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Etilogia schizofrenii dalej nie jest w pełni poznana ze względu na jej wieloczynnikowość. Odnalezienie czynników
wyzwalających schizofrenię powino być ważnym elementem leczenia tej jednostki chorobowej. Przeprowadzono szereg badań, które
wskazują na duży związek rozwoju tej choroby z przemocą w okresie dzieciństwa.

Czynniki, które najmocniej wpływają na rozwój choroby w okresie dzieciństwa :
1. Zaniedbanie oraz brak opieki
2. Rozpad rodziny
3. Wykorzystanie seksualne
4. Matka spożywająca alkohol podczas ciąży

W dłuższej perspektywie zwalczanie przemocy wobec najmłodszych może znacząco wpłynąć na poprawę rokowania w
przebiegu schizofrenii oraz spadek zaburzeń psychicznych w społeczeństwie.

Jakie zmianymożemy zaobserwować zarówno u schizofreników, jak i u dzieci maltretowanych?

• Deficyty poznawcze
• Nieprawidłowy obwód przedczołowo - prążkowiowy
• Zmniejszenie objętości hipokampa, ciałamodzelowatego, kory przedczołowej
• Nadwrażliwość osi podwzgórze- przysadka- nadnercza
• Zredukowanie objętości kory dysocjacyjnej związanej z funkcją wykonawczą
• Wyższa reaktywność ciała migdałowatego na różne twarze
• Zmniejszona reakcja prążkowia na wyczekiwane nagrody
• Nieprawidłowość w szlaku dopaminergicznym

Podane czynniki wywołują przewlekły stres i zaburzają
pracę układu podwzgórze-przysadka-nadnercza,
czego konsekwencją jest uwrażliwienie szlaków
neuronalnych odpowiedzialnych za adaptacje do
sytuacji stresowych. Skutkiem są zmiany w
funkcjonowaniu mózgu prowadzące do rozwoju
psychoz.

"Wpływ traumatycznych przeżyć
z dzieciństwa jako czynnik predysponujący do rozwoju 

schizofrenii w przyszłości"
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Dzieci maltretowane znacznie częściej mają zaburzoną samoocenę oraz dokonują samooskarżania. Stwierdzony również
został bezpośredni związek pomiędzy wykorzystaniem seksualnym, a wystąpieniem objawów pozytywnych, takich jak
halucynacje. Po przeanalizowaniu obecnych badań możemy przypuszczać, że zarówno zaniedbanie, jak i wykorzystanie seksualne,
mają znaczący wpływ na zaburzenie rozwoju dziecka, lecz każda z nich wpływa na inne obszary neuronalne mózgu.
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