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AMAÇ: Şizofreni hastaları hem duygu tanıma bozuklukları hem de düşünce bozuğu 
yaşamaktadırlar (1,2). Bu çalışmanın amacı şizofreni hastalarındaki duygu tanıma 
becerileri ve düşünce bozukluğu arasındaki ilişkinin incelenmesidir. 
YÖNTEM: DSM-IV ölçütlerine göre şizofreni tanısı almış 53 hasta ve 38 sağlıklı 
kontrol çalışmaya alındı. Hastalar Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği (PANNS), 
İçgörünün Üç Bileşenini Değerlendirme Formu ile değerlendirildi. Ayrıca tüm 
katılımcılara Penn Bilgisayarlı Nörobilişsel Değerlendirme Bataryası Duygular Testi 
ve Düşünce ve Dil Ölçeği (DDÖ) uygulandı.  
BULGULAR: Hasta grubunun hem DDÖ hem de duygu tanıma toplam puanları, 
sağlıklı kontrol grubuna göre daha düşük olarak saptandı (p<0,05). Hastaların DDÖ 
toplam puanı ile duygu tanıma toplam puanı, duygu keskinliğini belirleme toplam 
puanı ve tanınan nötr duygu ifadesi sayısı ilişkili bulundu (r=-0,32; r=-0,33; r=-
0,30). İçgörü toplam puanı ile duygu tanıma puanı ilişkili bulundu (r=0,29). Ayrıca 
negatif belirtilerin tanınan korku ifadesi ve yanlış olarak tanınan mutsuzluk ifadesi 
ile ilişkili olduğu saptandı (r=-0,34; r=0,37). Adli suç öyküsü bulunan hastaların, 
duygu tanıma toplam puanlarının daha düşük olduğu ve nötr duygu ifadelerini 
tanımada daha başarısız oldukları belirlendi (p<0,05). 
SONUÇ: Bulgular, şizofreni hastalarındaki duygu tanıma bozukluklarının belirgin 
olduğunu ve bu bozukluğun düşünce bozukluğuyla ilişkili olduğunu göstermektedir 
(3). Hastalardaki negatif belirti şiddetinin ve içgörü eksikliğinin duygu tanıma 
becerilerini olumsuz olarak etkilediği düşünülmektedir. Bunun yanı sıra, hastaların 
nötr yüz ifadelerini yanlış tanımaları ve böylece duygu tanıma bozuklukları 
yaşamaları, hastaların suç işlemelerini kolaylaştırıyor olabilir. 
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