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Şizofrenide Bilişsel İşlevler Nüfus ve Klinik Özelliklerden 
Etkilenir mi? 
Mustafa Yıldız1, Hüseyin Kutlu2, Ümit Tural1

ÖZET:
Şizofrenide bilişsel işlevler nüfus ve klinik özellik-
lerden etkilenir mi?

Amaç: Bu çalışmanın amacı şizofreni hastalarında bilişsel 
işlev bozukluklarının nüfus ve klinik özelliklerle ilişkisini 
incelemektir.
Yöntem: Klinik olarak dengede olan ve zekâ geriliği 
bulunmayan 80 şizofreni hastası Wechsler Bellek Ölçeği 
Geliştirilmiş Formu (WBÖ-GF), Wisconsin Kart Eşleme Testi 
(WKET) ve Stroop Renk Sözcük Testi (SRST) ile değerlendi-
rildi. Nöropsikolojik test sonuçları cins, yaş, meslek yaşamı, 
eğitim düzeyi, ailede psikotik bozukluk öyküsü, fiziksel 
şiddet davranışı, özkıyım girişimi, günlük sigara tüketimi, 
hastalığın başlangıç yaşı, başlangıç şekli, süresi, tedavisiz 
geçen süre, hastanede yatış sayısı, toplam yatış günü, 
elektro konvulsif tedavi (EKT) uygulaması, hastalığın tipi 
ve hastalığın gidişi gibi nüfus ve klinik özellikler arasındaki 
ilişki MANCOVA analizi ile değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların zekâ puan ortalaması 86.7±10.8 idi. 
Nöropsikolojik test puanları ile nüfus ve klinik özellikler 
arasında anlamlı ilişki sadece eğitim düzeyinde (MANCOVA 
F=4.070, p=0.001) saptandı. Eğitimin bilişsel işlevsellik üze-
rinde etki gücü orta düzeyde idi (η2=0.372). Alt grup ileri 
analizde eğitim WBÖ-GF zihinsel kontrol, sayı dizisi, şekil 
belleği, sözel çağrışım çiftleri ve WKET başarılmış kategori 
sayısı ile ilişkili bulunurken SRST, WKET yineleyici hata sayısı 
ve WBÖ-GF mantıksal bellek ile ilişkili bulunmadı.
Tartışma: Hastaların eğitim düzeyleri dışındaki nüfus ve 
klinik özellikleri ile bilişsel işlevleri arasında anlamlı bir ilişki 
saptanmamıştır. Şizofreni hastalarında görülen bilişsel işlev 
bozulmalarının hastalık ortaya çıkmadan önce belirti ver-
meye başlayan temel bir bozukluğu yansıttığı söylenebilir. 

Anahtar sözcükler: Şizofreni, biliş, yönetsel işlev, dikkat, 
bellek, zekâ
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ABS TRACT:
Are the cognitive functions in schizophrenia 
affected by demographic and clinical 
characteristics? 

Objective: The purpose of this study was to explore the 
cognitive dysfunctions and related factors in a group of 
outpatients with schizophrenia.
Method: Participants were 80 clinically stable outpatients 
with schizophrenia who are not mentally retarded. 
Neuropsychological profiles of the patients were evaluated 
by using the Wechsler Memory Scale – Revised (WMS-R), 
Wisconsin Card Sorting Test (WCST), and Stroop Color-
Word Test (SCWT). Neuropsychological tests results were 
evaluated by comparing the patients’ demographic and 
clinical characteristics (sex, age, occupational status, level 
of education, family history of psychosis, pyhical aggressive 
behavior, suicide attempt, daily consumption of cigarettes, 
age of illness onset, onset type, duration of illness, duration 
of untreated psychosis, number of hospitalizations, total 
duration of hospital stay, application of electro-convulsive 
treatment, subtype of schizophrenia, and course of illness) 
using MANCOVA analysis.
Results: Patients mean level of IQ was 86.7±10.8. A 
significant relationship between neuropsychological test 
results and demographic and clinical variables was only 
determined on the level of education (F=4.070, p=0.001). 
Effect size of the education was moderate on the cognitive 
functioning (η2=0.372). In the further subgroup analyses, 
while the level of education was found to be related with 
the WMS-R mental control, digit span, figural memory, 
verbal paired associates, and WCST completed categories, 
it was not related with the SCWT, WMS-R logical memory, 
and WCST perseverative errors.
Conclusions: Patient’s demographic and clinical 
characteristics except for the level of education were 
not related with their cognitive functioning. One may 
say that the cognitive dysfunctions seen in patients with 
schizophrenia can reflect a core disturbance, which starts 
to show signs before the onset of illness. 

Key words: Schizophrenia, cognition, executive function, 
memory, attention, intelligence
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Şizofrenide bilişsel işlevler nüfus ve klinik özelliklerden etkilenir mi?

	 GİRİŞ	ve	AMAÇ

	 Şizofrenide	bilişsel	kusurlar	klinik	görünümün	önemli	
bir	bileşenidir	(1-3).	Bilişsel	işlevlerdeki	bozulmalar	pozi-
tif	belirtilerle	bağıntısız,	negatif	belirtilerle	orta	derecede	
bağıntılı	olup	(4)	toplumsal,	mesleki	ve	akademik	alanlar-
daki	 işlevsel	 yetersizliklerin	 altında	 yatan	 en	 önemli	
etmenlerdendir	(5-9).	
	 Hemen	her	şizofreni	hastasının	bilişsel	işlevsellik	açı-
sından	beklenen	düzeyin	altında	bir	başarım	gösterdiği	
düşünülmektedir	(10).	Hastaların	dil,	premorbid	işlevsel-
lik,	dikkat,	bellek,	görsel-uzamsal	yetiler,	bilgi	işleme	hızı,	
psikomotor	hız,	zekâ	düzeyi	ve	yönetsel	işlevsellik	açısın-
dan	hem	hastalanmadan	önce	hem	ilk	atakta	hem	de	hasta-
lık	sürecinde	kendi	akranlarından	ortalama	0.5-2.5	standart	
sapma	daha	düşük	başarım	gösterdikleri	bildirilmektedir	
(11-16).	
	 Şizofreni	hastalarında	bilişsel	bozuklukların	ilk	atak	
sırasında	(17),	öncül	evrede	(prepsikoz)	(18)	ve	dahası	
birinci	derece	akrabalarda	(19)	da	saptanabilmesi	sorunun	
hastalığın	süreğen	yapısından,	diğer	psikopatolojik	özel-
liklerden	ya	da	ilaç	yan	etkilerinden	bağımsız	olduğunu	
düşündürmektedir.	Bilişsel	bozuklukların	düzenli	antipsi-
kotik	ilaç	tedavisinden	yararlandığı	(20-22)	gösterilmiş	
olmakla	birlikte	genel	olarak	zamanla	pek	değişmedikleri	
(16,23,24),	bazı	hastalarda	da	özellikle	negatif	belirtilerle	
ilişkili	olarak	bazı	bilişsel	işlevlerin	(görsel-uzamsal	işlev-
sellik)	daha	kötüye	gittiği	(25)	ve	ileri	yaşlarda	da	bir	kötü-
leşmenin	olduğu	(26)	bildirilmektedir.
 Bilişsel	işlevsellikteki	bozulmaların	hastaların	cinsi-
yetinden,	 yaşından	 ve	 tedavide	 olup	 olmamalarından	
bağımsız	olduğu	ilk	atak	şizofreni	hastalarında	gösteril-
miştir	(8).	Erken	yaşta	başlayan	şizofrenide	geç	yaşta	baş-
layana	göre	bilişsel	bozulmanın	derecesi	daha	fazla	bulun-
muştur	(27).	Süreğen	şizofreni	hastalarında	bilişsel	işlev-
sellik	yaşla	ve	hastalığın	süresi	ile	negatif	bağıntı	gösterir-
ken	 eğitimle	 pozitif	 bağıntı	 göstermiştir	 (4).	 Bilişsel	
bozulma	(yönetsel	işlevsellik)	hastaların	hastanede	daha	
uzun	süre	kalmaları	ile	ilişkili	bulunmuştur	(28).	Bilişsel	
işlev	bozulmaları	psikopatolojinin	tipinden	(12)	bağım-
sızdır,	tedavisiz	geçen	süre	(12,29)	ile	ve	tedavide	kulla-
nılan	 antipsikotik	 ilaç	 tipi	 (20,22)	 ile	 ilişkili	 değildir.	
Bilişsel	işlevsellik	kannabis	ve	nikotin	kullanımı	ile	de	
ilişkili	bulunmamıştır	(12,30).	Bilişsel	işlevselliğin	çalış-
ma	yaşamı	olanlarda	(4)	ve	yalnız	yaşayanlarda	(12)	daha	
iyi	olduğu	bildirilmiştir.	Özkıyım	girişimi	olan	hastaların	

bilişsel	işlevsellik	(dikkat,	sözel	akıcılık,	psikomotor	hız)	
açısından	girişimi	olmayanlara	göre	daha	iyi	olduğu	bildi-
rilmiştir	(31,32).	
	 Şizofrenide	bilişsel	işlev	bozulması	ile	nüfus	ve	klinik	
özellikler	arasında	farklı	bildirimler	olmakla	birlikte	biliş-
sel	bozulmanın	genelde	bağımsız	bir	süreç	olduğu	çocuk-
luk	ve	ergenlikte	belirtiler	vermeye	başladığı,	negatif	ve	
pozitif	belirtilerden	önce	ortaya	çıktığı,	hastaların	akranla-
rından	daha	düşük	bir	başarım	göstermelerine	neden	oldu-
ğu	ve	ilk	atakta	biraz	daha	arttığı	genel	olarak	kabul	edil-
mektedir	(18,33).	
	 Bu	çalışmada	ayaktan	izlenen	ve	klinik	durumu	denge-
de	olan	şizofreni	hastalarında	dikkat,	sözel	ve	görsel	bel-
lek,	işlem	belleği,	sözel	öğrenme,	işleme	hızı	ve	yönetsel	
işlevsellik	gibi	bilişsel	işlevlerin	nüfus	ve	klinik	özellikler-
le	anlamlı	bir	ilişkisinin	olup	olmadığını	test	etmek	amaç-
lanmıştır.	

	 YÖNTEM

	 Çalışmaya	Kocaeli	Üniversitesi	Tıp	Fakültesi	Psiki-
yatri	 Anabilim	Dalı	 Psikotik	 Bozukluklar	 Biriminde	
takip	edilen	ve	DSM-IV	(34)	tanı	ölçütlerine	göre	şizof-
reni	tanısı	alan	hastalar	alındı.	Çalışmaya	alınma	ölçütle-
ri	olarak	18-65	yaş	arası	olmak,	zekâ	geriliğinin	olmama-
sı,	 bilişsel	 başarımı	 etkileyecek	bir	 nörolojik	hastalık	
(beyin	tümörü,	epilepsi,	deliryum	vb)	öyküsünün	olma-
ması,	 son	 6	 ayda	 elektro	 konvulsif	 tedavi	 görmemiş	
olmak,	son	üç	aydır	hastane	yatışının	olmaması,	1.5-2.5	
saatlik	görüşmeyi	engelleyecek	düzeyde	bir	psikopatolo-
jinin	olmaması	ve	testlerin	uygulanmasına	onay	vermek	
kabul	edildi.
	 Hastaların	nüfus	özellikleri	olarak	yaş,	cinsiyet,	eğitim	
düzeyi	(başarıyla	tamamladığı	yıl),	meslek	yaşamı	(çalışı-
yor	&	 çalışmıyor),	 ailede	 başka	 bir	 psikotik	 bozukluk	
(şizofreni,	şizoaffektif	bozukluk,	şizofreniform	bozukluk,	
sanrılı	bozukluk)	hastasının	varlığı	ve	hastalığın	başlangıç	
yaşı	kaydedildi.	Klinik	özellikler	olarak	da	tedavisiz	geçen	
süre	(ilk	belirtiler	başladıktan	ilk	 tedaviye	kadar	geçen	
süre,	ay	olarak),	hastalığın	başlangıç	şekli	(ani	&	sinsi),	
hastalığın	süresi	(yıl	olarak),	hastanede	yatış	sayısı,	hasta-
nede	toplam	yatış	günü,	günlük	sigara	tüketimi	(adet/gün),	
özkıyım	girişimi,	fiziksel	şiddet	davranışı	(eşyaya	ya	da	
insana),	elektro	konvulsif	tedavi	(EKT)	uygulaması,	hasta-
lığın	 tipi	 (paranoid	ve	paranoid	olmayan)	ve	hastalığın	
gidişi	(sürekli	ya	da	kalıntı	belirtili	ve	dönemsel	ve	kalıntı	
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belirtisiz)	kaydedildi.		
	 Hastalara	 sözel	 zekâ	yetilerini	 değerlendirmek	 için	
Kent	E.G.Y,	performans	zekâlarını	değerlendirmek	için	
Porteus	Labirentleri	(35)	uygulandı.	İki	testin	ortalaması	
toplam	zekâ	puanı	olarak	değerlendirildi.	Bilişsel	işlevler-
den	işleme	hızını	değerlendirmek	için	Stroop	Renk	Sözcük	
Testi	(36),	sözel	bellek,	görsel	bellek,	işlem	belleği,	öğren-
me	ve	dikkati	değerlendirmek	için	Wechsler	Bellek	Ölçeği	
Geliştirilmiş	Formu’nun	(WBÖ-GF)	(37)	ilgili	alt	ölçekle-
ri,	yönetsel	işlevselliği	değerlendirmek	için	de	Wisconsin	
Kart	Eşleme	Testi	 (WKET)	 (38)	 tamamlanan	kategori	
sayısı	ve	perseveratif	hata	sayısı	alt	ölçekleri	kullanıldı.	
Testler	tüm	hastalara	1,5-2,5	saat	arasında	değişen	süreler-
le	ve	tek	oturumda	yazarlardan	ilgili	sertifikaları	olan	HK	
tarafından	uygulandı.

	 Bilişsel	değerlendirmede	kullanılan
	 nöropsikolojik	testler

	 Wisconsin	Kart	Eşleme	Testi	(WKET)	yetişkinlerde	
soyutlama/sorun	çözme	ve	alınan	geribildirimlere	göre	
davranışlarda	değişiklik	yapmayı	değerlendiren	bir	testtir.	
Strateji	oluşturma	ve	iptal	etme	yeteneğiyle	zihinsel	esnek-
lik	gibi	frontal	lop	işlevlerini	değerlendirir.	Türk	toplu-
munda	geçerlik	ve	güvenilirlik	çalışması	yapılmıştır	(39).	
Test	64	çift	tepki	kartından	ve	dört	uyarıcı	karttan	oluş-
maktadır.	Hastadan	her	bir	tepki	kartını	doğru	olduğunu	
düşündüğü	dört	uyarıcı	karttan	biriyle	eşlemesi	 istenir.	
Doğru	eşleme	kategorisi	test	boyunca	değişmektedir.	Bu	
çalışmada	testin	bilgisayar	formu	kullanıldı	ve	tamamla-
nan	kategori	sayısı	ile	perseveratif	hata	sayısı	değerlendir-
meye	alındı.
	 Stroop	Renk	Sözcük	Testi	dikkat	edilen	uyarıcılarla	
dikkat	edilmeyen	uyarıcıları	paralel	biçimde	işleme	yete-
neğini,	 bilgi	 işleme	hızını,	 kişinin	 algısal	 kurulumunu	
değişen	talepler	doğrultusunda	ve	özellikle	de	bir	“bozucu	
etki”	altında	değiştirebilme	kolaylığını,	alışılmış	bir	davra-
nış	örüntüsünü	bastırabilme	ve	olağan	olmayan	bir	davra-
nışı	yapabilme	yeteneğini	ölçmektedir	(39-41).	Türk	top-
lumunda	geçerlik	 ve	güvenilirlik	 çalışması	 yapılmıştır	
(39).	Okuma	ve	renk	isimlendirmeyle	ilgili	ikişer	alt	test	
içermektedir.	Alt	 testler	 tamamlama	süreleri	üzerinden	
hesaplanmaktadır.	Bu	çalışmada	bilgi	işleme	hızını	değer-
lendirmek	için	çeldirmeye	karşı	koyma	puanı	değerlendir-
meye	 alındı.	 Bu	 puan	 aynı	 zamanda	 karmaşık	 dikkat	
(bölünmüş	ve	sürdürülen	dikkat)	puanı	olarak	da	değerlen-

dirilebilir.
	 Wechsler	Bellek	Ölçeği	Geliştirilmiş	Formu	(WBÖ-
GF)		belleğin	çeşitli	alanlarını	değerlendiren	13	alt	testten	
oluşmaktadır.	Testin	Türk	toplumu	için	geçerlilik	güve-
nirlik	çalışması	yapılmıştır	(39).	Çalışmada	sözel	bellek	
için	mantıksal	 bellek,	 görsel	 bellek	 için	 şekil	 belleği,	
işlem	belleği	için	sayı	dizisi,	dikkat	için	zihinsel	kontrol,	
sözel	öğrenme	için	sözel	çağrışım	çiftleri	alt	ölçekleri	kul-
lanıldı.	

	 İstatistiksel	Analiz	

	 Nüfus	ve	klinik	özellikler	yüzdeler	ve	oranlar	olarak	
tanımlayıcı	istatistiklerle	sunuldu.	Bilişsel	işlev	testlerin-
den	alınan	toplam	puanlarla	bu	işlevlerle	ilişkili	olma	ola-
sılığı	olan	bağımsız	değişkenler	arasındaki	ilişkiler	MAN-
COVA	analizi	ile	incelendi.	Bilişsel	işlevleri	değerlendi-
ren	Stroop	Renk-Sözcük	Testi,	Wechsler	Bellek	Ölçeği	
Geliştirilmiş	Formu	alt	ölçekleri	ve	Wisconsin	Kart	Eşle-
me	Testi	puanları	bağımlı	değişkenler	olarak,	yukarda	bah-
sedilen	bağımsız	değişkenler	ise	ek	değişken	(kovaryet)	
olarak	MANCOVA	testine	alındı.	F	testinin	anlamlılığı	
için	pillai’s	trace	testi	kullanıldı.	Etki	gücü	eta	kare	(η2)	
olarak	bildirildi.	Bilişsel	testlerle	anlamlı	ilişkisi	olduğu	
bulunan	bağımsız	değişkenler	ileri	Univariate	ANOVA	
testine	alındı.	

	 BULGULAR

	 Hastaların	51’i	paranoid,	25’i	ayrışmamış	ve	4	tanesi	
de	 kalıntı	 tip	 şizofreni	 tanısı	 aldı.	Hastaların	%52.5’u	
düzenli	 sigara	 kullanıcısı	 idi.	 Ektanı	 olarak	 biperiden	
bağımlılığı	 ve	 alkol	 kötüye	 kullanımı	%2.5	 oranında,	
major	depresif	bozukluk	%5.0,	obsesif	kompulsif	bozuk-
luk	%3.7	oranında	saptandı.	Çalışmamızda	zekâ	düzeyi	70	
ve	altında	olan	hastalar	çalışma	dışı	bırakıldığı	halde	şizof-
reni	hastalarında	ortalama	zekâ	düzeyi	(86.7±10.8)	nor-
malden	(90-100	arası)	aşağıda	ve	donuk	normal	zekâ	ola-
rak	değerlendirildi.	Hastaların	zekâ	düzeyi	ile	eğitim	düze-
yi	arasında	pozitif	bir	bağıntı	(r=0.41,	p<0.001)	vardı.
	 Çalışmaya	katılan	80	hastanın	nüfus	ve	bazı	klinik	
özellikleri	Tablo	1’de,	nöropsikolojik	test	değerlendirme	
sonuçları	Tablo	2’de,	bilişsel	işlev	puanları	ile	nüfus	ve	
klinik	değişkenler	arasındaki	çözümleme	Tablo	3’te,	iliş-
kili	çıkan	değişken	için	ileri	analiz	sonucu	da	Tablo	4’te	
sunuldu.	
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Tab lo 1: Şizofreni hastalarının (n=80) nüfus ve bazı klinik 
özellikleri

Özellikler  Sayı (Yüzde) 

Cins (erkek) 57 (71.2)
Meslek (işsiz) 44 (55.0)
Ailede psikoz varlığı 21 (26.3)
Özkıyım girişimi 18 (22.5)
Fiziksel şiddet davranışı 43 (53.8)
EKT uygulaması 16 (20.0)
Başlangıç şekli (ani) 48 (60.0)
Hastalığın alt tipi (paranoid) 51 (63.8)
Gidiş (sürekli ve kalıntı belirtili) 49 (61.3)

 Ortalama ± SS (Aralık)

Yaş 31.00±9.36 (18-59)
Eğitim yılı 10.13±3.31 (0-17)
Hastalığın başlangıç yaşı 22.35±6.56 (10-45)
Hastalığın süresi (yıl) 8.63±6.72 (1-34)
Hastane yatış sayısı 1.70±2.18 (0-9)
Toplam yatış günü 40.71±54.45 (0-270)
Tedavisiz geçen süre (ay) 7.18±16.64 (0-120)
Günlük sigara tüketimi 26.45±12.59 (5-60)

Tab lo 2: Şizofreni hastalarının (n=80) nöropsikolojik test sonuçları

Ölçüm aracı Değerlendirilen bilişsel işlev/ler  Ortalama±SS (Aralık)

Stroop Renk-Sözcük Testi Bilgi işleme hızı / Dikkati sürdürme 78.72±50.81 (20-350)
WBÖ-GF1 Mantıksal bellek  Sözel bellek 15.08±6.79 (4-35)
WBÖ- GF Şekil belleği Görsel bellek 8.16±3.27 (1-14)
WBÖ-GF Zihinsel kontrol Dikkat 6.88±2.36 (0-9)
WBÖ-GF Sözel çağrışım çiftleri Sözel öğrenme  15.11±4.25 (2-24)
WBÖ-GF Sayı dizisi İşlem belleği 8.54±2.09 (4-14)
WKET2-tamamlanan kategori sayısı Yönetsel işlevler 2.71±1.94 (0-6)
WKET-yineleyici hata sayısı Yönetsel işlevler 43.52±27.96 (8-122)

1Wechsler Bellek Ölçeği Geliştirilmiş Formu, 2Wisconsin Kart Eşleme Testi.

Tab lo 3: Bilişsel bozukluklarla ilişkili olabilecek risk etmenlerinin 
bilişsel ölçek puanlarıyla ilişkisi (MANCOVAa)

Değişkenler  F(8,55) P değeri Etki Gücü 
   (parsiyel η2)

Yaş ,840 ,572 ,109
Cins ,877 ,542 ,113
Eğitim 4,070 ,001 ,372
Meslek  ,734 ,661 ,096
Ailede psikoz öyküsü ,313 ,958 ,044
Hast. başlama yaşı ,829 ,581 ,108
Başlangıç şekli 1,122 ,363 ,140
Hastalığın süresi ,863 ,553 ,111
Toplam yatış günü ,705 ,686 ,093
Toplam yatış sayısı 1,082 ,389 ,136
Tedavisiz geçen süre ,515 ,840 ,070
Sigara kullanımı ,960 ,476 ,123
Fiziksel saldırganlık 1,239 ,294 ,153
Özkıyım girişimi ,604 ,771 ,081
EKT uygulaması 1,444 ,199 ,174
Paranoid / diğerleri ,898 ,525 ,116
Hastalığın gidişi 1,031 ,425 ,130

aStroop Renk-Sözcük Testi, Wechsler Bellek Ölçeği Geliştirilmiş Formu alt ölçekleri, 

Wisconsin Kart Eşleme Testi puanları bağımlı değişkenler

Tab lo 4: Eğitim düzeyinin bilişsel ölçek puanlarıyla ilişkisi (Univariate ANOVA)

Bağımlı Değişkenler df F Sig. Partial Eta Squared

Egitim
 WBÖ-R1 Zihinsel kontrol 1 16,463 ,000 ,210
 WBÖ-R Sayı dizisi 1 14,024 ,000 ,184
 WBÖ-R Şekil belleği 1 11,473 ,001 ,156
 WBÖ-R Sözel çağrışım çiftleri 1 13,968 ,000 ,184
 WKET2-tamamlanan kategori sayısı 1 5,518 ,022 ,082
 Stroop Renk-Sözcük Testi 1 3,641 ,061 ,055
 WBÖ-R Mantıksal bellek 1 2,708 ,105 ,042
 WKET-perseveratif hata sayısı 1 1,487 ,227 ,023

1Wechsler Bellek Ölçeği Geliştirilmiş Formu
2Wisconsin Kart Eşleme Testi
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	 Nöropsikolojik	testlerle	demografik
	 özelliklerin	etkileşimi

	 MANCOVA	analizinden	şizofreni	hastalarındaki	biliş-
sel	bozuklukları	açıklamada	eğitim	düzeyinin	istatistiksel	
düzeyde	anlamlı	tek	etmen	olduğu	anlaşılmıştır.	Eğitim	
düzeyi	şizofreni	hastalarındaki	dikkat	(zihinsel	kontrol),	
işlem	belleği	 (sayı	dizisi),	görsel	bellek	(şekil	belleği),	
sözel	öğrenme	(sözel	çağrışım	çiftleri)	ve	başarılmış	kate-
gori	sayısı	üzerinde	anlamlı	ve	orta	(η2=0.372)	düzeyde	bir	
etki	gücüne	sahiptir.	Bununla	beraber	eğitimin	bilgi	işleme	
hızı	ya	da	sürdürülen	dikkat	(Stroop),	sözel	bellek	(mantık-
sal	bellek)	ve	perseveratif	hata	sayısı	ile	anlamlı	bir	etkile-
şimi	gözlenmemiştir.

	 TARTIŞMA

	 Çalışmanın	sonuçları	ayaktan	tedavi	gören,	klinik	olarak	
dengeli	dönemde	olan	ve	ortalama	8.5	yıllık	bir	hastalık	
süresi	olan	şizofreni	hastalarının	bilişsel	işlevlerini	yansıt-
maktadır.	Tüm	bağımlı	(test	sonuçları)	ve	bağımsız	değiş-
kenler	(nüfus	ve	klinik	özellikler)	arasındaki	etkileşim	kont-
rol	edilerek	analiz	yapıldığında;	hastalığın	başlangıç	yaşı,	
süresi,	başlama	şekli,	tedavisiz	geçen	süre,	hastanede	yatış	
sayısı,	toplam	yatış	günü,	ailede	başka	bir	psikotik	bozukluk	
hastasının	varlığı,	hastanın	yaşı,	cinsiyeti,	çalışma	durumu,	
özkıyım	girişimi,	fiziksel	şiddet	davranışı,	günlük	sigara	
tüketimi,	EKT	uygulaması,	hastalığın	tipi	ve	gidişi	ile	biliş-
sel	işlevler	arasında	anlamlı	bir	ilişki	saptanmamıştır.
	 Şizofreni	hastalarında	eğitim	düzeyi	bilişsel	bozukluk-
ları	açıklamada	istatistiksel	olarak	anlamlı	tek	etmen	olarak	
saptanmıştır.	Eğitim	düzeyi	şizofreni	hastalarındaki	dikkat	
(zihinsel	kontrol),	işlem	belleği	(sayı	dizisi),	görsel	bellek	
(şekil	belleği),	sözel	öğrenme	(sözel	çağrışım	çiftleri)	ve	
başarılmış	kategori	sayısı	üzerinde	anlamlı	ve	orta	düzeyde	
(η2=0.372)	bir	etki	gücüne	sahiptir.	Eğitim	düzeyi	yüksek	
olan	hastaların	bu	alanlardaki	bozulmaları	görece	daha	
azdır	ya	da	korunmuştur	denebilir.	Bununla	beraber	eğiti-
min	bilgi	işleme	hızı	ya	da	karmaşık	dikkat	(Stroop),	sözel	
bellek	(mantıksal	bellek)	ve	yineleyen	hata	sayısı	ile	anlam-
lı	bir	etkileşimi	gözlenmemiştir.	Ancak	Stroop	testi	ile	eği-
tim	düzeyi	arasındaki	ilişki	istatistiksel	anlamlılığa	yakın	
olup	(p=0.06),	bu	noktada	kesin	bir	yargıya	varmadan	önce	
durumun	daha	fazla	sayıda	hastada	sınanması	gerektiği	
söylenebilir.	Benzer	şekilde	WKET	testinde	tamamlanan	
kategori	sayısı	eğitimle	ilişkili	bulunurken	yineleyen	hata	

sayısının	eğitimden	bağımsız	bulunması	şizofrenide	yönet-
sel	işlevsellikle	eğitim	düzeyi	arasındaki	ilişkinin	incelen-
mesi	için	yeni	araştırma	desenlerine	gereksinim	olduğunu	
göstermektedir.	WKET	yineleyici	hata	sayısının	şizofreni-
de	yönetsel	işlevselliği	değerlendirmek	için	daha	duyarlı	ve	
özgül	olduğu	ve	tanısal	amaçlı	olarak	kullanılabileceği	bil-
dirilmektedir	(42).	Bulgularımızla	bilgi	işleme	hızı	ya	da	
karmaşık	dikkat,	 sözel	bellek	ve	yineleyici	hata	yapma	
sorunlarının,	eğitim	düzeyiyle	pek	etkileşmeksizin,	hasta-
lıkla	birlikte	belirginleştiği	ileri	sürülebilir.
	 Bilişsel	işlev	puanlarının	eğitim	düzeyi	ile	olan	pozitif	
bağıntısı	çok	sayıdaki	hastanın	verilerini	sunan	EUFEST	
(12)	ve	CATIE	(4)	çalışmalarında	da	saptanmıştır.	Çalış-
mamızda	tüm	değişkenlerin	aynı	anda	denkleme	sokulmuş	
olması	ile	diğer	değişkenlerle	bilişsel	işlevsellik	arasında	
ilişki	saptanmaması	eğitim	düzeyi	üzerine	olan	vurguyu	ön	
plana	çıkarmaktadır.	
	 Bilişsel	işlev	düzeylerinin	sadece	eğitimden	etkilenmiş	
olması,	eğitim	düzeyi	ile	zekâ	düzeyi	arasındaki	pozitif	
bağıntı	da	dikkate	alındığında,	şizofreni	ile	zekâ	düzeyi	
arasındaki	ilişkiye	dikkat	çekmektedir.	Toplum	çalışmala-
rından	 gelen	 veriler	 de	 bu	 görüşü	 desteklemektedir.	
Avustralya’da	yapılan	bir	epidemiyolojik	kohort	çalışma-
sında	(43)	zekâ	geriliği	olan	bireylerde	ikili	 tanı	olarak	
şizofreni,	diğer	ruhsal	hastalıklardan	daha	fazla	(%5.2)	
saptanmıştır.	Yazarlar	bu	oranda	bir	birlikteliği	şizofreni	
ve	mental	retardasyon	için	ortak	bir	patogenezin	söz	konu-
su	olabileceği	şeklinde	yorumlamışlardır.	İsrail’de	uzunla-
masına	yapılan	bir	epidemiyolojik	çalışmada	(44)	ergenlik	
döneminde	zekâ	düzeyinin	beklenenden	aşağıda	olması	ile	
daha	sonra	şizofreni	gelişimi	arasında	anlamlı	ilişki	bulun-
muş	ve	zekâ	düzeyindeki	düşüklüğün	şizofreni	için	bağım-
sız	bir	risk	etmeni	olduğu	gösterilmiştir.	Yeni	Zellanda’da	
3	yaşından	32	yaşına	kadar	izlenen	1037	kişilik	bir	kohort	
çalışmasında	(45)	da	daha	sonra	şizofreni	gelişen	bireyle-
rin	çocukluklarında	ve	ergenlik	dönemlerinde	şizofreni	
gelişmeyen	bireylerle	karşılaştırıldığında	okul	başarısında	
zorlandıkları	(sözel	ve	görsel	bilgi	kazanımı,	akıl	yürütme,	
kavramsal	düşünce)	ve	bilgi	işleme,	dikkat,	görsel-uzam-
sal	sorun	çözme	yetisi	ve	işlem	belleği	gibi	bilişsel	işlev-
sellik	alanlarında	gelişme	geriliği	gösterdikleri	saptanmış-
tır.	28	yıllık	bir	izlem	çalışmasında	(46)	şizofreni	hastala-
rının	zekâ	düzeylerinin	çocukluklarında	akranlarına	göre	
daha	düşük	olmanın	ötesinde	zamanla	da	düşme	gösterdiği	
bildirilmiştir.	
	 Zekâ	 gelişimi	 ile	 şizofreni	 arasında	 saptanan	 ilişki	
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şizofreni	etyolojisi	için	ileri	sürülen	sinir	gelişimsel	mode-
li	(47)	desteklemektedir.	Çocuklukta	görülen	hafif	bilişsel	
kusurlar	nörogelişimsel	anormalliğin	ilk	görünümleri	ola-
bilir;	 bu	bilişsel	kusurlar	daha	 sonra	 ergenlik	boyunca	
kötüleşerek	negatif	belirtilerin	hafif	düzeyde	görünümleri-
ne	(örneğin	toplumsal	yalıtım)	ve	daha	sonra	da	pozitif	
belirtilerin	hafif	şiddette	belirmelerine	yol	açabilir,	arka-
sından	da	psikoz	ortaya	çıkar	(48).	Çalışmamızın	sonuçla-
rı	şizofreninin	ilerleyen	bir	gelişimsel	bozukluk	olduğu	
görüşü	(49)	ile	örtüşmektedir.	
	 Çalışmamızda	bazı	kısıtlılıkların	olduğu	göz	önünde	
bulundurulmalıdır.	Hastalarda	klinik	psikopatoloji	düzey-
leri	ve	çalışma	esnasında	kullandıkları	ilaçlar	(tipik,	atipik,	
karma	vs)	değerlendirilmediği	için	bunların	bilişsel	işlev-
lerle	 olan	 ilişkileri	 incelenememiştir.	 Hastaların	 zekâ	
düzeyleri	Wechsler	yetişkinler	için	zekâ	ölçeği	geliştiril-
miş	formu	(WAIS-R)	ile	değil	eğitim	düzeyi	düşük	kişiler	
için	geliştirilmiş	ve	kullanımı	pratik	olan,	zekâ	geriliğine	
odaklı	Kent	E.G.Y.	 ve	Porteus	Labirentleri	 testleri	 ile	
değerlendirilmiştir.	Bunlar	çalışmanın	yapıldığı	dönemde	
kliniğimizde	rutin	olarak	kullanılan	testlerdi.	WAIS-R	kul-
lanılmış	olsaydı	zekâ	sonuçlarının	saptanandan	daha	farklı	
çıkması	beklenebilirdi.	Hastalarda	eşlik	eden	diğer	ruhsal	
bozukluklar	(obsesif	kompulsif	bozukluk,	madde	bağımlı-
lığı,	major	 depresif	 bozukluk	 gibi)	 çok	 düşük	 oranda	
(%5’den	az)	saptandığından	ayrıca	değerlendirmeye	alın-
mamıştır.	Çalışmanın	sonuçları	bilişsel	alanları	değerlen-

dirmek	için	kullanılan	testlerin	puanlarını	yorumlamakla	
sınırlıdır.	Her	bir	bilişsel	alanın	ayrıntılı	olarak	değerlendi-
rilmesi	için	daha	fazla	test	aracı	ile	çalışmaya	gereksinim	
vardır.	Wechsler	bellek	ölçeğinin	bilişsel	işlevleri	alt	türle-
rine	ayırmada	güçlüğü	olduğu	kabul	edilmektedir	 (37).	
Kontrol	grubunun	olmaması	da	çalışmanın	ayrı	bir	eksik-
liğidir.	
	 Çalışma	kesitsel	bir	çalışma	olduğu	için	eğitimle	biliş-
sel	 işlevsellik	arasındaki	 ilişkiden	eğitim	düzeyinin	mi	
hastalıktan	etkilendiği	yoksa	hastalığın	ve	eğitimin	temel-
de	yatan	bilişsel	bozukluğu	mu	yansıttığını	kesin	olarak	
söyleyebilmek	olası	değildir.	Ancak	hastalığın	başlangıç	
yaşının	ortalama	22.3,	eğitim	ortalamasının	10.1	yıl	oldu-
ğu	düşünülürse	zekâ	ve	eğitim	sorunlarının	hastalığa	önce-
lik	ettiği	söylenebilir.	Daha	hastalık	ortaya	çıkmadan	altta	
yatan	bilişsel	sorunların	eğitim	düzeyini	etkilemiş	olabile-
ceği	yorumu	diğer	çalışmaların	verileriyle	birlikte	düşü-
nüldüğünde	hiç	de	tutarsız	değildir.
	 Sonuç	olarak	şizofreni	hastalarında	görülen	bilişsel	
işlev	bozulmalarının,	diğer	nüfus	ve	klinik	değişkenlerle	
ilişkili	 bulunmayıp	da	 sadece	eğitim	düzeyi	 ile	 ilişkili	
olması	nedeniyle	hastalık	ortaya	çıkmadan	önce	belirti	
vermeye	başlayan	temel	bir	bozukluğu	yansıttığı	kabul	
edilebilir.	Özellikle	risk	grubunda	olan	bireylerin	eğitim	
sorunları	 yaşamaya	 başladıklarında	 şizofreni	 öncesi	
dönemde	olduklarından	kuşku	duyulması	ve	önleme	giri-
şimlerinde	bulunulmasının	uygun	olacağı	söylenebilir.
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