafif formlar› (36) ve kendili¤inden
iyileflen k›sa geçici psikotik belirtiler (37) vard›r. Sorunu
çözmek için, Yung ve arkadafllar›n›n (26) çal›flmalar›n-
da, çok yak›nda psikoz geliflebilecek bireyler için ultra
yüksek riskliler (UYR) tan›mlamas› kullan›lm›fl ve 3
grup ölçüt UYR için oluflturulmufltur (Tablo 2). Bu çal›fl-
mada, denekler 12 ay ya da psikoz geliflinceye kadar
izlenmifltir. K›rkdokuz dene¤in 20’sinde (%40.8) 12 ay
içinde bir psikotik bozukluk geliflmifltir. Psikoz için ba-
z› güçlü ön görücüler prodromal belirtilerin uzun sür-
mesi, sa¤l›kl› iken kötü ifllevselli¤in olmas›, düflük de-
receli psikotik belirtiler, depresyon ve dezorganizasyon
olarak belirlenmifltir (26). Ancak 50 prodrom tan›l› bire-
yin kat›ld›¤› bir y›ll›k izlem çal›flmas›nda ise psikoza ge-
çifl oran› %13 bulunmufltur (38).

2. fiizofreniye yatk›nl›k, flizotipi ve
flizotaksi kavram›, flizotipal kiflilik
bozuklu¤u

2.1. fiizotaksi kavram›, tarihçesi, içerdikleri
Bütün flizofreni belirtileri ortaya ç›kmadan önce bi-

le flizofreniye genetik yatk›nl›¤›n gösterilebilece¤i dü-

flüncesi giderek güçlenmektedir (39). Psikotik ve flizoti-
pal olmayan, birinci derece flizofrenik bozuklu¤u olan
bireylerin yak›nlar›ndaki bu yatk›nl›k nörolojik, nörobi-
yolojik, psikiyatrik, nöropsikolojik ve psikososyal ye-
tersizliklerle karakterizedir. ‹lk defa Paul Meehl, “flizo-
taksi” terimini 1962 y›l›nda flizofrenide ifade olamam›fl
genetik yatk›nl›k için kullanm›flt›r. Meehl’e göre flizo-
taksik durumun kendisi, çevresel koflullar›n koruma ya
da risk etkilerine ba¤l› olarak flizotipi (orta düzeyde bir
sonlanma) ya da flizofreniyle sonuçlanan gizil, nöral in-
tegratif bir eksikliktir (daha a¤›r bir sonlanma) (39).
Meehl (40), flizotaksinin bu iki aç›k duruma ilerlemesi
gerekmedi¤ini ancak olgular›n ço¤unun ya flizotipi ya
da flizofrenik bozuklukla sonland›¤›n› belirtmifltir. Me-
ehl flizotaksi etyolojisinde yaln›zca genetik yatk›nl›¤›
esas alm›flken, son y›llarda flizotakside hem genetik
hem de çevresel olaylar›n (gebelik, do¤um komplikas-
yonlar›) biyolojik katk›lar›n›n da önemli oldu¤u görüflü
a¤›rl›k kazanm›flt›r (41). Faraone ve arkadafllar›, flizofre-
ni hastalar›n›n birinci derece yak›nlar›ndaki psikiyatrik
ve nöropsikolojik de¤erlendirme sonuçlar›na dayana-

rak bu kavram› daha ifllevsel olarak betimlemifllerdir.
Psikiyatrik belirtiler ve nöropsikolojik defisitler, flizoti-
pal olmayan birinci derece flizofren yak›nlar›ndaki en
çok zorluk yaflatan bulgulard›r (39). Bu akrabalarda,
s›kl›kla flizofren bireylerde gözlenen negatif belirtilere
benzer, ancak daha hafif düzeyde negatif belirtiler var-
d›r (42). Pozitif belirtiler, flizofrenik ya da flizotipal kiflilik

Yafl›n 14–29 aras›nda olmas›, uzman poliklini¤ine yard›m almas› için gönderilmifl olmas› (yani yard›m arama
davran›fl› sergilemesi), 3 gruptaki ölçütlerden en az 1 ya da daha fazlas›n› karfl›lanmas›

Grup 1 “Hafif Psikotik Belirtileri Olanlar” en az bir hafta ancak befl y›ldan fazla sürmeyen, normalden sapm›fl belirtileri olan, ancak
flimdilik belirgin psikotik olmayan bireyleri tan›mlamaktad›r. Örne¤in, insanlar›n kendisine güldü¤ü ya da hostil oldu¤u hakk›nda
afl›r› de¤er verilmifl düflünceler, ancak burada kifli bunun do¤ru olmad›¤›n› anlamakta ve durumu “bir parça paranoid oldum”
diye ifade etmektedir. Ya da psikotik yo¤unlukta olmadan kiflide iflitsel ya da görsel çarp›tmalar gibi alg›sal bozukluklar vard›r.
Bu fenomenle belirgin psikoz aras›nda fark, belirtinin yo¤unlu¤u ya da fliddetidir.

Grup 2  “K›sa, S›n›rl›, Aral›kl› Psikotik Belirtili Olanlar (KSAPB)” geçmifl 1 y›l içinde psikotik yo¤unlukta belirtisi olmakla birlikte seyrek olan
ya da 7 günden daha az bir sürede kendili¤inden iyileflen grubu tan›mlamaktad›r. Örne¤in, 6 ayd›r ayda 2 kez iflitsel varsan›s›
olan kifli (seyrek psikotik fenomen ancak uzun süredir var), ya da iyileflmeden önce 6 gün içinde her 2 günde bir iflitsel
varsan›lar›n varl›¤› (s›k psikotik fenomen ancak k›sa sürer).

Grup 3 “Karakteristik ve Durumsal Risk Faktörleri” çökkün duygudurum, anksiyete belirtileri gibi özgün olmayan belirtilerin flizotipal kiflilik
bozuklu¤una ya da birinci derece yak›n›nda psikotik bozukluk öyküsünün pozitif olmas› gibi karakteristik risk faktörlerine
eklendi¤i grubu tan›mlar. Özgün olmayan belirtiler en az›ndan 1 ay sürmeli ve ifllevsellikte belirgin yetersizlik ya da düflüflle iliflkili
olmal›d›r. Bu ifllevsellik ölçütü psikotik hastalar›n k›sa, hafif belirtili normal akrabalar›n› d›fllamak için gereklidir. 

Tablo 2: Ultra Yüksek Risk (UYR) içinden oluflturulan 3 gruba al›nma ölçütleri (26)
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bozuklu¤u olanlara göre biyolojik akrabalarda daha az
kan›tlanm›flt›r (39). Biyolojik akrabalardaki nöropsikolo-
jik defisitler birçok biliflsel alan› etkilemektedir (43–45).
Tsuang (46), 1999 y›l›nda flizotaksi ölçütlerini negatif
belirtiler ve nöropsikolojik defisitlerin birleflimi üzerine
kurmufltur. Bu çal›flmada, orta derecede nöropsikolojik
defisit ve negatif belirtiler gösteren denekler flizotaksi
sendromu tan›s› alm›fllard›r. Bu ölçütler deneyseldir,
ancak flizotaksi geliflmekte olan bir kavramd›r ve bir
sendromun geçerlili¤i farkl› alanlardan gelen kan›tlarla
araflt›r›lmal›d›r. Tsuang ve arkadafllar› bir çal›flmalar›n-
da deneklere Global ‹fllev Skalas›, Yaflam Kalitesi, Sos-
yal Uyum Ölçe¤i, Belirti Tarama Listesi ve Fiziksel An-
hedoni Listesi uygulam›fllard›r. fiizotaksi ölçütünü kar-
fl›layanlarda kötü sosyal ve klinik ifllevsellik bulunmufl-
tur (39). Geçerlilik için sonraki ad›mlar› fiizotipi için Ya-
p›land›r›lm›fl Görüflme olmufl, sonuçta flizotaksik birey-
lerin özelliklerinin negatif flizotipiye benzer oldu¤u or-
taya ç›km›flt›r (özellikle sosyal geri çekilme, içe dönük-
lük, k›s›tl› duygulan›m puanlamalar›nda anlaml›l›k). Bu-
nunla birlikte, ayn› anlaml›l›k pozitif belirtilerin ölçül-
mesinde bulunamam›flt›r. 

fiizotipi psikiyatri günlü¤üne flizotipal kiflilik olarak
girmiflken, flizotaksi kavram› unutulmufltur. Ancak 40
y›ll›k araflt›rmalar›n sonuçlar› flizotaksinin gerekli ve
psikoz yatk›nl›¤›n› tan›mlamaya yard›mc› bir kavram
olabilece¤ini düflündürmektedir. 

2.2. fiizotipal kiflilik bozuklu¤unu tan›mlama ve
de¤erlendirme giriflimleri
fiizotipal kiflilik bozuklu¤u (fiTKB)’nun flizofreniyle

genetik olarak iliflkili oldu¤u yönünde güçlü kan›tlar
vard›r (47–49). ‹ki bozuklu¤un da ortak altta yatan yat-
k›nl›klar tafl›d›¤› öne sürülmüfl (41,50) ve bu durum ön-
celeri, yukar›da tart›fl›lan flizotaksi kavram›yla aç›klan-
m›flt›r. fiTKB’nda flizofren bireylerden daha az a¤›r dav-
ran›fl ve nöropsikolojik belirtiler vard›r (51) ve bu yüz-
den genellikle antipsikotik tedaviye ve hastane yat›fl›-
na gerek duymazlar. Bu nedenle kronik ilaç kullan›m›
ve hastane yat›fl› gibi araflt›rma sonuçlar›n› kar›flt›ran
epifenomenolojik bulaflmalar da fiTKB olan bireylerde
olmayacakt›r (52). fiTKB’daki defisit benzeri belirtiler
(negatif ve biliflsel belirtiler) (53) ve pozitif belirtiler (54),
psikofizyolojik anormallikler (55), yap›sal ve ifllevsel nö-
roanatomi bulgular› (56–59) flizofrenik rahats›zl›¤› yafla-
yan bireylere benzer bulunmufltur. Bu nedenle,

fiTKB’da bulunabilecek bir patofizyoloji flizofreni spekt-
rumunu anlamay› kolaylaflt›racakt›r.

Klinik anlamda, flizotipal kiflilik özelliklerinin birinci
derece flizofren akrabalar›nda daha fazla oldu¤u göste-
rilmifltir (46). Bu çal›flmada fiTKB yayg›nl›¤› %15 bulun-
mufl ve subklinik flizotipal özelliklerin daha fazla oldu-
¤u belirtilmifltir. Benzer yüksek flizotipal özellikler di¤er
flizofren biyolojik akraba araflt›rmalar›nda da tekrarlan-
m›flt›r (60,61). Bu çal›flmalar temelde negatif belirti
benzeri özellikler üzerinde durmufllard›r. Birçok klinik
gözleme dayal› çal›flmada flizofren bireylerin akrabala-
r›nda flizotipal özelliklerden söz edilmesine karfl›n, çok
az çal›flma flizotipal özellikler için ölçek yaklafl›m›n› kul-
lanm›flt›r. Kendler (62), görüflmelerin flizotipal özellikle-
ri ölçeklerden daha iyi ortaya ç›kard›¤›n› belirtmifltir.
Kendler, bu çal›flmada pozitif flizotipiyi ölçmek için Bü-
yüsel Fikirler Skalas› (BFS)’n› ve negatif flizotipiyi ölç-
mek için SAS’n› kullanm›flt›r. Çal›flma sonucunda SAS fli-
zofren bireylerin akrabalar›n› ay›rt ederken, BFS bafla-
r›s›z kalm›flt›r. BFS’da flizofren birey akrabalar› için fark
bulunamamas›, bu ölçekteki bafll›klar›n daha aç›k psi-
kotik ö¤eleri sorgulamas›ndan kaynaklanabilece¤ini
düflündürmektedir. Kremen (63), fiizotipal Kiflilik Ölçe¤i
(fiTKÖ) skorlar›n› flizofren bireylerin biyolojik akrabalar›
ve normal sa¤l›kl›larla karfl›laflt›rm›fl ve pozitif flizotipi
skorlar›n› akrabalarda daha yüksek bulmufltur. Çal›fl-
mada negatif ve dezorganizasyon flizotipi skorlar› bak›-
m›ndan bir fark bulunamam›flt›r. Yaralian ve arkadafl-
lar› (64), flizofren bireylerin akrabalar›nda artm›fl pozitif
skor puan› bulgusunu çal›flmalar›nda tekrarlam›fllard›r.
fiizotipal De¤erlendirme Ölçe¤i’nin faktör analiz çal›fl-
malar›nda ölçe¤in üç gizil de¤iflkene (yani flizotipinin
pozitif, negatif ve dezorganizasyon boyutlar›) (65) indir-
genebilece¤i gösterilmifltir (Tablo 3). Ülkemizde de fli-
zotipalite ile ilgili iki araflt›rma vard›r. Bunlardan ilki fli-
zotipal özellikler tafl›yan obsesif kompulsif hastalarda
yap›lm›flt›r (66). Di¤er çal›flma ise üniversite ö¤rencile-
rinde fiizotipal Kiflilik Ölçe¤i’nin güvenilirlik ve geçerlilik
çal›flmas›d›r (67). Baflka bir çal›flmada flizofreni ve affek-
tif bozukluklar› olan bireylerin akrabalar›nda ortalama
flizotipi skorlar›n›n benzer bulunmas›, flizotipinin flizof-
reniden çok psikoza yatk›nl›¤› gösterdi¤ini düflündür-
müfltür (68). Bu ba¤lamda yap›lan iki ayr› çal›flmada ise
flizofreni ve duygudurum bozuklu¤u olan hastalar›n
çocuklar› aras›nda flizotipal özellikler bak›m›ndan bir
fark saptanmam›flt›r (69,70). Bu sonuçlar flizofreni, flizo-
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tipi, psikotik özellikli duygudurum bozukluklar›n›n or-
tak ve genifl mekanizmalarla psikoz spektrumunun
devaml›l›¤›n› gösterdikleri izlenimini vermektedir.

Yukar›da sözü edilen bilgiler fiTKÖ ve özellikle de
pozitif boyutunun flizofreniye genetik (ailesel) yatk›nl›-
¤› yans›tabilece¤ini düflündürmektedir. Ancak negatif
belirtilere bu kadar vurgu yap›lmamas› flizofreniye yat-
k›nl›¤› anlamak için flizotaksi kavram›na duyulan ge-
reksinimi göstermektedir.

3. Prodromal dönemde tedavi,
terapötik müdahale ve psikozdan
koruma yaklafl›mlar›

3.1. ‹laçla Tedavi Giriflimleri
Psikiyatri tedavi araflt›rmalar›nda flizofreniden koru-

ma bir odak haline gelmektedir. Ancak prodrom ilaç
araflt›rmalar› henüz emekleme aflamas›ndad›r. Bu yö-
nelimde (a) prognoz ve TPS aras›nda iliflki oldu¤una da-
ir araflt›rma bildirileri varl›¤› (19,71) (b) psikozun kendi-
sinin beyine toksik oldu¤u inanc› (72) (c) daha az yan
etkili antipsikotiklerin bulunmas›n›n etkisi fazlad›r. Psi-
kozun beyine toksik oldu¤u konusunda çeliflkili sonuç-
lar vard›r ama psikozun, hatta hafif psikotik belirtilerin
yafland›¤› prodrom döneminin psikososyal aç›dan za-
rarl› oldu¤u kesin gibidir (düflen ifl ve okul performans›,
kötüleflen sosyal uyum ve insanlar aras› iliflki). TPS ile
prognoz aras›ndaki çeliflkilere yukar›da de¤inilmifltir.

Prodromal dönemde aktif tedavi, bafllang›c› ötele-
yebilir ya da bafllang›çtan koruyabilir, ancak bu durum
çok kolay aç›klanamamaktad›r. Yüksek riskli, baz› ya-
k›nmalar› olan prodromal bireylere müdahaleyi ilk de-
fa Falloon 1992 y›l›nda hayata geçirmifltir. Örneklem

say›s› (n=15) çok küçük olmas›na karfl›n, ev temelli so-
runlarla bafl etme yönetimi müdahalesi psikozdan ko-
ruma ve flizofreni insidans›n› azaltmada etkili bulun-
mufltur (73). Prodromal dönemdeki kiflilerin ne kadar›-
n›n tedavi edilebilece¤i maliyet, fayda ve zarar analiz-
lerinde önemli bir sorundur. Bunun için tedavi edilme-
si gerekli say› (TEGS) kavram› somatik t›ptan ödünç
al›nm›flt›r. Örne¤in orta düzeyde hipertansiyonda TEGS
13’tür ve bir kifliyi inmeden korumak için 13 kiflinin 12
ay boyunca tedavi edilmesi gerekti¤ini göstermektedir
(74). Ayn› gözden geçirme yaz›s›nda, prepsikotik senar-
yoda bir psikotik ataktan korumak için 6 ay boyunca 4
kiflinin (TEGS, n=4) koruma tedavisine al›nmas› gerekti-
¤i hesaplanm›flt›r. Asl›nda bu say› prepsikoza müdaha-
le yaklafl›m›n›n gücünü ve gereklili¤ini göstermektedir.
Araflt›rmalar tedavinin nas›l ve ne zaman olaca¤› soru-
lar›na yan›t aramal›d›r. Bu ba¤lamda randomize klinik
bir çal›flmada (n=59), düflük doz risperidon ile biliflsel
davran›flç› terapi kombinasyonunun psikoza geçifli an-
laml› olarak azaltt›¤› (%9.7’ye %35.7) bulunmufl; çal›fl-
mada düflük yan etki s›kl›¤› ve damgalanma bildirilmifl-
tir (75). Ancak, bu çal›flma çift kör de¤ildir ve tek bafl›-
na biliflsel davran›flç› terapinin etkileri araflt›r›lmam›flt›r.
Olanzapin tedavisinin denendi¤i baflka bir çift kör, pla-
sebo kontrollü, randomize çal›flmada bir y›l içinde psi-
koza dönüflüm oranlar› aras›ndaki fark (plasebo %37.9,
olanzapin %16.1; yaklafl›k 2.5 kat) istatistiksel olarak
anlaml› bulunmam›fl, ancak kilo al›m›n›n olanzapin
alan grupta yüksek oldu¤u (8.8 kg’a 0.3 kg) belirtilmifl-
tir. Bu çal›flmada, prodrom tan›l› kiflilerin ilaçlar›n›n ke-
sildi¤i ikinci dönemde psikoza dönüflüm oranlar› ara-
s›ndaki fark›n ortadan kalkt›¤› bildirilmifltir (76). Di¤er
bir çal›flmada, flizotipal kiflilik bozuklu¤u olanlara dü-
flük doz risperidon verilmifl ve plasebo ile karfl›laflt›r›l-
m›flt›r (77). Risperidon hafif psikotik belirtilerde büyük
azalmayla iliflkilendirilmifltir. Çal›flmay› yar›m b›rakma
risperidon alan grupta %42.4 ve yan etki s›kl›¤› %50
(galaktore, sedasyon, seksüel yan etkiler ve hafif disto-
ni) bulunmufltur. Ancak bu çal›flmada yöntemsel so-
runlar vard›r. Örne¤in, çal›flmadaki hasta grubunun yafl
ortalamas› 40’t›r ve bu yafl›n flizofreni için riskli yafl›
geçti¤i kabul edilmektedir. Bir farkl› bak›fl ise flizofreni-
ye biyolojik yatk›nl›¤› olan bireylerde stresi hafifletme-
ye yönelik her türlü tedavinin klinik kötüleflme riskini
azaltabilece¤idir (78). Antidepresanlar, anksiyolitikler
ve baz› durumlarda duygudurum düzenleyicileri yatk›n

Pozitif flizotipi (Biliflsel-Alg›sal • Büyüsel düflünme
Boyut) • Al›fl›lmad›k alg›sal yaflant›lar

• Sanr›sal atmosfer
• Al›nma düflünceleri
• fiüphecilik 

Dezorganizasyon • Tuhaf konuflma
• Tuhaf ya da ekzantrik davran›fllar

Negatif flizotipi (Kifliler Aras› • Sosyal anksiyete
Boyut) • Al›nma düflünceleri

• Yak›n arkadafll›klar›n olmamas›
• fiüphecilik
• K›s›tl› duygulan›m

Tablo 3: Üç faktör modelli flizotipal kiflilik ölçe¤i (fiTKÖ)
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kiflilerde stresli yaflam geçifllerini kolaylaflt›rabilece¤i
düflünülmektedir. Bu do¤rultuda yap›lan bir çal›flmada,
27 prodromal ergen ve eriflkine serotonin geri al›m in-
hibitörleri bafllanm›fl ve ayr›nt›l› ifllevsellik düzeylerin-
de serotonerjik ilaçlar antipsikotikler kadar etkili bu-
lunmufltur (78). 

3.2. Prodroma müdahale giriflimleri
Modern sa¤l›k hizmetlerinin nas›l olmas› gerekti¤ini

araflt›ran çal›flmalar etkin, sa¤l›kl› programlar›n aileler,
komflular, okul, ifl yeri ve toplumu içine alan birçok
farkl› stratejilerden oluflmas› gerekti¤ini (özellikle kar-
diyovasküler hastal›k ve sigara alan›ndaki mücadele-
ler) belirtmektedirler (79). Etkin toplumsal mücadeleye
medya deste¤inin de kat›lmas›n›n en etkili katk› oldu-
¤u, ancak tek bafl›na medyan›n bireyin davran›fl› üze-
rine çok az etkisi oldu¤u belirtilmektedir (80). Genel
toplumda ruhsal rahats›zl›k hakk›nda bilgisi fazla olan-
lar›n daha az damgalama davran›fl› sergiledikleri göste-
rilmifltir (80). Olin (81), bir çal›flmas›nda ö¤retmenlerin
daha sonradan ciddi mental rahats›zl›k geliflecek birey-
leri tan›yabildi¤ini bulmufltur. Prodrom için en erken
çabalardan biri de ‘psikoz hakk›nda genel fark›ndal›k’
ad› alt›nda Norveç’te bafllat›lm›flt›r (80). Burada flizofre-
ni ve di¤er a¤›r ruhsal rahats›zl›klar hakk›nda haftal›k
konferanslar verilmifl, özellikle genç nüfus hedeflen-
mifl, oyunlar, filmler, psikozu tan›mlayan resimler ve
hastalar›n, ailelerinin, profesyonellerin halka konuflma-
s› sa¤lanm›flt›r. Avusturya’da ise ilk atak psikoz hasta-
lar›n›n olabildi¤ince k›sa sürede tedaviye getirilmesi
amac›yla 1992’de bir merkez kurulmufl (82), medyan›n
da deste¤i ile 24 saat boyunca telefona birkaç dakika
içinde yan›t verecek ve ilk atak tan›s› düflünülen has-
taya gerekli yönlendirmeyi yapabilecek ‘Erken Tan› Ta-
k›mlar›’ kurulmufltur. 

4. Prodroma ‹liflkin Etik Konular

‹nsanlar›n prodrom araflt›rmalar›na biraz da zorlama
ile kat›ld›klar› akla gelebilmektedir. Ama bilgilendirilmifl
onam, kabul edilen normlar, kiflinin çal›flmaya kat›lma-
y› red etme hakk›n›n oldu¤unu göstermektedir. Ayr›ca
çal›flmay› kabul etmeyen kiflinin, tedavi edilme ve et-
kili biçimde hastal›¤›n zararlar›ndan korunma hakk› da
devam etmektedir. Bu nedenle kifliyi olumsuz sonuçla-
r› olan bir hastal›ktan korumak ile kiflinin haklar›n› ko-

rumak aras›nda ‘bir denge’ kurulmal›d›r (83). Yani bir
çal›flman›n gerekli ve önemli oldu¤unu prodrom döne-
mindeki bireylere söylemek önemlidir, ancak kiflilerin
haklar›n›n ihlal edilmeyece¤i de vurgulanmal›d›r. 

ABD’de yasal düzenlemeler risk ve fayda yaklafl›m›-
n› benimsemifllerdir. Ortak bir kural olarak, çal›flma dü-
flük bir risk içeriyor ya da do¤rudan t›bbi bir fayda ve
kabul edilebilir risk-fayda oran› sunuyorsa çal›flma ya-
p›labilmektedir (84). Ancak bu kez en düflük risk nedir,
do¤rudan t›bbi fayda ne demektir sorular›n›n yan›tlar›
belirlilik kazanmam›flt›r. 

Günümüzdeki uygulama, prodromal belirtilerin var-
l›¤›nda bile psikoz aç›kça tan›mlan›ncaya kadar antip-
sikotik tedaviden uzak durulmas›d›r. Prodromal iflaret-
lerin özgün olmay›fl› da önceden müdahale hakl›l›¤›n›
güçlefltirmektedir. Geriye dönük olarak, psikozu genel-
likle disfori, ifllev bozukluklar› ve biliflsel-alg›sal çarp›t-
malar öncelese de bu kan›tlar›n hiç birisi psikozun ke-
sin ileriye dönük ön görücüleri de¤illerdir. Tan›mlanan
risk alt›ndaki bireylerin bir k›sm› yanl›fl pozitif tan› ve
dolay›s›yla da gereksiz ilaç alacaklard›r. Asl›nda, tan›m-
lanan prodrom belirtileri DSM-IV flizofreni ölçütleri gibi
ölçütlerden oluflmaktad›r. Antipsikotik tedavinin flizof-
reninin pozitif belirtilerini kontrol edebildi¤i kabul edil-
mekte ancak hastal›¤›n bafllang›c›na ya da do¤al gidi-
fline etkileri henüz bilinmemektedir. Antipsikotiklerin,
hastal›¤›n depreflmesine engel olduklar› ya da deprefl-
meyi geciktirdikleri gösterilmifltir, ancak hastal›ktan
koruduklar›na ait bir kan›t yoktur. Ayr›ca antipsikotik
ilaçlar›n tardiv diskinezi, kilo al›m›, kolesterol düzensiz-
likleri ve kardiyovasküler riskler gibi ciddi yan etkileri
vard›r. Bu nedenle ilaçla erken tedavi giriflimi henüz
kan›ta dayanmamaktad›r ve çeliflkiler içermektedir.
Ancak bir görüfle göre ‘bekle ve gör’ politikas› çok ge-
leneksel bir yaklafl›md›r (85). Çünkü risk alt›ndaki bi-
reylerin en az›ndan %40’›n›n psikoza girdi¤i, %60’›n›n
yanl›fl pozitif tan› ald›¤› gösterilmifltir (26). Asl›nda, has-
tal›¤› yaln›zca yads›namayacak kadar belirgin olmufl
bireylere flizofreni tan›s› koyma yaklafl›m›n›n alt›nda
bireyi damgalama endiflesi yatmaktad›r (85). Damgala-
ma ya da damgalanma riskinin ne oldu¤u bilinmemek-
tedir. Damgalanma önemli ve gerçek bir durum olma-
s›na karfl›n, olumsuz etkilerini ölçmek flimdilik güçtür.
Prodrom çal›flmalar›nda damgalama korkusunun a¤›r
ve kasvetli gölgesi vard›r, ancak sak›n›lamasa da dam-
galanmayla bafl etmek mümkündür.
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5. Sonuç

Özet olarak, prodrom döneminde kiflilerin belirtile-
ri olmas› nedeniyle problemlerine çözüm arayabile-
cekleri, ruh sa¤l›¤› profesyonellerine baflvurabilecekle-
ri ve bu nedenle saptanabilmeleri ya da baflvurdukla-
r› halde gözden kaçabilmeleri olas›d›r. Prodrom kavra-
m› ile genel t›pta kesinkes bafllayacak hastal›k öncesi
belirtiler ifade edilmektedir. Oysa flizofreni söz konusu
olunca prodrom belirtiler özgünlü¤ünü, duyarl›l›¤›n› ve
ön görücülü¤ünü kaybetmektedir. Bunun olas› bir ne-
deni, flizofrenik bozuklu¤a yakalanm›fl kiflilerde geriye
dönük olarak prodrom belirtilerini tan›mlama çabas›-
d›r. Prodrom araflt›rmalar› flizotipi, flizotaksi, flizotipal
kiflilik gibi ek aç›klay›c› kavramlar›n gereklili¤ini gös-
termektedir. Antipsikotik tedavinin depreflmeyi önle-
di¤i bilinmektedir, ancak psikozdan korudu¤u kan›t-
lanmam›flt›r. Çeliflkili olmakla birlikte, TPS’nin ilk epi-
zod flizofrenik psikozda kötü sonlanman›n önemli bir
öngörücüsü oldu¤u bildirilmektedir. Psikozun en az›n-
dan sosyal aç›dan y›k›c› oldu¤u, prodromal dönemde

her türlü aktif giriflim, bafllang›c› öteleyebilece¤i ya da
bafllang›çtan koruyabilece¤i inanc› ve bu yöndeki
araflt›rmalar ivme kazanmaktad›r. Damgalama önemli
bir kayg›d›r ancak bu kayg›, yaklafl›k %40 prodromal
bireyin dramatik bir bozuklu¤u tam anlam›yla yafla-
mas›na neden olmamal›d›r. Ülkemizde son y›llarda fii-
zofreni Dostlar› Derne¤i gibi ümit verici aç›l›mlar var-
d›r. Bu ba¤lamda, prodromal belirtiler için toplum için-
deki güçlerle birlikte (konferanslar, medya, ö¤retmen-
ler) savafl›mda yerini almal›d›r. Prodrom flizofreni, ül-
kemizde ilgi çekici biçimde gözden kaçmaktad›r. Bildi-
¤imiz kadar›yla bu alanda ülkemizde henüz gerçeklefl-
tirilmifl bir araflt›rma yoktur. ‹stanbul Üniversitesi Cer-
rahpafla T›p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal›’nda
prodrom araflt›rmalar› için etik kurul onay› al›nmak
üzeredir. Bu durum geliflmekte olan ülkelerdeki sa¤l›k
politikas›n›n, yaln›zca tedavi edici hizmetlerin önemli
ve önde gelmesinin, koruyucu hizmetlerin göz ard›
edilmesinin ya da bir türlü koruyucu hizmetlere önce-
lik s›ras›n›n gelmemesinin bir yans›mas› oldu¤unu dü-
flündürmektedir. 
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