
Abstract

Objective: To review the psychosocial risk factors in epidemiology of schizophrenia, which regain 
importance in the last decade.
Method: The results of a number of recent review articles with high quality on the psychosocial risk 
factors in schizophrenia have been evaluated.
Results: Most important risk factor in schizophrenia is presence of disorder in the first degree 
relatives. The significance of genetic inheritance has lead to neglect of psychosocial risk factors 
for a long time and dominance of social drift hypothesis fort the role of psychosocial risk factors 
in disorder process. In the last decade, studies with improved epidemiological methodology and 
the results of the genetic studies have provided a new insight into the field. In several studies, the 
significance of causal relation between schizophrenia and urbanicity, the effect of migration on the 
second generation migrants, the social class of family and adverse childhood life-events has been 
reported. Also data suggest that the causal relation is conditioned on genetic factors. Dopamine 
sensitization and dysfunction are the common end point for the psychosocial risk factors, which lead 
to overt symptoms. 
Conclusion: Studies evaluating both psychosocial and genetic risk factors will provide more depth 
insight into the casual mechanisms of disorder.

Özet

Amaç: Bu gözden geçirme çalışmasında son on yıl içinde şizofreni epidemiyolojisinde yeniden önem 
kazanan psikososyal etkenler değerlendirilecektir. 
Yöntem: Şizofrenide psikososyal risk etkenleri üzerine bilimsel kaynaklarda yer alan yakın zamanlı 
İngilizce gözden geçirmelerdeki bulguların özetlenmesine dayanmaktadır. 
Bulgular: Şizofrenide en önemli risk etkeni birinci derece akrabalarda şizofreni varlığıdır. Diğer yandan 
genetik kalıtımın önemli rol oynaması uzun süre psikososyal risk etkenlerinin göz ardı edilmesine ve 
bozukluğun ortaya çıkmasında psikososyal risk etkenleriyle ilgili olarak sosyal kayma varsayımının 
geçerli olmasına yol açmıştır. Son on yıl içinde gelişmiş epidemiyolojik yöntemlerle yapılan çalışmalar 
ve genetik çalışmaların verilerinin çevresel etkenlerin önemini göstermesi psikososyal risk etkenlerinin 
yeniden önem kazanmasını sağlamıştır. Şizofreni ile kentleşme, göçün ikinci kuşak göçmenler 
üzerindeki etkisi, ailenin sosyal sınıfı ve çocukluk çağı olumsuz yaşantıları arasında önemli nedensel 
ilişkiler olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir. Veriler söz konusu nedensel ilişkinin genetik etkenlerle 
etkileşim içinde oluştuğuna işaret etmektedir. Dopamin duyarlılaşması ve işlev bozukluğunun ise 
belirtilerin ortaya çıkmasında ortak patofizyolojik yol olduğuna ilişkin kanıtlar artmaktadır.
Sonuç: Şizofrenide psikososyal risk etkenlerinin özellikle genetik risk etkenleriyle birlikte incelendiği 
araştırmalar bozukluğun ortaya çıkış mekanizmaları hakkında ileri bilgi sağlamaya adaydır.
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Giriş

Toplumsal çevrenin etkisinin incelenmesi, şizof-
reni araştırmaları tarihinin erken dönemlerine 
dek gitmektedir. Kent içi dağılımla ilgili klasik 
bir çalışmada ilk başvuru oranlarının kent mer-
kezinin belli bölgelerinde daha yüksek olduğu, 
kent içinde semtler arasında dağılımının farklı-
lık gösterdiği ve kent kenarlarına doğru azaldığı 
saptanmıştır. Araştırmacılar dağılım farklılığının 
ortaya çıkmasında bireylerin içinde yaşadıkları 
toplumsal koşulların etkili olabileceğini, toplum 
içindeki yalıtılmışlığın ya da tersine toplumsal 
dayanışmanın hastalıkların ortaya çıkmasında ya 
da çıkmamasında rol oynadığını belirtmişlerdir 
(Faris ve Dunham, 1939). 1950’lerde ABD New 
Haven’da yapılan bir çalışmada ise alt toplumsal 
sınıf ile şizofreni arasındaki ilişkinin nedensel 
bir ilişki olduğu ve alt sosyal sınıfta yer almanın 
şizofreniyi arttırdığı öne sürülmüştür (Hollings-
head ve Redlich, 1958). 20. yüzyılın geri kalan 
dönemlerinde şizofreni hastalarının ya da şizof-
reniye yatkınlığı olan kişilerin, hastalığın sosyal 
becerilerde yarattığı yıkım nedeniyle alt sınıfsal 
konumlara kaydığı ya da dağınık kentsel yerle-
şimlerde toplandığı öne sürülmüş ve bu durum 
sosyal kayma kuramı olarak tanımlanmıştır. Bu 
varsayımın bir farklı yaklaşımı da sosyal tortu 
kuramı olarak öne sürülmüştür. Bu kurama 
göre hastalık riski daha az olan kişiler bir baş-
ka semte taşınmakta ya da sınıfsal konumları 
iyileşmektedir; hastalık riski taşıyanlar ise aynı 
semtte geriye kalmakta ya da alt sosyoekonomik 
sınıflardan çıkamamaktadır. Sosyal nedensellik 
kuramı altında toplanan ve bireylerin sınıfsal 
konumları ile ilgili olabilecek nedensel sebep-
lerin ya da kentsel çevrenin bazı özelliklerinin 
hastalığın oluşmasındaki ağırlığının ise göz ardı 
edilebilecek düzeyde olduğu savunulmuştur 
(Dohrenwend ve ark. 1992).

Özellikle son 20 yılda şizofreni epidemiyolojisi 
alanındaki gelişmeler ise psikososyal etkenlerin 
şizofreni ile nedensel bir ilişki içinde olduğuna 
dair verilerin artmasını sağlamıştır. Çalışmalar 
şizofreni sıklığının coğrafi, mekânsal, etnik ve 
diğer demografik değişkenler açısından farklı-
lıklar göstermekte olduğunu ortaya koymuştur 
(McGrath ve ark. 2004). İleriye dönük izlem 
çalışmalarının oluşturulması, ikiz ve doğum 
kohortlarının verilerinin incelenmesi ve geliş-
miş ya da gelişmekte olan farklı ülkelerde epi-

demiyolojik çalışmalar yapılması, söz konusu 
çalışmalardan gelen verilerin çeşitlenmesi, şi-
zofreni epidemiyolojisi ile ilgili köklü bilgilerin 
değişmesini gündeme getirmiştir. Özellikle gen 
ve çevre etkileşimi, toplumsal risk etkenlerinin 
nedenselliği, yöntemsel gelişmelerle geçmişe 
göre daha nesnel bir çerçevede araştırılabilir 
hale gelmiştir (Jablensky, 2000). Bu gelişmeler 
sonucunda, şizofreninin çok etkenli bir hastalık 
olduğu, etkenlerin yaşamın farklı dönemlerinde 
(anne karnı, doğumun hemen sonrası, ilk beş 
yaş, ergenlik) farklı etkilerde bulunduğu, gen-
çevre etkileşiminin klinik tablonun ortaya çık-
masında temel rol oynadığı düşünülmekte ve 
nörogelişimsel bir hastalık olduğu görüşü ağır-
lık kazanmaktadır (McGrath ve ark. 2003). Bu 
nedenle bazı psikososyal risk etkenleri geçmişe 
göre daha sık gündeme gelmektedir. Annenin 
vitamin depoları, gebelik sırasında geçirilen vi-
ral enfeksiyonlar, hipoksiye neden olan doğum 
travması, kentsel yerleşim biriminde dünyaya 
gelmek ve 5 yaşına kadar kentsel yerleşimde ya-
şamak, göç etmiş bir ailenin çocuğu olarak dün-
yaya gelmek, ailenin sınıfsal konumunun düşük 
olması, kış mevsiminde doğmak, çocukluk çağı 
travmasına maruz kalmak, ergenlik döneminde 
uzun süreli sosyal ayrımcılığa maruz kalmak ve 
cinsiyetin etkisi araştırmalarda sık olarak sorgu-
lanan ve şizofreni oluşumuna orta değerde etkide 
bulunan etkenlerdir (Cannon ve Clarke, 2005). 

Bu gözden geçirmede, şizofrenide psikososyal 
etkenlerin rolü ile ilgili son bulgular ele alınacak 
ve söz konusu etkenlerin psikotik belirtilerin ve 
bozuklukların ortaya çıkmasında yer alan olası 
mekanizmalarla ilişkisi tartışılacaktır.

Kentsel çevre

Özellikle son on yıl içinde birçok çalışma kent-
leşme ile ilgili farkın şizofrenide yeniden önem 
kazanmasını sağlamıştır. Kent ve kırsal alanlar 
arasındaki şizofreni yaygınlığını karşılaştıran 
10 çalışmanın etki büyüklüklerinin ortak de-
ğerlendirmesinde, kırsal alanlara göre kentsel 
alanlarda şizofreninin yaklaşık iki kat (etki bü-
yüklüğü=1,72; %95 GA: 1,53-1,92) daha fazla 
olduğu gösterilmiştir. İncelenen çalışmalarda, 
kent ve kır arasında fark olduğu gibi kent içinde 
de semtlere ait sosyoekonomik ve sosyokültürel 
özellikler nedeniyle de varyasyon olduğu sap-
tanmıştır (Krabbendam ve van Os, 2005). 
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Kentsel çevrenin şizofreni ve psikotik bozuk-
luklar için içerdiği riskler, kentleşme derecesi 
ile orantılı görünmektedir. 24-65 yaş arasındaki 
tüm İsveç nüfusunun (4,4 milyon kişi) kapsan-
dığı bir çalışmada kentleşme derecesi ile psikoz 
sıklığı arasındaki ilişki, söz konusu nüfusun 
1997-1999 yılları arasında psikoz nedeniyle 
hastane yatışlarıyla incelenmiştir. Kentleşme 
derecesi nüfus yoğunluğu ile belirlenmiş ve 
nüfus yoğunluğu en fazla olan kentsel çevreler-
de yaşayanların %68-77 arasında daha yüksek 
psikoz geliştirme riski taşıdıkları saptanmıştır 
(Sundquist ve ark. 2004).

Kentleşmenin ortaya çıkardığı riske bireylerin 
maruz kaldıkları dönem de önemli görünmek-
tedir. Kentteki toplumsal çevre ile şizofreni 
arasındaki ilişki üç dönemde etki gösterebilir: 
doğum öncesi ve doğumun hemen sonrası, 
yetişme dönemi ve hastalığın ortaya çıktığı er-
genlik/genç erişkinlik çağı (Krabbendam ve van 
Os, 2005). Danimarka’da 1,89 milyon kişinin 
doğum yerine ve yetişme dönemlerinde ikamet 
ettikleri yere göre şizofreni riski açısından iz-
lendiği bir çalışmada, kentleşme derecesi kadar 
kentsel risk etmenine maruz kalma dönemi de 
sorgulanmış ve erken çocukluk dönemi ya da er-
genlik, şizofreni için daha yüksek risk ile ilişkili 
bulunmuştur. Aynı şekilde nüfus yoğunluğu en 
fazla olan bölgede yaşamanın da şizofreni ola-
sılığını 2,24 (%95 GA; 1,92-2,61) kat arttırdığı 
bildirilmiştir (Pedersen ve Mortensen, 2001).

Ayrıca kentlerde bir tek şizofreni ya da psikotik 
bozuklukların değil, psikotik belirti ya da ya-
şantıların da daha fazla görüldüğüne dair bilgi 
bulunmaktadır (Krabbendam ve van Os, 2005). 
Topluma dayalı kesitsel bir çalışmada kentleş-
me derecesi ile psikotik belirti altında toplanan 
anormal zihinsel durumlar arasında doğrusal 
bir ilişki olduğu bulunmuştur: kentleşme psi-
kotik yaşantıları/belirtileri arttırmakta ve uçlar-
da yer alanlar, yatkınlığı olanlar ise kentlerde 
daha yüksek olan şizofreni yaygınlığının ortaya 
çıkmasını sağlamaktadır (van Os ve ark. 2001). 
Şizofreni ve kent ilişkisini inceleyen çalışmalar 
yakın zamanlı doğum kohortlarında eski ku-
şak kohortlara göre kentleşmenin şizofreni riski 
üzerindeki etkisinin arttığını ve kentleşmenin 
gençler üzerindeki etkisinin daha eski kuşak-
lara göre daha yüksek olduğunu göstermiştir 
(Haukka ve ark. 2001). Ayrıca kentlerde diğer 

hastalıklarla da riskin daha yüksek olması yö-
nünde bir ilişkilenme bulunsa bile şizofrenide-
ki etki büyüklüğü daha yüksek bulunmuştur 
(Sundquist ve ark. 2004).

İncelenen çalışmalarda, kent ve kır arasında 
fark olduğu gibi kent içinde semtlere ait özellik-
ler nedeniyle de varyasyon olduğu saptanmıştır. 
Şizofreni sıklığının kentlerdeki semtler arasında 
farklılık göstermesini daha ayrıntılı inceleyen 
çalışmalarda birey-çevre etkileşimi için bazı bul-
gular bildirilmiştir. Bireylerin taşıdıkları riskler-
le semtlerin özelliklerini birbirinden ayrı istatis-
tiksel yöntemlerle ele alan bir çalışmada bekâr 
kalmaya yol açan hastalık öncesi yatkınlığın, 
daha yüksek algılanan toplumsal yalıtılmışlığın 
olduğu semtlerde belirgin hastalığa ilerleyebile-
ceği ve semtlere özgü çevresel özelliklerin birey-
lerin şizofreni için taşıdıkları riskleri farklılaştı-
rabileceği bulunmuştur (van Os ve ark. 2000). 
Benzer bir çevre etkisi göçmen çalışmalarında 
da gözlenmiş ve semtin toplam nüfusu içindeki 
göçmen nüfusunun oranıyla ters orantılı olarak 
göçmenlerin şizofreni riskinde farklılaşma bu-
lunmuştur (Boydell ve ark. 2001). 

Kentsel çevrede toplulukların sahip olduğu 
sosyal ilişkilerin niteliği ve niceliğinin kişinin 
gelişiminin erken dönemlerinden başlayarak şi-
zofreni için koruyucu ya da yatkınlığı arttırıcı 
etkilerde bulunduğu düşünülmektedir. Bu ne-
denle sosyal içiçelik (cohesion) ya da yalıtılmış-
lık (isolation) kentsel yerleşimlerdeki çevresel 
etkenleri birleştiren durumları temsil edebilirler 
(Allardyce ve Boydell, 2006).  Bulgular kentsel 
çevrenin içerdiği sosyal yalıtım, bilişsel sermaye 
gibi etkenlerin psikoz için kalıtılan genetik risk-
lere bağlı olarak şizofreni gelişimini etkiledikle-
rini göstermektedir (van Os ve ark. 2004).

Sınıfsal konum

Psikiyatrik hastalıkların alt sosyal sınıflar ara-
sında daha yaygın olduğu, psikiyatrik araştır-
maların ısrarlı ve tekrarlayan bir bulgusudur 
(Goldberg ve Morrison, 1963). Şizofreninin ise 
alt sosyal sınıflarda yer alma ile en fazla ilişkili 
psikiyatrik bozukluk olduğu ve alt sosyal sınıf-
larda yer alma ile şizofreni tansının 5 kat arttığı 
bildirilmiştir (Wiersma ve ark. 1983). Ancak sı-
nıfsal konumla ilgili klasikleşmiş ve yöntemsel 
olarak daha gelişmiş bir çalışmada ise depres-
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yon ve sosyal sınıf arasındaki ilişki için sosyal 
nedensellik kuramını destekleyen veriler bildi-
rilirken, şizofrenide sosyal kayma hipotezinin 
örneklemin hemen hemen tamamını açıkladığı 
bildirilmiştir (Dohrenwend ve ark. 1992). 1998 
yılına kadar şizofreni ve sosyal sınıf arasındaki 
ilişkiyi inceleyen 30 çalışmanın sonuçlarının 
derlendiği bir gözden geçirmede düşük sosyoe-
konomik konum artmış şizofreni riski ile ilişkili 
bulunmuştur (Eaton ve Harrison, 2001). Geç-
mişteki birçok yöntemsel karışıklığa (hastanın 
sınıfsal konumunun değerlendirilmesi ya da 
ebeveynlerinin sınıfsal konumunun değerlen-
dirilmesindeki belirsizlik gibi) rağmen özellikle 
son on yıl içinde yapılan ve yöntemsel olarak 
daha gelişmiş olan birçok çalışma, şizofreni ve 
sosyal sınıf arasında sosyal kayma kuramının 
yeterliliğini sorgulatacak düzeyde ısrarlı ve sü-
rekliliği olan veriler ortaya koymuştur (Munta-
ner ve ark. 2004).

Bir olgu-kontrol çalışmasında şizofreni ile do-
ğumda babanın sosyal sınıfı ve yoksul bir böl-
gede dünyaya gelmek arasındaki ilişki incelen-
miştir. Babanın sosyal sınıfının düşük olması 
ya da yoksul bir bölgede dünyaya gelmek eriş-
kinlikteki şizofreni riskini kontrollere göre 2,1 
kat arttırmaktayken, her iki risk etkenini taşı-
yanlar için şizofreni riskinin daha yüksek oldu-
ğu (Olasılıklar Oranı: 8,1; %95 GA: 2,7-23,9) 
bildirilmiştir (Harrison ve ark. 2001). Bir diğer 
olgu kontrol çalışmasında ise doğumdaki sos-
yal sınıf ile erişkinlikteki şizofreni arasında bir 
ilişki gösterilememiştir; bu çalışmada üst sosyal 
sınıf için hafif artmış bir risk (OO: 0,59; %95 
GA: 0,40-0,85) bulunduğu bildirilmiştir. Ancak 
doğumda alt sosyal sınıflarda yer alan şizofreni 
hastalarının üst sosyal sınıfta yer alanlara göre 
tedaviye 8,5 yıl sonra başvurdukları belirtilmiş-
tir (Mulvany ve ark. 2001). Danimarka’da ulu-
sal kayıt sistemine dayalı olarak yapılan bir olgu 
kontrol çalışmasında ise şizofreni riski işsizlik, 
düşük eğitim düzeyi, bekâr olmak, düşük refah 
düzeyi, düşük gelir ve çocuksuz olmakla ilişkili 
bulunmuştur. Ailede psikiyatri öyküsünün ol-
ması, kentsel alanda dünyaya gelmek, ülke dı-
şında doğmak, üç ya da daha fazla çocuğa sahip 
olmak ise artmış şizofreni riski ile ilişkili bu-
lunmuştur. Artmış şizofreni riski ebeveynlerin 
işsiz olması ve gelirlerinin düşük olması, ayrıca 
eğitim düzeylerinin yüksek olması ile ilişkili bu-
lunmuştur. Ancak alt sosyoekonomik konumun 

şizofreni riskini arttırdığına dair veri bildirilme-
miştir (Byrne ve ark. 2004). Bu çalışmayla aynı 
örnekleme dayanan bir diğer uzunlamasına çalış-
mada ise tedaviden önceki 19 yıla kadar kontrol-
lere göre şizofreni riski olasılığının düşük SEK 
için daha büyük olduğu bildirilmiştir (Agerbo 
ve ark. 2004). Bir diğer çalışmada ise çocukluk 
çağındaki zorlu yaşam koşulu sayısı ile (kirada 
oturma, düşük SEK, tek ebeveynli olma, işsizlik, 
sosyal yardım alan hane) şizofreni riskinin doğru 
orantılı olduğu ve dörtten daha fazla zorlu yaşam 
koşulu bulunduran hanelerin çocukları için ris-
kin 2,7 kat arttığı bildirilmiştir. Söz konusu zor-
lu yaşam koşullarının hem gebelik öncesi, hem 
gebelik sırasında hem de erken çocuklukta riski 
diğer tüm nedenlerden bağımsız arttırdığına dik-
kat çekilmiştir (Wicks ve ark. 2005).   

Çalışmalar düşük sınıfsal konumun şizofreninin 
ortaya çıkması kadar belirtiler ve bozukluk alt 
tipi ile de ilişkili olabileceğine işaret etmektedir. 
Bir çalışma hastalığın erken döneminde düşük 
SEK’un pozitif belirtilerle ilişkili olduğunu bildir-
miştir (Brown ve ark. 2000). Bir diğer çalışma ise 
yoksullar arasında defisit şizofreninin daha yüksek 
olduğunu ve yoksulluğun hem diğer risk etkenle-
rine (anne karnında influenza enfeksiyonu) maruz 
kalmayı arttırdığını hem de yoksullar arasında şi-
zofreni gidişatının kötü olmasını açıklayabileceği-
ni belirtmiştir (Gallagher ve ark. 2006).

Varolan çalışmaların sonuçları göz önünde bu-
lundurularak şizofreni ve alt sınıfsal konum ara-
sında orta düzeyde bir ilişki olduğu söylenebilir 
(Bresnahan ve Susser, 2003). Alt toplumsal sı-
nıflardaki bireylerin döllenme gibi yaşamın çok 
erken dönemlerinden başlayarak (baba yaşının 
ileri bir yaş olması, annede vitamin eksikliği, 
gebelikte influenza enfeksiyonu, doğum trav-
ması, beslenme yetersizliği) farklı dönemlerde 
stres kaynağı olan psikososyal risk etkenlerine 
(eğitim düzeyinin düşük kalması, işsizlik, mad-
de kullanımı, sosyal yalıtılmışlık) daha fazla 
maruz kaldıkları düşünülebilir. Bilimsel kay-
naklarda, alt sosyal sınıflarda yer alan annelerin 
diyetlerinin içeriklerinin daha yoksun olduğu 
ve alt sosyal sınıftan çocukların daha fazla he-
kim başvurusunda bulunduğuna dair veri de 
bulunmaktadır (Mulvany ve ark. 2001). Ancak 
şizofreni gelişimi ile sınıfsal konum arasındaki 
ilişkinin yönü ve niteliği halen ciddi belirsizlik-
ler barındırmaya devam etmektedir.
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Zorlu çocukluk çağı yaşantıları

Şizofreninin ortaya çıkmasında nörogelişimsel 
bir sürecin rol oynadığı göz önünde bulundu-
rulursa kortikal yapıların, myelinizasyonun ve 
sinaptik budanmanın devam ettiği çocukluk 
çağının, hastalığa yatkınlığın oluşmasında ya 
da erişkin yaşamda hastalığın ortaya çıkma-
sında kritik önem taşıdığı söylenebilir. Diğer 
psikiyatrik hastalıklarda önemli bir yere sahip 
olan çocukluk çağı fiziksel kötüye kullanımı ve 
çocukluk çağı cinsel kötüye kullanımı psikotik 
hastalıkların ortaya çıkmasında da risk etke-
ni olarak daha fazla ele alınmaya başlanmıştır 
(Morgan ve Fisher, 2007). 

Read ve arkadaşlarının (2005) çocukluk çağı 
olumsuz yaşam olayları ve psikotik hastalıklar 
arasındaki ilişkiyi ele alan 51 çalışmanın so-
nuçlarını derledikleri gözden geçirmelerinde 
özellikle çocukluk çağı kötüye kullanımları ile 
varsanılar (özellikle yorum yapan ve emir veren 
sesler) ve sanrılar arasında çok güçlü ilişkilen-
me olduğu bildirilmiştir. Tespit edilen ve değer-
lendirmeye alınan çalışmalar yöntemsel açıdan 
birçok sorun barındırmasına ve aralarında ciddi 
heterojenlik bulunmasına rağmen, tespit edilen 
çalışmaların ortak değerlendirmesi çocukluk 
çağı kötüye kullanımının psikoz için önemli bir 
etken olduğu gündeme gelmiştir.

Diğer yandan son yıllarda yapılan toplum tabanlı 
çalışmalarda çocukluk çağı travmaları ile psikoz 
arasındaki ilişki de ele alınmıştır. Hollanda’da 
yürütülen üç yıllık bir izlem çalışmasında 16 
yaş öncesi yaşanan ve bildirilen travmanın psi-
kotik hastalıklar için güçlü bir ilişkilenme (OO: 
7,3) gösterdiği bildirilmiştir (Janssen ve ark. 
2004). Bir diğer çalışmada ise cinsel kötüye kul-
lanım ile şizofreni arasında çok daha küçük bir 
ilişkilenme (OO: 1,2) bildirilmiştir (Spataro ve 
ark. 2004). İngiltere’de yapılan bir çalışmada ise 
psikotik hastalık tanısı ya da olasılığı olanların 
yaşamlarının herhangi bir noktasında cinsel kö-
tüye kullanıma maruz kalmalarının 15 kat daha 
fazla olduğu ve diğer etkenler açısından kontrol 
edildiğinde ise ilişkinin zayıflamasına rağmen 
anlamlı olduğu (OO: 2,9) bildirilmiştir (Bebbin-
gton ve ark. 2004). Geniş ölçekli bir toplum ta-
banlı çalışmada ise varsanı öyküsü bildiren ka-
tılımcıların çocukluklarında hem fiziksel (OO: 
1,7) hem de cinsel (OO: 1,7) kötüye kullanıma 
maruz kalmalarının daha olası olduğu bildiril-
miştir (Whitfield ve ark. 2005). 

Öte yandan birçok hayvan çalışmasında, olum-
suz ve yaşamı tehdit eden (örn. yenidoğan sıçan-
larda anne yoksunluğu, farelerde sosyal eksiklik) 
olayların mesokortikolimbik sistemde dopamin 
hiperaktivitesine yol açtığı ve bu tür olumsuz çev-
resel koşullara uzun süreli maruz kalmanın söz 
konusu sistemin duyarlılaşmasına yol açabileceği 
gösterilmiştir (Moore ve ark. 1999). Bu nedenle 
zorlu çocukluk çağı koşulları ve bu dönemdeki 
travmalar, şizofrenide belirtilerin ortaya çıkması-
na zemin hazırladığı düşünülen dopamin duyar-
lılaşmasına neden olabilir (van Os ve ark. 2005). 
İnsanlarda ise cinsel travmaya maruz kalmış kız-
larda kontrollere göre dopamin metabolizmasın-
da artış olduğu bulunmuştur. Erken, uzun süreli 
ve şiddetli çocukluk çağı travmalarının dopamin 
duyarlılaşması kadar hipotalamus-hipofiz-adre-
nal ekseni üzerinden de etkide bulunabileceği 
öne sürülmektedir (Morgan ve Fisher, 2007). 

Çocukluk çağındaki zorlu yaşantılar (kötüye 
kullanım, erken ebeveyn kaybı, yoksulluk da 
içinde olmak üzere) bazı olumsuz düşünce şe-
malarının oluşmasına ve ergenlikten itibaren de 
seslerin işitilmesine, paranoyanın ortaya çıkma-
sına neden olabilir. İki önemli çalışmada bilişsel 
değişimden bağımsız olarak daha önce yaşanan 
ciddi olayların daha sonraki zamanlarda gün-
lük hayatın akışı içerisinde ortaya çıkan küçük 
zorluklara verilen duygusal yanıtın farklılaşma-
sına neden olduğunu ve biriken etkisiyle de bu 
farklılaşmanın psikotik deneyimlere kadar gide-
bilen duygusal işlev bozukluğuna yol açabilece-
ğini göstermiştir (Myin-Germeys ve ark. 2003a, 
Myin-Germeys ve ark. 2003b). 

Göç ve sosyal ayrımcılık

Son on yıl içinde özellikle İngiltere ve Hollanda’da 
yapılan çalışmalar göç ve şizofreni arasında 
önemli bir bağ olduğunu göstermiştir. Aslında 
göç ile şizofreni arasındaki ilişkinin 1930’lardan 
bu yana bilindiği söylenebilir. Klasik bir çalışma 
olan ve ABD’ye göç etmiş Norveçliler arasında 
şizofreni yaygınlığını inceleyen bir araştırma, 
göçmenler arasında hem Norveç hem de ABD’ye 
göre hastalığın daha yaygın olduğunu göstermiş-
tir (Cantor-Graae ve Selten, 2005). Ancak çalış-
mayı yürüten Ödegaard, bu farkı seçilim etkisine 
bağlamıştır. Seçilim varsayımına göre hastalığa 
yatkınlığı olanlar, gerçekliği değerlendirmele-
ri farklı oldukları için ya da yaşadıkları ülkede 
başarılı olamadıkları için ülkelerini terk ederek 
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bir başka ülkeye göç etmişlerdir ve bu nedenle 
hastalık göçmenler arasında yüksek çıkmakta-
dır. Göç etmenin yarattığı zorlu yaşam olayları-
nın ise söz konusu farkta bir etkisinin olmadığı 
belirtilmiştir (Selten ve ark. 2002). Ancak ilişki-
nin bu denli basit olmadığı artık çok net olarak 
bilinmekte ve hatta Ödegaard’ın yaklaşımının 
tamamen yanlış olduğu anlaşılmaktadır. 

Göçmenler arasında şizofreninin yüksek olduğu 
ilk olarak İngiltere’de bildirilmiştir (van Os ve 
ark. 1996). İngiltere’de Afrika-Karayip kökenli 
birinci ve ikinci kuşak göçmenler için gösteri-
len fark (Harrison ve ark. 1997)  daha sonraki 
yıllarda yapılan çalışmalarla Hollanda’da Süri-
namlılar ve Faslılar (Selten ve ark. 1997, Selten 
ve ark. 2001), İsveç’te yapılan çalışmalarla da 
Doğu Afrikalılar için (Zolkowska ve ark. 2001) 
gösterilmiştir. Bu çalışmalar göçmenler arasında 
hem köken aldıkları ülkeyle hem de yerleştikle-
ri ülkeyle kıyaslandığında daha yüksek şizofre-
ni sıklığına rastlandığını ve bu farkın tanı yan-
lılığıyla açıklanamayacağını ortaya koymuştur 
(Selten ve Cantor-Graae, 2005). Konuyla ilgili 
son 30 yıl içinde yapılmış tüm çalışmaları de-
ğerlendiren önemli bir gözden geçirme ilk ku-
şak göçmenler için göreceli riskin 2,7 (%95 GA: 
2,3-3,2) ve ikinci kuşak göçmenler için göreceli 
riskin 4,5 (%95 GA: 1,5-15,1) olduğunu bildir-
miştir (Cantor-Graae ve Selten, 2005). 

Toplumsal dışlanmışlık, ayrımcılık ve yalıtıl-
mışlığın dopamin duyarlılaşmasına neden ola-
rak bilişsel süreçlerin bozulmasına ve psikotik 
belirtilerin oluşmasına neden olduğu öne sürül-
müştür. Bir toplumda azınlık konumunda ol-
mak ve göç, toplumsal yalıtılmışlık (sosyal izo-
lasyon) nedeni olabilir (Selten ve Cantor-Graae, 
2005). Kronik ve uzun süreli ayrımcılık, günlük 
olaylarla ilgili yorumlar üzerinde etkide buluna-
bilir ve paranoid içerikli atıfları kolaylaştırabilir. 
Çocukluk ve ergenlik gibi şizofreni için önemli 
yatkınlıkların ortaya çıktığı dönemlerde maruz 
kalınan bu tür etkiler ikinci kuşak göçmenlerde 
göçün etkisinin birinci kuşak göçmenlere göre 
daha yüksek olmasını açıklayabilir (van Os ve 
ark. 2005). Göçmenler arasında daha yüksek 
olan psikoz benzeri deneyimler, psikotik belir-
tiler olarak hastalık tablosunun oluşmasına ve 
şizofreninin daha yüksek oranda görülmesine 
katkıda bulunabilir.

Sonuç

Dopaminerjik yolakların şizofrenide belirtilerin 
ortaya çıkmasında anahtar konumda olduğu 
uzun zamandır bilinmektedir. Diğer yandan şi-
zofreni ile diğer psikotik bozukluklar ve eşik altı 
belirtiler arasında bir süreklilik olduğu düşü-
nülmektedir. Bu nedenle hastalık etiyolojisinin 
daha iyi anlaşılabilmesi için şizofreni spektrum 
bozuklukları (şizoid kişilik bozukluğu, şizotipal 
kişilik bozukluğu, şizoaffektif psikoz ve sanrısal 
bozukluk) ya da şizotaksi kavramı geliştirilmiş-
tir (Tsuang ve ark. 2000). Yaygınlık tahminleri-
ne bu bozukluklar da dâhil edilirse etkilenen bi-
rey oranı genel toplumun %6’sını bulmaktadır 
(Tamminga ve Medoff, 2000). Bu yelpazede yer 
alan bozuklukların, beyinde ortak nörotransmi-
ter yolaklarından ve benzer bölgelerden köken 
aldığına dair bazı bulgular bulunmaktadır. Has-
talıklar ve belirtilerin şiddeti arasındaki farklı-
lığın ise genetik kalıtımların ve çevresel etken-
lerin değişik düzeylerdeki etkileşimi nedeniyle 
ortaya çıktığı düşünülmektedir (Tsuang ve ark. 
2000). Psikotik belirti ve hastalıkların ortaya 
çıkmasında, bireylerin içinde yaşadıkları top-
lumsal çevrenin, genetik kalıtıma dayalı olarak 
farklı etkiler gösterdiği anlaşılmaktadır. 

Şizofreni için risk etkenlerinin ve koruyucu et-
kenlerin geniş bir dağılıma sahip olması, olası-
lıkla şizofreninin genetik varyasyon ile çevrenin 
özgül yönleri arasında, yaşamın farklı dönem-
lerinde farklılıklar gösteren özel bir etkileşimi 
gerektirdiğini işaret etmektedir. En önemli risk 
etkeninin yakın akrabalarda psikotik bozukluk 
varlığı olmasının yanı sıra (ancak hastaların bir-
çoğunun birinci derece akrabaları ve diğer ak-
rabaları arasında hastalık bulunmamaktadır), 
çalışmalar sınıfsal konum, kentsel çevre, erken 
dönem travması, azınlık konumu ve göç gibi 
çevresel etkenlerin belirti ve hastalıkların orta-
ya çıkmasında rol oynadığına işaret etmektedir. 
Sözkonusu çevresel etkenlerin beyinde özellikle 
dopamin duyarlılığına yol açtıkları ve uzun sü-
reli maruz kalmanın genetik yatkınlıkla birlikte 
şizofreni belirtilerinin oluşmasında anahtar rol 
oynayan dopamin disregülasyonuna yol açtığı 
öne sürülmektedir (Howes ve ark. 2004). 

Geçtiğimiz yüzyıl içinde psikososyal etkenlerin 
psikoz oluşumundaki yeri önce önemini kaybet-
miş ve son yirmi yıl içinde psikiyatrik epidemi-
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yoloji ve genetik, sağlanan gelişmelerle yeniden 
önem kazanmıştır. Artık, hayatın akışı içinde 
farklı toplumsal deneyimlerin ya da durumların 
genlerle nasıl bir ilişkilenme gösterdiği, biyolojik 
gelişimi nasıl etkilediği ve erişkin yaşamda yol aç-
tıkları sonuçlar daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır. 

Uzun süreli dopamin duyarlılaşması ve ardından 
gelen dopamin disfonksiyonu, kuramsal olduğu 
kadar deneysel biyolojik modeller üzerinden de, 
toplumsal durumlar ile erişkinlikte ortaya çıkan 
şizofreni gibi bir hastalık arasında köprü kurul-
masını sağlamaktadır (Kapur, 2003).
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