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ÖZET

Şizoafektif bozukluk güncel bir tanı kategorisi olsa da, şizoafektif bozuk-
luk kavramı,  bozukluğun tedavisi ve prognozu hakkındaki tartışmalar 
devam etmektedir.  Bozukluğun tarifi zaman içinde değişime uğramıştır.  
Bu gözden geçirme yazısında, şizoafektif bozukluk kavramının ve şizo-
afektif bozukluğun sınıflandırılmasının gelişimine değinildikten sonra 
bu konudaki araştırma sonuçları özetlenmiştir. Şizoafektif bozukluğun 
epidemiyolojisi, nörobiyolojisi, klinik görünümü, tanı geçerliliği ve sü-
rekliliği, tedavisi, seyri ve sonlanımı ele alınmıştır. Şizoafektif bozuk-
luğun, şizofreni ve duygudurum bozuklukları ile ayrıldığı ve kesiştiği 
noktalara ayrıca önem verilmiş ve yapısıyla ilgili problemlere değinilmiş-
tir. Bu yapıyı gelecekte hastalar, klinisyenler ve araştırmacıların yararı 
yönünde geliştirmenin olası yolları tartışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Şizoafektif bozukluk, kavram, evrim,  
sınıflandırma, şizofreni

SUMMARY
Schizoaffective Disorder: Evolution and Current Status of the 

Concept

Schizoaffective disorder as a diagnostic entity is of particular present-
day relevance; however, the concept of schizoaffective disorder, and its 
management and prognosis remain contentious. Descriptions of the 
disorder have varied over time. In this literature review, after tracking 
the evolution of the concept and nosology of schizoaffective disorder, 
research findings are summarized. This review takes a broad overview 
of the epidemiology, neurobiology, clinical presentation, diagnostic 
validity and stability, treatment, course, and outcome of schizoaffective 
disorder. Importance is given to the distinctness of schizoaffective 
disorder, and the overlap with schizophrenia and mood disorders, and 
problems associated with the construct are examined. Possible ways 
to treat the construct in the future¾in the best interest of patients, 
clinicians, and researchers¾are discussed.

Key Words: Schizoaffective disorder, concept, evolution, nosology, 
schizophrenia

GİRİŞ

Şizoafektif bozukluk tanısı güncel bir tanı olsa da bozukluğun 
tarifi zaman içinde değişime uğramıştır. Bu kavram ve bu kli-
nik görünümün tedavisi ve prognozu hakkındaki tartışmalar 
uzun süredir devam etmektedir. Bu gözden geçirme yazısı, 
heyecan verici bu kavrama dikkatleri çekmeyi amaçlamakta-
dır. İlgili yazın PsycINFO, EMBASE, MEDLINE, PubMed, 
Google Scholar ve Online Contents elektronik veri tabanla-
rında şizoafektif bozukluk, bipolar bozukluk, şizofreni, no-
zoloji, sınıflandırma, kavram, evrim ve uzlaşmazlık (contro-
versy) terimleri kullanılarak araştırılmıştır. Makale başlıkları 
ve özetleri gözden geçirilmiş, konuyla ilgili olduğu düşünülen 
makalelerin eğer mümkünse tam metinlerine ulaşılmıştır. Bu 

gözden geçirme yazısına sadece İngilizce dilinde, 1978 ve 
2013 yılları arasında yayımlanmış makaleler dahil edilmiştir.

Kavramın ortaya çıkışı

Emil Kraepelin endojen psikozları, ilerleyici yıkım ve kötü 
sonlanım ile seyreden dementia praecox ve olumlu sonlanımı 
olan hafifleyerek seyreden manik-depresif delilik olarak ikiye 
ayırmıştır (Kempf ve ark. 2005, Marneros 2003). Zendig,  va-
kaların hepsinin iki kategori ile sınıflandırılamayacağına dik-
kati çekerek Kraepelin’in dikotomi kavramının zayıflıklarının 
altını çizmiş ve Kurt Schneider bu gibi vakalar için aradaki 
vakalar (cases-in-between) terimini türetmiştir (Marneros 
2003). Jacob Kasanin şizoafektif psikozlar terimini hem şi-
zofreni hem duygulanım bozukluğu belirtileri olan hastala-
rı tanımlamak için kullanmıştır (Tsuang ve Simpson 1984).  
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ŞEKİL 1. Şizoafektif Bozukluk Nedir? SCZ: Şizofreni, MD: Major depresyon, 
SAD: Şizoafektif bozukluk.

olması gibi seyir özelliklerine değinmeden, duygudurum 
ve şizofrenik belirtilerin eşzamanlı ortaya çıktığı kesintisiz 
bir hastalık tanımlar. ICD-10 ile şizoafektif bozukluk tanısı 
koymak için tipik şizofrenik belirtileri (A-D ölçütleri) gerek-
mektedir. DSM-IV-TR’de sanrı, varsanı veya negatif belir-
tiler gibi A ölçütlerini karşılayan belirtiler yeterlidir. Ayrıca 
DSM-IV-TR’de sanrı ve varsanıların belirgin duygudurum 
belirtileri olmadan aynı hastalık dönemi içinde en az iki haf-
ta boyunca devam etmiş olması gerekliliği vardır (APA 1994, 
DSÖ 1992). Hem ICD-10 hem de DSM-IV-TR şizofreni 
ve duygulanım bozukluğu belirtilerinin ortaya çıkışına dair 
öne sürdükleri kronolojik belirlemelerin gerekçelerinden söz 
etmedikleri için eleştirilmektedirler. Eşzamanlı ortaya çıkan 
duygudurum ve şizofreni belirtileri DSM-IV-TR’ye dahil 
edilmiştir, peki neden, birbirinin ardından ortaya çıkarlarsa 
hariç tutulmaktadır? Her iki tanı sistemi ayrıca, hastalığın 
uzun dönem seyrini ve boylamsal (longitudinal) yanını göz 
ardı ederek kısa bir zaman sürecine odaklandıkları için de 
eleştirilmektedir (Marneros 2003).

Şizoafektif bozukluk nedir?

Kasanin’in şizoafektif psikozları tarifinden bu yana, araştır-
macılar şu soruları cevaplandırmaya çalışmıştır: Şizoafektif 
bozukluk, şizofreni ve bir duygudurum bozukluğunun eş za-
manlı ortaya çıktığı bir durum mudur? Şizoafektif bozukluk, 
şizofreninin belirgin duygudurum belirtileri ile giden bir türü 

Takip eden aylar ve yıllarda şizoafektif psikozlar, Kraepelin’in 
kategorilerine uymayan, ağır duygulanım ve psikotik send-
romların birlikte görüldüğü durumları tarif etmek için kulla-
nılan popüler bir terim olmuştur. Şizofreni ve manik depres-
yondan farklı ancak ikisinin de özelliklerini taşıyan bir tanı 
kavramı gittikçe genişlemeye başlamıştır (Maier 2006).

Sınıflandırma sistemlerinin ortaya çıkışı

Amerikan Psikiyatri Birliği’nin (APA) sınıflandırma 
kitapçığının (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, DSM) ilk baskısında (DSM-1, 1952), şizoafektif 
bozukluk şizofreninin bir alt tipi olarak değerlendirilmiş-
tir (şizofreninin şizoafektif tipi).  Ancak rahatsızlığın uzun 
dönem seyrinin, esasında şizofrenik bir doğada olduğu söy-
lenmiştir. DSM-II’de (APA, 1968) şizoafektif bozukluk, şi-
zofreninin bir alt tipi olarak kabul edilmeye devam etmiş 
ancak eksite ve deprese alt tipler olarak ikiye bölünmüştür 
(Fochtmann ve ark. 2009, Procci 1989). Araştırma Tanı 
Ölçütleri (Research Diagnostic Criteria/RDC) şizoafektif bo-
zukluk tanısını ilk defa işlemsel  hale getirerek özgül ölçütler 
belirlemiştir (Spitzer ve ark. 1978). Şizoafektif bozukluk, tam 
bir duygudurum sendromu ile garip sanrılar, Schneider’in ilk 
sıra belirtileri ve varsanılar gibi çekirdek şizofreni belirtilerin-
den birinin akut birlikteliği olarak tanımlamıştır. DSM-III’de 
(1980) şizoafektif bozukluk hala kalıntı  bir kategori, bir son 
çare tanısıdır. Şizofreni, majör duygulanım bozuklukları ve 
şizofreniform bozukluk tanı ölçütlerini karşılamayan şizof-
reni ve duygulanım belirtilerinin beraber görüldüğü bir psi-
kotik hastalık olarak tanımlanmıştır (Procci 1989, Tsuang ve 
Simpson 1984). DSM-III-R’de (1987), şizoafektif bozukluk 
daha açık bir şekilde tarif edilmekle birlikte başka bir yerde 
sınıflandırılamayan psikotik bozukluklar başlığının altına yer-
leştirilmiştir (Fochtmann ve ark. 2009, Kempf ve ark. 2005). 
DSM-IV’te (1994) şizoafektif bozukluk tanısına daha fazla 
önem verilmiş ve şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar başlı-
ğı altında sınıflandırılmıştır (Fochtmann ve ark. 2009, Kempf 
ve ark. 2005).

Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırması’nın sekizinci göz-
den geçirmesinde (ICD-8, 1965) şizoafektif bozukluk, şi-
zofrenik psikozların bir parçasıyken, ICD-9’da (1975) duy-
gudurum bozukluklarına yakın özellikleri olan şizofrenik 
bozuklukların bir alt tipi olarak değerlendirilmiştir. Ancak 
ICD-10 (1994) şizoafektif bozukluğu şizofreni, şizotipal ve 
sanrılı bozukluklar kategorisine yerleştirmiştir (Bannerjee ve 
ark. 1991, Procci 1989).

DSM ve ICD Tanı sistemlerinin karşılaştırılması

İki ana tanı sistemi bazı noktalarda birbirinden farklılık gös-
termektedir.  ICD-10, şizoafektif bozukluğu dönemlerle gi-
den bir bozukluk olarak ele alır ve hastalık dönemini tarif 
eder. DSM-IV-TR’de ise, bozukluğun dönemsel veya süreğen 
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müdür? Şizoafektif bozukluk, hastalık dönemleriyle ilişkili 
psikotik belirtilerin ara dönemlerde tamamen geçmediği ağır 
bir duygudurum bozukluğu mudur? Şizoafektif bozukluk, 
şizofreni ve duygudurum bozukluğu arasındaki sürekliliğin 
orta noktası mıdır ya da ayrı bir durum mudur?

Robins ve Guze (1970) herhangi bir bozuklukta tanı geçerli-
liğine ulaşabilmek için beş aşama tanımlamışlardır: Klinik ta-
nım, bozukluğun özelliklerini nesnelleştirebilmek için gerçek-
leştirilen laboratuvar çalışmaları, diğer bozukluklardan ayırt 
edilmesi, zaman içindeki tanı sürekliliğini değerlendirebilmek 
için gerçekleştirilen izlem çalışmaları ve akrabalar arasında-
ki yaygınlığı belirleyebilmek için yapılan aile çalışmaları. Bu 
gözden geçirme yazısının sonraki bölümlerinde araştırmacıla-
rın şizoafektif bozukluğu anlamak, şizofreni ve duygudurum 
bozukluklarından ayırt etmek için gerçekleştirdikleri girişim-
leri özetleyeceğiz.

Güncel araştırmalar: Bulgular ve uzlaşmazlıklar
epidemiyoloji

Alan yazında şizoafektif bozukluğun epidemiyolojisine dair 
çok az veri bulunmaktadır ve tanımındaki çeşitlilik mevcut 
verilere dayanarak kesin yaygınlık tahminleri yapmayı güç-
leştirmektedir.  Şizoafektif bozukluk tahmini yaygınlığı %0,2 
ile %1,1 aralığındadır (Scully ve ark. 2004, Marneros 2003, 
Erlenmeyer-Kimling ve ark. 1997, Kendler ve ark. 1993, 
1985). En sık olduğu zaman bile şizoafektif bozukluğun, şi-
zofreni kadar sık, bipolar  bozukluktan ise daha nadir oldu-
ğu bildirilmiştir. Bulgulardaki çeşitliliğe rağmen başlama yaşı 
aralığı şizofreni ve bipolar bozukluktakine benzerdir ve baş-
langıç yaşının ortancası şizofreni ve bipolar bozukluktakilerin 
arasındadır (Abrams ve ark. 2008). Şizoafektif bozukluğun 
epidemiyolojik değişkenlerinin çoğunda, bir miktar çeşitlilik 
olsa da, çalışmalar tutarlı olarak şizoafektif bozukluğun ka-
dınlarda daha sık görüldüğünü göstermiştir, şizoafektif bo-
zukluğu olan kişilerin %66’sının kadın olduğu düşünülmek-
tedir (Lenz ve ark. 1991, Marneros ve ark. 1990, Angst ve 
ark. 1980).

Klinik özellikler

Bazı çalışmalar şizoafektif bozukluk, şizofreni ve bipolar bo-
zukluk tanısı koyarken işe yarayabilecek bazı küçük ayrım-
lar bildirirken, bazı diğer çalışmalar klinik belirtilerdeki bu 
tür küçük ayrımların klinik uygulamada tanıları belirlemede 
yardımcı olamayacağını öne sürerek bu iddiaları reddeder.  
Çalışmaların çoğunda şizoafektif bozukluk, şizofreniye göre 
hastalık öncesinde işlevselliğin daha yüksek olduğu, tetikleyici 
bir olayın saptanabildiği, döngüsel ve hızlı başlangıçlı belirti-
lerin görüldüğü ve iyileşme oranlarının görece daha yüksek 
bulunduğu bir rahatsızlık olarak tanımlanır (Tsuang ve ark. 
2009).

Kalıtım

Aile çalışmalarında şizoafektif bozukluğun şizofreni ve duy-
gudurum bozuklukluğu olan kişilerin akrabalarında genel po-
pülasyona göre daha yüksek oranda görüldüğü bildirilmiştir 
(Bertelsen ve Gottesman 1995, Kendler ve ark. 1993, Gershon 
ve ark. 1982). Araştırma sonuçları duygudurum bozuklukları, 
şizofreni ve şizoafektif bozukluğun tek başına duygudurum bo-
zukluklarından, psikozun eşlik ettiği duygudurum bozuklukla-
rına ve şizofreniye uzanan bir süreklilik üzerinde yer aldıklarını 
göstermektedir. RDC’ye göre tanı konmuş şizofreni, şizoafektif 
bozukluk ve manik sendromu olan tek ve çift yumurta ikiz-
lerini içeren bir  çalışma bu üç sendrom arasında anlamlı bir 
korelasyon bildirmiştir (Cardno ve ark. 2002). Hamshere ve 
arkadaşları (2009) duygudurum bozukluğu ve şizoafektif bo-
zukluk ile ilişkili yedi farklı tanı alt tipinin genetik işe yarar-
lılığını araştırmak için bir genom boyu genetik ilişkilendirme 
çalışması başlatmışlardır. RDC’ye  göre tanımlandığı şekliyle 
şizoafektif bozukluğun bipolar türü için, diğer tanı alttürleri ile 
karşılaştırıldığında çok daha fazla anlamlı bağımsız ilişki işareti 
(independent association signal) olduğu görülmüştür.

Özetlersek, şizoafektif bozukluğun bipolar türünün biyolojik 
olarak en geçerli tanı alt birimi olduğu sonucu çıkarılmıştır.   
Bağlantı çalışmaları sonucunda şizofreni, şizoafektif bozuk-
luk ve duygudurum bozuklukuğu arasında ortak olan birçok 
kromozom bölgesi gösterilmiştir. Moleküler genetik çalışmalar 
DISC1, NRG1, DAOA ve glutamat aracılı yolakların gelişimi 
ile ilgili bazı genlerin şizofreni, şizoafektif bozukluk ve duygu-
durum bozukluğu için ortak yatkınlık genleri olduğunu ortaya 
koymuştur (Craddock ve ark. 2006, Fallin ve ark. 2005, Green 
ve ark. 2005, Hodgkinson ve ark. 2004). Ayrıca BDNF genin-
deki varyasyonların, tanı kategorilerinin ötesinde duygulanım 
disregülasyonunda önemli rolü olduğu gösterilmiştir (Lencz ve 
ark. 2009). Yukarıdaki bulgular geleneksel tanı kategorileri ara-
sında genetik yatkınlık açısından örtüşen noktaların varlığına 
dikkati çekmektedir. Bu bulgunun önemi, 1960’lardan bu yana 
farklı rahatsızlıklar olarak sınıflandırılan bozuklukların biyolo-
jik temelinde bir örtüşme olduğunu ortaya koyması nedeni ile 
büyüktür. Ayrıca çalışmalar genetik yatkınlığın şizoafektif bo-
zukluk için bir yapı (construct) olduğuna işaret eder.

Nöropsikoloji

Çalışmalar şizofreni gibi şizoafektif bozukluğun da frontal 
loblardan yönetilen birçok bilişsel işlevde bozulma ile ilişkili 
olduğunu göstermiştir (Abrams ve ark. 2008). Beatty ve arka-
daşları (1993) şizoafektif bozukluğu olan hastalarda gecikmiş 
hatırlama (delayed recall) gibi temporal loba bağlı işlevlerde 
görülen bozulmanın şizofreni hastalarına göre daha hafif ol-
duğunu bildirilmiştir. Stip ve arkadaşları (2005) şizoafektif bo-
zukluğu olan hastalarda şizofreni hastalarına göre beynin arka 
bölgeleri ile ilişkili bilişsel işlevlerde saptanan bozulmanın daha 
hafif olduğunu belirlemiştir. Frontal, temporal ve oksipital lob 
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işlevlerini içeren çeşitli değerlendirmeleri kullanarak şizofreni 
ve şizoafektif bozukluğu birbirinden ayırt etmeyi amaçlayan bir 
çalışmada, şizofreni hastaları çalışmanın içerdiği bütün bilişsel 
işlevlerde şizoafektif bozukluğu olan hastalara göre çok daha 
şiddetli bir bozulma göstermişlerdir (Heinrichs ve ark. 2008).

Nörogörüntüleme

Şizoafektif bozukluk ile şizofreni ve bipolar bozukluk arasında-
ki karşılaştırmalar bu bozukluklar arasında anlamlı bir örtüşme 
olduğunu göstermektedir. Şizoafektif bozukluğu olan hasta-
larda özellikle temporal ve frontal bölgelerde hem gri hem de 
beyaz cevheri içeren  hacimde azalma gözlenmiştir. Çalışmalar 
arasındaki en tutarlı bulgu hipokampüs ve parahipokampal gi-
rusta saptanan anormalliklerdir (Abrams ve ark. 2008, Getz ve 
ark. 2002).

Elektrofizyoloji

Şizoafektif bozukluğu olan hastaların EEG bulguları şizofreni 
ve bipolar bozukluk hastalarında görülen EEG bulguları ile 
karşılaştırılmıştır. Martin ve arkadaşları (2007) 18 şizoafektif 
bozukluk hastasının 12’sinin bipolar bozukluğa, 6’sının şizof-
reniye benzer EEG bulguları olduğunu bildirmiştir. Mathalon 
ve arkadaşları (2010) şizoafektif bozukluk ve şizofreniyi doğ-
rudan karşılaştıran bir çalışma yürütmüştür. Şizofreni hastala-
rında yüksek bulunan P300 genliğinin şizoafektif bozukluğu 
olan hastalarda normal olduğu ve normal kontrollerden ayırt 
edilemediği gözlenmiştir. P300 latansı ve reaksiyon zamanı 
sağlıklı kontrollere kıyasla hem şizofreni hem de şizoafektif 
bozukluğu olan hastalarda eşit oranda gecikmiştir.

Tanı sürekliliği

Shrivastava ve Rao (1999), şizoafektif bozukluğun ilk hasta-
lık dönemindeki 76 hastayı iki yıldan daha uzun süre izle-
miştir. Bu süreçte hastaların yalnızca %18,4’ünün tanısında 
değişiklik olmamıştır. Schwatz ve arkadaşları (2000) psikoz 
tanısı almış 547 hastayı iki yıl boyunca izledikleri bir izlem 
çalışması yürütmüştür. Şizofreni hastalarının %92’sinde, bi-
polar bozukluğu olan hastaların %83’ünde, duygudurum 
bozukluğu olan hastaların %74 ‘ünde tanı değişmezken, şizo-
afektif bozukluğu olan hastalarda bu oran %36’dır. Salvatore 
ve arkadaşları (2009) ilk  psikoz dönemindeki 500 hastayı iki 
yıl boyunca izlemiştir. Çalışma süresince şizoafektif bozukluk 
tanısı konulan vakaların sayısı %0,2’den %12,2’ye yükselmiş-
tir.  Bu bulgular şizofreni hastaları ve duygudurum bozukluğu 
olan hastaların üçte ikisinin izlem süresince tanısının değiş-
mediğini ancak şizoafektif bozukluk tanı sürekliliğinin zayıf 
olduğunu göstermektedir.

Tanı güvenilirliği

Jäger ve arkadaşları (2011) birbirinden farklı tanı sistemle-
rindeki ölçütleri kullanarak şizoafektif bozukluk tanısının 

klinisyenler arası güvenilirliğini araştırmıştır. Kappa değeri 
ICD-10 araştırma ölçütleri kullanıldığı zaman maksimum 
0,63 ile DSM-III ölçütleri kullanıldığı zaman 0,08 arasında 
çeşitlilik göstermektedir.  Ortaya çıkan tablo klinisyenler ara-
sı uyuşmanın zayıf-orta olduğunu göstermektedir.  Vollmer-
Larsen ve arkadaşları (2006), klinisyenler tarafından konulan 
şizoafektif bozukluk tanısını bilgisayarda operasyonel bir 
ölçüt listesi kullanarak tekrar değerlendirmiştir. Bu çalışma-
daki şizoafektif bozukluk tanısı konulan hastaların yalnızca 
%10’unun ICD-10 ölçütlerini karşıladığını ve hiçbirinin 
DSM-IV ölçütlerini karşılamadığını ortaya koymuşlardır.   
Ayrıca şizoafektif bozukluk tanısı için DSM-IV veya ICD-10 
ölçütlerinin kullanılması farklı hasta örneklemlerinin seçilme-
si ile sonuçlanmıştır. Ancak şizoafektif bozukluk tanısının mı 
yanlış konulduğu yoksa ölçütlerin mi yetersiz olduğu sorusu 
cevapsız kalmıştır.

Tedavi

Şizoafektif bozukluğun farmakolojik tedavisi üzerine yapıl-
mış yeterli sayıda sistematik araştırma yoktur. Yayımlanmış 
az sayıdaki çalışmayı karşılaştırma olanakları, kullanılan tanı 
ölçütlerindeki farklılıklar nedeni ile kısıtlıdır. Bu nedenle 
üzerinde anlaşılmış bir tedavi önerisi yoktur. Akut dönemde 
hastaların çoğunda belirgin psikotik belirtiler bulunduğu için 
genellikle antipsikotik ilaçlar kullanılmaktadır. İdame teda-
visinde genellikle şizoafektif bozukluğun alttürü göz önünde 
bulundurulur. Genellikle bipolar bozukluk alt türü için duy-
gudurum düzenleyiciler, depresif alt türü için antidepresanlar 
ve  kalıcı bir psikozun bulunduğu durumlarda ise antipsiko-
tikler kullanılmaktadır. Yukarıdaki tedavi stratejileri başarısız 
olursa klozapin kullanılmaktadır. İlaç tedavilerine yanıtın ye-
tersiz olduğu durumlarda elektrokonvulzif tedavi (EKT) fay-
dalı olabilir (Malhi ve ark. 2008). Tek ilaçla tedavi amacıyla 
hem nöroleptik hem de duygudurum düzenleyici özellikleri 
olan atipik antipsikotikler  ideal olabilir ancak bu konuda ya-
pılmış yeterli çalışma yoktur (Kantrowitz ve Citrome 2011).

Seyir ve sonlanım

Farklı örneklemlerde şizoafektif bozukluktaki iyileşme oranları 
%29 ile %83 arasında değişkenlik göstermektedir. Hastaların 
%20-30’u kalıcı psikotik belirtiler ile seyreden yıkıcı bir se-
yir gösterir. Hastaların yaklaşık %10’nunda duygulanım ve 
şizofreni belirtilerinin görece ağırlıkları zaman içinde değişir.  
Genel olarak şizoafektif bozukluğun prognozu şizofreni ile 
duygudurum bozukluklarının arasında bir yerdedir (Jäger ve 
ark. 2011, Abrams ve ark. 2008, Malhi ve ark. 2008).

O zaman, şizoafektif bozukluk nedir?

Şizoafektif bozukluk hakkındaki araştırma bulguları Uluslar 
arası tanı sistemleri arasında belirgin farklılıklar olduğu-
nu ve epidemiyolojik hızların çeşitli olduğunu göstermiştir. 
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Nörobiyolojik açıdan ortaklıkları bulunan şizoafektif bozuk-
luk, şizofreni ve duygudurum bozukluklarının klinik görü-
nümleri arasında net bir sınır yoktur. Şizoafektif bozukluk 
tanısı, şizofreni veya duygudurum bozukluğu tanılarına göre 
daha az güvenilir ve süreklidir. Şizoafektif bozukluk tanısı 
için özgül bir tedavi yaklaşımı yoktur; klinisyenler şizofreni ve 
duygudurum bozukluğu tedavisi için kullanılan tekniklerin 
kişisel bir bileşimini kullanmaktadır. Şizoafektif bozuklukta 
sonlanım genelde şizofreniden daha iyi, duygudurum bo-
zukluklarından daha kötüdür. Şizoafektif bozukluk, şizofreni 
ve duygudurum bozuklukları arasındaki örtüşmeleri çalışan 
Cheniaux ve arkadaşları (2008), şizoafektif bozukluğun ne 
şizofreni veya duygudurum bozukluklarının atipik bir biçimi 
olmasını ne de şizofreni ve duygudurum bozukluklarının bir 
arada görülmesi (ektanı) olmasını pek olası görmemektedir.  
Aynı yazarlara göre, şizoafektif bozukluğun şizofreni hastaları 
ve duygudurum bozukluğu olan hastalardan oluşan hetero-
jen bir grup mu, yoksa şizofreni ve duygudurum bozuklukları 
arasında bir orta nokta mı olduğu belirsiz kalmıştır.

Güncel görüş geçerli midir?

Tanı geçerliliğini saptayabilmek için Robins ve Guze (1970) 
tarafından öne sürülen ölçütlere göre, şizoafektif bozukluk ta-
nısı bu sınavı geçememiş görünmektedir. Bazı araştırmacılar 
şizoafektif bozukluğun ayrı bir tanı olmayı hak etmediğini  sa-
vunumaktadırlar (Maier 2006). Diğer bir grup araştırmacı ise 
tanımında bazı değişikliklerin yapılmasının gerekli olduğunu 
ancak tanının korunması gerektiğini düşünmekte ve bu yön-
de insanları ikna etmeye çalışmaktadır. Marneros (2007) şizo-
afektif bozukluğun nörobiyolojik olarak tanımlanmış özgün 
bir tanı olduğuna dair elimizde bir kanıt olmasa da benzer 
bir şekilde diğer psikotik, depresif veya bipolar bozukluklar 
için de  kanıtların olmadığına dikkat çekmiştir. Şizoafektif 
bozukluğu olan hastalar sosyal uyum, belirtiler ve prognoz 
yönünden şizofreni hastalarından ayrılmaktadır; Marneros’a 
(2007) göre şizoafektif bozukluğun klinik tanısının doktor-
lar için kullanışlı olduğunu, hastalara umut sağladığını ve 
değişen kuramsal görüşler nedeniyle geride bırakılmaması 

gerekmektedir. Şizoafektif bozukluğun bir tanı kategorisi ola-
rak kalmasını savunan araştırmacılara göre şizoafektif bozuk-
luk üzerine yapılan çalışmalarda saptanan bulgular, şizoafektif 
bozukluğun aslında var olmadığını kanıtlamaktan çok güncel 
tanı ölçütlerinin yetersiz olduğunu göstermektedir.

Bu uzlaşmazlık nasıl aşılır? 

İleride olması muhtemel seçenekler; şizoafektif bozukluğun 
tanı sınıflandırmalarından çıkartılması, geniş şizofreni ve 
duygudurum bozukluğu kavramları, Kraepelin’in dikotomik 
sınıflandırmasına geri dönülmesi, boyutsal bir tanısal yakla-
şım ile kesintisiz yelpaze (spectrum) modelinin kullanılması, 
klasik kategorilerin birden çok tanısal duruma bölünmesi ve 
yaklaşımların bir birleşimini içerir.

Klinisyenler ve hastalar arasında şizoafektif bozuklukluk te-
rimi, bu bozukluğun şizofreniden farklı bir seyri olması ve 
sonlanımının kabaca daha iyi olması nedeni ile daha çok 
tercih edilmektedir. Belirgin psikotik ve duygudurum belir-
tileri olan hastalar için daha iyi ilaçlar geliştirmek, farmako-
lojik araştırmacıların ve üreticilerin de ilgisini çekmektedir. 
Bu nedenle şizoafektif bozukluk tanısının yakın dönemde bir 
köşeye kaldırılması pek mümkün gözükmemektedir. Ayrıca 
Kraepelin’in iki hastalık anlayışı (dikotomi) dönemi sonrasın-
da yürütülen çalışmalardan elde edilen bilgiler göz önünde 
bulundurulduğunda, ikili bir sınıflandırma günümüz için 
pek uygun gözükmemektedir. Belki de bu anlaşmazlığa en iyi 
çözüm boyutsal bir tanı yaklaşımına izin veren sürekli bir yel-
paze modeli ile klasik kategorilerin birden çok   birime bölün-
mesinin ve bu yaklaşımların bir bileşiminin kullanılmasıdır.

1. Boyutsal bir tanı yaklaşımı ve sürekli yelpaze modeli

Son yapılan psikopatolojik ve nörobiyolojik araştırmalar 
fonksiyonel psikozların tanıya yönelik boyutsal yaklaşım ile 
uyumlu sürekli bir yelpazede olduklarını ortaya koymuştur. 
Boyutsal bir yaklaşımda, psikiyatrik bozukluklar nörodavra-
nışsal işlev bozukluklarının boyutları temel alınarak sınıflan-
dırılır. Ancak saf bir boyutsal yaklaşım, birincil olarak katego-
rik yaklaşımı kullanan güncel bilimsel ve klinik uygulama ile 
uyuşmayabilir. Öyle ki tedavi kılavuzları da kategorik tanılara 
dayanmaktadır. Ayrıca psikopatolojik sendromların boyut-
larının sürekliliği ve uzun dönem kullanılabilirliği düşüktür 
(Heckers 2012). Bu sorunlar birden saf bir boyutsal yaklaşıma 
geçilmesinin önüne geçmektedir.

2. Birden çok tanı birimi

ICD ve DSM psikiyatrik hastalıkları sınıflandırmak için bir-
den çok tanı kategorisini kullanmaktadır. Bazı araştırmacılar 
fonksiyonel psikozları seyir ve sonlanımlarına göre alt kate-
gorilere ayırarak var olan sistemleri genişletmeyi amaçlamak-
tadırlar. Tanı birimlerinin nörobiyolojik geçerliliğini ihmal 
etmeyi önererek, bu sınıflandırma metodunun psikiyatrik 

ŞEKİL 2. Bu uzlaşmazlık nasıl aşılır? SCZ: Şizofreni, MD: Major depresyon.
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bozukluklarda kişiye özgü tedavi seçeneklerini geliştireceğini 
öne sürmektedirler. Bu metoda karşı çıkan araştırmacılar ise 
sonlanımın iyi veya kötü olmasına dayanarak yapılan bir tanı-
sal ayrımın, ayrımcılığı destekleyeceği ve damgalamayı arttı-
racağını söylemektedir  (Jäger ve ark. 2011).

3. Boyutsal ve kategorik yaklaşımların bileşimi

Son zamanlarda şizoafektif bozukluk ile ilgili tartışmalara 
farklı yaklaşımların bileşiminin cevap olabileceği üzerinde gö-
rüş birliğine varılmıştır.  Kesitsel klinik tabloyu açıklamak için 
boyutsal bir yaklaşım kullanılabilirken; tanı, seyir ve sonlanı-
mı belirlemek için kategorik bir yaklaşım kullanabilir.  Yeni 
çıkan DSM-5’te (APA 2013) ve ICD-11 önerisinde yakla-
şımların böyle bir kombinasyonu kullanılmıştır (Jäger ve ark. 
2011).  DSM-5’te şizoafektif bozukluk “Şizofreni Spektrumu 
ve Diğer Psikotik Bozukluklar” grubunun altına yerleştiril-
miştir. Şizoafektif bozukluk kategorisindeki ana değişiklik 
A ölçütünün karşılanmasından sonra geçen toplam sürenin 
büyük bir kısmında majör bir duygudurum döneminin de 
olması gerekliğidir. Şizoafektif bozukluk bu nedenle kesitsel 
bir tanıdan çok uzunlamasına bir tanı olarak görülmektedir. 
Yukarıdaki değişikliklere ek olarak şizofreni için olduğu gibi, 
şizoafektif bozukluğun şiddeti ve çekirdek belirtiler boyutsal 
olarak değerlendirilmektedir (APA 2013).

Sonuç ve gelecek yönelimler

Jacob Kasanin’in şizoafektif terimini ilk defa ortaya attığı za-
mandan bu yana, sınırdaki bu bozukluk grubu üzerine yapı-
lan araştırmalar yoğun ilgi görmüştür. Araştırmacılar şizofreni 
ve duygudurum bozukluğuna benzeyen aynı zamanda şizof-
reni ve duygudurum bozukluğundan farklı bir rahatsızlığı 
olan bir hasta grubunun varlığını doğrulamıştır. Araştırma 

bulguları bu hastaların sıklık-yaygınlık, klinik görünüm ve 
tedaviye cevap dahil birçok yönden heterojen bir grup oldu-
ğunu göstermiştir. Şizoafektif bozukluğun tanı ve tedavisi tar-
tışmalı kalmıştır.

Geçen yüzyıl boyunca yapılan birçok araştırmaya ve yoğun 
ilgiye rağmen, şizoafektif bozukluk üzerinde uzlaşma sağla-
namamış bir tanıdır. Tanı olarak geçerliliği sorgulanabilir 
olarak kalmıştır ve ama tanının önemi -hastalar, klinisyen-
ler ve araştırmacılar için-abartılamaz. Şizoafektif bozukluğa 
dair soruların çoğu (yerleşmiş diğer psikiyatrik bozukluklar 
gibi) cevapsız kalmıştır. Aynı zamanda, başka hastalıklar ara-
sındaki yelpaze üzerinde kalan ruhsal hastalıkların heterojen 
klinik görünümleri ve nörobiyolojik araştırmaların bulguları 
şizofreni gibi diğer bozuklukların durumlarını da sorgulama-
yı gerektirir. Giderek günümüzün teknoloji ve bilgisiyle elde 
ettiğimiz nörobiyolojik ve diğer araştırmaların bütün bulgula-
rını günlük klinik kullanıma uygulayamayabileceğimizi kabul 
ederek şizoafektif bozukluk tanısının  parçalanmaması görüşü 
üzerinde  uzlaşılmaktadır.. Kategorik-boyutsal tartışması sür-
se de, araştırmacılar iki yaklaşımın  avantajlarının da kulla-
nabileceği bir bileşimi desteklemektedirler. ICD ve DSM sis-
temleri arasında bir devamlılığın olmasının önemi büyüktür, 
böylece zaten tartışmalı olan konularda kafa karışıklığının 
önüne geçilebilir, klinisyenlere bozukluğun tedavisini geliştir-
melerinde, araştırmacılara da bu konudaki araştırmaları iler-
letmelerinde yardımcı olabilir.

Şizoafektif bozukluk için, şizofreni veya duygudurum bozuk-
lukları ile ilgili çalışmaların bir parçası olarak değil, sadece şi-
zoafektif bozukluk popülasyonlarında gerçekleştirilecek ileri 
araştırmalara ihtiyaç vardır. Ayrıca nörobiyolojik bulgular ile 
klinik uygulama arasındaki boşluğu kapatabilmek için mo-
dern teknolojinin kullanılması da gerekebilir.
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