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Ο ι συγγραφείς προτείνουν μια μετα–ανά-
λυση μελετών, θεωρώντας τη μετανά-

στευση ως παράγοντα κινδύνου (risk factor) 
για την ανάπτυξη σχιζοφρένειας. Τα αποτε-
λέσματα έδειξαν μια αυξημένη επίδραση, 
αναδεικνύοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη 
μετανάστευση ως ένα σημαντικό παράγοντα 
κινδύνου εμφάνισης σχιζοφρένειας.

Το ενδιαφέρον για τη μετανάστευση ως παράγο-
ντα κινδύνου εμφάνισης σχιζοφρένειας έχει αυξηθεί 
μετά από ορισμένες πρόσφατες έρευνες.

Για αυτό οι συγγραφείς περιγράφουν μια μετα-
ανάλυση με τους ακόλουθους στόχους:
1.  Να αξιολογήσουν την εγκυρότητα προηγούμε-

νων μελετών που θεωρούν τη μετανάστευση 
παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη της 
σχιζοφρένειας.

2.  Να προσδιορίσουν αν υπάρχουν συγκεκριμένες 
ομάδες μεταναστών που να εμφανίζουν υψηλό 
κίνδυνο εμφάνισης σχιζοφρένειας.

3.  Να παρέχουν μια ποσοτική συσχέτιση των 
αποτελεσμάτων.

4.  Να αποκτήσουν γνώσεις για πιθανούς μηχανι-
σμούς που υποκρύπτονται.
Οι συγγραφείς χρησιμοποιούν τον όρο «μετανά-

στης» για άτομα με τόπο γεννήσεως στο εξωτερικό 
(πρώτης γενιάς μετανάστες) και για άτομα με έναν 
ή και τους δύο γονείς γεννημένους στο εξωτερικό 
(δεύτερης γενιάς μετανάστες). Ελήφθησαν υπόψη 
και το χρώμα του δέρματος, κα-
θώς και η οικονομική κατάσταση 
στο τόπο καταγωγής τους. 

Η σημαντική ετερογένεια όλων 
των ερευνών οδήγησε στην ανά-
γκη δημιουργίας ενός μετα-ανα-
λυτικού μοντέλου με μεικτούς 
παράγοντες επίδρασης. Έτσι 
18 έρευνες προερχόμενες από 
την Ολλανδία, Δανία, Σουηδία, 
Αγγλία και Αυστραλία πληρούσαν 
τα κριτήρια του συγκεκριμένου 
μοντέλου. Ο μέσος σχετικός κίν-
δυνος (relative risk) εμφάνισης 
σχιζοφρένειας για την πρώτη 
γενιά μεταναστών ήταν 2,7 και 
για τη δεύτερη γενιά μετανα-
στών 4,5. Ο συνολικός σχετικός 
κίνδυνος και για τις δύο γενεές 
ήταν 2,9. Ο κίνδυνος ήταν πιο 
σημαντικός για μετανάστες από περιοχές όπου η 
πλειονότητα του πληθυσμού ήταν μαύροι (σχετικός 
κίνδυνος 4,8) και για μετανάστες προερχόμενους 
από αναπτυσσόμενες χώρες σε αντίθεση με τις 
αναπτυγμένες χώρες (σχετικός κίνδυνος 3,3). Μια 
συνολική εκτίμηση αυτών των  αποτελεσμάτων 

δείχνει ότι μπορεί να υπάρχει μικρή αμφισβήτηση 
γύρω από την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ μετα-
νάστευσης και σχιζοφρένειας. 

Οι συγγραφείς διαπίστωσαν πως η σημαντική 
ετερογένεια που φάνηκε σε όλες τις 
μελέτες δείχνει ότι οι διαφορετικές 
μεταναστευτικές ομάδες δε μπορεί 
να θεωρηθούν ότι προέρχονται 
από έναν πληθυσμό με κοινό δεί-
κτη επίδρασης. Η διαφορετική πι-
θανότητα κινδύνου που υπάρχει 
στην κάθε υποομάδα προτείνει 
ως μια ακόμη αιτιολογία της σχι-
ζοφρένειας τις ψυχοκοινωνικές 
αντιξοότητες. 

Ένα ενδιαφέρον μοντέλο, το 
οποίο βασίζεται σε επιδράσεις, 
προερχόμενες από τη μειονεκτι-
κή θέση ορισμένων εθνών, τη 
φυλετική διάκριση και το χρόνιο 
στρες, στο ντοπαμινεργικό σύστη-
μα του εγκεφάλου, περιγράφεται 
επίσης. 

Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, 
δυσλειτουργική ντοπαμινεργική λειτουργία του 
εγκεφάλου, που προέρχεται από τη μακροχρόνια 
κοινωνική απόρριψη, μπορεί να παρέχει έναν 
κοινό παθογενετικό μηχανισμό για τον υψηλότερο 
κίνδυνο εμφάνισης σχιζοφρένειας σε κατοίκους 
αστικών περιοχών και σε μετανάστες.  
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