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ÖZET
Total veya parsiyel korpus kallosumun agenezisi, nedeni bilinmeyen ender görülen geli şimsel bir anomalidir.
Korpus kallosum iki hemisferdeki homolog bölgelerden gelen duysal, motor ve kognitif bilgiyi iletmede bütünle ştirici bir rol oynar. Şizofren hastalarda, algısal uyaranları n kallosal transferinde anormallikler olduğu bildirilmektedir. Bu yaka bildiriminde diskonneksiyon bulgular ının eşlik ettiği, korpus kallosum agenezisi olan bir kronik şizofreni olgusu aracı lığıyla, korpus kallosumun hemisferlerarası transmisyon i şlevi ve şizofrenik etyolojideki rolü tartışı ldı .
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ABSTRACT

Corpus Callosum Agenesis and Schizophrenia: A Case Report

Partial or complete agenesis of the corpus callosum is a rare developmental anomaly of unknown cause. Corpus
callosum plays an integrative role in the transmission of sensitive, motor and cognitive information coming from
the homologous areas of the cerebral hemispheres. Abnormality in callosal transmission of perceptive stimuli is
reported in schizophrenic patients. In this case report, a chronic schizophrenic patient with complete agenesis of
corpus callosum is described. The interhemispheric transmission role of corpus callosum and its etiological implications in schizophrenia are discussed.
Key words: Corpus callosum, interhemispheric transmission, disconnection

GİRİŞ

1934'ten önce korpus kallosum agenezisi tan ısı
postmortem olarak tan ımlanabilirken, 1934 y ılından sonra, radyolojik teknikler devreye girdikten sonra yaşayan ki şilerde de saptanmaya
başlanmıştır. 1965'te yay ınlanan bir çal ışmada,
210 kallosal agenezili vakan ın 185'i asemptomatik bulunmu ş ve bunların 1/3'ünün parsiyel
agenezisi oldu ğu belirtilmi ştir. 1965'ten sonra

korpus kallosum agenezisinin insidans ının tahmin edilenden daha yüksek oldu ğu anlaşılmaya
başlanmıştır. Çünkü, asemptomatik agenezis rutin muayeneler s ırasında tespit edilmeye ba şlanmıştır. 1980'de 29 yaka yay ınlanmıştır. 19811983 aras ında tek yaka bildirimleri bulunmaktadır (1 ). Literatürdeki hem postmortem, hem de
yaşayan ki şilerdeki prevalans çal ışmalarında
(7240 MRI'da 5, % 0.069) agenezis prevalans ı
genel populasyonda % 0.069 olarak bildirilmek-
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tedir. Ş izofreni hastalar ında yapılmış bir çal ışmada 140 hastan ın 2'sinde (% 1.4) bulunmu ştur
Pediyatrik nöroloji servisleri daha yüksek
oranlar bildirmektedir. Bildirilen vakalar ın %
13-21'i asemptomatik olarak belirtilmi ştir
( 2 ).

( 3 ).

( 6 ).

Araştırmac ıları şizofrenide korpus kallosum
anormallikleri ile ilgili çal ışmaya iten ana nedenler şöyle sıralanabilir:
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Korpus kallosumun komplet veya parsiyel agenezisi nedeni bilinmeyen ender görülen geli şimsel bir anomalidir. Otozomal resesif geçi şi destekleyen birkaç etkilenmi ş aile üyesinin tan ımlandığı soyağaçlarının bildirilmesine rağmen,
vakaların çoğu sporadik olarak görülür. Kollosal ageneziye s ıklıkla başka nörogeli şimsel anomaliler e şlik eder. Kollosal agenezisin klinik
görünümleri çe şitlidir. En yayg ın görülen klinik
tablo epileptik nöbetlerle birlikte mental retardasyondur. Nöbetler s ıklıkla fokaldir. Epizodik
hipotermi veya hipopütuitarizm gibi hipotalamik fonksiyon bozukluğu da tan ımlanmıştır.
Bazı hastalarda alg ısal-motor yeteneklerde küçük defisitler ve ö ğrenmede bilateral transferde
küçük defisitler bildirilmi ştir. Beklenen defisitlerin görece yoklu ğu akallosal beyinde her bir
hemisferde ya fonksiyonların çiftleşmesine ya
da alternatif komissürün kompansatuar kullan ımına mal edilmektedir

Korpus kallosum iki hemisferdeki homolog bölgelerden gelen duysal, motor ve kognitif bilgiyi
iletmede bütünle ştirici bir rol oynar. 1972'de
kronik şizofren hastalar üzerinde yapt ıkları
postmortem otopsi çal ışmasında, Rosenthal ve
Bigelow (1972) korpus kallosumu daha kal ın
Daha sonraki MRI çal ışmaları bu
bulmuştur
bulguyu desteklememektedir ve tam tersi sonuçlar yay ınlanmıştır. Sonraki y ıllarda şizofrenide
bilateral ve unilateral nöroanatomik yap ı anormallikleri ve kognitif yetersizlikler aç ısından
korpus kallosumun morfolojisi birçok çal ışmada
incelenmi ştir (7-10). Özellikle kallosal uzunluk
ve genişlik çalışılmıştır. Belirtilen çalışmalardaki sonuçlar korpus kallosum boyutlar ında küçülme ya da incelme şeklinde birbiriyle uyumludur.

( 4 ).

Ş izofren hastalarda morfolojik bulgularla ilgili
modern görüntüleme çal ışmalarından ilki,
1976'da Jhonstone ve ark. 'n ın CT ile lateral
ventriküllerde geni şleme olduğunu saptamalarıdır. İlk MRI çalışmas ı Smith ve çal ışma ark. tarafından 1984'te yap ıldı . Shenton ve ark.
1983'ten 2000 y ılına kadar, şizofreni hastalar ı
üzerinde yap ılmış 193 görüntüleme çal ışmasını
analiz ederek gözden geçirmi ştir. Bu çal ışmada,
subkortikal anormallikler aç ısından bakıldığında; cavum septum pellicidumun % 92 çal ışmada, basal ganglionlarla ilgili anormalliklerin %
68 çalışmada, talamusla ilgili olanlar ın % 92 çalışmada ve korpus kallosumla ilgili anormalliklerin % 63 vakada oldu ğu belirtilmiştir (5
).
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1) Kallosal myelinizasyon erken eri şkinlik
dönemine kadar devam etmektedir, bu şizofreninin başlangıç yaşı ile ilişkili olabilir.
2) Şizofreni hastalar ında kallosal transferde
yetersizlikler bildirilmektedir.
3) Kallosal dismorfolojiyle ili şkili etyolojik
faktörler şizofrenideki etyolojik faktörlerle benzerlikler ta şımaktad ır.

4) Lateral ventriküllerin çat ısını oluşturan
korpus kallosum dismorfogenezinde ve
şizofrenide lateral ventriküllerde geni şleme izlenebilmektedir (11)
Woodruff ve ark. (1995) 331 vakay ı içeren 14
çalışma üzerinde yapt ıkları bir meta analiz çal ışmasında yapılan çalışmaların çoğunda korpus
kallosum alan ında anatomik ve fonksiyonel
azalma olduğunu tespit etmi şlerdir.
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Literatürde son 5 y ıl içinde yap ılan çal ışmalarda
da normal kontrollerle k ıyaslandığında şizofren
hastalarda fonksiyonel ve anatomik MRI çal ışmalarında korpus kallosumda ve korpus kallosumun değişik anatomik bölgelerindeki ölçümlerde daha düşük değerler saptanmaktad ı r (11-15)
Bu yazıda, fonksiyonel i şlevi interhemisferik
transmisyon olan korpus kallosumun, agenezisiyle birlikte, diskonneksiyon bulgular ının e şlik
ettiği bir şizofreni olgusu arac ılığıyla, şizofreninin korpus kallosumla ilgili etyolojisinin teorik
olarak tart ışıldığı literatür gözden geçirildi.
OLGU
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Bayan V, 19 yaşında, okuryazar olmayan, bekâr, ev hanımı , kendisinden ba şka anne-babas ı,
8 karde şleri, dayı ve yengesi ile birlikte kalabalık bir aile ortam ında yaşıyor. Türkçe bilmiyor.
Hasta ailesi e şliğinde 08.08.2005 tarihinde hastanemiz ayaktan tedavi ünitesine getirilerek kliniğimize yatırıldı . Kendisine Türkçe bilmediği
için dayısının tercümanl ığı aracılığıyla yakınmas ı ve hastanemize geli ş nedeni soruldu ğunda;
"Niçin buraya geldi ğimi bilmiyorum. Geldim
buraya, beni tuttular, saklad ılar. `Cızz!' diye ses
geliyor, kadın erkek sesleri geliyor, beni burada
öldürecekler, evde kom şular bana küfrediyordu,
bana gülüyordu!" şeklinde ifade etmi ştir. Dayısından ve yengesinden al ınan anamnezde; şikâyetlerinin 4 y ıl önce başladığı evdekilere "Fare
var, beni öldürüyorsunuz, bir adam beni öldürüyor!" diyerek, korku içinde saklanmaya çal ıştığı, 21 yıl önce ölen amcasinin babas ı olduğunu,
kendisini alıp götürece ğini söylediği, kendi anne babasını kabul etmedi ği ve kendisini kaç ırarak gerçek ailesinden saklad ıklarını söylediği,
kendi kendine konu şmalarının olmaya başladığı, anne ve babas ını bıçakla tehdit ederek sald ırgan davran ışlarda bulunduğu ifade edildi. Dört
yıl zarfınca şikâyetlerinin hiç geçmedi ği, çeşitli

hocalara ve doktorlara götürüldü ğü, verilen ilaçları "Beni zehirleyeceksiniz!" diyerek kullanmadığı , hiç hastaneye yatarak tedavi olmad ığı
belirtildi. Son iki ayd ır evdekilerin kendisini zehirleyeceği düşüncesiyle yap ılan yemekleri yemediği, kendi pişirdiği yağsız ve tuzsuz yumurta ile beslendiği, komşuların kendisine zarar vereceği düşüncesiyle onları taşladığı, saldırgan
davranışlarda bulundu ğu, çatıdan atlamaya kalkışmak, bıçağı n üstüne yatmak, kendisine i ğne
batırmak gibi suisidal ve self destrüktif davranışlarda bulunduğ u, ölen amcasinin babas ı olduğunu iddia ederek kendisini almaya gelece ğini
sürekli olarak söylediği belirtildi. İki gündür ailesinin kendisini öldürece ği iddiasıyla uyumadığı, sürekli kendi kendine konuştuğ u, son günlerde iyice artan yak ııımaları nedeniyle hastanemize getirilerek yat ırıldığı ifade edildi.
Soygeçmişinde halen 40 ya şında olan amcasinin
oğlunda 20 yıldır şizofreni hastal ığı olduğu belirtildi. 39 yaşında olan amcalarının birinde 1
yıldır var olan psikotik bir tablo tan ımlandı.
Amcasının bir kızında obsesif kompulsif bozukluk, diğer amcasinin kızında da bipolar bozukluk belirtildi. Ayrı ca, belirtilen hasta akrabalar ın
tomografilerinde bozukluk bulundu ğu belirtildi,
ancak ne oldu ğu tanımlanamadı. Özgeçmişinde
Bayan V. 1986'da köyde spontan do ğum ile
dünyaya gelmi ş . Çiftçi bir ailenin sekiz çocu ğunun en büyüğü olan hastan ın motor mental gelişimi hakkında yeterli bilgi al ınamamakla birlikte herhangi bir patolojik seyir belirtilmedi. Geleneksel nedenlerle hiç okula gitmedi ği belirtildi. Hastalanmadan önce köyde hayvanlar ın otlatılması ve bakımıyla ilgileniyormuş . Premorbid
özellikler olarak fazla konu şmayan, pek giri şken olmayan sert ve sinirli birisi oldu ğu ifade
edildi.
Hastamız V. 08.08.2005 tarihinde klini ğimize
alındığında genel görünüm olarak ya şından bü105
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Nöropsikometrik incelemede uygulanan diskonneksiyon testlerinin de ğerlendirilmesi sonucunda, çift el praksi yetene ği normal sınırlar içersindeyken tek el praksi yetene ğinde özellikle sağ el
daha başarısız bulundu. Stereoagnozi yetene ği
hastanın test talimatına uymamas ı nedeniyle değerlendirilemedi. Vizyospasyal i şlev ve konstrüksiyon yetilerinin her ikisi de her iki elde de
başarısızdı. Sol el sağa göre daha yeteneksiz bulundu. Karşı vücut yarısında lokalizasyonu bulma yeteneği normal sınırlar içinde tespit edildi.
Sonuç olarak, tespit edilen bu bulgular, corpus
callosum disfonksiyonuyla uyumlu olarak değerlendirildi. Özellikle sağ hemisfer i şlevlerinin
sol hemisfere iletilmesinde izlenen bozukluk daha belirgin olarak saptand ı.
Hastan ın servise al ındıktan sonra tedavisine parenteral olarak 20 mg/gün haloperidol, 10
mg/gün biperiden olarak ba şlandı. Tansiyonlarında dü şme olması nedeniyle haloperidol dozu
15 mg/güne indirildi. Tedavinin 10. günü 20
mg/gün oral olanzapin tedavisine ba şlandı. B12
vitamin eksikliği nedeniyle B 12 vitamin ampul
10 gün boyunca her gün, daha sonra da 1 ay boyunca haftada bir uyguland ı, ayda bir 1 ampul
kullanılarak tedavinin 1 y ıl sürdürülmesi planlandı. Diş ağrısı nedeniyle di ş hekiminin önerisiyle tedaviye 5 gün boyunca ampisilin 2000
mg/gün, Dipiron tb 3X1 eklendi. Hastada ani öfkelenmelerin olmas ı, kendine bak ımının artması, erotomanisinin geli şmesi, klinik personeline
karşı perseküsyon hezeyanlar ının geli şmesi nedeniyle tedavinin 1. ay ında 20 mg/gün haloperidol tedavisine geçildi. Augmentasyon amac ıyla
tedaviye 400 mg/gün karbamazepin eklendi.
Aktif psikotik bulgularının kaybolmas ıyla, klinik salah halinde, PO 20 mg/gün haloperidol, 4
mg/gün biperiden, 400 mg/gün karbamazepin
tedavisiyle yak ınlan eşliğinde taburcu edildi.
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yük gösteren, öz bak ımı azalm ış ve zay ıf görünümlüydü. Psikomotor aktivitesi ola ğandı. Göz
teması kuruyordu, görü şmeye istekli ve görü şmeciye saygılı tutumluydu, işbirliğine aç ıktı.
Nasıl olduğu sorulduğunda "İyiyim." diyerek
yanıt verdi. Gözlenen duygulanımı açısından kısıtl ı bir afekti vard ı, sıkıntılı ve öfkelenmeye
eğilimliydi. Kişi yönelimi yeterliydi, zamana ve
yere karşı yöneliminde ilgisizdi. Dikkati çelinebiliyordu, yoğunlaşması yetersizdi. Tekrarlaması , isimlendirmesi yeterliydi. Tespit haf ızası 4/4
ve izhar hafızası 0/4 olarak saptand ı . Yapıp çatma yeteneği yetersizdi. Yakın ve uzak geçmi ş
hafızası yeterliydi. Hasta Arapça koriu şmaktaydı, okuma yazma yetene ği yoktu. Hesaplama
yeteneği yetersizdi (hastalanmadan önce hayvanların sayısını, kaç tanesinin do ğum yapacağı
gibi bilgileri bildi ği ifade edildi), basit hesapları
yapam ıyordu. Bilgi da ğarcığı yetersizdi. Tercüman aracılığıyla yapılan görüşmede düşünceleri
amaca yönelik başlayıp, devam ediyor, s ıklıkla
konu dışı sapmalar gösteriyor ve amaçtan sap ıyordu. Çağrışımları gev şekti. Görü şmede herhangi bir hastal ığı olmadığını belirtiyordu, içgörüsü yoktu. Kom şularının kendisi hakk ında konuştukları ve kendisini öldüreceklerini ifade etti. Komşularına ve ailesine yönelik perseküsyon
ve referans hezeyanlar ı vardı. Kendisini almaya
geleceğini söyleyen kadın ve erkek sesleri şeklinde duyduğu işitsel varsan ılar tanımladı.

Kocabıy ık, Aliba şoğlu, Tomruk, Alpay

Rutin biyokimya ve tiroid fonkiyon testleri normal, VDRL menfi saptandı . B12 vitamini seviyesi dü şüklüğü dışında diğer biyokimyasal sonuçlar normaldi. EEG normal s ınırlar içindeydi.
Psikometrik inceleme hastan ın Türkçe bilmemesi nedeniyle yapılamadı. Hastanın kranial
MR' ında, korpus kallosum agenezisi, ageneziye
sekonder her iki lateral ventrikül paralel konumda izlenmekte olup, trigon ve oksipital hornlarında geni şleme saptand ı. Bunun dışında ek patoloji saptanmad ı .
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TARTIŞMA

Ş izofren hastalarda, alg ısal uyaranların kallosal
transferinde anormallikler oldu ğu bildirilmektedir. Örneğin, takistoskop kullan ılarak yap ılan
"hemisferleraras ı görsel çarpraz-e şleştirme"
testlerinde yetersizlikler tespit edilmi ştir. Bunun
üzerine şizofrenide interhemisferik bilgi ak ışında güçlükler oldu ğu kanısına varılmıştır. Buradaki interhemisferik diskonneksiyon anatomik
kopukluk anlamında kullanılmamaktadır. Daha
çok kallosal kanalların disfonksiyonu söz konusu olabilir. Komissürotomi yap ılan kişilerde
aleksitimiye rastlanabilmektedir. Bu da şizofrenideki afektif düzle şme gibi negatif semptomları anıştırmaktadır ve bu nedenle korpus kallosumun dismorfojenik disfonksiyonuyla şizofreninin etyolojisi yaka bildirimleri ve ara ştırma makaleleri ile tartışılabilmektedir (17,18)
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Serebral komissürler herhangi bir nedenle kesildiğinde (split brain, ayr ık beyin), hemisferler
aras ı iletişimde çeşitli eksiklikler ortaya ç ıkabilmektedir. Bunlar serebral komissür sendromlar ı
veya hemisferik diskonneksiyon sendromlar ı
olarak adlandırılmaktadır. Genellikle ilaca yanıtsız multifokal epilepsilerde uygulanan callosal kesi operasyonu için kullan ılmaktadır (16)
Diskonneksiyon sendromunda gözlenebilen bazı nöropsikometrik bulgular aşağıdaki gibi s ıralanabilir:
1. Unilateral (sol) ideomotor apraksi: Hasta kendisine söylenen emirleri sa ğ eli ile
rahatlıkla uygularken, sol eli ile yerine getirememekte veya beceriksiz olarak yapabilmektedir.
2. Unilateral anomi (taktil isimlendirme):
Hastanın gözleri kapalıyken eline verilen
küçük nesneleri isimlendirmesi istenir.
Kallosal lezyonu olan hastalar sol el ile cisimleri tanıyamazken sağ el ile kolaylıkla
isimlendirirler.
3. Unilateral agrafi: Sa ğ el dominans ı olsa
da kısmen sol el ile de yazabilen ki şinin
diskonneksiyon durumunda yazamamas ı .
4. El postürünün kar şı el tarafından taklidi: Hastanın bir eli belli bir postüre getirildiğinde, diğer el ile bu postür taklit edilemez. Aynı şekilde bir görsel yar ım alana
takistoskop ile bir el postürü yans ıtıldığında, aynı taraftaki el ile kolayl ıkla taklit edilebilirken, karşı taraf ile edilememektedir.
Bunu test etmek için hastan ın gözleri kapalı olarak, eli belli bir postüre getirilir ve diğer eliyle bunu taklit etmesi istenir.
5. Karşı vücut yar ısında lokalizasyon bulma (intermanuel nokta lokalizasyonu):
Ayrık beyin durumunda sol vücut yar ısında uyanlan noktaların isimlendirilmesinde
kısmi kayıp söz konusudur. Basit olarak şu

şekilde yapılabilir; hastanın gözleri kapalıyken bir elin herhangi bir parma ğına dokunularak aynı elin başparmağı ile dokunulan parmağı göstermesi istenir. Daha
sonra dokunulan parma ğın diğer elde diğer
başparmak ile gösterilmesi istenir. İkinci
durum normalde % 90 oran ında yapılabilirken ayrık beyin durumunda % 25 oran ında yapılabilmektedir (16).

Şizofreni ve korpus kallosum aras ında birkaç
deneysel ve teorik ba ğlantı vardır:
1. Diskonneksiyon semptomlar ı bazı psikotik
semptomları andırır.
2. Anormal interhemisferik transmisyon tipik
şizofrenik fenomenleri aç ıklayabilir.
3. Psikoz vakaları komple ve parsiyel kallosum agenezisiyle birlikte bulunabilmektedir.
4. Ş izofren hastalarla ilgili deneysel nöropsikolojik çalışmalarda anormal interhemisferik transfer paternleri görünmektedir (19)
1. Diskonneksiyon semptomlan baz ı psikotik
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semptomları andırır: Şizofrenideki etkilenme ve
pasivite hezeyanlan ve komissürotomili ki şilerde rastlanan "yabanc ı el (alien hand)" ve yabancılar tarafından kontrol edilmeyle ilgili ya şantı
benzerlikler taşımaktadır. Ancak, hezeyanl ı yorumlamaya şizofrenide rastlanmaktad ır.
2. Anormal interhemisferik transmisyon tipik şizofrenik fenomenleri açıklayabilir: Bu konudaki
üç farkl ı yaklaşım şu şekildedir:

çalışmasında 140 şizofren hastadan 2'sinde parsiyel callosal agenesis saptam ıştır. Aynı zamanda normal populasyona göre şizofrenide korpus
kallosumun geli şimsel anomalilerinin daha yüksek oranda rastlandığına işaret etmektedirler. Bu
normal populasyondaki olas ılık tahminlerinden
daha yüksektir (2).
4. Şizofren hastalarla ilgili deneysel nöropsikolojik çalışmalarda anormal interhemisferik
transfer paternleri görünmektedir. Diskonneksiyon sendromunda nöropsikometrik testlerle ili şkili veriler komissürotomili kişilerde daha belirgin olarak ortaya konmu ştur. Şizofren hastalarda da benzer bulgular oldu ğuna ilişkin çok say ıda çalışma ve olgu bildirimi vardır (21,22)
Bu çal ışmalarda özet olarak ç ıkarılan teorik sonuç, pozitif aktif sendromlarda sa ğdan sola
oranla soldan sağa doğru olan transmisyonun
daha hızlı olduğu ve bu durumun sağa doğru
fonksiyonel ve yapısal hiperkonneksiyonla ili şkili olduğu, negatif sendromlarda ise, sa ğa doğru transmisyondan daha çok sola do ğru olan
transmisyonun daha hızlı olduğu ve bu durumun
da hipokonneksiyonla ili şkili olabileceği düşünülmüştür. Bu yaz ıda tanımlanan olguda da, sağ
hemisfer i şlevlerinin sola iletilmesinde daha belirgin bir bozukluk saptanmıştır ve sağa doğru
hiperkonneksiyonla aç ıklanabilmesi olası pozitif semtomplar daha belirgindir. Bu durum belirtilen literatürle uyumludur.

a

Nasrallah'a (1985) göre biyokimyasal diskonneksiyondan dolay ı beynin sağ ve sol yarım küreleri aras ında tam bir ileti şim sağlanamı yorsa,
sağ hemisferdeki düşünce ve konu şma planları
gibi kognitif aktivite sol hemisfer taraf ından yabancı ve intrusiv olarak alg ılanabilir (19)
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Randal (1983) ise hem normal durumda, hem de
ayrık beyin durumunda, sol hemisferin sağ hemisferdeki dü şünce süreçlerinin ço ğundan habersiz olduğunu, gelişim sırasında yetersiz nöronal budanmaya ba ğlı olabilecek aşırı ileti durumunun söz konusu olabilece ğini, bu durumda
seslerin içerden mi, yoksa d ışardan m ı kaynaklandığı konusunda belirsizlik olabileceğ ini öne
sürmektedir ( 20).
Swayze ve ark. (1990) korpus kallosum ile birlikte gelişen limbik sistem yapılannın psikozla
daha çok ili şkili olabileceğini öne sürmektedirler. Embriyolojik olarak birçok limbik sistem
yapısı yla (hipokampal formasyon, fornix, septum pellisidiim ve singulat girus) korpus kallosumun karmaşık bir ilişki içinde geliştiğini, kallosal agenezili ki şilerde de bu limbik yap ıların
gelişmesinde anormallikler olduğunu belirtmektedirler (2).
3. Psikoz vakaları komple ve parsiyel kallosum
agenezisiyle birlikte bulunabilmektedir: Swayze
ve ark. (1990) yapt ıkları MRI ile görüntüleme
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Bu olguda genetik yüklülük olmas ı nedeniyle
etkilenen aile bireylerine ula şılabilip daha ileri
bir araştırma yapılabilseydi, korpus kallosum
dismorfolojisi ve disfonksiyonu yaka serisi olarak tartışılabilirdi. Bununla birlikte var olan genetik yüklülük literatürde bildirilen genetik geçişi de düşündürmektedir (4).
Sonuç olarak, geli şimsel anomaliler ile psikotik
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hastalıklar aras ındaki ili şkinin nedensel kabul
edilmesine ilişkin yeterli veri bulunmamaktad ır.
Şizofren hastalarda birçok MIII çal ışmasında,
normal kontrollere göre korpus kallosumda saptanan morfolojik ve anatomik de ğişiklikler,
anormal nörofizyolojik geli şimin özgül olmayan
bir bulgusu da olabilir. E ğer şizofreni heterojen
bir sendrom ise, belki de baz ı hasta alt gruplarında klinik tabloyu belirleyen önemli bir gelişimsel faktör olmas ı olasıdır.
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