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Η έννοια της ανθεκτικής στη θεραπεία σχιζοφρένειας κατανοείται καλύτερα σε συνάρτηση µε τα 
εκάστοτε διαγνωστικά κριτήρια για τη σχιζοφρένεια που χρησιµοποιούνται, τον ορισµό της 
θεραπευτικής ανταπόκρισης και την αποτελεσµατικότητα των διαθέσιµων κάθε φορά Θεραπειών. 
Ο ορισµός της ανθεκτικής σχιζοφρένειας έχει διέλθει µέσα από διάφορα στάδια εξέλιξης και 
ωρίµανσης. Η διαµόρφωση των σύγχρονων κριτηρίων της ανθεκτικής σχιζοφρένειας είναι 
συνυφασµένη µε την είσοδο στην κλινική πράξη της κλοζαπίνης. Τα κριτήρια που 
χρησιµοποιούνται συχνότερα σήµερα είναι τροποποίηση των κριτηρίων που διετύπωσαν οι Kane 
το 1988. Το ποσοστό των ανθεκτικών ασθενών εγγίζει, πιθανώς, το 50%. Η ανθεκτική 
σχιζοφρένεια έχει διακριτά επιδηµιολογικά χαρακτηριστικά: ελαφρώς µεγαλύτερη επικράτηση 
στους άνδρες, µικρότερη ηλικία έναρξης, υψηλότερη συχνότητα περιγεννητικών επιπλοκών. 
Μπορεί να έχει πρώιµη ή και όψιµη έναρξη. Καταστάσεις όπως η πτωχή συµµόρφωση στη 
φαρµακευτική αγωγή, η συννοσηρότητα, ιδίως µε χρήση ουσιών, και η ανεπαρκής ψυχοκοινωνική 
στήριξη µειώνουν την ανταπόκριση στη θεραπεία και πρέπει να αποκλείονται πριν τεθεί η 
διάγνωση της ανθεκτικής σχιζοφρένειας. Στους ανθεκτικούς ασθενείς ανευρίσκονται συχνά 
διακριτά βιολογικά χαρακτηριστικά: χαµηλότερος ρυθµός µεταβολισµού ντοπαµίνης, χαµηλότερα 
επίπεδα κατεχολαµινών στο ΕΝΥ, αυξηµένος βαθµός φλοιώδους ατροφίας και διεύρυνση των 
κοιλιών. Η ανθεκτική σχιζοφρένεια αποτελεί, πιθανώς, χωριστό υπότυπο της νόσου, µε 
διαφορετικό αιτιοπαθογενετικό µηχανιcτµό. Η κλοζαπίνη είναι σήµερα το µόνο φάρµακο µε 
αποδεδειγµένη αποτελεσµατικότητα στην ανθεκτική σχιζοφρένεια. Τα νεώτερα άτυπα 
αντιψυχωσικά υπολείπονται, πιθανώς, της κλοζαπίνης στην αντιµετώπιση της ανθεκτικής 
σχιζοφρένειας. ∆εδοµένου του συγκριτικά ασφαλέστερου προφίλ τους, Θα πρέπει, ωστόσο, να 
χρησιµοποιούνται σε ανθεκτικούς ασθενείς πριν από µια δοκιµή κλοζαπίνης. Επιπλέον, στην 
αντιµετώπιση της ανθεκτικής σχιζοφρένειας χρησιµοποιούνται συνδυασµοί αντιψυχωσικών 
φαρµάκων καθώς και διάφορες τεχνικές ενίσχυσης της αντιψυχωσικής Θεραπείας: µε λίθιο, 
αντισπασµικά (καρβαµαζεπίνη, βαλπροίκό, νεώτερα), βενζοδιαζεπίνες, αντικαταθλιπτικά και 
ηλεκτροσπασµοθεραπεία, ενώ υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για ενίσχυση της αντιψυχωσικής 
αγωγής µε β-αναστολείς, ρεζερπίνη, γλυκίνη, D-σερίνη, D-κυκλοσερίνη, γαλανταµίνη, εκχύλισµα 
Ginkgo biloba. 
 
 
Λέξεις ευρετηρίου: σχιζοφρένεια, ανθεκτικότητα στη Θεραπεία, κλοζαπίνη, άτυπα αντιφυχωσικά. 
 
 
Εισαγωγή  
 

Η ανακάλυψη της χλωροπροµαζίνης, του πρώτου αντιψυχωσικού, από τους Delay και 
Deniker το 1952 καλλιέργησε προσδοκίες και ελπίδες για αποτελεσµατική αντιµετώπιση ή και 
Θεραπεία της σχιζοφρένειας. Ακολούθησε σύντοµα πλειάδα παρόµοιων σκευασµάτων που 
ονοµάσθηκαν κλασσικά αντιψυχωσικά (ΑΨ) ή νευροληπτικά και χρησιµοποιήθηκαν τόσο στην 
οξεία ψύχωση όσο και στην πρόληψη των υποτροπών της νόσου. 

Ωστόσο, όπως φαίνεται από την κλινική εµπειρία ετών και αποδεικνύουν καλά ελεγχόµενες 
µελέτες, ποσοστό έως και 50% των σχιζοφρενών εξακολουθούν να έχουν συµπτώµατα της νόσου 
παρά την επαρκή σε δόση και διάρκεια Θεραπεία µε κλασσικά ΑΨ. Στην περίπτωση αυτή µιλάµε 
για ανθεκτική στη Θεραπεία σχιζοφρένεια (refractory ή treatment- resistant schizophrenia) (ΑΣ). 

Η αντιµετώπιση της ΑΣ αποτελεί µία σηµαντική πρόκληση για τη σύγχρονη ψυχιατρική λόγω: 

• της υψηλής νοσηρότητας, Θνητότητας και συχνότητας αυτο- και ετεροκαταστροφικής 
συµπεριφοράς κατά την έξαρση της νόσου, 



• της απώλειας ανθρωπίνου δυναµικού, 

• της σηµαντικής επιβάρυνσης των οικογενειών των ασθενών και 

• του δυσανάλογα υψηλού οικονοµικού κόστους από τους παρατεταµένους χρόνους νοσηλειών. 
Σήµερα, οιπροοπτικές αντιµετώπισης της ΑΣ φαίνονται πιο αισιόδοξες µετά την είσοδο στην 
κλινική πράξη των άτυπων ΑΨ φαρµάκων. 

Σήµερα, οι προοπτικές αντιµετώπισης της ΑΣ φαίνονται πιο αισιόδοξεςµετά την είσοδο στην 
κλινική πράξη των άτυπων ΑΨ φαρµάκων. 

 
Ορισµοί Κριτήρια 

Η έννοια της ΑΣ κατανοείται καλύτερα σε συνάρτηση µε τα εκάστοτε χρησιµοποιούµενα 
διαγνωστικά κριτήρια για τη σχιζοφρένεια, τον ορισµό της θεραπευτικής ανταπόκρισης και 
αντίστασης και την αποτελεσµατικότητα των διαθέσιµων κάθε φορά θεραπειών. Έτσι, η 
αντιµετώπιση της ΑΣ είναι ένας ευέλικτος, συνεχώς µεταβαλλόµενος στόχος και ο ορισµός της ΑΣ 
εξελίσσεται ανάλογα µε τα διαθέσιµα κάθε φορά φάρµακα και τις προσδοκίες µας από αυτά. 

Η σκοπιµότητα της διαµόρφωσης ενός σαφούς ορισµού της ΑΣ έγκειται στα παρακάτω: 
• συµβάλλει στην κλινική πράξη στην επιλογή της κατάλληλης φαρµακευτικής αγωγής για κάθε 

ασθενή 
• αποτελεί απαραίτητο µεθοδολογικό εργαλείο στις κλινικές µελέτες αξιολόγησης νέων ΑΨ 

φαρµάκων 
• διευκολύνει την ανάπτυξη Θεραπευτικών µεθόδων αντιµετώπισης των αρνητικών 

συµπτωµάτων, της γνωστικής δυσλειτουργίας και της µειωµένης λειτουργικότητας των 
σχιζοφρενικών ασθενών 

• βοηθάει στην ταυτοποίηση υποοµάδων σχιζοφρενών µε κοινή αιτιολογική ή παθογενετική 
βάση και εποµένως στη διερεύνηση της παθογένειας της σχιζοφρενικής συνδροµής. 
Ο ορισµός της ΑΣ διήλθε από διάφορα στάδια εξέλιξης και ωρίµανσης, τα κυριότερα εκ των 

οποίων περιγράφονται παρακάτω: 

• Η χρόνια ιδρυµατοποίηση (άνω των 2 ετών) και οι επανειληµµένες νοσηλείες Θεωρούνταν 
σχεδόν ταυτόσηµα της ΑΣ προ της εισόδου της κλοζαπίνης. Ωστόσο, χρόνια ιδρυµατοποίηση 
µπορεί να συµβεί παρά τη µέτρια βαρύτητα των συµπτωµάτων ενώ η σοβαρή επιδείνωση 
δεν οδηγεί πάντα σε παρατεταµένη νοσηλεία, ιδίως τα τελευταία χρόνια όπου όλο και 
περισσότερα περιστατικά αντιµετωπίζονται στην κοινότητα. Επιπλέον, η χρόνια 
ιδρυµατοποίηση µπορεί να οφείλεται σε "µη αληθή" ΑΣ, λόγω κακής ή µη συµµόρφωσης στη 
φαρµακευτική αγωγή, έλλειψης στρατηγικών ψυχοκοινωνικής επανένταξης, ιστορικού βίαιης 
συµπεριφοράς κ.ά. Είναι πια γενικά αποδεκτό ότι η χρόνια νοσηλεία δεν είναι ακριβής δείκτης 
ούτε, πολύ περισσότερο, ταυτόσηµη µε την ΑΣ  

• Η διαµόρφωση της σύγχρονης έννοιας της ΑΣ είναι συνυφασµένη µε την είσοδο στην κλινική 
πράξη της κλοζαπίνης, του πρωτότυπου άτυπου ΑΨ. Η κλοζαπίνη είχε εισαχθεί και 
χρησιµοποιείτο σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες στην περίοδο 1970-75 και µάλιστα ανέµενε 
έγκριση από το FDA στις Η.Π.Α. Αποσύρθηκε, ωστόσο, παγκοσµίως, όταν ο Θάνατος 8 α-
σθενών υπό κλοζαπίνη στη Φινλανδία αποδόθηκε σε ακοκκιοκυτταραιµία λόγω της χρήσης 
του εν λόγω φαρµάκου.4 Η κατασκευάστρια εταιρεία, ωθούµενη από πιέσεις για 
επανεισαγωγή της κλοζαπίνης λόγω της υπεροχής της στη µείωση της ψυχοπαθολογίας, 
λιγότερων εξωπυραµιδικών παρενεργειών και της µη πρόκλησης όψιµης δυσκινησίας, 
υπέβαλε σύντοµα νέα αίτηση έγκρισης του φαρµάκου στο FDA. Η αίτηση αυτή, όµως, 
απορρίφθηκε ενώ, παράλληλα, ζητήθηκε η διεξαγωγή διπλών τυφλών µελετών για την 
απόδειξη της υπεροχής της κλοζαπίνης στη µείωση της ψυχοπαθολογίας, κυρίως σε α-



σθενείς ανθεκτικούς σε κλασσικά ΑΨ. Στα πλαίσια του MCT (Multicenter Clozapine Trial) που 
συστάθηκε για το σκοπό αυτόν και στο οποίο περιελήφθησαν 268 ασθενείς, διατυπώθηκε για 
πρώτη φορά από τους Kane το 1988 ένα σύνολο ευρέως αποδεκτών κριτηρίων για τον 
ορισµό της ΑΣ (Πίνακας 1). Τα παραπάνω κριτήρια αφορούσαν το κλινικό ιστορικό και την 
παρούσα ψυχοπαθολογία του ασθενούς, καθώς και προοπτικές εκτιµήσεις. 

Το παραπάνω σύνολο κριτηρίων κρίθηκε σύντοµα ως ανακριβές, ασαφές και άρα ανεπαρκές για 
τον ορισµό της ΑΣ. Η κριτική που ασκήθηκε εστιάσθηκε στα ακόλουθα:  
 
• Έδινε υπερβολική έµφαση στα Θετικά συµπτώµατα και αγνοούσε τα αρνητικά συµπτώµατα 

και τη γνωστική δυσλειτουργία, ενώ το κριτήριο της συνολικής λειτουργικότητας δεν προσ-
διοριζόταν επαρκώς. 

• Κρίθηκε ως υπερβολικός ο χρόνος αναµονής των 5 ετών πτωχής ανταπόκρισης ως κριτήριο 
έναρξης αγωγής µε κλοζαπίνη. 

• Θεωρήθηκε ότι η δοκιµή µε δύο κλασσικά ΑΨ (ή ακόµα και µε ένα) ήταν επαρκής πριν από 
µία δοκιµή κλοζαπίνης. 

• Κρίθηκε ως υπερβολική η δόση του ισοδυνάµου των 1000 mg χλωροπροµαζίνης. Όπως είναι 
γνωστό, δόσεις 400-600 mg χλωροπροµαζίνης ή ισοδύναµες δόσεις άλλων νευροληπτικών 
καταλαµβάνουν το 80-90% των υποδοχέων της ντοπαµίνης, ενώ υψηλότερες δόσεις δεν 
έχουν άµεσο Θεραπευτικό όφελος, ακόµα και σε ασθενείς ανθεκτικούς στη θεραπεία, ενώ, 
παράλληλα, είναι λιγότερο ανεκτές. 

• Η χρονική περίοδος των 4-6 εβδοµάδων (έναντι των αυστηρά 6 εβδοµάδων) κρίθηκε ως ε-
παρκής για µία κλινική δοκιµή µε ένα κλασσικό ΑΨ. 

• Τα κριτήρια των Kane δεν αναφέρονται καθόλου στα νεώτερα άτυπα ΑΨ, τα οποία, όπως 
συµφωνούν οι περισσότεροι, πρέπει να δοκιµάζονται πριν από µία δοκιµή κλοζαπίνης. 

• Η κριτική που ασκήθηκε στο σύνολο των κριτηρίων που διετύπωσαν οι Kane το 1988 
οδήγησε σύντοµα στη διαµόρφωση τροποποιηµένων κριτηρίων για τον ορισµό της ΑΣ 
(Πίνακας 2). Αυτά χρησιµοποιούνται ακόµα και σήµερα (ενίοτε µε µικρές τροποποιήσεις) στις 
κλινικές µελέτες. 

• Θεωρώντας τη Θεραπευτική ανταπόκριση στην ΑΨ αγωγή ως συνεχές (δεδοµένης της 
ετερογένειας των σχιζοφρενικών ασθενών), οι Βrenner πρότειναν, στα πλαίσια διεθνούς 
οµάδας µελέτης, µία ευρύτερη προσέγγιση της έννοιας της ΑΣ. Ως ΑΣ ορίσθηκε, έτσι, η 
κατάσταση µε "συνεχιζόµενα ψυχωσικά συµπτώµατα και σηµαντική διαταραχή της 
λειτουργικότητας ή/και αποκλίσεις της συµπεριφοράς που επιµένουν σε οριστικά 
διαγνωσµένους 

 



 

ασθενείς µε σχιζοφρένεια, παρά την ορθολογική συνήθη φαρµακευτική και ιµυχοκοινωνική αγωγή 
που χορηγήθηκε συνεχώς και για επαρκή χρονική περίοδο". Επίσης, προτάθηκε ότι αρκούν 
τουλάχιστον δύο έτη εµµένουσας ψύχωσης από το κλινικό ιστορικό του ασθενούς για να τεθεί η 
διάγνωση της ΑΣ, αν και αναγνωρίσθηκε ότι ακόµα και ένα έτος µη ανταπόκρισης στην αγωγή Θα 
µπορούσε να Θεωρηθεί ως επαρκής χρόνος. Σύµφωνα µε τον παραπάνω ορισµό απαιτείται 
δοκιµή µε τουλάχιστον κλασσικά ΑΨ από διαφορετικές χηµικές κατηγορίες κατά την τελευταία 
διετία, σε δόσεις τουλάχιστον 1000 mg χλωροπροµαζίνης ή ισοδύναµες δόσεις άλλων 
νευροληπτικών, επί τουλάχιστον 6 εβδοµάδες για κάθε ΑΨ χωρίς ουσιαστική βελτίωση. Η α-
νταπόκριση στη θεραπεία προσεγγίσθηκε ως συνεχές, αλλά προσδιορίσθηκαν διάφορα cut-off 
points κυρίως για ερευνητικούς σκοπούς. Έτσι, σχεδιάσθηκε µία κλίµακα στην οποία 
συνδυάζονταν βαθµολογίες από τη βραχεία ιµυχιατρική κλίµακα (Brief Psychiatric Rating Scale, 
BPRS), την κλίµακα κλινικής σφαιρικής εντύπωσης (Clinical Global Impression, CGI) και την 
κλίµακα δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης (Independent Living Skills Survey, ILSS) και η οποία 
προέβλεπε 7 βαθµίδες ανταπόκρισης στη θεραπεία (Πίνακας 3). 

• Το 1992 ο Meltzer πρότεινε ένα πολυδιάστατο µοντέλο προσέγγισης της ΑΣ. Πρότεινε ότι 
θα ήταν πιο χρήσιµο να προσεγγίζουµε την ανταπόκριση στη Θεραπεία ως συνεχές, 
λαµβάνοντας υπόψη για την εκτίµησή της τους παρακάτω παράγοντες: 

• Ψυχοπαθολογία: επίµονα µέτρια ή σοβαρά θετικά, αρνητικά ή αποδιοργανωτικά 
συµπτώµατα 



• Γνωστική δυσλειτουργία (προσοχή, εκτελεστική µνήµη κ.ά.) σε πολλούς τοµείς που 
παρεµβαίνει στην επαγγελµατική και κοινωνική λειτουργικότητα 

• Εξωπυραµιδικά συµπτώµατα: παρκινσονισµός, ακαθισία, όψιµη δυσκινησία  

• Μειωµένη κοινωνική, επαγγελµατική και διαπροσωπική λειτουργικότητα 

• Υποτροπιάζουσες διαταραχές της διάθεσης, αυ τοκτονικότητα, επιθετικότητα 

• Ανεπαρκής συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή, συχνές ή παρατεταµένες νοσηλείες 

• Αλλόκοτη (αποδιοργανωµένη) συµπεριφορά 

• Επιβάρυνση οικογένειας/ κοινωνικού συνόλου 

• Πτωχή ποιότητα ζωής (υποκειµενικό αίσθηµα) 

• Μη ανταπόκριση σε αγωγή µε ένα κλασσικό ΑΨ που είναι καλώς ανεκτό από τον ασθενή 
σε δόση 2-20 mg αλοπεριδόλης/ηµέρα ή ισοδύναµη δόση άλλου νευροληπτικού επί 6-12 
εβδοµάδες 

Άσχετα µε το αν υιοθετεί κανείς ένα µονο- ή πολυάστατο µοντέλο για τον ορισµό της ΑΣ, οι 
προσδοκίες  από τη φαρµακευτική αγωγή και οι εκτιµήσεις για τη ν ανταπόκριση στη Θεραπεία 
διαφέρουν ανάλογα µε τη ν οπτική γωνία εκτίµησης του προβλήµατος από τους θεραπευτές, τους 
ασθενείς, τους συγγενείς τους και τις οικονοµικό - διοικητικές πλευρές του προβλήµατος. 

 



 
Επιδηµιολογικά δεδοµένα 
 

Το ποσοστό των σχιζοφρενικών ασθενών µε ΑΣ ποικίλλει στις διάφορες µελέτες ανάλογα µε 
τα κριτήρια ορισµού της ΑΣ που υιοθετούνται και το διαγνωστικό σύστηµα που χρησιµοποιείται. 
∆εν υπάρχουν συστηµατικές µελέτες σχιζοφρενικών ασθενών πρώτου επεισοδίου µε µακρές 
περιόδους παρακολούθησης που θα καΘόριζαν µε ακρίβεια το ποσοστό εκείνων που πληρούν 
κριτήρια ΑΣ είτε από την έναρξη είτε κατά την πορεία της νόσου. Τα αποτελέσµατα των διαφόρων 
µελετών επηρεάζονται σηµαντικά από το εκάστοτε δείγµα και άλλες µεθοδολογικές παραµέτρους. 

Σε µία µελέτη 803 ασθενών µε σχιζοφρένεια ή σχιζοσυναισθηµατική διαταραχή που 
νοσηλεύονταν χρονίως σε κρατικά νοσοκοµεία στο Connecticut (Η.Π.Α.) οι Essock βρήκαν ότι το 
ποσοστό των ασθενών µε ΑΣ (και άρα υποψηφίων για είσοδο σε κλοζαπίνη) ανερχόταν σε 60% 
βάσει των κριτηρίων των Kane και συν.,5 ενώ αυτό εκτιµήθηκε σε 48% όταν χρησιµοποιήΘηκαν 
ελαφρώς αυστηρότερα κριτήρια. Οι Juarez-Reyes προσπάθησαν να προσδιορίσουν το ποσοστό 
των ασθενών µε ΑΣ σε ένα κοινοτικό σύστηµα ψυχικής υγείας στην Καλιφόρνια (Η.Π.Α.). 
ΒασίσΘηκαν σε ένα τυχαίο, διαστρωµατωµένο δείγµα 293 σχιζοφρενικών ασθενών, που 
αποτελείτο από όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς που είχαν εξυπηρετηθεί από 
το σύστηµα το 1991. Το ποσοστό των ασθενών µε ΑΣ εκτιµήθηκε σε 12,9% βάσει των κριτηρίων 
των Kane και συν., αλλά ανήλθε σε 42,9% όταν χρησιµοποιήθηκαν λιγότερο αυστηρά κριτήρια.  
Σε µία µελέτη τους σε δείγµα 74 ασθενών, στους οποίους είχε διαγνωσθεί σχιζοφρένεια βάσει 
των RDC (Research Diagnostic Criteria), οι Harrow βρήκαν ότι 40-50% από αυτούς είχαν πτωχή 
ανταπόκριση στη θεραπεία, ενώ περίπου 30-40% των ασθενών συνέχιζαν να έχουν 
παραληρητικές ιδέες και ψευδαισθήσεις µετά από περίοδο παρακολούθησης 2, 4,5 και 7-8 ετών. 
Άλλοι συγγραφείς εκτιµούν ότι το ποσοστό των ασθενών µε ΑΣ κυµαίνεται µεταξύ 10-45%. 

Σε µία µετανάλυση µελετών του 20ού αιώνα οι Hegarty ανασκόπησαν 320 εργασίες που α-
φορούσαν 51800 σχιζοφρενικούς ασθενείς από 368 κέντρα µεταξύ των ετών 1895 και 1991. Τα 
κριτήρια ανταπόκρισης στη Θεραπεία περιελάµβαναν την ύπαρξη ήπιων µόνο ψυχωσικών 
συµπτωµάτων και επαρκούς επιπέδου κοινωνικής και επαγγελµατικής λειτουργικότητας. Για 
µεθοδολογικούς λόγους ελήφθησαν υπόψη µόνο µελέτες µε περίοδο παρακολούθησης 
µεγαλύτερη του ενός έτους και µικρότερη των 10 ετών. Η επεξεργασία των στοιχείων κατέδειξε ότι 
το ποσοστό των ασθενών µε καλή ανταπόκριση στη Θεραπεία ήταν κατά µέσο όρο 40,2%. Προ 
της εισόδου των νευροληπτικών ήταν 34,9%, ενώ αυξήθηκε σε 48,5% µετά την είσοδο των 
νευροληπτικών, αλλά ξαναµειώθηκε σε 36,4% µετά το 1986. Οι συγγραφείς κατέληξαν ότι η 
πλειονότητα των σχιζοφρενικών ασθενών σε αγωγή µε νευροληπτικά δεν είχε καλή ανταπόκριση 
στη θεραπεία. Η µείωση του ποσοστού ανταπόκρισης µετά το 1986 αποδόΘηκε, πιθανώς, στον 
αυστηρότερο προσδιορισµό κριτηρίων για την ΑΣ, στην εξέλιξη των διαγνωστικών συστηµάτων ή 
σε αλλαγές του συστήµατος παροχής υπηρεσιών υγείας. 

Φαίνεται λοιπόν ότι η πτωχή ανταπόκριση στη θε ραπεία µε νευροληπτικά είναι πιθανώς ο 
κανόνας παρά η εξαίρεση στη σχιζοφρένεια, ειδικά όταν λαµβάνονται υπόψη στην εκτίµησή µας 
και άλλες παράµετροι εκτός από τον προσωρινό έλεγχο των θετικών ψυχωσικών συµπτωµάτων. 

Αναφέρουµε παρακάτω κάποια επιπλέον επιδηµιολογικά χαρακτηριστικά της ΑΣ: 
• Υπάρχει ελαφρώς µεγαλύτερη επικράτηση της ΑΣ στο ανδρικό φύλο. 
• ∆ιαπιστώνεται µικρότερη ηλικία έναρξης στην ΑΣ (κατά µέσον όρο 2 έτη) χωρίς, εν 

τούτοις, διαφορά µεταξύ των δύο φύλων (αντίθετα µε ό,τι παρατηρείται στη µη ΑΣ, όπου 
η έναρξη της νόσου συµβαίνει νωρίτερα στους άνδρες).  

• Οι ασθενείς µε ΑΣ δεν έχουν συχνότερα θετικό οικογενειακό ιστορικό από τους 
υπόλοιπους σχιζοφρενικούς ασθενείς.  

• Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι µονοζυγωτικοί δίδυµοι συµφωνούν συνήθως όσον αφορά την 
ανταπόκριση στα νευροληπτικά.  

• Οι περιγεννητικές επιπλοκές, που απαντώνται συχνότερα σε σχιζοφρενικούς ασθενείς σε 
σχέση µε το γενικό πληθυσµό, είναι συχνότερες στους ασθενείς µε ΑΣ σε σχέση µε τους 
υπόλοιπους σχιζοφρενικούς ασθενείς.  

• Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ασθενείς µε ΑΣ έχουν χαµηλότερο επίπεδο προνοσηρής 
ψυχοσεξουαλικής λειτουργικότητας στην όψιµη εφηβεία σε σχέση µε τους υπόλοιπους 
σχιζοφρενικούς ασθενείς. 



• Οι ασθενείς µε ΑΣ συχνότερα προκαλούν ή είναι Θύµατα βίας. 
 
 
'Εναρξη και φυσική ιστορία 
 

Εκτιµάται ότι περίπου 5-20% των ασθενών µε πρώτο σχιζοφρενικό επεισόδιο δεν 
ανταποκρίνονται σε Θεραπεία µε κλασσικά ΑΨ ήδη από την έναρξη της νόσου και παραµένουν 
συνήθως ανθεκτικοί στη Θεραπεία και στη συνέχεια. Από τους υπόλοιπους κάποιοι αναπτύσσουν 
ανθεκτικότητα στη θεραπεία (ΑΣ) σε κάποια από τις επόµενες υποτροπές της νόσου. Εποµένως, 
µπορούµε να µιλάµε για ΑΣ πρώιµης έναρξης (από το πρώτο επεισόδιο) και όψιµης έναρξης (σε 
κάποιο από τα επόµενα επεισόδια). 'Οταν εµφανισθεί, η ΑΣ αποτελεί συνήθως µόνιµη 
κατάσταση. 
      Παρατηρείται συχνά ότι µε την πρόοδο της νόσου και ιδίως κατά τα πρώτα 5 έτη, ο χρόνος 
που απαιτείται για την ύφεση αυξάνεται σε κάθε διαδοχική υποτροπή, ενώ µειώνεται σταδιακά ο 
βαθµός ανταπόκρισης στην ΑΨ αγωγή. Επιπλέον, οι ασθενείς πρώτου επεισοδίου µε 
συµπτώµατα µεγαλύτερης διάρκειας έχουν ατελέστερη και πιο αργή αποκατάσταση, ενώ η κα-
θυστέρηση έναρξης ΑΨ αγωγής µετά την εµφάνιση των πρώτων ψυχωσικών συµπτωµάτων κατά 
το πρώτο επεισόδιο συσχετίζεται µε αυξηµένη πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας στη 
Θεραπεία. 

Οι Meltzer συνέκριναν σε µελέτη τους, βάσει δείγµατος 223 ασθενών µε ΑΣ, τα χαρακτηριστι-
κά εκείνων µε πρώιµη έναρξη σε σχέση µε εκείνους µε όψιµη έναρξη ανθεκτικότητας στη 
Θεραπεία. ∆ιαπίστωσαν ότι οι ασθενείς µε πρώιµης έναρξης ΑΣ είχαν µεγαλύτερο αριθµό 
νοσηλειών, πτωχότερη συµµόρφωση στη φαρµακοθεραπεία, υψηλότερη αυτοκτονικότητα 
(περισσότερες απόπειρες αυτοκτονίας), ενώ η διάρκεια Θεραπείας µετά την εµφάνιση των 
πρώτων ψυχωσικών συµπτωµάτων ήταν βραχύτερη σε αυτούς τους ασθενείς. 

Υπάρχει, τέλος, και µία ιατρογενής µορφή ΑΣ που µπορεί να εµφανισθεί µετά από διακοπή 
κλοζαπίνης σε ασθενείς που ανταποκρίνονταν προηγουµένως σε κλασσικά ΑΨ. Το παραπάνω 
ενισχύει την άποψη ότι η δυνατότητα ανταπόκρισης στην ΑΨ αγωγή µπορεί να µειωθεί ή και να 
χαθεί κατά την πορεία της νόσου. 

 
 
Παράγοντες που πρέπει να αποκλείονται πριν τη διάγνωση της ΑΣ 
 
Πριν αποφανθούµε ότι ένας σχιζοφρενικός ασθενής είναι ανθεκτικός στη θεραπεία, θα πρέπει να 
αποκλεισθούν οι παρακάτω καταστάσεις που µπορεί να ευθύνονται για µειωµένη ανταπόκριση 
στη θεραπεία:  
• Απλή προσωρινή υποτροπή υπό ΑΨ αγωγή. Αυτή µπορεί να συµβεί λόγω στρεσσογόνων 
παραγόντων. Ο ασθενής Θα ανταποκριθεί τελικά στη θε ραπεία µε αποµάκρυνση των 
στρεσσογόνων παραγόντων (αν είναι δυνατόν) και προσωρινή αύξηση της δόσης του ΑΨ ή 
ενίσχυση της θεραπείας, π.χ. µε βαλπροϊκό ή καρβαµαζεπίνη. 

• Πτωχή συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή. Ο αποκλεισµός ενδεχοµένου ελλιπούς 
συµµόρφωσης στη φαρµακευτική αγωγή γίνεται: (1) µε τη χρήση βραδείας αποδέσµευσης 
ενέσιµων ΑΨ σκευασµάτων, (2) µε τη µέτρηση των επιπέδων των φαρµάκων στο αίµα, (3) µε 
τη µέτρηση βιολογικών δεικτών ανταπόκρισης, όπως η προλακτίνη πλάσµατος. Το ποσοστό 
των µη συµµορφούµενων σχιζοφρενικών ασθενών κυµαίνεται από 24% έως 88% στις διάφορες 
µελέτες (κατά µέσον όρο 50%). Οι ασθενείς µε ελλιπή συµµόρφωση έχουν τετραπλάσιο 
κίνδυνο υποτροπής σχετικά µε τους συµµορφούµενους. Μεταξύ των αιτίων ανεπαρκούς 
συµµόρφωσης στη φαρµακευτική αγωγή περιλαµβάνονται: 

o Οι ανεπιθύµητες ενέργειες των ΑΨ φαρµάκων (που αναφέρονται ως αίτιο µη 
συµµόρφωσης από 25-66% των ασθενών που διακόπτουν). Οι εξωπυραµιδικές 
παρενέργειες (κυρίως η ακαθισία), η σεξουαλική δυσλειτουργία και η αύξηση του 
σωµατικού βάρους είναι εκείνες που ενοχοποιούνται, κυρίως, για τα µεγαλύτερα ποσοστά 
µη συµµόρφωσης. 

o Η έλλειψη εναισθησίας (σε συνδυασµό µε τη γνωστική αποδόµηση και τις παρανοϊκές 
ιδέες) των σχιζοφρενικών ασθενών. 



o Τα πολύπλοκα φαρµακευτικά σχήµατα (µε πολλούς συνδυασµούς φαρµάκων και 
δευτερεύοντα φάρµακα για αντιµετώπιση των ανεπιθύµητων ενεργειών). 

o Η αραιή (χαλαρή) παρακολούθηση, συχνά λόγω οικονοµικών αιτίων. 
o Η ανεπαρκής σχέση ιατρού-ασθενούς. 
o Η µεταψυχωσική κατάθλιψη. 

• Επανεκτίµηση της διάγνωσης για αποκλεισµό διαγνωστικού λάθους. Η διαφορική 
διάγνωση της σχιζοφρένειας περιλαµβάνει τόσο παθολογικές καταστάσεις (παθήσεις ενδοκρινών 
αδένων, νοσήµατα συνδετικού ιστού, λοιµώξεις, µεταβολικά νοσήµατα, διατροφικές ελλείψεις κ.ά.) 
όσο και νευρολογικές νόσους (νεοπλάσµατα, λοιµώξεις ΚΝΣ, εγκεφαλικά τραύµατα, αναπτυξιακές 
διαταραχές, µεταβολικάγενετικά νοσήµατα, αποµυελίνωση κ.ά.), καθώς και άλλες ψυχικές 
διαταραχές (συναισθηµατικές διαταραχές, παραληρητική διαταραχή κ.ά.). 'Οταν συνυπάρχουν 
πολλές αιτίες-καταστάσεις (π.χ. ψυχιατρικές και παθολογικές-νευρολογικές), είναι συχνά δύσκολο 
να αναγνωρισθούν. 
• Συννοσηρότητα, ιδίως µε χρήση ουσιών. Η παράλληλη χρήση ουσιών προκαλεί 

συχνότερες υποτροπές, πιο επίµονα ψυχωσικά συµπτώµατα, συχνότερες νοσηλείες, ελλιπή 
συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή και εποµένως µειωµένη ανταπόκριση στη Θεραπεία. 
• Ψυχοκοινωνικά στρεσσογόνα ερεθίσµατα και απουσία στρατηγικών ψυχοκοινωνικής 

αποκατάστασης. ∆εδοµένου ότι οι σχιζοφρενικοί ασθενείς είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στο stress, 
είναι προφανής η σηµασία του ψυχοκοινωνικού περιβάλλοντος στην πορεία της νόσου. Σε 
αρκετές περιπτώσεις το "εκφρασµένο συναίσθηµα" επί της ψυχοπαθολογίας των ασθενών µε 
αυστηρά επικριτικά σχόλια και διείσδυση στην καθηµερινή ζωή τους µπορεί να γίνει σοβαρός 
παράγων stress. Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι οι στρατηγικές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης 
των ασθενών είναι σηµαντικές για την επίτευξη ουσιαστικής βελτίωσης στη λειτουργικότητα  
και στη συµπεριφόρά, για τη µείωση της ψυχοπαθολογίας και την ψυχοκοινωνική τους 

επανένταξη. Ως εκ τούτου, η παράλειψή τους ευθύνεται συχνά για µειωµένη ανταπόκριση στη 
θεραπεία. 
• Η χορηγούµενη δόση της ΑΨ αγωγής Θα πρέπει να επανεξετασθεί προσεκτικά. Η δόση θα 

πρέπει να είναι εντός του Θεραπευτικού "παραθύρου". Οι µικρότερες δόσεις είναι λιγότερο 
αποτελεσµατικές, ενώ οι µεγαλύτερες δόσεις προκαλούν περισσότερες ανεπιθύµητες ενέργειες 
και ελλιπή συµµόρφωση χωρίς να είναι πιο αποτελεσµατικές. Οι δόσεις πρέπει να 
εξατοµικεύονται ανάλογα µε το ιστορικό του ασθενούς και τη βαρύτητα της νόσου, π.χ. οι ασθε-
νείς πρώτου επεισοδίου είναι συνήθως πιο ευαίσθητοι στην ΑΨ αγωγή από τους χρόνιους ασθε-
νείς, αλλά είναι επίσης συχνά πιο ευαίσθητοι σε παρενέργειες των φαρµάκων. Η διάρκεια της 
χορηγούµενης αγωγής Θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 4-6 εβδοµάδες. 
• Το είδος του κλασσικού ΑΨ, όταν είναι σε επαρκή δόση, δεν φαίνεται να έχει τόση σηµασία, 

αφού δεν υπάρχουν σηµαντικές ενδείξεις ότι κάποιο από τα κλασσικά ΑΨ είναι ανώτερο από τα 
άλλα στην αντιµετώπιση των ψυχωσικών συµπτωµάτων. 
 
 
Βιολογικά δεδοµένα 
 
Υπάρχουν σχετικά λίγες πληροφορίες πάνω στη νευροβιολογία της ΑΣ, δεδοµένου ότι τα πρώτα 
προτυπωµένα κριτήρια για την ΑΣ εµφανίσθηκαν µόλις το 1988. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η 
έρευνα στον τοµέα αυτόν έχει ενταθεί. 

∆εν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ασθενείς µε ΑΣ παρουσιάζουν µειωµένη απορρόφηση των 
κλασσικών ΑΨ φαρµάκων από το γαστρεντερικό σύστηµα. Τουναντίον, οι δόσεις και τα επίπεδα 
των φαρµάκων στο αίµα ασθενών µε ΑΣ ανευρίσκονται συχνά υψηλότερα σε σχέση µε εκείνα 
ασθενών µε καλή άνταπόκριση στη θεραπεία. Μελέτες µε σύγχρονες απεικονιστικές τεχνικές 
(ΡΕΤ, SPECT) έχουν δείξει ότι η δέσµευση των D2 υποδοχέων στο ραβδωτό σώµα δεν διαφέρει 
σηµαντικά σε ασθενείς µε ΑΣ σε σχέση µε τους υπόλοιπους σχιζοφρενικούς ασθενείς. Εποµένως, 
η ανθεκτικότητα στη Θεραπεία µπορεί να οφείλεται (α) σε αποτυχία αναστολής της 
αδενυλοκυκλάσης από την κατάληψη των D2 υποδοχέων ή (β) σε κάποιο ελάττωµα στον µετέ-
πειτα βιολογικό "καταρράκτη" ενδοκυττάριων γεγονότων, είτε (γ) πιθανόν η νταπαµινεργική 
υπερδραστηριότητα να µην αποτελεί τη (µοναδική) βάση των Θετικών και αποδιοργανωτικών 
ψυχωσικών συµπτωµάτων. 



Πρόσφατες µελέτες µε ΡΕΤ δείχνουν ότι ο ρυθµός µεταβολισµού της ντοπαµίνης στο ραβδωτό 
σώµα είναι χαµηλότερος στους ασθενείς µε ΑΣ σε σχέση µε τους υπόλοιπους σχιζοφρενικούς 
ασθενείς. Επίσης, οι ασθενείς µε ΑΣ έχουν χαµηλότερα επίπεδα κατεχολαµινών στο ΕΝΥ, ενώ η 
Θετική ανταπόκριση στην κλοζαπίνη έχει συσχετισθεί µε χαµηλή αναλογία οµοβανιλικού/ 5-
υδροξυ-ινδολοξεικού στο ΕΝΥ (το πρώτο είναι µεταβολίτης της ντοπαµίνης, ενώ το δεύτερο της 
σεροτονίνης). Σε παρόµοιες παρατηρήσεις στηρίχθηκε η υπόθεση σεροτονίνης- ντοπαµίνης, που 
συµπλήρωσε την αρχική υπόθεση της ντοπαµίνης για τη σχιζοφρένεια, καθώς και η φιλοσοφία 
χορήγησης των ανταγωνιστών σεροτονίνης- ντοπαµίνης (SDAs), δηλαδή ΑΨ φαρµάκων µε 
ισχυρό σεροτονινεργικό και ασθενέστερο ντοπαµινεργικό ανταγωνισµό. 

Μελέτες µε MRI εγκεφάλου δείχνουν ότι οι ασθενείς µε ΑΣ έχουν αυξηµένο βαθµό φλοιώδους 
ατροφίας σε σχέση µε τους υπόλοιπους σχιζοφρενικούς ασθενείς, ιδίως όταν στην κλινική εικόνα 
προεξάρχουν τα αρνητικά συµπτώµατα. Οι ασθενείς µε πρώτο σχιζοφρενικό επεισόδιο στους 
οποίους ανευρίσκονται συχνότερα σε σχέση µε υγιείς µάρτυρες διεύρυνση των κοιλιών (ιδίως των 
κροταφικών κεράτων) και µείωση του όγκου του αριστερού ιπποκάµπου έχουν χειρότερη 
ανταπόκριση στη Θεραπεία και βραδύτερο ρυθµό βελτίωσης. Ακόµη, σε αυτούς παρατηρείται 
καθυστέρηση µέχρι την ύφεση της νόσου ή αναπτύσσεται συχνότερα ΑΣ (ιδίως όταν συνυπάρχει 
ανώµαλη µορφολογία εγκεφάλου και κυρίως διεύρυνση της τρίτης και των πλαγίων κοιλιών). 
Στους ασθενείς µε ΑΣ παρατηρείται συχνά αύξηση του όγκου κοιλιών που εξελίσσεται παράλληλα 
µε την πορεία της νόσου. 

Μελέτες των Owen έδειξαν συσχέτιση ανάµεσα στη διεύρυνση του κοιλιακού συστήµατος του 
εγκεφάλου και τις µαιευτικές επιπλοκές, οι οποίες είναι συχνότερες σε ασθενείς µε ΑΣ. Επίσης, οι 
ασθενείς µε ιστορικό σοβαρών µαιευτικών επιπλοκών έχουν χειρότερη έκβαση σε σχέση µε τους 
ασθενείς χωρίς παρόµοιο ιστορικό. Συνάγεται, εποµένως, το συµπέρασµα ότι η διεύρυνση των 
κοιλιών έχει στενή σχέση µε τα φαινόµενα που σχετίζονται µε την εµφάνιση µαιευτικών 
επιπλοκών. 

Οι µηχανισµοί που είναι υπεύθυνοι για την ΑΣ πρώιµης και όψιµης έναρξης ίσως να 
διαφέρουν. Κατά τη νευροαναπτυξιακή υπόθεση για την αιτιοπαθογένεια της σχιζοφρένειας, 
παράγοντες όπως γενετικά ελλείµµατα, µία λοίµωξη ή µία ανοσολογική αντίδραση που 
µεταδίδεται από τη µητέρα στο έµβρυο διά του πλακούντος, καθώς και µαιευτικές επιπλοκές, 
µπορούν να επηρεάσουν τη δηµιουργία ή τη λειτουργία νευρωνικών αυξητικών παραγόντων 
(NGFs) µέσω της έκλυσης κυτοκινών, της ίδιας της λοίµωξης, υποξίας, τραύµατος ή επαγόµενων 
από stress νευροχηµικών µεταβολών. Γενετικώς καθοριζόµενοι παράγοντες, αναπτυξιακές νευ-
ροχηµικές αλλαγές ή δοµικά ελλείµµατα παρόντα κατά την έναρξη της ψυχωσικής διαδικασίας 
παρεµποδίζουν, πιθανώς, την απάντηση στα νευροληπτικά και εποµένως το νευροαναπτυξιακό 
µοντέλο Θα µπορούσε να ερµηνεύσει την εµφάνιση της ΑΣ πρώιµης έναρξης. Η διεύρυνση των 
κοιλιών και οι µαιευτικές επιπλοκές ορίζουν, πιθανώς, ένα νευροαναπτυξιακό φαινότυπο 
σχιζοφρένειας µε πτωχή έκβαση και ανταπόκριση στα νευροληπτικά ήδη από την έναρξη της 
νόσου. 

Η νευροεκφυλιστική υπόθεση συµπληρώνει το φάσµα της αιτιοπαθογένειας της 
σχιζοφρένειας και παρέχει, πιθανώς, εξηγήσεις για την εµφάνιση της ΑΣ όψιµης έναρξης. 
Ενδείξεις υπέρ µιας προοδευτικής νευροεκφυλιστικής διεργασίας σε µερικές τουλάχιστον µορφές 
ΑΣ παρέχουν: η εµφάνιση ανθεκτικότητας στη Θεραπεία σε κάποια από τις διαδοχικές 
υποτροπές της νόσου, η πτωχή έκβαση ασθενών µε συµπτώµατα µακράς διαρκείας κατά το 
πρώτο επεισόδιο ή µε καθυστέρηση έναρξης ΑΨ αγωγής µετά τα πρώτα ψυχωσικά συµπτώµατα, 
καθώς και η προοδευτική αύξηση του όγκου κοιλιών µε την πορεία της νόσου που συµβαίνει 
συχνά σε ασθενείς µε ΑΣ. 'Εχει προταθεί η υπόθεση ότι παρατεταµένες ή επανειληµµένες 
περίοδοι ψύχωσης ευνοούν την εµφάνιση και εξέλιξη µιας διαδικασίας νευροχηµικής 
ευαισθητοποίησης και απορρύθµισης του συστήµατος της ντοπαµίνης (DA dysregulation), ενώ τα 
τελευταία χρόνια τονίζεται ιδιαίτερα ο ρόλος των ελευθέρων ριζών στη νευροεκφυλιστική 
διεργασία (θεωρία της τοξικής ψύχωσης). Μεταξύ των άλλων Θεωριών που έχουν προταθεί για 
την ερµηνεία της νευροεκφυλιστικής υπόθεσης αναφέρονται: η µειωµένη GABAεργική 
ανασταλτική δράση στο φλοιό ή η γλουταµινεργική υποδραστηριότητα, που αποαναστέλλει υπο-
φλοιώδεις δοµές (όπως φαίνεται εξάλλου από τη ψυχωσεοµιµητική δράση των ανταγωνιστών 
των NMDA υποδοχέων του γλουταµικού), η διαταραχή στην ικανότητα ρύθµισης της 



ντοπαµινεργικής δραστηριότητας µέσω των υποδοχέων σεροτονίνης (5-ΗΤ1Α, 5-ΗΤ2Α, 5-ΗΤ2C) και 
η διαταραχή στη συναπτική ρύθµιση της ντοπαµίνης λόγω βλαβών των συναψινών  
(ΙΑ, ΙΒ, ΙΙ, ΙΙΙ),5ο νευροειδικών πρωτέίνών που εµπλέκονται στην ανάπτυξη των συνάψεων και την 
απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών. 
 
Στρατηγικές θεραπευτικών παρεµβάσεων 
 
 Ελεγχόµενες µελέτες σε ασθενείς µε ΑΣ έδειξαν ότι λιγότερο από 5% ανταποκρίθηκαν στη 
Θεραπεία, όταν χρησιµοποιήθηκε ένα κλασσικό ΑΨ στη θέση ενός άλλου.5 Τα αποτελέσµατα 
είναι επίσης ισχνά, αν συνδυάσουµε περισσότερα του ενός κλασσικά ΑΨ ή αν απλώς αυξήσουµε 
τη δόση (µε την προϋπόθεση ότι προηγήθηκε θεραπεία σε επαρκή δόση και για επαρκές χρονικό 
διάστηµα).  
  
Κλοζαπίνη  
Είναι το πρωτότυπο άτυπο αντιψυχωσικό. Πρόκειται για παράγωγο διβενζοδιαζεπίνης. 

Εγκρίθηκε από το FDA το 1990 για χρήση σε σχιζοφρενικούς ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται 
επαρκώς σε θεραπεία µε κλασσικά ΑΨ, είτε λόγω µη αποτελεσµατικότητάς τους είτε λόγω 
διακοπής της θεραπείας εξαιτίας µη ανεκτών παρενεργειών. Στην Ελλάδα επανακυκλοφόρησε 
την ίδια χρονιά. 
Είναι το µόνο φάρµακο µε αποδεδειγµένη αποτελεσµατικότητα στην ΑΣ και είναι χωρίς 

αµφιβολία ανώτερο από τα κλασσικά ΑΨ (όσον αφορά τη µείωση της ψυχοπαθολογίας, τις 
εξωπυραµιδικές παρενέργειες και τη συµµόρφωση) στον πληθυσµό αυτών των ασθενών, όπως 
έδειξαν διάφορες µελέτες και πρόσφατη µετανάλυση ελεγχόµενων µελετών σύγκρισης της 
κλοζαπίνης µε κλασσικά και νεότερα άτυπα ΑΨ. 

Συγκεκριµένα, η κλοζαπίνη έχει βρεθεί αποτελεσµατική:   
• στη µείωση των Θετικών και αρνητικών ψυχωσικών συµπτωµάτων, σε ποσοστό 

µεγαλύτερο από τα κλασσικά ΑΨ, όπως δείχνουν δεδοµένα από πολυάριθµες ανοικτές 
και ελεγχόµενες συγκριτικές µελέτες σε ασθενείς µε ΑΣ. Το ποσοστό των ανθεκτικών 
ασθενών που ανταποκρίνονται κυµαίνεται από 30-60% στις διάφορες µελέτες. Οι µισοί 
από αυτούς αρχίζουν να ανταποκρίνονται εντός 6-8 εβδοµάδων και οι άλλοι µισοί σε 
διάστηµα 6 µηνών έως και 1 έτους. Ο χρόνος αναµονής στον οποίο φαίνεται να 
συµφωνούν οι περισσότεροι συγγραφείς είναι οι 12 εβδοµάδες. Κάποιοι συγγραφείς 
υποστηρίζουν ότι η κλοζαπίνη είναι αποτελεσµατική στα πρωτογενή αρνητικά 
συµπτώµατα, ενώ άλλοι ισχυρίζονται το αντίθετο (ιδίως στην υπολειµµατική µορφή της 
νόσου). 

• στο γνωστικό έλλειµµα της σχιζοφρένειας (µνήµη σηµασιών και αναφοράς, αλλ' όχι 
εκτελεστική µνήµη). 

• στη σταθεροποίηση της διάθεσης σχιζοφρενικών ασθενών και στη µείωση της 
συχνότητας των καταθλιπτικών και αγχωδών συµπτωµάτων. 

• στη µείωση της βίαιης συµπεριφοράς, επιθετικότητας και εχθρότητας των σχιζοφρενικών 
ασθενών. 

• στη µείωση της αυτοκτονικότητας των σχιζοφρενικών ασθενών. 
• στην όψιµη δυσκινησία και στην όψιµη δυστονία. Εν τούτοις, δεν έχει απαντηθεί αν η 

κλοζαπίνη έχει ειδική θεραπευτική δράση επί της όψιµης δυσκινησίας. Ενδεχοµένως, 
επιτρέπει απλώς να λειτουργήσουν φυσιολογικοί επανορθωτικοί µηχανισµοί. 

• στη συνολική ποιότητα ζωής των ασθενών. 
 
 Οι περισσότεροι ασθενείς µε ΑΣ ανταποκρίνονται σε δόσεις 400-500 mg/ηµέρα (µε εύρος 100-
900 mg/ηµέρα). Σε δόσεις άνω των 600 mg/ηµέρα πρέπει να προχωρούν µόνον οι ασθενείς µε 
λίγες ή χωρίς παρενέργειες. Τα θεραπευτικά επίπεδα στο πλάσµα έχουν προσδιορισθεί σε > 350 
ng/mL ή > 420 ng/mL σε διάφορες µελέτες.  
 Η κλοζαπίνη δεν προκαλεί όψιµη δυσκινησία και συνδέεται µε πολύ λιγότερες εξωπυραµιδικές 
ανεπιθύµητες ενέργειες από κάθε άλλο ΑΨ. Επίσης, δεν αυξάνει τα επίπεδα της προλακτίνης και 
επηρεάζει σε πολύ µικρότερο βαθµό τη σεξουαλική λειτουργία. Η χρήση της, ωστόσο, 
περιορίζεται από την εµφάνιση ουδετεροπενίας ή ακοκκιοκυτταραιµίας, σε ποσοστό περίπου 1% 



ανεξάρτητα από τη δόση, δηλαδή 10 φορές συχνότερα σε σχέση µε τα άλλα ΑΨ και η οποία είναι 
συνήθως αναστρέψιµη µετά τη διακοπή της κλοζαπίνης. 
 Για την πρόληψη και έγκαιρη αντιµετώπισή της απαιτούνται εβδοµαδιαίοι αιµατολογικοί έλεγχοι 
κατά το πρώτο εξάµηνο της θεραπείας και αραιότεροι στη συνέχεια. 
 Παρά την αποδεδειγµένη ανωτερότητά της έναντι των κλασσικών ΑΨ, η χρήση της κλοζαπίνης 
δεν είναι η αναµενόµενη, κυρίως λόγω του προφίλ των ανεπιΘύµητων ενεργειών της και της 
ανάγκης για τακτικούς αιµατολογικούς ελέγχους. Οι Meltzer έδειξαν ότι η κλοζαπίνη µείωσε το 
άµεσο κόστος rιου σχετίζεται µε την αντιµετώπιση της ΑΣ κατά περίπου 50% κάθε χρόνο. Βέβαια, 
αναµένονται περαιτέρω µελέτες για την κατάδειξη της µείωσης του έµµεσου και του συνολικού 
κόστους της ΑΣ λόγω χρήσης της κλοζαπίνης. 
 
Νεώτερα άτυπα αντιψυχωσικά 

Στην προσπάθειά τους να επαναλάβουν την επιτυχία της κλοζαπίνης στην αντιµετώπιση της 
ΑΣ, αλλά µε ασφαλέστερο προφίλ, οι φαρµακευτικές εταιρείες έχουν αναπτύξει την τελευταία 
δεκαετία µια σειρά νεώτερων άτυπων ΑΨ φαρµάκων. Αυτά προκαλούν µε χαµηλότερη συχνότητα 
(σε σχέση µε τα κλασσικά ΑΨ) εξωπυραµιδικές ανεπιθύµητες ενέργειες, όψιµη δυσκινησία, 
υπερπρολακτιναιµία και κακόηθες νευροληπτικό σύνδροµο, ενώ δεν έχουν συνδεθεί µε 
πρόκληση ακοκκιοκυτταραιµίας. Μερικά από αυτά συνδέονται, ωστόσο, όπως άλλωστε και η 
κλοζαπίνη σε µικρότερη συχνότητα, µε µέτρια έως σηµαντική αύξηση βάρους, έναρξη ή 
επιδείνωση σακχαρώδους διαβήτη, υπερλιπιδαιµία (αύξηση χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων), 
παράταση του διαστήµατος QTc στο ηλεκτροκαρδιογράφηµα και ανάδυση ή επιδείνωση 
ιδεοψυχαναγκαστικών συµπτωµάτων. 

Επιπλέον, αρκετές ελεγχόµενες µελέτες παρέχουν ενδείξεις για ευεργετική δράση των 
νεώτερων άτυπων ΑΨ στη γνωστική δυσλειτουργία, στα αρνητικά και συχνά στα 
αγχώδη/καταθλιπτικά συµπτώµατα των σχιζοφρενικών ασθενών. Ωστόσο, όπως και για την κλο-
ζαπίνη, η δράση των νεώτερων άτυπων ΑΨ φαρµάκων επί των πρωτογενών αρνητικών 
συµπτωµάτων δεν έχει τεκµηριωθεί. 
 ∆εν υπάρχουν ακόµα επαρκείς ελεγχόµενες µελέτες για τη διερεύνηση της 
αποτελεσµατικότητας των νεώτερων άτυπων ΑΨ στην ΑΣ, αλλά φαίνεται ότι αυτή είναι µικρότερη 
έναντι της κλοζαπίνης. Ωστόσο, λόγω του ασφαλέστερου προφίλ τους και της ανωτερότητάς τους 
έναντι των κλασσικών ΑΨ σε κάποιες παραµέτρους (καλύτερη συµµόρφωση, λιγότερες εξωπυ-
ραµιδικές παρενέργειες, πιθανώς µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα στη µείωση ιµυχοπαθολογίας, 
δράση στα αρνητικά συµπτώµατα και στις γνωστικές λειτουργίες), έχουν Θέση στην αντιµετώπιση 
της ΑΣ σε µία δοκιµή προ της έναρξης κλοζαπίνης. 

Πρόσφατη διπλή-τυφλή, προοπτική µελέτη σύγκρισης τριών άτυπων ΑΨ (κλοζαπίνης, 
ρισπεριδόνης, ολανζαπίνης) µεταξύ τους και µε την αλοπεριδόλη σε δείγµα 157 σχιζοφρενικών ή 
σχιζοσυναισθηµατικών ασθενών µε ιστορικό ανεπαρκούς ανταπόκρισης στη Θεραπεία έδειξε ότι 
τα τρία παραπάνω άτυπα ΑΨ είχαν, σε βαθµό στατιστικώς σηµαντικό, αλλά κλινικώς µέτριο, 
µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα έναντι της αλοπεριδόλης και ότι από αυτά η κλοζαπίνη και η 
ολανζαπίνη είχαν παρόµοια αποτελεσµατικότητα, πιθανώς ανώτερη της ρισπεριδόνης, αν και οι 
µεταξύ τους διαφορές ήταν µικρές, στον πληθυσµό αυτών των ασθενών. Η κλοζαπίνη βρέθηκε 
πιο αποτελεσµατική στην αντιµετώπιση των αρνητικών συµπτωµάτων. 
 
Ρισπεριδόνη  

Πρόκειται για παράγωγο της βενζισοξαζόλης. Εγκρίθηκε από το FDA για χρήση στη 
σχιζοφρένεια το 1994. Στην Ελλάδα κυκλοφόρησε τον Μάιο του 1994. 

Οι Wirshing βρήκαν σε διπλή-τυφλή προοπτική µελέτη τους σε δείγµα ασθενών µε ΑΣ τη ρι-
σπεριδόνη ανώτερη της αλοπεριδόλης στη µείωση ψυχοπαθολογίας (ποσοστό ανταπόκρισης 
32%) και καλύτερα ανεκτή κατά τις πρώτες 4 εβδοµάδες θεραπείας, αλλ' όχι και στη συνέχεια. Οι 
µελέτες σύγκρισης της ρισπεριδόνης µε την κλοζαπίνη σε δείγµατα ασθενών µε ΑΣ έδωσαν 
αντιφατικά αποτελέσµατα. Η κλοζαπίνη βρέθηκε πιο αποτελεσµατική από τη ρισπεριδόνη σε κά-
ποιες ανοικτές, προοπτικές µελέτες. Κάποιες διπλές-τυφλές, προοπτικές µελέτες βρήκαν τα δύο 
φάρµακα εξίσου αποτελεσµατικά στη µείωση ψυχοπαθολογίας ασθενών µε ΑΣ (ποσοστά 
ανταπόκρισης 53-63%, ανάλογα µε τη δόση της ρισπεριδόνης, στην πρώτη µελέτη και 67% στη 
δεύτερη), ενώ άλλες βρήκαν την κλοζαπίνη να υπερέχει στη µείωση των Θετικών συµπτωµάτων 



και να είναι καλύτερα ανεκτή. Ωστόσο, όλες αυτές οι µελέτες έπασχαν από µεθοδολογικά 
προβλήµατα και περιορισµούς, συχνά χρησιµοποιούσαν διαφορετικά κριτήρια για τον ορισµό της 
ανθεκτικότητας στη θεραπεία και εποµένως η συναγωγή συµπερασµάτων από τη µεταξύ τους 
σύγκριση είναι επισφαλής. Σε πρόσφατη µεγάλη, διπλή-τυφλή συγκριτική µελέτη η κλοζαπίνη 
βρέθηκε πιο αποτελεσµατική έναντι της ρισπεριδόνης σε δείγµα χρόνιων σχιζοφρενών µε υψηλά 
επίπεδα ψυχοπαθολογίας. Συµπερασµατικά, αν και υπάρχουν ενδείξεις για αποτελεσµατικότητα 
της ρισπεριδόνης σε τουλάχιστον µερικούς ασθενείς µε ΑΣ, δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι εξίσου 
αποτελεσµατική µε την κλοζαπίνη στην αντιµετώπιση της ΑΣ. 

Η συνήθης Θεραπευτική δόση είναι 4-8 mg/ηµέρα, ενώ η ανώτερη δόση είναι 16 mg/ηµέρα. 
Κάποιες µελέτες δείχνουν ότι είναι λιγότερο αποτελεσµατική σε µεγάλες δόσεις στην 
αντιµετώπιση της ΑΣ. 
 
Ολανζαπίνη  
 
Πρόκειται για παράγωγο της θιενοβενζοδιαζεπίνης. Έχει την πλησιέστερη στην κλοζαπίνη χηµική 
δοµή από όλα τα νεώτερα άτυπα ΑΨ και παρόµοιο προφίλ. Εγκρίθηκε από το FDA για χρήση στη 
σχιζοφρένεια το 1996. Στην Ελλάδα κυκλοφόρησε τον ∆εκέµβριο του 1997. 
 Κάποιες ανοικτές, προοπτικές µελέτες παρείχαν αρχικά ενδείξεις για πιθανή 
αποτελεσµατικότητα της ολανζαπίνης στην ΑΣ, ενώ άλλες έδωσαν αρνητικά ή µέτρια 
αποτελέσµατα (βελτίωση γνωστικών λειτουργιών και αγχωδών και καταθλιπτικών συµπτωµάτων, 
αλλ' όχι θετικών και αρνητικών συµπτωµάτων). Ελεγχόµενες, διπλές-τυφλές, προοπτικές µελέτες 
σύγκρισης της ολανζαπίνης µε κλασσικά ΑΨ σε δείγµατα ασθενών µε ΑΣ παρείχαν επίσης 
αντιφατικά αποτελέσµατα: η ολανζαπίνη βρέθηκε ανώτερη της αλοπεριδόλης (ποσοστά 
ανταπόκρισης 47% έναντι 35%) στη µείωση Θετικών, αρνητικών και καταθλιπτικών 
συµπτωµάτων σε δείγµα ασθενών µε ΑΣ, ενώ σε άλλη µελέτη βρέθηκε εξίσου αναποτελεσµατική 
µε τη χλωροπροµαζίνη (ποσοστά ανταπόκρισης 7% έναντι 0%) σε χρόνιους ανθεκτικούς 
ασθενείς µε υψηλά επίπεδα ψυχοπαθολογίας. Τα αντιφατικά αποτελέσµατα των παραπάνω µε-
λετών οφείλονταν πιθανώς µεταξύ άλλων στη χρήση δειγµάτων ασθενών µε διαφορετικά επίπεδα 
ψυχοπαθολογίας και διαφορετικούς βαθµούς ανθεκτικότητας στη θεραπεία και, ως εκ τούτου, 
παρέχουν ενδείξεις ότι η ολανζαπίνη είναι πιθανώς αποτελεσµατική σε ασθενείς µε µέτρια 
ανθεκτικότητα στη Θεραπεία, αλλ' όχι εξίσου αποτελεσµατική και σε ασθενείς µε πλήρη 
ανθεκτικότητα στη θεραπεία και υψηλά επίπεδα ψυχοπαθολογίας. Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις 
ότι οι ασθενείς που είναι ανθεκτικοί στην ολανζαπίνη ανταποκρίνονται σε µία επόµενη δοκιµή 
κλοζαπίνης σε ποσοστό παρόµοιο µε οποιαδήποτε άλλη οµάδα ασθενών µε ΑΣ. 

Πρόσφατη ελεγχόµενη µελέτη σύγκρισης της ολανζαπίνης µε την κλοζαπίνη σε ασθενείς µε 
αυστηρά ορισµένη ΑΣ έδειξε ότι η ολανζαπίνη δεν είναι κατώτερης αποτελεσµατικότητας από την 
κλοζαπίνη και ότι είναι ασφαλέστερη και καλύτερα ανεκτή στον πληθυσµό αυτών των ασθενών. 
Τα ευρήµατα της µελέτης αυτής είναι συµβατά µε άλλη πρόσφατη διπλή-τυφλή προοπτική µελέτη 
ταυτόχρονης σύγκρισης τριών άτυπων ΑΨ (κλοζαπίνης, ρισπεριδόνης, ολανζαπίνης) µεταξύ τους 
και µε την αλοπεριδόλη σε δείγµα ασθενών µε ιστορικό ανεπαρκούς ανταπόκρισης στη 
Θεραπεία, όπως είδαµε παραπάνω. 
 Η συνιστώµενη θεραπευτική δόση ανέρχεται σε 10-20 mg/ηµέρα. Σε κάποιες από τις 
προαναφερθείσες µελέτες έχουν χρησιµοποιηθεί και µεγαλύτερες δόσεις (25-40 mg/ηµέρα). 
Υπάρχουν αναφορές στις οποίες η ολανζαπίνη σε ακόµα µεγαλύτερες δόσεις (50-60 mg/ηµέρα) 
βελτιώνει την κοινωνική λειτουργικότητα ή και την ψυχοπαθολογία σχιζοφρενικών ασθενών. 
Ωστόσο, τα αποτελέσµατα των αρχικών αυτών αναφορών θα πρέπει να επιβεβαιωθούν σε 
ελεγχόµενες µελέτες. 
 
Κουετιαπίνη  
 
Πρόκειται για παράγωγο της διβενζοθιαζεπίνης. 'Εχει παρόµοια µε την κλοζαπίνη χηµική δοµή και 
παρόµοιο προφίλ. ΕγκρίΘηκε από το FDA για χρήση στη σχιζοφρένεια το 1998. Στην Ελλάδα 
κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2001. Υπάρχουν αρκετές µεµονωµένες αναφορές για 
αποτελεσµατική δράση της κουετιαπίνης σε ανθεκτικούς ασθενείς. Πρόσφατη διπλή-τυφλή 
προοπτική µελέτη σύγκρισης της κουετιαπίνης µε την αλοπεριδόλη σε ασθενείς µε µερική 
ανταπόκριση σε Θεραπεία µε κλασσικά ΑΨ έδειξε ότι η κουετιαπίνη ήταν πιο αποτελεσµατική στη 



µείωση της ψυχοπαθολογίας και καλύτερα ανεκτή. ∆εν υπάρχουν, ωστόσο, µελέτες για την 
αποτελεσµατικότητα της κουετιαπίνης σε ασθενείς µε αυστηρά ορισµένη ΑΣ. 

'Εχει βρεθεί αποτελεσµατική στην αντιµετώπιση ψυχωσικών συµπτωµάτων σε δόσεις 150-
800 mg/ηµέρα, αλλά οι περισσότεροι ασθενείς ανταποκρίνονται σε δόσεις 300-600 mg/ηµέρα. 

 
Ζιπρασιδόνη 
Πρόκειται για βενζισοθιαζολικό παράγωγο της πιπεραζίνης. Εγκρίθηκε από το FDA για χρήση στη 
σχιζοφρένεια το 2001. Στην Ελλάδα κυκλοφόρησε στις αρχές του 2003. 

∆εν υπάρχουν µέχρι στιγµής αναφορές ή µελέτες για την αποτελεσµατικότητά της στην ΑΣ. 
Αν και σε διάφορες κλινικές µελέτες έχει χρησιµοποιηθεί σε δόσεις από 40 έως 160 mg/ηµέρα 

κατά τη φάση συντήρησης, έχει βρεθεί αποτελεσµατική σε δόσεις από 80 έως 160 mg/ηµέρα κατά 
την οξεία φάση. 

 
Αµισουλπρίδη  

Πρόκειται για παράγωγο υποκατεστηµένης βενζαµίδης. ∆εν έχει εγκριθεί από το FDA, αλλά 
κυκλοφορεί στη Γαλλία αρκετά χρόνια. Στην Ελλάδα κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2002.  

∆εν υπάρχουν µέχρι στιγµής αναφορές ή µελέτες για την αποτελεσµατικότητά της στην ΑΣ. 
'Εχει βρεθεί αποτελεσµατική στις οξείες εξάρσεις της σχιζοφρένειας σε δόση 400-800 

mg/ηµέρα (αναφερόµενη µέγιστη δόση 1200 mg/ηµέρα σε εξατοµικευµένες περιπτώσεις) καθώς 
και στη φάση συντήρησης, είτε όταν επικρατούν θετικά συµπτώµατα, σε δόση 400-800 
mg/ηµέρα, είτε όταν επικρατούν αρνητικά συµπτώµατα, σε δόση 100 mg/ηµέρα (µε εύρος 50-300 
mg/ηµέρα). 
Άλλα νεώτερα άτυπα ΑΨ που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα 

Μια σειρά άλλων νεώτερων άτυπων ΑΨ αναµένουν έγκριση από το FDA (ή βρίσκονται σε 
φάση κλινικών δοκιµών) ή κυκλοφορούν ήδη σε άλλες χώρες, πλην της Ελλάδος: 

• Σερτινδόλη. Στην Ελλάδα κυκλοφόρησε τον ∆εκέµβριο του 1997. Αποσύρθηκε από το 
FDA το 1998, επειδή προκαλούσε µέτρια παράταση του διαστήµατος QTc και είχαν 
αναφερθεί θάνατοι ασθενών. 'Ετσι, αποσύρθηκε και από την ελλαδική αγορά το ίδιο έτος. 
Κυκλοφορεί, ωστόσο, σε αρκετές χώρες εκτός των Η.Π.Α. Υπάρχουν αναφορές για α-
ποτελεσµατικότητά της σε ασθενείς µε ΑΣ, αλλά δεν υπάρχουν ελεγχόµενες µελέτες. 
Βρέθηκε, ωστόσο, εξίσου αποτελεσµατική µε την κλοζαπίνη και τη ρισπεριδόνη σε µελέτη 
επί 7 ασθενών µε µέτρια ανταπόκριση στη θεραπεία. Η χρήση της συνιστάται σε δόση 
12-24 mg/ηµέρα. 

• Αριπιπραζόλη. Εγκρίθηκε από το FDA για χρήση στη σχιζοφρένεια το 2002. ∆εν υπάρχουν µελέτες 
για την αποτελεσµατικότητά της στην ΑΣ. Η συνιστώµενη δόση είναι 15-30 mg/ηµέρα. 

• Ιλοπεριδόνη. Πρόκειται για ένα νέο άτυπο ΑΨ, που βρίσκεται ακόµη σε φάση κλινικών δοκιµών. 
∆εν υπάρχουν µελέτες για την αποτελεσµατικότητά της στην ΑΣ. 

 
 

Συνδυασµοί αντιψυχωσικών φαρµάκων 
Οι συνδυασµοί ΑΨ φαρµάκων χρησιµοποιούνται ευρέως στην κλινική πράξη σε ασθενείς 

ανθεκτικούς ή µερικώς ανταποκρινόµενους ή µη ανεχόµενους την κλοζαπίνη ή ακόµη και πριν 
από µία δοκιµή κλοζαπίνης. Ωστόσο, η αποτελεσµατικότητα της συνδυασµένης ΑΨ θεραπείας 
στην ΑΣ δεν έχει τεκµηριωθεί επαρκώς σε ελεγχόµενες µελέτες. Οι ενδείξεις υπέρ της χρησιµό-
τητάς της προέρχονται κυρίως από αναφορές και µικρές ανοικτές µελέτες. 

Έχουν αναφερθεί θετικά αποτελέσµατα µε το συνδυασµό ενός άτυπου µε ένα κλασσικό ΑΨ, 
καθώς και µε το συνδυασµό δύο άτυπων ΑΨ. Πληρέστερα δεδοµένα υπάρχουν για τον 
συνδυασµό κλοζαπίνης και ρισπεριδόνης. Παρακάτω συνοψίζονται οι συνηθέστεροι συνδυασµοί, 
για τους οποίους υπάρχουν αναφορές ή κάποιες ανοικτές µελέτες:  

• Συνδυασµοί ενός άτυπου µε ένα κλασσικό ΑΨ: Ολανζαπίνη και σουλπιρίδη, κλοζαπίνη 
και σουλπιρίδη, κλοζαπίνη και πιµοζίδη, κλοζαπίνη και λοξαπίνη. 
Συνδυασµοί δύο άτυπων ΑΨ:  

• Κλοζαπίνη και ρισπεριδόνη, κλοζαπίνη και ολανζαπίνη, ολανζαπίνη και ρισπεριδόνη, 
ρισπεριδόνη και κουετιαπίνη. 

Η συγχορήγηση ρισπεριδόνης µε κλοζαπίνη µπορεί να αυξήσει τα επίπεδα της τελευταίας 
µέχρι 75% και να προκαλέσει νευροτοξικότητα ή και ήπιο κακόηθες νευροληπτικό σύνδροµο. 



 
Τεχνικές ενίσχυσης της αντιψυχωσικής θεραπείας  
 

Πρόκειται για σκευάσµατα διαφόρων φαρµακολογικών κατηγοριών που χρησιµοποιούνται ως 
συµπληρωµατική αγωγή στη Θεραπεία µε ΑΨ για ενίσχυση του Θεραπευτικού τους 
αποτελέσµατος. Τα τελευταία χρόνια γίνεται ευρεία χρήση τους σε ασθενείς πλήρως ή µερικώς 
ανθεκτικούς στην κλοζαπίνη ή σε άλλα ΑΨ, καθώς και σε ασθενείς µε υπολειµµατικά ή άλλα µη 
ψυχωσικά συµπτώµατα. Ωστόσο, η αποτελεσµατικότητά τους δεν έχει τεκµηριωθεί επαρκώς σε 
ελεγχόµενες µελέτες. 

Παρακάτω συζητούνται τα κυριότερα σκευάσµατα που έχουν χρησιµοποιηθεί ως ενίσχυση 
της ΑΨ Θεραπείας, καθώς και τα δεδοµένα που υπάρχουν για την αποτελεσµατικότητά τους στην 
ΑΣ. 

 
Λίθιο  

Αρκετές µελέτες έχουν δείξει ότι το λίθιο είναι πιθανώς αποτελεσµατικό σε συνδυασµό µε ΑΨ 
(κλασσικά και άτυπα) στην ΑΣ, ιδίως σε ασθενείς µε συνυπάρχοντα συµπτώµατα διάθεσης 
καθώς και σε βίαιους και παρορµητικούς ασθενείς. Τα δεδοµένα αυτά, όµως, προέρχονται από 
µικρές, ανοικτές µελέτες που χρησιµοποιούν συχνά ανεπαρκή κριτήρια ορισµού της ΑΣ. 
Συµπερασµατικά, η αποτελεσµατικότητα του λιθίου στην ενίσχυση της δράσης των ΑΨ σε 
ασθενείς µε ΑΣ δεν έχει τεκµηριωθεί. Οι περισσότεροι συγγραφείς συµφωνούν ότι αρκεί αναµονή 
3-4 εβδοµάδων για. την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητάς του. 

Το λίθιο πρέπει να χρησιµοποιείται µε προσοχή σε συνδυασµό µε ΑΨ (ιδίως µε κλασσικά ΑΨ 
και κλοζαπίνη) λόγω κινδύνου εγκεφαλοπάθειας, ντελίριου, νευροτοξικότητας, γνωστικών 
διαταραχών, επιδείνωσης εξωπυραµιδικών παρενεργειών των ΑΨ και αυξηµένου κινδύνου για 
κακόηθες νευροληπτικό σύνδροµο, ιδίως σε µεγάλες δόσεις λιθίου. 

 
Αντισπασµικά 
Αρκετές ελεγχόµενες µελέτες έδωσαν αντιφατικά αποτελέσµατα σχετικά µε την 

αποτελεσµατικότητα του συνδυασµού καρβαµαζεπίνης και κλασσικών ΑΨ στη µείωση της 
ψυχοπαθολογίας ασθενών µε ΑΣ. Οι περισσότερες συµφωνούσαν, όµως, στη χρησιµότητα του 
συνδυασµού στην αντιµετώπιση βίαιων ή διεγερµένων ασθενών, καθώς και ασθενών µε 
ανωµαλίες στο ΗΕΓ, µε ή χωρίς συνοδό επιληπτική διαταραχή. Πρόσφατη µετανάλυση των 
σχετικών ελεγχόµενων µελετών έδωσε µικρή, στατιστικώς µη σηµαντική, υπεροχή στη συν-
δυασµένη µε καρβαµαζεπίνη ΑΨ αγωγή. Συµπερασµατικά, δεν έχει τεκµηριωθεί η 
αποτελεσµατικότητα της καρβαµαζεπίνης ως µέσου ενίσχυσης της ΑΨ αγωγής σε ασθενείς µε 
ΑΣ, αλλά είναι πιθανόν να είναι χρήσιµη σε βίαιους ή διεγερµένους ασθενείς, καθώς και σε 
ασθενείς µε συνοδό επιληπτική διαταραχή. 

∆εν υπάρχουν ελεγχόµενες µελέτες για την αποτελεσµατικότητα της συνδυασµένης µε 
βαλπρόίκό ΑΨ αγωγής σε ασθενείς µε ΑΣ. Κάποιες πρώτες αναφορές παρέχουν, ωστόσο, 
θετικές ενδείξεις για την ενίσχυση της δράσης κλασσικών και άτυπων ΑΨ µε βαλπρόίκό σε 
ασθενείς µε ΑΣ, καθώς και για πιθανή αποτελεσµατικότητά του στην αντιµετώπιση ασθενών µε 
βίαιη συµπεριφορά, παρορµητικότητα, µανιακού τύπου συµπτώµατα ή συνοδού επιληπτικής 
διαταραχής. Παρά την ανεπαρκή βιβλιογραφική τεκµηρίωση της αποτελεσµατικότητας του 
βαλπρόίκού ως µέσου ενίσχυσης της ΑΨ αγωγής, σε ασθενείς µε µερική ή πλήρη ανθεκτικότητα 
στα ΑΨ, η χρήση του είναι ευρέως διαδεδοµένη σε σχιζοφρενικούς ασθενείς. 

Η αποτελεσµατικότητα των νεώτερων αντισπασµικών (λαµοτριγίνη, τοπιραµάτη, 
οξκάρβαζεπίνη, γκαµπαπεντίνη, βιγκαµπατρίνη, τιαγκαµπίνη) ως µέσων ενίσχυσης της ΑΨ 
αγωγής σε ασθενείς µε ΑΣ δεν έχει διερευνηθεί σε ελεγχόµενες µελέτες. Κάποιες πρώτες α-
ναφορές παρέχουν ενδείξεις για ενίσχυση της δράσης της κλοζαπίνης µε λαµοτριγίνη σε 
ανθεκτικούς στην κλοζαπίνη ασθενείς, που εντάσσονται στα πλαίσια της σύγχρονης 
προβληµατικής περί του ρόλου της γλουταµινεργικής υποδραστηριότητας στην αιτιοπαθογένεια 
της σχιζοφρένειας. Υπάρχουν, τέλος, κάποιες αναφορές για ευνοϊκή δράση της τοπιραµάτης στα 
αρνητικά συµπτώµατα ασθενών µε ΑΣ, όταν συνδυάζεται µε την ΑΨ τους αγωγή. 

Τα αντισπασµικά σκευάσµατα χρησιµοποιούνται στη σχιζοφρένεια συνήθως στις ίδιες δόσεις 
µε εκείνες που χρησιµοποιούνται στη θεραπεία επιληπτικών διαταραχών. Όµως, τόσο η 



καρβαµαζεπίνη όσο και το βαλπρόίκό, σε µικρότερο βαθµό, µειώνουν τα επίπεδα στο πλάσµα 
πολλών ΑΨ, λόγω επαγωγής των ηπατικών ενζύµων του κυτοχρώµατος Ρ450. Στις περιπτώσεις 
αυτές απαιτείται πιθανώς αναπροσαρµογή της δόσης του ΑΨ. 

Απαιτείται προσοχή κατά τη χρήση καρβαµαζεπίνης σε συνδυασµό µε ΑΨ λόγω 
αναφερθέντων επεισοδίων διαταραχής του προσανατολισµού και αταξίας σε κάποιους ασθενείς. 
Επίσης, πρέπει να αποφεύγεται η χρήση καρβαµαζεπίνης σε συνδυασµό µε κλοζαπίνη, λόγω 
αυξηµένου κινδύνου πρόκλησης ακοκκιοκυτταραιµίας. Το βαλπρόίκό προτιµάται, εποµένως, τις 
περισσότερες φορές λόγω λιγότερων αλληλεπιδράσεων µε τα ΑΨ σκευάσµατα και χαµηλότερης 
συχνότητας ανεπιθύµητων ενεργειών. 

 
Βενζοδιαζεπίνες  
 

Η χρήση βενζοδιαζεπινών σε συνδυασµό µε ΑΨ σε σχιζοφρενικούς ασθενείς έχει διερευνηθεί 
σε ελεγχόµενες µελέτες, οι οποίες έδωσαν αντιφατικά αποτελέσµατα. Σε µετανάλυση σχετικών 
ελεγχόµενων µελετών οι Wolkowitz και Pickar κατέληξαν ότι οι βενζοδιαζεπίνες είναι πιθανώς 
αποτελεσµατικές στην ενίσχυση της ΑΨ αγωγής και πρότειναν τη χρήση τους στην αντιµετώπιση 
της οξείας ψυχωσικής διέγερσης. Ο ρόλος των GABA-εργικών φαρµάκων (βενζοδιαζεπίνες και 
βαλπρόίκό) στη σχιζοφρένεια ερευνάται εντατικά τελευταίως, αλλά δεν υπάρχουν µέχρι στιγµής 
αποδείξεις για άµεση αντιψυχωσική δράση των βενζοδιαζεπινών. ∆εν έχει, επίσης, τεκµηριωθεί η 
αποτελεσµατικότητα της συνδυασµένης µε βενζοδιαζεπίνες ΑΨ αγωγής σε ασθενείς µε ΑΣ. 
      Συνήθως χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε ΑΨ για την αντιµετώπιση του άγχους, της 
ανησυχίας, της αϋπνίας και της ψυχωσικής διέγερσης, ιδίως στα αρχικά στάδια της Θεραπείας. 
Είναι επίσης αποτελεσµατικές σε ασθενείς µε ακαθισία ή µε κατατονικά συµπτώµατα. ∆εν έχουν 
αποδειχθεί διαφορές στην αποτελεσµατικότητα µεταξύ των διαφόρων βενζοδιαζεπινών. Στην 
κλινική πράξη προτιµώνται συνήθως η λοραζεπάµη, η διαζεπάµη και η κλοναζεπάµη, λόγω 
µεγαλύτερης ασφάλειας, µικρότερου κινδύνου εξάρτησης και διαθεσιµότητας περισσότερων οδών 
χορήγησης. 

Επιβάλλεται προσοχή κατά τη συγχορήγηση βενζσδιαζεπινών µε ΑΨ λόγω κινδύνου 
καταστολής, κόπωσης, αταξίας, γνωστικής επιβάρυνσης και εξάρτησης. Υπάρχουν αναφορές για 
άρση αναστολών στη συµπεριφορά µερικών ασθενών και για πιθανή συνεργική τοξικότητα κατά 
τη συγχορήγησή τους µε κλοζαπίνη. Το στερητικό σύνδροµο κατά την απόσυρσή τους µπορεί να 
περιλαµβάνει επιληπτικές κρίσεις ή/και υποτροπή ψυχωσικών συµπτωµάτων. 

 
Αντικαταθλιπτικά 
 

Τόσο τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά (TCAs) όσο και οι εκλεκτικοί αναστολείς 
επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs) έχουν χρησιµοποιηθεί σε σχιζοφρενείς για την 
αντιµετώπιση καταθλιπτικών επεισοδίων και ιδεοψυχαναγκαστικών συµπτωµάτων. Οι SSRIs 
έχουν χρησιµοποιηθεί, επίσης, στην αντιµετώπιση υπολειµµατικών αρνητικών και αγχωδών 
συµπτωµάτων, καθώς και ως µέσο ενίσχυσης της ΑΨ αγωγής.lοο ∆εδοµένα από αρχικές 
ανοικτές µελέτες ευνοούσαν την αποτελεσµατικότητα της φλουοξετίνης στη βελτίωση Θετικών και 
αρνητικών συµπτωµάτων σχιζοφρενών (ανθεκτικών και µη), όταν συγχορηγείτο µε κλασσικά ΑΨ. 
Ελεγχόµενες µελέτες ανίχνευσαν, αργότερα, αποτελεσµατικότητα των SSRIs στη µείωση µόνο 
των αρνητικών συµπτωµάτων, όταν συνδυάζονταν µε κλασσικά ΑΨ. Σε πρόσφατη ελεγχόµενη 
µελέτη η µιανσερίνη βελτίωσε τη Θεραπευτική ανταπόκριση ασθενών µε ΑΣ σε κλασσικά ΑΨ. Η 
φλουοξετίνη απέτυχε σε ελεγχόµενη µελέτη να βελτιώσει τη θεραπευτική ανταπόκριση ανθε 
κτικών στην κλοζαπίνη ασθενών. Αντίθετα, αρκετές αναφορές και ελεγχόµενες µελέτες 
διαπιστώνουν αποτελεσµατικότητα της φλουβοξαµίνης, όταν προστίθεται σε ανθεκτικούς στην 
κλοζαπίνη ασθενείς.lο5 Παρά την ανεπαρκή βιβλιογραφική τεκµηρίωση, η ενίσχυση της δράσης 
της κλοζαπίνης αλλά και άλλων ΑΨ µε SSRIs σε ασθενείς µε ΑΣ χρησιµοποιείται αρκετά συχνά 
στην κλινική πράξη. 

Απαιτείται προσοχή κατά τη συγχορήγηση TCAs ή SSRIs και ΑΨ λόγω συχνών 
αλληλεπιδράσεων. Ειδικά, η φλουβοξαµίνη αυξάνει τα επίπεδα της αλοπεριδόλης στο πλάσµα, 
επιτείνοντας έτσι τις εξωπυραµιδικές παρενέργειές της. Επίσης, προκαλείται αύξηση των επι-
πέδων της κλοζαπίνης σε συγχορήγηση µε φλουβοξαµίνη (5-10 φορές), παροξετίνη ή 



φλουοξετίνη (έως 2 φορές), λόγω κοινού µεταβολισµού τους από τα ένζυµα του κυτοχρώµατος 
Ρ450-1 Α2. Στις περιπτώσεις αυτές είναι συνήθως απαραίτητη η αναπροσαρµογή προς τα κάτω 
της δόσης του ΑΨ. Τέλος, η χρήση αντικαταθλιπτικών ιδίως TCAs - κατά την οξεία φάση της 
σχιζοφρένειας µπορεί να επιδεινώσει τα ψυχωσικά συµπτώµατα. 
 
β-Αναστολείς  
 

Κάποιες αρχικές µελέτες παρείχαν ενδείξεις για πιθανή αποτελεσµατικότητα των β-
αναστολέων στην ΑΣ.3 Υπάρχουν αναφορές για ενίσχυση της δράσης των ΑΨ µε τη χρήση 
προπανολόλης σε µεγάλες δόσεις σε ασθενείς µε ΑΣ. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ελεγχόµενες µε-
λέτες µε σύγχρονα κριτήρια ορισµού της ΑΣ. Συµπερασµατικά, υπάρχουν περιορισµένες µόνο 
ενδείξεις ότι η µακροχρόνια χρήση των β-αναστολέων µπορεί να είναι ευεργετική σε ασθενείς µε 
ΑΣ. 

Η όποια αποτελεσµατικότητά τους ερµηνεύεται πιθανώς µέσω της δράσης τους επί των 
εξωπυραµιδικών παρενεργειών (ακαθισίας) των ΑΨ, της αύξησης των επιπέδων του ΑΨ στο 
πλάσµα, της µείωσης αγχωδών συµπτωµάτων, καθώς και µέσω πιθανών αντισπασµικών 
ιδιοτήτων τους. 

 
Ρεζερπίνη  
 

Η ρεζερπίνη χρησιµοποιείτο ευρέως στη σχιζοφρένεια στην περίοδο προ της έλευσης των ΑΨ. Κατά τα 
τελευταία 30 χρόνια υπάρχουν αρκετές αναφορές µε Θετικά απστελέσµατα της ρεζερπίνης, 
κυρίως σε συνδυασµό µε ΑΨ αγωγή, σε ασθενείς µε ΑΣ. Σε πιο πρόσφατη αναφορά 
συνδυάσθηκε επιτυχώς µε ρισπεριδόνη σε ανθεκτικούς ασθενείς. ∆εν υπάρχουν, ωστόσο, 
ελεγχόµενες µελέτες για την αποτελεσµατικότητά της στην ΑΣ. 

Έχει χρησιµοποιηθεί στην ΑΣ σε δόση 8-12 mg/ηµέρα, ως µονοθεραπεία, και 1-5 mg/ηµέρα, 
ως ενίσχυση σε ΑΨ αγωγή. Η δράση της ερµηνεύεται πιθανώς µέσω της εκκένωσης των 
αποθηκών σεροτονίνης και κατεχολαµινών. 

Η χρήση της απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή λόγω συσχέτισής της µε κατάθλιψη και 
εξωπυραµιδικές παρενέργειες. 

 
Γλυκίνη, D-σερίνη και D-κυκλοσερίνη 

Η γλυκίνη και η D-σερίνη είναι πλήρεις αγωνιστές του υποδοχέα NMDA του γλουταµικού, ενώ 
η D-κυκλοσερίνη, ένα αντιφυµατικό φάρµακο, είναι µερικός αγωνιστής στον ίδιο υποδοχέα. Την 
τελευταία δεκαετία ο ρόλος των σκευασµάτων αυτών στη σχιζοφρένεια (ειδικά στην ΑΣ) ερευνάται 
εντατικά, στα πλαίσια της προβληµατικής περί του ρόλου της γλουταµινεργικής υπο-
δραστηριότητας στην αιτιοπαθογένεια της σχιζοφρένειας και πιθανών αλληλεπιδράσεων του 
υποδοχέα NMDA του γλουταµικού µε ντοπαµινεργικές οδούς. 

Αρκετές ελεγχόµενες µελέτες έδειξαν σηµαντική αποτελεσµατικότητα των µεγάλων δόσεων 
γλυκίνης και D-σερίνης στη µείωση των αρνητικών συµπτωµάτων χρονίων (και συχνά 
ανθεκτικών) σχιζοφρενών, όταν προστίθεντο σε αγωγή µε κλασσικά ΑΨ, αλλ' όχι µε κλοζαπίνη. 
Οµοίως, η D-κυκλοσερίνη βρέθηκε σε ελεγχόµενες µελέτες αποτελεσµατική στη µείωση των 
αρνητικών συµπτωµάτων, όταν συνδυαζόταν µε κλασσική ΑΨ αγωγή, αλλ' όχι όταν προστίθετο 
σε αγωγή µε κλοζαπίνη. Πρόσφατα η D-κυκλοσερίνη συνδυάσθηκε µε ολανζαπίνη και 
ρισπεριδόνη σε ελεγχόµενες µελέτες µε θετικά, αλλά µικρότερου βαθµού, αποτελέσµατα επί των 
αρνητικών συµπτωµάτων χρονίων σχιζοφρενών. Συµπερασµατικά, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις 
ότι ο συνδυασµός κλασσικής ΑΨ αγωγής και µεγάλων δόσεων γλυκίνης ή D-σερίνης ή D-
κυκλοσερί νης µπορεί να είναι αποτελεσµατικός στη µείωση των αρνητικών συµπτωµάτων 
µερικών χρονίων ή/και ανθεκτικών σχιζοφρενών. 

Οι δόσεις που χρησιµοποιήθηκαν συνήθως στις παραπάνω µελέτες ήταν 800 mg/kg/ηµέρα 
(30-60 g/ηµέρα) για την γλυκίνη, 30 mg/kg/ηµέρα για την σερίνη και 50 mg/ηµέρα (εύρος 50-250 
mg/ηµέρα) για την D-κυκλοσερίνη. Η χρήση τους σε συνδυασµό µε ΑΨ δεν συσχετίσθηκε µε την 
εµφάνιση σοβαρών ανεπιθύµητων ενεργειών. 

 
 



Γαλανταµίνη 
Η γαλανταµίνη είναι αναστολέας της ακετυλοχολινεστεράσης και θετικός αλλοστερικός 

τροποποιητής των νικοτινικών υποδοχέων, µε επίσηµη ένδειξη για χρήση σε µικρής έως µέτριας 
βαρύτητας νόσο Alzheimer. Λόγω ύπαρξης ενδείξεων για πιθανό ρόλο της δυσλειτουργίας των α 
νικοτινικών υποδοχέων στην παθογένεια της σχιζοφρένειας (και δεδοµένης της αλληλεπίδρασης 
των νικοτινικών υποδοχέων µε το γλουταµινεργικό και GABA-εργικό σύστηµα), εκδηλώθηκε 
πρόσφατα έντονο ενδιαφέρον για τη διερεύνηση του ρόλου της γαλανταµίνης στη σχιζοφρένεια. 

Κάποιες πρώτες αναφορές παρέχουν ενδείξεις για αποτελεσµατικότητα της γαλανταµίνης (σε 
δόση 8-12 mg/ηµέρα) στη µείωση της ψυχοπαθολογίας (ιδίως των αρνητικών συµπτωµάτων) 
ασθενών µε ΑΣ, όταν προστίθεται στην ΑΨ αγωγή τους. Αναµένονται τα αποτελέσµατα 
ελεγχόµενων µελετών για τη συναγωγή ασφαλέστερων συµπερασµάτων σχετικά µε το ρόλο της 
γαλανταµίνης στην ΑΣ. 

 
Εκχύλισµα Ginkgo biloba (EGb) 
 

Ενδείξεις για πιθανό ρόλο των ελευθέρων ριζών στην αιτιοπαθογένεια της σχιζοφρένειας είναι 
διαθέσιµες ήδη από παλαιότερες µελέτες. Σε αρκετές από αυτές διαπιστώθηκαν αυξηµένα 
επίπεδα ενζυµικής δραστηριότητας της δισµουτάσης του υπεροξειδίου και άλλων αντιοξειδωτικών 
ενζύµων στο αίµα χρόνιων σχιζοφρενών σε σύγκριση µε υγιείς µάρτυρες. Βάσει των παραπάνω 
παρατηρήσεων προτάθηκε η χρήση διαφόρων αντιοξειδωτικών φαρµάκων (free radical 
scavengers) ως µέσων ενίσχυσης της ΑΨ αγωγής ασθενών µε ΑΣ, καθώς και σε άλλες 
καταστάσεις (όψιµη δυσκινησία). 

Το εκχύλισµα Ginkgo biloba, µε επίσηµη ένδειξη για χρήση σε ήπια έως µέτρια ανόίκά 
σύνδροµα, είναι το πρώτο αντιοξειδωτικό σκεύασµα που δοκιµάσθηκε στην ΑΣ σε ελεγχόµενες 
µελέτες. Σε αυτές διαπιστώθηκε αποτελεσµατικότητά του (σε δόση 360 mg/ηµέρα) στη µείωση 
της ψυχοπαθολογίας (ιδίως των θετικών ψυχωσικών συµπτωµάτων) και των εξωπυραµιδικών 
παρενεργειών ασθενών µε ΑΣ, όταν προστέθηκε στην αγωγή τους µε κλασσικά ΑΨ. 
Παρατηρήθηκε, επίσης, σηµαντική µείωση των επιπέδων της ενζυµικής δραστηριότητας της 
δισµουτάσης του υπεροξειδίου στο αίµα των ασθενών που έλαβαν συνδυασµένη µε EGb αγωγή. 
Τα παραπάνω αποτελέσµατα θα πρέπει, ωστόσο, να επιβεβαιωθούν σε µεγαλύτερες 
ελεγχόµενες µελέτες. 

 
Μελπερόνη  
 
Η µελπερόνη είναι µια βουτυροφαινόνη που χρησιµοποιείται από ετών στη θεραπεία της 
σχιζοφρένειας. Παλαιότερες µελέτες είχαν δείξει ότι προκαλεί σηµαντικά λιγότερες 
εξωπυραµιδικές παρενέργειες στις συνήθεις δόσεις και ότι δεν επηρεάζει σηµαντικά τα επίπεδα 
της προλακτίνης, σε αντίθεση µε τα συνήθη κλασσικά ΑΨ. Άλλες µελέτες έδειξαν, επίσης, ότι έχει 
µικρότερη τάση να προκαλεί όψιµη δυσκινησία σε σύγκριση µε τα κλασσικά ΑΨ. Οι παρατηρήσεις 
αυτές ώθησαν τους Meltzer και να αναγνωρίσουν στη µελπερόνη ιδιότητες άτυπου ΑΨ, όπως της 
κλοζαπίνης. Πρόσφατες µελέτες σε χρόνιους σχιζοφρενείς δείχνουν, επιπλέον, ότι έχει ευνοίκή 
δράση σε µερικές γνωστικές λειτουργίες. Το φαρµακολογικό της προφίλ έχει, επίσης, 
χαρακτηριστικά άτυπου ΑΨ. 

Πρόσφατη ανοικτή µελέτη δείχνει ότι η µελπερόνη είναι, πιθανώς, χρήσιµη στην 
αντιµετώπιση ποσοστού ασθενών µε ΑΣ, ιδίως όσον αφορά την ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα 
και την εκτελεστική λειτουργία, σε δόση 100-400 mg/ηµέρα, χωρίς να προκαλεί σηµαντικές 
ανεπιθύµητες ενέργειες. Ο ρόλος της στην ΑΣ χρήζει, όµως, περαιτέρω διερευνήσεως σε 
ελεγχόµενες µελέτες. 

 
Ηλεκτροσπασµοθεραπεία (ECT) 
 
Αρκετές ανοικτές, βραχυπρόθεσµες, προοπτικές µελέτες παρείχαν ενδείξεις για την 
αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια του συνδυασµού ECT και κλασσικών ΑΨ σε ασθενείς µε ΑΣ. 
Σε πρόσφατη ανοικτή µελέτη ο συνδυασµός ECT και ολανζαπίνης ή ρισπεριδόνης βρέθηκε 
µέτρια, σε στατιστικώς µη σηµαντικό βαθµό. αποτελεσµατικός στη µείωση ψυχοπαθολογίας 
ασθενών µε ΑΣ. 



Ο συνδυασµός ECT και κλοζαπίνης σε ανθεκτικούς στην κλοζαπίνη ασθενείς βρέθηκε 
αποτελεσµατικός και ασφαλής σε αρκετές αναφορές, αλλά η βελτίωση ήταν συχνά µικρής 
διάρκειας. Οι Kupchik και ανασκόπησαν σε πρόσφατη µελέτη τους 36 δηµοσιευµένες 
περιπτώσεις συνδυασµού κλοζαπίνης µε ECT. ∆ιαπίστωσαν ότι 67% των ασθενών 
ανταποκρίθηκαν στο συνδυασµό. Ο αριθµός των συνεδριών ECT ήταν 12±6, ενώ η δόση της 
κλοζαπίνης κατά την ηλεκτροσπασµοθεραπεία ήταν 385±172 mg/ηµέρα. Ο συνδυασµός ήταν 
ασφαλής και καλά ανεκτός στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Ανεπιθύµητες ενέργειες 
αναφέρθηκαν σε 16,6% των ασθενών και περιελάµβαναν επιληπτικές κρίσεις, υπερτασικά 
επεισόδια, υπερκοιλιακή και κολπική ταχυκαρδία. Οι συγγραφείς απέδωσαν την αποτελε-
σµατικότητα του συνδυασµού στη µείωση του επιληπτικού ουδού από την κλοζαπίνη ή στην 
αύξηση της διαπερατότητας του αιµατοεγκεφαλικού φραγµού από το ECT. 

Η αποτελεσµατικότητα του συνδυασµού ECT συντήρησης και ΑΨ αγωγής δεν έχει µελετηθεί 
επαρκώς σε ασθενείς µε ΑΣ. Κάποιες πρώτες µελέτες παρέχουν θετικές ενδείξεις για τη 
χρησιµότητά του στην ΑΣ. 

 
 
Συµπεράσµατα 
 
Η έννοια της ΑΣ κατανοείταικαλύτερα σε συνάρτηση µε τα εκάστοτε χρησιµοποιούµενα 

διαγνωστικά κριτήρια, τον ορισµό της θεραπευτικής ανταπόκρισης και αντίστασης και την 
αποτελεσµατικότητα των διαθέσιµων κάθε φορά θεραπειών. Η αντιµετώπιση της ΑΣ είναι, 
εποµένως, ένας ευέλικτος, συνεχώς µεταβαλλόµενος στόχος και ο ορισµός της ΑΣ έχει διέλθει 
από διάφορα στάδια εξέλιξης και ωρίµανσης. 

Το ποσοστό των ασθενών µε ΑΣ εγγίζει το 50%. Οι ανθεκτικοί ασθενείς έχουν διακριτά 
επιδηµιολογικά και βιολογικά χαρακτηριστικά, που συνηγορούν υπέρ της πιθανότητας της ΑΣ να 
είναι χωριστός υπότυπος της νόσου. Μπορεί να είναι πρώιµης ή όψιµης έναρξης και, όταν 
εµφανισθεί, αποτελεί συνήθως µόνιµη κατάσταση. 

Οι ακόλουθες µέθοδοι µεγιστοποιούν την πιθανότητα επιτυχούς έκβασης µιας αντιψυχωσικής 
αγωγής: 

• Ταυτοποίηση συγκεκριµένων συµπτωµάτων-στόχων. 

• Συστηµατική χρήση των ΑΨ φαρµάκων σε επαρκείς δόσεις και για επαρκές χρονικό 
διάστηµα. 

• Αναζήτηση ενδεχόµενης ανεπαρκούς συµµόρφωσης, κακής ανοχής της αγωγής, 
διαγνωστικού λάθους, ανεπαρκών στρατηγικών ψυχοκοινωνικής στήριξης και 
επανένταξης, συννοσηρότητας, ιδίως µε χρήση ουσιών, πριν τη διάγνωση ΑΣ.  

• Εξάντληση των δυνατοτήτων της µονοθεραπείας πριν από τη χρήση µεικτών σχηµάτων. 

• Πρόληψη εξωπυραµιδικών (και άλλων) παρενεργειών, κατά προτίµηση µε την κατάλληλη 
επιλογή ΑΨ (χωρίς προσθήκη αντιχολινεργικού, αν είναι δυνατόν) 

• ∆ιατήρηση θετικής θεραπευτικής στάσης-συµµαχίας µε τον ασθενή. 
Η κλοζαπίνη είναι σήµερα το µόνο φάρµακο µε αποδεδειγµένη αποτελεσµατικότητα στην ΑΣ. 
Τα νεώτερα άτυπα ΑΨ υπολείπονται, πιθανώς, της κλοζαπίνης, αλλά είναι πιο 
αποτελεσµατικά από τα κλασσικά ΑΨ στην αντιµετώπιση της ΑΣ. ∆εδοµένου και του ασφα-
λέστερου προφίλ τους, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται σε όλους σχεδόν τους ασθενείς πριν 
από µια δοκιµή κλοζαπίνης 
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