
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 1:2 (1991)

ŞİZOFRENİDE GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ 

Dr. Sefa SAYGILI (*) Dr. Hayrettin KARA (**)

ÖZET
Bilgisayarlı Beyin Tomografisi gibi beyinde yapısal 

değişiklikleri değerlendirme imkanı veren yeni teknoloji
lerin gelişmesi, araştırmaya alınan hasta ve kontrol grup
larının büyük gruplar halinde ayrıntılı biçimde incelenme
sine olanak tanımıştır. Johnstone 100 şizofrenik hastaya 
ilişkin BBT bulgularını yayınlayan ilk araştırıcı olmuştur. 
Johnstone’un bu çalışmasında yaşlı hastaların (şizofren) 
kontrollere göre daha geniş lateral ventriküllere sahip ol
duğu bildirilmiştir. Son 15 yıldır lateral ventrikül genişliği 
şizofrenlerde en fazla çalışılmış ve teyit edilmiş bir bulgu
dur. Bu çalışmada biz şizofrenlerde BBT bulgularıyla se- 
rebral kan akımı ve magnetik rezonans görüntüleme ile 
ilgili çalışmaların gözden geçirdik.

Anahtar Kelimeler : Şizofreni, Bilgisayarlı Beyin To
mografisi, Nükleer Manyetik Rezonans, Beyin Kan Akımı 
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Şizofreni gibi m ajor fonksiyonel psikoz için daha nesnel 
ölçütler aranm aya, tanımının ilk yapıldığı Kraepelin zama
nından beri devam  edilmektedir: Yeni yöntem ve teknoloji
lerin ortaya çıkması ile bu arayış hızlanmıştır.

Beynin yapısını gözlemleme konusundaki en büyük ge
lişme yüzyıl başlarında kullanılmaya başlanan pnömoensefa- 
lografi (1) ile olmuştur. Bu teknikle yapılan birçok çalışma
da yan ve 3. ventrikülde genişleme ile sulkuslarda atrofi tes
pit edilmiştir. Bu bulgular daha sonra pnömoensefalografi- 
nin yerini alacak olan BBT çalışmalarında elde edilen bul
guların ön habercisi olmuştur.

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ ÇALIŞMALARI
BBT ile yapılan ilk çalışma 1976 yılında Johnstane ve 

arkadaşlanna aittir (2). Bu tarihten sonra bu teknikle düzi
nelerce çalışma yayınlanmıştır. BBT ile yapılan araştırmalar 
da belli başlı altı bulgu elde edilmiştir. Bunlan sırasıyla göz
den geçirelim:

1) Y an V entrikül Genişlemesi
Yan ventriküller; lentikular nukleus (kaudate, putam en
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The development of new technologies for studying 

brain structure during life such as the computed 
tomography (CT) scan made it possible to examine 
large samples of carefully diagnosed patients and 
matched controls Johnstone published the first of now 
nearly 100 reports of CT scans in schizophrenia. In this 
study of elderly schizophrenic and control males the 
size of the lateral ventricules as a function of total brain 
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ve globus pallidus), talamus, hipotalamus, hipokam pus, kor- 
pus kollosum gibi beyin yapılarınca sınırlandırılmıştır. Bu 
yapılar şizofreninin nöropatolojisinde önemlidir (3) ve bu 
bölgelerin patolojilerinin yan ventriküllerin genişlemesine 
yol açabileceği ortadadır. Bununla beraber yan ventrikül ge
nişlemeleri m erkez sinir sisteminin daha diffuz ve distant 
patolojilerinin sonucu da olabilir. B B Tdeki bulgular, varsa
yılan MSS değişikliklerinin basit işaretleri değildir. Bunla
rın birçok başka durum da beyin yapılarının anorm allikleri
ni gösterebilirler. B B T d e  yan ventrikül genişliğinin spesifik 
olmayan görünüm ü araştırm acıları yorum yaparken mutedil 
olmaya sevk etm iştir (4,5)

B B Tde yan ventrikül genişlemesiyle ilgili 36 çalışmayı 
gözden geçiren Shelton ve W einberger (6) bunların  26’sın- 
da (yaklaşık % 75) şizofrenik hastaların psikotik olmayan 
kontrol gruplarına kıyasla belirgin yan ventrikül genişleme
si tespit edildiğini bildirmişlerdir. Bu çalışmalarda yaş, da
ha önceki tedaviler, hastalığın süresi, hospitalizasyon gibi 
klinik değişkenlerle yan ventrikül genişlemesi arasmdaki 
ilişki araştırılmıştır. G enelde nöroleptik kullanımı (2,7) has
talığın süresi (8,9) ve hospitalizasyon (7,8,9) ile ventrikül

(*) Psikiyatri Uzmanı, (**) Psikiyatri Asistanı
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genişliği arasında bir korelasyon tespit edilememiştir. Kon
trol gruplarındaki normal kişilerde ise ventrikül genişliğiyle 
yaş arasında bir korelasyon mevcuttu. Mizaç bozukluğu 
olan hastalarda da durum  böyleydi (10).

Yan ventrikül genişliğinin şizofreninin alt populasyonu- 
nu belirlemede kullanılabileceği fikrinden yola çıkarak bu 
alt grubun klinik param etrelerini tespit etmek için araştır
m alar yapıldı. Johnston ve arkadaşları (11), ventrikül geniş
liğiyle kognitiv bozuklukla hastalığın negatif semptomları 
arasında da (düz duygulanım ve konuşma yoksulluğu) bir 
ilişki gözlendi. Ventrikül genişliğinin derecesiyle ilişkili di
ğer bulgular da şunlardı (11,12): Zayıf prem orbid uyum, 
sık hastaneye yatışla beraber kötü gidiş, pozitif semptomla
rın sıklığında düşüklük, nöroleptiklere azalmış antipsikotik 
cevap. İlginçtir ki mizaç bozukluğunda da benzeri ilişkileri 
bildiren çalışmalar vardır.

Bir başka çalışmada genişlemiş ventrikül ile düşük alfa 
frekansı arasında ilişki olduğu ileri sürülmüştür (13).

Yan ventrikül genişlemesinin hastalığın başlangıcından 
önce olduğunu gösteren çalışmaların yarımda (14), hastalı
ğın gidişi esnasında oluştuğunu veya ilerlediğini ileri süren 
çalışma da vardır (15).

Şizofarenlerde ventriküllerin normallerden daha geniş 
olmadığını belirleyen az sayıda çalışma da mevcuttur

(11,13).

2) Üçüncü Ventrikül Genişlemesi
Üçüncü ventrikül, beyin omurilik sıvısı sirkülasyon siste

minin orta hattındadır. Talamus, hipotalamus, fomiks ve 
habenula gibi yapılarla çerçevelenmiştir. Yan ventrikül gibi 
bu bölgeler de şizofreninin nöropatolojisinde önemlidir. Bu
nunla beraber üçüncü ventrikülle ilgili çalışmalar, yan ven- 
triküllerle ilgili çalışmalardan daha azdır.

Şizofrenlerde üçüncü ventrikül genişlemesiyle ilgili göz
den geçirilen 12 çalışmadan 10 tanesi (yaklaşık % 83’ü) 
kontrollerden önemli farklılık göstermiştir (6,16,17). Bu ça
lışmalardaki en sık bulgu ventrikül genişliğiyle hastalığın sü
resi ve yatış sıklığı arasındaki korelasyondur (9,10).

3) Kortikal Sulkuslarda Belirginleşme
Gözden geçirdiğimiz iki kategori merkezi serebral atro- 

fi olarak ifade edilir. Serebral korteks atrofisi gri maddenin 
hacmindeki azalma ile beraberdir. Bu süreç sulkuslarda ge
nişleme ve derinleşme, fissurlarda (özellikle sulvian ve in- 
terhem isferik) genişleme ile karakterizedir.

Yüzey atrofisiyle ilgili gözden geçirilen 20 çalışmanın 
14 tanesinin (yaklaşık % 67) sonuçlan kontrol grubundan 
önemli ölçüde farklıydı. Yapılan birçok çalışma normaller
de ve A lzheimerli hastalarda kortikal atrofinin varlığı ve de
recesinin yaş ile korele olduğunu göstermişti (16). Oysa şi
zofrenlerde yapılan bir çalışmada yaş ile kortikal atrofi ara
sında bir ilgi kurulam adı (9,18). Kortikal atrofi ile diğer kli
nik değişkenler arasm da ilgiyi araştıran çalışmalar ise sınırlı 
sayıdadır. W einberger ve arkadaşları atrofinin varlığıyla has
talığın süresi ve sürekliliği arasında bağ kuramazken ECT 
ile tedavi edilmiş hastalarda büyük sıklıkta atrofik değişik
likler tespit ettiler (18). Ayrıca Nasrallah ve arkadaşları kor
tikal atrofi ile hastalığın şiddeti, premobid uyum, aile hikâ
yesi, nöroleptiklere cevap arasında bir ilgi bulamadılar 
(14). Iacono ve arkadaştan ise kortikal sulkuslarda belirgin

leşme tespit etm ediler (16).

4) Serebellar A trofi
Serebellar atrofi, nörolojik olmayan hastalarda nisbi ola

rak seyrek görülen bir durum dur. Prim er dejeneratif hasta
lıklar, karsinoma, alkolizm ve fenitoin kullanımı sıklıkla at
rofik değişikliklerle birliktedir. Postm ortem  çalışmalarda at
rofik değişikliklerden daha çok vermişin etkilendiği gözlen
miştir (19).

Serebellar atrofi için yapılan BBT çalışmalarına göz attı
ğımızda sonuçların çok belirgin şekilde farklı olduğunu gö
rürüz. Atrofi oranlan  % 0 ile 50 arasında değişmektedir. 
Bu farklılık hasta örneklerinin farklılığından kaynaklandığı 
gibi muhtemelen ölçüm tekniklerinden de kaynaklanabilir. 
Şizofrenide atrofi oranım % 10 kabul ettiğimizde bu bile 
normal populasyondan çok yüksek bir oranı gösterm ekte
dir.

Serebellum özellikle vermis; fenitoin ve alkol gibi drog- 
lann kronik kullanımına çok duyarlıdır. Bu hassasiyetten 
dolayı şizofrenideki atrofinin uzun süreli nöroleptik kullanı
mına bağlı olabileceği düşünülmektedir.

5) Serebral Asimetri
Frontal ve oksipital lobların hacimleri ve genişliklerinin 

asimetrisi birçok BBT çalışmasmda doğrulanmıştır. Sağ el 
kullanan normal şahıslarda sağ frontal ve sol oksipital lob
lar umulandan daha büyüktürler (20). Bulgular bu asimetri
nin altında konuşma ve el kullanımı gibi bazı özel beyin 
fonksiyonlarının yattığını düşündürm ektedir (21). Otizm ve 
disleksi gibi bazı hastalıklarda bu asimetrinin tersine döndü
ğü gözlenmiştir (22).

Şizofrenlerde sol el kullanımının sıklığındaki artış, ver
bal entellektüel defisit ve diğer bulgular lateralizasyon asi
metrisinin hastalığın bir subgrubu için belirteç olabileceğini 
düşündürm üştür (23). Bununla beraber BBT ile yapılan ça- 
lışmalann büyük çoğunluğunda şizofrenide ters anatomik 
asimetri anlamlı bulunmamıştır.

6) Beyin Dansitesi
Şizofrenlerde beyin dansitesiyle ilgili çalışmalar m etodo

lojik problem lerle doludur.
Golden ve arkadaşlannın yaptığı ilk dansite çalışmasın

da (24) sağ ve sol hem isferde üç ayn seviyede piksel değer
leri alındı. H astaların beyin dansitesi her üç seviyede de 
normallere göre daha düşüktü. Aynca her iki grupta da sağ 
hemisfer yoğunluğu sola göre daha düşük bulundu. Fakat 
bu son bulgu diğer çalışmalarda gözlenemedi.

Pearlson ve arkadaşlan 50 şizoafren hastada BBT ile 
ölçtükleri beyin dansitesini normallere oranla farklı bulm a
dılar (25).

SONUÇ
Gözden geçirilen bütün bu çalışmalardan sonra söylene

bilecek en önemli şey şizofreninin beyni tu tan  bir bozukluk 
olduğudur. Bu da BET5de beyin ve beyincikteki anorm allik
ler gösterilerek ortaya konmuştur.

En kuvvetli bulgular serebral atrofi lehine olanlardır. 
Serebral atrofide üçüncü ve yan ventrikül genişlemesi, özel
likle prefrontal kortekste daha açık olan kortikal sulkuslar- 
daki belirginleşmeyle ortaya konur. Son zam anlardaki çalış
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malarda prefrontal atrofiyle üçüncü ventrikül genişliği ara
sında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (26) ve yan ventri
kül genişliğiyle de anlamlı b ir ilişkiye gidiş vardır.

Bazı araştırm acılar kortikal ve subkortikal patolojiler 
ve onlarla ilişkili klinik değişkenlere göre şizofreniyi alt 
gruplara ayırmayı düşündüler. Bunlar arasında en önemlisi 
Crow tarafından önerilen T ip  I ve Tip II ayrımıdır (12). 
Tip I şizofreni; akut başlangıç, hastalığın dopamin aşırı akti- 
vitesiyle belirgin tekrarlam aları ve serebral atrofınin yoklu
ğuyla karakterizedir. T ip  II ise; sinsi başlangıç, kognitiv bo
zukluk, nöroleptiklere zayıf cevap, kötü gidiş ve serebral at- 
rofinin varlığıyla karakterizedir. D aha sonraki yıllarda yapı
lan birçok çalışma ile de bu durum  doğrulanmıştır (17,25).

SEREBRAL KAN AKIMI (SKA) ÇALIŞMALARI
Bölgesel kan akımı X enon 133 inhalasyon metoduyla öl

çülür. Kan akımı nöronal m etabolik faaliyetle yakmdan ilgi
lidir. Beyin dokusunda fonksiyonel faaliyet arttıkça bazal 
m etabolizma, dolayısıyla O2  tüketim i de artar.

I - Bölgesel İnvaziv (In trakarotid) SKA Çalışmaları
1974 yılından başlayarak Inguar ve arkadaşları karotid

içine Xenon 133 enjekte ederek yapılan bir dizi araştırmayı 
rapor ettiler (27,23,29). İlk çalışmalarında (27) kontrol gru
bunda istirahat halinde en yüksek kan akımını prem otor ve 
frontal bölgelerde buldular. H er iki hemisfer için de geçerli 
bu fenomen "normal hiperfrontalite" olarak belirtildi. Şizof
ren hastalarda bunun aksine relativ olarak frontal bölgede 
düşük, postsantral kortekste yüksek kan akımı tesbit ettiler. 
Psikoz derecesiyle ortalam a kan akımı arasında korelasyon 
vardı. E n künt, inaktif, otistik hastalarda frontal kan akımı 
en düşük olarak bulunurken, en yüksek kognitiv yıkım gös
terenlerde postsentral kan akımı daha yüksek olarak tesbit 
edildi.

Ingar ve Franzen daha kapsam lı bir çalışmada (28) şi
zofren hastaların hem  istirahat hem  de mental aktivite es
nasında SKA’nı ölçtüler. İstirahat halinde orta beyin gri 
madde kan akımı şizofren ve alkoliklerde farksızken Alzhe
imer ve posttravm atik dem anslı hastalarda belirgin şekilde 
düşük bulundu. Özellikle yaşlı hastalarda psikoz şiddetiyle 
ortalam a istirahat SKA doğrudan ilişkiliydi. En hipofrontal 
olarak yaşlı hastalar bulundu. H er iki hasta grubunda post
santral ve paravizüel kortekste SKA’nın daha yüksek ola
rak bulunması bunun hallusinatuar aktiviteyle ilişkili olabi
leceğini düşündürdü.

II - Xenon 133 ile Noninvaziv Bölgesel SKA Ölçümleri
Kapsamlı bir çalışmada M athew  ve arkadaşları, yaş ve

cinsiyet açısmdan kontro llerle eşleştirilmiş 23 şizofren hasta
nın her iki hem isferinde 8 ayrı bölgede istirahat halinde 
SKA’nı ölçtüler (30). G rup lar arasında, bölgeler, lateralite 
ve subgruplar açısından b ir fark bulunamadı. Bununla bera
ber hallusinasyonlu davranış sol parietal ve temporal ile 
sağ tem poraparietal ve oksipital bölgelerin SKA düzeyleri 
ile ters ilişkili bulundu.

Önceki araştırm aların aksine bu çalışmada her iki he
misfer ve orta beyin bölgelerinde SKA düşük bulundu. Bu 
veri şizofren hastalardaki serebral atrofi bulgularıyla uyum
luydu. Ayrıca bu çalışmada hastalar hipofrontal olarak tes
bit edilemedi.

Ariel ve arkadaşlarının yaptığı başka bir çalışmada (31) 
ise hastalırm her iki hem isferinde dört ayrı kadranda kan 
akımları ölçüldü. Kontrollere nazaran hastalarda her dört 
kadranda da kan akımı daha düşüktü ve bu azalma en ba
riz biçimde ön bölgelerdeydi. G ri m adde kan akımlarında 
lateralite açısından bir fark yoktu. Ayrıca cinsiyet, eğitim, 
nöroleptik kullanımı ile kan akımı arasında bir ilişki tesbit 
edilemedi. M ubrin ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada 
(32) ise anlamlı olmamakla beraber hastalarda bilateral or
ta beyin kan akımında azalma tesbit edildi. 29 yaşından kü
çük hastaların 19’unda hipofrontalite tesbit edilirken 30 ya
şından büyük hastalarm 5 /9 ’u hipofrontal olarak gözlendi. 
Bu bulgulardan sonra yazarlar içe çekilme, duygusal küntlü- 
ğün bariz olduğu ileri yaş grubunda, talamokortikal frontal 
aktive edici projeksiyon sistem inde b ir defekt olabileceğini 
ileri sürdüler.

Daha sonraları frontal lobun dorsolateral prefrontal 
korteks (DLPFK) bölüm ünün fonksiyon bozukluğuna gide
rek ilgi arttı (33,34). Birçok klinik ve biyolojik gözlemle şi
zofrenlerin bu bölüm lerinde fonksiyon bozukluğu olabilece
ğini düşündürmektedir. W einberger ve arkadaşlan hem isti
rahat hem de mental faaliyet sırasm da SKA’nı ölçerek yap
tıkları bir çalışmada şizofren hastaların  büyük bölümünü hi
pofrontal olarak buldular (34).

Berman ve arkadaşlarının nöroleptikle tedavi edilen 
hastalarla kontrolleri kıyasladıkları b ir çalışmada (33) so
nuçlar, ilaçsız hastalar için bildirilen sonuçlarla aynıydı. Bu 
da DLPFK fonksiyon bozukluğunun nöroleptik tedaviyle 
geri dönmediğini düşündürdü.

SONUÇ
Bütün bu çalışmaların gözden geçirilmesinden sonra, şi

zofrenide bölgesel SKA anorm alliklerinin natürü hatta var
lığı hakkında kesin bir görüş birliği olmadığı söylenebilir. 
Çalışmalardan elde edilen verilerle üç sorunun cevabı tartı
şılabilir:

a) Global olarak beyinde ortalam a kan akımında deği
şiklik var mı?

Şizofrenide birçok dejeneratif hastalıkta olduğu gibi 
beynin ortalama kan akımında azalma olup olmadığı soru
su potansiyel olarak önemlidir. A raştırm a sonuçları şizofre
ninin global kan akımında azalmayla karakterize olmadığı
nı düşündürmüştür (27,28,29). İnhalasyon SKA çalışmaları
nın sonuçlan çok az tutarlıdır. Birkaç çalışmada (31,32,35) 
SKA azalma tesbit edilmekle b eraber bu çalışmaların so
nuçlarında; yalnızca istirahatte yapılmış olması, ilaçlı grup
larla çalışılması ve PCO 2  etkili olm uş olabilir. Aktivasyon 
durum unda da çalışılan diğer dört çalışmada orta hemisfer- 
de ve tüm beyinde SKA’nda b ir azalm a gözlenemedi.

b) Serebral lateralizasyonda değişim var mı?
Bazı araştırm anlar şizofreninin bozulm uş serabral late- 

ralizasyonla karakterize olduğunu düşündüler. Fakat ne kli
nik ne de nörobiyolojik çalışmalar bu  düşünceyi destekle
medi. Bunun gibi birçok bölgesel inhalasyon çalışmalannda 
da hastalarla normaller arasında lateralite farkı bulunmadı.

G ur ve arkadaşlan ise yalnızca ilaçsız hastalarda istira
hat durumunda sol hem isferde aşırı aktivite tesbit ettiler 
(36).
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c) Hipofrontalite var mıdır?
Çalışmaların çoğunda şizofrenide frontal kan akımının 

azaldığı belirtilmekteyse de sonuçlar çelişkilidir. Ayrıca ça
lışmalarda metodolojik ve kavramsal sorunlar da vardır. 
Kavramsal sorunlardan birincisi frontal lobun fonksiyonel 
olarak hom ojen tek b ir antite olarak düşünülmüş olması
dır. Oysa frontal lob anatomik, fizyolojik ve fonksiyonel açı
dan heterojen bir yapıdır. Gri maddesi yalnızca m otor kor- 
teks suplementar m otor alanı, frontal göz alanı ve Broca 
alanı değil aynı zam anda geniş bir asosiasyon alanım da içe
rir. Bundan öte frontal asosiasyon korteksi bile heterojen
dir. Orbitomedyal ve dorsolateral bölümlere ayrılır. Şizofre
ninin karakteristik kognitiv bozukluğu ve yumuşak nörolo
jik bulgulan özellikle D LPFK ’deki bir bozukluğu düşündü
rür (33,34). Ayrıca frontal korteksteki normal kan akımı ve
ya hiperfrontalite, D LPFK  fonksiyon bozukluğunu dışla
maz.

MANYETİK REZONANS BEYİN GÖRÜNTÜLERİ
Mayetik bir alan içindeki bazı atom çekirdekler belirli 

frekanstaki radyo dalgalan ile uyarılırsa absorbe ettikleri 
eneıjinin bir bölüm ünü radyo sinyalleri şeklinde yayarlar. 
Bu olaya manyetik rezonans adı verilir. Beyin tomografisin
den üstünlüğü; radyo frekans pulsunun uygulama şeklinin 
değiştirilmesiyle farklı dokular arasındaki kontrastın ayarla- 
nabilmesidir. D iğer avantajı ise multiplaner olmasıdır (43).

Ç alışm alar
Nükleer Manyetik Bezonans (NM R) ile ilk görüntü 

1973’te New Y ork’ta alındı. Şizofrenik hastalarda NM R kul
lanılarak yapılan ilk çalışma ise 1983 yılında yapıldı (38). 
RD C (Research Diagnostic Criteria) kriterleri kullanılarak 
9 şizofrenik hasta ve 5 kontrol grubu karşılaştırıldı. Bifron- 
tal, bikaudat, yan ventrikül, ventrikül/beyin oranlan açısın
dan anlamlı bir fark bulunmadı.

Smith ve arkadaşlan (39) DSM III kriterlerini kullana
rak 23 şizofren ve 17 kişilik kontrol grubunu karşılaştırdı
lar. Lineer ve alan ölçümlerinde bir farklılık tespit edilme
di. Ancak görüntü yoğunluğu (intensity) ölçümlerinde belli 
bölgelerde fark saptandı. Sağ ön beyaz madde ve sol ön gri 
m adde değerleri kontrollerde daha düşük, putam en ve glo
bus palüdus değerleri ise bu kez şizofren hastalarda daha 
düşük bulundu. Aynca pozitif ve negatif semptomların ven
trikül büyüklüğü ve 3. ventrikül eni ile korele olduğu anla
şıldı. Ancak ventrikül ölçümlerinde gruplar arası bir fark 
yoktu. Frontal bölgelerdeki görüntü yoğunluk artışı sebebi
nin kısa Tj relaksasyon zamam olabileceği ileri sürüldü.

Fujimato ve arkadaşları; 30 erkek 16 kadm şizofren has
ta ile 10 kadm  10 erkek norm al kontrol grubunu karşılaştır
dı. T j değerleri kontrol ve şizofrenlerde hep aynı yönde ol
masa da farklı bulundu. Şizofrenlerde frontal ak madde 
Tj değerleri düşüktür. Yine kontrollere göre putamende 
Tj yüksekti (40).

A ndreasen ve arkadaşlan (41) şizofrenlerde frontal ala
nın anlamlı derecede küçük olduğunu tespit ettiler. Bu bul
gular Olson ve arkadaşlarının (42) midsagittal serebral ve 
kranium  büyüklüğünün azaldığını bildiren çalışmalarının so- 
nuçlanyla uyumluydu. A raştırm anlar ayrıca serebral krani- 
al alandaki küçülmenin negatif semptomlarla ilgili olduğu
nu da bildirdiler. Bu bulgulara dayanarak, şizofrenlerin bir

kısmında erken bir gelişim anomalisi olduğunu ve bunun 
negatif semptomlarla kognitif yıkıma yol açtığım ileri sürdü
ler.

Kretschmer gibi eski araştırmacılar antropom etrik  öl
çümlerde kafatası büyüklüğünü şizofrenlerde daha küçük 
bulmuşlardı. Bu farklılıkların da, genetik faktörlerle ilişkili 
anomaliler veya uterus içi etkenlerden kaynaklanabileceğini 
düşünmüşlerde: Fakat M R  ve önceki BBT çalışmalarında 
transvers boyutta bu fark bulunamadı (43).

Mathew ve arkadaşlan (44) DSM IH ’e göre seçilmiş 18 
şizofrenik hasta ve 18 kontrolde midsagittal imaj çalışması
nı rapor ettiler. Septum  alam  beyin alam oranında artm a ol
duğu kadar, septum  pallicidumun alanmda ve korpus kollo- 
sumun ön-arka uzunluğunda da artma bildirdiler.

Suddath ve arkadaşlan (45) 17 şizofrenik hastayı 17 
kontrol grubu kişiyle tem poral loblar ve pefrontal bölgeler
deki gri ve beyaz m adde hacmi açısından karşılaştırdılar. Şi- 
zofreniklerde tem poral lob gri madde hacmi, kontrol gru
bundan yüzde 20 daha az bulundu. Lateral ventrikül hacmi 
şizofreniklerde tem poral lob gri madde hacmi ile ters oran
tılı olarak yüzde 67 daha büyüktü.

Rossi ve arkadaşlan (46), 12 kronik şizofrenin 12 nor
mal kontrolden belirgin olarak daha küçük korpus kollo- 
sum ve daha yüksek ventrikül/beyin oram  gösterdiklerini 
buldular.

Andreasen ve arkadaşlan (47), manyetik rezonansm  
ventrikül genişlemesini göstermesi açısından B T d en  üstün 
olduğunu bildirdiler. Belirgin negatif semptomlu hastalar 
pozitif ve mikst semptomlu hastalardan anlamlı olarak yük
sek ventrikül boyutu göstermekteydi. Erkek hastalarda tala- 
mus belirgin olarak küçüktü.

Stratta ve arkadaşlan (37), 20 kronik şizofreni 20 sağlık
lı gönüllü kontrol grubuyla karşılaştırdılar. Şizofreniklerde 
istatistiksel olarak belirgin lateral ventriküler genişleme ve 
daha küçük korpus kollosum buldular. Hem isferik ölçüm
lerde anlamlı fark yoktu. Buna rağmen daha büyük b ir sağ 
frontal genişlik gözlendi.

SONUÇ
Bu çalışmalar M R  tekniğiyle, şizofren beyinlerinde gös

terilen bazı anom alileri vurgular. Bu anom aliler iki ana 
grupta toplanabilir:

1) Anatom ik düzeyde gross yapısal farklar,
2) Doku veya biyokimyasal düzeyde ince yapısal fark

lar.

A nomalilerin en ilginçleri, serebral ve kranial büyüklük
te belirgin azalm a ve kollosal yapıda farklılıklardır. Şizof
renlerin frontal, tem poral ve serebellar alanlarında T j de
ğerlerinde nonspesifik bir uzama vardır.
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