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ÖZET 

Ş izofreni ile kan grupları n ı n ilişkisi üzerine yap ı lm ış  çalış malarda çelişkili sonuçlar bildirilmektedir. Ayr ı ca ş i-
zofreni alttipleri ile yap ı lm ış  sın ırlı  sayıda çalış ma vardır. Bu çalış mada negatif ve pozitif belirtili 193 ş izofreni 
tanısı  alan hastalar ile 91 kiş ilik kontrol grubun kan grupları nın karşdaş tı rdmast amaçlanmış tı r. Veriler ki-kare 
ile test edilmi ş , hasta ve kontrol grupların ı n ABO kan gruplar ı  yönünden k ıyaslanmasında istatistiksel olarak an-
lamlı  bir farklı lık bulunamam ış tı r. 

Anahtar kelimeler: ABO kan gruplar ı , ş izofreni, negatif ve pozitif belirtiler 

Düşünen Adam; 1994, 7 (1-2): 15-17 

SUMMARY 

There have been controversial outcomes in studies investigating relationships between the ABO blood groups 
and schizophrenia. On the other hand, studies on the subgroups and on schizophrenia have been limited. The 
ABO blood groups of 193 schizophrenic patients and 91 controls are compared and no statistically significant 
difference have been found between the ABO blood groups of the patients and controls through the data tested 
with the chi-square method. 
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GİRİŞ  

Psikiyatrik bozukluklarla ABO kan gruplar ı  ari-
sındaki ili şkinin araş tırı ldığı  birçok araş tırma çeliş -
kili sonuçlar vermektedir. Baz ı  çalış malar 0 kan gru-
buna sahip kiş ilerde manik depresif psikoz, özellikle 
depresyonun daha yüksek oranda oldu ğunu göster-
mektedir ( 11 ). 1980 y ı lında Hindistan'da Jan' affek-
tif hastaların, Sih'li affektif hastalara göre daha fazla 
0 kan grubuna sahip olduklar ı  saptanmış tır (13) . 

Ş izofren hastalar ın kan gruplar ı  ile ilgili çalış malar, 
genelde iki grup alt ında özetlenebilir. Birincisi ş i-
zofreni ile kan gruplar ı , ikincisi de ş izofreninin alt 
grupları  ile kan grupları  aras ındaki ilişkidir. Çoğu 

araş tırmac ı , ş izofreni ile kan gruplar ı  aras ında bir 
ilişki gösteremezlerken (7 '8 '9' 11) , Czechowicz ve 
Famnan, ş izofren hastalar ın daha az oranda 0 kan 
grubuna sahip olduklar ın ı , Mendlewicz ve arkada ş -
ları  ise ş izofren hastalar ı n çoğunun A kan grubuna 
sahip oldukları n ı  bildirmektedirler (3 '8) . 

Literatürde, kan gruplar ı  ile ş izofreninin alttipleri 
aras ındaki ili şki ile ilgili araş tırmaları n oldukça az 
olduğu dikkati çekmektedir. Maj ve arkada ş ları , ş i-
zofren hastalar ın A ve AB kan gruplar ına daha fazla 
sahip oldukları nı , buna karşı n A ve 0 kan grubuna 
daha az rastland ığı nı  bildirmiş lerdir ( 10). Ayni ça-
lış ma paranoid tip ş izofren hastalar, kontrol grubuna 
göre kan gruplar ı  yönünden farkl ı lık göstermezken, 
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hebefrenlerin daha az oranda A kan grubuna sahip 
olduklarını  göstermektedir. Ba şka bir çalış ma ise pa-
ranoid ve hebefren tip ş izofren hastalar ın özgün bir 
kan grubuna sahip olduklarını  saptayamam ış tır (12) . 

Ş izofreniyi homojen bir grup olarak kabul eden bu 
çalış maların sonuçları  değ işkenlik göstermektedir. 
Bu yüzden negatif ve pozitif belirtili ş izofren has-
talann kan gruplar ı  yönünden ayrı  ayrı  ça-
lışı lmas ının ilginç olacağı nı  düşündük. 

YÖNTEM 

Bu çalış ma,1990-1993 yı lları  arasında Ankara Nu-
mune Hastanesi Psikiyatri Klini ğ i'ne yatınlan ve ş i-
zofreni tan ı sı  konan 193 hasta üzerinde yap ı lmış tır. 
91 kiş i, kontrol grubunu olu ş turmu ş tur. 

Ş izofreni tan ısı  DSM-III-R kriterleri gözönüne al ı -
narak konulmuş tur. Negatif ve pozitif belirtili ş i-
zofreni ayr ımı  ise Andreasen'in negatif ve pozitif be-
lirtili ş izofreni skalas ı  (SAPS, SANS) (10)  kullanı la-
rak yap ı lmış tı r. 

SAPS, dört alt ba ş lık (hallusinasyonlar, sannlar, 
bizar davranış , pozitif formal dü şünce bozukluğu) ve 
toplam 34 maddeden, SANS ise be ş  alt baş lık (af-
fektif kiintleşme, asosyalite, dü şünce ve bilişsel iş -
levlerde fakirle şme, apati, dikkat bozuklu ğu) ve 25 
maddeden oluşmaktad ır. Bu ölçeklerdeki her madde 
0: Belirti yok, 1: Şüpheli, 2: Hafif, 3: Orta, 4: Be-
lirgin, 5: Ş iddetli olarak derecelendirilmektedir. 
SAPS ve SANS' ı n değ erlendirilmesinde Arndt ve ar-
kadaş lannın uyguladıkları  yöntem esas almm ış tır 
(11). Her bir alt ba ş lığı n ş iddeti, global değerlendi-
rilmesiyle belirlenmi ş tir. 

Ayrıca SAPS ve SANS' ın Türkiye'de güvenirlik ve 
geçerlik çal ış mas ı  da yap ı lmış tır (45) . Kan grup-
larının belirlenmesi, Numune Hastanesi Kan Mer-
kezi'nde yap ı lmış tır. Çal ış manın verileri ki-kare yön-
temi ile test edilmi ş tir. 

BULGULAR 

Çalış maya 99 pozitif, 94 negatif belirtili ş izofren 

hasta ve 91 ki ş i kontrol grubu olarak kat ı lmış tır. Po-
zitif belirtili ş izofreni tan ı lı  hastalar ın 55'i erkek, 
44'ü kadın, negatif belirtili ş izofreni tan ı lı  hastalar ı n 
51'i erkek 43'ü kad ı ndı . Kontrol grubunu ise 47'sini 
erkekler 44'ünü kad ınlar olu ş turuyordu. Hasta gru-
bunun yaş  ortalamas ı  33.9±2.7, kontrol grubunun ise 
29.5±2.1'dir. Negatif ve pozitif belirtili ş izofren has-
taların kan gruplar ı  ve erkek-kad ın ayrım ı  Tablo l'de 
gösteril-mi ş tir. 

Ş izofreni tan ı sı  alan hastalarla kontrol grubunun kan 
grupları  aç ı sından ki-kare ile yap ı lan karşı laş t ı rı lma-
sında her iki grup aras ında anlaml ı  bir farkl ı lık göz-
lenmemiş tir (x2=3.29,SD=3, p>0.05). 

Tablo 1'de gösterilen olgular ın dağı lım ı nda üç faktör 
esas alınm ış tı r. I: Kan gruplar ı  (AB, A, B, O), II: Ta-
nı  (pozitif semptomlu ş izofreni, negatif belirtili ş i-
zofreni), III: Cinsiyet (kad ı n, erkek). 

Tablo 2. Ki-kare sonuçlar ı . 

Değ işkenler Ki-kare 
sonucu 

Serbestlik 
Derecesi (SD) 

p 

IxIlxIII 19.93 15 p>0.05 
Ix11 5.82 6 p>0.05 
Ix111 3.51 3 p>0.05 
11x1I1 0.3 p>0.05 

Tablo 1. Pozitif ve negatif belirtili ş izofren hastalar ı n cinsiyet ve kan gruplar ı n ı n dağı l ı m ı . 
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Tablo 2'de ki-kare analizlerini gösterilmektedir. Ve-
rilerin sonuçlar ı  ne faktörler aras ında ne de bu üç 
faktörün etkile ş imi aras ında farkl ı lık göstermemi ş tir. 
Dikkat edilece ğ i gibi klinik materyalimiz rastgele 
kontrol örne ğ i gibi dağı lmış tır. 

TARTIŞ MA 

Yap ı lan bu çal ış manın sonuçlarına göre ş izofreni ta-
nı sı  alan hastalarla kontrol grubu aras ında anlaml ı  
bir ili ş ki saptanmamas ı , bu konuda yap ı lan diğer ça-
lış ma sonuçları  (7,8,9,11)  ile uyumludur. Ş izofreninin 
alt grupları  aç ısından incelendi ğ inde negatif ve po-
zitif belirtili ş izofrenik hasta grubunun kan grubu da-
ğı lımı  kontrol grubundan farkl ı  bulunmamış tır. 

Her ne kadar Maj ve arkada ş ları  ( 10) ile Rinieris ve 
arkadaş ları  (12)  ş izofreni alt tiplerine göre kan grup-
larının farkl ı  olduğunu bildirmiş  olsa da bu alt tip-
lemenin hastal ığı n belirtilerine yönelik olmay ışı  so-
nucu bizim çal ış ma bulgulanm ızdan farkl ı  kı lmak-
tadı r 

Negatif belirtili ş izofreni ile pozitif belirtili ş izofreni 
olgulann ı  ayrı  ayrı  gözönüne al ınmas ına karşı n ABO 
kan grupları  arasında anlaml ı  bir ilişki saptanama-
m ış tır. Ayrıca cinsiyet ile negatif ve pozitif belirtiler 
aras ı nda ve cinsiyet ile kan gruplar ı  aras ında da an-
laml ı  bir ili şki de saptanamam ış tır. Bu negatif bul-
gulara dayan ı larak ABO kan gruplar ına göre pozitif 

ve negatif belirtili ş izofreni geli ş iminde ya da ay-
nmın yap ı labilmesinde bir farkl ı lığı n olmad ığı  ileri 
sürülebilir. 
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