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ÖZET

Amaç: Bu araştırmanın amacı alkol-esrar kullanımının, adli olayların ve 
stresli yaşam olaylarının izlemde klinik psikoz gelişme riskiyle ilişkisinin 
incelenmesidir

Yöntem: Bir genel toplum örneklemi (s:2142), başlangıç ve izlem 
basamağında klinik psikoz (şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, 
psikotik bulgulu duygudurum bozuklukları) için tarandı. Bu yolla 
izlemde yeni gelişen klinik psikoz olguları (başlangıç basamağında klinik 
psikoz saptanmamış ve izlem basamağında klinik psikoz saptanmış 
olgular) belirlendi (s:27). Bu olgular ile izlemde herhangi bir psikotik 
belirti bildirmeyen kontroller (s:1691), izlem boyunca çevresel risk 
etmenlerine maruz kalma durumları açısından karşılaştırıldı (toplam s: 
1718).

Bulgular: İzlemde riskli alkol içme bildiren bireylerde ve esrar kullanımı 
bildiren bireylerde, izlemde klinik psikoz gelişme riski anlamlı olarak 
daha yüksekti. Yine aylık alkol kullanım sıklığı ve esrar kullanım sıklığı 
da psikoz riskiyle anlamlı olarak ilişkiliydi. İzlem boyunca yaşanan stres 
verici olayların sayısı arttıkça, klinik psikoz gelişme riski de artmaktaydı. 
İki risk etmeninin (riskli alkol içme, esrar kullanımı, ≥3 stresli yaşam 
olayı) birlikteliği durumunda, tek bir risk etmeninin bulunduğu 
duruma göre klinik psikoz gelişme riski anlamlı olarak daha yüksekti 
(%17,6 ve %1,6, p<0,001). 

Sonuç: Riskli alkol içme, esrar kullanımı, adli olaylar ve stresli yaşam 
olayları; klinik psikoz gelişme riski ile ilişkilidir. Ayrıca çok sayıda stres 
verici yaşam olayları ile alkol-esrar kullanım bozukluklarının birlikteliği, 
klinik psikoz gelişimi açısından uyarıcı olmalıdır.

Anahtar Sözcükler: Psikoz, alkole bağlı bozukluklar, marihuana içme, 
yaşam stresi, adli psikiyatri

SUMMARY
The Relationship between Alcohol-Cannabis Use and Stressful 

Events with the Development of Incident Clinical Psychosis in a 
Community-Based Prospective Cohort

Objective: The aim of this study is to evaluate the associations between 
alcohol-cannabis use and forensic/stressful events with the risk of 
incident clinical psychosis during follow-up.

Method: A community-based sample (n: 2142) was screened for 
clinical psychosis (schizophrenia and other psychotic disorders, 
affective disorders with psychotic features) at baseline and follow-up. 
Thus, incident clinical psychosis cases to develop during follow-up 
(individuals with no clinical psychosis at the baseline assessment and 
with clinical psychosis at the follow-up assessment) were detected (n: 
27). These cases and the controls who did not report any psychotic 
symptoms at the follow-up assessment (n: 1691) were compared for 
exposure to environmental risk factors during follow-up (total n: 1718).

Results: Individuals reporting heavy alcohol drinking or cannabis 
use during follow-up had significantly higher risk of incident clinical 
psychosis. The monthly frequency of drinking and cannabis use was 
also associated with the risk. Higher number of stressful life events 
exposed predicted higher risk of incident clinical psychosis. The risk of 
incident clinical psychosis was significantly higher in case of coexistence 
of two risk factors (heavy drinking, cannabis use, ≥3 stressful events), 
in comparison with the existence of a single risk factor (17.7 vs. 1.6%, 
p<0.001).

Conclusion: Heavy drinking, cannabis use, forensic events and stressful 
events were associated with the risk of incident clinical psychosis. The 
coexistence of multiple stressful events and disorders related to abuse of 
alcohol/cannabis should be considered as a warning for the development 
of clinical psychosis. 

Keywords: Psychosis, alcohol-induced disorders, marijuana smoking, 
life stress, forensic psychiatry
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Esrar-psikoz ilişkisini inceleyen araştırmalar ise genel olarak 
birbirlerine benzer sonuçlar bildirmiştir (Marconi ve ark. 
2016). Esrarın psikoz gelişimi için hem yatkınlaştırıcı (predis-
pozan), hem de ortaya çıkarıcı (presipitan) bir etmen olduğu 
ortaya konulmuştur (Binbay ve ark. 2011a, Kuepper ve ark. 
2011). Son dönemde yapılan araştırmalar, toplumda yaygın 
olan esrarın eski yaygın formlardan daha yüksek tetrahidro-
kannabinoid (THC) içeriğine sahip olduğunu göstermekte-
dir. Bu nedenle de esrarın psikoz riskini günümüzde daha faz-
la arttırdığı düşünülmektedir (Freeman ve ark. 2018, Potter 
ve ark. 2018, Di Forti ve ark. 2019). Bu bulgular, önümüzde-
ki süreçte esrar-psikoz ilişkisinin toplum ruh sağlığı açısından 
daha büyük bir tehdit haline gelebileceğini düşündürmek-
tedir. Bununla birlikte bu alandaki bazı tartışmalar devam 
etmektedir. Bazı yazarlar, esrar ile psikoz arasındaki ilişkide 
nedenselliğin iddia edilebilmesi için daha fazla kanıtın gerekli 
olduğunu ileri sürmektedir (Ksir ve Hart 2016). Ayrıca dün-
yanın farklı bölgelerinde, genel toplumdaki psikozun esrar 
kullanımına atfedilen hızı birbirinden farklılıklar göstermek-
tedir (Ortiz-Medina ve ark. 2018, Di Forti ve ark. 2019). Bu 
nedenle, esrar-psikoz ilişkisi üzerine dünyanın farklı bölgele-
rinden uzunlamasına desendeki toplum tabanlı araştırmalara 
ivedilikle ihtiyaç bulunmaktadır.

Klinik psikoz ile çevresel risk etmenlerinin ilişkisi, ülkemiz-
de kesitsel desende yapılan bazı araştırmalar ile incelenmiştir 
(Alptekin ve ark. 2009, Binbay ve ark. 2011a, Doğan 2011, 
Binbay ve ark. 2012, Kocal ve ark. 2017). Bununla birlik-
te ülkemizde bu alandaki veriler yetersizdir (Binbay ve ark. 
2011c). Bildiğimiz kadarıyla, klinik psikoz için çevresel risk 
etmenlerini bir genel toplum örnekleminde uzunlamasına 
olarak inceleyen bir araştırma ülkemizde henüz bulunma-
maktadır. Ayrıca çevresel etmenlerin birlikteliğinin psikoz 
riski üzerine olan etkileri, dünyada çok az sayıda çalışmada 
incelenmiştir (Pries ve ark. 2019). Çevresel risk etmenlerinin 
önemli bir kısmının değiştirilebilir olan doğası, genel 
toplumda bu risk etmenlerinin araştırılmasının önemini 
arttırmaktadır.

Bu çalışmanın amacı riskli alkol içmenin, esrar kullanımının, 
adli olayların ve stresli yaşam olaylarının izlemde klinik psikoz 
gelişme riski ile ilişkilerinin incelenmesidir. Çalışmanın birin-
ci hipotezi, bu risk etmenleri olan bireylerde klinik psikoz 
gelişme riskinin daha yüksek olacağıdır. Çalışmanın ikinci hi-
potezi ise iki risk etmeninin birlikte görüldüğü durumlarda, 
tek bir risk etmeninin bulunduğu duruma göre klinik psikoz 
gelişme riskinin anlamlı olarak daha yüksek olacağıdır. 

YÖNTEM

Araştırma Deseni ve Örneklem

Çalışma başlangıç ve izlem basamağı olmak üzere iki basa-
maktan oluşmaktadır. Başlangıç basamağında genel toplumu 

GİRİŞ

Modern psikiyatride “psikoz” (birçok farklı tanımı bulun-
makla birlikte), genellikle düşünce, algı ve davranışın bo-
zulduğu zihin durumunu tanımlayan bir terim olarak kul-
lanılır. Bununla birlikte kendisi bir tanı sayılmaz (Amerikan 
Psikiyatri Birliği 2013). Günlük hayatın normal akışı içeri-
sindeki gelip geçici olan yaşantılardan, klinik olarak tıbbi bir 
müdahale gerektiren eşiğin (klinik eşik) üzerindeki formlara 
kadar geniş bir yelpazede bulunabilir. Klinik eşiğin üzerindeki 
psikoz, şizofreni ve diğer psikotik bozukların yanı sıra, psi-
kotik bulgulu duygudurum bozuklukları gibi birçok başka 
psikiyatrik bozuklukta da görülebilmektedir (Kirli ve Binbay 
2018). Çeşitli psikiyatrik bozukluklar çerçevesinde görülen 
psikozların, birçok ortak özelliğinin olduğu bilinmektedir 
(Allsopp ve ark. 2019, van Os ve ark. 2019, Isvoranu ve ark. 
2020, Kotov ve ark. 2020). Bu nedenle son yıllarda farklı psi-
kiyatrik bozukluklarda görülen eşik düzey psikozların birlikte 
incelendiği araştırmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu araştır-
mada “klinik psikoz” terimi, benzer desende yapılan araştır-
malarda kullanıldığı şekliyle, tüm klinik olarak eşik düzey 
psikozları (şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, psikotik 
bulgulu duygudurum bozuklukları) kapsayan bir terim olarak 
kullanılmıştır (Dominguez ve ark. 2009). Genel toplum araş-
tırmaları, klinik psikozun toplumun %2,5-3,5’ini etkilediğini 
göstermektedir (Perälä ve ark. 2007, Binbay ve ark. 2012). 
Klinik psikoz içeren bozukluklardan sadece biri olan şizofre-
ninin bile, Türkiye’de yeti yitimi ile yaşanan yılların %2,3’üne 
neden olduğu bildirilmiştir (TC Sağlık Bakanlığı 2006). 

Son dönemde yapılan araştırmaların sonuçları, psikoz etiyo-
lojisinde çok etmenli bir modeli desteklemektedir. Genetik 
etmenler ile birlikte, yaşamın farklı dönemlerinde etki eden 
birçok çevresel etmenin de psikoz gelişiminde önemli bir yeri-
nin olduğu ortaya konulmuştur (van Os ve ark. 2010). Güncel 
bir meta-analizin sonuçları, bu etmenler içerisinden alkol-esrar 
kullanımı ve psikososyal stresi öne çıkarmaktadır (Linscott ve 
van Os 2012). Kesitsel desendeki birçok araştırma, esrar ve 
alkolün ilk atak psikoz hastalarında en çok kullanılan mad-
deler olduğunu göstermektedir (Larsen ve ark. 2006, Archie 
ve ark. 2007, Lachman ve ark. 2012, Tulachan ve ark. 2014, 
Thungana ve ark. 2019). Alkol ile psikoz ilişkisini inceleyen 
araştırmalar, ilk atak psikoz öncesi dönemde alkol kullanım 
hızlarının yüksek olduğunu, tedavi sonrasında ise bu hızların 
düştüğünü göstermektedir (Harrison ve ark. 2008, Turkington 
ve ark. 2009, Kumar ve ark. 2015). Bununla birlikte dünyanın 
farklı bölgelerinde yapılan araştırmalar, alkol ve psikoz ilişkisi 
üzerine birbirinden farklı sonuçlar bildirmektedir. Sonuçlar 
arasındaki bu farklılıkların, çalışmaların yapıldığı bölgelerdeki 
alkol ile ilişkili tutumların ve alkol kullanım özelliklerinin 
birbirinden farklı olmasından kaynaklandığı düşünülmekte-
dir (Tan ve ark. 2018, Cetty ve ark. 2019, Thungana ve ark. 
2019). Bu nedenle de bu alanda uzunlamasına desende yapıla-
cak yeni toplum tabanlı araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır. 
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temsil eden haneler ziyaret edildi. Her haneden rastgele ör-
nekleme yöntemiyle seçilen 15-64 yaş arası bir kişiyle görüş-
me yapıldı (s:4011). Altıncı yıl izlem basamağında ise bu ha-
neler tekrar ziyaret edildi. Ayrıca izlem basamağında yapılan 
ziyaretlerde, kişilerin başlangıç basamağındaki hanelerinde 
ikamet etmediği öğrenildiğinde, kişiler başlangıç basamağın-
da verdikleri telefon numaralarından arandı. Bu aramalarda 
ilk basamak araştırma hatırlatılarak izlem basamağı açıklandı 
ve kişilerin yeni adres bilgileri istendi. Adres bilgilerini verme-
yi kabul eden kişilerin yeni adresleri de ziyaret edildi. İzlem 
basamağı için ulaşılabilen kişilerden 424’ü bu basamağa ka-
tılmayı reddetti. 44 kişinin vefat ettiği ya da cezaevinde ol-
duğu öğrenildi. 22 adresin yer aldığı mahallenin yıkıldığı öğ-
renildi. 991 adres ziyaret edildiğinde, bu adreslerde kimsenin 
yaşamadığı görüldü ve bu kişilere telefon numaralarından da 
ulaşılamadı. 386 kişinin ise başka bir kente taşındığı öğrenil-
di. Sonuç olarak başlangıç basamağında görüşülen kişilerin 
2142’si ile izlem basamağında da görüşme yapıldı. 

Bu çalışmanın örneklemi hem başlangıç hem de izlem basa-
mağında yapılan klinik psikoz taramaları sonucunda belir-
lendi. Klinik psikoz için tarama yöntemi aşağıdaki bölümler-
de ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu çalışmanın amacı izlemde 
yeni gelişen klinik psikoz ile ilişkili etmenleri incelemek oldu-
ğu için, başlangıç basamağında klinik psikoz saptanan kişiler 
örneklemden dışlandı (s: 48). Bu çalışmanın olgu grubu (yeni 
gelişen klinik psikoz) izlem basamağında klinik psikoz sapta-
nan kişilerden oluşmaktadır (s: 27). Kontrol grubu ise izlem 
basamağında herhangi bir psikoz tarama sorusuna ‘evet’ ya-
nıtı bildirmemiş kişilerden (s: 1691) oluşmaktadır (toplam 
s: 1718). 

Araştırma İzmir 1 No’lu Etik Kurulu tarafından onaylanmış-
tır. Katılımcılardan yazılı bilgilendirilmiş onam alınmıştır.

Görüşmelerin Niteliği ve Veri Kalitesi

İzlemin başlangıç basamağında saha verilerinin yüksek kali-
tede tutulabilmesi uygulanan yöntemler bir başka makalede 
ayrıntılı olarak açıklanmıştır (Binbay ve ark. 2011b). Altıncı 
yıl izlem basamağında da yüksek veri kalitesinin sağlanabil-
mesi için benzer bir yöntem uygulandı. Saha görüşmecileri, 
araştırma ekibi tarafından oluşturulmuş olan tam yapılandı-
rılmış bir görüşme formunu uyguladılar. Saha görüşmecileri, 
tıp fakültesi öğrencileri veya psikoloji bölümü mezunları ara-
sından seçildi. Araştırma ekibinde yer alan deneyimli akade-
misyenler tarafından saha görüşmecilerine teorik eğitimler ve 
araştırma formunun uygulanmasına yönelik pratik eğitimler 
verildi. Görüşmecilerin ancak bu eğitimleri tamamlamaları 
sonrasında saha görüşmelerine başlamasına izin verildi. Adres 
dağıtımı aşamasında, görüşmecilere örneklemin sadece isim, 
adres ve telefon bilgileri verildi. Böylelikle görüşmecilerin ör-
neklemin ilk basamak verilerine kör olmaları sağlandı. Tüm 
görüşme formları bir psikiyatri uzmanlık öğrencisi tarafın-
dan sistematik olarak değerlendirildi. Bu değerlendirmelerde 

katılımcıların ilk basamakta elde edilen sosyodemografik ve 
klinik verileri, ikinci basamakta elde edilen bilgiler ile karşı-
laştırıldı. Böylelikle verilerin doğruluğu ve yeterliliği incelen-
di. Ayrıca araştırma ekibi, haftalık olarak yaptığı toplantılar 
ile veri akışını ve kalitesini değerlendirdi. Formun telefon ara-
cılığıyla uygulanmasına, ancak kişilerle yüz yüze görüşmenin 
mümkün olmadığının tespiti durumunda (örn. katılımcının 
şehir dışına taşınması vb.) izin verildi (s:575). Veri kalitesi 
düşük bulunan görüşmelerin başka görüşmeciler tarafından 
tekrarlanması sağlandı (s:21). Temel eksiklikler saptanan gö-
rüşmeler araştırma ekibi tarafından telefon yoluyla (s:232) ya 
da yüz yüze yöntemle tekrarlandı (s:86).

Tarama Görüşmeleri ve Bağımsız Değişkenler

Örneklemde psikotik belirtiler Uluslararası Bileşik Tanı 
Görüşmesi (UBTG) 2.1 kullanılarak tarandı (Robins 1988). 
UBTG Türkiye’de farklı psikiyatrik epidemiyoloji araştır-
malarında kullanılmıştır (Cilli ve Kaya 2003, Deveci ve ark. 
2007, Alptekin ve ark. 2009). UBTG’nin yapılandırılmış bir 
görüşme olması ve görüşmeciye esneklik tanımaması nede-
niyle gerekli eğitimi gördükten sonra hem klinisyenler hem 
de klinisyen olmayanlar UBTG’yi kullanabilirler. UBTG 
görüşmesinde; belirtilerin sıklığı, süresi, duyguduruma, sos-
yal ve mesleksel işlevselliğe etkisi, neden olduğu yardım arama 
davranışının boyutları, doktor başvurusu, konulan tanılar ve 
belirtinin ilişkili olabileceği olası etmenlerin (fiziksel bir has-
talık etkisi, ilaç, alkol ya da madde kullanımı) değerlendirildi-
ği bir soruşturma akış şeması kullanılır (Kılıç ve Göğüş 1997). 
Bu araştırmada psikotik belirtilerin taranmasında UBTG 
2.1’in şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar modülü (G 
bölümü) ve psikotik bozukluklarla ilgili olabilecek davranış, 
tutum ve görünümleri (negatif belirtiler ve dezorganizasyon 
belirtileri) içeren görüşmeci gözlemleri bölümü (P modülü) 
kullanıldı.

Örneklemin alkol ve esrar kullanım verileri (UBTG) 2.1’in 
ilgili bölümleri kullanılarak toplandı (alkol-J modülü, esrar 
L modülü). Alkol kullanımının incelenmesinde riskli içme 
tanımı temel alındı. Riskli alkol içme erkekler için haftada 
14 standart içkiden fazla, kadınlar için haftada 7 standart iç-
kiden fazla içme olarak tanımlanmıştır. “Standart içki” de bir 
küçük kutu (35 cl) bira, bir kadeh şarap ve ya rakı, votka, cin 
gibi yüksek alkol oranına sahip içkiler için “bir tek” ölçüsüdür 
(Uluğ ve Öztürk 2015). Esrar kullanımının incelenmesinde 
de geçmiş araştırmalarda kullanılmış olan “en az 5 kere kulla-
nım” ölçütü temel alındı (Kuepper ve ark. 2011).

Stresli yaşam olayları, Tehdit Edici Yaşam Olayları Listesi 
(List of Threatening Life Events Questionnaire) aracılığıyla 
sorgulandı. 1990 yılında yayınlanan geçerlik ve güvenilirlik 
çalışması temel alınarak, araştırmamızda şu yaşantılar dikkate 
alındı (Brugha ve Cragg 1990): Kişide veya yakınında ciddi 
bir yaralanma-hastalık, bir yakının ölümü, evliliğin/düzenli 
ilişkinin sonlanması, bir yakın ile ciddi bir sorun; iş ile ilgili 
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ciddi bir sorun veya işsiz kalma; ciddi maddi kriz, yasal sorun, 
hırsızlığa uğrama. Ölçekte olayın tarihi ve kişi üzerindeki et-
kisi de sorgulanmaktadır. Ölçek özellikle stres kaynaklarının 
ve etkilerinin sorgulanmasını gerektiren psikiyatri, psikoloji 
ve toplumsal tabanlı araştırmalarda yaygın olarak kullanılır. 
Ülkemizde de Avrupa Birliği destekli olarak yürütülen EU-
GEI (Avrupa Şizofreni Ağı) araştırmasında kullanılmıştır. 
Stresli yaşam olaylarının kodlanmasında geçmiş araştırmalar 
temel alınarak, bireylerin bildirdiği her bir “evet” yanıtına 1’er 
puan verildi ve bu puanların toplanmasıyla bir stresli yaşam 
olayları sürekli değişkeni oluşturuldu (Morgan ve ark. 2020). 
Ayrıca STATA programındaki LSENS komutuyla ROC eğrile-
rinden yararlanılarak, stresli yaşam olayları ile klinik psikoz 
ilişkisinde duyarlılığın ve özgüllüğün en yüksek olduğu sayı 
belirlendi (≥3). Bu eşik değeri kullanılarak stresli yaşam olayla-
rı ikili kategorik değişkeni oluşturuldu.

Adli olay yaşama kaydedilirken katılımcılara ilk basamaktan 
bu yana olan dönemde herhangi bir sebeple karakol, tutuk-
lanma ve mahkeme öyküsünün olup olmadığı soruldu. Adli 
olay öyküsü var/yok şeklinde ikili olarak kodlandı. Adli olay 
öyküsü sadece katılımcıların öz bildiriminden elde edilen ve-
riler ile değerlendirildi.

Geçmiş araştırmalar temel alınarak (Cougnard ve ark. 2007, 
Guloksuz ve ark. 2016, Pries ve ark. 2018), risk etmenleri-
nin birlikteliğinin (riskli alkol içme, esrar kullanımı ve stresli 
yaşam olayları-ikili kategorik) klinik psikoz riski ile ilişkisi, 
oluşturulan maruz kalınan çevresel risk etmeni sayısı değişke-
ni ile incelendi. Bu değişken dörtlü olarak kategorize edildi 
(0: Herhangi biri yok, 1: üç etmenden biri var, 2: üç etmen-
den ikisi var, 3: üç etmenin üçü de var). Örneklemde üç risk 
etmeni de olan katılımcı bulunmamaktaydı. Bu nedenle ma-
ruz kalınan çevresel risk etmeni sayısı “0, 1, 2” değerlerinden 
birisini almaktaydı.

Sonuç Değişkeni: İzlemde Yeni Gelişen Klinik Psikoz 

Hem ilk basamakta hem de ikinci basamakta, saha görüşmeleri 
sonucunda şu ölçütlerden herhangi birisini karşılayan katı-
lımcılar ile klinik yeniden değerlendirme görüşmeleri yapıl-
dı: i) İzlemin ilk basamağından bu yana herhangi bir ruhsal 
yakınma nedeniyle bir hekime başvurma/ psikotrop kullan-
ma/ psikiyatri servisinde yatarak tedavi görme öykülerinden 
en az birisinin bildirilmesi; ii) En az üç pozitif psikotik belirti 
sorusuna evet yanıtı ya da bir pozitif psikotik belirtiyle birlik-
te ilgili sıklık, süre, yardım arama, şiddet ve işlevsellik kaybı 
sorularından herhangi birisine evet yanıtı; iii) Görüşmeci göz-
lemleri (UBTG P modülü) sorularından herhangi birisinin 
evet olarak kodlanması veya görüşmecinin bildirdiği psikoz 
şüphesi uyandıran gözlemler.

Klinik yeniden görüşme planlanan katılımcılar hastaneye da-
vet edildi. Hastaneye gelmesi mümkün olmayan ya da has-
taneye gelmeyi reddeden katılımcıların hanelerine araştırma 

ekibi tarafından ek ziyaretler gerçekleştirildi. Bu yollarla ola-
sı olguların %82,2’siyle DSM-IV için yapılandırılmış klinik 
görüşme (SCID: Structured Clinical Interview for DSM-
IV) gerçekleştirildi. Şehir dışında yaşama vb. nedenlerle yüz 
yüze klinik görüşme yapmanın mümkün olmadığı durum-
larda (s:92), kişiye telefonla ulaşıldı. Bu telefon görüşmele-
rinde, araştırma ekibinden bir hekim, belirtilerin klinik psi-
koz olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini inceledi. 
Gerektiğinde kişinin izni alınarak beraber yaşadığı akrabası 
ya da hakkında bilgi verebilecek bir yakınıyla psikiyatrik du-
rumu hakkında görüşüldü. Tüm olgularda belirtilerin bir kli-
nik psikoz kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği 
birden fazla klinisyen tarafından tartışıldı ve gözden geçirildi.

Sonuç değişkeni olan izlemde yeni gelişen klinik psikoz; kişide 
izlemin ilk basamağında klinik psikoz saptanmamış ve ikinci 
basamağında saptanmış olması olarak tanımlandı (s:27).

İstatistiksel Analiz

Verilerin analizinde STATA sürüm 13 kullanıldı (STATA 
Corp 2013). İlk olarak katılımın değerlendirildiği analizler 
yapıldı. İzlemde kalan ve izlemden düşen (drop-out) örnek-
lemin ilk basamaktaki sosyodemografik özellikleri (yaş, cin-
siyet, eğitim durumu ve medeni durum) χ² testi (iki katego-
rik değişken için) kullanılarak karşılaştırıldı. Aynı zamanda 
izlemde kalan ve izlemden düşen gruplar arasında saptanan 
farkların etki büyüklükleri (effect size), Cramer’s V ile değer-
lendirildi. Cramer’s V 0-1 arasında değer almaktadır, 0’a ya-
kın olması zayıf, 1’e yakın olması ise güçlü bir ilişkiyi gösterir 
(Cramer 1946). 

Birinci hipotezin testi için riskli alkol içme, esrar kullanımı, 
adli olaylar ve stresli yaşam olayları ile yeni gelişen klinik psi-
koz arasındaki ilişkiler lojistik regresyon kullanılarak incelen-
di. Sonrasında bu lojistik regresyon modelleri, önsel (apriori) 
alınan karıştırıcı olabilecek sosyodemografik değişkenler (yaş, 
cinsiyet, eğitim durumu, sosyal güvence) için uyarlandı. Hem 
tek değişkenli hem de çok değişkenli modellerden elde edilen 
olasılıklar (odds) oranları, %95 güven aralıkları (GA) ile bir-
likte verildi. Ayrıca kişilerin bildirdikleri aylık alkol ve esrar 
kullanım sıklıkları ile izlemde klinik psikoz gelişme riski ara-
sındaki ilişkiler, polikorik korelasyon katsayıları kullanılarak 
analiz edildi. 

İkinci hipotezin testi için, maruz kalınan çevresel risk etmeni 
sayısı ile izlemde yeni gelişen klinik psikoz arasındaki ilişki-
ler lojistik regresyon ile analiz edildi. Ayrıca bu model yaş, 
cinsiyet, eğitim durumu ve sosyal güvence için uyarlandı. 
Sonrasında STATA programındaki LINCOM komutu kul-
lanılarak 1 risk etmeni olan grup ile 2 risk etmeni olan grup-
ların olasılık oranları (OO) arasındaki fark analiz edildi. Tüm 
analizlerde anlamlılık değeri p<0,05 düzeyinde alındı. 
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BULGULAR

Katılımın Değerlendirilmesi

Erkeklerin, genç yaş grubunun, ortaokul-lise mezunlarının ve 
medeni durumu evli olmayanların izlemde kalma oranları daha 
düşük bulundu. Bununla birlikte izlemde kalan ve izlemden 
düşen örneklemin; cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve medeni du-
rum açılarından karşılaştırıldığı analizlerde, saptanan farkların 
etki büyüklükleri oldukça küçük değerlerdeydi (Cramer’s V de-
ğerleri sırasıyla: 0,04; 0,10; 0,13; 0,15). Tablo 1’de görüşülen, 
katılımı reddeden ve ulaşılamayan kişilerin sosyodemografik 
verileri açısından karşılaştırıldığı analizler yer almaktadır.

Alkol-Esrar Kullanımı, Adli Olaylar, Stresli Yaşam 
Olayları ile İzlemde Klinik Psikoz Gelişme Riski 

Arasındaki İlişki

Riskli alkol içme, esrar kullanımı, adli olaylar ve stresli ya-
şam olayları ile izlemde klinik psikoz gelişme riski arasında-
ki ilişkiler Tablo 2’de gösterilmektedir. İzlemde yeni gelişen 
klinik psikoz olan grupta esrar kullanımı hızı %22,2 olarak 
bulundu. Herhangi bir psikoz tarama sorusuna evet yanıtı 
bildirmemiş olan kontrol grubunda ise bu hız %1,5’ti. Sonuç 
olarak izlemde esrar kullanma ile klinik psikoz gelişme riski 
arasında anlamlı ilişki saptandı (OOuyarlanmış=24,5, %95GA: 
5,4-57,2). Ayrıca bildirilen aylık esrar kullanım sıklığı arttık-
ça klinik psikoz gelişme riski de anlamlı olarak artmaktaydı 

(r: 0,62, p<0,001). Benzer şekilde riskli alkol içme bildiren-
lerde izlemde klinik psikoz gelişme riski anlamlı olarak daha 
yüksekti (OOuyarlanmış=4,8, %95GA: 1,8-12,6). Yine bildirilen 
aylık alkol kullanım sıklığı arttıkça, klinik psikoz gelişme riski 
de anlamlı olarak artmaktaydı (r: 0,29, p<0,001). 

Son 6 yılda adli olay yaşamış olmak ile izlemde klinik psikoz 
gelişme riski arasında anlamlı ilişki saptandı (OOuyarlanmış=3,1, 
%95GA: 1,1-8,4). Benzer şekilde son 6 yılda en az üç stres-
li yaşam olayı yaşamış olmak ile klinik psikoz gelişme riski 
arasındaki ilişki de anlamlıydı (OOuyarlanmış= 7,3, %95GA: 
3,3-16,3). Ayrıca son 6 yıldaki stresli yaşam olaylarının sayısı 
arttıkça, klinik psikoz gelişme riski de anlamlı olarak artmak-
taydı (β: 0,7, %95 GA: 0,5-0,9). 

Risk Etmenlerinin Birlikte Olan Etkisi

Maruz kalınan çevresel etmen sayısı ile izlemde klinik psikoz 
gelişme riski arasındaki ilişkiler Tablo 3’te gösterilmektedir. 
Sonuçlara göre maruz kalınan risk etmeni sayısı arttıkça, klinik 
psikoz gelişme riski de artmaktaydı. İzlemde yeni klinik psikoz 
gelişenlerin hızı; risk etmenlerinden (riskli alkol içme, esrar kul-
lanımı ve ≥3 stresli yaşam olayı) hiçbirisini bildirmeyen grupta 
%0,5; tek bir risk etmeni bildiren grupta %1,6 ve iki risk etme-
nini birlikte bildiren grupta ise %17,6 olarak bulundu. Tek bir 
risk etmeni bildiren grupta klinik psikoz gelişme riski yaklaşık 
3 kat, iki risk etmenini birlikte bildiren grupta ise yaklaşık 40 

Tablo 1. İzlemde Kalan ve İzlemden Düşen (Drop-out) Örneklemin Yaş, Cinsiyet, Eğitim Durumu ve Medeni Durumlarının Karşılaştırılması

İzlemden Düşen
(s:1869)

İzlemde Kalan 
(s:2142)

χ² p Cramer’s V

s (%) s (%)

Cinsiyet

Erkek 816 (43,7) 864 (40,4) 4,5 0,03 0,03

Kadın 1053 (56,3) 1278 (59,6)

Yaş*

15-24 429 (23,0) 348 (16,2) 44,2 <0,01 0,1

25-34 523 (28,0) 571 (26,7)

35-44 398 (21,3) 456 (21,3)

45-54 294 (15,7) 422 (19,7)

55-65 225 (12,0) 345 (16,1)

Eğitim durumu

Eğitimsiz 120 (6,4) 102 (4,8) 66,7 <0,01 0,13

İlkokul 588 (31,5) 833 (38,9)

Ortaokul 335 (17,9) 276 (12,9)

Lise 541 (29,0) 491 (22,9)

Yüksek 285 (15,2) 440 (20,5)

Medeni durum

Evli 1232 (65,9) 1706 (79,6) 98,0 <0,01 0,15

Bekâr 528 (28,3) 346 (16,2)

Boşanmış 109 (5,8) 90 (4,2)

*Kişilerin ilk basamaktaki yaşları temel alınmıştır. 
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kat daha yüksekti. İki risk etmenini birlikte bildiren grup, tek 
bir risk etmeni bildiren gruba göre yaklaşık 11 kat daha yüksek 
risk altındaydı (OOuyarlanmış=11,2, %95GA: 4,3-29,3)

TARTIŞMA

Bu araştırmada genel toplumu temsil eden bir örneklemin 
ileriye dönük izleminde; riskli alkol içmenin, esrar kullanı-
mının, adli olayların ve stresli yaşam olaylarının klinik psikoz 
gelişme riski ile olan ilişkileri incelendi. Sonuçlar bu çevresel 
etmenlerin her birinin, izlemde klinik psikoz gelişme riski ile 
anlamlı olarak ilişkili olduğunu göstermekteydi. Ayrıca bu et-
menlerin birlikteliği durumunda, tek bir risk etmenin bulun-
duğu duruma göre risk anlamlı olarak daha yüksekti.

Alkol ve Esrar Kullanımı

Araştırmamızda riskli alkol içme varlığı ile izlemde klinik 
psikoz gelişme riski arasında anlamlı ilişki saptandı. Ayrıca 

bildirilen aylık alkol kullanım sıklığı arttıkça klinik psikoz 
gelişme riski de anlamlı olarak artmaktaydı. Toplum tabanlı 
araştırmalar, riskli alkol içmenin diğer birçok çevresel etmenle 
birlikte (ileri baba yaşı, kentsel çevre, antenatal ve perinatal 
olaylar, çocukluk çağı olumsuz yaşam olayları, stres verici 
yaşam olayları, madde kullanımı vd.) klinik psikoz riskiy-
le ilişkili olduğunu göstermektedir (Kirli ve Binbay 2018). 
Sonuçlarımız ile uyumlu olarak, İzmir’de yapılan bir genel 
toplum araştırması yoğun alkol kullanımının, psikotik belirti 
görülme olasılığını 5 kat arttırdığını göstermiştir (Alptekin ve 
ark. 2009). Yakın dönemde yapılan iki metaanaliz de alkol 
kullanımı ile genel toplumdaki psikotik belirtiler arasında 
anlamlı ilişkiler saptamıştır (van Os ve ark. 2008, Linscott 
ve van Os 2012). Yine ilk atak psikoz hastaları ile genel top-
lum verilerini karşılaştıran araştırmaların büyük bölümünde, 
hastalarda daha yüksek alkol kullanım hızları bulunmuş-
tur (Larsen ve ark. 2006, Addington ve Addington 2007, 
Barnett ve ark. 2007, Harrison ve ark. 2008, Turkington ve 

Tablo 2. Örneklemin Alkol-Esrar Kullanımı, Adli Olaylar ve Stresli Yaşam Olaylarının İzlemde Klinik Psikoz Gelişme Riski ile İlişkisi 

Psikoz Bildirmemişa 
(s:1691)

Yeni Klinik Psikoz 
(s:27)

Tek Değişkenli Model Çok Değişkenli Modelb

s (%) s (%) OO (% 95 GA) OO (% 95 GA)

Riskli İçme (Alkol)

Son 6 yılda yok 1214 (71,8) 12 (44,5) 1 (ref ) 1 (ref )

Son 6 yılda var 477 (28,2) 15 (55,5) 3,1 (1,5- 6,8) 4,8 (1,8-12,6)

Esrar Kullanımı (en az 5 kez)

Son 6 yılda yok 1666 (98,5) 21 (77,8) 1 (ref ) 1 (ref )

Son 6 yılda var 25 (1,5) 6 (22,2) 19,0 (7,1-51,2) 24,5 (5,4-57,2)

Son 6 yılda adli olay yaşamış olma

Yok 1571 (92,9) 22 (81,5) 1 (ref ) 1 (ref )

Var 120 (7,1) 5 (18,5) 3,0 (1,1-8,0) 3,1 (1,1-8,4)

Son 6 yılda en az üç stresli yaşam olayı

Yok 1401 (82,8) 10 (37,0) 1 (ref ) 1 (ref )

Var 290 (17,2) 17 (63,0) 8,2 (3,7-18,1) 7,3 (3,3- 16,3)

Ortalama (SS) Ortalama (SS) β (%95 GA) βb (%95 GA)

Son 6 Yıl Stresli Yaşam Olayı Sayısı 1,4 (1,3) 3,3 (1,8) 0,7 (0,5-0,9) 0,7 (0,5-0,9)
aİzlemin ikinci basamağında herhangi bir psikoz tarama sorusuna ‘evet’ yanıtı bildirmemiş
bYaş, cinsiyet, eğitim durumu ve sosyal güvence açısından uyarlanmış. İstatistiksel anlamlılık düzeyine ulaşan ilişkiler kalın (bold) karakter ile gösterilmiştir. OO: Olasılıklar (odds) 
Oranı GA: Güven Aralığı

Tablo 3. Maruz Kalınan Çevresel Risk Etmeni Sayısı ile İzlemde Klinik Psikoz Gelişme Riskinin İlişkisi

Klinik Psikoz Gelişmemiş Klinik Psikoz Gelişmiş Tek Değişkenli Model Çok Değişkenli Modela

Çevresel Riskb s (%) s (%) OO (%95 GA) OO (%95 GA)

0 risk etkeni 1147(99,5) 6 (0,52) ref ref

1 risk etkeni 483 (98,3) 8 (1,63) 3,3 (1,1-9,1) 5,5 (1,7-17,6)

2 risk etkeni 61 (82,4) 13 (17,6) 40,7 (15,0-110,8) 61,9 (20,1-191,3)

Aditif etkic 12,9 (5,1-32,3) 11,2 (4,3-29,3)
aYaş, cinsiyet, eğitim durumu ve sosyal güvence açısından uyarlanmış.
bİncelenen üç risk etkeni içerisinden (riskli alkol içme, esrar kullanımı ve en az üç stresli yaşam olayı) maruz kalınan etmen sayısı
c1 risk etkenine maruz kalan grup ile 2 risk etkenine birlikte maruz kalan grubun klinik psikoz gelişme riskinin karşılaştırılması. 
İstatistiksel anlamlılık düzeyine ulaşan ilişkiler kalın (bold) karakter ile gösterilmiştir. OO: Olasılıklar (odds) oranı, GA: Güven Aralığı
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ark. 2009, Katz ve ark. 2016, Tan ve ark. 2018, Cetty ve ark. 
2019, Thungana ve ark. 2019). Bununla birlikte alanyazında 
bu sonuçlar ile uyumlu olmayan sonuçlar da bulunmaktadır. 
Norveç’te yapılan bir araştırmada, ilk atak psikoz hastaları 
ile genel toplumun alkol kullanım hızları birbirinden farklı 
bulunmamıştır (Lange ve ark. 2014). Ayrıca yakın tarihli bir 
metaanalizde de alkol kullanım bozukluğu olan ve olmayan 
kişiler arasında ilk atak psikozun ortaya çıkma yaşı açısından 
anlamlı fark saptanmamıştır (Large ve ark. 2011). 

İlk atak psikoz ile alkol arasındaki ilişki (varsa), çift yönlü gibi 
görünmektedir. Artan sürede ve yoğunlukta alkol kullanımı, 
beyinde mezokortikolimbik alanlarda dopamin duyarlılaşma-
sını arttırıyor olabilir. Bu durum da pozitif belirtilerin şiddet-
lenmesi ile sonuçlanır (Collip ve ark. 2007). Öte yandan alkol 
kullanımı, psikotik belirtilerin neden olduğu anksiyeteyle baş 
etmek üzere ilaç niyetine de (self-medikasyon) kullanılıyor ola-
bilir (Harris ve Edlund 2005). Psikotik bozukluk hastalarında 
alkol kullanım nedenlerini inceleyen bir araştırmada, ‘sıkın-
tılı ruh halini azaltma’ gerekçesinin öne çıktığı bildirilmiştir. 
Bununla birlikte bu araştırmada hastalar alkol kullanımının 
çoğunlukla pozitif belirtilerini de arttırdığını belirtmişlerdir 
(Pristach ve Smith 1996). Alanyazında alkol kullanımının 
psikoz hastalarının pozitif belirtileri kötüleştirdiğini gösteren 
başka sonuçlar da bulunmaktadır (Tsuang ve Lohr 1994). 
Bununla birlikte alkol ile psikoz arasındaki ilişkiyi inceleyen 
az sayıda araştırma bulunmaktadır. Ayrıca farklı toplumlardaki 
psikotik bozukluk hastalarında, alkol kullanım yaygınlıkları ve 
örüntüleri oldukça büyük farklılıklar göstermektedir (Archie 
ve ark. 2007, Huang ve ark. 2009, Eberhard ve ark. 2015, 
Kumar ve ark. 2015). Bu nedenle daha kesin sonuçlara ulaşa-
bilmek için, dünyanın farklı bölgelerinden alkol-psikoz ilişki-
sini inceleyen daha fazla araştırmaya ihtiyaç bulunmaktadır.

Araştırmamızın sonuçları, esrar kullanımı ile izlemde klinik 
psikoz gelişme riski arasında güçlü bir ilişki gösterdi. Ayrıca 
bildirilen aylık esrar kullanım sıklığı arttıkça, klinik psikoz 
gelişme riski de artmaktaydı. Esrar kullanımı ile psikoz arasın-
daki ilişki, bugüne kadar uzunlamasına desendeki birçok top-
lum tabanlı çalışma ile gösterilmiştir (Moore ve ark. 2007). 
Sonuçlarımız ile uyumlu olarak, geçmiş araştırmalarda da son 
5-6 yıl içindeki aylık esrar kullanım sıklığı ile psikoz gelişi-
mi arasında anlamlı ilişki saptanmıştır (Kraan ve ark. 2015, 
Kelley ve ark. 2016). Yine ilk atak psikoz araştırmalarının he-
men hemen tamamında, hastalardaki esrar kullanım yaygın-
lığı kontrollerden daha yüksek bulunmuştur (Ortiz-Medina 
ve ark. 2018). İlk atak psikoz hastalarındaki esrar kullanım 
yaygınlığı, yakın dönemde yapılan ve Avrupa’dan 10 farklı 
merkez ile Brezilya’dan bir merkezin katıldığı bir çalışma ile 
incelenmiştir. Bu çalışmada yer alan merkezlerden, ilk atak 
psikoz hastalarında %11-51 aralığında değişen esrar kullanım 
hızları bildirilmiştir Araştırmamızın olgu grubunda saptadı-
ğımız esrar kullanım hızı (%22), bu çalışmada Akdeniz hav-
zasındaki merkezlerden bildirilen hızlar ile benzeşmektedir 

(Barcelona %18,9, Madrid %21,2, Palermo %17,1, Bologna 
%17,1) (Di Forti ve ark. 2019). Alanyazında da ilk atak psi-
koz hastalarında benzer esrar kullanım hızları bildiren araş-
tırmalar bulunmaktadır (Grech ve ark. 2005, Turkington ve 
ark. 2009, Tosato ve ark. 2013, Lange ve ark. 2014). Bununla 
birlikte yakın dönemde yapılan iki metaanaliz, ilk atak psikoz 
hastalarında daha yüksek esrar kullanım hızları ortaya koy-
muştur (%28,6 ve %33,7) (Koskinen ve ark. 2010, Myles ve 
ark. 2016). Bu veriler dünyanın farklı bölgelerinde, ilk atak 
psikoz hastalarındaki esrar kullanım hızlarının birbirinden 
farklı olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, koruyucu ruh 
sağlığı planlamaları için farklı bölgelerde yapılacak genel top-
lum araştırmalarının büyük önemi bulunmaktadır.

Bazı yazarlar esrar-psikoz ilişkisini ‘ilaç niyetine kullanım’ hi-
potezi ile açıklamıştır. Bu hipotez, psikoza yatkınlığı olan bi-
reylerin erken dönemde ortaya çıkan belirtiler nedeniyle daha 
sık esrar kullandığını, bu kullanım özelliğinin de esrar ile psi-
koz arasında anlamlı ilişki bulunmasına neden olduğunu öne 
sürer (Mane ve ark. 2015). Bu alanda etik nedenlerden do-
layı deneysel desende araştırma yapılması mümkün değildir. 
Bununla birlikte bazı bulgular, esrar ile psikoz arasında doğ-
rudan bir nedensellik bağının bulunduğunu düşündürmekte-
dir (Stefanis ve ark. 2004, Henquet ve ark. 2005). Esrar kul-
lanımına başlama ile ilk atak psikozun ortaya çıkması arasında 
geçen sürenin (ortalama 5 yıl), ortalama tedavisiz psikoz süre-
sinden birkaç kat daha uzun olduğu bildirilmektedir (Burns 
2013). Yine ilk atak psikoz sonrası esrar kullanımına devam 
edenlerde, esrarı bırakanlara göre izlemdeki pozitif belirtile-
rin daha şiddetli olduğu gösterilmiştir (Seddon ve ark. 2016). 
Ayrıca esrar kullananlarda ilk atak psikozun ortalama 2,7 yıl 
daha erken geliştiği gösterilmiştir (Large ve ark. 2011). Benzer 
şekilde nörobiyoloji araştırmaları da doğrudan nedensellik 
bağına yönelik kanıtlar ortaya koymuştur (Shrivastava ve ark. 
2014). Yine esrar kullanımının daha yaygın olduğu şehirlerde 
psikoz sıklığının daha yüksek olduğu gösterilmiştir (Di Forti 
ve ark. 2019). Sonuçlarımız ve geçmiş araştırmaların sonuç-
ları birlikte değerlendirildiğinde, esrarın psikoz etiyolojisinde 
yer alan en önemli önlenebilir etmenler arasında olduğu öne 
sürülebilir. Son dönemde yapılan araştırmalar, ülkemizde es-
rar kullanımının yaygınlığının arttığını göstermektedir (Öğel 
2005, Kotan ve ark. 2018). Bu veriler ülkemizde psikoz için 
koruyucu-önleyici uygulamalar içerisinde, esrar kullanımına 
yönelik girişimlerin de hesaba katılması gerektiğinin altını 
çizmektedir.

Stresli Yaşam Olayları ve Adli Olaylar

Araştırmamızın sonuçları, izlemde maruz kalınan stresli ya-
şam olayı sayısı arttıkça, klinik psikoz gelişme riskinin de 
anlamlı olarak arttığını göstermektedir. Geçmiş araştırmala-
rın sonuçları da yakın dönem stresli yaşam olaylarının, psi-
koz için ortaya çıkarıcı bir etmen olduğunu göstermektedir 
(Lataster ve ark. 2012, Morgan ve ark. 2020). Yatkınlık-stres 
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modeline göre klinik psikoz, stres bireylerin dayanıklılık eşi-
ğini aştığı durumlarda ortaya çıkar (Nuechterlein ve Dawson 
1984). Araştırmamızın sonuçları, bu modelle uyumlu ola-
rak farklı stresli yaşam olaylarının, klinik psikoz gelişimi 
üzerinde birikimsel (kümülatif ) bir etkisinin olabileceğini 
düşündürmektedir. Olasılıkla stresli yaşam olayları psiko-
za yatkınlıkla ilişkili sistemlerin süreç içerisinde adım adım 
duyarlılaşmasına neden olmaktadır (Corcoran ve ark. 2003, 
Cullen ve ark. 2018). Bununla birlikte nedensellik baştan 
kabul edilse bile, yakın dönem stresli yaşam olayları, klinik 
psikoz riskinin ancak yarısından azını açıklayabilmektedir 
(Ventura ve ark. 1989, Hogarty ve Ulrich 1998). Bu veriler 
bazı kişilerin stresli yaşam olaylarının etkisine özel bir duyar-
lılığının olduğunu düşündürmektedir (Lataster ve ark. 2012). 

Araştırmamızın sonuçları izlem sürecinde adli olay yaşayanlar-
da, klinik psikoz riskinin anlamlı olarak daha yüksek olduğunu 
göstermektedir. Bildiğimiz kadarıyla adli olaylar ile klinik psi-
koz gelişimi arasındaki ilişki ilk defa uzunlamasına bir desenle 
incelenmiştir. Bu ilişki birden fazla boyutta ele alınabilir. Adli 
sürecin kendisinin neden olduğu psikososyal stres, psikoza yat-
kınlıkla ilişkili sistemlerin duyarlılaşmasına neden olmuş olabi-
lir. Başka bir açıklama da ortak yatkınlık hipotezidir. Bu hipo-
teze göre kişilerin adli olay öncesi dönemde yaşadıkları olumsuz 
yaşam olayları, hem adli olayın ortaya çıkmasına hem de klinik 
psikoz gelişimine neden olmaktadır (Gunter ve ark. 2012). 
Bunların yanında psikoz gelişme sürecindeki pozitif belirtiler 
ve bilişsel bozulma da daha fazla suç işleme ya da suça maruz 
kalmaya neden olmuş olabilir. Bu hipotez ile uyumlu olarak, 
psikoz için yüksek riskli bireylerde de daha fazla adli olay bildi-
riminin olduğu bulunmuştur (Purcell ve ark. 2015). 

Risk Etmenlerinin Birlikte Olan Etkisi

Araştırmamızın sonuçları birden fazla çevresel risk etmenine 
maruz kalma durumunda, psikoz gelişme riskinin belirgin 
olarak yükseldiğini göstermektedir. Bu bulgu, farklı çevresel 
etmenlerin psikoz riski üzerine olan aditif etkilerinin olduğu-
nu gösteren geçmiş sonuçlar ile uyumludur (Cougnard ve ark. 
2007, Guloksuz ve ark. 2015, Pries ve ark. 2018). Bu bulgu-
lar ışığında, psikoz için bütüncül çevresel etmen (exposome) 
riskinin hesaplanmasını amaçlayan ön veriler yayınlamaya 
başlanmıştır (Morgan ve ark. 2018, Pries ve ark. 2019). Bu 
yaklaşım, mevcut kısıtlılıkları ile birlikte, gelecekte psikoz ris-
kinin belirlenebilmesi ve koruyucu müdahalelerin planlana-
bilmesi için umut vadetmektedir (Fusar-Poli ve ark. 2017). 
Psikoz için genetik yatkınlık ile bütüncül çevresel etmen ris-
kinin birlikte değerlendirileceği çalışmalar, bu alanda önemli 
gelişmeler sağlayabilir.

Araştırmanın Güçlü Yanları ve Kısıtlılıkları

Bu araştırma genel toplum örneklemini temsil edebilen 
görece büyük bir örneklemde ve uzunlamasına bir desenle 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma değişkenleri için tam yapılan-
dırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Sonuç değişkeni 
(klinik psikoz gelişimi) özbildirim ölçekler yerine klinisyen 
görüşmeleri ile belirlenmiştir. Toplum tabanlı bir örneklemin 
ileriye dönük izlemi; yeni gelişen klinik psikoz olgularının 
saptanabilmesi fırsatını sağlamıştır. Ayrıca tek bir etmen ye-
rine, farklı zamanlardaki birçok etmenin tekil ve birlikte olan 
etkileri değerlendirilebilmiştir.

Araştırmanın bu güçlü yanları yanında bazı kısıtlılıkla-
rı da bulunmaktadır. Bunlardan birincisi izlem sürecinde-
ki örneklem kayıpları (drop-out) ve bu kayıplara bağlı olası 
örneklem yanlılığıdır. Araştırmamızda izlemdeki örneklem 
kaybı oranları, benzer yöntemle yapılmış geçmiş araştırma-
larla benzerdir (Dominguez ve ark. 2009, Zammit ve ark. 
2013). Araştırmamızda erkeklerin, genç yaş grubunun, evli 
olmayanların ve ortaokul-lise mezunlarının izlemde kal-
ma oranları göreli olarak düşüktür. Yine bu gruplar, benzer 
yöntemle yapılmış geçmiş araştırmalarda da genel olarak 
örneklem kaybının yüksek olduğu gruplardır (Graaf ve ark. 
2000, Dominguez ve ark. 2013). Ayrıca genç yaş ve medeni 
durumun evli olmaması, klinik psikoz gelişme riski ile ilişkili 
olabilir (Linscott ve van Os 2012). Bununla birlikte bu grup-
ların çalışmamızda incelenen risk etmenlerine (stresli yaşam 
olayları, alkol ve esrar kullanımı) maruz kalanlar ve kalmayan-
lar arasında farklı dağılmış olma olasılıkları düşüktür. Ayrıca 
izlemde kalan ve izlemden düşen örneklemin cinsiyet, yaş, 
eğitim durumu ve medeni durum açılarından karşılaştırıldığı 
analizlerde, saptanan farkların etki büyüklüklerinin oldukça 
küçük değerlerde olduğu görülmüştür (Cramer’s V 0,04-0,15 
arasında). İkinci olarak, araştırmanın başlangıç ve izlem ba-
samakları arasında geçen süre görece uzundur. Bu uzun süre 
psikoz sürecinin ayrıntılarının incelenebilmesi açısından bir 
kısıtlılıktır. Her ne kadar bu uzun süre sık görüşmelerle do-
ğal seyrin bozulmaması açısından bir avantaj olsa da aynı 
zamanda hatırlama yanlılıklarına da neden olmuş olabilir. 
Ayrıca belirtilerin kısa aralıklarla olan değişkenliği de incele-
nememiştir (Schlenger ve ark. 2015). Üçüncüsü, araştırma-
nın tarama görüşmelerinin klinisyen olmayan görüşmeciler 
tarafından gerçekleştirilmiş olmasıdır. Herhangi bir tarama 
formu yanlış pozitif ya da yanlış negatif sonuçlara neden ola-
bilir (van Os ve ark. 2008, Nuevo ve ark. 2012). Her ne kadar 
veri toplama sırasında tam yapılandırılmış bir ölçek kullanıl-
mış olsa da görüşmenin farklı görüşmeciler tarafından yapıl-
mış olması da bir kısıtlılıktır. Bu kısıtlılığın aşılabilmesi için 
görüşmecilerin tıp fakültesi öğrencisi ya da psikolog olması, 
araştırma sürecinin her aşamasında görüşmecilere verilen an-
lık danışmanlığın (süpervizyon) devam etmesi, görüşmelerin 
niteliğinin sistematik bir yöntemle denetlenmesi ve veri ka-
litesi düşük bulunan görüşmelerin tekrarlanması gibi yön-
temler kullanılmıştır. Böylelikle saha görüşmelerinin yaklaşık 
%40’ı klinisyenler tarafından yüz yüze yeniden görüşme ya da 
telefonla yeniden değerlendirme ile kontrol edilmiştir. Ayrıca 
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sonuç değişkeni olan ‘yeni gelişen klinik psikoz’ klinisyen kana-
ati ile kodlanmıştır. Böylelikle yanlış pozitiflik riski azaltılmış-
tır. Yine sonuç değişkeninin kodlanması için saha görüşmele-
ri ile birlikte başka veri kaynakları da kullanılmıştır (yardım 
arama davranışı, poliklinik başvuruları, ilaç kullanımları, 
kullanılan tanılar, hastane yatışları vb.). Böylelikle yanlış ne-
gatiflik riski de azaltılmıştır. Dördüncü kısıtlılık ise bireylerin 
süreç içerisinde gördükleri tedavilerin sürece etkisinin tam 
olarak değerlendirilememesidir. Katılımcıların yardım arama 
davranışları ve tedavi başvuruları ile ilgili veri toplanmış olsa 
da süreç içerisinde görülen tedavilerin sonuçlara hiç etkisi 
olmadığı ileri sürülemez. Beşincisi, örneklem seçim yöntemi 
(hane ziyaretleri) nedeniyle hastanede yatan ve cezaevinde 
bulunan kişilerin örnekleme dahil edilememesidir. Bununla 
birlikte her iki grup da küçük olduğundan bu durumun etki-
sinin oldukça küçük olacağı düşünülebilir. Altıncısı, izlemde 
klinik psikoz gelişen birey sayısı az olduğu için (s:27), çevresel 
risk etmenleri ile ilişkilerin değerlendirildiği analizlerde güven 
aralıkları geniştir. Bu nedenle bu analizlerden elde edilen bul-
guların başka çalışmalarda tekrarlanması gereklidir. Son ola-
rak da alkol ve esrar kullanımı öz bildirim olarak incelenmiş, 
herhangi bir biyolojik materyalden ölçüm (idrar, kan, saç vb.) 
yapılmamıştır. Bununla birlikte biyolojik ölçümler ancak çok 
kısa bir süre içerisindeki madde kullanımı hakkında bilgi ve-
rebilir (Taylor ve ark. 2017). Ayrıca esrar kullanımında la-
boratuvar değerleri ile öz bildirim verilerinin karşılaştırıldığı 
araştırmalar, bu iki veri toplama yönteminin önemli ölçüde 
uyumlu olduğunu göstermektedir (Freeman ve ark. 2014, 
Curran ve ark. 2018).

SONUÇ

Araştırmamızda klinik psikoz risk etmenleri, genel toplumu 
temsil eden bir örneklemde uzunlamasına olarak değerlendi-
rilmiştir. Sonuçlar riskli alkol içmenin, esrar kullanımının, ya-
kın dönem stresli yaşam olaylarının ve adli olayların izlemde 
klinik psikoz gelişme riski ile ilişkili olduğunu göstermektedir. 
Özellikle esrar ile güçlü bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca çevresel 
risk etmenlerinin birlikte görüldüğü durumlarda, klinik psi-
koz riskindeki belirgin artış dikkat çekmektedir. Koruyucu-
risk azaltıcı ruh sağlığı uygulamalarında bu değiştirilebilir risk 
etmenlerine yönelik müdahaleler planlanmalıdır.
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