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ÖZET 
Amaç: Şizofreni hastalarının birinci derece yakınlarındaki şizotipal özelliklerin
sağlıklı kontrollerle karşılanması amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışmaya DSM-IV-TR’ye göre şizofreni tanısı almış hastaların herhangi bir
psikiyatrik hastalık öyküsü olmayan 96 birinci derece yakını ile kendinde ve ailesinde
psikiyatrik hastalık öyküsü olmayan 98 sağlıklı birey alındı. Katılımcılardan dört ölçeği;
Şizotipal Kişilik Ölçeği, Fiziksel Anhedoni Ölçeği, Algılamada Sapmalar Ölçeği ve
Büyüsel Düşünce Ölçeğini doldurmaları istendi.  
Bulgular: Hasta yakını grubunda Fiziksel Anhedoni ve Büyüsel Düşünde Ölçek puanları
anlamlı olarak yüksekti. Ayrıca bu grupta şizotipal kişilik ölçeğine ait referans fikirleri,
sosyal anksiyete, sıra dışı algısal yaşantı, yakın arkadaş yokluğu, kısıtlı duygulanım
puanları sağlıklı kontrollerden anlamlı olarak yüksek bulundu. Üç faktörlü
değerlendirmede ise bilişsel algısal şizotipi ve kişiler arası şizotipi puanları sağlıklı
kontrollerden yüksek bulundu ancak dezorganize şizotipi puanları gruplar arasında
fark göstermedi. Pozitif ve negatif şizotipi puanları şizofreni hastalarının sağlıklı birinci
derece akrabalarında sağlıklı kontrollerden anlamlı olarak yüksek saptandı.
Sonuç: Çalışmamız, hasta yakınlarında saptanan yüksek fiziksel anhedoni, büyüsel
düşünce ölçek puanları ile bilişsel algısal şizotipi ve kişilerarası şizotipi puanlarındaki
yüksekliğin şizofreni için ailesel ve genetik özelliklerle ilişkili olduğunu
düşündürmektedir. Dezorganize şizotipinin şizofrenide ailesel ve genetik bir özellik
taşımadığı desteklenmiştir. (Nö rop si ki yat ri Ar fli vi 2012; 49: 266-271)
Anah tar ke li me ler: Şizofreni, birinci derece akrabaları, şizotipal özellikler

Çıkar çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması
bildirmemişlerdir.

ABS TRACT
Background: We aimed to compare the schizotypal features of first-degree
relatives of schizophrenic patients with those of healthy controls. 
Methods: Ninety-six first-degree relatives of schizophrenic patients without any
psychiatric diagnosis (Group 1) and 98 healthy controls without any history of
psychiatric diagnosis and family history (Group 2) were recruited to the study. The
subjects were requested to fill out all four scales: The Schizotypal Personality
Questionnaire, Physical Anhedonia Scale, Perceptual Aberration Scale and the
Magical Ideation Scale.
Results: Physical Anhedonia and Perceptual Aberration scores in Group 1 were
significantly higher. Additionally, scores of ideas of reference, social anxiety,
unusual perceptual experiences, no close friends, constricted affect subscales
were significantly higher than those of Group 2. Scores of cognitive perceptual
schizotypy and interpersonal schizotypy were higher in Group 1, whereas scores of
disorganized schizotypy did not differ between the two groups. Both positive and
negative schizotypy scores were significantly higher in Group 1 than in Group 2.    
Discussion: This study supports that higher score in the Physical Anhedonia and
Magical Ideation scales and higher cognitive-perceptual schizotypy and
interpersonal schizotypy scores in relatives of patients might be related to familial
and genetic features of schizophrenia. In this study, it is supported that the
disorganization dimension is not associated with  familial or genetic feature in
schizophrenia. (Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2012; 49: 266-271)
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Giriş

Şizofreni araştırmalarının esas amacı bu hastalığın oluşma riskini
artıran yatkınlık faktörlerinin tanımlanmasıdır. Hastalık için artmış risk

taşıyan bireylerde nörobiyolojik ve nörogelişimsel bozuklukları
araştırmak şizofreninin gelişimsel temellerini anlamak açısından
önemlidir (1). Şizofreni spektrum bozukluklarının hasta yakınlarında
daha sık görüldüğü ve psikoz gelişme riskinin çok daha yüksek



olduğu saptanmış olduğundan birinci derece yakınlarında şizofreni
bulunan bireyler, bu hastalığın etyolojik olarak araştırılması açısından
ideal bir topluluk oluşturur (2). 

Şizofreniye genetik yatkınlığın, şizofreni hastalarının hasta
olmayan birinci derece yakınlarında nörolojik, nörofizyolojik ve
psikiyatrik bazı bozukluklarla kendini gösterebileceği öne sürülmüştür
(1,3). Yüksek riskli bireylerde psikoza yatkınlığı gösterebilecek klinik
değişkenleri tanımlamak amacı ile yapılan çalışmaların şizofreninin
etiyopatogenezinin anlaşılmasına katkısı büyük olacaktır. Bu klinik
değişkenlerden biri de şizofreniye yatkınlıkla ilişkili olan şizotipidir. İlk
kez 1953 yılında Sandor Rado tarafından, şizofreninin psikotik
olmayan fenotipik biçimi olarak tanımlanan şizotipi, şizofreni ile
genetik bağı olan bir duruma işaret etmektedir. Birçok çalışmada
şizofreni hastalarının yakınlarında tutarlı olarak yüksek bulunan
şizotipal özelliklerin şizofreniye biyolojik-genetik yatkınlığı yansıttığı
öne sürülmekte olup, veriler şizotipal kişilik bozukluğunun toplumda
yaşam boyu yaygınlığının %3 iken, şizofreni hastalarının birinci
derece yakınlarında %15 oranında olduğunu göstermektedir (3,4,5,6).
Delewalla ve arkadaşları 2006 yılında yaptıkları çalışmada, yine hasta
yakınlarının kontrollere göre daha yüksek şizotipal özellikler
gösterdiğini bildirmişlerdir (7).

Şizotipinin standart yöntemlerle değerlendirilmesi önemlidir.
Günümüzde şizotipal özellikleri ölçmek için tasarlanmış birçok ölçek
bulunmaktadır. Şizotipal belirtilerin şiddetini ölçen Şizotipal Kişilik
Ölçeği’nin (8) yanı sıra, bu bozukluğun üç boyutu olan anhedoni,
algıda sapma ve büyüsel düşünceyi ayrı ayrı değerlendiren ölçekler
de vardır ki bunlar Fiziksel Anhedoni Ölçeği (FAÖ) (9), Algılamada
Sapmalar Ölçeği (ASÖ) (10), Büyüsel Düşünce Ölçeği (BDÖ) (11) ve
Sosyal Anhedoni Ölçeğidir (SAÖ) (12). Bu dört ölçeğin hastalığın
birbirinden bağımsız boyutlarına işaret ettiği öne sürülmektedir.

Bu ölçekler kullanılarak yapılan çalışmalarda şizotipinin bağımsız
olarak kalıtılabilen farklı boyutlarının olduğu saptanmıştır (13,14).
Faktör analizi çalışmalarında, pozitif (alınma fikirleri, tuhaf inançlar ve
büyüsel düşünce, algı bozuklukları ve şüphecilik), negatif (sosyal
yalıtım ya da sosyal anksiyete ve duygulanım kısıtlılığı) ve
dezorganizasyon (tuhaf davranışlar ve konuşma) boyutları öne çıkan
ve tutarlı olarak yinelenen faktörlerdir (15,16,17). 

Negatif şizotipal özellikler ve anhedoni şizofreniye genetik
yatkınlık ile ilişkili bulunmakta ve şizofreni hastalarının birinci derece
akrabalarında kontrollere göre daha sık saptanmaktadır (18,19,20,21).
Lien ve arkadaşlarının şizotipiyi dört faktörlü bir model olarak
inceledikleri çalışmada (negatif şizotipi, pozitif şizotipi, kişiler arası
duyarlılık ve sosyal izolasyon /içe çekilme) iki faktör genetik yatkınlıkla
ilişkilendirilmiştir: ebeveynlerde negatif şizotipi skorları daha yüksek,
kardeşlerde ise kişiler arası duyarlılık skorları daha düşük olarak
bulunmuştur (22). Pozitif şizotipi ve dezorganizasyon boyutlarına
bakıldığında ise şizofreni hastalarının birinci derece akrabalarında
kontrollere kıyasla negatif şizotipi kadar tutarlı bir sıklık artışı
gösterilememektedir. Pozitif şizotipinin şizofreni hastalarının
yakınlarında kontrollere göre daha yüksek sıklıkta olduğunu bildiren
çalışmalar yanında (23) iki grupta bu boyutu benzer oranlarda
saptayan çalışmalar da vardır (24). 

Çalışma hipotezimize göre şizofreni hastalarının birinci derece
yakınlarında şizotipal özelliklere, sağlıklı kontrollere kıyasla daha sık
rastlanmaktadır. Bu hipoteze uygun olarak çalışmamızda amacımız

Chapman ve arkadaşlarının geliştirdiği ölçeklerden üçü (ASÖ, FAÖ ve
BDÖ) ve Şizotipal Kişilik Ölçeği (ŞTKÖ) kullanılarak şizofreni
hastalarının birinci derece akrabalarında görülen şizotipal
özelliklerin, kendinde ve birinci derece akrabalarında ruhsal hastalık
bulunmayan sağlıklı kontrollerle karşılaştırılmasıdır. 

Yöntem

Çalışmaya Alınma Ölçütleri
Çalışmaya, Ankara Numune Hastanesi Psikiyatri Polikliniği’ne

01.12.2009-01.04.2010 tarihleri arasında ayaktan başvuran veya bu
tarihler arasında psikiyatri servisine yatırılarak tedavi edilen, DSM-IV-
TR Eksen I Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme'ye (SCID I)
göre şizofreni tanısı konmuş ve eş psikiyatrik tanısı bulunmayan
hastaların 96 birinci derece yakını (18 yaşını doldurmuş çocuklar,
kardeşler ve anne-baba) dahil edildi. Çalışmada özbildirim ölçekleri
kullanılacağı için en az beş yıl eğitim görmüş olmak, zeka geriliğinin
olmaması, daha önce herhangi bir ruhsal, nörolojik, tıbbi bir hastalık
öyküsünün olmaması ölçüt olarak alınmıştır. Kontrol grubu olarak
şimdi ya da geçmişinde ruhsal hastalık öyküsü olmayan, birinci
derece yakınlarında ruhsal hastalık tanısı bulunmayan, zeka geriliği
olmayan 96 sağlıklı birey alındı.

Çalışma, Ankara 4 No’lu Bölgesel Etik Kurulundan 25/11/2009 tarih
ve 241/4 numarası ile onay alınarak gerçekleştirilmiş olup çalışmaya
katılan tüm bireylerin/yasal vasilerinin çalışmaya ilişkin
bilgilendirilmesi yapılarak onam formu imzalamaları sağlanmıştır. 

Veri toplama araçları
FAÖ (Fiziksel Anhedoni Ölçeği); 61 maddeden oluşan bir ölçektir.

Testi alan kişiden sorulara doğru veya yanlış şeklinde cevaplar
vermesi istenir. Tat, dokunma, seks, sıcaklık, hareket ve sesle ilgili
duyusal zevk alabilme yetisini ölçen bir ölçektir. Gözden geçirilmiş
formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Başkak ve arkadaşları
tarafından yapılmış ve ölçeğin Türkçe uyarlamasında
3,9,10,16,26,33,39,41,45 numaralı maddelerin madde-diğer maddeler
korelasyonlarının düşük olduğu saptandığı için (0,14’ün altında)
ölçekten çıkarılması uygun görülmüştür. 3,15,45 ve 60 numaralı
maddelerin ise deneklerin çoğunluğu tarafından puan getirecek bir
biçimde doldurulduğu görülmüş ve bu maddelerin Türkçe formda
geçerli olmadıkları düşünülerek çıkartılmaları uygun bulunmuştur
(25). Sonuç olarak ölçek bu maddelerin çıkarılması sonrasında 50
madde üzerinde puanlandırılmıştır.

ASÖ (Algılamada Sapmalar Ölçeği); Bedensel algılarda
şizofrenide görülenlere benzer sapmaları araştıran 28 madde ve diğer
algısal bozuklukları değerlendiren 7 maddeden oluşur. Algıda
sapmalar ölçeğinin Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenilirlik
çalışması Kızıl ve arkadaşları tarafından yapılmıştır (26). Her iki ölçek
Türkçeye Yazıcı ve Çuhadaroğlu tarafından çevrilmiştir. 

BDÖ (Büyüsel Düşünce Ölçeği); Büyüsel düşünce kişinin
kavramlar arasında ait olduğu kültürde yaygın kabul görmeyen sebep
sonuç ilişkileri kurma eğilimi olarak tanımlanabilir. Büyüsel düşünceyi
ölçen 30 maddelik bu ölçeğin Türkiye’de geçerlik ve güvenilirlik
çalışması Atbaşoğlu ve arkadaşları tarafından yapılmıştır (27). Ölçek
doğru ya da yanlış seçeneklerinin bulunduğu 30 maddeden oluşur.
Yedi madde ters, 23 madde düz yönlüdür. Bu maddeler psikoz
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yatkınlığı ile ilişkili olduğu düşünülen büyüsel düşünceyi
yansıtmaktadır.

ŞTKÖ (Şizotipal Kişilik Ölçeği); Raine tarafından 1991 yılında
geliştirilmiş bir özbildirim ölçeğidir (28). Ölçeğin toplam puanı 0-74
arasında değişmektedir. Sorular evet ya da hayır şeklinde
yanıtlanmaktadır. Şizotipal özelliklere işaret eden “evet” yanıtlarına
“1” puan verilirken, “hayır” yanıtına “0” puan verilmektedir. Ölçek
DSM-IV şizotipal kişilik bozukluğu tanı kriterlerini sorgulayan 9 alt
ölçekten oluşmaktadır. Bu alt ölçekler de 7-9 arası maddeden
oluşmaktadır. Ölçek bilişsel algısal, kişiler arası ve dezorganize şizotipi
olarak adlandırılan üç faktörü yordamaktadır. 9 alt ölçek sırasıyla 1)
referans, (2) sosyal anksiyete, (3) garip inanc-buyusel duşunce, (4)
sıra dışı yaşantılar, (5) garip davranış, (6) yakın arkadaş yokluğu, (7)
garip konuşma, (8) kısıtlı duygulanım ve (9) şüpheciliktir. Bilişsel
algısal şizotipi puanı, referans fikirleri, garip inanış-büyüsel düşünce,
sıra dışı algısal yaşantı ve şüphecilik alt ölçeklerinin puanlarının
toplanmasıyla hesaplanır. Kişiler arası şizotipi puanı, aşırı sosyal
anksiyete, yakın arkadaş yokluğu, kısıtlı duygulanım ve şüphecilik alt
ölçeklerinin puanlarının toplanmasıyla elde edilirken, dezorganize
şizotipi puanını hesaplamak için garip davranış ve garip konuşma
puanları toplanmaktadır (29).  Ölçeğin Türkçe formunun geçerlik ve
güvenilirlik çalışması Şener ve arkadaşları tarafından 2006 yılında
yapılmıştır. 

İstatistiksel Analiz
Tanımlayıcı istatistiklerden normal dağılım gösteren yaş

parametresi için ortalama ± standart sapma kullanılırken diğer
sürekli değişkenler normal  dağılıma sahip olmadığı için ortanca
ve çeyrekler arası genişlik (ÇAG) kullanılmıştır. Kategorik
değişkenler, olgu sayısı ve (%) olarak gösterildi. Sürekli
değişkenlerin dağılımının normale uygun olup olmadığı Shapiro

Wilk testi ile araştırıldı. Sürekli değişkenlerden normal dağılıma
uygun olan yaş için Student’s t testi kullanılırken, normal dağılıma
sahip olmayan parametreler için Mann Whitney U testi
kullanılmıştır. Kesikli değişkenlerin karşılaştırılmasında Ki-kare ve
Fisher’s exact testleri kullanıldı. Analizlerde anlamlılık düzeyi 
p<0,05 olarak alındı. Verilerin analizi SPSS for Windows 13 paket
programında yapıldı. 

Bulgular

Çalışmanın örneklemi 96’sı hasta yakını, 98’i kontrol olmak üzere
toplam 194 kişiden oluşmaktaydı. Deneklerin yaş ortalaması
toplamda 36,7±11,0 di. Hasta yakını grubunda yaş ortalaması
38,1±12,2, kontrol grubunda ise 35,3±9,6 olup, gruplar arasında yaş
ortalaması açısından farklılık yoktu (p=0,068). Hasta yakını grubu ile
kontrol grubu arasında cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu ve
yaşama biçimi dağılımı açısından fark bulunmadı. Gruplara ait
demografik veriler Tablo 1’de verilmiştir. 

Hasta yakını grubunu 64 kardeş (%66,7), 28 anne-baba (%20,8) ve
4 çocuk (%4,2) oluşturdu.

Tablo 1. Gruplara Göre Olguların Demografik Özellikleri

Değişkenler Hasta Yakını Kontrol P

Yaş 38,1±12,2 35.3±9,6 0,068

Cinsiyet 0,062

Erkek 42 (%43,8) 56 (%57,1)

Kadın 54 (%56,3) 42 (%42,9)

Öğrenim Düzeyi 0,609

Okur Yazar 2 (%2,1) 1 (%1,0)

İlkokul 25 (%26.0) 22 (%22,4)

Ortaokul 16 (%16,7) 11 (%11,2)

Lise 20 (%20,8) 27 (%27,6)

Yüksekokul / Üniversite 33 (%34,4) 37 (%37,8)

Medeni Durum 0,515

Evli 58 (%60,4) 63 (%64,9)

Diğer 38 (%39,6) 34 (%35,1)

Yaşama Şekli 0,653

Aile ile yaşayan 80 (%83,3) 82 (%83,6)

Tek başına yaşayan 8 (%8,3) 10 (%10,2)

Diğer (bakım kuruluşu/
akraba/arkadaş ile yaşayan) 8 (%8,4) 6 (%6,2)

Tablo 2. Hasta Yakını ve Kontrol Gruplarının  Şizotipal Ölçek Puanları Yönünden
İncelenmesi

Değişkenler Hasta Yakını Kontrol p
Ortanca ÇAG Ortanca ÇAG

Chapman Ölçekleri:

Fiziksel Anhedoni 15,00 8,75 11,50 10,00 0,005

Büyüsel Düşünce 4,00 5,00 3,00 4,00 0,016

Algılamada Sapmalar 2,00 4,00 2,00 3,00 0,060

ŞTKÖ alt ölçekleri:

Referans Fikirleri 1,00 3,00 0,00 2,00 0,004

Sosyal Anksiyete 2,00 3,00 1,00 3,00 0,003

Garip İnanış 0,50 1,75 0,00 1,00 0,176

Sıradışı Algısal Yaşantı 1,00 2,00 0,00 1,00 0,002

Garip Davranış 0,00 1,00 0,00 1,00 0,634

Yakın Arkadaş Yokluğu 2,50 3,00 1,00 4,00 0,003

Garip Konuşma 1,00 2,00 1,00 2,00 0,289

Kısıtlı Duygulanım 2,00 2,75 1,00 2,25 0,006

Şüphecilik 1,00 2,00 1,00 3,00 0,059

ŞTKÖ üç faktörlü çözüme göre:

Bilişsel Algısal Şizotipi 4,00 7,00 2,00 7,00 0,005

Kişiler Arası Şizotipi 9,00 9,75 4,00 11,00 0,002

Dezorganize Şizotipi 1,00 2,75 1,00 4,00 0,240

ŞTKÖ iki faktörlü çözüme göre:

Pozitif Şizotipi 6,00 7,00 4,00 9,00 0,012

Negatif Şizotipi 9,00 9,75 4,00 11,00 0,002

ŞTKÖ toplam puanları: 14,00 13,00 9,00 18,00 0,002

ÇAG: Çeyrekler Arası Genişlik  
*Normal  dağılıma sahip olmayan değişkenler için ortanca ve ÇAG kullanılmıştır
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Hasta yakını ve kontrol grupları arasında toplam ŞTKÖ puanı,
fiziksel anhedoni ve büyüsel düşünce ölçek puanları açısından
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu. Hasta yakını ve kontrol
grubu arasında, ŞTKÖ referans fikirleri, sosyal anksiyete, sıra dışı
algısal yaşantı, yakın arkadaş yokluğu, kısıtlı duygulanım, toplam
puan düzeyleri yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılık olup
kontrol grubuna göre hasta yakını grubunda yukarıdaki özelliklere ait
puanlar daha yüksekti (p<0,05). Bu ölçek puanlarına ait veriler Tablo
2’de belirtilmiştir.

Üç faktörlü yapıya göre bakıldığında ise bilişsel algısal faktör
puanı ve kişiler arası şizotipi faktör puanı şizofreni tanılı bireylerin
akrabalarında sağlıklı bireylere göre anlamlı olarak daha yüksek
saptandı. Yine üç faktörlü değerlendirmeye göre etkilenmemiş
akrabalar ve sağlıklı bireyler arasında dezorganize şizotipi açısından
anlamlı fark bulunamadı. İki faktörlü yapıyla değerlendirildiğinde hem
ŞTKÖ pozitif şizotipi puanı hem de negatif şizotipi puanı hasta
yakınlarında sağlıklı bireylerden anlamlı olarak daha yüksek
saptanmıştır. 

Tartışma

Bu çalışmada şizofreni hastalarının birinci derece yakınları ile
yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi bakımından eşleştirilmiş kontroller,
şizotipal özellikler bakımından karşılaştırılarak, hasta yakınlarındaki
olası genetik yatkınlığın kontrollere göre sıklığı artmış şizotipal
özellikler üzerinden gösterilmesi amaçlanmıştır. 

Çalışmamızda, hasta yakını ve kontrol grubu arasında şizotipi
düzeyleri yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptanmış
olup, kontrol grubuna göre hasta yakınlarında şizotipal özelliklere ait
puanlar daha yüksek bulunmuştur (Tablo 2). Hasta yakınlarında
şizotipal özelliklerin yaygınlığını araştıran çalışmaların sonuçlarına
bakıldığında; bu bulgunun literatürle uyumlu olduğu görülmektedir.
Hasta yakınlarında yüksek oranda görülen şizotipal özelliklerin,
şizofreniye olan biyolojik/genetik yatkınlığı yansıttığı öne
sürülmektedir. Bu bağlamda, çalışmamız genel olarak şizotipal
özelliklerin ve özelde bazı alt özelliklerin şizofreni yatkınlığını
yordamada kullanılabileceğini göstermiştir.

Çok boyutlu bir kavram olan şizotipi için en çok kabul gören
boyutlar şizofrenidekine benzer biçimde, pozitif şizotipi, negatif
şizotipi, ve dezorganize şizotipi boyutlarıdır. Bu konuyu araştıran
çalışmaların çoğunda olduğu gibi bizim çalışmamızda da, Chapman’ın
ölçeklerinden büyüsel düşünce ve algılamada sapmalar ölçek
puanları, pozitif şizotipi boyutunda değerlendirilmiş, fiziksel anhedoni
ölçek puanları negatif şizotipi boyutunda değerlendirilmiştir. Yine
ŞTKÖ sonuçları ile ilgili olarak ise, alt ölçeklerin puanları karşılık
geldikleri boyutların puanlarını oluşturacak şekilde toplanmış ve
pozitif şizotipi, negatif şizotipi ve dezorganize şizotipi puanları elde
edilmiştir. Çalışma sonuçlarını bu üç şizotipi boyutu üzerinden
irdeleyecek olursak; negatif şizotipi açısından bakıldığında, hasta
yakınlarının gerek FAÖ puanları açısından gerekse tutarlı bir şekilde
diğer değerlendirme ölçeği olan ŞTKÖ’nin negatif şizotipi puanları
açısından kontrol grubuna göre daha yüksek puanlar aldığı
gözlenmektedir. Hasta yakınlarında kontrol grubuna göre negatif
şizotipi puanlarının yüksek bulunması, hipotezimizi destekleyen bir
sonuçtur. Literatürde negatif şizotipi boyutunun şizofreni ile ilişkisi

olduğunu düşündüren pek çok bulgu vardır. Şizofreni tanısı almış
kişilerin psikotik olmayan birinci derece yakınları ile sağlıklı bireylerin
karşılaştırıldığı bir çalışmada, sosyal ortamlarda yaşanan kişiler arası
yetersizliklerin (burada kişiler arası şizotipi negatif şizotipiye denk
düşmektedir) şizofreni yakınlarını diğer sağlıklı kontrollerden
ayırmada en önemli belirti olduğu bildirilerek negatif şizotipi
boyutunun hasta yakınlarını normallerden en iyi ayırt eden boyut
olduğu öne sürülmüştür (30). 

Çalışmamızda hasta yakınlarında fiziksel anhedoninin kontrollere
göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Negatif şizotipinin çatısını
fiziksel anhedoni oluşturmaktadır (31,32). FAÖ’nin yaygın olarak
anhedoniye ve sosyal/fiziksel yaşantılardaki farklılıklara işaret ettiği,
yanı sıra psikoza yatkınlığı yordadığı ve özellikle de şizofreni
fenomenolojisinde genetik etkilerle ilişkilendirilebilecek duyarlı
ölçümler olduğu bilinmektedir (33). Dahası, fiziksel anhedoni
skorlarının ciddi anhedonik semptomları olan şizofrenlerin ailelerinde
de yüksek olma eğiliminde olduğu da literatürde gösterilmiştir (18).
Torgersen ve arkadaşlarının çalışmalarına göre; “şizofreni ile ilişkili
şizotipi” daha çok anhedoniyi de kapsayacak biçimde negatif
özellikler gösterirken “şizofreni ile ilişkili olmayan şizotipi” daha çok
bilişsel ve algısal belirtilerden oluşarak pozitif özellikler gösterdiğini
bildirmişlerdir.  Bu sonuçlar anhedoninin şizofreni spektrumundaki
şizotipi için (ve şizofreninin genetik etiyolojisine dönük araştırmalar
için ) önemli bir fenotip göstergesi olduğuna işaret eder (19). Yine
yakın zamanda yapılan çalışma sonuçları gözden geçirilecek olursa
Schürhoff (20) ve Docherty ile Sponheim’in (21) yaptığı çalışmalarda
hasta yakınlarında negatif şizotipi boyutu kontrollere göre anlamlı
olarak daha yüksek bulunmuş ve anhedoni şizotipinin önemli bir
fenotip göstergesi olarak kabul edilmiştir. Sonuç olarak negatif şizotipi
açısından bulgularımız literatürle uyumlu olarak şizofreni hastalarının
birinci derece akrabalarında kontrol gruplarına göre daha yüksek
saptanmıştır ve bu bulgu negatif şizotipinin psikoza yatkınlık
belirleyicisi olduğu bilgisiyle tutarlılık göstermektedir. 

Araştırmamızda literatür verilerini destekleyen diğer bir bulgu,
dezorganize şizotipi bakımından etkilenmemiş hasta yakınları ile
sağlıklı kontrol grubu arasında fark olmamasıdır (24,34,35). Şizofreni
hastalarının birinci derece akrabaları ile sağlıklı bireyler arasında
dezorganizasyon boyutunda farkın olmadığı, Delawalla ve
arkadaşlarının 2006’da (7), Appels ve arkadaşlarının 2004’de (36),
Docherty ve Sponheim’in 2008’de yaptığı çalışmada (30) tekrarlanan
bir bulgudur. Çalışmamızın bulgusu, şizotipinin dezorganizasyon
boyutunun şizofreni hastalığına genetik ya da biyolojik yatkınlıkla
ilişkili olmadığı şeklinde yorumlanabilir. Ancak dezorganizasyon
boyutunun garip konuşma ve garip davranış alt başlıklarını içerdiği
göz önüne alındığında birinci derece akrabaların bu belirtileri
tanıması ve doktorların söz konusu belirtilere önem vererek bunları
tanısal olarak kullandıklarını gözlemlemeleri sonucunda özbildirim
ölçeklerini doldururken savunucu bir tutum takınmış olabilecekleri de
akılda tutulmalıdır. Dezorganize şizotipi boyutunda anlamlı bir fark
bulunmaması konusunda dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta
akraba grubunun seçilmesidir. Çalışmaya davet edilen birinci derece
akrabaların tamamı gönüllü olmamış ve bu nedenle çalışmada yer
almamıştır. Şizotipal özellikler, bireylerin şüpheci ve savunucu
davranarak çalışmamıza katılmamalarına neden olmuş olabilir. Bunun
yanısıra anne babalarla kardeşlerin hasta yakını grubunda birlikte
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değerlendirilmesi bulguları yorumlamayı güçleştirmektedir. Ayrıca bu
şizotipi boyutunu araştırmada örneklem sayımız güçlü istatistiksel
veri için yeterli gelmemiş olabilir. 

Pozitif şizotipi açısından irdelendiğinde, araştırmamızda hasta
yakınlarının ŞTKÖ’de pozitif şizotipi boyutunu gösteren referans
fikirler, sıradışı algısal yaşantılar ve bilişsel-algısal şizotipi alt
ölçeklerinden daha yüksek puan aldıklarını ve bu bulgunun tutarlı bir
biçimde Chapman’ın Ölçeği olan BDÖ’den alınan yüksek puanlarla
desteklendiğini görmekteyiz. Literatüre bakıldığında negatif şizotipal
özelliklerin şizotaksi ile aynı sendromu tanımlıyor olabileceğini öne
süren çalışmaların yanında pozitif boyutun şizofreniye genetik
yatkınlıkla ilişkisini araştıran çalışmaların da olduğu görülmektedir
(20,37,38,39). Bu sonuçlardan farklı olarak Emül ve arkadaşlarının
2007 yılında yaptıkları bir çalışmada pozitif şizotipi boyutunu genetik
ya da ailesel yatkınlıkla ilişkili bulunmamıştır (24). Bu ilişkisiz durum,
Docherty ve Sponheim’ın çalışmasında da tekrarlanmıştır (21). Söz
konusu ilişkisizlik, pozitif belirtilerin doğası gereği daha çok dikkat
çekmelerinin yanı sıra akut psikotik bir bozukluğu göstermesi ve
sıklıkla klinik müdahaleyi gerektirmesinden kaynaklanıyor olabilir.

Çalışmamızın en önemli sınırlılığı örneklem için çalışmaya alınma
kriteri olan halen ve geçmişinde ruhsal hastalık bulunmama kriterinin
psikiyatrik muayene ve geçmiş öykü ile belirlenmiş olması, SCID gibi
bir yapılandırılmış görüşme ile belirlenmemiş olmasıdır. Ayrıca hasta
yakını grubunda bir yaş üst sınırı belirlenmemiş olması şizotipal
özelliklerin daha sık saptanması beklenen genç yaşlardaki grubun
ayrılmamış olmasına neden olmuştur. Ancak hasta yakını grubunun
%80 kadarının kardeş ve çocuk gibi genç yaş grubundan oluşmuş
olması genel olarak bu grubun yaş ortalamasını istenen aralıkta
olmasını sağlamıştır. Çalışmamız sonucunda şizofreni tanılı bireylerin
birinci derece yakınlarında ŞTKÖ ve Chapman ölçeklerine göre
dezorganizasyon boyutu bir yatkınlığı göstermemektedir. Hasta
yakınlarının dahil edilerek şizotipi boyutlarının incelendiği çalışmaları
genel olarak değerlendirdiğimizde pozitif, negatif ve dezorganize
şizotipi boyutlarının her birinde anlamlı yüksek skorlar gösterilmiş
olmasına rağmen ortak olan ve en çok tekrarlanan bulgunun, negatif
şizotipi skorlarındaki yükseklik olduğu göze çarpmaktadır. Aynı
ölçeklerle saptanan hem pozitif şizotipi boyutu ve hem de negatif
şizotipi boyutu bizim örneklemimiz için genetik ya da ailesel yatkınlıkla
ilişkili bulunmuştur. İlişkili bulunan pozitif ve negatif şizotipi boyutları
ile hangi genetik faktörler arasında korelasyon olduğunu araştıracak
ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
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