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Άρθρο Σύνταξης
Editorial

Η έρευνα έχει καταδείξει ότι μία ακριβής περιγραφή πρωτότυπων διαταραχών, όπως η σχιζοφρένεια και οι 

διαταραχές του θυμικού, δεν είναι εφικτή. Υπάρχουν, πιθανώς, γενετικά προσδιοριζόμενες επικαλύψεις ανά-

μεσα στο σχιζοφρενικό και συναισθηματικό «φάσμα» που οδηγούν στην παρατήρηση ότι οι ψυχωτικές διατα-

ραχές, συχνά, εμπεριέχουν χαρακτηριστικά και από τις δύο πρωτότυπες κατηγορίες διαταραχών. Ψυχωτικές 

διαταραχές τις οποίες αποκαλούμε «παρατύπους», όπως για παράδειγμα η σχιζοσυναισθηματική διαταραχή ή 

η οξεία και παροδική ψυχωτική διαταραχή που εμφανίζουν κλινικές και παρακλινικές ομοιότητες διαμορφώ-

νοντας ένα «συνεχές» ανάμεσα στις δύο μεγάλες πρωτότυπες κατηγορίες διαταραχών. Το γεγονός υποστηρί-

ζεται από σημαντικό αριθμό επιχειρημάτων στο επίπεδο της προνοσηρής κατάστασης, της φαινομενολογίας, 

της διαδρομής των διαταραχών, της πρόγνωσης, της γενετικής επιβάρυνσης, της βιολογίας και της νευροψυ-

χολογίας.

Το επιχείρημα στο επίπεδο της προνοσηρής κατάστασης-φαινομενολογίας υποδηλώνει ότι σε κλινικό και προ-

νοσηρό επίπεδο, οι σχιζοσυναισθηματικές διαταραχές μοιράζονται πολλές ομοιότητες με τη σχιζοφρένεια 

όπως επίσης και με τις διαταραχές του θυμικού, καταλαμβάνοντας έτσι, μια ενδιάμεση θέση ανάμεσα στις δύο 

μεγάλες κατηγορίες διαταραχών.

Το επιχείρημα της μακρόχρονης διαδρομής επισημαίνει ότι όλες οι ψυχωτικές διαταραχές έχουν μία πολυμορ-

φική διαδρομή, που σημαίνει ότι όλοι οι τύποι των ψυχωτικών επεισοδίων μπορεί να διαδράμουν εναλλασ-

σόμενοι με συναισθηματικά επεισόδια, εντούτοις, με μια πιο σταθερή διαδρομή στην περίπτωση των σχιζο-

φρενικών διαταραχών (αν και, μερικές φορές, μια συνδρομική αλλαγή μπορεί να συμβεί στην περίπτωση της 

σχιζοφρένειας).

Το επιχείρημα στο επίπεδο της πρόγνωσης βασίζεται σε ένα από τα πλέον ασφαλή δεδομένα της έρευνας 

σε σχέση με τη διαδρομή των ψυχωτικών διαταραχών, δηλαδή, ότι η πρόγνωση της σχιζοσυναισθηματικής 

διαταραχής είναι καλύτερη από εκείνη της σχιζοφρένειας και χειρότερη από αυτή των διαταραχών του θυμι-

κού. Εξάλλου, η πρόγνωση των οξέων και παροδικών ψυχωτικών διαταραχών είναι καλύτερη από εκείνη των 

σχιζοσυναισθηματικών διαταραχών.

Το επιχείρημα σε σχέση με τη γενετική επιβάρυνση είναι ότι ο κύριος λόγος για τις κλινικές και τις παρακλινικές 

επικαλύψεις, όπως επίσης τις επικαλύψεις σε σχέση με τη μακρόχρονη διαδρομή των διαταραχών, υποτίθεται 

ότι βρίσκεται στο επίπεδο της γενετικής. Το γεγονός επιβεβαιώνεται από τις περισσότερες πρόσφατες μελέτες 

που υποστηρίζουν τον εντοπισμό ομοιοτήτων ανάμεσα στη σχιζοφρένεια και τις διαταραχές του συναισθήμα-

τος. 

Το επιχείρημα στο βιολογικό επίπεδο δέχεται ως δεδομένο εύρημα τις δομικές αλλαγές του εγκεφάλου σε 

σχιζοφρενικούς ασθενείς. Ένα εύρημα όμως, που συχνά συζητείται με κριτική διάθεση και αμφισβητήσεις σε 

πολλές μελέτες. Για τις σχιζοσυναισθηματικές διαταραχές υπάρχουν πολύ λίγες μελέτες. Σπάνια απαντώνται 

ειδικές μελέτες σε σχέση με δομικές και λειτουργικές αλλαγές του εγκεφάλου στις σχιζοσυναισθηματικές και 
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άλλες ψυχωτικές διαταραχές του ενδιάμεσου χώρου, αν και, κάποιες μακροδομικές αλλαγές έχουν εντοπισθεί, 

κυρίως σε σχέση με τις σχιζοσυναισθηματικές διαταραχές.

Το επιχείρημα στο επίπεδο της νευροψυχολογίας επιβεβαιώνει ότι οι σχιζοσυναισθηματικές διαταραχές φαί-

νεται να καταλαμβάνουν μια ενδιάμεση θέση ανάμεσα στις διαταραχές του θυμικού και τη σχιζοφρένεια σχετι-

κά με τη γνωσιακή έκπτωση των ασθενών.

Όλα τα επιχειρήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω, υπογραμμίζουν το γεγονός ότι δεν εντοπίζεται κάποιο 

κενό ανάμεσα στις δύο πρωτότυπες κατηγορίες, δηλαδή, της σχιζοφρένειας και των διαταραχών του θυμικού, 

αλλά πιθανώς ένα γενετικά προσδιοριζόμενο συνεχές. Οι περισσότερες ενδιαφέρουσες θεωρητικές τάσεις σή-

μερα προέρχονται από τα πεδία της βιολογίας/γενετικής, της φαινομενολογίας και της μακρόχρονης διαδρο-

μής των διαταραχών.

Η έννοια του ψυχωτικού «συνεχούς» έχει πρακτική εφαρμογή στους ασθενείς. Η αλληλοεπικάλυψη των «φα-

σμάτων» έχει σημαντική επίδραση στην ίδια την έννοια της διαταραχής και επιπτώσεις στους ασθενείς, ενώ 

αποτελεί επίσης σημαντικό ερέθισμα για κλινικές, βιολογικές και γενετικές έρευνες σε σχέση με το ψυχωτικό 

«συνεχές».
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