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ÖZET

Psikiyatrik hastalıkların gelişmesinde çevresel faktörlerin önemi bilinmektedir. Buna göre, bazı nöropsikiyatrik hastalıkların infeksiyöz se-
beplerinin de araştırılması oldukça ilginç ve önemlidir. Bu tespitin temelini; öncelikle moleküler patogeneze dayanmayan, daha çok kli-
nik olarak bilimsel gözlem, prospektif ya da retrospektif seroepidemiyolojik çalışmalar, kohort temelli araştırmalar oluşturmaktadır ve
özellikle şizofreni gibi bazı nöropsikiyatrik hastalıklarda infeksiyöz ajanların beyne penetrasyonu sonucu olabileceği şeklinde kanaatle-
re varılmıştır. Nöropsikiyatrik hastalıklarla infeksiyon ilişkisi irdelendiğinde özellikle üç nöropsikiyatrik hastalığın etyopatogeneziyle ilgili
çeşitli çalışmaların yapıldığı görülmüştür. Bunlardan şizofreni ile infeksiyon ilişkisine yönelik çalışmalar her ne kadar en fazla Toxoplas-
ma gondii ile yapılmış olsa da diğer etkenlerden Borna hastalık virüs, herpes simpleks virüs tip 1, herpes simpleks virüs tip 2, kızamık
virüsü, influenza başta olmak üzere diğer solunum yolu virüsleri, koronavirüsler, insan endojen retrovirüsü, Batı Nil virüsü ve sitomega-
lovirüsün şizofreni etyopatogenezinde rolleri olabileceğine ilişkin düşünceler ortaya atılmıştır. Virüsler ve diğer infeksiyon etkenlerinin şi-
zofreni gibi bipolar bozukluğa da neden olabileceği bildirilmiş, özellikle T. gondii ve Herpesviridae aile üyelerinden herpes simpleks virü-
s tip 1 ve sitomegalovirüs üzerine odaklanılmıştır. Majör depresyon infeksiyon ilişkisine dönük ise insan endojen retrovirüs ilişkisi olabi-
leceğine ilişkin literatür az da olsa görmekteyiz. Sonuç olarak; şizofreni, bipolar bozukluk ve majör depresyon gibi bazı nöropsikiyatrik
hastalıkların infeksiyonla ilişkisi irdelendiğinde özellikle prospektif geniş serili olarak yapılacak uzun dönemli çalışmaların bu hastalıkla-
rın nedenlerinin ortaya konmasına yardımcı olabileceğini düşünmekteyiz. 
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The importance of enviromental factors in the development of psychiatric diseases are well known. Accordingly, it is important to in-
vestigate the role of infections in neuropsychiatric disorders. The infectious hypothesis, which is particularly strong for schizophrenia, is
based more on scientific clinical observations and retrospective cohort seroepidemiological studies rather than specific pathological fin-
dings at the molecular level. Research in this field has focused on identifying an infectious etiopathology for three neuropsychiatric di-
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Nöropsikiyatri, beyin lezyonları ya da fonksiyon bo-
zukluğu ile bağlantılı semptomlara sahip hastaların

değerlendirildiği psikiyatrinin alt dalı olarak tanımlanır.
Depresyondan bağımlılığa, otizmden şizofreniye, baş
ağrısından Alzheimer’a, basit korkudan paniğe, uyku-
suzluktan stres bozukluğuna, öğrenme güçlüğünden hi-
peraktiviteye, sinir krizinden epilepsiye, basit uyuşma-
dan kas hastalığına, gerilim tipi baş ağrısından migrene
kadar çeşitli hastalıklarla ilgilenir. Nöropsikiyatristler
beyin yapı ve fonksiyonlarını değerlendiren geniş labo-
ratuvar çalışmalarının sonucunda elde edilen veriler
doğrultusunda hastalık tanısına gider. Bu sadece DSM-
IV-TR veya ICD kriterlerine göre hastalık tanısı koy-
mak için değil, aynı zamanda altta yatan patolojik me-
kanizmaları da aydınlatmak içindir[1,2].

Önceleri mikrobiyoloji dışında pek değerlendirilme-
yen mikroorganizmalar; 1980’li yıllara kadar dispeptik
ülserde tedavi antiasit iken 1981 yılında Marshall ve
Warren tarafından peptik ülser-bakteri ilişkisinin ortaya
atılıp, 1982 yılında Helicobacter pylori’nin ilk kez izo-
lasyonu sonrası bakteri-gastrit ilişkisinin ortaya konması
ve 1991 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre bi-
rinci derece kanserojen olarak kabul görmesi gibi ör-
nekler sonucunda, 1990’lı yıllardan sonra çeşitli tıbbi
bozukluklarda değerlendirilmeye başlanmıştır[3]. Psiki-
yatrik açıdan bakıldığında; streptokok infeksiyonlarıyla
duyarlı çocuklarda obsesif-kompulsif bozukluk ve tik iliş-
kisi, Borellia infeksiyonları ile irritabilite, duygudurum
dalgalanmaları ve bilişsel problemlerin ilişkisi hakkında
artan deliller bulunmaktadır[4]. Bu probleme yönelik ve-
rilebilen bazı örnekler; nörosifilize bağlı psikoz gelişimi,
insan immünyetmezlik virüsü (HIV) olan hastalarda de-
mans gelişimi, Dicrocoelium dentriticum isimli hel-
mintin yumurtalarından gelişen larvaları yiyen ve bey-
ninde kist oluşan karıncaların kendi kolonilerine dön-
meyerek, rutin davranışlarını değiştirmesi gibi davranış
değişikliğinin infeksiyöz ajanların beyne penetrasyonu
sonucu olabileceği sonucuna varılmasını sağlamıştır[5,6].

Bununla birlikte özellikle şizofreni gibi nöropsikiyatrik
hastalıkların patofizyolojisinde infeksiyon etkenleriyle
bağlantıyı açıklamak için infeksiyonlara karşı konağın
genetik duyarlılığı ve nörodavranış şekilleri arasındaki
ilişkinin rolünü çözmede uygun hayvan modelleri (özel-
likle fare, maymun ve sıçan) çalışmaları, virüslerden
Borna disease virüs (BDV), sitomegalovirüs (CMV), her-
pes simpleks virüs (HSV), lenfositik koriyomenenjit virü-
sü (LCMV), influenza üzerine deneysel hayvan çalışma-
ları yapılmıştır. Kronik persistan geçici viral infeksiyon-
larla indüklenen farklı proinflamatuvar sitokinlerin (özel-
likle IL-1), beynin hipokampüsünde gamma aminobuti-
rik asit (GABA), parvaalbumin (PVA) nöronların azal-
ması, Reelin kaybı, PPI defektleri gibi nörotransmisyon
gelişim bozukluklarıyla birlikte özellikle nörotransmitter
(dopamin, GABA, glutamat) düzeylerinin ve reseptör
değişikliklerinin oluştuğu bildirilmiştir. Bu patogenez sü-
recinin özellikle influenza ile yenidoğan fare, BDV ve
CMV ile yenidoğan sıçanlarla yapılan çalışmalarda sap-
tandığı ve bu çalışmalarda intrauterin ya da postnatal vi-
ral ajanlara maruz kalmayla birlikte indüklenen sitokin-
lerin erken dönemde nörogelişimsel süreci bozduğu ve
bunun ileri yaş davranış bozukluğu ile kendini gösteren
hastalığa zemin hazırladığı ileri sürülmektedir[7-10].

Nöropsikiyatri-infeksiyon ilişkisine dönük literatür
taraması yapıldığında özellikle üç nöropsikiyatrik has-
talığın etyopatogeneziyle ilgili çalışmaların yapıldığı
ve ilişkinin olabileceği görülmüştür. Bu üç nöropsiki-
yatrik hastalığın infeksiyon ilişkisini gözden geçirme-
nin yararı olacağını düşünmekteyiz.

ŞİZOFRENİ-İNFEKSİYON İLİŞKİSİ

Şizofreni terimi ilk kez, İsviçreli psikiyatrist Paul Eu-
gen Bleuler (1857-1939) tarafından hastaların ruhsal
yaşamlarındaki bölünmeyi vurgulamak için kullanılmış-
tır. Şizofreni, Yunanca ayrık veya bölünmüş anlamına
gelen “şizo” ve akıl anlamına gelen “frenos” kelimele-
rinin birleşmesiyle meydana gelmektedir. Şizofreni, ço-
ğunlukla genç yaşta başlayan, düşünme yetisinde ve
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seases. In schizophrenia a strong association has been found between Toxoplasma gondii infection and disease. However, additional
infectious agents like Borna disease vırus, herpes simplex virus types 1 and 2, measles, influenza, other respiratory viruses, Coronaviru-
ses, human endogenous retrovırus, West Nile viruses, cytomegalovirus, are also proposed to play a role in the etiopathogenesis in this
disease. A similar association between bipolar disorder and viruses/other infectious agents has been reported. This work has mainly
concentrated on T. gondii and the members of the Herpesviridae family, herpes simplex virus type 1 and cytomegalovirus. A few reports
in the literature have also found a relationship between major depression and human endogenous retroviruses. In conclusion, when in-
vestigating the relationship between neuropsychiatric diseases (e.g. schizophrenia, bipolar disorder, major depression) and infection,
we suggest that a series of prospective long-term studies with large cohorts are necessary to unravel the etiology of these disorders. 

Key Words: Schizopherina, Bipolar disorder, Major depression, Infectious agents 



davranışlarda önemli sorunların görüldüğü, insanın ki-
şiler arası ilişkilerden ve gerçek hayattan uzaklaşarak
kendi kurgu dünyasında yaşadığı psikiyatrik bir hasta-
lıktır. 1800’lü yıllara kadar şizofreniyle ilgili çok az veri
vardı. Bunun sebebi hastalığın bu zamanlara kadar he-
nüz tanımının yapılmamış olmasıydı. Günümüzde şizof-
reni tek bir hastalık türü olarak görülmemekte; bir bo-
zukluklar kümesi olarak kabul edilmektedir. 

Şizofreninin kesin nedeni tam olarak bilinmemek-
tedir. İnsan genomunu çözmek şizofreni etyolojisini an-
lamaya yol açacaktır. Uzun yıllar boyunca kabul edilen,
şizofreninin nedeninin büyük olasılıkla genetik olduğu-
dur. Tek yumurta ikizlerinin birinde şizofreni görülmesi
durumunda diğerinde şizofreni ortaya çıkma olasılığı
%50, anne babanın ikisinin birden şizofren olması du-
rumunda çocuklarda şizofreni görülme olasılığı %40,
anne veya babanın şizofren olması durumunda çocuk-
larda görülme olasılığı %8, kardeşlerden birinin şizof-
ren olması durumunda diğer çocukta hastalığın görül-
me olasılığı %12’dir. Genetik geçişten sorumlu tutulan
bazı genler vardır ancak bu konu henüz tam olarak ay-
dınlatılamamıştır. Şizofreni etyopatogenezinde en çok
üzerinde durulan kromozomlar 1, 5, 6, 8, 10, 13, 18,
22 no’lu kromozomlar olup, D3 ve 5 HT 2A reseptör-
lerini kodlayan en az iki gen allelinin yatkınlık sağladığı
ileri sürülmüştür. Genomda çalışan bilim insanları yap-
tıkları çalışmalarda genetik riskin anlamlı olduğu ile ilgi-
li veriler elde ederken, genetik olmayan risk faktörleri-
nin de etkili olabildiğini söylemeleri son 10 yılda yeni
bir ilgiye yol açmıştır[11,12].

Hiç kuşkusuz şizofreni gibi bazı nöropsikiyatrik
hastalıklarda mikroorganizma-konak ilişkisinde konak
genleri, bireysel immün yanıtın ve infeksiyona duyar-
lılık ve direncin belirlenmesinde rol oynasa da, beyin
bölgesinde (mikroglia, astrosit ve nöronlarda) patofiz-
yolojiye dönük parazit ve konak determinantlarının
hangi spesifik kombinasyonlarının bu süreçte etkili ol-
duğu net değildir. Konakta toksoplazmoza yönelik ge-
lişen immün yanıtın genetik determinantları olan çe-
şitli reseptörler (Toll-like), transkripsiyon faktörleri,
proinflamatuvar sitokinler (IFN-γ, IL-1, IL-6, TNF-α),
antiinflamatuvar sitokinler (IL-10, TGF-β), komple-
man komponentleri, B ve T lenfosit antijenlerinde ge-
netik mutasyonlar ve polimorfizmlerin hayvan ve in-
san modellerinde moleküler biyolojik tekniklerle gös-
terilmesiyle birlikte saptanan yeni genetik lokusların
sayılarının artması ve bu yapıların infeksiyon ajanla-
rıyla etkileşime girerek nöropsikiyatrik hastalıkların
patofizyolojisini oluşturabileceği üzerinde durulmakta-
dır. Ancak burada çözülmesi gereken problem infek-

siyon etkeninin nasıl genetik duyarlılık zemininde ki-
şinin davranış ve kişilik yapısını değiştirebildiği, yön
verebildiğidir[13].

Şizofreninin etyopatogenezinin mikroorganizma-
larla ilişkilendirilmesine dönük arayışlar, klinik ve epi-
demiyolojik gözleme dayalı verilerin değerlendirilme
çabaları XIX. yüzyılın sonuna kadar gitmektedir. Hat-
ta 1896 yılında “The Scientific American” dergisi, şi-
zofreninin olası infeksiyöz etyolojisi için “Delilik Mik-
roplara mı Bağlı?” başlıklı ilginç bir yazı yayınlamıştır.
Bu yıllarda özellikle Emil Krapelin tarafından bakteri-
lerin vücutta oluşturdukları oto intoksikasyonla şizofre-
niye neden olabilecekleri iddia edilmiş, daha sonra si-
filizin tanımlanmasıyla şizofreni bakteri ilişkisine yeni
bir boyut katılmıştır[14]. Daha sonraki yıllarda dikkatler
virüslere, özellikle influenzaya yönelmiştir. 1918-
1919 influenza pandemisinde bazı olguların demansi
prekoksinin (erken bunama-şizofreni) bulgularını gös-
terdiğinin bildirildiği 1930’lu yıllarda Freud teorisiyle
birlikte infeksiyon-şizofreni ilişkisiyle ilgili hipotez göz-
den düşmüştür[15,16]. 1983 yılında DSÖ’nün yaptığı
“Mental Hastalıklarda Viral Hipotezin Araştırılması”
başlıklı sempozyumla birlikte şizofreni-infeksiyon ilişki-
sine Batı Avrupa’da ve Amerika Birleşik Devletleri’nde
yoğun ilgi olmuştur. O zamandan günümüze kadar iliş-
ki bulunan virüsler, HSV-1/2, CMV, Epstein-Barr vi-
rüs (EBV), poliovirüs, kabakulak, koksaki B4, HIV ve-
ya insan endojen retrovirüsler (HERV), Batı Nil virüsü
(WNV), influenza ve BDV’dir[17,18]. Bazı araştırmacı-
lar artık şizofreni hastalığına virüslerin neden olduğu-
na inanmaktadırlar. Virüslerin bir dizi özellikleri bunun
mümkün olduğunu düşündürmektedir. 

• Virüsler bazı beyin bölgelerine saldırır ve diğer
bölgeleri zarar vermeden terk eder.

• Virüsler hücreyi öldürmeden bir beyin hücresi
içinde belirli süreçleri değiştirebilir. 

• Virüslerin bir kısmı bulaştırıcı olsa da bir kısmı
hastalığa neden olmadan önce uzun yıllar latent hal-
de kalabilir. 

• Virüsler bazen şizofreni olan kişilerde minör fi-
ziksel anormalliklere neden olurken, bazen doğum
komplikasyonlarına neden olabilir. 

• Virüsler nörotransmitterleri etkileyebilir[19].

Şizofreni ile T. gondii İlişkisi

Şizofreni ile infeksiyon ilişkisinin araştırıldığı de-
neysel hayvan modelleri çalışmaları en fazla T. gondii
ile fare ve sıçanlarla yapılan çalışmalardır. Deneysel
olarak toksoplazmoz olan fare ve sıçanlarda hafıza ve
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öğrenme yetilerinin bozulduğu ve bazı ciddi davranış
bozukluklarının meydana geldiği görülmüştür. Bunun
Toxoplasma takizoidlerinin mikroglia, astrosid ve nö-
ronlara penetrasyonunu takiben oluşturduğu bradizoid
(doku kisti) formunun direkt etkisiyle ya da kronik in-
feksiyonun reaktivasyonuyla (doku kistlerinin parça-
lanmasıyla oluşan takizoilerin proliferasyonu) olduğu
ve serotonin gibi nörotransmitterlerin salınımını sağla-
yan sinyal transdüksiyon yolunu etkilediği görülmüş-
tür. Bu etkiyi oluşturan molekülün, konakta normal şe-
kilde bu etkileşmeyi yapan tirozin-hidroksilaz ve me-
meli D2 reseptörüne benzer ve T. gondii tarafından
sentezlenen protein fosfataz 2C olduğu ve tüm bu sü-
recin T. gondii ile konak genomlarının kontrol altında
olduğu ileri sürülmektedir. T. gondii hamile kadınları
infekte ettiğinde, sağırlık, retina hasarı, nöbet hali ve
mental retardasyonu içeren bir konjenital sendroma
neden olabilir. Bağışıklığı baskılanmış kişilerde, ciddi
santral sinir sistemi (SSS) bulguları oluşturabi-
lir[7,20,21].

Yirmi üç çalışmanın meta-analizinin yapıldığı 2007
tarihli bir yayında şizofrenilerde T. gondii antikor pre-
valansı OR 2.73 [%95 GA (güven aralığı) 2.10-3.60]
olarak bildirilmiştir. O zamandan beri 15 ek çalışma da-
ha yayınlanmıştır. Yine Torrey ve arkadaşlarının 2012
yılında yaptıkları bir meta-analizde; tüm bu çalışmalar-
daki T. gondii antikor prevalansları ve diğer risk faktör-
leri irdelenmiştir. Çalışmanın sonucuna göre; 15 çalış-
manın meta-analizinde önceki sonuçlarla birlikte kom-
bine 38 çalışma için OR 2.73 (%95 GA 2.21-3.38)
olarak bildirilmiştir[22-28]. Bu meta-analizde yer alan ve
bizim yaptığımız çalışmada da şizofreni grubunda T.
gondii antikor pozitifliği %61, kontrol grubunda %45
olarak bulunmuştur[22].

Şizofreni ile BDV İlişkisi

Şizofreni-infeksiyon ilişkisine yönelik seroepide-
miyolojik amaçlı olgu-kontrol çalışmalarına immün-
histokimyasal boyama yöntemleriyle antijen tayini ve
son yıllarda infeksiyöz etkenlerin tanısında büyük aşa-
ma kaydeden moleküler yöntemler de dahil edilmiştir.
Özellikle şizofrenli olguların periferik kan mononükle-
er hücrelerinde, beyin omurilik sıvısı (BOS)’nda ve
postmortem beyin örneklerinde nükleik asit (DNA ya
da RNA) saptanmasına yönelik PCR, RT-PCR vb.
yöntemlerin kullanıldığı çalışmalar yayınlanmaya baş-
lamıştır. 2008 yılında Brezilya’dan Nunes ve arkadaş-
larının, BDV-şizofreni ilişkisinde beyin biyopsisi, BOS
ve periferik kan mononükleer hücrelerinde RT-PCR
yöntemiyle BDV-RNA araştırdıkları çalışmada, 27 şi-
zofrenli olgunun %44.4’ünün periferik kan mono-

nükleer hücrelerinde BDV-RNA tespit edildiği bildiril-
miştir[29]. Bizim 2008 yılında şizofrenlerle yaptığımız,
seroepidemiyolojik ve moleküler yöntemlere dayalı
çalışmamızda BDV-IgG pozitifliği hasta grubunda
%31.88, kontrol grubunda %12.98 olarak saptan-
mıştır. Sonuçlarımız istatistiksel olarak ileri derecede
anlamlı bulunmuştur (p< 0.001)[30]. 

Şizofreni ile HSV İlişkisi

HSV-1 temporal kortekste çoğalma ve limbik sis-
teme zarar verebilme eğilimindedir. HSV-1’e maruz
kalan hasta grubunda HSV-1 serum antikorlarının
varlığı serebral gri cevher anormalliklerine neden
olup şizofren yetişkinlerde bilişsel bozuklukla ilişkilen-
dirilmiştir. Schretlen ve arkadaşlarının 2010 yılında
şizofrenlerle yaptıkları bir çalışmada, klinik anamnez,
nörobilişsel test, anatomik beyin manyetik rezonans
görüntüleme ve HSV-1 ve HSV-2 için spesifik serum
IgG antikorları bakılmıştır. Hastaların %62.5’inde
HSV-1 pozitifliği saptanmıştır. Seropozitif hastalarda
nöropsikolojik durumlardan olan psikomotor hız, yü-
rüme ve açık sözel bellek seronegatif hastalardan an-
lamlı derecede daha kötü saptanmıştır[31].

Mortensen ve arkadaşlarının 2010 yılında Bir Da-
nimarka Ulusal Doğum Grubunda yaptıkları olgu-
kontrol çalışmasında şizofreni için bir risk faktörü ola-
rak anne HSV-2 antikorları bakılmış, anne HSV-2
IgG düzeylerindeki yükselme şizofreni riski [şizofren
grupta %25, kontrol grubunda %17 (%95 GA 1.17-
2.07, p= 0.002 “incidence rate ratio (IRR)” 1.56)] ile
ilişkili bulunmuştur. Bu ilişki psikiyatrik hastalık, do-
ğum yeri, anne-baba yaşı, gebelik haftası ya da ebe-
veynlerin göçmen statüsü, anne veya kardeş öyküsü-
ne bağlı bulunmamıştır. Ancak, babanın psikiyatrik
öyküsünün olmamasının [(%24, %8) (%95 GA 1.06-
1.92, p= 0.02 IRR 1.43)] HSV-2 ile infeksiyon riski-
ni biraz azaltabildiği sonucuna varılmıştır. Bunun da
diğer cinsel yolla bulaşan infeksiyonlara kısmen bağlı
olabileceği varsayımında bulunulmuştur[32].

Şizofreni ile Kızamık Virüsü İlişkisi

Kızamık virüsü, SSS içinde kalıcı infeksiyonlara
neden olabilecek yaygın nörotrofik bir virüstür. Dic-
kerson ve arkadaşlarının 2010 yılında yaptıkları olgu-
kontrol çalışmasında; kızamık IgG antikorları ölçül-
müş, klinik ve demografik değişkenlerle korele edil-
miştir. Şizofrenilerde kızamık antikor düzeyinin (%63)
kontrol grubu (%37) kızamık antikor düzeyine göre
(p< 0.001) daha yüksek olduğu saptanmıştır. Şizofre-
nilerde, kızamık antikor düzeyleri, yaş, ırk ve antipsi-
kotik ilaç tedavisiyle ilişkili bulunmuştur. Çalışma so-

62

Do Microorganisms Have a Role in Neuropsychiatric Diseases?Yüksel P, Kocazeybek B.

FLORA 2013;18(2):59-65



nucunda; şizofren grubunda kızamık antikor düzeyle-
rinin yüksekliğinin nedenleri kesin olarak bilinme-
mekle birlikte prospektif araştırmalar yapılması ge-
rekliliği vurgulanmıştır[33].

Şizofreni ile İnfluenza ve Koronavirüs İlişkisi

Prenatal influenzaya maruz kalınmasının şizofreni
riskini artırdığının çalışmalarda vurgulanması diğer
solunum yolu virüslerinin şizofreni ve diğer nöropsiki-
yatrik hastalıkların etyopatogenezinde etkisini sorgu-
lama ihtiyacı doğurmuştur. İnsan koronavirüsleri nez-
leden şiddetli akut solunum yolu sendromuna kadar
ciddi solunum yolu infeksiyonlarına neden olur. İnflu-
enza gibi, koronavirüsler de nörotrofiktir. Koronavi-
rüsler ve ciddi ruhsal bozukluklar arasındaki ilişkiyi
test etmek için Severance ve arkadaşlarının 2011 yı-
lında yaptıkları olgu-kontrol çalışmasında; 4 tane in-
san koronavirüs suşuna (229E, HKU1, NL63 ve
OC43) karşı yeni geliştirilmiş bir testle IgG düzeyleri
ölçülmüştür. Antikor düzeyleri kantitatif olarak ifade
edilmiştir. Hasta IgG HKU1 ve NL63 suşlarında çok
anlamlı fark bulunmuşken (NL63 p= 0.00001,
HKU1 p= 0.002), bütün koronavirüsler içinde
HKU1 için gruplar arası en büyük fark gözlemlenmiş-
tir (%93’e karşı %77, p< 0.001). Nöropsikiyatri has-
talarında, NL63 özellikle şizofreniyle ilişkili bulunmuş-
tur (OR 3.10, %95 GA 1.27-7.58, p< 0.013).
HKU1 ve NL63 koronavirüs, nöropsikiyatrik hasta-
lıklara eşlik eden risk faktörleri olarak tespit edilmiş-
tir. Gelecekteki çalışmalarda koronavirüs infeksiyon-
ları ve psikotik belirtileri olan şizofrenilerle ve diğer
bozuklukların gelişme zamanlaması arasındaki bağ-
lantıları araştırma gerekliliği sonucuna varılmış-
tır[34].

Şizofreni ile HERV İlişkisi

Kontrol gruplarıyla ve ilk atak şizofreni hastaları-
nın BOS ve plazmalarıyla yapılan çalışmalarda,
HERV-W ailesiyle ilişki bildirilmiştir. Yao ve arkadaş-
larının 2008 yılında yaptıkları çalışmanın sonucunda
mononükleer hücrelerde HERV-W gag (OR 2.1, p<
0.01) düzeylerinde yükseklik gözlenmiştir. Böylece,
şizofreni gibi hastalıkların kompleks yapısını anla-
mak amacıyla yapılan çalışmalarda, transkriptomun
(transkripsiyon sonucu oluşan transkript birikimi)
protein kodlayan kuvvetli kısımlarının ayrıntılı olarak
ele alınmasının gerekliliği bildirilmiştir[35].

Şizofreni ile WNV İlişkisi

Şizofreni etyopatogenezinde WNV infeksiyonu-
nun rolü tam olarak aydınlatılamamıştır. Ülkemizde,

2011 yılında bizim de içinde bulunduğumuz, şizofre-
ni hastalığı ile IgG ve WNV varlığı arasındaki ilişkiyi
araştırmayı amaçlayan çalışmada, 200 kontrol ve
200 şizofreni hastası olgu-kontrol temelli incelenmiş-
tir. İki grupta da WNV RNA’sı tespit edilememiştir.
WNV’ye karşı antikorlar ELISA ile araştırıldığında al-
tı şizofrenik hasta ve beş kontrolde pozitiflik tespit
edilmiştir. WNV için seropozitiflik açısından gruplar
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanma-
mıştır (p= 0.887, p= 0.148). Sonuç olarak, bu çalış-
madan elde edilen verilere göre WNV ile şizofreni
arasında ilişki gösterilememiştir[36].

Şizofreni ile CMV İlişkisi

Yıllarca vücutta latent olarak kalabilen ve nörotro-
fik olan CMV ile şizofreni arasında da bir ilişki olabi-
leceği düşünülmüştür. Bu etkenle ilgili 2004 yılında
Leweke ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada; Se-
rum ve BOS’da CMV- IgG araştırılmış ve şizofreni et-
yopatogenezinde CMV’nin rol oynayabileceği sonu-
cuna varılmıştır. Çalışmada bakılan serum CMV IgG
düzeyleri 36 şizofren hastada %63, 73 kontrol hasta-
da %37 olarak bulunmuştır[21].

BİPOLAR HASTALIK-İNFEKSİYON İLİŞKİSİ

Bütün duygudurum bozukluklarına yatkınlığın ge-
netik olarak iletildiği düşünülse de genetik bağlantı en
yüksek olarak bipolar bozuklukta görülmektedir. Ge-
netik olarak ebeveynlerden iletildiği gerçeğinin meka-
nizması henüz çözülmüş değildir. Anne babadan biri-
si bipolar ise, çocukta bir duygudurum bozukluğu or-
taya çıkma ihtimali %25 olup, ikisi de bipolar ise bu
risk %50-75’e yükselmektedir. 

Virüsler ve diğer infeksiyon etkenlerinin şizofreni
gibi bipolar bozukluğa da neden olabileceği hipotezi
XIX. yüzyıldan beri bilinirken, son zamanlarda çalış-
maların artmasıyla bu konuya ilgi yeniden canlanmış-
tır. Bu ilişki; kış-bahar doğumu, mevsimsellik, bölge-
sel farklılıklar, kentsel doğum, kalabalık aile ve risk
faktörü olarak prenatal influenzaya maruz kalma da-
hil olmak üzere birçok klinik, genetik ve epidemiyolo-
jik yönleriyle açıklanabilir. Ayrıca lenfositler, protein-
ler, otoantikorlar ve sitokinlerin anormallikleri gibi
immünolojik değişiklikler de gözlenmiştir. Ancak, bi-
polar bozukluğu olan bireylerde hastalığın viral infek-
siyonlarla ilişkisini irdeleyen çalışmaların çoğunda bir
ilişki saptanmadığı bildirilmiştir. Çalışmaların çoğunda
kan veya BOS’da antikorlar incelenmiş, göreceli az
sayıdaki araştırmada ise viral antijenler, genomları,
hücre kültürü üzerinde sitopatik etkisi ve hayvan de-
neyleri kullanılarak araştırma yapılmıştır.
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Bipolar bozukluk için yapılan son etyolojik çalışma-
lar protozoonlardan Toxoplasma gondii ve Herpesvir-
idae aile virüsleri üzerine odaklanmıştır. Bu etkenlerden
biri olan HSV-1 ile Dickerson ve arkadaşlarının 2004
yılında yaptıkları çalışmada, HSV-1’in bipolar bozuklu-
ğu olan bireylerde, bilişsel bozulmayla ilişkisi olabileceği
bildirilmiştir. Kontrol grubunda HSV-1 pozitifliği %77.5
iken, bipolar grupta bu oran %90.3 (%95 GA 86.6-
94.0, p= 0 .0002) olarak bulunmuştur[37].

Tedla ve arkadaşlarının 2011 yılında yaptıkları ça-
lışmada ise T. gondii infeksiyonunun seroprevalansı
bipolar bozukluğu olan kişilerde kontrollere göre daha
yüksek bulunmuştur. Aynı çalışmada bakılan CMV IgG
düzeyi de kontrollere göre bipolar bozukluğu olan bi-
reylerde anlamlı derecede yüksek oranlarda bildirilmiş-
tir[38].

MAJÖR DEPRESYON-İNFEKSİYON 
İLİŞKİSİ

Depresyon önemli bir halk sağlığı sorunudur. Tah-
minlere göre dünya nüfusunun yaklaşık %13-20 ka-
darı hayatlarının herhangi bir döneminde bazı depre-
sif bulgular göstermektedir ve nüfusun yaklaşık
%5’inin majör depresyondan muzdarip olduğu varsa-
yılır. Bilinen patolojik süreçler; iskemi, nekroz, apopi-
toz, infeksiyon ve inflamasyondur. Majör depresyon
sıklıkla iskemik kalp hastalığı ve azalmış kemik mine-
ral yoğunluğuyla birlikte görülür. Ayrıca, majör dep-
resyon olan kişilerin beyinlerinde nöronlar ve astrog-
lial hücrelerinde anlamlı bir azalma vardır[39].

Weis ve arkadaşlarının 2007 yılında yaptıkları çalış-
mada HERV-W’nun kapsid (GAG) protein ekspresyo-
nu, immünhistokimyasal ve Western-Blot yöntemleriy-
le, sağlıklı kontrol, şizofreni, bipolar bozukluk ve majör
depresyonu olan hastaların postmortem beyin dokula-
rında incelenmiştir. Şizofreni ve bipolar bozukluğu olan
hastalarda olduğu gibi majör depresyonu olan bireyle-
rin beyinlerinde de nöronlar ve astroglial hücrelerde is-
tatistiksel olarak anlamlı bir azalma bulunmuştur.

SONUÇ

Şizofreni, bipolar bozukluk ve majör depresyon
başta olmak üzere nöropsikiyatrik hastalıkların infeksi-
yon hastalıklarıyla ilişkilerinin olabileceğine dair teori-
ler çok heyecan ve umut vericidir. Bu teorilerin ortaya
konduğu araştırmalar, nöropsikiyatrik hastalıklarla in-
feksiyon ilişkisinin ve dolayısıyla hastalık nedenlerinin
ortaya konmasına yardımcı olabilecektir.

Nöropsikiyatrik hastalıkların patofizyolojisi, infek-
siyon etkenleriyle konağın genetik duyarlılığı ve dav-
ranış nörolojisi arasındaki ilişkiye bağlıdır. Özellikle vi-

rüsler indükledikleri IL-1 gibi proinflamatuvar sitokin-
lerle, beynin hipokampüsünde GABA, PVA nöronla-
rının azalmasına neden olurken, nörotransmitterler-
den dopamin düzeylerinin artmasına yol açtıkları bi-
linmektedir. Bu patogenez sürecinin intrauterin ya da
postnatal viral ajanlara maruz kalmayla birlikte indük-
lenen sitokinlerin erken dönemde nörogelişimsel sü-
reci bozduğu ve bunun ileri yaş davranış bozukluğu ile
kendini gösteren hastalığa zemin hazırladığı yapılan
çalışmalarla gösterilmiştir.

Yapılan çalışmalar irdelendiğinde; şizofrenlerin et-
yopatogenezinde T. gondii gibi paraziter etkenlerin
ve BDV, HSV, kızamık virüsü, influenza, koronavirüs,
HERV, WNV, CMV gibi viral etkenlerin rolleri olabi-
leceği gösterilmiştir. Yine yapılan çalışmalarda, bipo-
lar bozuklukta T. gondii, HSV ve CMV’nin, majör
depresyonda ise HERV’nin rollerinin olabileceği bildi-
rilmiştir. 

Ayrıca, özellikle çocukların prospektif olarak takip
edildiği, seri değerlendirmeler ve kan örneklerinin
toplandığı uzun dönemli çalışmalar ile postmortem
dokulardan infeksiyon etkenini saptamaya yönelik
olarak yapılan çalışmalar nöropsikiyatrik hastalıkların
etyolojisini daha iyi anlamak için yararlı olacaktır.
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