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ÖZET 

Şizofreni ile ilgili yapılan genetik çalışmaların en önemli sonuçlarından biri, şizofrenik bozuklukların şizofreninin 
tanı ölçütlerinin ötesinde, şizofreniye bir dereceye kadar benzeyen bozuklukların bir yelpazesini içerdiğiydi. Bu 
nedenle şizofreniye yatkınlığı olan bireylerin belirlenmesi, şizofreni ile ilişkili bu bozuklukların sınırlarının çizilmesi 
ve ş izofreninin etiyopatogenezinin açıklanmasında önemli bir araştırma konusu olmuştur. Bu araştırmaların 
sonucunda, ş izofreniye yatkınlığı olan bireylerin yer aldığı ş izofreni ile ilişkili bozuklukları temsil etmesi amacıyla 
“şizofreni spektrumu” terimi ortaya atıldı. Belirli kişilik bozuklukları bu yelpazenin psikotik olmayan kısmını 
oluştururken, ş izofreni yelpazenin en ağır ve açıkça psikotik olan tarafını temsil etmekteydi. Aslında şizofreni 
spektrumu teriminin önerilmesinden birkaç yıl önce, genetik yatkınlık zemininde, negatif belirti ve nöropsikolojik 
bozuklukların olduğu; ancak psikoz olarak izlenmeyen, gizli ve hafif bir beyin işlev bozukluğu sendromu olan 
“şizotaksi” tanımlanmıştı. Şizotaksiden yola çıkılarak şizofreni spektrumu kişilik bozukluklarının sınırları belirlen-
meye başlandı. Bu gözden geçirmede şizofreniye bir şekilde yatkınlığı olan, fakat psikotik olmayan bireylerin yer 
aldığı şizofreni spektrumu kişilik bozuklukları hakkında elde edilen bilgiler sunulmuştur. 
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SCHIZOPHRENIA SPECTRUM PERSONALITY DISORDERS 

ABSTRACT 

One of the most important consequences of the genetic studies of schizophrenia is that the schizophrenic 
disorder cannot be restricted to the diagnostic criteria of schizophrenia but also consists of the spectrum of 
disorders somewhat similar to schizophrenia itself. Defining the individuals susceptible to schizophrenia became 
an important research topic in assessing the borders of the spectrum of disorders somewhat similar to 
schizophrenia and in explaining the ethiopathogenesis of schizophrenia. As a result of these researches, the term 
“schizophrenia spectrum” was suggested to represent schizophrenia related disorders, including individuals 
susceptible to schizophrenia. While certain personality disorders were the non-psychotic part, schizophrenia 
represented the most severe and psychotic part of the spectrum. In fact a few years before the term 
“schizophrenia spectrum”, a condition called “schizotaxia” was described as an ambiguous and mild brain 
dysfunction syndrome, which was not viewed as psychotic, but contained negative symptoms and neuro-
psychologic disorders on genetic liability basis. And with the term schizotaxia, delineation of schizophrenia 
spectrum personality disorders has been initiated. The aim of this overview is to give information about 
schizophrenia spectrum personality disorders including the non-psychotic individuals who are susceptible to 
schizophrenia. 
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ŞİZOFRENİ SPEKTRUMU KİŞİLİK BOZUKLUKLARI 

Şizofreni, nüfusun yaklaşık %1’ini etkileyen, 
genellikle 25 yaşından önce başlayıp yaşam 
boyu süren, iki cinsiyeti ve tüm sosyal sınıfları 
etkileyen bir bozukluktur. Klinik görünüm ve 
etiyoloji açısından heterojen ve karmaşıktır. 
Etiyolojisi, gelişimi, fizyopatolojisi ve tedavisi 
halen tam olarak bilinmemektedir. Şizofreni 
genetiği ile ilgili en temel soru, bozukluğun 
ailesel olup olmadığıdır. 1967 yılındaki bir 
gözden geçirme çalışmasında Zerbin-Rudin, 
şizofreni hastalarının birinci derece akraba-
larında yapılmış 17 büyük aile çalışmasını 
incelemiştir. 1980 yılında en az dokuz büyük 
çalışma daha bildirilmiştir. Tüm bu çalışmalar 
anlamlı olarak şizofreni hastalarının yakın akra-
balarında şizofreni riskinin, genel toplumdaki 
riske göre oldukça yüksek olduğunu göster-
miştir.1,2-9 1980’li yılların başından itibaren yapıl-
maya başlanan daha modern aile çalışma-
larının sonuçları ise, yöntemleri açısından daha 
tatmin edicidir. Bu çalışmalarda da bozukluğun 
ailesel yığılımı kontrol grubunun birinci derece 
akrabalarına göre oldukça yüksek gibi görün-
mektedir. Bu son yapılan çalışmaların tümünde 
kontrollerin akrabalarında şizofreni görülme riski 
ortalama olarak %0.5-%1 arasında iken, çalış-
maların çoğunda şizofreni hastalarının akraba-
larında bu risk %3-%7 arasında değişmektedir. 
Fakat elimizdeki kanıtlar, ş izofreniye ailesel 
yatkınlığın sadece dar olarak tanımlanan şizof-
reni riskini değil, aynı zamanda, belirli kişilik 
bozuklukları ve olasılıkla bazı şizofreni dışın-
daki psikotik bozuklukların riskini de artırdığını 
düşündürmektedir.  

      Şizofreninin sınırlarının çizilmesi, Bleuler’in 
(1911), Kraepelin’in tanımladığı “dementia 
praecox”a ilişkin bazı temel özelliklerin açık 
olmayan şekilde başka bireylerde de gözlediği 
dönemden beri tartışmalı bir konu olmuştur. İlk 
kez ş izofreni kavramının iki önemli mimarı 
Kraepelin ve E. Bleuler, hastaların yakın akra-
balarının, hiçbir zaman psikotik olmamakla 
birlikte, şizofreniyi klinik olarak andıran bazı 
tuhaf veya sıra dışı kişiliklerinin olduğunu belirt-
mişlerdir. O zamandan beri, farklı araştırma-
cıların da benzer gözlemleri olmuştur. Bleuler, 
şizofreni hastalarının sosyal olarak itici ve 
bilişsel olarak garip özelliklerini taşıyan, fakat 

açık psikotik belirtileri olmayan bu akrabalarını 
sınıflandırmak için "şizoid" terimini kullanmıştır. 
Fakat bu terimin kullanımı şizofreni hastalarının 
akrabalarının ötesine geçince, şizofreni ile olan 
özgül ilişkisini kaybetmiştir.10 Bunun üzerine 
"borderline şizofreni" veya "psödonörotik şizof-
reni" gibi yeni terimler oluşturulmaya başlan-
mıştır. 1962 yılında Rado, şizofreni benzeri 
özelliklerinin ve özellikle ortak genetik yapıla-
rının olduğunu varsaydığı bireyleri tanımlamak 
için "şizotipi" terimini ortaya atmıştır.10 Aynı yıl 
içinde Meehl ise, şizotipinin şizofreninin varyan-
tı olan bir kişilik yapısı olduğunu ileri sürmüştür. 
Şizotipinin klinik görünümleri değişse de, şizof-
reni gelişmesine neden olan geni taşıyan her-
hangi bir bireyde “şizotaksi”nin mevcut olduğu-
nu belirtmiştir.11

      Şizofreni ile ilişkili kişilik bozuklukları olarak 
adlandırılabilecek durumlarla ilgili ilk çalışmayı 
yapan Kety ve arkadaşlarının, şizofreni ile 
birlikte “bir ölçüde genetik olarak aktarılan” tüm 
bozuklukları kapsayan “şizofreni spektrumu” 
terimini ortaya atmasından sonra, bu spektrum 
kapsamına hangi bozuklukların alınmasının 
gerektiği önemli bir araştırma konusu haline 
gelmiştir.12 Kety ve arkadaşları, ş izofreni tanısı 
konan evlatlıklar ve onların biyolojik ve evlatlık 
edinen anne-babaları ile yaptığı çalışmalar 
sonucunda ş izofreni spektrumunun en azından 
kısmen genetik geçişli olduğu sonucuna var-
mıştır.  

      DSM-III’ün ortaya çıkışı ile birlikte ilk kez 
şizofreni spektrumu kişilik bozukluklarının 
ölçütlerini belirleme girişiminde bulunulmuştur. 
Şizoid kişilik bozukluğu kavramına alışıldıkça, 
“psödonörotik şizofreni” ve “borderline şizofreni” 
“borderline sendrom” adı altında toplanmaya 
başlandı.13 Fakat borderline terimi genel olarak 
dürtüsel, affektif özellikleri olan, stabil olmayan 
ilişkiler kuran ve psikoz benzeri gerilemeye 
uğrayan kişiler için kullanılıyordu. Bunun üzeri-
ne Spitzer ve arkadaşları,14 “borderline send-
rom”u Kety ve arkadaşlarının evlatlık çalışma-
larında tanımladığı şekliyle, “latent şizofreni” 
kavramını temel alarak “şizotipal kişilik bozuk-
luğu" ve dürtüsel, affektif instabilite gösteren, 
bozulmuş kişilerarası ilişkileri olan sınır hasta- 
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ların özelliklerini taşıyan “stabil olmayan kişilik 
bozukluğu” olarak ayıracak ölçütler geliştirdi.  

      Şizofreni spektrum bozuklukları terimi ile 
ortaya çıkan görüşe göre, şizofreni ayrı bir 
bozukluk değildir. Olasılıkla bozukluğun hafif, 
eşik altı formlardan, ağır kliniğe uzanan geniş 
bir yelpazede değiştiği söylenebilir. Şizofreni bu 
aralığın en ağır kliniğe sahip noktasını temsil 
etmektedir. Yapılan çeşitli aile çalışmaları sonu-
cunda, ş izoaffektif bozukluk ve ş izotipal kişilik 
bozukluğu çok kuvvetli kanıtlarla, paranoid ve 
şizoid kişilik bozukluğu ise orta derecede 
kuvvetli kanıtlarla bu spektruma katılmıştır. 
Kendler ve arkadaşlarının 1991’de yayınlanan 
bir çalışmasında, çekingen kişilik bozukluğunun 
da bu spektruma eklenmesi önerilmiştir.15 Fakat 
bunun öncesinde Kretschmer 1921 ve 1977 
yıllarında aileler ile yaptığı çalışmalarda garip 
davranış biçimi ve emosyonel tepki yetersizliği 
olan bir kişilik biçimi şeklinde tanımladığı 
“şizoidi” (şizoid mizaç) teriminden söz etmiştir. 
Kretschmer’e göre, şizoidiye özellikle şizofreni 
hastalarının akrabalarında daha sık rastlan-
maktaydı ve şizoidiyi aşırı duyarlılık ve çekin-
gen davranış olarak karakterize etmiş ve şizof-
reninin hafif tipi olarak tanımlamıştı. Sadece 
şizoid kişilik bozukluğu değil, aynı zamanda 

çekingen kişilik bozukluğu da Kretschmer’in 
tanımladığı şizoidi terimi ile kavramsal benzer-
likler taşıyordu.16

      Şizofreni spektrumu kapsamına alınan 
bozuklukların her biri, şizofreni ile ortak bazı 
klinik özellikleri ve olasılıkla bazı etiyolojik öğe-
leri paylaşmaktadır. Şizofreni spektrumu kişilik 
bozuklukları sosyal içe çekilme, azalmış affektif 
dışavurum, bilişsel ve algısal çarpıklıklar ile 
karakterizedir. Şizoid kişilik bozukluğu iki özel-
liğe dikkat çeker, paranoid kişilik bozukluğu 
yaygın şüphecilik ile karakterizedir, şizotipal 
kişilik bozukluğu ise özgül bilişsel ve algısal 
çarpıklıkları vurgular.17

      Bu bozukluklar spektrum kapsamına keyfi 
bir şekilde alınmamıştır, fakat yaygın olarak 
kabul gören alınma (dahil edilme) ölçütleri de 
bulunmamaktadır. Bozukluğun hem bazı özel-
likleri açısından şizofreniye benzemesi, hem de 
şizofreni hastalarının ailelerinde yığılım göster-
mesi gereklidir. Ailesel yığılımın bulunması, ilgili 
durumun şizofreni ile genetik ve genetik olma-
yan etkenler açısından benzerlik gösterdiğinin 
kanıtı olacaktır. “Şizotaksi” terimi de bu düşün-
cenin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 

ŞİZOTAKSİ KAVRAMI 

Tsuang ve arkadaşları,18 son dönemde spekt-
rum kavramını daha da genişleterek, şizotaksi 
adı verilen yeni bir sendrom için araştırma 
ölçütleri geliştirmişlerdir. Aslında şizotaksi terimi 
ilk defa 1962’de Paul Meehl tarafından şizof-
reniye genetik yatkınlığı tanımlamak için kulla-
nılmıştı. Buna göre şizotaksi, genetik yatkınlık 
temeli üzerinde, negatif belirti ve nöropsikolojik 
bozuklukların olduğu, ancak psikoz olarak 
değerlendirilmeyen gizli ve hafif bir beyin işlev 
bozukluğu (disfonksiyonu) sendromu olarak 
tanımlanabilir.19-22 Meehl’e göre, şizotaksik 
bireylerde çevresel etkenlerin etkisiyle ya şizo-
tipi, ya da şizofreni gelişecektir. Sonunda şizo-
tipi, şizotipal kişilik bozukluğu adı altında tanısal 
terminolojiye girerken, şizotaksi klinik olarak 
anlamlı bir sendrom olarak kabul edilmemiştir. 
Fakat son zamanlarda yapılan çalışmalar, şizo-
taksinin nozolojik geçerliliği için ileri araştırmayı 
hak eden psikiyatrik ve nörobiyolojik özellikler 
taşıdığını gösterdi.20 Meehl, şizotaksinin tek 
klinik fenotipinin şizotipi olduğunu ileri sürmüşse 
de, şizotipi olarak eksprese edilmediğinde şizo-
taksinin nöropsikolojik defisitler ve negatif belir-
tiler ile kendini gösterdiği ortaya çıkmıştır. Çoğu 

psikiyatrik durumun klinik tanımlaması, belirli 
bulgu ve belirti kümesi olan hastaların kendi-
lerinin bildirmesi ile oluşturulur. Fakat şizotak-
side klinik tanım ş izofreniye genetik olarak 
yatkın olan kişilerle (şizofreni hastalarının akra-
baları ile) yapılan çalışmalardan elde edilen 
sonuçlarla oluşturulmuştur.20

      Bu çalışmalara göre şizotaksik bireylerde 
pozitif belirtilerden çok, negatif belirtilerin ön 
planda görüldüğü bildirilmiştir.18,23,24 Roscom-
mon Aile Çalışması’nda, tuhaf konuşma, sosyal 
işlev bozukluğu ve negatif belirtiler şizofreni 
hastalarının akrabalarını kontrollerden kuvvetli 
şekilde ayırmıştır. Buna karşılık pozitif belirtiler, 
şüpheci davranış ve çekingen belirtiler iki 
grubun ayırt edilmesinde daha az etkili olmuş-
tur.24 Şizofreni hastalarının akrabalarında nega-
tif belirtilerin şizotipal kişilik bozukluğu şeklinde 
görüldüğünün fark edilmesinden sonra, bu 
akrabalara şizoid kişilik bozukluğu tanısının da 
kontrollere göre daha yüksek oranda konması 
gerektiği iddia edilmeye başlandı. Fakat bu 
konuda elimizdeki veriler çelişkilidir. Bazı çalış-
malar16,25-27 şizofreni hastalarının akrabalarında  
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şizoid kişilik bozukluğu açısından bir farklılık 
bulmazken, iki aile çalışması bu oranı şizofreni 
hastalarının akrabalarında yüksek bulmuş-
tur.28,29 Yapılan tüm çalışmalar arasında siste-
matik farklılıklar bulunmadığından, şizotaksinin 
negatif belirtilerinin niçin şizoid değil de, şizo-
tipal özellikler şeklinde ortaya çıktığı, araştırıl-
ması gereken bir konudur. 

      Şizotaksik bireylerde negatif belirtiler dışın-
da silik nörolojik bulguların da yer aldığı motor 
yetenekler, algılama, bellek, dikkat, yürütücü 
işlevler gibi alanlarda nöropsikolojik perfor-
mansın kontrol grubuna göre daha düşük oldu-
ğu30-33 ve bunlarla bağlantılı veya bunların bir 
sonucu olarak da psikososyal işlevselliğin olum-
suz yönde etkilendiği saptanmıştır. 

Şizofreni Spektrumu Kişilik Bozukluklarında 
Genetik ve Aile Çalışmaları 
 
Şizofreni spektrumu kişilik bozukluklarının birin-
cil geçerliliği genetik alanındaki çalışmalardan 
gelir. Şizofreni ile ilişkili kişilik bozukluklarıyla 
ilgili ilk çalışma, Kety ve arkadaşları tarafından 
yürütülen Danimarka Evlat Edinme Çalışma-
sı’dır.25 Bu çalışmada yazarların kendilerinin 
tanımladığı ölçütler kullanılarak, şizofreni 
hastası olan evlatlıkların biyolojik akrabalarında, 
kontrol evlatlıklar grubuna göre, istatistiksel 
olarak anlamlı düzeyde fazla “borderline şizof-
reni” olgusu saptanmıştır. Aslında 1983’ten beri 
11 aile çalışması, şizofreni ve eşleştirilmiş 
normal kontrol grubundaki kişilerin akrabala-
rında, DSM-III ve DSM-III-R ölçütleri kullanı-
larak, şizotipal ve paranoid kişilik bozukluğu 
olarak tanımlanan şizofreni spektrum bozukluk-
larının görülme riskini incelemiştir.1,4,5,7,8,16,29,34-37 
Hem Danimarka Evlat Edinme Çalışmaları,3,38 
hem de aile çalışmaları,1,4,39-41 şizotipal kişilik 
özelliklerinin ailelerde birikim gösterdiğini ve 
şizotipal kişilik bozukluğunun ş izofreni hasta-
larının akrabalarında, başka psikiyatrik bozuk-
luğu olan hastaların akrabalarına göre daha 
yüksek bulunduğunu öne sürmüştür. Şizofreni 
hastalarının biyolojik akrabalarında bu bozuk-
luğun oranının hastaları evlat edinenler ve 
kontrol grubunun akrabalarına göre daha 
yüksek bulunması, bu ailesel ilişkinin genetik 
kaynaklı olduğunu göstermektedir.3,42 İkiz çalış-
maları da şizotipal kişilik bozukluğu ile kronik 
şizofreni arasındaki genetik ilişkiyi ve şizotipal 
kişilik bozukluğu özelliklerinin kalıtımsal olduğu-
nu desteklemektedir.42,43  

      Birçok aile çalışmasında paranoid kişilik 
bozukluğu şizofreni hastalarının akrabalarında 
kontrol grubuna göre yüksek saptanmış-

tır.1,4,5,29,44,45 Buna karşılık paranoid kişilik 
bozukluğunu şizofreni hastalarının akrabala-
rında anlamlı olarak farklı bulmayan çalışmalar 
da vardır.35,46 Paranoid kişilik bozukluğu aslında 
şizotipal kişilik bozukluğu ile oldukça örtüşmek-
tedir. Paranoid kişilik bozukluğu olan bireylerin 
akrabaları diğer kişilik bozuklukları olanların 
akrabalarıyla karşılaştırıldığında daha yüksek 
oranda şizotipal kişilik bozukluğunun olduğu 
ileri sürülmüştür.39 Frangos ve arkadaşları4 ile 
Gershon ve arkadaşları5 şizoid kişilik bozuklu-
ğunu şizotipal ve paranoid kişilik bozuklukları ile 
kombine ederek yaptıkları çalışmada, ş izofreni 
hastalarının akrabalarında bu bozuklukların 
bulunma riskinin daha yüksek olduğunu 
bulmuştur. Baron ve arkadaşları1 ise, şizoid 
kişilik bozukluğunun sıklığını ş izofreni hastala-
rının akrabalarında (%1.6) kontrol grubuna (%0) 
göre anlamlı olmayan bir düzeyde farklı 
bulmuştur. Kendler ve arkadaşlarının yaptığı 
Roscommon Aile Çalışması’nda29 ise, şizoid 
kişilik bozukluğunun düşük, fakat ş izofreni 
hastalarının akrabalarında kontrol grubuna göre 
anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptan-
mıştır. Aynı çalışmada şizotipal kişilik bozuk-
luğu açısından iki grup arasındaki farklılık 
yüksek düzeyde anlamlılık gösterirken, para-
noid ve çekingen kişilik bozukluğu için ise, 
şizoid kişilik bozukluğunda olduğu gibi düşük 
düzeyde anlamlılık saptanmıştır. Danimarka 
Evlatlık Çalışması’nda,25 şizoid kişilik bozukluğu 
şizofreni hastalarının biyolojik akrabalarında 
fazla saptanmamıştır. Benzer sonuçlar Maier ve 
arkadaşları,16 Nicolson ve arkadaşları47 ile 
Coryell ve Zimmerman37 tarafından yapılan üç 
aile çalışmasında ve Torgersen ve arkadaşları 
tarafından yapılan bir ikiz çalışmasında27 da 
bildirilmiştir. Sonuç olarak şizotipal kişilik bozuk-
luğu şizofreni spektrumu kişilik bozuklukları 
kapsamına çok kuvvetli, paranoid ve şizoid 
kişilik bozuklukları ise orta derecede kuvvetli 
kanıtlarla alınmıştır. 

      1991’de çekingen kişilik bozukluğunun da 
şizofreni spektrumu kişilik bozukluklarına katıla-
bileceği fikri ortaya atılınca, bu konuda araş-
tırmalar başlamıştır. Kendler ve arkadaşları 
1993 yılında yayınladıkları bir çalışmada,29 
çekingen kişilik bozukluğunun ş izofreni hastala-
rının birinci derece akrabalarındaki oranı kontrol 
grubu ile karşılaştırılmış ve çekingen kişilik 
bozukluğu şizofreni hastalarının birinci derece 
akrabalarında anlamlı düzeyde daha yüksek 
bulmuştur. Benzer sonuçlar başka çalışmalarla 
da desteklenmiş olmakla birlikte,40,52 bu anlamlı 
yüksekliği saptayamayan çalışmalar da var-
dır.4,16,34,37 Sonuç olarak, çekingen kişilik bozuk-  
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luğunun şizofreni spektrumu kişilik bozuklukla-
rına katılıp katılmayacağının belirlenmesi için 
daha çok çalışmaya gereksinme vardır. 

      Son yıllarda Karakter ve Mizaç Ölçeği (TCI) 
kullanılarak yapılan aile çalışmalarında zarar-
dan kaçınmanın şizofreninin genetik yüklülüğü 
ile doğru orantılı olarak arttığı, dolayısıyla 
şizofreninin potansiyel endofenotipi olabileceği 
öne sürülmektedir.48-51 

DSM-III-R Ölçütleri Açısından Şizofreni 
Spektrumu Kişilik Bozukluklarının Değerlen-
dirilmesi 
 
Maier ve arkadaşlarının 1994 yılında yaptığı 
çalışmada9 şizotipal kişilik bozukluğunun ölçüt-
leri şizofreni hastalarının akrabaları ile kontrol 
grubu arasında karşılaştırılmış, dokuz madde-
nin dördü şizofreni hastalarının akrabalarında 
kontrol grubuna göre anlamlı derecede daha 
fazla eşik veya doğru saptanmıştı. Bu maddeler 
5. (“garip, ekzantrik davranış ya da görünüm)
(p<0.05), 6. (birinci derece akrabalarının dışın-
da hiçbir yakın arkadaş veya sırdaşının 
olmaması) (p<0.001), 7. (garip konuşma) 
(p<0.001) ve 8. (uygunsuz veya kısıtlı affekt) 
(p<0.0056) maddelerdi. 

      Fogelson ve arkadaşlarının yaptığı çalışma-
da ise, iki grup arasında çekingen kişilik bozuk-
luğu ölçütleri karşılaştırıldığında, özellikle 4. ve 

7. ölçüt olan “insanlarla yoğun ilişki gerektiren
sosyal ve mesleki aktivitelerden kaçınma” ile 
“sıradan ama kendi rutini dışındaki işleri yapar-
ken olabilecek zorlukları, fizik tehlikeleri ve 
riskleri büyütme” maddelerinin (sırasıyla odds 
oranları 4.6 ve 4.5) şizofreni hastalarının yakın-
larında kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, iki 
grubu en fazla ayırt ettirici özelliğe sahip olduğu 
belirlenmiştir.52 

      Hem çekingen, hem de şizotipal kişilik 
bozukluklarının şizofreni hastalarının birinci 
derece akrabalarını kontrol grubundan ayırt 
ettiren bu ölçütleri aslında şizofreni hastalarının 
aile üyelerinin davranış biçimlerini ortaya 
koymaktadır. Genel olarak bakıldığında, bu 
ayırt edici ölçütler negatif belirti kümesini oluş-
turmaktadır. Bu sonuç da klasik literatürü 
özetleyen Kendler’ın53 belirttiği gibi, “affektif 
düzleşme” ve “garip davranış”ın şizofreni hasta-
larının akrabalarındaki farklı davranış özellikleri 
arasında en göze çarpan bulgular olduğu ifa-
desi ile örtüşmektedir. Danimarka Evlat Edinme 
Çalışması’nın yeniden analiz edildiği bir litera-
türde38 de şizotipal kişilik bozukluğunun negatif 
belirtileri vurgulanmış ve özellikle affektif düz-
leşme, sosyal geri çekilme ve sosyal anksiyete 
belirtileri üzerinde durulmuştur. Bütün bunlar da 
daha önce söz edilen şizotaksik bireylerde 
pozitif belirtilerden çok, negatif belirtilerin daha 
sık görülmesi sonucu ile örtüşmektedir. 

SONUÇ 

Şizofreninin etiyopatogenezini açıklama açısın-
dan etkilenmiş fenotipin doğru tanımlanması 
çok önemlidir. Bu nedenle şizofreninin geneti-
ğini belirlemede en büyük ilgi alanlarından biri 
hangi psikiyatrik sendromların şizofreniye 
yatkınlığı yansıttığının belirlenmesi olmuştur. 
Şizofreni spektrumu kişilik bozuklukları ise, bu 
genetik yatkınlığı taşıyan kişilik bozukluklarının 

oluşturduğu bir grubu temsil etmektedir. Şizof-
reni hastalarının birinci derece akrabalarının 
şizofreni hastaları ile ortak genetik yapıyı 
paylaştıkları düşünüldüğünde, bu kişilerle yapı-
lacak çalışmalar ve sonucunda şizofreni spekt-
rum bozukluklarının sınırlarının belirlenmesi 
önemlidir. 
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