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ABS TRACT
Introduction: A century ago, Kraepelin stated that the distinctive feature of 
schizophrenia was progressive deterioration. Kraepelin criteria for schizophrenia 
are:  (1) continuous hospitalization or complete dependence on others for obtaining 
basic necessities of life, (2) unemployment and (3) no remission for the past five 
years. We aimed to determine the clinical appearance and structural biological 
features of Kraepelinian schizophrenia.   
Met hods: The sample consisted of 17 Kraepelinian patients, 30 non-Kraepelinian 
schizophrenic patients and 43 healthy controls. The Clinical Global Impressions 
(CGI) and the Positive and Negative Syndrome Scales (PANSS) were used for 
clinical assessment. The Frontal Assessment Battery (FAB) and the Verbal Fluency 
and Color Trail Test (CTT) were included in the cognitive battery. Brain magnetic 
resonance imaging and dermatoglyphic measurements were performed for 
structural features.
Re sults: Duration of illness, hospitalization, suicide attempts, admission type, 
presence of a stressor and treatment choice were similar between the two 
patient groups. Treatment resistance and family history of schizophrenia were 
more common in Kraepelinian patients.  PANSS and CGI subscales scores were 
also higher in this group. Only the category fluency and CTT-I were different in 
Kraepelinian patients in comparison to the other patient group. Structural findings 
were not different between the three groups.
Conc lu si on: Category fluency, which was lower in Kraepelinian patients, is an 
important marker of a degenerative process. The collection of severe clinical 
symptoms, family history of psychiatric illness and nonresponse to treatment in this 
particular group of patients points to the need to conduct further studies including 
cluster analysis in methodology.  (Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2013; 50: 256-262) 
Key words: Kraepelin, schizophrenia, cognitive functions, magnetic resonance 
imaging, dermatogliphic
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ÖZET 
Giriş: Yüzyıl önce Kraepelin, şizofreninin ayırt edici özelliğinin, ilerleyici olarak 
kötüleşme göstermesi olduğunu belirtmiştir. Şizofrenide Kraepelin ölçütleri 
beş yıl boyunca (i) sürekli hastane yatış hikâyesi, yatmayanlarda günlük yaşam 
aktivitelerinde başkasına tam bağımlılık, (ii) gerçek bir iş edineme ve (iii) tam 
düzelmenin yakalanamaması olarak tanımlanmıştır. Bu araştırmada Kraepelin 
ölçütlerini karşılayan şizofreni hastalarının klinik görünümleri ve yapısal biyolojik 
özelliklerinin Kraepelin ölçütlerini karşılamayan şizofreni hastaları ve sağlıklı 
kontrollerle karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Yön tem ler: Kraepelin ölçütlerini karşılayan 17 ve bu ölçütlerin dışında kalan 30 
şizofreni hastası ile 43 sağlıklı birey örneklemi oluşturdu. Klinik özellikler Klinik 
Global İzlenim (KGİ) Ölçeği, Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği (PANSS) ile bilişsel 
işlevler Frontal Değerlendirme Bataryası (FDB), Sözel Akıcılık (SA) ve Renk İzleme 
Testleri (RİT) ile değerlendirildi. Yapısal özelliklerin değerlendirilmesinde beynin 
manyetik rezonans (MR) görüntülemesi ve dermatoglifik değerlendirilmesi yapıldı.
Bul gu lar: Şizofreni grupları arasında hastalık süresi, yatış öyküsü, intihar öyküsü, 
geliş şekli, stresör varlığı, tedavi açısından farklılık yoktu. Kraepelin ölçütlerini  
karşılayan şizofreni hastalarında aile öyküsü ve ilaca yanıtsızlık daha yüksek oranda 
saptandı. Kraepelin ölçütlerini  karşılayan şizofreni hastalarında PANSS’ın tüm alt 
ölçekleri ve KGİ puanları daha yüksekti. Kraepelin ölçütlerini karşılayan grubun 
diğer şizofreni hastalarına göre bilişsel işlevlerden yalnızca kategori akıcılığında ve 
RİT-I’de farklılık gösterdiği saptandı. Üç grup arasında MR ve dermatoglifik ölçüm 
değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark belirlenmedi. 
So nuç: Kraepelin ölçütlerini karşılayan şizofreni grubunda performansın düşük 
saptandığı kategori akıcılığı, dejeneratif süreçlerde önemli bir gösterge kabul 
edilmektedir. Şiddetli klinik belirtiler, ailesel özellik ve tedaviye yanıtsızlığın bu grupta 
toplanması gelecekte küme analizini içeren bir yöntem ile çalışmalar yapılması 
gereğine işaret etmektedir. (Nö rop si ki yat ri Ar fli vi 2013; 50: 256-262)
Anah tar ke li me ler: Kraepelin, şizofreni, bilişsel işlevler, manyetik rezonans 
görüntüleme, dermatoglifik
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Giriş 

Kraepelin yüzyıl önce, “dementia praecox” terimini kullanarak 
manik depresif psikozdan bugünkü şizofreni hastalarını ayırmıştır. 
Bu dikotominin oluşumundaki dayanağı, hastalıkların gidiş ve 
sonlanış özelliklerinde görmüştür. Kraepelin, şizofreninin zihinsel 
işlevlerde erken başlayan, geri dönüşsüz ve ilerleyici bir bozulmayla 
giden dejeneratif bir hastalık olduğunu düşünmüştür (1). 

Kraepelin’in o günlerde yaptığı bu tanımlama şizofreni 
hastalarının anlaşılmasında önemli bir açılım sağlamıştır. Bununla 
birlikte günümüzde şizofreninin heterojen bir grubu temsil ettiği 
(2),  zihinsel yıkımın her hastada görülmeyebileceği ve bilişsel 
işlevlerdeki bozukluğun stabil seyredebildiğine ilişkin bulgular da 
yaygın kabul görmektedir (3). Keefe ve arkadaşları Kraepelin’in 
görüşlerinin bir devamı olarak “kişisel bakım ve ihtiyaçlarını 
idame ettirebilme yetilerine” göre şizofreni hastalarında 
Kraepelin şizofreni ve Kraepelin olmayan şizofreni (Kraepelinian/
non-Kraepelinian) olarak bir ayırım yapılabileceği görüşünü 
öne sürmüşlerdir (4). Kraepelin ölçütleri klinik, nöropsikolojik ve 
fizyopatolojik olarak homojen alt-tip oluşturmak için kullanılmıştır. 
Bu tanımlamanın ölçütleri, beş yıl boyunca (i) sürekli hastane yatış 
hikâyesi, yatmayanlarda günlük yaşam aktivitelerinde başkasına 
tam bağımlılık, (ii) gerçek bir iş edineme ve (iii) tam düzelmenin 
yakalanamamasıdır (4). Şizofreni etiyolojisinde yer aldığı varsayılan 
nörogelişimsel ve nörodejeneratif süreçlerin bu grupta, birlikte rol 
oynadıkları düşünülmüştür (5,6,7).

Beyin işlevlerinde dejenerasyonla giden böyle bir alt tipin beyin 
görüntüleme bulgularının da özellik arz edeceği düşünülmüş ve 
şizofreni hastalarında sıklıkla tespit edilen ventrikül hacminde 
artma, prefrontal bölge hacminde küçülme ve sulkuslarda 
genişleme bulguları gibi yapısal özellikler Kraepelin ölçütlerini 
karşılayan hastalarda daha sık gösterilmiştir  (5). Hemisferlerin 
bilgi transferine hizmet eden, algı, motor ve öğrenme işlevlerinde 
önemli bir role sahip olan korpus kallozumun yapısal bozulmaların 
Kraepelin ölçütlerini karşılayan şizofreni hastalarında daha fazla 
görülebileceği düşünülse de buna ilişkin yeterli kanıt yoktur (8,9). 

Benzer şekilde beyindeki nörogelişimsel patolojiler hakkında 
dolaylı bir gösterge olabileceği bildirilen dermatoglifiklerin 
Kraepelin ölçütlerini karşılayan şizofreni hastalarındaki varlığı bu 
hastaların nörogelişimsel açıdan bir ortaklıkları olup olmadığına 
ilişkin kanıt sunacaktır (10). Dermatoglifikler parmak uçları, 
el ve ayağın volar yüzeyindeki epidermis çizgilerinin kıvrımlar 
yaparak oluşturdukları şekillerdir (11). Önemli ölçüde kalıtsaldır ve 
yaşam boyu değişmezler (12). Bazı şizofreni hastalarında sağlıklı 
kontrollere göre avuç içindeki deri katlantılarının az ve asimetrik 
olduğu belirlenmiş ve bu bulgular belli bir gelişimsel dönemde 
(10-13. hafta) etkilenmenin göstergesi olarak değerlendirilmiştir 
(13,14). Bununla birlikte alanyazında Kraepelin ölçütlerini karşılayan 
şizofreni hastalarında dermatoglifik özelliklerin araştırıldığı bir 
araştırmaya rastlanamamıştır.

Kraepelin ölçütlerini karşılayan şizofreni hastalarının, 
karşılamayan şizofreni hastalarına göre prefrontal, korpus 
kallozum, tüm beyin alanı ve parmak ölçümlerinin farklı olabileceği 

hatta bu bulgulara dayanarak bu hastalıkta kullanılacak ayırımın 
Kraepelin ölçütlerini karşılayan ve karşılamayan şeklinde olup 
olamayacağının araştırılması düşünülmüştür. Bu araştırmada 
yukarıdaki ölçütlere göre tanımlanan Kraepelin ölçütlerini 
karşılayan şizofreni hastaları ve diğer şizofreni hastalarında klinik, 
nöropsikolojik, beyin görüntüleme ve dermatoglifik özelliklerinin 
karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Yöntem 

Çalışmaya Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi Psikiyatri Anabilim dalına başvuran ve DSM-IV tanı 
ölçütlerine göre şizofreni tanısı konan 47 hasta (ortalama yaş 
30,7±9,5) dahil edildi. Sağlıklı kontrol grubu, aktif şikayeti ve daha 
önceki kayıtlarında psikiyatrik yakınması olmayan lisans öğrencileri 
ile hastane çalışanları arasından seçilmiş, 43 kişiden (20 kadın, 23 
erkek; ortalama yaş 30,8±6,8) oluşturuldu. 

Şizofreni hastaları giriş bölümünde bahsedilen Kraepelin 
ölçütlerini karşılayıp karşılamadıkları ayrımı araştırmacı M.B. 
ve H.G. tarafından yapıldı. Buna göre 47 şizofreni hastasının  
(21 kadın, 26 erkek), 17’si Kraepelin ölçütlerini karşılayan 
şizofreni (6 kadın, 11 erkek), 30’u karşılamayan şizofreni 
(15 kadın, 15 erkek) olarak ayrıldı. Hastaların fizik, nörolojik 
muayeneleri yapıldı, hasta kayıtları incelendi ve ailelerinden 
bilgi alındı. Bu veri kaynaklarına dayanarak alkol ve psikoaktif 
madde kullanma, kafa travması, nörolojik, metabolik hastalık 
öyküsü ve mental retardasyonu olanlar çalışmaya alınmadı. 
Gruplar arasında homojenlik sağlamak amacıyla sol el kullanımı 
da dışlama ölçütü olarak kabul edildi. Bu ölçüte uyan 2 şizofreni 
hastası mevcuttu. Ayrıca kontrol grubunun seçiminde, hasta 
grubu eğitim düzeyinin eşit olması sağlandı. 

Tüm katılımcılar çalışmaya katılmadan önce yazılı izin verdiler. 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Komitesinden onay 
alındı. 

Sosyodemografik ve Klinik Veriler
Sosyodemografik ve tıbbi durumlarına ait veriler, görüşmeci 

tarafından yapılan bir bilgi formuyla elde edildi. Bu formda; cinsiyet, 
yaş, eğitim, medeni durum, beden kitle indeksi, stresör varlığı, intihar 
girişim varlığı, özgeçmiş, soygeçmiş, hastaneye başvuru şekli, 
hastalık süresi, elektrokonvulsif tedavi (EKT) yapılıp yapılmadığı, ilaç 
cevabı, kullandığı ilaç ve süresi bilgileri yer aldı.

Klinik Değerlendirme
Klinik Global İzlenim Ölçeği (Clinical Global Impression-KGİ): 

Guy ve arkadaşları (15) tarafından geliştirilen, klinisyenin gözlemine 
göre 1-7 arasında puanlama esasına dayanan bir değerlendirme 
ölçeğidir. Ruhsal bozukluğun şiddetini değerlendirir. 

Pozitif ve Negatif Belirtiler Ölçeği (The Positive and Negative 
Syndrome Scale-PANSS): PANSS, Kay ve arkadaşları (16) tarafından 
geliştirilmiştir. 30 maddelik ve yedi puanlı şiddet değerlendirmesi 
içeren bir ölçektir. Bu ölçek ile değerlendirilen 30 psikiyatrik 
parametreden yedisi pozitif belirti alt ölçeğine, yedisi negatif belirti 
alt ölçeğine ve geri kalan 16’sı genel psikopatoloji alt ölçeğine aittir. 
Ölçeğin Türkçe güvenilirlik ve geçerlik çalışması yapılmıştır (17).
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El Tercihi 
El tercihi, Edinburgh Handedness Inventory (18) kullanılarak 

değerlendirildi. On farklı aktivitede el tercihi ve bu tercihin sıklığı 
sorgulanmaktadır. Böylelikle hangi eli yüzde kaç kullandığı 
hesaplanmaktadır. 

Nöropsikolojik Değerlendirme 
Frontal Değerlendirme Bataryası (Frontal Assessment Battery; 

FDB): Dubois ve arkadaşları tarafından geliştirilen, frontal lob 
fonksiyonlarını ölçen kısa, yatak başı uygulanan testtir (19). Altı alt 
kategoride (benzerlikler, zihinsel esneklik, motor seriler, karmaşık 
emirler/yoruma duyarlılık, yap-yapma/inhibitör kontrol, çevresel 
otonomi), her kategori 0-3 arası puanla değerlendirilir ve toplam 
0-18 puan alınır. Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalışması yapılmıştır 
(20).

Sözel Akıcılık Testi: Horn tarafından geliştirilmiştir. Sözel 
işlevlerden bir tanesi olan kelime akıcılığını değerlendirmek amacı 
ile kullanılan bir testtir (21). Verilen belirli bir kategoride, sınırlı bir 
süre içerisinde, sözel üretimde bulunabilme esasına dayanır. Türk 
toplumu için norm çalışması yapılmıştır (22).

Renk İzleme Testi (Color Trail Test; RİT): D’Elia ve arkadaşları 
tarafından İz Sürme Testinin farklı kültürel ve dile ait uygulama 
yaygınlığını artırmak amacıyla geliştirilmiştir (23). Renk körlerinin 
benzer yanılgıya düşmemesi için pembe ve sarı renkte daireler 
kullanılmıştır. Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalışması yapılmıştır 
(24).

MR Değerlendirme 
MRI kesitleri ile yapısal beyin görüntüleri elde edildi. C dilinde 

yazılmış program yardımıyla konturlar ve alanlar belirlendi. Korpus 
kallosumun sol ve sağ uç noktaları (ACC ve PCC noktalarını) 
belirlendi. Bu iki noktadan geçen bir doğru çizilerek bu doğruya dik 
olacak şekilde Witelson (25) yöntemi korpus kallosum altbölümleri 
(I) rostrum, (II) genu, (III) rostral gövde, (IV) ön gövde, (V) arka gövde, 
(VI) istmus, (VII) splenium ölçümü için uygulandı (Şekil 1). Prefrontal 
bölge alt bölge tanımında; komissurlar arasından geçen çizgiye, 
korpus kallosumun genumundan geçen dik çizginin ön tarafı dorsal 
prefrontal ve çizginin altında kalan alan orbital prefrontal bölge 
olarak belirlendi (Şekil 1). Her alandaki pikseller (korpus kallosum 
da 7 alan, prefrontal kortekste 2 alan ve tüm beyin)  program ile 
belirlendi. 

Dermatoglifik Değerlendirme 
Hasta ve kontrol grubunun parmak ölçümü George’un 1930 cihazı 

kullanılarak yapılmıştır (26). İşaret (2. parmak), yüzük (4. parmak) ve 
serçe (5. parmak) parmaklarının, orta parmağa olan uzunlukları 
ölçülmüştür. Palmar bölgede, el ayasında bulunan dermatoglifik 

çizgilerin ölçümünde ise, linea cefalika ile linea mensalisin en 
yakın olduğu yerden yapılan ölçüm (1. ölçüm), linea mensalisde 
işaretlenen bu noktadan, linea vitalise en yakın noktanın uzaklığı  
(2. ölçüm) ölçülerek sağlandı (Şekil 2).

İstatistiksel Analiz
İstatistiksel analiz SPSS 16 kullanılarak yapıldı. Sürekli 

değişkenler ortalama ± standart sapma olarak belirtildi. Kontroller, 
Kraepelin ölçütlerini karşılayan şizofreni grubu ve diğer şizofreni 
hastaları grupları arasında özgeçmiş ve klinik bulguların 
karşılaştırılmasında, sürekli olmayan değişkenler için ki-kare testi, 
iki grup arası sürekli değişkenlerin karşılaştırılmasında ise Student 
t testi, üç grubun karşılaştırılmasında ANOVA testi kullanıldı. 
Kraepelin ölçütlerini karşılayan şizofreni grup varlığını yordayan 
değişkenler logistik regresyon modeli ve geriye doğru eleme usülü 
(backward conditional) yöntemine göre seçildi. Son modelde, 

Tablo 1. Şizofreni hasta grupları arasında klinik özelliklerin 
karşılaştırılması

 K Şizofreni D Şizofreni  p

     N (%) N (%)            

Geliş  şekli     

Zorla 12 (70,6) 21 (70) 0,967

İsteyerek 5 (29,4) 9 (30)

Kullanılan ilaç 

İlk kullanım 1 (5,9) 2 (6,7) 0,308

Tipik  3 (17,6) 10 (33,3)

Atipik 10 (58,8) 17 (56,7)

Kombinasyon  3 (17,6) 1 (3,3)

İlaca direnç 6 (35,3) 2 (6,7) 0,017 

Öyküde EKT uygulaması  8 (47,1) 6 (20) 0,054

Depo ilaç kullanımı veya öyküsü 4 (23,6) 4 (13,3) 0,377

Yatış öyküsü (var) 14 (82,4) 27 (90) 0,455

Özkıyım girişimi varlığı 4 (23,5) 4 (13,3) 0,988 

Stresör varlığı 2 (11,8) 4 (13,3) 0,878

Soygeçmişte şizofreni varlığı* 4 (23,5) 16 (53,3) 0,047

     Ort ±SS Ort ±SS    

Hastalık süresi (yıl) 7,53±6,7 8,18±5,4 0,351

PANSS pozitif  20,35±6,5 15,87±5,8 0,026

PANSS negatif  28,24±8,1 21,07±5,1 0,001

PANSS genel 56,76±11,4 45,5±8,5 0,000

PANSS toplam 105,35±22 82,1±17,3 0,000

KGİ 4,63±0,8 3,83±0,8 0,001

* Soygeçmişte şizofreni varlığı, birinci derece akrabalar çerçevesindeki değerlendirmeyi belirtmektedir
K Şizofreni: Kraepelin ölçütlerini karşılayan şizofreni grubu, D Şizofreni Kraepelin ölçütlerini 
karşılamayan şizofreni grubu, EKT: elektrokonvulziv tedavi, 
Ort±SS: ortalama± standart sapma

Şekil 1. Manyetik rezonans görüntülemede beyin görüntüleme çalışmasının 
bir demonstrasyonu. A. Witelson’un çizimiyle uyumlu olarak korpus kallo-
zumun alt bölümleri soldan sağa sırayla; rostrum, genu, rostral gövde, ön 
gövde, arka gövde, istmus, splenium.  B. Manyetik rezonans görüntülemede 
dorsolateralprefrontal (DPF) ve orbitoprefrontal (OPF) korteksin sınırların bir 
demonstrasyonu

A B
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dermatoglifik olarak sol el ikinci parmak dördüncü parmak oranı 
(LD2D4); MRI değişkeni olarak KK1, bilişsel işlev değişkeni olarak 
sözel akıcılık II ve sözel zihinsel kontrol alındı ve bu şekilde son 
modele alınan değişkenlerin belirlenmesi sağlandı. p<0.05 değeri 
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.   

Bulgular

Kontroller, Kraepelin ölçütlerini karşılayan ve diğer şizofreni 
hastaları gruplarının yaş ortalamaları sırasıyla 30,8±6,8, 29,7±9,2 
ve 31,3±9,7 olarak belirlendi. İstatistiksel olarak aralarındaki 

fark anlamlı değildi (p>0,05). Cinsiyet açısından gruplar arasında 
istatistiksel fark yoktu (p=0,614), erkek cinsiyet görülme oranı 
kontrol grubunda %53,5 (23 E, 20 K), Kraepelin ölçütlerini karşılayan 
şizofreni grubunda %64,7 (15 E, 6 K), diğer şizofreni hastalarında 
% 50,0 (15 E, 15 K) olarak belirlendi. Medeni durum açısından üç 
grup benzer özelliklere sahip bulundu (p=0,561). Kontrol grubu 
hastalarının %60,0’ı bekar %40,0’ı evliyken, Kraepelin ölçütlerini 
karşılayan şizofreni grubunda bekar olanlar %64,7, evli olanlar 
%23,5 ve diğer durumda olanlar (boşanmış, ayrı, dul) %11,8’ydi. 
Kraepelin ölçütlerini karşılamayan şizofreni hastaları grubunda 
ise bekar olanlar grubun %60,0’ını, evli olanlar %33,3 ve diğerleri 
de %6,7‘sini oluşturuyordu. Hastalık ve hastalık öyküsüyle ilgili 
değişkenler şizofreni grupları arasında karşılaştırıldı (Tablo 1). 
Şizofreni grupları arasında yıl olarak hastalık süresi, yatış öyküsü 
(var, yok), intihar öyküsü (var, yok), geliş şekli (zorla, kendi isteğiyle), 
stresör varlığı (var, yok), EKT uygulanma öyküsü (var, yok) ve şu anda 
veya öyküde depo ilaç kullanımı (var, yok) açısından farklılık yoktu. 
Kraepelin ölçütlerini karşılayan şizofreni hastalarında aile öyküsü 
ve en az iki atipik antipsikotiğe uygun doz ve sürede yanıtsızlıkla 
tanımlanan (27) ilaca direnç, daha yüksek oranda görüldü (p<0,05). 
Şizofreni gruplarının klinik özelliklerinin karşılaştırılması Tablo 
1’de gösterilmektedir. Tablo 1’de Kraepelin ölçütlerini karşılayan 
şizofreni hastalarında PANSS alt ölçekleri ve KGİ ölçeği puanlarının 
daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Üç grup arasında MR ölçüm değerleri açısından istatistiksel 
olarak anlamlı fark belirlenmedi (Tablo 2). Dermatoglifik 
değerlendirmede sağ ve sol elin her bir parmağındaki ölçümlerin 
tek tek karşılaştırılmasında gruplar arasında anlamlı bir farklılık 
belirlenmedi. Üç grup arasında MR ölçüm değerleri açısından 
istatistiksel olarak anlamlı fark belirlenmedi (Tablo 2). Bilişsel 
işlevler açısından üç grubun karşılaştırıldığı değerler Tablo 3’de 
verilmiştir. Kontrol grubu FDB, sözel akıcılık ve kategori akıcılığı ve 
sözel zihinsel kontrol test sonuçlarında her iki şizofreni grubuna 
göre daha iyi performans gösterdiler (her biri için p<0,001). 

Tablo 2. Kontrol ve şizofreni hasta grupları arası MR ölçüm ve El 
ölçüm değerlerinin karşılaştırması

 Kontrol  K Şizofreni D Şizofreni 

(cm2)     Ort±SS Ort ±SS Ort±SS             

KK1 0,28±0,1 0,24±0,1 0,24±0,1 

KK2 1,34±0,3 1,23±0,3 1,25±0,2 

KK3  0,90±0,2 0,90±0,2 0,83±0,1 

KK4   0,71±0,2 0,67±0,1 0,67±0,1 

KK5  0,63±0,1 0,61±0,1 0,62±0,1 

KK6   0,57±0,1 0,49±0,2 0,52±0,1 

KK7  1,82±0,3 1,71±0,4 1,77±0,3 

KK toplam 6,27±1 5,84±1,1 5,91±0,8 

Dorsal Prefrontal  13,52±2,5 14,08±2,1 14,12±1,9

Orbital Prefrontal   8,42±1,9 8±2 8,61±1,5 

Sağ Beyin   7,42±5,8 7,351±5,9 7,59±5,3 

Sol Beyin 7,41±5,9 7,4±6,4 7,61±5,1 

Total Beyin  1,48±11,6 1,48±12,2 1,52±10,3 

K Şizofreni: Kraepelin ölçütlerini karşılayan şizofreni grubu, D Şizofreni Kraepelin ölçütlerini 
karşılamayan şizofreni grubu. KK: korpus kallosum, KK1 rostrum, KK2 genu, KK3 rostral gövde, KK4 
ön gövde, KK5 arka gövde, KK6 istmus, KK7 splenium. Ort±SS: ortalama± standart sapmav

Tablo 3. Kontrol ve şizofreni hasta grupları arasında dermatoglifik 
değerlendirmelerin karşılaştırılması

 Kontrol  KŞizofreni DŞizofreni 

(mm)     Ort±SS Ort±SS Ort±SS             

Sağ El 1 10,01±2,1 10,68±2,3 10,25±2 

Sağ El 2 10,30±2,1 11,23±4,4 10,03±3,4 

Sağ Parmak 2 10,75±2,2 10,65±2,8 10,5±3 

Sağ Parmak 4 8,39±2,7 9,21±2,3 8,15±2,6 

Sağ Parmak 5 32,7±4,7                   33±53                1,35±4,7

Sol El 1 9,97±2,1 9,1±3,8 9,87±2,2 

Sol El 2 10,09±2,6 11,59±4,4 9,87±2,3 

Sol Parmak 2 12±2,8 12±3,1 11,4±3,6 

Sol Parmak 4 8,9±2,4 7,88±2,6 7,7±2,7 

Sol Parmak 5 33,9±5                32,53±4,7               32,13±3,5

K Şizofreni: Kraepelin ölçütlerini karşılayan şizofreni grubu, D Şizofreni Kraepelin ölçütlerini 
karşılamayan şizofreni grubu, Ort±SS: ortalama± standart sapma

Tablo 5. Kraepelinian varlığının yordayıcıları

OR %95 CI alt %95 CI üst P

Sözel akıcılık II 1,1764 1,0440 1,3257 <0,001

Sabit (constant) 0,045

     CI: Confidence interval; güvenlik aralığı

Tablo 4. Kontrol ve şizofreni hasta grupları arası bilişsel işlevlerin 
karşılaştırılması

 Kontrol KŞizofreni DŞizofreni

 Ort±SS Ort±SS Ort±SS            

FDB 15,3±1,9 11,5±3,2 12±2,3

Sözel Akıcılık-I 25,8±10,3 11,8±6,3 16,2±4

Sözel Akıcılık-II 31,9±6,8 13,7±6,3 19,4±5,3

Sözel Zihinsel Kontrol 20±4,6 10,1±5,1 12,7±3,8

Renk İzleme Testi 1 4,0±0,0 2,4±1,5 3,3±1,3

Renk İzleme Testi 2 3,6±1,2 1,8±1,9 1,7±1,8

K Şizofreni: Kraepelin ölçütlerini karşılayan şizofreni grubu, D Şizofreni Kraepelin ölçütlerini 
karşılamayan şizofreni grubu, FDB: Frontal değerlendirme bataryası, Ort±SS: ortalama± standart 
sapma
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Kraepelin ölçütlerini karşılayan şizofreni hastalarının kategori 
akıcılığı performansları diğer şizofreni hastalarına göre de 
daha düşüktü (p=0,01). RİT-I değerlendirmelerinde Kraepelin 
ölçütlerini karşılayan şizofreni hastalarının performansı hem 
diğer şizofreni hastalarından (p=0,03) hem de kontrol grubundan 
düşüktü (p<0,001). RİT-II değerlendirmelerinde kontrol grubundaki 
bireyler hem Kraepelin ölçütlerini karşılayan (p=0,01) hem de diğer 
şizofreni grubuna göre (p=0,001) daha iyi performans gösterdiler. 
Kraepelin ölçütlerini karşılayan grubun diğer şizofreni hastalarına 
göre bilişsel işlevlerden yalnızca kategori akıcılığında ve RİT-I’de 
performanslarının daha kötü olduğu belirlendi.  

Kraepelin ölçütlerini karşılayan şizofreni için bir grup varlığını 
yordayan değişkenler logistik regresyon modeli ile araştırıldı (Tablo 
5). Grup değişkenin bağımlı değişken olarak atanırken, bağımsız 
değişken seçimi geriye doğru eleme yöntemine göre yapıldı. Grup 
varlığı için sözel Akıcılık Testinin II. Testinin yordayıcı bir değişken 
olduğu görüldü. Göreceli olasılıklar oranı (Odds Ratio) =1,18; 
güvenlik aralığı (Confidence Interval) =1,04-1,33 olarak bulundu.

Tartışma 

Bu çalışmada, bir grup Kraepelin ölçütlerini karşılayan şizofreni 
hastasında gözlenen klinik, nöropsikolojik, dermatoglifik ve beyin 
yapısına ait özelliklerin Kraepelin ölçütleri taşımayan bir diğer 
grup şizofreni hastasından farklı olup olmadığının araştırılması 
amaçlanmıştır. Sonuçlar Kraepelin ölçütlerini karşılayan şizofreni 
hastalarının, bu ölçütleri karşılamayan şizofreni hastalarına göre, 
genel klinik durumları, pozitif, negatif belirti ve genel psikopatoloji 
düzeylerinin daha şiddetli, kategori akıcılığı ve görsel motor hız işlevi 
performansları daha düşük,  bununla birlikte diğer bilişsel işlevler 
ve beynin yapısal özellikleri bakımından benzer olduğu yönündedir.  

Kraepelin ölçütlerini karşılayan şizofreni hastalarının KGİ 
puanları ve PANSS’ın tüm alt ölçeklerinde diğer şizofreni 
hastalarından daha olumsuz olarak değerlendirilmesi bu grubun 
klinik olarak daha ağır bir grup olduğunu düşündürtmektedir. 
Pozitif psikotik belirtilerin daha yüksek olması daha önceki bazı 
yayınlarla örtüşmekle birlikte (28,29), şizofreni hastalarında 

pozitif belirtilerin zamanla değişim gösterebildiği bilinmektedir. 
Kesitsel bir değerlendirmede değişkenlik gösteren bu özelliğe ait 
kesin bir yorum yapılamaz. Ayrıca pozitif belirtilerdeki yükseklik 
Kraepelin ölçütlerini karşılayan şizofreni grubunda daha yüksek 
oranda saptadığımız ilaca yanıtsızlığın bir sonucu olarak da 
düşünülmelebilir. Negatif belirtilerin daha şiddetli saptanması ise 
alanyazındaki çalışmalarla uyumlu bir bulgudur (30,31,32). Olumsuz 
gidişi belirleyen ve bağımsız yaşama becerileriyle ilişkili olan 
negatif belirtiler aynı zamanda eksiklik sendromu sergileyen (defisit) 
şizofreni alt tipi ile de örtüşen belirtileridir (5).

Kraepelin ölçütlerini karşılayan şizofreni grubunda aile öyküsü 
Keefe’nin (33) gözlemleriyle benzer şekilde daha yüksek oranda 
görüldü. Ailede hastalık öyküsü, genetik yatkınlık, çevresel etmenler 
ve gen-çevre etkileşiminin tümünün katkısını düşündürmelidir (34). 
İlaca yanıtsızlık oranları da bu grupta yüksekti. Joober ve arkadaşları 
da benzer bir sonuç elde ettikleri çalışmalarında aile öyküsü ve 
ilaca yanıtsızlığın tüm şizofreni hastalarında birlikte görüldüğünün 
ve olumsuz gidişe işaret ettiğinin akılda tutulması gereğine vurgu 
yapmışlardır (35,36). 

Kraepelin ölçütlerini karşılayan şizofreni grubunun diğer 
şizofreni gruplarıyla beyin görüntüleme bulgularını karşılaştıran 
çalışmalar çok az sayıdadır. Genellikle olumsuz gidiş özellikleri 
gösteren şizofreni hastalarından elde edilen bulgular Kraepelin 
alt tip kavramına bir ipucu olarak görülmüştür (37,38,39). Bu 
araştırmada toplam beyin, korpus kallozum ve prefrontal korteks 
boyutları her iki şizofreni grubu ve kontroller arasında herhangi 
bir farklılık görülmemiştir. Oysa alanyazındaki veriler Kraepelin 
ölçütlerini karşılayan şizofreni grubunda görüntüleme bulgularının 
yıkımı destekler niteliktedir. Örneğin Mitelman ve arkadaşları 
şizofreni hastalarında singulat kortekste hacim düşüklüğü olduğunu, 
fakat kötü gidiş özellikleri gösteren grupta bu hacim düşüklüğünün 
özellikle posteriorda belirgin olduğunu, toplam beyin hacmindeki 
küçüklüğün ise Kraepelinian ölçütlerine uymayan şizofreni 
hastaları ile benzer olduğu ama kontrollerden farklılık gösterdiğini 
belirlemişlerdir (8,40). İşlev açısından da destekleyici biçimde PET 
çalışmasında Kraepelin ölçütlerini karşılayan şizofreni hastalarında 
singulat girusda aktivite azlığı belirlenmiştir (41). Bununla birlikte 
bizim çalışmamızda korpus kallozumun hiçbir alt ölçümünde gruplar 
arasında fark saptanmamıştır. Prefrontal korteksise şizofreni 
hastalarında  sıklıkla küçük saptanmışsa da kötü gidiş özelliği ile 
kesin bir ilişki gösterilememiştir (42). Bu bulgu araştırmamızla 
paralellik göstermektedir. Kraepelin ölçütlerini karşılayan şizofreni 
hastalarında beyin görüntüleme bulgularıyla paralel yönde bilişsel 
işlevlerde de genel ve ağır bir bozulma gözlenmemiştir. Farklılık 
sözel akıcılık testlerinden kategori akıcılığında saptanmıştır. Sözel 
akıcılık işlevleri arasındaki kategori akıcılığı, harf akıcılığına göre 
yaşla birlikte daha belirgin olarak bozulmakta, bu nedenle demans 
tanısı için tanısal bir araç gibi görülmektedir (43). Bu nedenle 
Kraepelin ölçütlerini karşılayan şizofrenide kategori akıcılığının 
bozuk olması dejeneratif bir süreci destekler önemli bir bulgudur. 
Nöropsikolojik testler arasında farklılık gösteren bir diğer alan da 
dikkat, psikomotor hızın bir göstergesi olan RİT’in birinci parçası 
olmuştur. Alanyazında bu konudaki veriler az olmakla birlikte 
bu hasta grubunda nöropsikolojik bozulmanın ağır ve genel bir 
bozulmadan ziyade  belirli alanlarda görüldüğü  yönündendir (5,44).   

Erken nörogelişimsel özelliklerin bir göstergesi olan 
dermatoglifik özelliklerin değerlendirilmesi bu araştırmanın en 

Şekil 2. Dermatoglifik olarak alınan palmar fleksiyon katlanma uzunlukların 
görsel ifadesi. 1 nolu çizgi, distal fleksiyon kıvrımı ile proksimal fleksiyon 
kıvrımı arasındaki en kısa mesafe, 2 nolu çizgi, tenar yay ile proksimal fleksi-
yon kıvrımı arasındaki dik çizgi
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özgün yönü olarak görülmüşse de ölçümlerde gruplar arasında 
farklılık gözlenmemiştir. Dermatoglifiklerin fetal dönemin 3.5. 
aylarında oluşumlarını tamamladığı ve yaşam boyu aynı kaldığı 
bilinmektedir. Ektoderm ve beyin gelişiminin aynı dokudan geliştiği 
göz önüne alınarak, ektodermal gelişim anormalliklerinin beyin 
gelişimi için en önemli dönemi yansıttığı düşünülür (45). Şizofreni 
hastalarının dermatoglifik incelemelerinde sağlıklı kontrollere 
göre simian çizgisinin daha sık görülmüş, parmak izlerinde bazı 
paternlerin daha az ve asimetrik olduğu saptanmıştır (14,46,47). 
Bu farklılıkların erken başlangıç ve kötü gidiş özellikleriyle ilişkili 
olduğuna dönük veriler (45,48) bulunmaktadır. Çalışmamızda da  
Kraepelin ölçütlerini karşılayan şizofreni hastalarında yukarıda 
bahsedilen dermatoglifik özelliklerin belirgin olmasını beklerken 
böyle bir farklılıkla karşılaşmamamızın sebebi dermatoglifiklerin 
normal toplumdaki varyansının yüksekliğine göre örneklem 
büyüklüğümüzün özellikle Kraepelinian tip şizofreni hasta sayısının 
az olmasının katkısı olabilir. 

Hasta grupların ayırımında araştırmayı düşündüğümüz 
Kraepelin ölçütlerini karşılayan şizofreni alttip varlığını yordayan 
değişkenlere baktığımızda, sadece bilişsel işlev değişkeni olan 
sözel akıcılık alt tipi olan kategori akıcılığı puanlarının belirleyici 
olduğu görülmektedir. Ayrı olarak değişkenlerin regresyon 
modeline alındığında; dermatoglifikler arasında yer alan sol el ikinci 
dördüncü parmak oranı değişkenin anlamlılık seviyesine geldiği 
görülmektedir (Tablo 5). Yapısal MR görüntülerinin alındığı modelde, 
korpus kallosum tüm ve prefrontal korteks anlamlılık seviyesine 
ulaşmamıştır. Kraepelin ölçütlerini karşılayan şizofreni alttipi için bir 
kümelenmeyi saptamanın daha uygun yolu olan özelliklerin lineer 
kombinasyonunu değerlendiren lineer diskriminant analizi veya 
Fisher’in lineer diskriminantı gibi yöntemler örneklemin küçüklüğü 
özellikle Kraepelin ölçütlerini karşılayan şizofreni hasta sayısının az 
olması nedeniyle uygulanamamıştır.. Bu nedenle çalışmanın grup 
varlığını belirleme açısından bir ön çalışma olarak değerlendirilmesi 
gerekir.  

Örneklemin özellikle Kraepelin ölçütlerini karşılayan şizofreni 
hasta sayısının küçük oluşu çalışmanın önemli bir kısıtlılığıdır ve 
gruplar arasında fark çıkmamasının bir nedeni olabilir. Ayrıca 
Kraepelin ölçütlerini karşılayan şizofreni alt tiplemesi varlığı, eksiklik 
sendromu olan şizofreni alt grubu veya kötü gidiş özelliklerinden 
bağımsız bir grup mudur sorusunu yanıtlamak üzere oluşturulmuş 
diğer grupların karşılaştırma grubu olarak yer almaması da 
eksikliktir. Bu amaç doğrultusunda oluşturulacak bir çalışmanın 
önünde yine Kraepelin ölçütlerini karşılayan şizofreni hastalarının 
sayısının ve benzer şekilde eksiklik sendromlu şizofreni hastalarının 
diğer şizofreni alt tiplerine göre daha az görülmesi olacaktır. Bu 
kısıtlılıklar küme analizi yapılamasını da engellemektedir. 

Kraepelin, şizofreninin öncelikle bir beyin hastalığı olduğunu 
ve kısmen bir tür demans olduğunu belirtmiştir. Hastalığı ‘dementia 
praecox’ (erken bunama) olarak adlandırarak, tipik olarak yaşlılıkta 
ortaya çıkan demanslardan ayırmıştır. Erken bunama tanımının 
tüm şizofreni hastalarını kapsamaması nedeniyle, Kraepelin’in bu 
gözlemlerinin belli bir grup şizofreni hastalarına özgü olabileceği 
düşünülmüştür. “Kraepelinian” şizofreni kavramı 1950’lerden 
itibaren kullanılmış ve 1980’lerde bu kavramın klinik geçerliliği 
olan bir şizofreni alttipi haline gelmesi için ölçütler önermiştir. 

Ardından farklı ülkelerden araştırmacılar bu tanımlamanın 
geçerliliğini desteklemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirmişse de 
Keefe ve arkadaşlarının bu kavrama daha özel bir anlam atfettiği 
söylenebilir. Kraepelin ölçütlerini karşılayan bir şizofreni alttipi 
varlığını desteklemeyi amaçladığımız araştırmamızın sonuçları 
dikkat, kategori akıcılığında bozulma, belirtilerin ağırlığı, ailesellik, 
tedaviye yanıtsızlık gibi özelliklere dikkat çekse de, hipotezimizi 
tümüyle desteklememiştir. Sözel akıcılığın bozulması, Kraepelin 
ölçütlerini karşılayan şizofreni alttip ayırımında ön plana alınan, 
yıkımla giden alt tip varlığının düşünülmesine katkıda bulunmaktadır. 
Beklendiği üzere negatif belirtiler ve genel belirti düzeyi daha 
ağır düzeyde belirlenmiş, bununla birlikte dermatoglifik ve beyin 
görüntüleme bulgularında nörogelişimsel ve nörodejeneratif 
sürecin bu hastalara özgü olduğunu destekleyecek kesin kanıtlar 
oluşmamıştır. Bulgularımız, şizofrenide Kraepelin ölçütlerine göre 
ayrı bir kategori varlığını değil, daha çok seyir özelliklerine ilişkin 
belirteçler olduğunu desteklemektedir. Küme analizine izin verecek 
büyük ölçekli çalışmalara ihtiyaç vardır.         
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