
GİRİŞ
Bilişsel işlevlerde bozulma, şizofreninin temel belirtilerinden biridir. Şizofrenide en sık etkilendiği düşünülen bilişsel işlevler; yürütücü iş-
levler, dikkat, algısal/motor işlemleme, dikkati sürdürme, sözel öğrenme, sözel ve uzamsal işlem belleği ve sözel akıcılıktır (1,2,3). Şizofreni 
hastalarındaki bilişsel bozukluk sosyal ve mesleki yetenekleri, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir (4).

Zihin kuramı (ZK), insanın sosyal etkileşiminde rol oynayan sosyal-bilişsel yetilerin en önemlilerinden birisini anlatmak için kullanılan bir 
kavramdır (5). ZK, başkalarının görünen davranışlarını zihinsel durumlarına atıfla açıklayabilme yetisi olarak tanımlanmıştır. ZK daha sonraki 
çalışmalarda iki alt türde ele alınmıştır. Premack ve Woodruff tarafından yapılan ZK tanımı, bugün sosyal-bilişsel ZK diye anılan türe kar-
şılık gelmektedir (6). Sosyal-bilişsel ZK, başkalarının zihinsel durumunu, davranışlarına bakarak çıkarsama becerisidir. Sosyal-algısal ZK ise 
başkalarının zihinsel durumunu yüz ifadesi, ses tonu gibi algısal uyaranlara anlam atfederek çıkarsama becerisidir (5). Ağırlıklı olarak, yanlış 
inanç testleri sosyal-bilişsel ZK işlevini ölçerken, Gözler Testi sosyal-algısal ZK işlevini ölçmektedir (7,8). Şizofrenide ZK bozukluğuna iliş-
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Amaç: Bu çalışmanın amacı şizofreni hastalarında yürütücü işlevlerden 
olan seçici dikkat, yanıt inhibisyonu ve bilişsel esneklik işlevleri ile sos-
yal-bilişsel ve sosyal-algısal Zihin Kuramı (ZK) işlevleri arasındaki ilişkiyi 
ve şizofreni hastalarında seçici dikkat, yanıt inhibisyonu ve bilişsel esnek-
liğin ZK işlevleri açısından yordayıcı etken olup olmadığını incelemektir.

Yöntem: Şizofreni tanısı bulunan 47 hasta ve 42 kişiden oluşmuş kont-
rol grubuna demografik bilgi formu, WKET, Stroop Testi, Gözler Testi, 
İmayı Anlama Testi; ayrıca şizofreni grubuna Pozitif ve Negatif Sendrom 
Ölçeği uygulandı.

Bulgular: Şizofreni grubunun, Gözler Testi ve İmayı Anlama Testi’nden, 
kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük puan aldığı saptandı. Şi-

zofreni grubunda Gözler Testi puanı ile yaş ve WKET perseveratif hata 
arasında anlamlı derecede negatif; eğitim süresi ve WKET tamamlanan 
kategori arasında anlamlı derecede pozitif korelasyon vardı. Şizofreni 
grubunun Gözler Testi’nden aldığı puanı yaş ve bilişsel esneklik işlevinin 
yordadığı saptandı.

Sonuç: Şizofreni tanılı hastalarda sosyal işlevselliğin sağlanmasında 
önemli rolü olan sosyal-algısal ZK işlevi, bilişsel esneklikle yakından ilişki-
lidir ve bilişsel esneklikteki bozulma ZK işlevini yordayabilir.

Anahtar kelimeler: Şizofreni, yürütücü işlevler, sosyal-bilişsel zihin ku-
ramı, sosyal-algısal zihin kuramı.

ÖZ

Introduction: The aims of the current study are to investigate the rela-
tionship between selective attention, response inhibition, and cognitive 
flexibility that are among executive functions and sociocognitive and 
socioperceptual theory of mind (ToM) functions and also to inves-
tigate whether selective attention, response inhibition, and cognitive 
flexibility are predictive factors for ToM functions in patients with 
schizophrenia.

Methods: Forty-seven patients diagnosed with schizophrenia and 
a control group consisting of 42 individuals were administered de-
mographic information form, Wisconsin card sorting test (WCST), 
Stroop test, Eye test, Hinting test. Positive and negative syndrome scale 
was applied to the schizophrenia group. 

Results: In comparison to the control group, the schizophrenia group 

performed significantly worse on Eyes test and Hinting test. Eyes Test 
score and age, WCST perseverative error scores were significant-
ly negatively correlated; education and WCST categories achieved 
scores were significantly positively correlated in patients with schizo-
phrenia. Age and cognitive flexibility were found to predict the Eyes 
test score in patients with schizophrenia.

Conclusions: ToM functions that are important in maintaining so-
cioperceptual functioning are closely related with cognitive flexibility, 
and impairment in cognitive flexibility may predict the ToM functions 
in patients with schizophrenia.

Keywords: Schizophrenia, executive functions, socio-cognitive theory 
of mind, socio-perceptual theory of mind
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kin yapılan meta-analiz çalışmaları, şizofreni hastalarındaki ZK kusurunun 
etki boyutunun çok büyük olduğuna işaret etmektedir (9,10,11). 

Bazı araştırmacılar, sağlıklı insanlarda ZK testleri sırasında aktive olan ve 
ZK işlevleri ile ilgili olan beyin bölgeleri ve özel nöral modüller olduğunu 
ileri sürmektedir (12,13). Bu bağlamda, şizofrenideki ZK işlevi bozuklu-
ğunun bilişsel işlevlerin dışında ve ötesinde, ZK modülü ile ilgili olduğu 
öne sürülmüştür (14,15). 

Ancak sağlıklı kontrollerde yapılan çalışmalar; yürütücü işlevler, öğrenme, 
çalışan bellek gibi bilişsel işlevlerin, ZK testlerindeki performansla ilişkili 
olduğunu göstermektedir (5). Bununla birlikte şizofrenide görülen biliş-
sel işlevlerdeki bozulma ile ZK işlevleri arasında nasıl bir ilişki olduğu tar-
tışılmakta ve daha çok çalışma yapılması gerektiği belirtilmektedir (16). 

Bu çalışmanın amacı; şizofreni hastalarında yürütücü işlevlerden olan se-
çici dikkat, yanıt inhibisyonu ve bilişsel esneklik işlevleri ile sosyal-bilişsel 
ve sosyal-algısal ZK işlevleri arasındaki ilişkiyi incelemek; şizofreni has-
talarında seçici dikkat, yanıt inhibisyonu ve bilişsel esneklik işlevlerinin 
ZK işlevlerini yordayıp yordamadığını belirlemektir. Çalışmanın hipotezi; 
şizofreni hastalarında seçici dikkat, yanıt inhibisyonu ve bilişsel esneklik-
teki bozulmanın sosyal-bilişsel ve sosyal-algısal ZK işlevlerini yordadığıdır. 

YÖNTEM
Örneklem: Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından hazırlanan Ruhsal Bo-
zuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı-Yeniden Gözden Geçirilmiş Tam 
Metni’ne (DSM-IV–TR) göre şizofreni tanısı bulunan 47 hasta ve hastane 
sağlık kuruluna çeşitli nedenlerden dolayı sağlıklı olduğuna dair sağlık kurulu 
raporu almak amacıyla başvurmuş, cinsiyet, yaş ve eğitim süresi açısından 
eşleştirilmiş 42 kişiden oluşan kontrol grubu çalışmaya dahil edilmiştir (17). 
Çalışmaya alınma ölçütleri; 18-65 yaş arası olma, klinik değerlendirmeye 
göre akut psikotik alevlenme döneminde olmama, son 6 ay içerisinde 
elektrokonvülsif tedavi yapılmamış olma, alkol ve madde kötüye kullanı-
mı ya da bağımlılığına sahip olmama, kafa travması öyküsü, bilişsel işlevleri 
etkileyebilecek merkez sinir sistemi hastalıkları ve mental retardasyona 
sahip olmama, nöropsikolojik testlerin uygulanabilmesi için ileri derecede 
göz bozukluğu ve renk körlüğüne sahip olmama ve okur-yazar olma olarak 
belirlenmiştir. Çalışma etik kurulu tarafından onaylanmış, çalışmaya katılan-
lardan yazılı bilgilendirilmiş onam alınmıştır. Ölçekler araştırmacılardan bir 
psikiyatrist, testler ise bir psikolog tarafından uygulanmıştır. Hastalara aşa-
ğıdaki form, ölçek ve testler uygulanmıştır.

Demografik Bilgi Formu: Tarafımızca oluşturulan formla tüm katı-
lanlara; bireyin yaşı, cinsiyeti, eğitim süresi, şizofreni grubundakilere ayrıca 
hastalık süresi sorulmuştur.

Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği (PNSÖ): Ölçek 30 maddelik ve 
yedi puanlı şiddet değerlendirmesi içeren yarı-yapılandırılmış bir görüşme 
ölçeğidir (18). Ölçeğin Türkçe güvenilirlik ve geçerlilik çalışması yapılmıştır 
(19). Çalışmamızda Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeğinin pozitif, negatif, 
genel psikopatoloji alt ölçek puanları, toplam puanı değerlendirmeye alın-
mıştır. PNSÖ’nün bu çalışma için şizofreni grubundaki güvenirlik Cronba-
ch’s Alpha katsayısı 0.82 olarak hesaplandı.

Wisconsin Kart Eşleme Testi (WKET): WKET, yetişkinlerde so-
yutlama/sorun çözme ve alınan geribildirimlere göre davranışlarda deği-
şiklik yapmayı değerlendiren bir testtir. Strateji oluşturma ve iptal etme 
yeteneğiyle bilişsel esneklik gibi frontal lob işlevlerini değerlendirir. İlk şekli 
Berg tarafından 1948’de geliştirilmiş, teste son şekli Heaton ve ark. (20) 
tarafından verilmiştir. WKET’nin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması 
yapılmıştır (21). Bu çalışmada WKET’in perseveratif hata ve tamamlanan 

kategori ölçümleri kullanılmıştır. Bu çalışma için kullanılan ölçümlerin güve-
nirlik Cronbach’s Alpha katsayısı 0.84 olarak hesaplandı.

Stroop Testi: Bu test, algısal kurulumu, değişen talepler doğrultusunda 
ve bir “bozucu etki” altında değiştirebilme becerisini; alışılmış bir davranış 
örüntüsünü bastırabilme olarak tanımlanan yanıt inhibisyonunu, olağan ol-
mayan bir davranışı yapabilme yeteneğini ve seçici dikkati ölçmektedir. İlk 
kez Stroop tarafından geliştirilmiş olan bu testin Türkçe geçerlik ve güve-
nirlik çalışması yapılmıştır (22,23). Çalışmamızda yanıt inhibisyonu ve seçici 
dikkati değerlendirmek için Stroop 5 süre ve Stroop 5 hata ölçümleri kul-
lanılmıştır. Bu çalışma için kullanılan ölçümlerin güvenirlik Cronbach’s Alpha 
katsayısı 0,71 olarak hesaplandı.

Gözler Testi: Gözlerden Zihin Okuma Testi, duygu tanıma yetilerini 
değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş ve 2001 yılında yeniden gözden ge-
çirilmiştir (24,25). Kişilerin sadece yüz çevresini gösteren otuz altı adet re-
simden oluşmaktadır. Türkçe geçerlik güvenilirlik çalışması yapılmıştır (26). 
Bu çalışmada güvenilirlik katsayısı düşük bulunan iki maddenin çıkarılması 
nedeniyle testin Türkçesi, 1 alıştırma maddesi ile birlikte, 32 maddeden 
oluşmaktadır. Her bir resim için bir doğru yanıt ve üç çeldirici olmak üze-
re dört seçenek bulunmaktadır. Uygulama sırasında katılımcıya “resimdeki 
her bir çift göz için kişinin düşündüğü ya da hissettiğini en iyi tarif eden 
seçeneği işaretleyin” yönergesi verilir. Test uygulaması sırasında katılımcılara 
testteki sorularda geçen ifadeler ile bu ifadelere yakın anlamdaki sözcükle-
rin olduğu bir sözlük de verilir. Her sorunun yalnızca bir doğru yanıtı vardır. 
Değerlendirmede doğru yanıtlanan soru sayısı esas alınır. Alınan puanın 
yüksek olması sosyal biliş ve ZK yetilerinin iyi olduğu anlamına gelmektedir. 
Gözler Testi’nin bu çalışma için güvenirlik Cronbach’s Alpha katsayısı 0,93 
olarak hesaplandı.

İmayı Anlama Testi (Hinting Test): Bu çalışmada ikinci sıra ZK iş-
levini değerlendirmek amacıyla Corcoran ver ark. (27) çalışmalarındaki 
hikayelerden birisi kullanılmıştır. Bu hikaye ile deneğin, dolaylı olarak söy-
lenmiş olanın arkasındaki gerçek niyeti anlama yetisi değerlendirilmektedir. 
Deneğe “Elif ’in doğum günü yaklaşmaktadır. Babasına ‘Hayvanları, özellikle 
de köpekleri çok seviyorum’ der” şeklindeki paragraf okunur ve “Elif böyle 
söylerken, aslında neyi kast etmektedir?” diye sorulur. Bu aşamada doğru 
yanıt vermesi halinde iki puan alır. Eğer doğru yanıt veremezse öyküye “Elif, 
doğum günümde hayvan dükkanı açık olur mu baba?’ diye sorar” şeklinde 
devam edilerek “Elif babasının ne yapmasını istiyor?” diye sorulur. Eğer bu 
aşamada doğru yanıt vermesi halinde 1 puan verilir. Bu aşamada da doğru 
yanıt veremezse 0 puan alır. Bu hikaye ülkemizde yapılmış bir çalışmada da 
kullanılmıştır (28). İmayı Anlama Testi’nin bu çalışma için güvenirlik Cron-
bach’s Alpha katsayısı 0,66 olarak hesaplandı.

İstatistiksel Analiz
Sayısal değişkenlerin normal dağılıp dağılmadıklarının saptanması amacıyla 
Shapiro-Wilk testi uygulanmıştır. Gruplar; normal dağılan değişkenler açı-
sından t-test, normal dağılmayan değişkenler açısından Mann Witney U 
Testi ve kategorik değişkenler açısından ise ki-kare testi ile karşılaştırılmıştır. 
ZK testleri ile sosyodemografik veriler, ölçekler ve kognitif testler arasın-
daki ilişkinin saptanması için, veriler normal dağılmadığından, Spearman ko-
relasyon analizi, kontrol grubunda ise veriler normal dağıldığından Pearson 
korelasyon analizi yapılmıştır. Her iki grup için Gözler Testi ve İmayı Anlama 
Testi’nden aldıkları puanı ayrı ayrı yordayan etkenlerin saptanması amacıyla 
ZK işlevleri üzerinde etkili olduklarından gruplar arasından fark olup olma-
dığına bakılmaksızın yaş, cinsiyet ve eğitim süresi değişkenleri ve kontrol 
grubu ile yapılan karşılaştırmalarda anlamlı fark saptanan ve korelasyonu 
anlamlı olan değişkenler bağımsız değişkenler (Gözler Testi için Stroop 5 
süre, Stroop 5 hata, WKET tamamlanan kategori, WKET persevratif hata 
ve İmayı Anlama Testi için Stroop 5 süre, Stroop 5 hata, WKET tamamla-
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nan kategori, WKET persevratif hata) olarak alınıp çoklu doğrusal (lineer) 
regresyon (stepwise metodu) analizi uygulanmıştır. İstatistiksel anlamlılık 
düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir.

BULGULAR
Şizofreni ve kontrol grupları arasında cinsiyet, yaş ve eğitim süresi açısından 
fark saptanmadı (sırasıyla; χ²=0,122 ve p=0,727; t=1,002 ve p=0,319; z=-
0,559 ve p=0,549) (Tablo 1). Şizofreni grubunda yaş 20 ila 52 yıl, eğitim 
süresi 4 ila 20 yıl arasında, kontrol grubunda ise yaş 22 ila 61 yıl, eğitim 
süresi 1 ila 17 yıl arasında idi. Şizofreni hasta grubunun PNSÖ toplam pu-
anı 59,64±24,02 (30 ila 112 arası), PNSÖ pozitif puanı 13,98±6,48 (7 ila 
30 arası), PNSÖ negatif puanı 16,15±7,62 (7 ila 33 arası) ve PNSÖ genel 
puanı 29,81±12,69 (16 ila 68 arası) olarak saptandı.

Gruplar bilişsel testler açısından karşılaştırıldığında; Stroop 5 süre, Stroop 
5 hata, WKET tamamlanan kategori ve perseveratif hata açısından şizof-
reni ve kontrol grubu arasında anlamlı fark saptandı (sırasıyla; z=-4,130 
ve p<0,001; z=-2,503 ve p<0,01; z=3,915 ve p<0,001; z=-3,480 ve 
p<0,001). Gruplar ZK testleri açısından karşılaştırıldığında; şizofreni gru-
bunun, Gözler Testi ve İmayı Anlama Testi’nden, kontrol grubuna göre an-
lamlı derecede düşük puan aldığı saptandı (sırasıyla; t=-6,818 ve p<0,001; 
z= 5,144 ve p<0,001) (Tablo 2). 

Şizofreni grubunda; Gözler Testi puanı ile yaş ve WKET perseveratif hata 
arasında anlamlı derecede negatif (sırasıyla; r=-0,383 ve p<0,05; r=-0,377 
ve p<0,01), eğitim süresi ve WKET tamamlanan kategori arasında an-
lamlı derecede pozitif korelasyon saptandı (sırasıyla; r=0,325 ve p<0,05; 
r=0,415 ve p<0,01) (Tablo 3). İmayı Anlama Testi ile diğer değişkenler ara-
sında anlamlı korelasyon saptanmadı. Kontrol grubunda; Gözler Testi puanı 
ile yaş, Stroop 5 süre ve Stroop 5 hata arasında anlamlı derecede negatif 
(sırasıyla; r=-0,407 ve p<0,01; r=-0,414 ve p<0,01; r=-0,353 ve p<0,05), 
WKET tamamlanan kategori arasında anlamlı derecede pozitif korelasyon 
saptandı (r=0,331 ve p<0,05). Kontrol grubunda; İmayı Anlama Testi puanı 
ile Stroop 5 süre arasında anlamlı derecede negatif (r=-0,424 ve p<0,01), 
WKET tamamlanan kategori arasında anlamlı derecede pozitif korelasyon 
saptandı (r=0,308 ve p<0,05). 

Şizofreni grubu için İmayı Anlama Testi açısından kurulan çoklu doğru-
sal regresyon analizinde bağımsız değişken olarak alınanlardan hiçbirinin 

Tablo 1. Şizofreni ve kontrol gruplarının cinsiyet, yaş ve eğitim süresi 
açısından karşılaştırılması

 Şizofreni  Kontrol İstatistiksel 
 (n=47) (n=42) test

Kadın/Erkek (n) 24/23 23/19 χ²=0,122  p=0,727

Yaş yıl (ort±ss) 39,28±7,32 37,43±10,00 t=1,002  p=0,319

Eğitim süresi  11 (5-12) 11 (5-12) z=-0,559  p=0,549 
(ortanca/%25-75)  

Ort: ortalama; ss: standart sapma

Tablo 2. Şizofreni ve kontrol gruplarının bilişsel testler ve ZK testleri açısından karşılaştırılması

 Şizofreni ort±ss/ortanca (%25-75) Kontrol ort±ss/ortanca (%25-75) İstatistiksel test

Stroop 5 süre 36,6±13,27 25,31±6,83 z=-4,130   p<0,001

Stroop 5 hata 4,09±4,40 2,05±2,37 z=-2,503   p<0,01

WKET tamamlanan kategori 2,38±2,07 4,26±2,05 z=3,915   p<0,001

WKET perseveratif hata 42,98±27,17 21,74±11,12 z=-3,480   p<0,001

Gözler Testi toplam 15,21±5,73 22,36±4,10 t=-6,818   p<0,001

İmayı Anlama Testi puanı 0,85±0,78 1,71±0,51 z=5,144   p<0,001

ZK: zihin kuramı; Ort: ortalama; ss: standart sapma; WKET: Wisconsin Kart Eşleme Testi

Tablo 3. Şizofreni ve kontrol grubunda; ölçekler, kognitif işlevler ve ZK testleri arasındaki korelasyon 

 Şizofreni  Kontrol 

 Gözler testi İmayı anlama testi Gözler testi İmayı anlama testi

Yaş -0,383** -0,123 -0,407** -0,067

Eğitim süresi 0,325* 0,183 0,096 0,065

Hastalık süresi -0,245 -0,243 --- ---

PNSÖ Total 0,110 -0,034 --- ---

PNSÖ Pozitif 0,001 -0,078 --- ---

PNSÖ Negatif 0,025 -0,032 --- ---

PNSÖ Genel 0,135 -0,068 --- ---

Stroop 5 süre -0,207 -0,185 -0,414** -0,424**

Stroop 5 hata -0,050 0,078 -0,353* -0,272

WKET tamamlanan kategori 0,415** 0,260 0,331* 0,308*

WKET perseveratif hata -0,377** -0,214 -0,241 -0,273

ZK: zihin kuramı; PNSÖ: Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği; WKET: Wisconsin Kart Eşleme Testi; *p<0,05; **p<0,01
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modelde son basamağa kadar yer almadığı belirlendi. Şizofreni grubu için 
Gözler Testi açısından çoklu doğrusal regresyon modelindeki varyans ana-
lizi sonucunda, modelin uygun olduğu saptandı (F=12,596 ve p<0,001). 
Şizofreni grubunun Gözler Testi’nden aldığı puanı; bağımsız değişkenlerden 
yaş ve WKET tamamlanan kategorinin yordadığı (sırasıyla; β=-0,323 ve 
p<0,01; β=1,225 ve p<0,01) saptandı (Tablo 4). 

Kontrol grubu için Gözler Testi ve İmayı Anlama Testi açısından çoklu doğ-
rusal regresyon modelindeki varyans analizi sonucunda, modelin uygun ol-
duğu saptandı (sırasıyla; F=7,960 ve p<0,01; F=8,752 ve p<0,01). Kontrol 
grubunun Gözler Testi’nden aldığı puanı; bağımsız değişkenlerden yaş ve 
Stroop 5 sürenin (sırasıyla; β=-0,143 ve p<0,05; β=-0,214 ve p<0,05), 
İmayı Anlama Testi’nden aldığı puanı ise Stroop 5 sürenin yordadığı (β=-
0,031 ve p<0,01 saptandı (Tablo 5). 

TARTIŞMA
Çalışmamızda şizofreni hastalarının, Stroop ve WKET ile değerlendirilen 
yürütücü işlevler, Gözler Testi ve İmayı Anlama Testi ile değerlendirilen ZK 
işlevleri açısından sağlıklı kontrollere göre daha kötü performans gösterdiği 
saptanmıştır. Çalışmamızın bu sonuçları şimdiye kadar yapılmış birçok çalış-
manın sonuçları ile uyumludur (1,2,3,9,10,11,29). 

Çalışmamızda şizofreni hastalarında ve kontrol grubunda yaş ile Gözler 
Testi arasında negatif, şizofreni hastalarında eğitim süresi ile Gözler Testi 
arasında pozitif korelasyon olduğu, yaşın artmasının her iki grup için de 
Gözler Testi’nde kötü performans göstermeyi yordadığı saptanmıştır. Sağ-
lıklı kişilerde de eğitim düzeyinin artmasının Gözler Testi performansın-
da artma ile ilişkili olduğu daha önceki çalışmalarda gösterilmiştir (26,30). 
Şimdiye kadar duygudurum bozuklukluğu hastalarında yapılmış çalışmalar-
da, yaşın Gözler Testi performansını etkilemediği saptanmış ve bu sonuç 
Gözler Testi performansının bilişsel işlevlerden çok emosyonel alanla ilgili 
olması şeklinde yorumlanmıştır (31,32,33). Şizofreni hastalarında yaşın art-
masının Gözler Testi performansındaki kötüleşmeyi yordaması, hastalığın 
gidişatında duygudurum bozukluklarından farklı olarak, sosyal-algısal ZK iş-
levinin de etkilendiğini gösteriyor olabilir. Ancak bunun saptanabilmesi için 
duygudurum bozukluğu ve şizofreni hastalarını kapsayan çalışmalara ihtiyaç 
bulunmaktadır. 

Çalışmamızın temel amacı; şizofreni hastalarında seçici dikkat, yanıt inhi-
bisyonu ve bilişsel esneklik işlevleri ile sosyal-bilişsel ve sosyal- algısal ZK 
işlevleri arasındaki ilişkiyi incelemek; şizofreni hastalarında seçici dikkat, 
yanıt inhibisyonu ve bilişsel esneklik işlevlerinin, ZK işlevleri açısından 
yordayıcı etken olup olmadığını belirlemektir. Çalışmamızda; şizofreni 
hastalarında Gözler Testi puanı ile WKET perseveratif hata arasında an-
lamlı derecede negatif, WKET tamamlanan kategori ile anlamlı derecede 
pozitif korelasyon olduğu, şizofreni hastalarında bilişsel esneklik düzeyi-
nin Gözler Testi’nde iyi performansı yordadığı belirlenmiştir. Şizofreni 
hastalarında ZK işlevi ile yürütücü işlevlerin birbirlerinden bağımsız şe-
kilde bozulduğunu bildiren çalışmalar olduğu gibi şizofrenide ZK yetile-
rindeki bozulmanın sadece düşük zeka düzeyi ile açıklanamayacağı ve bu 
durumun bilişsel işlevlerin bozulması ile ilişkili olabileceği de belirtilmekte-
dir (14,15,34,35). Şizofreni hastalarında ZK işlevlerinin bilişsel işlevlerden 
bağımsız şekilde bozulduğunu bildiren bazı çalışmalar, ZK işlevlerinin bu 
işleve özel modüllerce gerçekleştiğini ileri sürmektedir (14,15). Yapılan bir 
çalışmada da, incelen yürütücü işlevler kontrol edildiğinde bile ZK işlevle-
rindeki bozulmanın şizofreni hasta grubunda bulunmayı yordadığı bildiril-
miştir (36). Ancak bu sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde, çalışmamızın, 
şizofreni hastalarında özellikle sosyal-algısal ZK işlevleri ile dorsolateral 
prefrontal korteks işlevi olduğu düşünülen bilişsel esneklik işlevinin bir-
birinden ayrı tutulamayacağı ve dolayısıyla ZK işlevlerinin modüler bir yapı 
ile açıklanamayacağı görüşünü desteklediği söylenebilir. Prefrontal ve me-
dial temporal korteks ZK işlevleri ve yürütücü işlevler bakımından önemli 
beyin bölgeleridir (37). Yürütücü işlevlerden özellikle bilişsel esneklikte rol 
alan nöral yapıların, sosyal-bilişsel ve sosyal-algısal ZK işlevlerinde de rol 
oynamaları olasıdır. Ayrıca çalışmamızda şizofreni hastalarında ZK işlevleri 
ile belirti şiddetini ölçen PNSÖ arasında korelasyon saptanmazken, bilişsel 
esneklik ile korelasyon saptanmış olması, ZK ve bilişsel esneklikte bozulma-
nın şizofreninin çekirdek belirtileri arasında olabileceği tartışmasına katkı 
sağlayabilecek niteliktedir. Çalışmamızda kontrol grubu için ise Stroop Test 
ile ölçülen yanıt inhibisyonunun hem soyal-bilişsel hem de sosyal-algısal ZK 
işlevini yordadığının saptanması, bilişsel esneklik ile sosyal-algısal ZK işlevi 
arasındaki ilişkinin şizofreni için daha geçerli olduğuna işaret etmektedir. 

Çalışmamızda bilişsel esneklikte bozulma ile Gözler Testi performansı ara-
sında korelasyon saptanmış olmasına karşın İmayı Anlama Testi performan-
sı ile korelasyon saptanmamış olması ilginç bir sonuç gibi görünmektedir. 
WKET, genel olarak bilişsel esnekliği ölçen bir testtir ve sosyal-bilişsel ZK 
işlevini ölçen İmayı Anlama Testi performansı ile korele olması daha bek-
lenir bir sonuçtur. Regresyon analizi sonuçları ile birlikte çalışmamızın bu 
sonucu şizofreni hastalarında sosyal-bilişsel ZK işlevinden çok sosyal-algısal 
ZK işlevinin bilişsel esneklikle ilişkili olduğuna işaret etmektedir. Ancak çalış-
mamızda kullandığımız İmayı Anlama Testi’nin ikinci sıra ZK işlevlerini ölçen 
testler içerisinde görece daha kolay bir test olması ve puanlama aralığının 
dar olması gibi etkenler de çalışmamızın sonuçlarını etkilemiş olabilir. 

Çalışmamızın kısıtlılıkları arasında; şizofreni hastalarının, karıştırıcı bir 
etken olabileceğinden, tümünün ilaç kullanıyor olması, ZK işlevleri ile 

Tablo 4. Şizofreni grubunda Gözler Testi için doğrusal regresyon analizi

  Bağımlı değişken Gözler testi

Bağımsız değişkenler β SH St.β p

Yaş -0,323 0,094 -0,412 <0,01

WKET tamamlanan kategori 1,225 0,333 0,443 <0,01

Constant  24,964 3,835 -- <0,001

WKET: Wisconsin Kart Eşleme Testi; β: beta; St. β: standardize beta; SH: 
standardize hata; Gözler testi için R2=0,603

Tablo 5. Kontrol grubunda Gözler Testi ve İmayı Anlama Testi için doğrusal regresyon analizi

Bağımsız değişkenler Bağımlı değişken

                         Gözler testi                       İmayı anlama testi

 Β SH St.β p Β SH St.β p

Yaş -0,143 0,056 -0,349 <0,05 --- --- --- ---

Stroop 5 süre -0,214 0,082 -0,357 <0,05 -0,031 0,011 -0,424 <0,01

Constant  33,139 2,757 -- <0,001 2,511 0,279 --- <0,001

β: beta; St.β: standardize beta; SH: standardize hata; Gözler testi için R2=0,290; İmayı anlama testi için R2=0,180
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ilgili olabilecek seçici dikkat, yanıt inhibisyonu ve bilişsel esneklik dışın-
daki diğer bilişsel ve yürütücü işlevlerin değerlendirilmemiş olması ve 
şizofreni grubu için Klinik Global İzlenim Ölçeği’nin uygulanmamış olması 
sayılabilir. Ayrıca eğitim seviyesi açısından alt sınırın okur-yazar olma şek-
linde seçilmesi yürütücü işlevlerdeki performansı etkilemiş olma olasılığı 
çalışmamızın diğer kısıtlılığıdır. 

Sonuç olarak; şizofreni hastalarında sosyal işlevselliğin sağlanmasında 
önemli rolü olabilecek ZK işlevleri, yürütücü işlevlerle yakından ilişkilidir 
ve bilişsel esnekliği de içeren dorsolateral prefrontal korteks işlevlerin-
deki bozulmalar ZK işlevlerini yordama gücüne sahiptir. Bu nedenle ge-
rek şizofreninin kendisi gerekse de ilaç kullanımı nedeniyle ortaya çıkabi-
lecek bilişsel bozulmaların hastaların ZK işlevlerini de etkileyebileceği göz 
önünde bulundurulmalıdır. 
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