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Genel olarak vücudun bozulmu ş bir işlevinin ya da rahatsızlığının nesnel kanıtı olarak tanımlanan nörolojik
silik işaretlerin şizofreni ve anksiyete bozuklu ğu tanısı alan hastalarda görülme sıklığını ve hastalığı n klinik belirtilerine olan etkisini araştırmak amacıyla bu çalışma planlanmıştır. DSM-1V tan ı ölçütlerine göre 60 şizofren,
40 anksiyete bozuklu ğu tanısı alan hasta çalışma kapsam ına alınm ış, bilgi formu, kasa psikiyatrik de ğerlendirme
ölçeği (KPDÖ) ve PANESS (silik nörolojik bulgular için fiziksel ve nörolojik de ğerlendirme ölçeği) uygulanmıştır. Sonuç olarak şizofren hastalarda silik işaretlerden denge, sterognozi, hareket devamlılığı, tekrarlayıcı
hareketler, nystagmus alt ölçek puan ı anksiyete bozuklu ğu olan gruba göre anlamlı ölçüde daha yüksek oldu ğu
bulunmuştur. Bu sonuç bize nörolojik silik i şaretlerin şizofrenide özgüllü ğ ünün oldukça yüksek bir ol-anda olduğunu göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Nörolojik silik i şaretler, şizofreni, anksiyete bozuklu ğu
Düşünen Adam; 1998, 11 (4): 36-41

SUMMARY

pe

This study is planned to determine the prevalance of soft signs which are defined as clinical symptoms of schizophrenia and anxiety disorders and the effect of there signs to the clinical features of schizophrenia and anxiety
disorders and if there is any difference between these two disorders regarding to these signs. For this purpose
60 patients with schizophrenia and 40 patients with anxiety disorder are included in our study and identification
form PANESS (phy,sical and neurologic assessment form soft signs) is pe ıformed to all of them. The subgroup of
soft signs as balance, ısterognosia, movement state, stereotype movements and nystagmus were higher in schizophrenics compared to patients with anxiety disorders. This restalt shows that soft signs are characteristic for
schizophrenia.
Key words: Neurologic soft signs, schizophrenia, anxiety disorders

GIRIŞ

Nörolojik silik işaretler genel olarak "vücudun bozulmuş bir işlevinin ya da rahats ızlığının herhangi
bir nesnel kanıtı ya da görünümü" olarak tarumlamr.
Bir başka deyişle nörolojik bir işaret altta yatan bir
bozukluğun farkedilmesini sağlar (11. Gerçekte altta
yatan bozuklu ğun yerini tam olarak belirleyen i şaAnkara Numune Hastanesi Psikiyatri Klinigi
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retler patognomonik veya belirgin i şaretler olarak tarumlanır (1 '2).
Araştırmacılar, klasik muayene s ırasında bazı hastalarda orta derecede aç ık nörolojik işlev bozukluğunun varlığına karşın, bu patognomonik işaretleri
saptayamacjıklannı belirtmişlerdir. Bir süre sonra bu
işaretler yeniden muayene edildi ğinde işaretlerin
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yok olduğu gözlenmiştir. Bu da silik işaretlerin kalıcı olmadığını, gelişimle giderek kaybolabildi ğini
ve klasik patognomonik i şaretlerle kar şılaştırıldığı nda "minör" olarak adland ırılması gerektiğini göstermektedir (1

sık hata bulunan silik ıı aretler olarak saptanm ıştır (5Karmaşı k motor hareketlerini inceleyen çal ışmalar çok sayıda olmamasına rağmen şizofren hastalarda sıklıkla bozuk olduğu belirtilmiştir (5 ' 1°) .

Geçen yüzyılın başı ndan beri bilinen ve "equivocal
signs" olarak adland ırılan bu işaretler günümüzde de
"soft signs", "soft neurological signs", "nonfocal neurologic signs", "minor neurologic signs gibi adlar
ile ifade edilmektedir. Bu terimlerin her biri bu i şaretlerin bir özelli ğ ini vurgulamakla birlikte son y ıllarda en çok kullanan kavram "soft neurologic
signs" olmuştur (1).

Çocuklarda nörolojik silik i şaretleri de ğerlendirmek
için çeşitli ölçekler geliştirmiştir. Çalışmalar sonucunda silik iş aretlerin psikiyatrik bozukluk göstersin
göstermesin erkek çoculdarda, k ız çocuklara göre
daha fazla oranda görüldü ğü bildirilmiştir (11). Hasta
çocuklarda silik i ş aretlerin impulsitive, distraktibilite
ve bağımlılıkla ilgili olduğu (11
sağlıklı çocuklarda ise asosyallik, motivasyon eksikli ği, iletişim
kurma zorlu ğu ve okuma güçlüğü ile ilişkili olduğu
belirtilmiştir ( ı l).

9)

.

' 2) .

.

Ş izofren hastalarda nörolojik i şaretlerin görece yaygınlığı birçok araştırmanın gündeme getirdiği konulardan biri olmu ştur. Bu ara ştırmalarda ba şlıca,
kapsamlı nörolojik yöntemleri kullananlar oldu ğu
gibi, daha seçici muayene yöntemlerini kullananlar
da olmuştur. Şizofrenide silik i şaretlerin çal ışmasını
ilk kez yapan Bender, şizofren çocuklarda normallere göre silik iş aretlerin daha fazla oranda görüldüğünü bildirmiştir (1). Daha sonra bu konuda yap ılan
çalışmaların çoğunun sonucunda ise şizofrenisi olan
kişilerin diğer psikiyatrik bozukluldara göre daha
fazla oranda nörolojik anormallik gösterdi ği bulunmuştur (13).
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Günümüzde silik işaretlerin hem nörolojik hem de
psikolojik anlamı olduğunu belirten iki düşünce
mevcuttur. Bu i ş aretlerin nöropatoloji konusunda
kesin kanı t olmasa bile nörolojik bir temeli bildirilmiştir. Ayrıca davranış ve öğrenme bozuklu ğu gösteren çoculdarda klinik yarg ıya varmadaki önemi de
bu iş aretlerin psikolojik anlaml ılığı ile açıklanmaya
çalışılmıştır (3)

' 12) ,
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Günümüze dek çeş itli yazarlar taraf ından çok sayıda
nörolojik silik iş aretler bildirilmiş tir. 1966'da Clements minimal beyin bozuklu ğu gösteren çocuklarda 99 farklı işareti silik işaretler olarak de ğerlendirmiştir (1). Genel olarak silik i şaretler (geliş imsel
nörolojik iş aretleri ve (patognorr ıonik işaretlerin hafif görünümlerini temsil eden normal olmayan silik
işaretler) olarak ikiye ayr ılmaktadır. Gelişimsel işaretler geli ş imsel gecikmeyi göstermekle ve ya şın
ilerlemesi ile kaybolmaktad ır. Normal olmayanlar
ise muayene sırasında zor ortaya ç ıkan ve zayıf güvenilirliğe sahip olan i ş aretlerdir. Genel olarak silik
iş aretler motor, duyu, bili ş , dikkat, dil, bellek defisitlerini kapsayan bir çe şitliliğe sahiptir (1 '4).
Cadet ve ark. nörolojik silik i şaretleri mental durum,
kortikal duyu iş aretleri, motor sistem ve ilkel refleksler olmak üzere 4 ana ba şlıkta toplanmıştır. Yule
ve Taylor ise geliş imsel gecikme iş aretleri, nörolojik
ve diğer etkenlere ba ğlı gelişen iş aretler saptanmas ı
güç olan hafif dereceli anormallikler olarak üç gruba
ayırmışlardır (1).

Ayrıca ş izofren hastalarda nörolojik silik bozukluğun seyri konusunda yapılm ış az sayıda çalışma bulunmaktadır. Ş izofren olan ve olmayan hastalar ı 3
yıl sonra tekrar inceleyen bir çal ışmada nörolojik
silik işaretlerdeki hata oran ının düştüğünü, fakat bu
oranın şizofren grupta anlamla derecede oldu ğu belirtilmiştir (14) Bir başka çalışmada ise şizofren hastalar, kronik ve subkronik olarak iki gruba ayr ılmış
ve hastalar 2 ile 10 ay sonra tekrar de ğerlendirildiğinde, çoğunda işaretlerin aynı oranda sürdü ğü göriilmüştür (14)
.

.

Şizofren hastaların çocuklarında da nörolojik silik
işaretlerin görüldüğü ve ergenliğe dek stabil sürdü ğü
belirtilmiştir (15) Rossi ve ark. yapt ığı çalışmada
normal kontrol grubunda ya şın artması ile nörolojik
silik işaretlerde arta oldu ğunu belirtmi şlerdir (2)
Ayrıca cinsiyet yönünden kar şılaştırma yapan a.lışmalarin çoğ unda erkek hastalarda silik i şaretlere
.

.

Yapılan araştırmaların çoğ unda bilateral söndürme,
işitsel-görsel bütünle ş tirme, grafestezi, sterognozi en
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daha fazla rastlanmamas ına karşın, ilişki olmadığını
söyleyen yayınlarda bulunmaktadır (5,7,16,17).

bir alt grup olarak aynl ınasmın daha doğru olabileceği vurgulanmıştır (26) . Bu hastalarda psikozun minimal beyin disfonksiyonunun bir sonucu olarak ortaya çıktığı savunulmu ştur (26) .

Benzer şekilde iki uçlu duygudurum bozukluğu olan
hastalarda da kontrollere göre daha yüksek oranda
görüldüğü belirtilmektedir (18) . Yine obsesif kompulsif bozukluk-ta normal kontrollere göre daha yüksek oranda silik i şaretlere rastland ığı belirtilmiştir
(19) . Obsesif kompulsif hastalarda yap ılan çalışmalarda silik işaretlerin varlığı ile obsesyonun şiddeti
ve tedaviye kötü yan ıt arasında bir ilişki olduğu belirtilmiştir (2°). Psikotik olmayan fakat duygulammlannda oynamalar görülen ki şilerde de silik işaretlerin görüldüğünü bildiren yayınlar bulunmaktadır (8)
.

Ankara Numune Hastanesi Psikiyatri Klini ğin
ayaktan başvuran veya yatarak tedavi gören, DSMIV tanı ölçütlerine göre şizofreni ve anksiyete bozulduğu tanısı alan hastalar çal ışma kapsamına alındı. Denekler poliklini ğe ardarda başvuran hastalar
ile serviste yatan hastalardan seçildi. Çal ışmadan
dışlanma kriterleri:
1. Majör medikal hastalığının olması
2. Organik beyin sendromu olması
3. Nörolojik bozulduğun olması
4. Son iki aydır alkol veya madde kullan ımının olması
5. EKT tedavisi uygulanıyor olması
6. Uygulanan tedavinin yan etkilerinin yoğun olması
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Yine 7 yaşında nörolojik silik i şaretler gösteren çocukların 17 yaşında tekrar değerlendirilmesinde, şizofreniden ziyade anksiyete veya affektif hastal ıklann daha fazla görülmesi nedeniyle silik i şaretlerin
şizofreni hastalığı için özgül olmadığı öne sürülmektedir (13). Sağlıklı kişilerde de % 5 oran ında silik işaretlere rastlandığını bildiren yayınlar da bulunmaktadır (5 '6'21) .

GEREÇ ve YÖNTEM

pe

Woods ve ark. ailelerinde psikopatoloji öyküsü olan
şizofrenlerde silik i şaretlere daha yüksek oranda
rastlandığını belirtmişlerdir (22) . Yine bir başka çalışmada şizofren hastalar ve onların hastalık olmayan birinci derece akrabalan incelenmi ş ve normal
kontrol grubundan daha fazla oranda silik i şaretlere
rastlanm ıştır. Ayrıca şizofren hastaların çocuklarında ve annelerinde de nörolojik silik i şaretlere daha
sık rastlanmıştır (9,22,23)

Bazı araştırmacılar nörolojik silik işaretlerin nöroleptik kullanımı ile ilintili olduğunu söylerken daha
sonra yapılan araştırmaları n sonucunda ise nöroleptik kullanımı ile nörolojik silik işaretler aras ında ilişki olmadığı kanısına varılmıştır (9 '22-25) .
Lateralizasyonu dikkate alarak yap ılan çalışmalarda
ise sağ elini kullanan şizofrenlerin daha çok sa ğ tarafta hata yapt ıkları bunun da şizofren hastalarda sol
hemisfer disfonksiyonu oldu ğunun göstergesi olduğunu belirtmi şlerdir (9) . Nörolojik silik işaretler
gösteren şizofrenlerin çocukluk öykülerinde minimal beyin disfonksiyonu sendromu saptanm ış ve
bu kiş ilerin nöroleptiklerden çok stimulanlara daha
iyi yanıt verdiği gözlenmiştir. Bu nedenlerden ötürü
38

Çalışmaya alınma kriterlerini karşılayan tüm hastalara çalışmanın amacı ve protokolü anlatılarak izinleri alındı. İlk muayenede ruhsal ve nörolojik silik
işaretler araştınldı.
Yaş, einsiyet, doğum ayı, eğitim durumu, medeni
durum, sosyoekonomik durum, ya şamları yer, doğum
komplikasyonları, kullanılan el, hastalık başlangıç
yaşı, hastalık tipi, yatış sayısı, kullanmakta oldu ğu
ilaç ve süresi, fiziksel hastal ık öyküsü, aile öyküsü
bilgilerini içeren araştırmacılar tarafından geliştirilmiş yarı yapılandınlimş bir bilgi formu dolduruldu.
Ayrıca her hastaya KPDÖ (27,28) ve silik işaretlerin
fiziksel ve nörolojik muayene ölçe ği (physical and
neurological examination for soft signs-PANESS)
uygulanmıştır (29) .
Bu çalışmada gruplararas ı doğum mevsimi, eğitim,
medeni durum, yaşanılan yer, ailede psikiyatrik hastalık öyküsü, fiziksel hastal ık öyküsü, kullanılan el,
doğum komplikasyonlan, yatış sayısı Ki-kare testi
ile, PANESS ölçelder de ğerleri t testi ile, ölçelder
arası birbiri ile bağımlı değişkenler Spearmen korelasyon testi ile SPSS paket istatistiksel program ı
uygulanarak ara ştınlmıştır.
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BULGULAR

Tablo 1. Sosyodemografik veriler

Ankara Numune Hastanesi Psikiyatri Klini ğine ardarda ayaktan başvuran veya yatarak tedavi gören ve
DSM-IV tanı sistemine göre şizofreni tanısı almış,
cinsiyet aç ısından eşleştirilmiş, 60 şizofren hasta ile
anksiyete bozuklu ğu tanısı almış 40 hasta çalışma
kapsamına alınmıştı r. Anksiyete bozuklu ğu olan
grubun 6'sı obsesif-kompulsif bozukluk, 1 l'i genel
anksiyete bozukluğu, 15'i panik bozukluk, 8'i fobik
bozukluk tatlıları almışlar idi.

Özellikler
kış
ilkbahar
yaz
sonbahar

45
15
O

33
4

o

75
25
0
0

1
23
31
5

0.057

2

82.5
10
0.25
0.5

1.66
38.3
51.6
0.8

2
15
13
10

0.5
37.5
32.5
2.5

0.06

1
59

1.66
98.3

3
37

7.5
92.5

0.14

38
12
8
2

63.3
20
1.3
0.3

34
6
0
0

85
15

0.04*

55
5

91.6
0.8

40
O

100
O

0.06

13
40
7

21.6
66.6
1.16

27
12
1

67.5
30
0.25

0.0002*

5
3
0
5
13
5
29

0.8
9
0
0.8
21.6
0.8
48.3

13
2
1
3
17
2
2

32.5
0.5
0.25
7.5
42.5
0.5
0.5

0.0001*

52
2
3

86.6
3.3
5
5

40
0
0
0

100
0
O
0

0.12

10
22
7
2
19

16.6
36.6
11.6
0.3
31.6

33
6
1
0
0

82.5
15
0.25
0
0

0.0001*

37
23

61.6
38.3

36
4

90
10

0.001*

Eğitim
okur-yazar de ğil
ilkokul
orta-lise
yüksekokul

Fiziksel hastalık
var
yok

Aile öyküsü

Aile öyküsü (p=0.04), yat ış sayısı (p=0.0001), medeni durum (p=0.0002), meslek (p=0.0001), yerleşim yeri (p=0.001) dışındaki diğer sosyodemografik
verilerde her iki grup aras ında farklılık olmayıp sosyodemografik verilere ait bilgiler Tablo l'de gösterilmiştir.

Meslek

yok
1. derece
2. derece
3. derece

Kullanılan el
sağ
sol

Medeni durum

a

evli
bekar
dul
memur
işçi
serbest
emekli
ev hanımı
çiftçi
işsiz
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Ayrıca nörolojik silik işaretler ile yaş, hastalık süresi
arasındaki ilişki incelenmiştir. Şizofreni tanısı alanlarda BPRS toplam puan ı ile denge (p=0,0001), grafestezi (0.002), hareket devaml ıhğı (p=0.0001), motor hareketler (p=0.0001), nistagmus (p=0.008), sterognozi (p=0.001), tekrarlayıcı hareketler
(p=0.0001) silik iş aretler toplam puan ı (p=0.0001)
arasında pozitif korelasyon bulunmu ştur. Yani hastalarda klinik belirtiler şiddetlendikçe silik işaretlerin puanı da artmaktadır. Hastalık süresi ile sadece
sterognozi puanı arasında pozitif yönde korelasyon

Ank. bozuk.

Doğum mevsimi

Şizofreni grubunun yaş ortalaması 27.5 (sd=7.66),
anksiyete grubunun ya ş ortalamas ı 33.5 (sd=8.99)
olup her iki grup aras ında yaş ortalaması açısından
istatistiksel farkl ılık saptanmamıştır (p=0.58). Hastalık süresi ş izofreni grubunda (ortalama 7.99, sd=
5.89), anksiyete grubundan (ortalama 3.02, sd=3.2)
anlamlı olarak daha yüksek bulunmu ştur (p=0.001).

Nörolojik silik işaretler aç ısından bakıldığında ise,
silik işaretler alt grubundan denge (p=0.0001), hareket devarnhli ğı (1)=0.0001), nistagmus (p=0.002),
tekrarlayıcı hareketler (p=0.0001), sterognozi (p=
0.02) ve motor hareketler (p=0.005) alt puanlar ı ve
silik işaretler toplam puanı (pp=0.002) şizofreni grubunda anksiyete bozuklu ğu grubundan istatistiksel
olarak anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Sadece
grafestezi puan ı açısından her iki grup aras ında istatistiksel farklılık saptanmam ıştır (p=0.48).

Şizofreni

Doğum komplikasyonu
yok
düşük doğum ağırlığı
hipoksi
geçirilmiş travma öyk.

Yati ş sayısı

yok
1 kez
2 kez
3 kez
3'den fazla

Yerle şim yeri

kentsel
kırsal

olduğu saptanmıştır (0.03). Buna karşın anksiyete
bozukluğu grubunda ise BPRS toplam puanı ile silik
işaretler arasında ilişki saptanmamıştır. Şizofren
hasta grubunda benzer biçimde hastal ık süresi ile
grafestezi puan ı arasında pozitif korelasyon bulunmuştur (p=0.03).
TARTIŞMA

Şizofreni etyolojisinde do ğum komplikasyonlarının
önemli rolü olduğu bilinmektedir. Şizofren hasta39
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Tablo 2. Ş izofren ve anksiyete bozukluklu hastalarda silik i şaretler

Şizofren grup

Anksiyete boz. grup

PANESS

Ort.

Sd

Ort.

Sd

p

Sm
Sg
Ss
Sd
Sh
St
Sn

10.30
12.08
4.41
3.3
9.5
9.01
1.88

4.04
5.22
2.56
4.19
4.04
4.45
1.19

8.65
11.85
4.02
0.65
7.57
6.12
1.1

2.69
12.78
0.15
1.29
0.9
0.64
0.3

.005*
.48
.002*
.0001*
.0001*
.0001*
.002*

Toplam

49.83

19.83

38.2

5.83

.002*

Beyin lateralizasyonu ki şinin hangi elini kullandığının saptanması ile belirlenebilmektedir. Bazı araştırmacılar nörolojik silik işaretlerin sol hemisfer disfonksiyonu ile ilişkisi olduğunu söylerken (9) , bunu
desteklemeyen görü şler olmuştur (33) . Bu çalışmada
ş izofren hastalann % 91'i, AB grubunun tümü sa ğ
elini kullanmakla birlikte, el kullanımı açısından
farklılık bulunmamıştır.
Bu çalışmada eğitim düzeyi ile NSİ arasında ilişki
bulunmaz iken Rossi ve ark. (2) şizofren hastalarda
eğitim yılı ile NSİ arasındaki ilişki olduğunu belirtmişlerdir. Fakat bu çal ışmada eğitim yılı olarak alınmamıştır. Nörolojik silik işaretlerin de ğerlendirildiğinde ise; şizofreni ile anksiyete bozukluklarının
farklı klinik tablolar olduğu bilinmektedir. Nörolojik
silik işaretler şizofrenide, diğer psikiyatrik hastal ıklara göre daha s ık görülmektedir (5,10 ,13) Bu işaret_
lerin şizofreniyi tanımlamada % 100 gösterge olduğunu bildiren araştırmacılar vardır (2,13,17,22,23,33,34).

a

larda düşük doğum ağırlığı, hipoksi, kafa travmas ına
rastlanmıştır. AB grupta ise do ğumsal komplikasyon
olmadığı saptanmıştır (p=0.12). Nörogeli şimsel kurama göre ise do ğum komplikasyonlan beyin hasanna neden olduğu ve şizofreni oluşumunu hazırladığı düşünülmekte ise de her iki grup aras ında anlamlı bir farklılık bulunmamas ı bu kurama ters düşmektedir (29 '30) .

mektedir (9) . Bizim çalışmamızda her iki grupta da
hastalık süresi ile nörolojik silik i şaretler arasında
ilişki olduğu saptanmıştır. Bu sonuçta Torrey ve ark.
bulguları ile uyumlu bulunmuştur.
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Hastaneye yatışı en az bir kez olanlar şizofrenlerde
22 kişi, AB grubunda 6 kişi olarak 3'den fazla yatışı
olanlar ise şizofrenilerde 19 kişi, AB'da ise hiçbir
hastada görülmemi ş olup, şizofreni grubunda hastaneye yatış sayısı anksiyete bozukluğu olan gruptan
anlamlı olarak fazla bulunmu ştur (10.0001)., AB
grubunda hastaneye yatan hasta oran ının daha az olması beklenen bir sonuçtar.

Bizim araştırmamızda da grafestezi d ışında diğer
tüm silik işaret alt puanlar ı ve toplam puanının şizofren grupta anksiyete grubundan anlaml ı derecede
yüksek bulunmas ı şizofrenide nörolojik silik işaretlerin önemli ölçüde görüldü ğünü göstermektedir.

Ş izofrenide bilinen gerçeklerden biri de genetik geçişin rolüdür. Anne ve baba hasta ise hastal ığa yakalanma oranı % 46 iken, AB gruplarında % 17-20
arasında değişmektedir (31) . Bu araştırmada ise aile
öyküsü olmayanlar şizofrenlerde 38 ki şi, AB grubunda 34 kişi olarak saptanm ıştır. Birinci derece akrabalarında aile öyküsü olanlar ın oranı şizofrenlerde
12 kişi, AB'da 6 ki şidir. İkinci derece aile öyküsü
olanlar ise şizofrenlerde 8 kişi olup, AB'da hiç bulunmamaktadır. Bu çalışmada da şizofren hastalarda
aile öyküsünün daha fazla görülmesi literatür bilgileri ile uyumludur (32) .

Şizofren hastalarda BPRS toplam puan ı ile nörolojik
silik işaretlerin alt ölçek ve toplam puanlar ı arasında
pozitif korelasyon varken, AB'da BPRS toplam
puanı ile nörolojik silik işaretler toplam puan ı arasında korelasyon saptanrnarru ştır. Yani şizofren hastalarda hastal ık şiddeti arttıkça silik işaretler daha
sık görülmekte iken anksiyete grubu için böyle bir
ilişki söz konusu de ğildir. Her iki grup hastay ı silik
işaretler aç ısından karşılaştıran başka yayına literatürde rastlanmamalda birlikte bu sonuçlar bize şizofrenide nörolojik silik işaretlerin önemli rolü oldu ğunu göstermektedir.

Hastalık süresi çoğu kez hastalığın kronikleşmesi ile
eşdeğer tutuluyorsa da, bu anlamda yeterli bir gösterge de ğildir. Nörolojik silik işaretlerin hastal ık süresinin artmas ı ile görülme oranının arttığı belirtil-
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