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Introduction: Social cognition is a person's ability to configure the 
designs of relationships between themselves and others and to use 
these designs to guide social behaviors in a flexible manner. The 
models that are the most studied and describe social cognition are the 
theory of mind (ToM) and emotion recognition. This study was aimed 
to detect ToM and emotion recognition disorders in schizophrenia 
patients and their first-degree relatives.

Methods: Thirty schizophrenia patients in remission, the first-
degree relatives of schizophrenia patients (n=30), and 30 healthy 
volunteers who were paired with the patients in terms of age and 
duration of education were included in the study. The Positive and 
Negative Symptom Scale (PANSS), Dokuz-Eylül Theory of Mind 
Scale (DEToMS), Reading the Mind in the Eyes test, Facial Emotion 
Identification Test (FEIT), and Facial Emotion Discrimination Test 
(FEDT) were performed by the patients participating in this study.

Results: ToM and emotion recognition were found to be defective in 
the schizophrenia patients and their relatives. The performances of 

ToM and emotion recognition were ranked as the schizophrenia group, 
family group, and control group, from the worst to the best. The 
schizophrenia group showed poor performance in all sub-components 
except irony. In the family group, the empathy subcomponent 
showed similar performance with the control group, whereas the 
subcomponents of the second-order false belief, metaphor, and faux 
pas tests showed similar performance with the patient group. There 
were differences among the three groups in the first-order false 
belief subscale as well as the total DEToMS. The patient and family 
groups showed the poorest performances, whereas the control group 
showed the best performance. 

Conclusion: The detection of ToM and emotion recognition 
disorders in the remission period, regardless of the attack period and 
asymptomatic first-degree relatives, may support the view that the 
period of schizophrenia is an independent continuous variable. 
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ABSTRACT

Amaç: Sosyal biliş, kişinin kendisiyle diğerleri arasındaki ilişkinin tasa-
rımlarını yapılandırabilme, bu tasarımları sosyal davranışları esnek bir 
şekilde yönlendirebilmek için kullanabilme becerisidir. Sosyal bilişi en iyi 
açıklayan ve en çok çalışılan modeller zihin kuramı (ZK) ve duygu tanı-
madır. Bu çalışmada şizofreni hastaları ve birinci derece akrabalarında 
ZK ve duygu tanıma bozukluklarının saptanması amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya 30 remisyonda şizofreni hastası, şizofreni hastala-
rının birinci derece akrabaları (s=30) ve yaş ve eğitim süresi açısından 
hastalar ile eşleştirilmiş 30 sağlıklı gönüllü dâhil edildi. Çalışmaya katılan 
hasta grubuna sosyodemografik ve klinik verileri içeren bilgi formu, 
Pozitif ve Negatif Semptom Ölçeği (PANSS), Dokuz Eylül Zihin Te-
orisi Ölçeği (DEZTÖ),Gözlerden Zihin Okuma Testi, Yüzde Dışa Vu-
ran Duyguları Tanıma Testi (YDTT), Yüzde Dışa Vuran Duyguları Ayırt 
Etme testi (YDAT) uygulandı. 

Bulgular: Şizofreni hastalarında ve akrabalarında ZK ve duygu tanıma-
nın  bozuk olduğu saptandı. ZK ve duygu tanıma performansları kö-

tüden iyiye doğru şizofreni grubu, aile grubu ve kontrol grubu sırasını 
izledi. DEZTÖ alt ölçekleri değerlendirildiğinde İroni dışındaki bütün alt 
bileşenlerde şizofreni hastaları kötü performans gösterdi. Aile grubun-
da Empati alt bileşeni sağlıklı kontrollerle benzer performans gösterir-
ken, İkinci Derece Yanlış İnanç (İDYİ), metafor, faux pas(pot kırma, gaf 
yapma) alt bileşenleri ise hasta grubuyla benzer performans gösterdi. 
Birinci Derece Yanlış İnanç (BDYİ) alt ölçeğinde ise DEZTÖ toplamda 
olduğu gibi her üç grup arasında fark vardı. En kötü performansı has-
ta grubu, daha sonra aile grubu, en iyi performansı ise kontrol grubu 
gösterdi. 

Sonuç: Hem atak döneminden bağımsız olarak remisyon döneminde 
hem de hastalık belirtisi olmayan birinci derece akrabalarda ZK ve duy-
gu tanıma bozukluklarının saptanması, şizofreni için hastalık dönemin-
den bağımsız sürekli bir değişken olabileceği görüşünü desteklemek-
tedir. 

Anahtar Kelimeler: Şizofreni, zihin kuramı, duygu tanıma

ÖZ

GİRİŞ
Sosyal biliş, kişinin kendisi ve diğerleri arasındaki ilişkiyi zihinselleştirmesi ve bu temsilin sosyal davranışlarını yönlendirmesi olarak tanımlanmak-
tadır (1). Bu alandaki sorunlar iş/okul davranışlarını etkilediği gibi, aile ve romantik ilişkileri de etkiler. Sosyal biliş, bağımsız yaşama becerileri ile 
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ilgili işlevselliği de etkiler. Çevreden gelen sosyal ipuçlarını, sosyal fırsatları 
doğru değerlendirmek, evi ve finansal kaynakları idare etmek gibi becerile-
ri öğrenmek için de gereklidir (2,3).

Sosyal biliş duygu tanıma, sosyal bilgi, sosyal algı, atıfsal yanlılık ve zihin kura-
mı alt başlıklarından oluşmaktadır (4). Zihin kuramı ve duygu tanıma sosyal 
bilişi iyi açıklayan ve üzerinde çok çalışılan sosyal biliş alanlarıdır.  Duygu 
Tanıma yüz ifadesinden, ses tonlamasından ya da bu ikisinin birleşmesinden 
elde edilen duygusal bilgilerin yorumlanması, duygusal olarak işlemlenmesi 
ve kullanılmasıdır (4). Zihin Kuramı (ZK), hem diğerlerinin mental durum-
larının kişinin kendi mental durumundan farklı olduğunu anlama, hem de 
diğerlerinin mental durumlarının içeriği (niyet, inanç gibi) ile ilgili doğru çı-
karımlar yapabilme becerisidir (5). 

Frith (6) otizm ile şizofreniyi karşılaştırarak,  özellikle sosyal etkileşim ve 
iletişim alanındaki bozulmaların benzer nitelikte olduğunu öne sürmüştür. 
Şizofreni hastalarında duygu tanımanın bozulduğunu gösteren çalışmalar 
vardır (7,8,9). 

Bazı çalışmalarda şizofreni hasta yakınlarında da ZK bozukluklarının kont-
rollere göre anlamlı olarak daha fazla saptamıştır (10,11,12,13). Bununla 
birlikte şizofreni hasta yakınlarında ZK bozukluğu saptamayan çalışmalar da 
bulunmaktadır (14,15). Benzer şekilde şizofreni hasta yakınlarında duygu 
tanıma defisitlerinin varlığını gösteren (16,17) ve göstermeyen çalışmalar 
(18,19) bulunmaktadır.

Bu çalışmada, şizofreni hastaları ve birinci derece akrabalarında sosyal bi-
lişsel işlevlerdeki olası bozuklukların saptanması amaçlanmıştır. Çalışmada 
şizofreni hastaları, birinci derece yakınları ve sağlıklı kontrol gruplarının zi-
hin kuramı ve duygu tanıma performanslarının birbirinden farklı olduğu 
ve performansların kötüden iyiye doğru, şizofreni hastaları, birinci derece 
hasta yakını, sağlıklı kontrol sırasını izlediği varsayılmıştır.

YÖNTEM
Araştırmaya Nisan 2014-Eylül 2014 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Polikliniğine başvuran, tedavi 
ve takipleri sürdürülen, DSM IV-TR (20) kriterlerine göre şizofreni tanısı 
konulan hastalardan çalışma kriterlerini karşılayan 30 hasta, şizofreni has-
talarının birinci derece akrabaları (s=30) ve yaş ve eğitim süresi açısından 
şizofreni hastaları ile eşleştirilmiş 30 sağlıklı gönüllü dâhil edildi. Her üç 
gruptan da bilgilendirilmiş onam alındı. Araştırma projesi Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır. Çalışmada 
sosyal bilişin atıfsal yanlılık, sosyal algı ve sosyal bilgiyi ölçen testlerin Türk-
çe geçerlik ve güvenirlik çalışması olmadığı için kullanılmamış olup, Türkçe 
geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış zihin kuramı ve duygu tanımayı 
ölçen testler kullanılmıştır. 

Takip edilen şizofreni hastalarından ilkokul mezunu olanlar, 18-55 yaş arasında 
olanlar, remisyon ölçütlerini karşılıyor olanlar (son 6 aydır PANSS’taki her bir 
maddenin ≤3 olması) çalışmaya alınırken, ciddi fiziksel ya da nörolojik hastalığa 
sahip olanlar, alkol ya da madde kullanım bozukluğuna sahip olanlar  ve son 6 ay 
içerisinde EKT uygulananlar çalışmadan dışlanmıştır (hasta grubu).

Şizofreni grubuna alınan hastaların birinci derece yakınları içinden en az 
ilkokul mezunu olanlar, 18-55 yaşları arasında olanlar çalışmaya alınırken, 
herhangi bir psikiyatrik bozukluğa sahip olanlar, ciddi fiziksel ya da nörolojik 
hastalığa sahip olanlar, son bir ay içerisinde bilişsel işlevleri etkileyebilecek 
ilaç kullanma öyküsü olanlar çalışmadan dışlanmıştır (aile grubu).

Yaş ve eğitim süresi açısından şizofreni hastaları ile eşleştirilmiş sağlıklı gö-
nüllüler kontrol grubu olarak çalışmaya alınmıştır. Herhangi bir psikiyatrik 

bozukluğa, ciddi fiziksel ya da nörolojik hastalığı sahip olmayan ve son bir 
ay içerisinde bilişsel işlevleri etkileyebilecek ilaç kullanma öyküsü  olmayan 
kişiler kontrol grubuna alınmıştır. Kontrol grubu hastane personeli ve araş-
tırmacıların yakınlarından alınmıştır (kontrol grubu).

Pozitif ve Negatif Semptom Ölçeği (PANSS)
Kay ve ark. (21) tarafından geliştirilmiştir. Esas uygulama grubu şizofreni 
ve diğer psikotik bozukluklardır. Görüşmeci tarafından yarı yapılandırılmış 
şekilde doldurulan bu ölçek, psikoz hastalarında pozitif ve negatif belir-
tilerle genel psikopatolojiyi değerlendirmekte ve bu belirtilerin düzeyini 
ölçmektedir. Ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalışması Kostakoğlu ve 
ark. (22) tarafından yapılmıştır.

Dokuz Eylül Zihin Teorisi Ölçeği (DEZTÖ) 
Zihin Teorisi yeteneklerini incelemek amacıyla Değirmencioğlu (23) tara-
fından geliştirilmiştir. Ölçek; BDYİ ölçen dört soru, İDYİ ölçen üç soru, ironi 
ölçen üç soru, metafor ölçen iki soru ve faux pas ölçen bir soru içerir. ZK 
yeteneklerinin yanı sıra, ölçeğe hem hikaye hem de resim görevi içerisin-
de beş tane empatik anlayış gerektiren soru da eklenmiştir. Üç resim ve 
yedi hikaye görevi içeren ölçek toplam 18 sorudan oluşmaktadır. Fiziksel 
gerçeklik, sıralama, dikkat gibi zihin teorisi yetisinin gerekmediği iki resim 
ve dört hikaye sorusu içeren altı adet kontrol sorusu bulunmaktadır. Katı-
lımcı kontrol sorularının tümüne doğru cevap veremez ise ölçüm geçersiz 
sayılmaktadır.

Gözlerden Zihin Okuma Testi
Test ilk olarak Baron-Cohen ve ark. (24) tarafından 1997 yılında 25 soru 
olarak yayınlanmıştır. 2001 yılında yayınlanmış gözden geçirilmiş versiyonu 
dört yanıt seçeneği içeren 36 soru içermektedir (25).  Katılımcıdan, ve-
rilen 4 seçenekten resimdeki kişinin zihinsel durumunu en iyi tarif eden 
seçeneği belirlemesi istenmektedir. Seçenekler kompleks emosyonlar ya 
da niyetler üzerinden kurgulanmaktadır. Bu nedenle test emosyon tanıma 
ile zihin kuramı yeteneğinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Testin 
Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Yıldırım ve ark. (26) tarafından 
yapılmıştır. Türkçe form 32 maddeden oluşmaktadır. Puanlama her soru 
için doğru cevaba bir puan verilmesi ile yapılır. Ölçekten alınabilecek puan 
0-32 aralığındadır.

Yüzde Dışavuran Duyguların Tanınması Testi (YDTT)
Ekman ve Friesen’ın (27) çok bilinen siyah beyaz fotoğraflarını kullanılarak 
Kerr ve Neale (28) tarafından geliştirilmiştir. Fotoğraflar değişik duygu dışa-
vurumları gösteren 19 tane siyah-beyaz yüz fotoğrafı içeren bir slayt sunumu 
biçimindedir. Fotoğraflar altı ana duyguyu (neşe, hüzün, öfke, korku, şaşkınlık, 
utanç) içermektedir. Deneğin eline her sorunun karşısında seçenek olarak altı 
ana duygunun yazılı olduğu, 19 maddelik bir yanıt anahtarı verilir. Denekten 
karşısına sıra ile gelen fotoğrafları izlerken her fotoğraftaki duygunun elindeki 
anahtarda yazılı olan altı ana duygudan hangisine en çok uyduğunu işaretlemesi 
istenir. Doğru yanıtlar için 1, yanlış yanıtlar için ise 0 puan alınır. Testten alınabi-
lecek en yüksek puan 19’dur. Türk toplumunda geçerlilik güvenilirlik çalışması 
Erol ve ark. (29) tarafından 2009 yılında yapılmıştır.

Yüzde Dışavuran Duyguların Ayırt Edilmesi Testi (YDAT)
Kerr ve Neale (28) tarafından, 1993 yılında geliştirilmiştir. Altı ana duygu-
yu (neşe, hüzün, öfke, korku, şaşkınlık, utanç) içeren 30 tane siyah-beyaz 
fotoğraf çiftinden oluşur. Denekten her fotoğraf çifti için, iki yüzdeki dışa-
vuran duygunun aynı mı yoksa farklı mı olduğunu ayırt etmesi istenir. Yanıt 
anahtarında her soru karşısında “farklı” ve “aynı” seçenekleri yazılıdır. De-
nek her fotoğraf çifti için elindeki forma aynı ya da farklı seçeneklerinden 
birini işaretler. Yanıt doğru ise 1, yanlış ise 0 puan alınır. Testten alınabilecek 
en yüksek puan 30 dur. Türk toplumunda geçerlilik güvenilirlik çalışması 
Erol ve ark. (29) tarafından 2009 yılında yapılmıştır.
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Ölçme, Değerlendirme, İstatistiksel Analiz Yöntemleri 
Hasta gruplarından elde edilen verilerin analizi  “SPSS for Windows 15.0” 
(Statistical Package for the Social Sciences Inc; Chicago, IL, ABD) istatistik 
paket programı kullanılarak yapıldı. Sayımla elde edilen veriler yüzde olarak, 
ölçümle elde edilen veriler aritmetik ortalama standart sapma şeklinde 
belirtildi.

Kategorik verilerin karşılaştırılmasında Ki-kare testi, grupların sayısal değiş-
kenlerinin karşılaştırılmasında parametrik testlerden One Way ANOVA, 
aralarında fark saptanan grupların ikili karşılaştırılmalarında Tukey HSD testi 
kullanıldı. Tüm analizlerde anlamlılık sınırı 0,95 (<0,05) kabul edildi.

BULGULAR
Çalışmaya katılan bütün grupların cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyleri Tablo 1’de  
verilmiştir. Hasta grubunda bulunanların ortalama hastalık süre-
si 127,93±96,09 ay, hastalık başlama yaşı 22,33±6,73 yıl, tedavisiz ge-
çen süre ise 13,5±18,80 ay olarak saptandı. Ortalama epizod sayısının 
2,96±2,53 olduğu tespit edildi. Hastaların PANNS pozitif puan ortalaması 
10,13±3,50, PANNS negatif puan ortalaması 13,93±2,87, PANNS genel 
semptomatoloji puan ortalaması 25,93±5,16, PANNS toplam puan or-
talaması 50,33±9,27 olarak tespit edildi. Hastaların üçü çoğul antipsikotik 
kullanmaktaydı. 30 hasta 33 antipsikotiği (üç hasta ikili kombine antipsikotik 
olmak üzere) ortalama 237,90±163,46 mg/gün klorpromazine eşdeğer 
dozda kullanmaktaydı. Üç hasta antipsikotik tedavisine ek olarak duygudu-
rum düzenleyici, dört hasta antipsikotik tedavisine ek olarak antidepresan 
kullanmaktaydı.

Dokuz Eylül Zihin Teorisi Ölçeği ve Gözler Testi
Birinci derece yanlış inanç puanı, Toplam DEZTÖ puanı, gözler testi puanı 
gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdi. İkili karşılaştırma-
lara göre; En kötü performansı hasta grubu, daha sonra aile grubu, en iyi 
performansı ise kontrol grubu gösterdi. İDYİ puanı, Metafor puanı, Faux 

Pas puanı gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdi. İkili 
karşılaştırmalara göre; Kontrol grubunun hem hasta grubundan hem de 
aile grubundan daha iyi performans gösterdiği tespit edildi. Empati pua-
nı, gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdi (Tablo 2). İkili 
karşılaştırmalara göre; Hasta grubu, diğer gruplara göre daha kötü per-
formans gösterdi (Tablo 3). İroni puanı, gruplara göre istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık göstermedi.

Yüzde Dışavuran Duyguları Tanıma Testi ve Yüzde Dışavuran 
Duyguları Ayırt Etme Testi
Yüzde dışavuran duyguların tanınması testi ve YDAT testlerinde, istatistik-
sel olarak anlamlı farklılık tespit edildi(Tablo 4). İkili karşılaştırmalara göre; 
En kötü performansı hasta grubu, daha sonra aile grubu, en iyi performansı 
ise kontrol grubu gösterdi (Tablo 5).

TARTIŞMA
Bu çalışmada şizofreni hastalarında ve birinci derece akrabalarında ZK’nın 
bozuk olduğu saptandı. Şizofreni hastalarındaki bozulma ailelerdeki bozul-
madan anlamlı olarak daha yüksekti. 

Bu çalışmada ZK ölçümü için DEZTÖ ve Gözler testi birlikte kullanıldı. Her 
iki testte de en kötü performansı hasta grubu, daha sonra aile grubu, en iyi 
performansı ise kontrol grubu gösterdi. Bundan sonraki tartışma kısmında 
her iki testteki bozulma ZK bozukluğu olarak değerlendirildi.

Tablo 1. Grupların bazı sosyodemografik özellikleri

  Hasta Aile Kontrol 
  (n=30) (n=30) (n=30) Analiz p

Cinsiyet
 Kadın n (%) 15 (%50) 21 (%70) 12 (%40) X²=5,625 0,600

 Erkek n (%) 15 (%50) 9 (%30) 18 (%60)  

Yaş (yıl) Ort.±SS 33±9,97 42,4±14,1 33,13±9,76 F=0,501 0,851

Eğitim (yıl) Ort.±SS 12,1±4,02 9,4±4,36 11,7±3,80 F=0,103 1,00

Ki-Kare testi ve One Way ANOVA testi kullanıldı. SS: standart sapma

Tablo 2. Grupların DEZTÖ ve Gözler Testi puanlarının karşılaştırılması

 Hasta Aile Kontrol 
 (n=30) (n=30) (n=30) 
 Ort±SS Ort±SS Ort±SS F p
BDYİ 3,0±0,94 3,46±0,628 3,90±0,305 13,164 <0,0001

İDYİ 1,20±0,92 1,70±0,87 2,33±0,66 14,088 <0,0001

İroni 1,66±1,09 1,96±0,92 2,20±1,09 1,976 0,145

Metafor 1,13±0,68 1,20±0,76 1,66±0,54 5,661 0,005

Empati 4,20±0,88 4,70±0,59 4,76±0,43 6,509 0,02

Faux pas 0,13±0,34 0,03±0,18 0,40±0,49 8,069 0,001

Toplam DEZTÖ 11,33±2,30 13,06±2,04 15,3±1,70 28,604 <0,0001

Gözler Testi 17,73±4,42 20,86±3,77 24,2±2,51 23,446 <0,0001

One Way ANOVA testi kullanıldı. BDYI: birinci derece yanlış inanç; İDYI: ikinci  
derece yanlış inanç; DEZTÖ: Dokuz Eylül zihin teorisi ölçeği

Tablo 4. Gruplara göre YDTT ve YDAT Testi puanlarının karşılaştırılması

 Hasta Aile Kontrol 
 (n=30) (n=30) (n=30) 
 Ort±SS Ort±SS Ort±SS F p
YDTT 10,66±2,46 12,56±1,99 14,2±1,88 20,671 <0,0001

YDAT 23,40±2,41 24,96±2,55 26,53±1,52 15,051 <0,0001

One Way ANOVA testi kullanıldı. BDYI: birinci derece yanlış inanç; İDYI: ikinci derece 
yanlış inanç; DEZTÖ: Dokuz Eylül zihin teorisi ölçeği

Tablo 3. DEZTÖ ve Gözler Testi puanlarının ikili grup karşılaştırılması

 Hasta x   Aile x  Kontrol x  
 Kontrol, p Hasta, p Aile, p 
BDYİ 0,000 0,025 0,041

İDYİ 0,000 0,056 0,011

Metafor 0,008 0,921 0,022

Empati 0,004 0,013 0,920

Faux pas 0,016 0,542 0,001

Toplam DEZTÖ 0,000 0,004 <0,0001

Gözler testi 0,000 0,004 0,002

Tukey HSD. BDYI: birinci derece yanlış inanç; İDYI: ikinci derece yanlış inanç; 
DEZTÖ: Dokuz Eylül zihin teorisi ölçeği

Tablo 5. YDTT ve YDAT Testi puanlarının ikili grup karşılaştırılması

 Hasta x   Hasta x  Kontrol x  
 Kontrol, p Aile, p Aile, p 
YDTT <0,0001 0,002 0,011

YDAT <0,0001 0,020 0,020

Tukey HSD. YDTT: yüzde dışavuran duyguları tanıma testi; YDAT: yüzde dışavu-
ran duyguları ayırt etme testi
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Şizofreni hastalarında ZK’nın bozulduğunu gösteren çalışmalar vardır 
(30,31,32). ZK bozukluğunun, yalnızca hastalığın atak dönemindeki belir-
tilerle ilişkili durumsal bir belirteç olduğu yorumunda bulunan çalışmalar 
olduğu gibi (33,34,35) hastalığın hem aktif, hem de remisyon döneminde 
sürekli bir belirteç olarak ZK bozukluğu olduğunu bildiren çalışmalar da 
bulunmakta ve bunlar çoğunluğu oluşturmaktadır (10,36,37,38,39,40,41). 
Biz çalışmamızda remisyon döneminde şizofreni hastalarında ZK bozuk-
lukları saptadık. Şizofrenide ZK bozukluğunun atak döneminden bağımsız, 
remisyon döneminde de görülen sürekli bir değişken olduğu yönündeki 
literatürle uyumlu sonuçlar bulduk. 

Bazı çalışmalar şizofreni hasta yakınlarında ZK bozukluklarının kontrollere 
göre anlamlı olarak daha fazla saptamıştır (10,11,12,13). Çalışmamızdan 
farklı olarak iki çalışmada ailelerde ZK bozukluğu saptanmamıştır. Birinci 
çalışmada 79 şizofreni yakını dahil edilmiş ve gözler testi kullanılarak hasta 
yakınlarında bozukluk saptanmamıştır. Karikatür ya da hikaye testlerindeki 
ölçümler, kişinin ZK becerilerinin yanı sıra dikkat, çalışma belleği ile de bağ-
lantılıdır. Bu testlerdeki başarısızlığının tamamını ZK becerilerine atfetmek 
mümkün olmamaktadır. Gözler testi ise spontan yargılama gerektirir. Bu 
çalışmada diğer bilişsel işlevlerin etkisinden bağımsız olarak ZK’nın ölçül-
düğü ve hasta yakınlarında bozukluk saptanmadığı bulunmuş ve bulunan 
sonuç bu açıklamalarla savunulmuştur (14). İkinci çalışmada ise; Cassetta 
ve Goghari (15)  video temelli ZK testleri kullanarak, hasta yakınlarının şi-
zofreni hastalarından farklı olarak gerçek yaşam ilişkilerinde kontrollerden 
farklı olmadıklarını ortaya koymuştur.

Biz çalışmamızda şizofreni hastalarının birinci derece yakınlarında ZK bo-
zuklukları saptadık. Cassetta ve ark. (15) gibi video bazlı yaşamın içinden 
bir test kullanmadık. Bu bulgularla ZK bozukluklarının şizofrenideki has-
talık durumunun bir sekeli olmasından ziyade akrabalarda da görülen ve 
şizofreniye yatkınlık ile ilişkili bir değişken olabileceği görüşünü savunan 
çalışmalarla (10,42).  Benzer sonuçlar elde ettik. Bizim çalışmamızda da 
ZK bozukluklarının hasta yakınlarında mevcut olması, hastalık durumundan 
bağımsız remisyon döneminde de devam ediyor olması nedeniyle şizofreni 
için endofenotip adayı olabileceğini destekleyen sonuçlar elde edilmiştir.

Metodolojide yazı, karikatür ya da video temelli ZK testleri gibi farklı araç-
ların kullanılmasının, çalışmaya alınan hasta yakınları ile hastaların yaşlarının 
farklı olmasının, yaş, cinsiyet ve eğitim gibi karıştırıcı faktörler açısından bu 
iki grup için ayrı ayrı eşleştirilmiş kontrol grubunun alınmamış olmasının 
yapılan çalışmalarda farklı sonuçlar alınmasına neden olabileceği öne sürül-
müştür (43). Ancak ailelerde tespit edilen ZK bozukluklarının ailelerdeki 
şizotipal özellikler ve subsendromal belirtilerden kaynaklanabileceği akılda 
tutulmalıdır. Ailelerde ileride ortaya çıkabilecek hastalıklar da dışlanama-
maktadır (44).

Dokuz Eylül Zihin Teorisi Ölçeği alt ölçekleri ZK bileşenlerini ölçmekte-
dir. BDYİ alt bileşeninde ve DEZTÖ toplamda ise her üç grup arasında 
fark vardı. En kötü performansı hasta grubu, daha sonra aile grubu, en iyi 
performansı ise kontrol grubu gösterdi. Hastalığı ortaya çıkaran, hastalığa 
yatkınlık yaratıcı etmenler hastalarda ailelere göre daha fazla ZK bozuklu-
ğuna yol açıyor olabilir.

Bu çalışmada şizofreni hastalarında ve birinci derece akrabalarında duygu 
tanımanın bozuk olduğu saptandı. Şizofreni hastalarındaki bozulma aileler-
den anlamlı olarak daha yüksekti. Yüzdeki duyguların tanınması söz konusu 
olduğunda duyguyu fark etme yetisi ile birlikte onu isimlendirme yetisi de 
işin içine karışabilir. Bu sorunu aşmak amacıyla duyguların tanınması testi 
yanında duyguların ayırt edilmesi için ayrı bir test geliştirilmiştir. Erol ve ark. 
(29) YDTT ve YDAT testlerini birlikte kullanmayı önermektedir. Bu çalış-
mada duygu tanıma ölçümü için YDTT ve YDAT testleri birlikte kullanıldı. 

Her iki testte de benzer sonuçlar elde edildi. En kötü performansı hasta 
grubu, daha sonra aile grubu, en iyi performansı ise kontrol grubu gösterdi. 
Bundan sonraki tartışma kısmında her iki testteki bozulma duygu tanıma 
bozukluğu olarak isimlendirilecektir.

Şizofreni hastalarında duygu tanımanın bozulduğunu gösteren çalışmalar 
vardır (7,8,9). Ayrıca duygu tanımanın şizofreni atağına ait bir özellik mi 
yoksa ataktan bağımsız şizofreniye ait bir özellik mi olduğu gündeme gel-
miştir. Şizofrenideki duygu tanıma defisitinin atak döneminde olup remis-
yon döneminde olmayacağını savunan çalışmalar olduğu gibi (45,46) re-
misyon döneminde de duygu tanıma defisitlerinin devam ettiğini savunan 
çalışmalar da mevcuttur (16,35,47).

Biz çalışmamızda remisyondaki hastalarda duygu tanıma bozukluğu sapta-
dık. Hastalık durumundan bağımsız remisyon döneminde de devam ediyor 
olması ve şizofreni ailelerinde de duygu tanıma performansının kontrol-
lerden daha kötü olması nedeniyle duygu tanıma bozukluğunun şizofreni 
için hastalığın aktif olduğu dönemden bağımsız, sürekli bir değişken olduğu 
yönündeki literatürle uyumlu sonuçlar bulduk.

Yapılan bazı çalışmalar hasta yakınlarında duygu tanıma defisitlerini kont-
rollere göre anlamlı olarak daha fazla saptamıştır (16,17). Bununla birlikte 
şizofreni yakınlarında duygu tanıma defisiti saptanmayan çalışmalar da mev-
cuttur. Kee ve ark. (18), çalışmasında YDTT, sesten duygu tanıma, video bazlı 
duygu tanıma ve kombine duygu tanıma testleri kullanılmış. Sadece kombine 
test kullanılan grupta duygu tanıma bozukluğu saptanmıştır. Yazarlar aileler-
de bozukluğun sadece komplex testlerle ortaya çıkarılabilecek kadar hafif 
düzeyde olduğunu belirtmişlerdir. Eack ve ark. (19), çalışmalarında hasta ya-
kınlarında anlamlı oranda duygu tanıma defisiti saptamış ancak bu defisitlerin 
prodromal belirtilerle ilişkili olduğunu belirtmişlerdir. Biz çalışmamızda YDTT 
ve YDAT testlerinin her ikisinde de birinci derece akrabalarında duygu ta-
nıma bozukluğu saptadık. Bu bulgularla duygu tanıma bozuklukları şizofreni 
ve başka bir psikiyatrik hastalığı olmayan akrabalarda da görülen şizofreniye 
yatkınlık ile ilişkili bir değişken olabileceği görüşünü savunan çalışmaları des-
tekler sonuçlar elde ettik. Dolayısıyla başka çalışmaların da vurguladığı gibi 
duygu tanımanın şizofreni hastaları için endofenotip adayı olabileceği söyle-
nebilir (47,48,49). Şizofreni hastalarının ailelere göre daha kötü performans 
göstermesi duygu tanıma ile hastalığın ortaya çıkması arasında bir bağlantı 
olduğunu düşündürmektedir. Belki de duygu tanıma bozukluklarının belli bir 
eşiği geçmesi hastalığın ortaya çıkmasına ya da hastalığın ortaya çıkması duy-
gu tanımanın belli bir eşiğin üstüne geçmesine neden olmaktadır. Çalışmalar 
arasındaki farklı sonuçların nedenlerinin; remisyon dönemlerinin standart 
olarak tanımlanmamış olması ve duygu tanımanın farklı testlerle ölçülmüş 
olmasından kaynaklanabileceği Öne sürülmüştür (47).

Çalışmanın Kısıtlılıkları
Çalışma örnekleminde zeka düzeyleri ölçülmeden, klinik olarak zeka geril-
iği saptanmayan katılımcılar seçilmiştir ancak zeka düzeyleri arasında fark 
olabilir, bu da testi uygulama, anlama ve uygun yanıtlar vermeyi etkiliyor 
olabilir.

İkinci kısıtlılığımız nörokognisyonu test eden herhangi bir ölçek kullanıl-
mamış olmasıdır. Sosyal biliş yeteneklerinin ilişkili olduğu beyin bölgelerini 
değerlendiren nörokognitif testlerin çalışmaya dahil edilmesi ve sosyal biliş 
üzerine etkisinin kontrol edilmesi daha güvenilir sonuçlar elde edilmesini 
sağlayabilir. 

Ayrıca hasta grubu ile kontrol grubu olası karıştırıcı faktörler olan yaş ve 
eğitim seviyesi açısından eşleştirilmiş ancak hasta yakını grubu ve kontrol-
ler eşleştirilememiştir. Hasta yakını grubuna uygun eşleştirilmiş bir kontrol 
grubu oluşturulması daha doğru değerlendirme sağlayabilir.
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Katılımcılara aleksitimi ölçeği uygulanmamış olması bir başka kısıtlılıktır. 
Bu ölçüm; bireylerin duygu tanıma, tanımlama ve içe dönük düşünce ye-
teneklerini bir başka ölçümle kontrol etme şansı verebilir. 

Biz çalışmamıza remisyonda şizofreni hastaları dahil ettik ancak hasta-
ların atak dönemindeki belirtilerini değerlendirmedik. Atak döneminde 
farklı belirti kümesi gösteren hastaların bir arada değerlendirilmesi farklı 
sonuçları ortaya çıkarabilir.

Sonuç olarak, çalışmamızda remisyondaki şizofreni hastaları, hastalık be-
lirtisi olmayan birinci derece akrabaları ve sağlıklı kontrol grubunun ZK 
ve duygu tanıma performansları birbirinden farklı olarak tespit edildi ve 
performanslar kötüden iyiye doğru şizofreni grubu, aile grubu ve kontrol 
grubu şeklinde sıralandı.  Hem atak döneminden bağımsız olarak remisyon 
döneminde hem de hastalık belirtisi olmayan birinci derece akrabalarda 
ZK ve duygu tanıma bozukluklarının saptanması şizofreni için endofenotip 
adayı olabileceği görüşünü desteklemektedir.

Duygu tanıma ve ZK şizofreni için endofenotip adayı olabilir ancak 
daha yüksek sayıda katılımcının olduğu, kronik dönem ve yeni atak has-
taların ayrı değerlendirildiği, yaş, cinsiyet, eğitim durumu gibi olası ka-
rıştırıcı faktörlerin etkisi dışlanarak yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır.
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