Şizofrenideki Kognitif İşlevlerdeki Yetersizli ğin
Strese Karşı Duyarlılıkla Bağlantısı
Aslı BOSTANCI *, Melten EFE SEVIM *, Erdal YURT **, Salih Ya şar ÖZDEN ***
ÖZET

a

Şizofreni tan ısı alm ış hastalar kognitif yetersizlikler ve strese karşı anormal duyarlılık gösterirler. Şizofreni
hastalarmdaki günlük yaşam olaylarına verilen emosyonel stres reaksiyonunun kognitif yetersizli ğin bir sonucu
olmadığı ileri sürülmüştür, çoğu zaman ters bir ilişki ileri sürülmüştür. Şizofreninin heterojen yap ısında iki esas
form bulunmaktad ır ve bu formlar şizofreninin prognozu ile ilgilidir: Epizodik, reaktif, predominant olarak pozitif semptomlar gösteren, iyi prognozlu form ya da daha çok kronik karakterli, predominant olarak negatif
semptomların ve kognitif yetersizliklerin ön planda oldu ğu formdur. Strese karşı duyarlılık predominant olarak
pozitif semptomlar gösteren hastal ık tipinde yüksekken, nöropsikolojik yetersizlikler negatif semptomlarla seyreden kronik şizofrenide daha sık görülmüştür.
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SUMMARY

pe

Patients with a diagnosis of schizophrenia display cognitive impairments and abnormal sensivity to stress.
Emotional reaction to stress in the daily lives of patients with schizophrenia may not a consequence of cognitive
impairments and that the two mechanisms may act through dillerent pathways. Such pathways may be related to
the extremes of clinical outcome that have been observed in schizophrenia: an episodic, reactive, good outcome
and a more chronic form characterized by high levels of negative symtoms and cognitive impairments.
Key words: Schizophrenia, cognitive impairments, sensivity to stress

GIRIŞ

Şizofreni hem hastalar hem de aileler üzerinde son
derece olumsuz etkileri olan ciddi bir psikiyatrik bozukluktur (I). Şizofreni, çekirdek pozitif ve negatif
belirtilerin belirgin sosyal ya da mesleki i şlev bozukluğuyla bağlantılı olduğu karmaşık bir psikopatoloji ile karakterizedir (DSM-IV) Tipik olarak adolesan çağın sonlarında ya da erken eri şkinlikte ortaya çıkan şizofreni, genellikle nüks eder ve kronik
bir seyir gösterir (2) . Günümüzde şizofreni tek bir
hastalık olarak de ğil, çok değişik nedenler, klinik
türler, gidiş ve sonlanım gösteren bir bozukluklar

kümesi olarak kabul edilmektedir. Hastalar ın büyük
bölümünde ilk epizod sonras ında psikotik belirtilerde iyileşme gözlenmesine karşın, nüks riski ileri derecede yüksektir ve sonuç olarak pozitif ya da negatif rezidüel semptomlara veya bunlar ın her ikisine
bağlı kalıcı morbidite gelişebilir, nörokognitif bozukluklar görülebilir, sosyal ve mesleki performansta önemli kay ıplar izlenebilir (2). Bu bulgular, şizofrenideki kognitif patolojinin pozitif ve negatif semptomlardan ayrı bir klinik seyri olabildiğini ya da
kognitif fonksiyonu uzun dönemde karakterize etmekte yaşanan güçlüklerin henüz tam olarak a şılamadığını düşündürmektedir (3).
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Ş izofreninin belirti ve sonlan ım biçimlerindeki çeşitlilikten dolayı, tek bir oluş nedeninin şizofreniyi
ortaya ç ıkardığını söyleyebilmek olası değildir (7).
En sık kullanılan ise stres-diatez (zorlanma-yatk ınlık) modelidir (7) . Bu modelde hastalar ın şizofreniye
biyolojik yatkınlığı oldu ğu ve stresle tetiklenmesi
sonrası şizofrenik belirtilere neden oldu ğu ileri sürülmektedir (7 ). Streslerin kal ıtımsal, biyolojik ve
psikososyal kökenli olabilece ği bildirilmiştir.
XIX. yüzy ılda İngiliz nörolog Hughlings Jakson
psikiyatride ilk defa pozitif ve negatif semptomlar
terimini kullanm ıştır (5) . 1958 yılında Jackson negatif semptomların yüksek mental fonksiyonlann kaybının bir sonucu oldu ğunu öne sürmüştür. 1974 yılında John Strass ve arkada şları pozitif ve negatif
semptomlardan olu şan fenomenolojinin tamamen
farklı patofizyolojilere sahip şizofreni tipleri olduğunu ortaya atm ıştır (6) 1980 yılında Crow bu hipotezi geliştirmiştir. Tip I şizofreniyi predominant olarak pozitif semptomlan olan, nöroleptiklere cevapl ı,
iyi premorbid fonksiyonlar ı olan, akut ba şlangıçh,
daha iyi prognozu olan ve daha az kognitif bozulma
gösteren tip; Tip II şizofreniyi temel olarak negatif
semptomları olan, tedaviye dirençli, kötü premorbid
fonksiyonları olan, sinsi başlangwlı, kötü prognozu
olan ve daha çok kognitif y ıkım gösteren tip olarak
tanımlanmıştır. Crow tip I şizofreniye yapısal olarak
normal beyinde hiperdopaminerjik aktivitenin neden
olduğunu; Tip II şizofreninin yap ısal olarak anormal
beyindeki geri dönü şü omayan nöron kaybı olduğuna inanmıştır (1980, 1985).

bireylerden daha çok etkiler ( 11 ). Bu kişiler bilişsel
yetersizlikler ve strese kar şı anormal duyarlılık gösterirler ( 10). Şizofreni nörokognitif bir hastal ık olarak tanımlanır. Andreasen ve ark.'lan şizofrenide
frontal-talamus-serebellar ba ğlantıda bozukluk
olduğunu bildirmiş ve ortaya ç ıkan klinik bozukluğu
"bilişsel dismetri" kavram ı ile tanımlamışlardır
Şu ana kadar yapılmış bir çok çal ışmada strese duyarlılığın kognitif yetersizli ğin bir sonucu olmadığı
ortaya ç ıkartılmış , çoğu zaman ters çevrilmi ş bir
ilişki saptanmıştır (7). Nöropsikolojik testlerde daha
iyi performans gösteren hastaların strese karşı daha
fazla emosyonet reaksiyon verdikleri saptanm ıştır
(7 ). Strese kar şı duyarlılık iç gözlem kapasitesinin
cevabıdır (7).
( 9 ).

Psikiyatrik semptomlar ın haritalanmas ı için araştırmalarda son dönemlerde en s ık Kısa Psikiyatrik Değerlendirme Ölçeği (Brief Psychiatric Rating Scale)
ve Pozitif ve Negatif Sendrom Skalas ı (Positive and
Negative Syndrome Scale) kullanılmıştır
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Şizofreninin heterojen yap ısında iki esas form bulunmaktadır: 1) Epizodik, reaktif özellik gösteren,
iyi prognozlu, predominant olarak pozitif semptomlar gösteren form, 2) Süregen, nörokognitif yetersizliklerin olduğu, predominant olarak negatif semptomlar gösteren form
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1990'lı yıllarda şizofrenide, pozitif ve negatif semptomlar d ışında üçüncü bir semptom kümesi daha tanımlanmıştır ( 14). Bilişsel bozulma olarak adlandırılan bu semptom kümesinde özellikle dikkat, hafıza
ve icra i şlevlerinde (problem çözme, planlama, organize etme) bozulma vard ır
Son yıllarda bu
konuda yapılan çal ışmalar; şizofreni hastalarında
görülen bilişsel işlevlerdeki bozulmanın nöropatolojik temelleri, klinik değişkenler ve alt tiplerle olan
ilişkisi ile hastalığı n seyrine olan etkisine °daldanmıştır (2 Şizofrenide dikkat bozuklu ğunun frontal,
striatal ve talamik bölgelerle ili şkili olduğu belirtilmektedir
( 4,5,6 ).

)•

( 9 ).

Ş izofreni hastaları yaşam olaylarına duyarlıdır ( 10).
Günlük olaylar, kritik çevre faktörleri onlar ı diğer

( 15 ).

( 6,17 ).

Strese karşı duyarlılık epizodik, reaktif özellikler
gösteren, predominant olarak pozitif semptomlar
gösteren hastalık tipinde yüksekken, nöropsikolojik
yetersizlikler negatif semptomlar ın fazlalığını gösteren hastal ığın kronik özelli ği ile ilgilidir. Nöropsikolojik değerlendirmelerin kapsadığı alanlar epizodik hafıza, semantik ak ıcılık, dikkat ölçümü, kompleks bilgi işlenmesinin hızıdır
( 7 ).

Günlük yaşam olaylarında stresörlere karşı verilen
emosyonel reaksiyon deneyim toplama metodu ile
ölçülür. Stres de ğerlendirilirken Olayla Ba ğlantılı
Stres (Event-Related Stress) ve Aktiviteyle Ba ğlantılı Stres (Activity-Related Stres) olmak üzere iki
kategoride incelenir (13 Ş izofrenideki negatif
semptom kümesi psikomotor retardasyon, avolisyon, apati, anhedoni, dikkat eksikli ği ve azalmış
emosyonel dışa vurumdur. Negatif semptomlar kötü
premorbid fonksiyon, erkek cinsi ve dü şük IQ ile
bağlantılıdır ve kötü prognozla ili şkilidir
).

( 7,17 ).
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Mueser ve arkada şları Yaşam Kalitesi Skalas ı ve
Negatif Semptomlar! De ğerlendirme Skalası ile ciddi negatif semptomlar' olan ve olmayan hastalar ı
değerlendirmi ş ve yoğun negatif semptomlar ı olan
hastaları n sosyal uyum, ya şam kalitesi ve dü şünce
bozukluğunun ağırlığı konusunda daha kötü prognoza sahip oldu ğu saptanm ıştır ( 14) Mc Glashan ve
Fenton'un yazd ı kları bir derlemede negatif semptomlar ı n pozitif semptomlardan yar ı bağımsız (sem i - i ndepe n de n t) oldu ğu saptanm ıştır (5,6,7) . Negatif
semptomlar ı n hastal ığın başında de ğişebilece ği gibi
zaman ilerledikçe daha ciddi, stabil ve prognozu belirleyici oldu ğu saptanm ıştır ( 5 '6,7 Konvansiyonel
a ıı tipsikotikler negatif semptomlar üzerine çok az
etkilidir (5 ).

poaktif bölgeler saptam ışlardır (16 . 19) Kim ve arkadaşları drog-naive kronik şizofreni hastalarında düş ük prefrontal ve yüksek talamik ve serebellar beyin kan akımı saptam ışlar ve bu bulgular ın hastal ı ğın süregenliği ile alakalı olmadığı; ilaçla tedavinin
bir sonucu olmadığını saptam ışlardır ( 16,19) . Şizofrenideki negatif semptomlar prefrontal korteksteki yapı sal yetersizlikle ilgilidir ve santral hipodopaminerjik substrat nedeniyle olu şmaktadır. PET görüntüleme çalışmaları ile predominant olarak negatif semptomları olan hastaların hipofrontalite gösterdi ği saptanmıştır (2(3) Predominant olarak negatif semptomları olan şizofreni hastalarının predominant olarak
pozitif semptomlar ı olanlara oranla özellikle de
frontal, temporal ve serebellar bölgelerde daha fazla
metabolizma anomalisi oldu ğu saptanm ıştır (16) Bu
bulgular şizofrenide negatif semptomlardan sorumlu
bölgeler olan kortikobazal, kortikokortikal ganglion;
mezokortikal dopamin ve serebellar-talamik-prefrontal daire ile bağlantılıdı r (18,19,20).
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1981 y ı lı ndan beri şizofrenideki fonksiyonel beyin
görüntüleme yöntemleri hakk ı nda 100'den fazla
makale yay ı nland ı ( 16). Sağlıklı deneklerle kıyasland ığııı da ş izofreni hastalar ı üzerinde yap ı lan PET
(Positron Emission Tomography) ve SPECT (Single
Photon Emission Computed Tomography) çal ışmaları nda bölgesel serebral kan ak ımı (r CBF) ve metabolizması değerlendirilmi ş ve birçok anomali saptanm ış t ı r ( 16). Potkin ve arkada şları sağlıkl ı gönüllülerde ve predominant olarak pozitif semptomlar"
olan ve predominant olarak negatif semptomlar'
olan ş izofreni hastalar ı nda beyin metabolizmas ı nı
incelediler ve her iki şizofreni grubunda da sa ğlıklı
kontrol grubuna oranla yüksek metabolizma h ızına
rastlad ı lar (16 ). Pozitif semptomlar ı olan hastalar
frontal ve temporal loblarda normale oranla daha
yüksek metabolizma h ızı gösterirken; negatif semptomlar' olan hastalar daha dü şük metabolizma h ızı
gösterdiler ( 16) Negatif semptomları olan hastalarda
sağ hernisferde metabolizma h ızı pozitif semptomları olan gruba göre yava şlamıştır; özellikle de tempontl ve prefrontal kortekste di ğer gruplara oranla
dü ş ük gl ııkoz metabolizma h ı zı gösterirken; serebellar korteks ve a şağı derin serebellar nükleusta yüksek glukoz metabolizma h ızı göstermi ştir ( 19) Negati f semptomlar' olan hastalarda serebellar korteksteki metabolizma daha fazlad ır, frontal hipometaboI zma ve yüksek kortikotalamik-serebellar kortikal
dairede anomali vard ı r (16,19) Kishimoto ve arkada ş ları hiç ilaç kullanmam ış akut şizofreni hastaları nda hiperaktif talamik ve cingulate bölgeler tan ımlarken hiç ilaç kullanmam ış kronik şizofreni hastalar ı nda frontal, parietal ve temporal gyruslarda hi-
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Şu an ki çalışmalar göstermi ştir ki kognitif fonksiyonlar strese kar şı emosyonel reaksiyonlar ı değiştirmez (13) Başka bir deyişle ters çevrilmi ş bir ilişki
mevcuttur (13) Nöropsikolojik testlerde iyi performans günlük yaşam olaylarında daha duyarl ı olmayı
getirir (7) . Strese karşı duyarl ılı k bilişsel yetersizliğin bir sonucu de ğildir (7 ). Strese kar şı duyarlılık
hastalığı n daha epizodik tipi ve pozitif semptomların predominansı ile ilgilidir (7) .
.

.

Gerek kognitif yetersizli ğin gerekse strese kar şı aşırı
duyarlılığın hastaları n birinci derece akrabalar ında
da oldu ğu gözlenmiştir ( 1 ).

.

Biliş sel yetersizlikleri olan hastalar kognitif çözüm
bulma terapilerinden yararlan ırlar ( 6 Diğer bir deyişle günlük yaşam olaylarında karşılaşılan güçlüklerle başa çı kma ile ilgili çözümler üzerinde durulur
).

(6) .

.

.
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Mevcut çalışma sonuçlarına göre strese duyarl ılık
ve kognitif yetersizlik aras ındaki bağlantı tam olarak aydınlanmış değildir ve bu iki endofenotip arasında bilinmeyen daha pek çok unsur vard ır. Bu konuda daha çok araştırma yapılması gerekmektedir.
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