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ÖZET
Şizofreni üzerine olan literatürde genellikle hastalığı n kadın ve erkekte benzer oldu ğunun kabul edilmesine
karşı n, günümüzde şizofrenide cinsiyete ba ğlı farklılıklar olduğunu telkin eden kan ıtlar vardır. Bu çalışmada
DSM-III-R'ye göre şizofreni tan ısı almış 60 hastada cinsiyete bağlı semptom farkl ılıkları araştırılm ış ve elde
edilen sonuçlar tartışılm ıştır.
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SUMMARY
However, much of the literatüre on schizophrenia assumes that the illness is similar in men and women, there
is now considerable evidence suggesting that there are gender dillerences in schizophrenia. In this study gender difference in symptomatology in 60 DSM-11I-R diagnosed schizophrenics were investigated and the results were discussed.
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YÖNTEM:

Bu çalışma, Ağustos 1992 ve Aralık 1992 tarihleri arasında A.Ü. Tıp Fak. Psikiyatri Klini ği'nin erkek psikoz katlannda yatarak tedavi gören ve DSMIII-R tanı ölçütlerine göre şizofreni tanısı almış hastalar üzerinde yap ılmıştır. Rastgele örneklem yöntemi ile seçilmiş 30'ar kişilik toplam 60 hasta çal ışma
kapsamına alındı. Denek seçimi 17-60 ya ş arasında
ve en az ilkokul mezunu olan ki şilerle sınırlandınlmıştır. Çalışmada, Derogatis ve ark.lan taraf ından
geliştirilen (7) ve Türkiye'de güvenirlik ve geçerlik
çalışmaları olan (6) SCL-90R (Symptom Check List90-Revised) ölçeği kullanılmıştır. Çalışma kapsamına alınan hastalarla bir ön görü şme yapılmış , araştırmaya ilişkin bilgi verildikten sonra bir klinik psikolog tarafından denekleri tanıtıcı özellikleri içeren Demografik Bilgi Formu doldurulmu ş ve bireysel olarak ölçek verilmi ştir.
SCL-90R ölçe ği semptom boyutlann ın değerlendirilmesi için kullanılmaktadır. Ölçek 90 sorudan
oluşmaktadır. Bu sorular, semptomlara göre gruplanmış 10 alt skala şeklindedir; Somatizasyon (SOM),
Obsesif-Komulsif Davran ışı (O-C), Ki şilerarası Duyarlılık (INT), Depresyon (DEP), Anksiyete (ANX),
Öfke (HCS), Fobik anksiyete (PHOP), Paranoid Düşünce (PAR), Psikotizm (PSY) ve Uyku-Yeme Bozuklukları (A-I). GS İ (A Global Severity Index)
semptom sayısı ve şiddeti hakkındaa bilgi verir ve
toplam puan 90'a bölünerek hesaplan ır. Testler sonu-
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Şizofreni üzerine olan leiteratürde genellikle hastalığın kadın ve erkekte benzer oldu ğunun kabul edilmesine karşın (10,11), Kraepelin zaman ından beri şizofrenide cinsiyete ba ğlı farklılıklar olduğu ileri sürülmektedir (5,15,17). Günümüzde ba şlama yaşı , gidiş ve sonlanış , hastalık-öncesi kişilik ve uyum,
semptomlann ifadesi, aile hikayesi ve biyolojik faktörler gözönüne al ındığında şizofrenide cinsiyete
bağlı , farklılıklar olduğunu telkin eden kan ıtlar vardır. Yapılan araştırmalara göre, şizofren erkeklerde:
Baş langıç (8,12,15,18,24), negatif semptomlar
(3,11), ilaç kötüye kullan ımı (14), antisosyal davranışlar (14,18), kötü prognoz (1,2,5,12,18), hastal ıköncesi ki şilik ve uyum bozulduklan (5,8,12,14,18),
kışın ortaya çıkış (23), hastalık-öncesi nörolojik hasar (4,20); şizofren kadınlarda ise: Geç ba şlangıç(8,15,18,24), daha iyi gidi ş (1,2,10), affektif
semptomlar (3,11,12,18), birinci derece akrabalarda
şizofreni insidans ınm daha sık olması (12,13,17), nöroleptik ilaçlara (19,22) ve aile tedavisine (14) daha
iyi yanıt verme daha sıktır
Biz bu çalışmada şizofreni tan ısı almış kadın ve
erkek hastalarda semptom da ğılımını belirlemek ve
aralarında anlamlı bir farklılık olup olmadığını saptamak istedik. Bu yolla hem hastal ığın heterojenliği ve
hem de tedavinin yürütülmesi ve prognoz bak ımından değerli olabilecek ipuçları elde etmeyi amaçladık.
* Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Psikiyatri Anabilim Dal ı.
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ucu elde edilen kantitatif veriler aras ı farkın önem
kontrolü eşleştirilerek t testi ile yapılmıştır.
BULGULAR:
Araştırma kapsamına alınan kadınlarda ortalama
yaş 31 idi. %13 ilkokul, %57 orta eğitim ve %30
yüksek okul mezunuydu. Medeni durumlar ına bakıldığında, %57 bekar, %27 evli, %3 dul ve %13 bo şanmıştı. %63'ü daha önce en az bir kez psikiyatri kliniğinde yatarak tedavi görmü ştü. %50'si ev hanımı,
%33'ü memur, %10'u i şçi, %7'si ise ö ğrenciydi.
Erkeklerde ortalama ya ş 30 idi ve%30 ilkokul,

%37 orta eğitim, %33 yüksek okul mezunuydu. Medeni durumlarına bakıldığında %53 bekar, %37 evli,
%3 dul ve %7 bo şanmıştı. %67'si daha önce en az bir
kez psikiyatri klini ğinde yatarak tedavi görmü ştü.
%46'sı memur, %17'si i şsiz, %17'si işçi, %10'u öğrenci ve %10'u diğer meslek gruplarına dahildiler.
Tablo Ide izlenebildi ği gibi, SCL-90R'in alt ölçeklerinden elde edilen puan ortalamalan ve standart
kaymalannın t-testi ile karşılaştınlması sonucunda
şizofren kadın ve erkek deneklerin puan ortalamalan
arasında anlamlı ölçüde farklılıklar bulunmamıştır.
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Tablo I. Şizofren Kadın ve Erkek Deneklerin SCL-90R Alt Ölçeklerine Ili şkin Puan
Ortalamalan Farklar ı= t değerleri.

TARTIŞMA:
Bulgulan inceledi ğimizde, istatistiksel olarak anlamlılık düzeyinde olmasa bile, kad ın deneklerin GS İ
ortalama puanlannın erkeklerinkinden daha yüksek
olduğunu görüyoruz. Uyku ve yeme bozukluklar hariç tüm alt ölçeklerde puan ortalamalan, kad ınlarda
erkeklerden daha yüksek ç ıkmıştır. Özelliklede paranoid özellikler ve somatizasyon alt ölçeklerinde farklılıklar anlamlılık düzeyine çok yakla şmaktadır.
Yani çalışma sonuçlarına göre, genel olarak
semptomlar kadınlarda erkeklerden daha şiddetlidir
ve özellikle de paranoid özellikler ve somatizasyon
kadınlarda daha ön plandad ır.
Günümüzde şizofreni artık tek bir hastal ık olarak
kabul edilmemekte, çok de ğişik etyolojiler, klinik
türler, gidi ş ve sonlanış gösteren,değişik tedavi yolları olabilen bir bozukluklar kümesi olarak kabul edilmektedir (16,21). Kadın ve erkekte şizofrenik bozukluğun farklılığı da gündeme gelmeye ve konu hakkında bilgi edinilmeye ba şlanmıştır. Bugün genellik-

le erkeklerde daha ciddi ve nörolojik hasarlar ın daha
fazla olduğu bir formun yayg ın olduğu kabul edilmektedir. Araştırmacılar erkeklerin nörolojik hasarlara yol açan etkenlere daha çok maruz kald ıkları yada beyinlerinin hasara daha yatk ın olmasmdan ötürü
nörolojik defisitlerin görüldüğünü savunmaktad ırlar.
Erkeklerde immatür sinir sisteminin geli şimini daha
yavaş tamamaladığı ve bu yüzden erkek sinir sisteminin nörolojik hasarlardan daha çok etkilendi ğini
öne süren çalışmalarda vardır (17).
Diğer yandan östrojen beyinde serebral korteks
dahil olmak üzere geni ş bir yayılım gösterir ve antidopaminerjik fonksiyona sahiptir. Östrojen düzeyinin
düşmesi ile örneğin premenstual, post menapozal ve
post partum dönemlerde psikotik semptomlar artmaktadır (9). Kadınlarda östrojenin koruyucu etkisinin şizofreninin daha geç ya şlarda ortaya çıkması venöroleptik ilaçlara daha iyi yanıt vermesini sağladığı
öne sürülmektedir (17,19).
Şizofrenide cinsiyete ba ğlı farklılıklar konusun-
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daki bilgilerimiz bugün için yeterli de ğildir. Henüz
kesin sonuçlar elde edilmemi ştir. Çalışma sonuçları= da açık farklılıklar vermeyen bulgularla bu görüşü desteklemektedir. Ancak de ğiş ik ve daha kapsaml ı
ölçüm araçları kullanıldığı nda ve örneklem geni şletildiğinda farklı sonuçlar beklenebilir.
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