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Amaç: Bu çalışmanın amacı, geçmişte intihar girişimi olan ve olmayan şi-
zofreni hastalarını sosyodemografik, klinik ve bilişsel işlevler açısından kar-
şılaştırmak ve geçmişteki intihar girişimini yordayan faktörleri saptamaktır. 

Yöntem: Bu çalışmada, 70 şizofreni hastası değerlendirilmiş olup, intihar 
girişimi olan 27 hasta ile intihar girişimi olmayan 43 hasta karşılaştırılmıştır. 
Psikotik semptomlar Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği (PANSS), depres-
yon semptomları Calgary Şizofrenide Depresyon Ölçeği (CŞDÖ), bilişsel 
işlevler Wisconsin Kart Eşleme Testi (WKET), Stroop Testi ve Rey İşitsel 
Sözel Öğrenme Testi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Bu çalışmada, hastanede yatış sayısı, PANSS genel psikopato-
loji alt ölçeği puanı, CŞDÖ toplam puanı ve WKET toplam tepki sayısı 

(WKET1), intihar girişimi olan şizofreni hastalarında anlamlı olarak yük-
sek saptandı. CŞDÖ toplam ve WKET1’in intihar girişimi olmasını ön-
gördüğü belirlendi. 

Sonuç: Şizofreni hastalarında intihar davranışı ile ilgili etmenlerin ortaya 
konması, intiharın önlenmesinde önemli katkılar sağlayacaktır. Şizofreninin 
çekirdek belirtilerinden biri olan bilişsel işlevlerdeki bozulmanın ve depres-
yonun intihar davranışı ile ilişkisini inceleyen daha geniş örneklem grubuna 
sahip uzun erimli izlem çalışmalarına ihtiyaç vardır.

Anahtar kelimeler: Şizofreni, intihar, bilişsel işlevler, depresyon

Introduction: The aim of this study was to compare schizophrenic patients 
with and without a suicide attempt history in terms of sociodemographic 
and clinical features and cognitive functions and to determine the 
predictive factors for suicide attempt history.

Methods: In this study, we assessed and compared 70 patients with 
schizophrenia, 27 patients with a suicide attempt history, and 43 patients 
without a suicide attempt history. The cognitive functions of patients were 
assessed by the Stroop test, Wisconsin Card Sorting Test (WCST), and 
Rey Auditory Verbal Learning Test. In order to evaluate clinical symptoms, 
the Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) and Calgary 
Depression Scale for Schizophrenia (CDSS) were used.

Results: In this study, the number of hospitalizations, PANSS general 
psychopathology subscale score, CDSS total score, suicide item score, 

and WCST total number of responses (WCST1) were significantly 
higher among the patients with a suicide attempt history. The WCST1 
and CDSS total scores were predicted using the suicide attempt 
history. 

Conclusion: Revealing the factors related to suicidal behavior in patients 
with schizophrenia contributes to the prevention of suicide. Studies with 
long-term follow-up and with a larger sample group are required for the 
investigation of relationship suicide, cognitive impairment, which is one of 
the core symptoms of schizophrenia, and depression. 
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ÖZET

ABSTRACT

GİRİŞ 
Şizofreni hastalarının %20-50’sinin yaşamlarının belli zamanlarında intihar girişiminde bulundukları, %9-13’ünün ise intihar nedeni ile öl-
dükleri bildirilmiştir. İntihar, 35 yaşın altındaki şizofreni hastalarında erken ölümün önemli nedenlerindendir (1,2,3). 

Şizofreni hastalarında intihar davranışının; erkek cinsiyet, bekâr olma, depresyon ve umutsuzluğun olması (1,2,3,4,5,6,7), daha önce intihar 
girişiminde bulunma (5,8), hastalığın ağır seyretmesi, hastalığın erken yaşta başlaması, hastalıkta sık alevlenmelerin olması, hastanede yatış 
sayısının fazla olması, içgörünün iyi olması, pozitif semptomların olması, paranoid alt tipin olması, madde kötüye kullanımı, sosyal işlevselli-
ğin bozuk olması ve sosyal desteğin yetersiz olması ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Ayrıca bilişsel işlevlerde bozulma ile ilişkili olabileceğini 
bildiren çalışmalar mevcuttur (2,4,5,9,10,11,12).
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Bilişsel işlevlerde bozulma, şizofrenide temel belirtilerden biridir. Şizofreni-
de en sık etkilendiği düşünülen bilişsel işlevler; yürütücü işlevler, dikkat, al-
gısal/motor işlemleme, dikkati sürdürme, sözel öğrenme, sözel ve uzamsal 
işlem belleği ve sözel akıcılıktır (13,14,15). Şizofreni hastalarındaki bilişsel 
bozukluk gerek sosyal gerekse mesleki yetenekleri, ayrıca yaşam kalitesini 
olumsuz yönde etkilemektedir (16).

Şizofreni hastalarında intihar davranışının bilişsel işlevlerle ilişkisini araştıran 
sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır (2,9,12,17,18). Bu çalışmalarda şizof-
reni hastalarının bilişsel işlevleri ile intihar öyküsü arasındaki ilişkiye dair 
çelişkili bulgular mevcuttur.

Bu çalışmanın amacı, geçmişte intihar girişimi olan ve olmayan şizofreni has-
talarını dikkat, bellek ve yürütücü işlevler gibi bilişsel işlevler açısından kar-
şılaştırmak ve geçmişteki intihar girişimini öngören faktörleri belirlemektir.

YÖNTEM

Örneklem
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları polikliniğine Nisan 2010-Şubat 2011 tarihleri arasında ardı 
sıra başvuran, Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından hazırlanan Ruhsal Bo-
zuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı-Yeniden Gözden Geçirilmiş Tam 
Metni’ne (DSM-IV-TR) göre (19) şizofreni tanısı bulunan 70 hasta çalış-
maya dâhil edilmiştir. Çalışmaya alınma ölçütleri; 18-65 yaş arası olma, 
akut psikotik alevlenme döneminde olmama, son 6 ay içerisinde elektro-
konvülsif tedavi yapılmamış olma, alkol ve madde kötüye kullanımı ya da 
bağımlılığına sahip olmama, kafa travması öyküsü, organik beyin sendro-
mu ve mental retardasyona sahip olmama, nöropsikolojik testlerin uygu-
lanabilmesi için ileri derecede göz bozukluğu ve özellikle renk körlüğüne 
sahip olmama ve okur - yazar olma olarak belirlenmiştir. Nöropsikolojik 
testler aynı gün ya da ertesi gün içinde uygulanmıştır. Hastaların geçmiş-
te intihar girişiminde bulunup bulunmadıkları, kendileri, yakınları ve tıbbi 
dosyalarından alınan bilgilerle belirlenmiştir. Böylece 27 (%38,6) hastanın 
geçmişte intihar girişiminde bulunduğu, 43 (%61,4) hastanın ise bulun-
madığı saptanmıştır. Çalışma ESOGÜ Tıp Fakültesi Etik Kurulu tarafından 
onaylanmış, çalışmaya katılan tüm hastalar ve yakınlarından yazılı bilgilen-
dirilmiş onam alınmıştır. 

Hastalara aşağıdaki form, ölçek ve testler uygulanmıştır. Ölçekler araştır-
macılardan B.K.K., testler ise F.Ö.A. tarafından uygulanmıştır. 

Demografik bilgi formu: Tarafımızcaoluşturulan formla bireyin yaşı, 
cinsiyeti, eğitim durumu, hastalık süresi, hastalığın başlama yaşı, yaşamı bo-
yunca kaç kez yatarak tedavi aldığı, halen kullandığı psikotrop ilaçlar, kul-
lanmakta olduğu antipsikotik ilacın türü (tipik, atipik), daha önce intihar 
girişiminde bulunup bulunmadığı belirlendi.

Pozitif ve negatif sendrom ölçeği (PANSS): Kay ve ark. (20) tara-
fından 1987 yılında geliştirilen bu ölçek 30 maddelik ve yedi puanlı şiddet 
değerlendirmesi içeren yarı - yapılandırılmış bir görüşme ölçeğidir. Ölçeğin 
Türkçe güvenilirlik ve geçerlilik çalışması Kostakoğlu ve ark. (21) tarafından 
1999 yılında yapılmıştır. Çalışmamızda Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçe-
ğinin pozitif, negatif, genel psikopatoloji alt ölçek puanları, toplam puanı 
değerlendirmeye alınmıştır.

Calgary şizofrenide depresyon ölçeği (CŞDÖ): Şizofreni bulunan 
hastalarda depresyon yönünde değerlendirme yapmak, depresif belirtile-
rin düzeyini ve şiddet değişimini ölçmek amacıyla kullanılan bir ölçektir. Ad-
dington ve ark. (22) tarafından geliştirilmiş, Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik 
çalışması Oksay ve ark. (23) ile Aydemir ve ark. (24) tarafından yapılmıştır. 

Wisconsin kart eşleme testi (WKET): WKET, yetişkinlerde soyut-
lama/sorun çözme ve alınan geribildirimlere göre davranışlarda değişiklik 
yapmayı değerlendiren bir testtir. Strateji oluşturma ve iptal etme yetene-
ğiyle zihinsel esneklik gibi frontal lob işlevlerini değerlendirir. İlk şekli Berg 
tarafından 1948’de geliştirilmiş, teste son şeklini Heaton 1981’de vermiştir 
(25). WKET’nin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmıştır (26). 
Bu çalışmada, benzer çalışmalarda yaygın kullanılması nedeni ile toplam tep-
ki sayısı (WKET1), toplam perseveratif hata sayısı (WKET6) ve persevera-
tif hata yüzdesi (WKET8) değerlendirmeye alınmıştır (27).

Stroop testi (STP): STP, algısal kurulumu, değişen talepler doğrultu-
sunda ve bir “bozucu etki” altında değiştirebilme becerisini; alışılmış bir 
davranış örüntüsünü bastırabilme ve olağan olmayan bir davranışı yapabil-
me yeteneğini ve ayrıca seçici dikkati ölçmektedir. İlk kez Stroop (28) ta-
rafından geliştirilmiş olan bu testin Türkçe’ye standardizasyonu çalışmaları 
Karakaş ve ark. (29) tarafından yapılmıştır.

Rey işitsel sözel öğrenme testi (RİSÖT): RİSÖT sözel malzemeye 
ilişkin bilgi işleme süreçlerini çok yönlü olarak ölçen bir testtir. Bu süreçler 
arasında sözel öğrenme, anlık bellek uzamı, geriye bozucu etki, serbest ha-
tırlama ve tanıma belleği bulunmaktadır. Bu çalışmada literatürde RİSÖT’nin 
en sık kullanılan puanlarından olan, toplam serbest hatırlama puanı (A1-5), 
bozucu etki sonrası hatırlama puanı (A6) ve gecikmeli hatırlama puanı (A7) 
kullanılmıştır (30,31). RİSÖT’nin original formu Rey tarafından 1940’da geliş-
tirilmiş olup, daha sonra 1959’da Taylor tarafından bazı düzenlemeler yapıl-
mıştır. Testin Türkçe’ye standardizasyon çalışmaları yapılmıştır (32,33).

İstatistiksel Analiz
Tüm veri analizleri SPSS (Statistical Package for the Social Sciences Inc., 
Chicago, IL, ABD) 16,0 paket programları ile yapılmıştır. Sürekli nicel veri-
ler; n, ortalama ve standart sapma olarak, nitel veriler ise n ve oran (%25-
%75) olarak ifade edilmiştir. Bağımsız gruplardan oluşan ve normal dağılım 
gösteren ikili gruplara t-testi, normal dağılım göstermeyen ikili gruplara 
ise Mann-Whitney U testi uygulanmıştır. Kategorik yapıdaki veri setlerine 
ise ki-kare testi yapılmıştır. P<0,05 olasılık değerleri önemli olarak kabul 
edilmiştir. Geçmiş intihar davranışına etkisi olduğu düşünülen değişkenler 
belirlemek amacıyla lojistik regresyon analizi (Backward Stepwise) yapıl-
mıştır. Bu analize klinik değişkenler ve nöropsikolojik testlerde p değerleri 
0,05’ten az olan değişkenler sokulmuştur.

BULGULAR
Araştırmaya alınan 70 şizofreni hastasının yaş ortalaması 38,82±10,04 
olup, 46’sı (%65,7) erkek, 24’ü (%34,3) kadındı. Geçmişte intihar girişimi 
olan ve olmayan iki grup karşılaştırıldığında sosyodemografik özellikler açı-
sından farklılık saptanmadı (p>0,05, Tablo 1).

Hastalık özellikleri ile ilgili olarak geçmişte intihar girişimi olan ve olma-
yan iki grup karşılaştırıldığında geçmişte intihar girişiminde bulunan grubun 
hastaneye yatış sayısının anlamlı derecede daha fazla olduğu saptandı (z=-
2,155, p<0,05). Hastalık özellikleri ile ilgili diğer değişkenler açısından ise 
fark saptanmadı (p>0,05, Tablo 1).

Geçmişte intihar girişimi olan ve olmayan iki grup, klinik değerlendirme 
ölçütleri ve nöropsikolojik testler açısından karşılaştırıldığında; PANSS ge-
nel psikopatoloji alt ölçeği puanı, CŞDÖ toplam puanı ve CŞDÖ intihar 
maddesi puanı (Tablo 2) ile WKET1(toplam tepki sayısı), geçmişte intihar 
girişimi olan grupta anlamlı olarak yüksekti (sırasıyla z=-1,971, p<0,05; z=-
2,907, p<0,01; z=-3,269, p<0,01; z=-2,542, p<0,05) (Tablo 3).

Geçmiş intihar davranışını etkileyen değişkenler lojistik regresyon analizi 
(Backward Stepwise) ile değerlendirildiğinde; WKET1 ve CŞDÖ toplam 170
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puanının (sırasıyla OR: 1,07, p<0,05; OR: 1,22, p<0,01) intihar girişimi ol-
masını öngörecek düzeyde ilişkili olduğu saptandı (Tablo 4).

TARTIŞMA 
Bu çalışma, şizofreni hastalarında sosyodemografik, klinik özellikler vebiliş-
sel işlevler ile geçmişte intihar girişimi arasındaki ilişkiyi değerlendiren sınırlı 
sayıdaki çalışmadan birisi olması nedeniyle önemlidir.

Geçmişte intihar girişimi olan ve olmayan iki grup karşılaştırıldığında, inti-
har girişiminde bulunan grubun hastaneye yatış sayısının ve PANSS genel 

psikopatoloji alt ölçeği puanının anlamlı derecede fazla olduğu saptanmıştır. 
Şizofreni hastalarında intihar riskinin hastaneye yatış sayısı arttıkça arttığı 
bildirilmiştir (34). Şizofrenide genel psikopatolojiyi belirleyen semptomlar-
la baş etmenin zor olduğu ve bu semptomların depresyona yol açabileceği 
bilinmektedir (35,36,37). Çalışmamızın sonuçları geçmişte intihar girişimin-
de bulunmuş şizofreni hastalarının daha fazla sayıda hastaneye yatırıldığı-
nı ve daha şiddetli psikopatolojiye sahip olduklarını, klinik değerlendirme 
sırasında, intihar riski bakımından bu parametrelerin dikkate alınmasının 
gerektiğini göstermektedir.

Geçmişte intihar girişimi olan grupta, CŞDÖ toplam puanı, intihar girişimi 
olmayan gruba göre daha yüksek bulunmuş ve CŞDÖ toplam puanının 
geçmişte intihar girişimi olmasını öngördüğü belirlenmiştir. Depresyon ve 
umutsuzluğun intihar davranışı için risk oluşturduğu bilinmekte olup, yapı-
lan çalışmalar şizofreni hastaları arasında intihar davranışlarına neden olan 
depresyonun yaygın olduğunu göstermektedir (1,2,3,6,9,11,34,35,36,37, 
38,39,40,41,42,43).

Kim ve ark. (9) geçmişinde intihar davranışı bulunan şizofreni hastaların-
da dikkat, psikomotor hız, sözel faal bellek, sözel akıcılık, geri hatırlama 
belleği ve yürütücü işlev gibi bilişsel işlevlerin daha iyi olduğunu ancak 
bilişsel işlevlerin geçmiş intihar davranışı için yordayıcı olmadığını bildir-
mişlerdir. Nangle ve ark. (12) da daha önce intihar girişiminde bulunmuş 
şizofreni hastalarında yürütücü işlevlerin daha iyi olduğunu, bu hastaların 
plan yapma ve davranışı başlatmada (intihar davranışında olduğu gibi) 
daha kararlı olduklarını belirtmişlerdir. Yine bu konuda yeni yapılan çalış-
malardan Delaney ve ark. (18) çalışmasında, intihar düşüncesi ve bir kez 
intihar girişimi olan şizofreni hastalarında bilişsel işlevlerin, intihar düşün-
cesi ve davranışı olmayan gruba göre daha iyi olduğu bildirilmiştir. Barrett 
ve ark. (17) daha önce intihar girişiminde bulunmuş şizofreni spektrum 
bozukluğu hastalarının, intihar girişiminde bulunmayanlara göre yürütü-
cü işlevler, dikkat ya da hafıza gibi çeşitli bilişsel işlev alanları açısından 
farklılık göstermediklerini bildirmişlerdir. Şizofreni hastalarında geçmişte 
intihar girişimi olanlarda bilişsel işlevleri inceleyen araştırmalar, kısıtlı sa-
yıda olsa da, bu hastalarda bilişsel işlevlerin intihar girişimi olmayanlara 
göre farklı olmadığını düşündürmektedir. Çalışmamızın bilişsel işlevlerle 
ilgili sonuçları genel olarak bu sonuçları desteklemektedir. Ancak özel-
likle tamamlanmış intihar sonucu ölen şizofreni hastalarında diğer hasta-
lara göre yüksek global bilişsel işlev düzeyinin saptanmış olması şizofreni 
hastalarında intihar girişimi ve tamamlanmış intihar yordayıcılarının farklı 
olabileceğini düşündürmektedir (17,44).
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Tablo 2. İntihar girişimi olan ve olmayan şizofreni hastalarının klinik değerlendirme ölçeklerinden aldıkları puanların karşılaştırılması

 İntihar girişimi olan İntihar girişimi olmayan
Klinik değerlendirme ölçekleri (n=27) (n=43) 

PANSS Ortanca %25-%75 Ortanca %25-%75 z p

Pozitif semptom alt ölçeği puanı 11,00 (8,00-20,00) 9.00 (7.00-15.00) -1,578 >0,05

Negatif semptom alt ölçeği puanı 17,00 (8,00- 22,00) 12,00 (8,00-19,00) -1,036 >0,05

Genel psikopatoloji alt ölçeği puanı 30,00 (22,00- 44,00) 24,00 (19,00-32,00) -1,971 <0,05

Toplam puanı 65,00 (37,00-83,00) 47,00 (35,00-62) -1,738 >0,05

İçgörü maddesi puanı 3,00 (1,00-5,00) 1,00 (1,00-3,00) -1,191 >0,05

CŞDÖ    

Toplam puan 5,00 (1,00-11,00) 1,00 (0,00-6,00) -2,907 <0,01

Umutsuzluk maddesi puanı 0,00 (0,00-2,00) 0,00 (0,00-1,00) -1,672 >0,05

İntihar maddesi puanı 0,00 (0,00-1,00) 0,00 (0,00-0,00) -3,269 <0,01

PANSS: pozitif ve negatif sendrom ölçeği; CŞDÖ: Calgary şizofrenide depresyon ölçeği

Tablo 1. İntihar girişimi olan ve olmayan şizofreni hastalarının 
sosyodemografik ve klinik özelliklerinin karşılaştırılması

 İntihar   İntihar  
 girişimi girişimi 
 olanlar  olmayanlar
 n=27 n=43 
 n (%) n (%) χ2 p

Cinsiyet

    Kadın  6 (22,2) 18 (41,9) 
2,03 >0,05

    Erkek  21 (77,8) 25 (58,1)

Medeni durum

    Bekâr  16 (59,3) 23 (53,5) 

    Evli  9 (33,3) 17 (39,5) 0,28 >0,05

    Dul  2 (7,4) 3 (7,0) 

 Ortalama±SS Ortalama±SS t p

Yaş, ortalama 38,11±8,39  39,28±11,03 -0,47 >0,05

 Ortanca %25-%75 Ortanca %25-%75 z p

Eğitim süresi  11,00 (8,00-12,00) 11,00 (5,00-15,00) -0,31 >0,05 
(yıl) 

Hastalığın süresi  13,00 (7,00-21,00) 8,00 (4,00-13,00) -1,856 >0,05 
(yıl) 

Hastalığın  22,00 (19,00-32,00) 26,00 (22,00-35,00) -1,715 >0,05 
başlama yaşı 

Hastanede  3,00 (2,00-6,00) 2,00 (1,00-4,00) -2,155 <0,05 
yatış sayısı 

SS: standart sapma



Çalışmamızda, WKET1’in intihar girişiminde bulunmuş olanlarda daha 
yüksek olması ve girişim olmasını öngörmesi önemli bir bulgu olabi-
lir. WKET puanlarının hangi özellikleri ölçtüğüne dair farklı görüşler 
olmakla birlikte araştırmacılar ilk sekiz maddenin, WKET 3 dışında, 
perseverasyonu ölçtüğü konusunda birleşmektedirler (27). WKET’de-
ki perseveratif yanıtlar frontal lob işlev bozukluğuna, özellikle dorso-
lateralprefrontal korteks (DLPFK) işlevlerine işaret etmektedir (45). 
Şizofreni hastalarında DLPFK ile ilgili belirtilerin varlığı intihar girişimi 
açısından klinik anlamda önemli bir parametre olabilir. Çalışmamızın bu 
sonucu daha sonra yapılacak araştırmalarda tekrarlanıp tekrarlanma-
yacağı önemli bir noktadır. Bu konuda daha geniş örneklem grubuna 
sahip, işlevsel beyin görüntüleme yöntemleri ile desteklenmiş çalışmalar 
yapılabilir.

Çalışmamızın kısıtlılıkları; örneklem sayısının az olması ve bu durumun 
genelleme yapmayı zorlaştırması, çalışmamızın kesitsel olması, nörobiliş-
sel işlevleriçin kısıtlı sayıda testin kullanılmış olması ve bu nedenle ancak 
belli başlı bazı bilişsel fonksiyonlar hakkında yorum yapılmış olması, intihar 
davranışınındeğerlendirilmesinde, geçmişte intihar girişimi olması ya da ol-
mamasının temel veri olarak alınması şeklindedir. İlaç kullanımı, şizofrenide 
yapılan çalışmaların önemli bir kısıtlılığıdır. Şizofreni hastalarının çoğu an-
tipsikotik, antidepresan, duygudurum dengeleyici ve anksiyolitik ilaçlar ile 
tedavi edilmektedir ve bu ilaçların kombine kullanımının bilişsel duruma 
etkisi tartışma konusudur (46). 

Bilişsel bozukluğun şizofrenide klinik gidişi ve sosyal işlevselliği diğer belir-
tilerden daha çok etkilediği ve uzun süreli izlemde en iyi öngörücü faktör 
olduğu bilinmekle birlikte intihar davranışı ile ilişkisi tam olarak belirlene-
memiştir. Şizofreni hastalarında intihar davranışı ile ilgili etmenlerin ortaya 
konması, intiharın önlenmesinde önemli katkılar sağlayacaktır. Şizofreninin 
çekirdek belirtilerinden biri olan bilişsel işlevlerdeki bozulmanın ve dep-
resyonun şizofreni hastalarının intihar davranışı ile ilişkisini inceleyen daha 
geniş örneklem grubuna sahip uzun erimli izlem çalışmalarına ihtiyaç vardır.

Çıkar Çatışması: Yazarlar çıkar çatışması bildirmemişlerdir.

Finansal Destek: Yazarlar bu çalışma için finansal destek almadıklarını beyan et-
mişlerdir.
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Tablo 4. İntihar girişimi olan ve olmayan şizofreni hastalarında WKET1 
ve CŞDÖ toplam puanı değişkenlerinin lojistik regresyon analizi 
(Backward Stepwise)

  β Standart hata p OR GA

WKET1 0,074 0,33 0,026 1,077 1,009-1,150

CŞDÖ toplam puanı 0,204 0,72 0,004 1,227 1,066-1,412

Sabit (Constant) -10,496 4,284 0,014 0,000 

OR: odds ratio; GA: güven aralığı; df: 1; WKET: Wisconsin kart eşleme testi; CŞDÖ: Calgary 
şizofrenide depresyon ölçeği

Tablo 3. İntihar girişimi olan ve olmayan şizofreni hastalarının nöropsikolojik test performanslarının karşılaştırılması 

 İntihar girişimi olanlar  İntihar girişimi olmayanlar 
 (n=27) (n=43) 

STP Ortanca %25-%75 Ortanca %25-%75 z p

STP1 süre 11,00 (9,00-14,00) 11,00 (9,00-14,00) -0,297 >0,05

STP2 süre 11,00 (9,00-14,00) 11,00 (9,00-13,00) -0,042 >0,05

STP3 süre 16,00 (13,00-26,00) 15,00 (12,00-19,00) -1,270 >0,05

STP4 süre 25,00 (17,00-35,00) 24,00 (17,00-29,00) -0,640 >0,05

STP5 süre 40,00 (31,00-51,00) 32,00 (23,00-42,00) -1,889 >0,05

STP3 hata 0,00 (0,00-1,00) 0,00 (0,00-1,00) -1,431 >0,05

STP3 DÜSA 0,00 (0,00-1,00) 0,00 (0,00-1,00) -1,643 >0,05

STP4 hata 1,00 (0,00-1,00) 1,00 (0,00-2,00) -0,096 >0,05

STP4 DÜSA 1,00 (0,00-1,00) 1,00 (0,00-2,00) -0,006 >0,05

STP5 hata 2,00 (2,00-7,00) 3,00 (1,00-7,00) -0,535 >0,05

STP5 DÜSA 2,00 (1,00-3,00) 2,00 (1,00-3,00) -0,813 >0,05

WKET    

WKET1 128,00 (128,00-128,00) 128,00 (112,00-128,00) -2,542 <0,05

WKET4 2,00 (0,00-4,00) 3,00 (1,00-6,00) -1,766 >0,05

WKET6 22,00 (17,00-35,00) 21,00 (8,00-51,00) -0,187 >0,05

WKET8 17,18 (13,28-27,34) 17,75 (6,97-39,84) -0,235 >0,05

RİSÖT    

A1-5 34,00 (30,00-42,00) 38,00 (33,00-44,00) -1,613 >0,05

A 6 6,00 (4,00-8,00) 7,00 (5,00-10,00) -0,948 >0,05

A7 5,00 (4,00-7,00) 6,00 (4,00-8,00) -1,094 >0,05

STP: Stroop testi; WKET: Wisconsin kart eşleme testi, RİSÖT: Rey işitsel sözel öğrenme testi
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