
Επικράτηση και κλινικές συσχετίσεις του αυτοκτονικού ιδεασµού σε 
σχιζοφρενικούς ασθενείς 

Η σχιζοφρένεια έχει συνδεθεί µε µεγάλη συχνότητα αυτοκαταστροφικών συµπεριφορών. Η παρούσα 
µελέτη έχει σκοπό να διερευνήσει την επικράτηση του αυτοκτονικού ιδεασµού σε πληθυσµό 
νοσηλευόµενων σχιζοφρενικών ασθενών στην οξεία φάση της νόσου και να αναζητήσει τις κλινικές 
παραµέτρους που σχετίζονται µε τον αυτοκτονικό ιδεασµό. Ο πληθυσµός της µελέτης αποτελείτο από 93 
σχιζοφρενικούς ασθενείς. 'Εγινε σύγκριση των ασθενών που παρουσίαζαν αυτοκτονικό ιδεασµό µε τους 
ασθενείς χωρίς αυτοκτονικό ιδεασµό, αφού προηγουµένως σταθµίσθηκαν ως προς την ηλικία και το 
φύλο. Για τη στατιστική ανάλυση χρησιµοποιήθηκε βαθµιδωτή πολλαπλή παλινδρόµηση, προκειµένου να 
διερευνηθεί η σχέση συγκεκριµένων ψυχοπαθολογικών παραµέτρων µε τον αυτοκτονικό ιδεασµό. Από 
το σύνολο των ασθενών, 20,4% ανέφεραν αυτοκτονικό ιδεασµό στη διάρκεια των τελευταίων 15 
ηµερών. Η βαρύτητα των καταθλιπτικών συµπτωµάτων, η κινητική επιβράδυνση, τα αισθήµατα ενοχής 
και παθολογικής ενοχής, καθώς και η αυτοϋποτίµηση ήταν παράγοντες που προέβλεψαν τον 
αυτοκτονικό ιδεασµό. Ο αυτοκτονικός ιδεασµός είναι συχνός στους νοσηλευόµενους σχιζοφρενικούς 
ασθενείς µε οξεία συµπτωµατολογία. Η πρόληψη της αυτοκτονικής συµπεριφοράς σε αυτούς τους 
ασθενείς πρέπει να περιλαµβάνει τη βελτίωση της αυτοεκτίµησης των ασθενών, καθώς και τη µείωση 
των καταθλιπτικών και ενοχικών αισθηµάτων. 
 
Εισαγωγή 
Η αυξηµένη συχνότητα των αυτοκτονικών συµπεριφορών των σχιζοφρενικών ασθενών είναι καλά 

τεκµηριωµένη. Η σχιζοφρένεια είναι µια ασθένεια, η οποία περιορίζει το προσδόκιµο επιβίωσης των νο-
σούντων κατά δέκα περίπου χρόνια. Η έρευνα σχετικά µε την αυτοκτονικότητα στη σχιζοφρένεια έχει 
εστιασθεί κυρίως στις απόπειρες αυτοκτονίας και τις αυτοκτονίες. Εκτιµάται ότι το 30% των σχιζοφρενι-
κών ασθενών αποπειρώνται να αυτοκτονήσουν και 10% το επιτυγχάνουν. Αυτές οι δύο οµάδες ασθενών 
έχουν µελετηθεί εκτενώς, όσον αφορά τη συχνότητά τους, τα ψυχοπαθολογικά και τα κοινωνι-
κοδηµογραφικά χαρακτηριστικά τους. 

Ωστόσο, τα στοιχεία σχετικά µε τον αυτοκτονικό ιδεασµό στους σχιζοφρενικούς ασθενείς είναι σπά-
νια. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο αυτοκτονικός ιδεασµός και ο σχεδιασµός αυτοκτονίας είναι σηµαντικά βή-
µατα της διαδικασίας της αυτοκτονικότητας, η οποία χαρακτηρίζεται από µια βαθµιδωτή ιεραρχία 
ενεργειών αυξανόµενης σοβαρότητας. Ο ιδεασµός προηγείται του σχεδιασµού, ο οποίος µπορεί να έχει 
ως αποτέλεσµα µια απόπειρα, που ενδέχεται να οδηγήσει στον θάνατο. 

Θα είχε εποµένως αξία από κλινική άποψη, να εξετάσουµε τους παράγοντες κινδύνου που σχετίζο-
νται µε τον αυτοκτονικό ιδεασµό. Οι στόχοι αυτής της έρευνας είναι (α) να διερευνήσει την επικράτηση 
του πρόσφατου αυτοκτονικού ιδεασµού και των αποπειρών αυτοκτονίας σε έναν πληθυσµό νοσηλευ-
όµενων σχιζοφρενικών ασθενών στην οξεία φάση της νόσου και (β) να διερευνήσει τις κλινικές παρα-
µέτρους που σχετίζονται µε τον αυτοκτονικό ιδεασµό. 

Υλικό και µέθοδος 
Ασθενείς 

Το δείγµα αποτελείτο από 93 σχιζοφρενικούς ασθενείς (69% άνδρες, 31 % γυναίκες), οι οποίοι ει-
σήχθησαν διαδοχικά στην Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστηµίου Αθηνών στο Αιγινήτειο Νοσοκοµείο 
σε διάστηµα ενός έτους. 'Ολοι οι ασθενείς και οι συγγενείς τους παρείχαν τη συγκατάθεσή τους για τη 
συµµετοχή τους στη µελέτη. 

Οι διαγνώσεις των ασθενών πραγµατοποιήθηκαν από δύο διαφορετικούς ψυχιάτρους παρόµοιου επι-
πέδου κατάρτισης και εµπειρίας, σύµφωνα µε τα κριτήρια του DSM-IV, και επανεξετάσθηκαν κατά την έ-
ξοδό τους, λαµβάνοντας υπ' όψιν όλες τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της νο-
σηλείας. Βασικά δηµογραφικά και κλινικά στοιχεία των ασθενών της µελέτης φαίνονται στον πίνακα 1. Η 
µέση ηλικία των ασθενών ήταν 30,3 (±8,g) έτη. Η εκπαίδευσή τους είχε διάρκεια 12,3 (±2,5) ετών, ενώ 
η µέση διάρκεια της νόσου ήταν 7,2 (±7,5) έτη. Οι ασθενείς µε οποιαδήποτε άλλη διάγνωση στον άξονα 
Ι του DSM-IV, µε πρόσφατο ιστορικό κατάχρησης αλκοόλ ή ουσιών, µε σοβαρή σωµατική ασθένεια (ει-
δικά νευρολογική) ή νοητική καθυστέρηση αποκλείσθηκαν από τη µελέτη. 

Κατά τον χρόνο της εκτίµησης, οι ασθενείς ελάµβαναν την παρακάτω φαρµακευτική αγωγή: αντι-
ψυχωσικά φάρµακα 76%, αντιπαρκινσονικά φάρµακα 56%, αγχολυτικά 51 %, αντικαταθλιπτικά 14%, 
σταθεροποιητικά της διάθεσης 2%. 

Από το σύνολο των ασθενών που ελάµβαναν αντιψυχωσικά φάρµακα, 63% ελάµβαναν κλασσικά  
αντιψυχωσικά, 19% χρησιµοποιούσαν άτυπα αντιψυχωσικά ως µονοθεραπεία και 18% χρησιµοποιούσαν 
άτυπα αντιψυχωσικά συγχρόνως µε κλασσικά αντιψυχωσικά. 

 
Μέθοδος 



Οι ασθενείς εκτιµήθηκαν κατά την εισαγωγή τους στο νοσοκοµείο (κατά τη διάρκεια της πρώτης ε-
βδοµάδας) χρησιµοποιώντας την Κλίµακα Κατάθλιψης του Calgary για τη σχιζοφρένεια (CDSS), την 
Κλίµακα Οετικού και Αρνητικού Συνδρόµου (PANSS), την Κλίµακα Εκτίµησης Εξωπυραµιδικών 
Παρενεργειών (RSESE), την Κλίµακα Βαθµολόγησης της Προκαλούµενης από Φάρµακα Ακαθισίας του 
Barnes (BARS)» και την Κλίµακα Ανώµαλων Ακούσιων Κινήσεων (AIMS). 

Η CDSS, που πρόσφατα σταθµίσθηκε και σε ελληνικό πληθυσµό, θεωρείται ότι αποτελεί ειδική, 
αξιόπιστη και έγκυρη κλίµακα µέτρησης της κατάθλιψης στη σχιζοφρένεια. Η CDSS αποτελείται από 
εννέα λήµµατα, τα οποία έχουν επιλεγεί από την Κλίµακα Εκτίµησης της Κατάθλιψης του Hamilton 
(HDRS) και την Κλίµακα Εξέτασης Παρούσας Κατάστασης (PSE) και εκτιµά συµπτώµατα της κατάθλιψης 
σε κάθε στάδιο της νόσου. Κάθε λήµµα προσφέρειδυνατότητα επιλογής τεσσάρων απαντήσεων (0-1-2-
3). Η δυνατή συνολική βαθµολογία κυµαίνεται µεταξύ 0 και 27. 

Τρεις ψυχίατροι-εκτιµητές, εκπαιδευµένοι στη χρήση των κλιµάκων, εκτίµησαν τους ασθενείς µέσα 
σε ένα διάστηµα µερικών ωρών. Ο πρώτος εκτιµητής εκτίµησε την καταθλιπτική συµπτωµατολογία 
χρησιµοποιώντας την CDSS και την ακαθισία χρησιµοποιώντας την BARS. Ο δεύτερος ανεξάρτητος 
εκτιµητής εκτίµησε τα θετικά συµπτώµατα, τα αρνητικά συµπτώµατα και τη γενική συµπτωµατολογία 
χρησιµοποιώντας την PANSS, καθώς και τα εξωπυραµιδικά συµπτώµατα χρησιµοποιώντας την RSESE. Ο 
τρίτος εκτιµητής εκτίµησε τις ανώµαλες ακούσιες κινήσεις χρησιµοποιώντας την AIMS. Για κάθε ασθενή 
συµπληρώθηκε ένας τυποποιηµένος πίνακας στοιχείων, ο οποίος περιελάµβανε κοινωνικές, κλινικές και 
φαρµακολογικές παραµέτρους. 

Οι αναφερθείσες αυτοκτονικές σκέψεις και απόπειρες αντλήθηκαν από το λήµµα "αυτοκτονικότητα" 
της CDSS (λήµµα 8). Οι διαβαθµίσεις ήταν οι εξής: 0 = χωρίς αυτοκτονικό ιδεασµό, 1 = συχνές σκέψεις 
ότι θα ήταν καλύτερα εάν ήταν νεκρός, ή περιστασιακές σκέψεις αυτοκτονίας, 2 = σκέπτονταν συνει-
δητά την αυτοκτονία έχοντας σχέδιο, αλλά δεν έκανε απόπειρα, 3 = απόπειρα αυτοκτονίας προφανώς 
σχεδιασµένη, µε κατάληξη τον θάνατο. 

 

 
Στατιστική ανάλυση 

 

Οι σχιζοφρενικοί ασθενείς µε βαθµολογία µεγαλύτερη ή ίση του 1 στο λήµµα "αυτοκτονικότητα" της 
CDSS (Ν=19, µέση ηλικία 31,3 έτη, Οµάδα Α) συγκρίθηκαν µε σχιζοφρενικούς ασθενείς συγκρίσιµης 
ηλικίας και φύλου, οι οποίοι έλαβαν βαθµολογία µηδέν στο ίδιο λήµµα (ασθενείς χωρίς αυτοκτονικό ι-
δεασµό, Ν=19, µέση ηλικία 31,2 έτη, Οµάδα Β) σε κοινωνικές και κλινικές παραµέτρους. Για τη στατι-
στική επεξεργασία χρησιµοποιήθηκαν το test προσηµασµένης διάταξης για παρατηρήσεις ανά ζεύγη του 
Wilcoxon και το t-test ανά ζεύγη. 

Επειδή τα κλινικά συµπτώµατα, τα οποία ενδεχοµένως συνδέονταν µε τον αυτοκτονικό ιδεασµό, συ-
σχετίζονταν µεταξύ τους, πραγµατοποιήθηκαν αναλύσεις βαθµιδωτής πολλαπλής παλινδρόµησης, προ-
κειµένου να εκτιµηθεί η ανεξάρτητη επίδρασή τους στον αυτοκτονικό ιδεασµό. Στην ανάλυση παλινδρό-
µησης περιελήφθησαν όλα τα λήµµατα της PANSS και της CDSS. Η στατιστική σηµαντικότητα καθορί-
στηκε στο ρ<0,05. Οι τιµές εκφράζονται ως µέση τιµή ± σταθερή απόκλιση. Τα δεδοµένα αναλύθηκαν 
µε τη χρήση του Στατιστικού Προγράµµατος για τις Κοινωνικές Επιστήµες (SPSS). 
 
Αποτελέσµατα  
 
∆εκαεννέα ασθενείς ανέφεραν αυτοκτονικό ιδεασµό κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ηµερών 
(20,4%). 'Ενα ποσοστό 11,8% του συνόλου των ασθενών ανέφεραν συχνές σκέψεις ότι θα ήταν κα-
λύτερα εάν ήταν νεκροί ή περιστασιακές σκέψεις αυτοκτονίας και ένα ποσοστό 6,4% των ασθενών ανέ-
φεραν συνειδητές σκέψεις αυτοκτονίας έχοντας σχέδιο, αλλά δεν έκαναν απόπειρα. ∆ύο ασθενείς 
(2,2%) είχαν αποπειραθεί να αυτοκτονήσουν κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ηµερών. 

Ο πίνακας 2 δείχνει τη σύγκριση των σχιζοφρενικών ασθενών µε αυτοκτονικό ιδεασµό µε αυτούς 
χωρίς αυτοκτονικό ιδεασµό, ως προς τη βαρύτητα των ψυχοπαθολογικών παραµέτρων και τις κινητικές 
παρενέργειες. ∆εν υπήρξαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο οµάδων ασθενών σε καµµία παρά-
µετρο, µε µία εξαίρεση. Οι ασθενείς µε αυτοκτονικό ιδεασµό είχαν σηµαντικά µεγαλύτερη βαθµολογία 
από την οµάδα ελέγχου στην CDSS (10,52 έναντι 3,52, ρ<0,0001). 



Εξάλλου, δεν παρατηρήθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές µεταξύ των ασθενών της Οµάδας Α και 
της Οµάδας Β σε κοινωνικές και κλινικές παραµέτρους (πίνακας 3), όπως οικογενειακή κατάσταση 
(άγαµοι 84% έναντι 95%), εκπαίδευση (12,1 έναντι 13,2 ετών εκπαίδευσης), επαγγελµατική κατάσταση 
(άνεργοι 79% έναντι 74%), διάρκεια νόσου (4,8 ένα ντι 6,6 ετών), διάρκεια νοσηλειών (0,40 έναντι 0,45 
ετών), αριθµός νοσηλειών (2,55 έναντι 2,73), χρήση νευροληπτικών (58% έναντι 68%), ιστορικό ECT 
(16% έναντι 15%), µέση ηµερήσια δόση νευροληπτικών (ισοδύναµα χλωροπροµαζίνης σε mg: 747,0 έ-
ναντι 770,3). 

 

 
Πίνακας 2. Σύγκριση σχιζοφρενικών ασθενών στην οξεία φάση της νόσου µε αυτοκτονικό ιδεασµό 
(Οµάδα Α) σε σχέση µε ασθενείς χωρίς αυτοκτονικό ιδεασµό (Οµάδα Β): ψυχοπαθολογικές παράµετροι 
και κινητικές παρενέργειες. 

 

 

Πίνακας 3. Σύγκριση σχιζοφρενικών ασθενών στην οξεία φάση της νόσου µε αυτοκτονικό ιδεασµό 
(Οµάδα Α) σε σχέση µε ασθενείς χωρίς αυτοκτονικό ιδεασµό (Οµάδα Β): κοινωνικές και κλινικές 
παράµετροι. 

 

Οι αναλύσεις βαθµιδωτής πολλαπλής παλινδρόµησης έδειξαν ότι οι βαθµολογίες των ληµµάτων της 
PANSS για την κατάθλιψη (β=0,408, ρ<0,01), τα αισθήµατα ενοχής (β=0,402, ρ<0,008), η κινητική επι-
βράδυνση (β=0,369, ρ<0,01), καθώς και οι βαθµολογίες των ληµµάτων της CDSS για την παθολογική ε-
νοχή (β=0,603, ρ<0,001) και την αυτοϋποτίµηση (β=0,513, ρ<0,01) προέβλεπαν την αυτοκτονικότητα 
των ασθενών. 

 
Συζήτηση 
Αυτή είναι η πρώτη µελέτη σε διεθνές επίπεδο, σχετικά µε την επικράτηση και τα χαρακτηριστικά των 
νοσηλευόµενων σχιζοφρενικών ασθενών στην οξεία φάση της νόσου, οι οποίοι εµφανίζουν αυτοκτονικό 
ιδεασµό µε τη χρήση της CDSS, ενός ειδικού εργαλείου για την εκτίµηση στοιχείων της κατάθλιψης στη 
σχιζοφρένεια. Μέχρι σήµερα, αρκετές κλίµακες, όπως η Κλίµακα Εκτίµησης της Κατάθλιψης του Hamilton 
(HDRS), έχουν χρησιµοποιηθεί για την εκτίµηση της καταθλιπτικής συµπτωµατολογίας των 



σχιζοφρενικών ασθενών. Ωστόσο, όλες αυτές οι κλίµακες (συµπεριλαµβανοµένης της HDRS) έχουν 
τυποποιηθεί µόνο για ασθενείς που πάσχουν από κατάθλιψη. 

Οι περιορισµοί της παρούσης µελέτης περιλαµβάνουν το σχετικά µικρό δείγµα ασθενών και το ότι η 
εκτίµηση του αυτοκτονικού ιδεασµού βασίστηκε στο λήµµα "αυτοκτονικότητα" της CDSS, το οποίο 
περιελήφθη στον υπολογισµό της τελικής βαθµολογίας της κατάθλιψης. Ωστόσο, η εγκυρότητα των 
αποτελεσµάτων ενισχύεται από τις πολυπαραγοντικές στατιστικές µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν, 
καθώς και από την εξακριβωµένη αξιοπιστία της εκτίµησης των καταθλιπτικών συµπτωµάτων στους 
σχιζοφρενικούς ασθενείς. 

Σύµφωνα µε τα ευρήµατά µας, ο αυτοκτονικός ιδεασµός είναι συχνός µεταξύ των νοσηλευόµενων 
σχιζοφρενικών ασθενών στην οξεία φάση της νόσου. Ποσοστό 20,4% της οµάδας ασθενών ανέφερε 
πρόσφατο αυτοκτονικό ιδεασµό και 2,2% ανέφερε µία απόπειρα αυτοκτονίας σε διάστηµα 15 ηµερών 
πριν από την εισαγωγή τους στο νοσοκοµείο. 

Υψηλά ποσοστά αυτοκτονικού ιδεασµού έχουν αναφερθεί και από άλλους ερευνητές. Ο Amador ε-
πισηµαίνει ότι 22% των σχιζοφρενών απαντούν "ναι" στην ερώτηση περί αυτοκτονικού ιδεασµού και αυ-
τοκτονικής συµπεριφοράς στο παρελθόν, ενώ ο Dassori αναφέρει ότι 32% των σχιζοφρενικών ασθενών 
του δείγµατός τους εκδήλωσαν επιθυµίες θανάτου µε ή χωρίς σχέδια ή απόπειρες αυτοκτονίας. Ο Fenton 
αναφέρει ότι 40% των σχιζοφρενικών ασθενών εξέφραζαν αυτοκτονικό ιδεασµό σε κάποια χρονική 
στιγµή κατά τη διάρκεια µιας παρακολούθησης 19 ετών και ο Grave αναφέρει ότι µεταξύ ασθενών µε 
ψυχωσικές διαταραχές, ένα ποσοστό 30% είχαν αυτοκτονικό ιδεασµό, απειλές και/ή απόπειρες πριν ή 
κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους. 

Οι παράγοντες κινδύνου για την αυτοκτονία στη σχιζοφρένεια περιλαµβάνουν αρκετές κοινωνικές και 
κλινικές παραµέτρους, όπως το να είναι κάποιος νεαρής ηλικίας, άνδρας, άγαµος, άνεργος, να έχει 
υψηλού βαθµού προνοσηρή λειτουργικότητα και να έχει κατάθλιψη, βαριά ψυχοπαθολογία, προηγού-
µενες απόπειρες αυτοκτονίας και πολλαπλές υποτροπές. 

Ωστόσο, δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά µε τους παράγοντες κινδύνου των σχιζοφρενικών α-
σθενών µε αυτοκτονικό ιδεασµό. Επιπροσθέτως, υπάρχουν λίγα δεδοµένα όσον αφορά τη σχέση µεταξύ 
της παρουσίας αυτοκτονικού ιδεασµού και µελλοντικής αυτοκτονικής συµπεριφοράς. Σύµφωνα µε τον 
Funahashi, η παρουσία αυτοκτονικού ιδεασµού καταδείχθηκε ως προγνωστικός παράγων αυτοκτονίας 
στην κλινική έρευνα 80 αυτοκτονικών σχιζοφρενών. Ακόµη, ο Young αναφέρει ότι ένας µικρού βαθµού 
αυτοκτονικός ιδεασµός ενδέχεται να προβλέπει καλύτερα τη µελλοντική αυτοκτονική συµπεριφορά από 
ό,τι η παρουσία καταθλιπτικής διάθεσης. 

Η αυτοκτονία έχει περιγραφεί ως µια διαδικασία µε διαφορετικά στάδια, η οποία αρχίζει µε σκέψεις 
θανάτου και αυτοκτονίας, συνεχίζεται µε απόπειρες και, ενδεχοµένως, να τελειώσει µε επιτυχή αυτο-
κτονία. 

Οι περισσότερες προσπάθειες για την αποτροπή των αυτοκτονιών κατευθύνονται σε αυτούς που έ-
χουν ήδη κάνει κάποια απόπειρα. Ωστόσο, η πρωτογενής πρόληψη θα πρέπει να περιλαµβάνει και άτοµα 
µε αυτοκτονικό ιδεασµό. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα αυτής της µελέτης, υπάρχει στενή σχέση µεταξύ αυτοκτονικού ιδε-
ασµού και παρουσίας κατάθλιψης, αισθηµάτων ενοχής, παθολογικής ενοχής, αυτοϋποτίµησης και κινη-
τικής επιβράδυνσης. Μολονότι η πλειονότητα των α 

σθενών µε αυτοκτονικό ιδεασµό τείνουν να µην προχωρούν στα επόµενα βήµατα της αυτοκτονικής 
διαδικασίας, η πρόληψη της αυτοκτονικής συµπεριφοράς σε σχιζοφρενικούς ασθενείς θα πρέπει πιθανώς 
να εστιάζει στη βελτίωση της αυτοεκτίµησης των ασθενών, καθώς και στη µείωση των καταθλιπτικών 
και ενοχικών αισθηµάτων τους. 

Το επίκεντρο της έρευνάς µας ήταν να περιγράψουµε τα κλινικά διαφορικά χαρακτηριστικά των 
σχιζοφρενικών ασθενών στην οξεία φάση της νόσου, οι οποίοι είχαν αυτοκτονικό ιδεασµό. Ο βαθµός 
στον οποίο αυτά τα χαρακτηριστικά αντιπροσωπεύουν παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται µε µελ-
λοντική αυτοκτονική συµπεριφορά παραµένει αδιευκρίνιστος. Μια µακροχρόνια έρευνα παρακολούθησης 
των ασθενών θα µπορούσε να δώσει απάντηση σε αυτό το κρίσιµο ερώτηµα. 
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