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ÖZET
Şizofrenik bozuklu ğun çok çeşitliliği psikiyatride uzun süredir araştırmacıların ilgisini çeken konulardan birisi olmuştur. Bu nedenle farklı etyoloji, prognoz ve tedavi yan ıtları ile birlikte olan durumların belirlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda son on yıldır belirli klinik özellikler (Özellikle pozitif
ve negatif belirtiler) ve baz ı laboratuar ölçümleri (Özellikle ventriküler geniş leme) yardım ıyla bir şizofreni
alt-tiplemesi konusunda bir hayli mesafe alınm ıştır. Bu yaz ıda konunun şimdiki durumu gözden geçirilmi ştir.
Anahtar Kelimeler: Şizofreni, pozitif ve negatif belirtiler

SUMMARY

a

The heterogeneity of schizophrenic disorder has long puzzled investigators, who have attempted to identify
components with different etiologies, prognoses and treatment responses. In this context, during the past decade, substantial discussion has been devoted to the utility of subtyping schizophrenia by means of clinical
dimensions such as positive vs negative symtoms and laboratory measures such as ventricular enlargement.
The current status of this issue is reviewed.
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GİRİŞ :
Bugün hala tek bir isimle adland ırılan şizofreninin; psikotik belirtiler, nöroleptiklere verilen k ısmi
yanıt ve görece kötü bir gidi ş gibi bazı ortak özellikleri paylaşan birbirinden farkl ı bir bozukluklar grubu
olabileceği bir çok araştırmacı ve klinisyenin üzerinde anlaştığı bir görüştür. Bu nedenle şizofrenide,
farklı alt tipleri ve süreçleri aydınlatmaya yönelik yoğun bir çaba harcanmaktad ır. Uzun yıllar boyunca bu
çabaların hiç birisi bütünüyle ba şarılı olamamış, ancak özellikle yöntem ve istatistik hatalar ı en aza indirgenmiş, güvenilirlik ve geçerlilikleri kanıtlanmış
araçların kullanıldığı çalışmalardan ve BBT araştırmalanndan elde edilen bulgular ın da yardımıyla şizofreninin pozitif ve negatif olmak üzere iki farkl ı alt
tipinin olduğu yolundaki kanı bir hayli güçlenmiştir
(18,25,26,27,31).
Kreapelin'in ilk olarak demans prekoksu tan ımlamasından itibaren şizofrenide pozitif ve negatif belirtiler arasında bir ayrım sürekli yapılagelmiştir. ICraepelin in çalışması nda örtük bir biçimde var olan bu
ayrım (iradenin zayıflaması ve kişiliğin yozlaşması,
buna karşılık düş ünce, duygu ve davranışta çözülme

biçiminde ortaya ç ıkan iki farklı demans prekoks bozukluğu), Bleuler'in yaz ılarında temel ve yard ımcı
belirtiler olarak daha belirgin biçimde yer alm ıştır
(9). Bundan sonra da değişik yazarlarca benzer bir
aynm yapılmış ancak ilk kez Crow ve ark. bu ayrımı bir şizofreni tipolojisi yaratmak üzere fiilen kullanılabileceğini ve bunun patofizyoloji ve etyoloji çalışmalarında hayli yararlı olacağını ileri sürmü şlerdir.
Aynı yazarlarca şizofreni tipi ve tipli olarak ikiye aynlmıştın Tip I şizofreni; akut ba şlangıç, genellikle
normal entellektüel i şlevler, normal beyin yap ısı, antipsikotik ilaçlara iyi yan ıt, muhtemelen artmış D2
dopaminerjik etkinlik, pozitif belirtilerin belirgin oluşu ve negatif belirtilerin yokluğu ile karakterize iken,
Tip II şizofreni; belirgin olarak negatif belirtiler,
BBT de saptanan yapısal beyin anormallikleri (geni şlemiş serebral ventriküller), sinsi ba şlangıç, entellektüel yozlaşma, antipsikotik ilaçlara kötü yanıt özellikleri göstermektedir. (bkz. Tablo 1). (15,16). Daha
sonra bazı gözden geçirmelerle yine Crow ve ark. tarafından yapılan değişiklikler söz konusu iki sendromun kavramsal içeriklerinde esasl ı dönüşümlere yol
açmamıştır. (bkz. Tablo 2 ve 3) (17,18)

(*) : Bakı rköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi 2. Psikiyatri Birimi
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Tablo 1

Tablo 3

Tip I
Karalcteristik
Belirtiler

Varsanı, hezeyan
düşünce bozukluğu
(pozitif belirtiler)

Affektif düzle şme
konuşma yoksulluğu dürtü
(negatif belirtiler)
Kronik şizofreni,
"defekt" durumu

Nöroleptiklere
yanıt
Gidiş

İyi

Kötü

Reversibl

irreversibl ?

Entellektüel
bozulma

Yok

Bazen var

Olası patolojik
süreç

Artm ış dopamin reseptörleri

Hücre kaybı ve
beyinde yapısal
değişiklikler

Belirtiler

Pozitif

Negatif
(özellikle konuşma
yoksulluğu)

Nöroleptiklere
Yanıt

İyi

Kötü

Entellektüel
bozulma

Yok

Bazen var

Diskinezi

Yok

Bazen var

Altta yatan
patolojik
değişiklikler

1) D2 reseptörlerinde Temporal lobda
artma
hücre kaybı (hipokampusta soma2) ? Amigdalada
tostatin ve kolesisVİP artışı
tokinin hücrelerinde ve parahipokampal girustaki
hücrelerde

a

En yaygın olarak Akut şizofreni
görülen hastalık
tipi

Olası nöroendok- ? Azalm ış gonadotro- Apomorfine körpin yanıtı
leşmiş GH yanıtı
rin karşı

cy

(Crow 1980)

Tablo 2

Tip II

Tip I

Tip II

(Crow 1987)

DEĞERLENDİRME

Tip II

pe

Tip I

Karakteristik
Belirtiler

Hezeyan varsanı
(pozitif belirti)

Affektif düzleşme
konuşma yoksulluğu (negatif belirtiler)

Nöroleptiklere
yanıt

İyi

Kötü

Gidiş

Potansiyel olarak
Reversibl

İrreversibl ?

Entellektüel
bozulma

Yok

Bazen var

Anormal istemd ışı Yok
hareketler

Bazen var

Artmış D2 Dopamin Temporal lob yaOlası patolojik
süreç reseptörleri pdarmda (hipokampus, amigdala, parahipokampal girus) hücre
kaybı
(Crow 1985)

1982'de Andreasen (2) ve Andreasen ile Olsen
(3) yay ınladıldan makalelerde, negatif ve pozitif aynmına ilişkin daha ileri açıhmlara olanak verecek bir
ölçütler dizgesi önermi şlerdir. Hemen ardı ndan da
1983'de Andreasen tarafından negatif belirtileri değerlendirme ölçeğ i (SANS) ve 1984 'de de pozitif
belirtileri değerlendirme ölçe ği (SAPS) geliştirilmiştir (5,6).
SAPS ta; varsan ılar, hezeyanlar, pozitif formal
düşünce bozukluğ u ve tekrarlayan garip ya da dezorganize davranış olmak üzere dört ana grup tan ımlamışken; SANS ta; affektif düzle şme, düşünce yoksulluğ u (alogia), anhedonia-asosyallik apati-isteksizlik (avolition) ve dikkat bozuklu ğu olmak üzere
beş ana grup tanı mlanmıştır. Andreasen ve arkada şlarına göre; pozitif şizofreniye SAPS'daki gruplardan
en az herhangi ikisinin belirgin varl ığı ve SAPS 'daki gruplardan hiçbirisinin belirgin olarak varolmaması tanımlamaktad ır. Pozitif ve negatif şizofreni ölçütlerini karşı lamayan veya her ikisinin ölçütlerini
de karşılayan hastalar kar ışık (mixed) şizofreni olarak adlandınlmaktadır (8).
Diğer yandan, Şizofrenide pozitif/negatif ayr ımına ilgi arttıkça aynmın klinik geçerliliğine ilişkin
tartışmalar da çoğalmaya ve konuyu değişik boyutla-
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nyla gündeme getirmeye ba şlamıştır. Çoğu şizofrenik hastada her iki belirti grubunun ayn ı anda bulunması, bunların birbirinden bağımsız olarak varoluşunu sorgulayan çalışmalara kaynakl ık etmiştir (35,41).
Örneğin; Andreasen ve ark'n ın (8) bir üçüncü kategori olarak karışık (mixed) şizofreniyi önermelerine
benzer biçimde, pozitif/negatif ayr ımının aşırı basitleştirme olacağı ve şizofreni belirtilerinin daha dogru
bir biçimde pozitif, negatif ve dezorganize tip olarak
üç farklı sendrom halinde ayr ılmasının daha uygun
düşeceği ileri sürülmüştür (28,32).
Negatif belirtilerin de ğerlendirilmesi ve derecelendirilmesi konusunda da yo ğun bir çaba harcanmaktadır. Baz ı yazarlar; birincil ve sürekli negatif
belirtilerle ba şka etmenlere ikincil olarak geli şen negatif belirtiler aras ında bir ayrım yaparak; birincil ve
sürekli olanları defisit belirtiler olarak adland ırmayı
önermektedirler. Ayn ı yazarlar şizofrenin sözkonusu
defisit ve defisit olmayan biçimlerinin ay ırdedilmesi
amacıyla bir ölçütler dizgeside geli ştirmişlerdir. Buna göre defisit sendromlu şizofreni ölçütleri;

Yapılan çalışmalarda, pozitif belirtilerin herhangi
bir yapısal beyin bozuklu ğu ile ilgili olmadığı ve bu
hastaların bilişsel işlevlerinin normal olduğu vurgulanmıştır (4,7,15). Ancak son zamanlarda, pozitif belirtilerle sol silvian fissür genişlemesi arasında güçlü
bir paralellik oldu ğunu ileri süren (30) ve pozitif belirtileri temporal lob anormalliklerine ba ğlayan çalışmaların (40) artışı da dikkat çekmektedir. Di ğer taraftan, önceleri basit bir biçimde (Crow'un önerdi ği
haliyle) Tip 1 (pozitif) şizofrenideki patolojik süreç
genel anlamda artm ış dopamin reseptörleri olarak kabul edilmişken, bugün pozitif tip için daha özgül olarak D2 reseptörlerindeki/etkinli ğindeki artış saptanabilmiştir (18).
Asıl olarak ventriküler geni şleme (daha çok lateral ve III. ventriküller), artm ış ventrikül beyin oran ı
ve daha az oranda da yüzeysel sulkus geni şlemesi
(bazen de kortikal atrofi olarak isimlendirilmektedir)
biçiminde ortaya ç ıkan yapısal beyin bozuklu ğunun
belirgin negatif belirtileri olan hastalarda daha s ık
olarak görüldüğü, keza bilişsel işlev bozukluklarının
da bu hastalarda daha s ık olduğu vurgulanmıştır
(15,36,39).
Ancak son zamanlarda ad ı geçen yapısal beyin
bozuklu ğu ile (artmış ventrikül-beyin oranı) negatif
belirtiler arasında, pozitif belirtilerle oldu ğundan daha önemli bir paralellik olmad ığını gösteren çal ışmalara da rastlanmaktad ır (8). Negatif şizofrenide
de; yukarıda anılan yapısal değişiklik bulgularıyla
yetinilmeyerek yapılan araştırmalarda; temporal lobdaki parahipokampal girus ve hipokampustaki kolesistokinin ve somatostatin hücrelerinin kayb ından
(18) dopaminerjik düzeneklerdeki etkinlik azalmas ı
(38) ve artm ış MAO etkinliğin (29) kadar bir dizi
bulgu saptanmıştır.
Yapılan bir dizi çalışmada; pozitif belirtili hastalarla karşılaştırıldıklarında negatif belirtili hastalar ın
eğitim düzeylerinin dü şük olduğu ve başarısız bir çalışma/iş deneyimine sahip oldukları, hastalık-öncesi
uyumlannın daha kötü olduğu ve prognozlarmın iyi
olmadığı vurgulanmıştır (33,34).
Konuyla ilgili olarak yay ınlanan bir makalede,
şizofreninin erken yaşta başlamasının ileride negatif
belirtilerin ortaya çıkmasının kuvvetli bir delili olduğu savlanmıştır (19).
Ş izofreninin defisit sendromunun klinik izdüşümlerinin araştınldığı bir çalışmada; defisit hastaların daha kötü hastalık-öncesi uyum ve daha çok nörolojik işaretle karakterize olduklar ı gösterilmiştir
(11). Negatif belirtilerin belirgin bir entellektüel bozulma ve davran ış yozlaşması ile birlikte gitmesinden hareketle bütün bu özelliklerin topluca bir defekt
durumuna (defect state) gönderimde bulundu ğu da
ileri sürülmektedir (18)
Negatif ve pozitif belirtilerle şizofrenlerin konu ş-
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1) DSM-III şizofreni ölçütlerini doldurmak
2) Aşağıdaki negatif belirtilerden en az ikisinin bulunması
a) Kısıtlı duygulanım
b) Azalmış emosyonel kapasite
c) Merakta azalma ve ilgi kayb ı ile giden konu ş
ma yoksulluğu
d) Amaçlılıkta azalma
e) Toplumsal istekte azalma
3) Negatif belirtileri a şağıdakilerden hiçbirisi bütünüyle açıklamamaktadır
a) Depresyon ve anksiyete
b) Ilaç etkisi
c) Çevresel yoksunluk
4) Adı geçen negatif belirtilerin iki veya daha fazlas ının değişik bileşimleri önceki 12 ay boyunca bulunur
ve bu belirtiler klinik stabilite dönemleri esnas ında
da, psikotik alevlenmelerin iyile şmesi esnasında da
daima vardır. Bu belirtiler geçici akut psikotik da ğılma dönemlerinde tespit edilemeyebilinir.

PATAFİZYOLOJİ ve KLİNİK ÖZELLİKLER

Buna göre sadece 1. ölçütü dolduran hastalar negatif belirtisiz şizofreni; 1,2 ve olas ılıkla 4. ölçütü
dolduranlar ancak 3. ölçütü doldurmayanlar ikincil
negatif belirtili şizofreni olarak tan ımlanmaktad ır.
Ölçütlerin tamam ını dolduran hastalar ise defisit
sendromlu şizofrenik olarak de ğerlendirilmektedir
(13).
Negatif belirtilerin ölçümünde kullan ılan ölçeklerin değerlendirildiği makalelerde; uygun olmayan
duygulanım ve dikkat bozukluğunun negatif belirti
olarak dü şünülmemesi gerekti ği, konuşma yoksulluğu ve anhedoninin birle şik ve kesin bir tanımdan
yoksun olduğu, bu nedenle depresyon ve akinezi ile
kanşabileceği uyarıları yapılmaktadır (20,23).
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ma (speech) ve dilsel (linguistic) özellikleri aras ındaki ilişkilerde de araştırılmış ve yayınlanan bir makalede; sözdizimsel (syntactic) yetkinlikteki yetersizliğin negatif belirtilerle birlikteli ğinin daha yüksek
oranda olduğu gösterilmiştir (37)
Yapılan bir başka araştırmada ise; konu şma esnasmda anlatılan konunun düzenleni şi ve konuya hakimiyet bakımından (theamatic organisation of speech) negatif ve pozitif belirtili şizofrenikler aras ında
anlamlı bir fark bulunamam ış, ancak hem pozitif belirti kabul edilen konu şma bozulduğu (çağrışımlarda
gevşeklik), hem de negatif belirti kabul edilen konu şma bozukluğunun (konuşma yoksulluğu) çıkarsamada bulunma yeteneğindeki (inferential thinking) bir
azalma ile birlikte oldu ğu gösterilmiştir (1).
TEDAVİ
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Pozitif belirtilerin; artm ış merkezi dopaminerjik
etkinlik ile birlikte görülmesi bulgusuyla uyarl ı bir
biçimde nöroleptiklere yan ıtının da görece daha iyi
olduğu ileri sürülmüştür (7).
Ancak negatif belirtilerin de nöroleptik tedavisiyle belirgin biçimde azalabildi ği ve nöroleptik tedavisiyle tedavinin sonland ırılması esnasında gözlenen
yatışma ve alevlenmelerin hem pozitif hem de negatif belirtiler aç ısından benzer kal ıplar içinde ortaya
çıktığı, bu anlamda bir süreklilik oldu ğu belirtilmektedir (10,12,22). Yine de negatif belirtilerin tedavisinin hala ciddi bir sorun olu şturduğu ve kimi hallerde
değişik farmakolojik ajanların (L-dopa, amfetamin,
propranolol gibi) denenmesinin yararl ı olabileceği
belirtilmektedir (14,21,24).
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SONUÇ
Şizofrenik bozuklu ğun çok-çeşitliliğini aydınlatmaya yönelik olarak hem nörobiyolojik hem de fenomenolojik düzeyde yürütülen çal ışmalarda kullanılan
görece kaba ölçüm ve teknikler kal ıcı sonuçlar vermekten henüz uzaktır. Giderek daha da geli şen yöntemlerle beyindeki temel düzeneklere ili şkin bilgimiz
arttıkça şizofreninin alt tiplerini belirleyebilme olanaklarımız da artacaktır. İncelikli nörobiyolojik ölçümler yanında özenli klinik tan ımlamalar, dikkatli
hasta seçimi ve uzun-erimli yaklaşımlar bu süreci bir
hayli kısaltacaktır.
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