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ABSTRACT
Somatization which is the somatic way of expressing emotional distress and
unconscious conflicts instead of words, frequently accompanies schizophrenia
as well as many other psychiatric disorders. Schizophrenia patients have a 
specific interest in bodily sensations. Libidinal energy which is withdrawn from
objects is transferred to the body (soma) and the body remains to be the only real
object to communicate with. It’s known that schizophrenia may start with 
somatic and hypochondriac symptoms, and that hypochondriac symptoms may
also emerge during the recovery periods in schizophrenia. On the other hand our
clinical observations indicate that schizophrenia patients present with somatic
complaints in any phase of the disorder. 
The association of schizophrenia and somatization has not been studied much.
However, schizophrenia patients expressing somatic complaints are common in
clinical practice. This review aims to evaluate the meaning of somatization in
schizophrenia, to assess the psychodynamic aspects of somatic complaints of
schizophrenia patients and the impacts of somatization on treatment and progno-
sis of schizophrenia. (Archives of Neuropsychiatry 2009; 46: 110-4)
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emotional distress, psychodynamic

Girifl

Duygusal s›k›nt›lar›n ve bilinçd›fl› çat›flmalar›n sözel ifadeler
yerine bedensel bir dille anlat›ld›¤› somatizasyon, aleksitimi, be-
densel duyumlar› büyütme, nörotisizm, olumsuz duygulan›m (ne-
gative affectivity) gibi kiflilik örüntüleriyle iliflkilendirilmektedir.
Di¤er yandan somatizasyonun s›kl›kla depresyon ve anksiyeteye
efllik etti¤i bilinmektedir (1-3). Bu durum “somatizasyonun s›k›n-
t›yla tetiklenmesi ve artmas›”yla aç›klanabilir.

Duygular›n› ifade etmekte güçlük yaflayan flizofreni hastalar›-
n›n hastal›¤›n psikopatolojik özellikleri, etiketlenme kayg›s›, dep-
resif yaflant›lar, ilaç yan etkileri gibi nedenlerle yo¤un s›k›nt› ya-

flad›klar› bilinmektedir (4,5). Bununla birlikte flizofreniyi aleksitimi,
nörotisizm, olumsuz duygulan›m gibi kiflilik örüntüleriyle iliflkilen-
diren çal›flmalar mevcuttur (5). 

fiizofrenide bedensel (somatik) duyumlara yönelik ilgi artm›fl-
t›r. Nesnelerden çekilen libidinal enerji, bedene yat›r›lmakta ve
beden iliflki kurulabilen tek nesne olarak varl›¤›n› sürdürmekte-
dir. Bu süreçte yaflanan a¤r›, yanma, uyuflma gibi bedensel belir-
tiler bedenin halen var oldu¤unun bir göstergesi ve bedenle
(nesneyle) iliflki kurma biçimidir. fiizofrenik sürecin baz› vakalar-
da bedensel, hipokondriyak belirtilerle bafllad›¤› ve iyileflme dö-
nemlerinde yine hipokondriyak belirtiler gösterdi¤i iddia edilmek-
tedir (6,7).

ÖZET 
Duygusal s›k›nt›lar›n ve bilinçd›fl› çat›flmalar›n sözel ifadeler yerine bedensel bir
dille anlat›ld›¤› somatizasyon (bedensellefltirme) birçok psikiyatrik durum gibi s›k-
l›kla flizofreniye de efllik etmektedir. fiizofrenide bedensel duyumlara yönelik ilgi
artm›flt›r. Nesnelerden çekilen libidinal enerji, bedene yat›r›lmakta ve beden iliflki
kurulabilen tek nesne olarak varl›¤›n› sürdürmektedir. Pek çok flizofrenik sürecin
bedensel, hipokondriyak belirtilerle bafllad›¤› ve iyileflme dönemlerinde yine hipo-
kondriyak belirtiler gösterdi¤i iddia edilmektedir. Di¤er yandan klinik gözlemler fli-
zofreni hastalar›n›n hastal›¤›n farkl› dönemlerinde bedensel yak›nmalar sergiledik-
leri yönündedir. 
Psikiyatri yaz›n›nda flizofreni ve somatizasyon birlikteli¤ini araflt›ran çal›flma yok
denecek kadar azd›r. Bununla birlikte klinik uygulamada bedensel yak›nmalar›
olan flizofreni hastalar›na s›kl›kla rastlanmaktad›r. Bu gözden geçirme yaz›s›nda fli-
zofrenide somatizasyonun yeri, flizofreni hastalar›n›n bedensel yak›nmalar›n›n psi-
kodinamik anlam›, somatizasyonun flizofreni tedavisine ve prognozuna olan etkile-
ri de¤erlendirilmektedir. (Nöropsikiyatri Arflivi 2009; 46: 110-4)
Anahtar kelimeler: Somatizasyon, flizofreni, bedensel dil, bedensel yak›nma, duy-
gusal s›k›nt›, psikodinamik 



Di¤er yandan klinik gözlemler flizofreni hastalar›n›n hastal›¤›n
farkl› dönemlerinde bedensel flikayetler ilettikleri yönündedir. Bu
flikayetler, hafif bedensel yak›nmalardan, büyütülmüfl bedensel
duyumlara, afl›r› de¤erlendirilmifl fikirlerden bedensel sanr›lara
(somatik hezeyanlar) kadar de¤iflmektedir. Bedensel sanr›lar›n,
flizofrenide somatizasyonun en patolojik flekli oldu¤unu öne sü-
ren görüfller mevcuttur (1,5).

Genel anlamda yaflant›lanan s›k›nt› ile iliflkilendirilen somati-
zasyon, flizofreni hastalar›nda da duygusal huzursuzlu¤un ve s›-
k›nt›n›n bir ifadesi olarak kabul edilmektedir (1,8,9). 

Kaynaklarda flizofreni ve somatizasyon birlikteli¤ini araflt›ran
çal›flma yok denecek kadar azd›r. Bununla birlikte klinik uygula-
mada bedensel yak›nmalar› olan flizofreni hastalar›na s›kl›kla
rastlanmaktad›r. Hastalar›n yaflad›¤› s›k›nt› ve huzursuzlu¤u artt›-
ran somatizasyon psikiyatrik bozukluklar›n prognozunu olumsuz
etkilerken, yetiyitimini de kötülefltirmektedir. Di¤er yandan soma-
tizasyon efllik etti¤i psikiyatrik bozukluklar›n belirtilerini maskele-
yerek tan› koymay› güçlefltirir (1,10).

Bu gözden geçirme yaz›s›n›n amac› flizofreni ve somatizas-
yon iliflkisinin a¤›rl›kl› olarak psikodinamik anlam›n› de¤erlendir-
mektir. fiizofrenide bedensel duyumlar›n psikolojisi ve klinikte fli-
zofreni hastalar›n›n bedensel yak›nmalar›, somatizasyonun prog-
noz ve tedavi üzerine etkileri literatür ›fl›¤›nda tart›fl›lmaktad›r.

fiizofrenide Bedensel Duyumlar›n Psikolojisi

fiizofreninin en s›k görülen ve en önemli belirtileri aras›nda
bedensel duyumlar önemli bir yer tutar (hipokondriyak flikayetler,
“bedensel sanr›lar” vb.). 

Psikanalitik kuram aç›s›ndan flizofrenide bedensel belirtiler,
ego hizmetinde bir içe dönüflün (introversion) ifadesi ve buna
ba¤l› olarak ilginin d›fl dünyadan (di¤erleri), bedene (kendilik)
dönmesidir. Baz› vakalarda flizofrenik süreç, hipokondriyak belir-
tilerle bafllamakta ve iyileflme dönemlerinde yine hipokondriyak
belirtiler göstermektedir. Arada kalan dönemde hebefrenik veya
katatonik davran›fllar›n görüldü¤ü zamanlar olabilir. Yani egonun
bedene yönelik (oriente) olabildi¤i ve yaflant›lar›n› bu eksende
organize edebildi¤i sürece hastal›¤›n, ya bafllang›ç ya da iyilefl-
me döneminde oldu¤u düflünülebilir. Bu dönemlerde hastan›n
gerçeklikle daha çok ba¤lant›l› oldu¤u iddia edilmektedir. Objeler-
den çekilerek bedene yat›r›lan libidinal enerji bedende libidinal
tonus art›fl›na neden olarak hipokondriyak duyumlar yaratmakta-
d›r. Temelde narsisizm ve megalomani ile ortak olan bu süreç as-
l›nda psikotik tablolarda meydana gelen bir durumdur (6,7,11). 

Bu duruma en iyi örneklerden biri Freud’un Schreber vakas›-
d›r. Schreber’in bedensel kayg›lar ve hipokondriyak u¤rafllarla
bafllayan hastal›¤›, yo¤un varsan›lar, hipokondriyak sanr›lar, ka-
tatonik stupor tablolar›, eksite ve sald›rgan davran›fllarla sürmüfl,
hastal›¤›n iyileflme sürecine girdi¤i iddia edilen dönemde yine hi-
pokondriyak u¤rafllar›n›n bafllad›¤› görülmüfltür. Ne var ki sözü
edilen bu iyileflme düflünce içeri¤inde de¤il, sosyal anlamdad›r
ve Schreber’in flizofrenisinin bafllang›c›ndaki hipokondriyak dü-
flünceler, iyileflme dönemindekiyle bir de¤ildir (6). 

Egonun bedenle bütünleflmesi, yani libidinal yat›r›m›n› nes-
nelerden çekerek tamamen bedene yöneltmesi narsisistik döne-
me bir gerileme (regresyon) olarak de¤erlendirilebilir. fiizofreni-
de, bedensel duyumlara büyük ölçüde regrese olmufl flizofrenik

egonun etkisi oldu¤u görüflü yayg›n olarak kabul görmekle birlik-
te, bu duyumlar› bebeklik ve erken çocukluk dönemi ego yaflan-
t›lar›n›n bir tekrar› olarak de¤erlendirmek tek bafl›na yeterli de¤il-
dir. Thomas Szasz’a göre bedensel duyumlar›n oluflum mekaniz-
mas›, duyumlar› yaflant›lama fleklinin bunlar›n içerik ve anlam›
üzerinde etkili oldu¤u görüflüyle iliflkilidir. Thomas Szasz’a göre
flizofrenide bedensel duyumlar›n oluflumu birkaç basamakta ger-
çekleflir (11):

1. Objeyi Kaybetme Endiflesi
Bu pre-psikotik (pre-hipokondriyak) durumda, ego hala kifli-

sel objelere yönelmifl durumdad›r (7,11).
2. Obje Kayb› 
Kay›p travmas›, genel anlamda bir yas reaksiyonuna neden

olur veya paranoid bir mekanizmay› tetikler. Yaflanan hayal k›r›k-
l›¤›yla ego tüm objelerden çekilebilir (regresyon). Böylelikle ego,
“beden”i ba¤lant› kurabilece¤i ve az çok güvenle yat›r›m yapabi-
lece¤i tek obje olarak al›r. Art›k beden libidinal yat›r›m yap›lm›fl
olan eski objelerin yerini alm›fl, ego için tek obje olmufltur (11).

3. Bedene Transferans
Bu noktada art›k daha önce objelere has tav›rlar, fantaziler,

duyumlar vb., yön de¤ifltirerek bedene tafl›n›r. Buna ba¤l› olarak,
bugün -hasta taraf›ndan hissedilen ve “beden dilinde” d›fla vuru-
lan- bedenle ilgili yaflant›lar›n, erken dönem objelere ait gizil (la-
tent) anlamlar› olabilir (6).

4. “Beden”i Kaybetme Endiflesi
Ego’nun varl›¤›n› (kendilik yaflant›s›n›) sürdürebilmesi için tek

dayana¤› olan bedeni kaybetme endiflesi bedene yönelik ilgiyi
artt›rarak farkl› yollarla ifade edilen hipokondriyak u¤rafllar›n
do¤mas›na sebep olur. “Beden”i kaybedece¤i endiflesiyle ego
sürekli bedenle sürekli bir etkileflim içinde olmak ihtiyac›ndad›r.
Bu da ancak gürültülü (“a¤r›l›”) belirtiler arac›l›¤›yla sa¤lanabilir.
Egonun bedene ilgisi yani hipokondriyak afl›r› u¤rafllar› “bedeni-
mi veya bir parças›n› kaybedebilirim” uyar›s›na karfl›-“bedenimi
hissediyorum, o halde onu kaybetmifl olamam” teminat› olarak
aç›klanabilir. A¤r› veya di¤er bedensel duyumlar, yaralanm›fl ve-
ya kaybedilmifl olsa bile ihtiyaç duyulan nesnenin (beden bölü-
münün) devam eden varl›¤›n›n güvencesidir. 

Bedensel belirtilerin oluflumu bu flekilde aç›klan›rken bazen
flizofreni hastalar›nda bedensel u¤rafllar›n daha ileri gidebilece-
¤i unutulmamal›d›r (7). 

5. Obje Kayb› Süreci ‹leriye Gidebilir
“Beden”i kaybetme endiflesi egoya o kadar dayan›lmaz gelir

ki, bedenden veya parçalar›ndan vazgeçer. Ego duygusal yat›r›-
m›n› bedenden çeker. Bu durum, bedenle ilgili ikili bir kavram
oluflmas›na yol açar; bedenin geçmiflte kalan varl›¤› ve flu anki
yoklu¤u. Korkulan obje kayb› endiflesine “Onu kaybettim, o halde
art›k endifle etmeme gerek yok, kötü birfley olma olas›l›¤› yok”
fleklinde bir çözüm üretilir. Buna karfl›l›k beden kayb›yla uygun
olarak affektif yat›r›m bedenden çekilmifl, bedenin hipokondriyak
u¤rafllara neden olan libidinal yat›r›m› sona ermifltir (7,11). 

6. Self Mutilasyon
Egonun, bedeni güncelleme, yani psiflik olarak ampüte edilmifl

yeni beden imaj›na uyumlu hale getirme ihtiyac› hastan›n bedenin
baz› parçalar›n› bir yolla bedenden ay›rmas›na yol açar. Zaten var
olmayan bir beden bölümü söz konusu oldu¤undan, ampütasyon
ifllemi ac›s›zd›r. Vakalar›n hepsinde ampütasyon sonras› bir ra-
hatlama görülür ve hiç piflmanl›k bildirilmemifltir (11). 
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Tyler, flizofrenide görülen bedensel belirtileri sinir sisteminin
geliflimi s›ras›nda nöral yolaklar›n oluflmaya ve flekillenmeye
bafllad›¤› evrede geçirilmifl viral bir enfeksiyona ba¤lamaktad›r.
Hücre membran› patolojisiyle iliflkilendirdi¤i bedensel belirtileri
de¤erlendirmek amac›yla Kraepelin’in flizofreni için öne sürdü¤ü
bedensel belirtilerden yola ç›karak haz›rlad›¤› anketi kullanarak
889 flizofreni hastas›n› sorgulad›¤› araflt›rmada a¤r›ya duyars›z-
l›kla gürültüye hassasiyet, abart›l› su içme iste¤i ile ›s›ya duyar-
s›zl›k aras›nda anlaml› iliflki oldu¤unu, bedensel yak›nmalar›n fli-
zofrenide s›kça görüldü¤ünü ortaya koymufltur. Tyler, hastal›¤›n
bafllang›c›nda var olan ancak tedaviyle daha da belirginleflen
bedensel belirtilerin flizofreninin ayr› bir alt grubu olarak de¤er-
lendirilmeyi hak etti¤ini öne sürmektedir (12).

Klinikte fiizofreni ve Somatizasyon 

Farkl› kültürlerde flizofreni semptomatolojisiyle ilgili etnokül-
türel çal›flmalar say›lmazsa flizofreni-somatizasyon iliflkisine dair
araflt›rma say›s› yok denecek kadar azd›r. 

Bedensel belirtilerin flizofreniye efllik etti¤i bilinmekle bera-
ber, bu belirtilerin s›kl›¤›, özellikleri, nas›l ve neden ortaya ç›kt¤›-
na dair bilgilerimiz s›n›rl›d›r. Hastal›¤›n bafllang›c›nda polimorf
a¤r›, halsizlik, haz›ms›zl›k gibi yak›nmalar dile getirilebilir ancak
flizofreniye özgü bedensel bir belirti tan›mlanmam›flt›r. Kreapelin
flizofrenide, polidipsi, a¤r› duyarl›l›¤›nda azalma ve düflük beden
›s›s› gibi bedensel belirtiler öne sürmüflse de bunlar son y›llarda
geliflen dopamin hipotezinin gölgesinde kalm›fl, unutulmaya yüz
tutmufltur (12). Bafllang›ç döneminde bedensel belirtiler tabloya
hakim olabilir. Akut alevlenme dönemlerinde, uyku bozukluklar›,
ifltahs›zl›k, pupillalarda geniflleme, avuç içlerinde terleme, ›l›ml›
taflikardi ve kan bas›nc› yükselmesi ortaya ç›kabilir.

fiizofrenide aç›klanamayan bedensel belirtiler dikkatli ve ay-
r›nt›l› bir psikiyatrik muayene ile de¤erlendirildi¤inde bunlar›n alt-
ta yatan varsan›, sanr› ve/veya yap›sal(formel) düflünce bozuklu-
¤unun bir ifadesi oldu¤u görülebilir. Bununla birlikte psikotik tab-
lodan ba¤›ms›z olarak da flizofreni hastalar› a¤r›, yorgunluk, gas-
trik huzursuzluk gibi bedensel yak›nmalar iletirler. Nadiren be-
densel belirtiler somatizasyon bozuklu¤u ölçütlerini karfl›layacak
yo¤unlukta olabilir. Bedensel belirtiler tan›mlayan ve o an psiko-
zu olmayan bir hastada daha sonra flizofreni tablosu geliflebile-
ce¤i ihtimali de ak›lda tutulmal›d›r (13). 

fiizofrenide Somatizasyonu De¤erlendiren Klinik Çal›flmalar
S›n›rl› Say›dad›r
Ritsner ve arkdafllar› somatizasyonun flizofreni hastalar›n›n

huzursuzlu¤unu ve s›k›nt›s›n› artt›rarak yaflam kalitesini olumsuz
etkiledi¤i düflüncesinden yola ç›karak, 148 flizofreni hastas›n› ta-
burculuk sonras› 16 ay boyunca izlemifl, izlem sürecinde alg›la-
nan yaflam kalitesi de¤iflimi ve yaflam kalitesinin yorday›c›lar›n›
de¤erlendirmifllerdir. fiizofrenide yaflam kalitesindeki düzelme-
nin psikopatolojideki de¤iflimden çok, paranoid düflüncelerde ve
somatizasyon, obsesyon gibi huzursuzluk (distress) belirtilerin-
deki azalmaya ba¤l› oldu¤u öne sürülmüfltür (14). 

Depresyon, flizofreni, anksiyete durumlar›, hipokondriyasis, te-
maruz, konversiyon bozukluklar› gibi birincil (primer) psikiyatrik ta-
n›lara ba¤l› psikolojik huzursuzlu¤un s›kl›kla bedensel flikayetlerle
ifade edildi¤i bilinmektedir. Hastalar›n bu flikayetlerle sa¤l›k hizmet-
lerine baflvurmas› hekimin as›l tan›y› atlamas›na sebep olabilir (15). 

fiizofrenide deskriptif yaklafl›mlar›n d›fl›na ç›kan, daha genifl
ve farkl› semptom yelpazesi, prognoz belirteçleri sunan etnokültü-
rel ve transkültürel çal›flmalar, göçmenlerde, farkl› kültürlere
adapte olmaya çal›flanlarda, do¤u ve güneydo¤u Asya toplumla-
r›nda, Latin-Amerikan, Hispano-Amerikan, Afrikal› Amerikan top-
lumlarda flizofrenide somatizasyon belirtilerinden söz eder (16-20).
Escobar, özellikle flizofreni veya depresyon gibi psikiyatrik tan›-
larla izlenen Hispanik ve Anglo-Amerikan (Avrupa kökenli Ame-
rikal›lar) hastalar› karfl›laflt›rm›fl, Hispanikler’in, Anglo-Amerikan-
lar’a göre çok daha yüksek düzeyde bedensel yak›nmalar ilettik-
lerini ortaya koymufltur. Ancak Escobar’a göre bu kültürel farkl›-
l›k DSM-III tan› kriterleriyle ortaya konamaz. DSM-III’te somato-
form bozukluklar için belirlenmifl s›n›rlay›c› tan› kriterleri, pek çok
vakada efllik eden somatizasyonun atlanmas›na ve gerekli teda-
vi stratejileri belirlemede güçlüklere yol açmaktad›r. Escobar so-
matizasyon için “somatizasyon örüntü”sü bafll›¤› alt›nda daha
kapsaml› bir tan›mlama gerekti¤ini önermektedir (16). 

fiizofreni tan›s› alm›fl Anglo-Amerikal›lar’la, Meksika-Ameri-
kal›lar’› karfl›laflt›r›ld›¤›nda ise, öne sürülen hipoteze uygun ola-
rak, Meksikal›lar’da bedensel belirtiler Anglo grubuna göre, Ang-
lo-Amerikal›lar’da ise affektif küntleflme, perseküsyon sanr›lar›
ve gerginlik gibi psikiyatrik belirtiler Meksikal›lar’a göre daha faz-
la bulunmufltur. Yine beklentilere uygun olarak Anglo-Amerikal›-
lar’da künt affekt ve özbak›mda azalma s›kl›¤› yüksek saptan›r-
ken, konuflman›n fakirleflmesi aç›s›ndan anlaml› fark tespit edil-
memifltir. Bu bulgu, Crow’un negatif belirtileri yap›sal beyin ano-
malilerine dayand›ran ve pozitif semptomlardan farkl› olarak tüm
dünyada benzer s›kl›kta ve içerikte olmas› gerekti¤ini savunan
hipoteziyle çeliflmektedir (18). Bununla birlikte beklenenin tersi-
ne Anglo-Amerikal›lar’da gerginlik Meksikal›lar’a göre yüksek
saptanm›fl, Meksikal›lar’da yüksek olmas› beklenen mistik sanr›-
lar›n s›kl›¤› aç›s›ndan iki grup aras›nda anlaml› fark tespit edilme-
mifltir. Yazarlar, flizofreni gibi patofizyolojisinde biyolojik faktörle-
rin etkisinin yo¤un oldu¤u durumlarda bile kültürel faktörlerin fle-
killendirici etkisini tart›flmaktad›r (18). 

Yine Escobar ve arkadafllar›n›n (1986), flizofreni tan›s› konmufl
Hispanik askerlerle, Hispanik olmayan Anglo-Sakson askerlerin
flizofreni belirtilerini karfl›laflt›rmak amac›yla yapt›klar› çal›flma-
da, her iki grupta psikotik belirtiler aç›s›ndan fark saptanmam›fl,
ancak Hispanik grupta bafl a¤r›s›, nefes darl›¤›, eklem a¤r›lar›, el-
lerde ve ayaklarda uyuflma, halsizlik gibi bedensel bulgulara da-
ha s›k rastland›¤› görülmüfltür (21-23). Escobar tüm psikiyatrik
bozukluklarda, Latin gruplarda Anglo gruplara göre daha yüksek
bedensel yak›nmalara rastland›¤›n› ve bu kültürel farkl›l›klar›n
DSM-III tan› kriterleriyle ortaya konamad›¤›n› söylemifltir (24). 

Latin-Amerikal›lar’›n düflük duygusal d›flavurumlar› ve ak›l
hastal›klar›na gösterdikleri hoflgörülü yaklafl›m, psikiyatrik so-
runlar› bedensel terimlerle tan›mlama e¤ilimiyle iliflkilendirilebi-
lir. Baz› araflt›rmac›lar, Latin kökenlilerin psikiyatrik belirtileri
Anglo-Amerikal›lar’a oranla daha çok bedensel veya organik te-
rimlerle ifade etme e¤ilimlerinin, “suç”u hastan›n üzerinden ald›-
¤›n› ve primer olarak “bedensel” olarak alg›lanan sorunun hasta-
n›n kiflisel kontrolünün d›fl›nda oldu¤una inand›klar›n› iddia eder.
Böylelikle aile üyeleri kiflinin gerçekten “hasta” oldu¤una inan›r
ve onu semptomlar› için suçlamaz (18,25,26). Psikodinamik ve
psikofizyolojik teorilerin iddias›, duygusal ve sosyal problemlerin
bedensel ifadesinin bireysel bir patolojiyi yans›tt›¤› yönündedir.
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Kuzey Amerika birinci basamak sa¤l›k hizmetlerinde somatizas-
yon, affektif bozukluklar, anksiyete bozukluklar›, flizofreni, bipolar
bozukluk, madde kullan›m› gibi psikiyatrik bozukluklar›n klinik gö-
rünümü olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r (25).

Escobar baz› kültürlerde psikolojik sorunlar› tan›mlayacak
sözcüklerin ve kavramlar›n yetersizli¤i nedeniyle, psikopatoloji-
nin yaflant›lanan fakat biliflsel olarak aç›klanamayan belirtilerinin
flekil de¤ifltirerek o kültüre uygun bedensel ifadelerle d›fla vurul-
du¤unu öne sürer (18). Afrika kökenli Amerikal›lar’›n ve Latino
Amerikal›lar’›n coflkulu ve heyecanl› oldu¤u bilinmektedir. Di¤er
yandan Anglo-Amerikanlar’›n jestleri, mimikleri ve yüz ifadeleri
k›s›tl›d›r (18). 

Kültürel çal›flmalar d›fl›nda, flizofreni ve somatizasyon birlik-
teli¤ini de¤erlendiren sadece iki çal›flmaya ulafl›labilmifltir. Türki-
ye’de de 2001 y›l›nda Öner ve ark.’n›n 60 flizofreni hastas›yla yap-
t›klar› bir çal›flmada somatizasyon ve flizofreni birlikteli¤inin sos-
yodemografik boyutlar› de¤erlendirilmifltir. Psikiyatrik tan›s› ol-
mayan 30 kad›n ve 30 erkek ile flizofreni tan›s› konmufl 30 kad›n
ve 30 erkek hastaya somatizasyon fliddetinin belirlenebilmesi için
SCL-90-R uygulanm›fl, veriler karfl›laflt›rmal› olarak incelenmifltir.
Demografik özellikler ve SCL-90-R puanlar› aras›ndaki korelas-
yon incelendi¤inde, hasta grubunda cinsiyet ile SCL-90-R soma-
tizasyon puan› ve GS‹ (genel semptom indeksi) aras›nda istatis-
tiksel olarak anlaml› bir iliflki (korelasyon) bulunmufltur. Hasta
grupta somatizasyon puanlar› ile kontrol grubu puanlar› aras›n-
daki bu anlaml› fark›n kad›n flizofreni hastalar›n›n etkisinden kay-
nakland›¤› iddia edilmifltir. Kontrol grubunda kad›n ve erkeklerde
somatizasyon puan› ortalamalar› düflük ve hemen hemen ayn›
hesaplan›rken (0.50-0.51), flizofreni hastalar›nda ortalama puan
kontrol grubuna göre daha yüksek, hastalar kendi içlerinde kar-
fl›laflt›r›ld›klar›nda ise kad›nlarda (1.81) erkeklerden (0.73) anlam-
l› olarak yüksek bulunmufltur (5).

Ritsner’in 2003 y›l›nda yay›mlanan ve flizofreni hastalar›nda
somatizasyonun özelliklerini (attribution of somatization) araflt›-
ran 12 ayl›k kapsaml› izlem çal›flmas›na 237 flizofreni hastas› da-
hil edilmifl, flizofreni hastalar›nda somatizasyon görülme s›kl›¤›,
bu s›kl›¤›n ve somatizasyon fliddetinin zaman içerisindeki de¤ifli-
mi, sosyodemografik özellikler, hastal›¤a ba¤l› ve psikososyal et-
menlerin flizofreni fliddeti ile iliflkisi de¤erlendirilmifltir. SSI-5 (her
iki cinsiyet için de 5 bedensel belirtinin varl›¤› tan› için yeterlidir)
ile de¤erlendirilen hastalarda somatizasyon s›kl›¤› %27.4 bulun-
mufltur. Bay›lma veya sersemlik duyma (%56), bulant› (%48), vü-
cudun belli bölgelerinde hissizlik (%41.1) en s›k görülen bedensel
yak›nmalar olarak tespit edilmifl; yafl, cinsiyet, e¤itim düzeyi, has-
tal›k süresi gibi demografik verilerle bedensel belirtiler aras›nda
anlaml› iliflki bulunmam›flt›r. fiizofrenide bedensel yak›nmalarla
en çok ba¤lant›land›r›lan kavram, flizofreni hastalar›n›n yüksek
duygusal huzursuzlu¤udur. ‹lk de¤erlendirmelerde duygusal hu-
zursuzlu¤un ve ilaç yan etkilerinin somatizasyon fliddetine etkisi
s›ras›yla %37 ve %26 olarak hesaplanm›fl, duygusal huzursuzluk
alt ölçeklerinde duyarl›l›k, anksiyete ve paranoid düflünce puan-
lar› yüksek bulunmufltur. ‹zlem grubunda duygusal huzursuzluk
ve ilaç yan etkisinin somatizasyonla ba¤lant›s›n›n sabit kald›¤›,
ancak huzursuzluk alt skalalar›n›n duyarl›l›k ve depresyon lehine
de¤iflti¤i görülmüfltür (8). 

Ayn› araflt›rmada ilaç yan etkilerine atfedilen huzursuzlu¤un
somatizasyon fliddetini artt›rd›¤›, depresyonun somatizasyonla

direkt anlaml› bir iliflkisi olmad›¤› saptanm›fl, flizofreni alt tipi,
PANSS puanlar› aç›s›ndan da flizofreni ile somatizasyon aras›n-
da ba¤›nt› tespit edilmemifltir (8). 

‹çgörü ve benlik sayg›s› puanlar› artt›kça bedensel belirtilerin
azald›¤› görülmüfl, içgörünün ve benlik sayg›s›ndaki art›fl›n soma-
tizasyona karfl› koruyucu olabilece¤i öne sürülmüfltür (8).

fiizofrenide nüksün önemli bir yorday›c›s› olarak kabul edilen
(alg›lanan) duygusal d›flavurumun somatizasyona etkisi izlem
grubunda %7.3’lük bir fark ortaya ç›karm›flt›r. Farkl› literatür bul-
gular› ›fl›¤›nda izlem grubunun ev yaflant›lar›n›n etkisi de göz
önünde bulundurularak, duygusal d›flavurumun somatizasyona
yatk›nl›kta rol oynayabilece¤i ama bu rolü nas›l oynad›¤›n›n aç›k
olmad›¤› belirtilmifltir (8). 

Sonuç olarak Ritsner; somatizasyonun genel popülasyonda
oldu¤u gibi sürekli hasta olan (persistently ill) flizofreni vakalar›n-
da da yayg›n ve önemli bir sorun oldu¤unu, bedensel flikayetler-
le, psikopatoloji, ilaç yan etkisi, içgörü ve d›flavurulan duygulan›-
ma atfedilen duygusal huzursuzluk aras›nda önemli ve güçlü bir
iliflki bulundu¤unu, içgörü ve benlik sayg›s›n›n somatizasyon ris-
kini azaltt›¤› vurgulamaktad›r (8). 

Somatizasyonun kiflilik bozukluklar›yla iliflkisini araflt›ran 
Noyes ve ark.’› flizofreni spektrumuna dahil edilen flizoid ve flizo-
tipal kiflilik bozukluklar›n›n bedensellefltiren (somatize eden) has-
talarda etmeyenlerden daha fazla görüldü¤ünü, özellikle flizotipal
kiflilik bozuklu¤uyla somatizasyonun güçlü ba¤lant›s› oldu¤unu
ortaya koymufllard›r (27).

Somatizasyonun biliflsel modeli, bedensel belirtilerin alg›lan-
mas›nda ve yorumlanmas›nda psikolojik huzursuzlu¤un etkisini
vurgular. Huzursuz kifliler bedensel belirtileri olduklar›ndan daha
fliddetli alg›lar ve abart›l› yorumlarla ciddi fiziksel bir bozuklu¤a
atfederler (1,9). Bedensel belirtilerin büyütülerek alg›lanmas› so-
matizasyona zemin oluflturur. Bedensel duyumlar›n büyütülmesi,
hipokondri, irritabl kolon, kronik yorgunluk gibi spesifik bozukluk-
larda patojenik bir rol oynarken, somatoform bozukluklar, anksi-
yete bozuklu¤u, depresyon ve flizofreni gibi psikiyatrik bozukluk-
lara efllik edebilir, ama bu hastal›klardan herhangi birine özgü
de¤ildir (28) Bedensel duyumlar›n büyütülmesinin bu psikiyatrik
durumlardaki etki mekanizmas› net de¤ildir. 

Sonuç

Her ne kadar fiziksel hastal›klar›n ay›r›c› tan›s›nda somatizas-
yon ve iliflkili sendromlara dikkat ediliyorsa da psikiyatrik bozuk-
luklar söz konusu oldu¤unda somatizasyon genellikle ihmal edil-
mektedir. Örne¤in mani veya flizofreni tan›s› konan hastalarda
ço¤unlukla somatizasyon de¤erlendirilmemekte veya ay›r›c› ta-
n›da bedensel bozukluk s›kl›kla atlanmaktad›r. Bunun nedeni, so-
matizasyonun flizofreni veya maninin DSM-IV tan› kriterleri ara-
s›nda yer almamas›, ay›r›c› tan›da somatoform bozukluklardan
söz edilmemesi olabilir. Martin’e göre “tan› kriterleri d›fl›nda ka-
lan yak›nmalar› hastal›k sürecinin bir parças› olarak de¤erlendir-
medeki yetersizlik, etkili bir tedaviyi tehlikeye atabilir” (29). 

fiizofreni hastalar›n›n duygular›n› sözel olarak ifade etmede
güçlük yaflad›klar› bilinmektedir. Bununla birlikte hastal›¤›n do-
¤al seyri, efllik eden depresyon, efllik eden anksiyete, stigmatizs-
yon endiflesi gibi etmenler de hastal›¤›n özgün psikopatolojisi üs-
tüne eklenerek daha yo¤un s›k›nt›ya neden olmaktad›r. fiizofreni
hastalar› sözel olarak ifade edemedikleri bu s›k›nt›lar› bedensel

Nöropsikiyatri Arflivi 2009; 46: 110-4
Archives of Neuropsychiatry 2009; 46: 110-4

Özen ve ark.
fiizofreni Hastalar›nda Somatizasyonun Psikodinamik Anlam›n›n De¤erlendirilmesi 113



yak›nmalarla iletme yolunu seçebilirler. Bu durumda mide a¤r›-
s›ndan flikayet eden bir flizofreni hastas› asl›nda çok daha farkl›
bir s›k›nt›s›n› ve mutsuzlu¤unu ifade etmeye çal›fl›yor olabilir. Za-
man zaman bu tür bedensel yak›nmalar› düflünce içeri¤indeki
bozulman›n veya do¤al hastal›k seyrinin bir parças› olarak kabul
etme yan›lg›s›na düflülebilir. fiizofreni hastalar›n›n ilettikleri be-
densel yak›nmalarla ilgili çal›flma say›s›n›n azl›¤›, klinikte s›kça
karfl›lafl›lan bu duruma ne kadar az ilgi gösterildi¤ine iflaret et-
mektedir. Bu anlamda klinik gözlemlerin daha fazla bilimsel arafl-
t›rmalara yans›t›lmas›na ihtiyaç vard›r. 

Sadece görünene, bilinene ve ortada olana odaklanmak has-
talar› anlama ve onlara yard›m etme yetimizi s›n›rland›rabilir. Has-
talar›n bizlere ilettikleri bedensel yak›nmalar›n altta yatan bir s›-
k›nt›n›n ifadesi olabilece¤ini hat›rlayarak yak›nmalar› daha detay-
l› sorgulamak ve bu yak›nmalar›n dinami¤ini anlamaya çal›flmak,
hem hastalarla daha iyi iletiflim kurmak hem de daha iyi tedavi-
yard›m stratejileri belirlemek aç›s›ndan bizlere yard›mc› olacakt›r. 
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