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Τα τελευταία χρόνια ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός ερευνών εστιάζει στο θέμα της πρώιμης 
διάγνωσης και αντιμετώπισης της ψύχωσης, ενώ παράλληλα, μεγάλος αριθμός μονάδων παρο-
χής υπηρεσιών έχει ιδρυθεί ανά τον κόσμο κυρίως στην Αυστραλία, ΗΠΑ, Αγγλία, Γερμανία κ.ά. 
Πρόσφατα, ανάλογες υπηρεσίες λειτουργούν και στην Ελλάδα. Το Διαγνωστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών 

Διαταραχών της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας στην πρόσφατη έκδοσή του το 2013 (DSM-5), εισή-
γαγε την κατηγορία «Εξασθενημένη Ψυχωσική Συνδρομή» (ΕΨΣ), η κατά άλλους «Αραιά Εμφανιζόμενη 
Ψυχωσική Συνδρομή», (Attenuated Psychosis Syndrome) για άτομα με πρώιμες ψυχωσικές εμπειρίες στο 
κεφάλαιο «Καταστάσεις για Περαιτέρω Μελέτη». Η καινούργια αυτή κατηγορία έχει συγκεκριμένα κριτήρια 
και περιγράφει μια κατάσταση στην οποία το άτομο εμφανίζει κάποια ψυχωσικά συμπτώματα σε εξασθε-
νημένη μορφή, με σχετικά ανεπηρέαστο τον έλεγχο της πραγματικότητας, χωρίς να πληροί τα κριτήρια 
της διάγνωσης των διαταραχών του σχιζοφρενικού φάσματος. Η κλινική εικόνα της ΕΨΣ προσομοιάζει με 
αρκετές γνωστές ψυχιατρικές διαταραχές από τις οποίες και πρέπει να διαφοροδιαγνωσθεί όπως: βραχεία 
ψυχωσική διαταραχή, σχιζοτυπική διαταραχή προσωπικότητας, μείζων κατάθλιψη με ψυχωσικά στοι-
χεία, διαταραχές προσαρμογής της εφηβείας, χρήση ουσιών κ.ά. Η «Εξασθενημένη Ψυχωσική Συνδρομή» 
συναντάται κυρίως σε άτομα εφηβικής και νεαρής ηλικίας. Η μετάβαση των ατόμων αυτών σε ψύχωση 
δείχνει να αγγίζει, κατά μέσον όρο, το 36% τρία χρόνια μετά την εμφάνιση των αρχικών συμπτωμάτων 
ενώ ο κίνδυνος μετάβασης, φαίνεται να παραμένει έως και δέκα χρόνια μετά, σε μικρότερο βέβαια βαθμό. 
Κάποια άλλα άτομα από αυτούς τους πληθυσμούς, θα μεταβούν σε άλλες ψυχιατρικές καταστάσεις όπως 
κατάθλιψη με ψυχωσικά στοιχεία ή διπολική δια ταραχή ενώ ένας σημαντικός αριθμός των ατόμων αυτών 
δεν θα εκδηλώσει κάποια ψυχιατρική νόσο. Στο βιολογικό επίπεδο, απεικονιστικές μελέτες του εγκεφά-
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Εισαγωγή

Τις τελευταίες δεκαετίες το ενδιαφέρον των ψυχι-
άτρων έχει εστιαστεί στις παρεμβάσεις σε πρώιμα 
στάδια της ψυχωσικής διαταραχής. Αρχικά οι μελέ-
τες επικεντρώθηκαν σε ασθενείς πρώτου επεισο-
δίου (ειδικά στην ομάδα των ασθενών χωρίς φαρ-
μακοθεραπεία –drug naïve), Στην ομάδα αυτή των 
ασθενών καταγράφονταν πρωτογενή συμπτώματα 
που δεν θα μπορούσαν να αποδοθούν στη χρονιό-
τητα της νόσου ή ακόμη και στη χρόνια λήψη ψυχο-
φαρμάκων (αρνητική συμπτωματολογία, μειωμένη 
λειτουργικότητα κ.ά.).1–3

Έρευνες κατέδειξαν ότι αφενός οι περισσότεροι 
ασθενείς πρώτου επεισοδίου είχαν ήδη μια μακρά 
περίοδο υποουδικών συμπτωμάτων πριν την έναρ-
ξη της διαταραχής και αφετέρου ότι όσο μεγαλύ-
τερος ήταν ο χρόνος μη-θεραπευόμενης ψύχωσης 
(duration of untreated psychosis) τόσο χειρότερη 
ήταν η απάντηση στη φαρμακοθεραπεία αλλά και η 
κοινωνικο-λειτουργική εξέλιξη των ασθενών.4–6

Ακόμη, μελέτες νευροαπεικόνισης κατέδειξαν ότι 
η παρατεταμένη περίοδος μη-φαρμακοθεραπείας 
σχετίζονταν με σημαντικές δομικές αλλαγές του ε-
γκεφάλου, ενώ η πρώιμη έναρξη φαρμακοθεραπεί-
ας μπορούσε να προλάβει την αρνητική εξέλιξη των 
δομικών αλλαγών στον εγκέφαλο των ασθενών.7,8

Με δεδομένες τις παραπάνω εξελίξεις η έρευνα 
(αλλά και η παροχή υπηρεσιών) την τελευταία εικο-
σαετία έχει στραφεί σε ακόμη πρωιμότερα στάδια 
μιας πιθανώς- αρχόμενης διαταραχής με ήπια-υπο-
ουδικά συμπτώματα (πρώιμη ψύχωση).

Τα τελευταία χρόνια ένας μεγάλος αριθμός μονά-
δων παροχής υπηρεσιών για πρώιμη ψύχωση έχουν 
ιδρυθεί ανά τον κόσμο κυρίως στην Αυστραλία, 
ΗΠΑ, Αγγλία, Γερμανία κ.ά. Ανάλογο είναι και το 
συνεχιζόμενο ερευνητικό ενδιαφέρον. Έτσι, ενώ 
την τριετία 1993–1995 υπήρχαν 18 δημοσιευμένες 
εργασίες στο PubMed πάνω στο θέμα, την τριετία 
2009–2011 υπήρχαν 310 εργασίες με μεγάλη έκτοτε 
προοδευτική ετήσια αύξηση. 

Στα 2013 κυκλοφόρησε το 5ο Διαγνωστικό Εγχει-
ρί διο Ψυχικών Διαταραχών της Αμερικανικής Ψυχια-
τρικής Εταιρείας (DSM-5). Μετά από επανειλημμέ-
νες συζητήσεις και προτάσεις που αφορούσαν στην 
ένταξη της προδρομικής αυτής κατάστασης στο 
εγ χειρίδιο και την πιθανή ονοματολογία της (είχαν 
προταθεί κατά καιρούς οι τίτλοι «Συνδρομή κινδύ-
νου ψύχωσης» ή «Συνδρομή κινδύνου»), αποφα σί-
σθηκε και εντάχθηκε η συνδρομή στις «Κατα στά-
σεις για Περαιτέρω Μελέτη» με την ονοματολο-
γία «Εξασθενημένη Ψυχω σική Συνδρομή» (ΕΨΣ) 
(Attenuat ed Psychosis Syn drome). Για την περιγρα-
φή της ΕΨΣ δόθηκαν συγκεκριμένα διαγνωστικά 
κριτήρια.9–11

λου υποδηλώνουν σημαντικές ογκομετρικές διαφορές μεταξύ των ατόμων υψηλού κινδύνου για ψύχωση 
που αργότερα ανέπτυξαν ψύχωση σε σχέση με εκείνους που δεν ανέπτυξαν, ενώ οι μελέτες ψυχοφυσιο-
λογικών δεικτών ή/και γενετικών δεικτών δείχνουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα για την εντόπιση παρα-
μέτρων που σχετίζονται με τη μετάβαση στην ψύχωση. Τα άτομα με ΕΨΣ, αν και αποτελούν ετερογενή 
πληθυσμό, παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες σε κοινωνικό, επαγγελματικό και γνωσιακό επίπεδο που 
χρήζουν αντιμετώπισης. Σειρά παρεμβάσεων έχουν δοκιμασθεί σε μια προσπάθεια βελτίωσης της κλινικής 
εικόνας των ατόμων αυτών, την καθυστέρηση ή ακόμα και την αποτροπή ενός ψυχωσικού επεισοδίου. Οι 
παρεμβάσεις περιλαμβάνουν: (α) χορήγηση φαρμάκων, κυρίως άτυπων αντιψυχωσικών ή αντικαταθλιπτι-
κών σε μικρές δοσολογίες, (β) χορήγηση μη φαρμακευτικών σκευασμάτων (π.χ. Ω-3 λιπαρά οξέα), (γ) ψυ-
χοθεραπευτικές παρεμβάσεις κυρίως γνωσιακού τύπου και (δ) συνδυασμό των παραπάνω. Η συνέχιση των 
ερευνών σε πληθυσμούς ατόμων με ΕΨΣ, σε πολλαπλά επίπεδα είναι αναγκαία. Η αναζήτηση απαντήσεων 
σε ποικίλα ερωτήματα που ανακύπτουν, όπως το χρονικό διάστημα της θεραπευτικής παρέμβασης και η 
δυνατότητα εντόπισης δεικτών βιολογικών ή/και κλινικών, οι οποίοι θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να 
επιλέξουμε τις καταλληλότερες θεραπευτικές παρεμβάσεις ή να προβλέψουμε ενδεχομένως την πιθανή 
μετάβαση προς ψύχωση είναι ιδιαίτερα σημαντικός επιστημονικός στόχος. 

Λέξεις ευρετηρίου: Εξασθενημένη ψυχωσική συνδρομή, διαφορική διάγνωση, βιολογικά δεδομένα, 
θεραπευτικές παρεμβάσεις.
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Ιστορική αναδρομή, ορισμοί, επιδημιολογία

Οι αναφορές στην πιθανή σχέση ήπιας (υποουδι-
κής) συμπτωματολογίας και στην πιθανότητα μετέ-
πειτα ανάπτυξης ψύχωσης χρονολογούνται πολλές 
δεκαετίες πριν. Έτσι, στα 1938 ο Cameron μίλησε 
για την καχυποψία (παρανοειδή ετοιμότητα) ως σύ-
μπτωμα πρόβλεψης έναρξης ψύχωσης, ενώ στα 1966 
ο Bowers θεωρεί ότι η αίσθηση αλλαγής του εαυτού 
ή/και του κόσμου μπορεί να προβλέψει μελλοντική 
εμφάνιση ψύχωσης.12,13 Στα 1966 επίσης, ο Chapman 
υποστήριξε ότι μια διαταραχή της επιλεκτικής προ-
σοχής σε συνδυασμό με αντιληπτικές διαταραχές 
(παραισθήσεις) μπορεί να προβλέψει την εμφάνιση 
ψύχωσης ενώ ο Huber στα 1980 θεώρησε ότι πρώι-
μες δυσλειτουργίες σε γνωσιακό επίπεδο, αποτελούν 
πιθανώς μεταβατικές καταστάσεις που προηγούνται 
της ψύχωσης.14,15

Ο Eaton (1995)16 μιλά για πρώτη φορά χρησιμοποι-
ώντας τον όρο «προδρομικά συμπτώματα και ση-
μεία», αναφερόμενος σε σειρά ήπιων συμπτωμάτων 
που πιθανώς προηγούνται της ψύχωσης, ενώ στα 
1999, ο McGorry μιλά για μια ενδεχομένως καινούρ-
για συνδρομή που την ονομάζει «ψυχική κατάσταση 
σε κίνδυνο» (At risk mental state).17

Ονοματολογίες που κατά καιρούς έχουν χρησιμο-
ποιηθεί για τη συγκεκριμένη κατάσταση είναι οι πα-
ρακάτω: προδρομική ψύχωση (psychosis prodrome), 
πρόδρομο (prodrome), κλινική κατάσταση υψηλού κιν-
δύνου (clinical high risk), πιθανό πρόδρομο (putative 
prodrome), συνδρομή προδρομικού κινδύνου για ψύ-
χωση (prodromal risk syndrome for psychosis), προ-
δρομική σχιζοφρένεια (schizophrenia prodrome), κα-
τάσταση εξαιρετικά υψηλού κινδύνου (ultra-high risk 
state), συνδρομή κινδύνου για ψύχωση (Psychosis risk 
syndrome). 

Πρόσφατα, υποστηρίχθηκε από Έλληνες συναδέλ-
φους η ονοματολογία «υποουδική προδρομική κα-
τάσταση» (subthreshold prodromal state) αιτιολογώ-
ντας ότι ο όρος ψύχωση πρέπει να παραληφθεί αφού 
λειτουργεί στιγματικά για άτομα που πιθανώς δεν θα 
μεταπέσουν ποτέ σε ψύχωση, ενώ ο όρος «υποουδι-
κός» αναφέρεται σε υπάρχουσα ήπια συμπτωματο-
λογία. Ο όρος «προδρομική κατάσταση» αναφέρεται 
σε μελλοντικά μεταβαλλόμενη κλινική εικόνα σε διά-
φορες κατευθύνσεις.18

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο παρελθόν (1987) στο 
εγχειρίδιο DSMΙΙΙ-R της Παγκόσμιας Ψυχιατρικής 

Εταιρείας εμφανίστηκε η διάγνωση «προδρομική 
σχιζο φρένεια» (schizophrenia prodrome) με 9 κριτή-
ρια διάγνωσης που όμως αποσύρθηκε από το επό-
μενο διαγνωστικό εγχειρίδιο (DSM-ΙV) λόγω χαμηλής 
αξιοπιστίας και ευαισθησίας των συμπτωμάτων.18,19 

Η επικράτηση της ΕΨΣ παραμένει άγνωστη. Συ-
στη ματικές επιδημιολογικές μελέτες ελλείπουν. 
Εντούτοις, παραληρηματικές ιδέες ή/και ψευδαισθή-
σεις σε εξασθενημένη και παροδική μορφή δεν σπα-
νίζουν στον γενικό πληθυσμό (5–13%) με συχνότερη 
εμφάνιση σε άνδρες.9,16 

Πρέπει να επισημανθεί ότι τα δεδομένα που θα πα-
ρουσιασθούν παρακάτω και αφορούν σε κλινικές πα-
ραμέτρους και θεραπευτικές παρεμβάσεις στη συν-
δρομή, αναφέρονται σε πληθυσμούς με κάποιους 
από τους παραπάνω τίτλους αφού η ονοματολογία 
«εξασθενημένη ψυχωσική συνδρομή» είναι πρόσφα-
τη (2013) και επομένως τα υπάρχοντα δεδομένα ελά-
χιστα. 

Διαγνωστικά κριτήρια, διαφορική διάγνωση, 
συννοσηρότητα

Διαγνωστικά κριτήρια 

Σύμφωνα με το διαγνωστικό εγχειρίδιο DSM-5 της 
Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας,9 τα προτεινό-
μενα κριτήρια για την ΕΨΣ είναι τα παρακάτω:

α.  Τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω συμπτώματα 
πρέπει να είναι παρόν σε εξασθενημένη μορφή 
με σχετικά ανεπηρέαστο τον έλεγχο της πραγ-
ματικότητας και με αρκετή σοβαρότητα ή/και 
συχνότητα ώστε να δικαιολογείται η κλινική πα-
ρέμβαση:
1: Παραληρηματικές ιδέες
2: Ψευδαισθήσεις
3: Αποδιοργανωμένος λόγος.

β.  Το σύμπτωμα(τα) πρέπει να είναι παρόντα του-
λάχιστον μία φορά την εβδομάδα τον τελευταίο 
μήνα.

γ.  Το σύμπτωμα(τα) πρέπει να έχουν αρχίσει ή να έ-
χουν επιδεινωθεί το τελευταίο έτος.

δ.  Το σύμπτωμα(τα) πρέπει να προκαλούν στο άτο-
μο σημαντική καταπόνηση και αποδιοργάνωση 
ώστε να χρειάζεται κλινική βοήθεια. 

ε.  Το σύμπτωμα(τα) δεν εξηγούνται καλύτερα με 
την ύπαρξη κάποιας άλλης ψυχικής διαταραχής 
συμπεριλαμβανομένης της καταθλιπτικής ή δι-
πολικής διαταραχής με ψυχωσικά στοιχεία και 
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δεν μπορεί να αποδοθεί σε φυσιολογικές δράσεις 
μιας ουσίας ή άλλης ιατρικής κατάστασης.

στ.  Το άτομο δεν πληρούσε ποτέ τα κλινικά κριτήρια 
μιας ψυχωσικής διαταραχής.

Διαφορική διάγνωση

Η κλινική εικόνα της ΕΨΣ συχνά προσομοιάζει με 
άλλες ψυχιατρικές διαταραχές και πολλές φορές είναι 
δύσκολη η διάκρισή της από αυτές.9

Έτσι, η ΕΨΣ θα πρέπει να διαφοροδιαγνωσθεί από 
τη Βραχεία Ψυχωσική Διαταραχή (Βrief Psychotic 
dis order). Βέβαια, στην ΕΨΣ δεν περνιέται η ουδός 
της ψύχωσης, ενώ ο έλεγχος της πραγματικότητας 
(reality testing) όπως και η εναισθησία (insight) έχουν 
διατηρηθεί σε ικανοποιητικά επίπεδα. 

Η σχιζοτυπική διαταραχή προσωπικότητας (schizo-
typal personality disorder), πάρα τα κοινά στοιχεία 
και την παραπλήσια κλινική εικόνα που μπορεί να 
εμφανίσει στα πρώιμα στάδιά της με την ΕΨΣ, απαι-
τεί ένα ευρύτερο φάσμα συμπτωμάτων, εμφανίζεται 
ως σύνολο σταθερών για το άτομο χαρακτηριστικών 
(trait) και όχι ως κατάσταση (state), η οποία έχει εμ-
φανιστεί ή επιδεινωθεί τον τελευταίο χρόνο (κριτή-
ριο Γ).

Σε ένα μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο, (κυρίως με 
ψυχωσικά στοιχεία) ή στα πλαίσια διπολικής κατά-
θλιψης, θα μπορούσαμε να συναντήσουμε προσω-
ρινές διαταραχές της σκέψης ή της αντίληψης όπως 
και στην ΕΨΣ. Στις καταστάσεις αυτές όμως η κλινι-
κή εικόνα συνοδεύεται και με άλλα ψυχοπαθολογικά 
στοιχεία όπως ιδέες αναξιότητας, αυτομομφής, αδιε-
ξόδου κ.λπ. 

Στη μανία ή την υπομανία (διπολική διαταραχή τύ-
που Ι ή τύπου ΙΙ), εμφανίζονται αποκλίσεις από τον έ-
λεγχο της πραγματικότητας. Συνοδεύονται όμως αυ-
τές από επιπλέον στοιχεία όπως υπερεκτίμηση εαυ-
τού, ιδέες παντοδυναμίας, αλόγιστες σπάταλες κ.ά. 

Σε καταστάσεις με συμπτώματα άγχους, κρίσεις 
πανικού κ.ά., μπορεί να εμφανισθούν κάποια παροδι-
κά στοιχεία από το κριτήριο (Α) και πρέπει να διαφο-
ροδιαγνωστούν.

Οι διαστρεβλώσεις της πραγματικότητας που συ-
ναντάμε στην οριακή διαταραχή προσωπικότητας, 
είναι χαρακτηριστικές. Η συναισθηματική αστάθεια, 
η δυσκολία στις διαπροσωπικές σχέσεις, ο φόβος 
εγκατάλειψης, οι επαναλαμβανόμενοι αυτοτραυ-
ματισμοί ο παρορμητισμός κ.ά. που υπάρχουν στην 

ορια κή διαταραχή συχνά με παροδικά ψυχωσικά 
στοιχεία, βοηθούν στη διαφοροδιάγνωση.

Στις διαταραχές προσαρμογής της εφηβείας, εμφα-
νίζονται συχνά ήπια παροδικά ψυχωσικά συμπτώμα-
τα, που συχνά συνυπάρχουν με κάποιον στρεσογόνο 
παράγοντα. Οι καταστάσεις αυτές θα πρέπει επίσης 
να διαφοροδιαγνωστούν από την ΕΨΣ.

Οι διαταραχές αντίληψης και η μαγική σκέψη 
που απαντώνται σε μη άρρωστο πληθυσμό (non-ill 
population) και συχνά σε εφήβους, θα έπρεπε να λη-
φθούν υπόψη στη διαφοροδιαγνωστική διαδικασία. 

Η χρήση ουσιών είναι συχνή σε άτομα με ΕΨΣ. Στην 
περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει μια προσεκτική εκτί-
μηση της κατάστασης ούτως ώστε να διαπιστωθεί αν 
τα συμπτώματα οφείλονται ή όχι στη χρήση ουσιών 
(κριτήριο Ε).

Άτομα με ιστορικό διαταραχών στην προσοχή, δεν 
αποκλείεται να εμφανίσουν ΕΨΣ. Διαταραχές στη δυ-
νατότητα προσοχής μπορεί είτε να είναι πρόδρομα 
συμπτώματα ΕΨΣ ή να είναι συννοσηρή κατάσταση 
με αυτήν.16,17,20,21

Συννοσηρότητα

Σε πρόσφατες μελέτες φάνηκε ότι τα άτομα με ΕΨΣ 
πολύ συχνά εμφανίζουν συμπτώματα και από άλλες 
ψυχιατρικές καταστάσεις. Έτσι 76% περίπου έχει και 
άλλη κλινική διάγνωση. Περίπου 40% εμφανίζουν 
κατάθλιψη και 8% αγχώδεις διαταραχές ως συνοδές 
καταστάσεις.

Οι καταστάσεις αυτές αυξάνουν τον κίνδυνο αυ-
τοκτονικότητας, αυξάνουν την αβουλησία και την α-
πάθεια όπως και τη γενικότερη αποδιοργάνωση του 
ατόμου.

Παρόλο που οι συννοσηρές καταστάσεις μειώνουν 
ακόμα περισσότερο την ήδη επηρεασμένη λειτουρ-
γικότητα του ατόμου, δεν φαίνεται να σχετίζονται με 
την πιθανή μετάβαση στην ψύχωση.22,23

Η μετάβαση σε ψυχωσικές καταστάσεις

Προκειμένου να συγκεντρωθούν έγκυρες πλη-
ροφορίες σχετικά με τη μετάβαση των ατόμων σε 
ψυχωσικές καταστάσεις, για τα βιολογικά δεδομένα 
αλλά και τις θεραπευτικές παρεμβάσεις που εφαρ-
μόζονται, έγινε συλλογή δεδομένων από το PubMed 
για το διάστημα 2010–2016 χρησιμοποιώντας τις 
λέξεις κλειδιά: Attenuated Psychosis Syndrome or 
Psychosis Risk syndrome, review articles, meta-anal-
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ysis, therapeutic interventions. Ακόμη, συλλέχθηκαν 
πρόσθετες πληροφορίες από βιβλιογραφικές αναφο-
ρές και άλλες πηγές (βιβλία κ.ά.). 

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία που συλλέχθηκαν πα-
ρατίθενται παρακάτω.

Ένα σημαντικό ποσοστό των ανθρώπων με υψηλό 
κίνδυνο ψύχωσης (Ultra-High Risk-UHR) θα αναπτύξει 
μια ψυχωσική διαταραχή με την πάροδο του χρόνου. 
Ωστόσο, τα δεδομένα για τον κίνδυνο της μετάβασης 
σε ψύχωση ποικίλλουν μεταξύ των ερευνητικών κέν-
τρων λόγω ετερογένειας του UHR πληθυσμού, του 
βαθμού εκπαίδευσης των ειδικών ψυχικής υγείας 
σε κάθε κέντρο αλλά και της διαφορετικότητας στη 
μεθοδολογία των ερευνών. Έτσι, τα υπάρχοντα δεδο-
μένα χρήζουν εμπλουτισμού και η περαιτέρω μελέτη 
θα βοηθήσει στην κατανόηση της έναρξης και εξέλι-
ξης της διαταραχής.2

Τα ποσοστά μετάβασης σε ψύχωση στους πληθυ-
σμούς λίαν υψηλού κινδύνου ή τους χαρακτηριζόμε-
νους ως προδρομική ψυχωσική συνδρομή, οι οποί-
οι επιλέγονται με μια τακτική, η οποία ονομάζεται 
στρατηγική πλησιάσματος (close in strategy), έχουν 
μεγάλη διακύμανση, από 10% έως 50%, για το πρώ-
το έτος, ένας κίνδυνος που είναι 200 έως 1000 φορές 
μεγαλύτερος σε σχέση με του γενικού πληθυσμού.2

Σε μετα-ανάλυση 27 εργασιών δημοσιευμένων 
από το 1996 έως το 2011 ενός συνόλου 2502 ασθε-
νών, βρέθηκε πως 18% των UHR ατόμων θα πληρούν 
κριτήρια ψύχωσης σε 6 μήνες, ενώ το ποσοστό αυ-
ξάνεται σε 22% σε έναν χρόνο, 29% σε δύο χρόνια 
και 36% σε παρακολούθηση τριών ετών. Τα ποσοστά 
που προκύπτουν από τις μελέτες αυτές, είναι αρκετά 
μεγαλύτερα από τα ποσοστά που συναντάμε στον 
γενικό πληθυσμό όπου η ετήσια επίπτωση της σχιζο-
φρένειας είναι 0,015% περίπου.24,25

Σε άλλη μετα-ανάλυση 23 μελετών με 2182 άτομα 
UHR, φάνηκε πως 26% εκδήλωσαν ψυχωσική διατα-
ραχή σε διάστημα 2,5 ετών περίπου. Από τα άτομα 
αυτά, το 73% είχε συμπτώματα του σχιζοφρενικού 
φάσματος (σχιζοφρένεια, σχιζοσυναισθηματική και 
σχιζοφρενικόμορφη διαταραχή), ενώ το 11% εμφά-
νισε κατάθλιψη με ψυχωσικά στοιχεία και διπολική 
διαταραχή με ψυχωσικά επίσης στοιχεία.26

Ελλιπή είναι τα στοιχεία για την πορεία των UHR 
μετά τα τρία χρόνια παρακολούθησης. Φαίνεται ότι 
ο μεγαλύτερος κίνδυνος μετάβασης σε ψύχωση υ-
πάρχει στα δύο πρώτα χρόνια μετά την πρώτη επα-
φή των ατόμων αυτών με μονάδες υγείας. Εντούτοις, 

η πιθανότητα μετάβασης παραμένει υψηλή και δέκα 
χρόνια μετά. Οι κύριοι παράγοντες που δείχνουν να 
επηρεάζουν τη μετάβαση στην ψύχωση είναι η διάρ-
κεια των συμπτωμάτων πριν την παρέμβαση, τα αρ-
νητικά συμπτώματα και οι διαταραχές στο περιεχό-
μενο της σκέψης.27

Ένα ποσοστό των UHR πληθυσμών, της τάξης περί-
που 76%, δεν θα μεταβεί σε κάποια ψυχωσική κατά-
σταση σύμφωνα με μια μελέτη παρακολούθησης δι-
άρκειας από 6 έως 40 μήνες. Το στοιχείο αυτό εγείρει 
προβληματισμούς για τα άτομα της ομάδας υψηλού 
κινδύνου, μιας και σε αυτά περιλαμβάνεται ένα με-
γάλο ποσοστό ατόμων τα οποία δεν θα αναπτύξουν 
στο μέλλον μείζονα ψυχοπαθολογία.28

Βιολογικά δεδομένα

Η ανεύρεση ειδικών βιολογικών δεικτών οι οποίοι 
να χαρακτηρίζουν UHR άτομα ή άτομα με πρόδρο-
μη ψυχωσική συμπτωματολογία, θα ήταν ιδιαίτερα 
χρήσιμη τόσο για την κατανόηση της φύσης και της 
εξέλιξης της διαταραχής όσο και για τον σχεδιασμό 
πρώιμων παρεμβάσεων και θεραπειών.

Πρόσφατες μελέτες νευροαπεικόνισης υποδηλώ-
νουν ότι υπάρχουν ογκομετρικές διαφορές μεταξύ 
των UHR ατόμων που αργότερα αναπτύσσουν ψυ-
χωσική διαταραχή και σε εκείνους που δεν αναπτύσ-
σουν. Ωστόσο, τα δείγματα που εξετάστηκαν μέχρι 
σήμερα ήταν μικρά και περαιτέρω έρευνα είναι απα-
ραίτητη. 

Σε μελέτη που εξέτασε και συνέκρινε συνολικά 
182 άτομα σε εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο για ψύχω-
ση (UHR) και 167 υγιείς μάρτυρες από 5 διαφορετι-
κά κέντρα με τη μέθοδο voxel-based morphometry 
(VBM), φάνηκε πως τα UHR άτομα έχουν μικρότερο 
όγκο φαιάς ουσίας μετωπιαία αμφοτερόπλευρα α-
πό τα άτομα ελέγχου. Επίσης τα 48 άτομα UHR που 
αργότερα εμφάνισαν ψύχωση (26,6%) είχαν ελαττω-
μένο όγκο φαιάς ουσίας στον αριστερό παραϊπποκά-
μπειο φλοιό σε σχέση με τα άτομα UHR τα οποία δεν 
ανέπτυξαν ψύχωση σε μελέτη 2 ετών.29

Άλλες εργασίες δείχνουν πως ανωμαλίες στη φαιά 
ουσία της Νήσου του Rail, μπορεί να αντανακλά προ-
ϋπάρχουσα ευαλωτότητα ως προς την έναρξη ψύχω-
σης και πως υπάρχουν επίσης προοδευτικές αλλαγές 
του φλοιού της νησίδας κατά τη διάρκεια της μετα-
βατικής περιόδου στην ψύχωση.30
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Μελέτες με MRI εγκεφάλου σε UHR άτομα δείχνουν 
ανωμαλίες στον όγκο του ιπποκάμπου, μεγαλύτερο 
όγκο της υπόφυσης και μειωμένο πάχος της έκφυσης 
του μεταιχμιακού πρόσθιου φλοιού του προσαγωγί-
ου σε UHR πληθυσμούς.31–33

Επίσης, άλλες MRI μελέτες δείχνουν πως UHR πλη-
θυσμοί έχουν δομικές και λειτουργικές ανωμαλίες 
στην άνω κροταφική έλικα, ειδικά στο αριστερό ημι-
σφαίριο, πριν την έναρξη ψυχωσικών συμπτωμάτων. 
Επιπλέον θεωρείται πως κάποια προοδευτική παθο-
λογική διαδικασία λαμβάνει χώρα στην άνω κροτα-
φική έλικα, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται ελλείμ-
ματα στην κοινωνική λειτουργικότητα πριν την έναρ-
ξη της ψύχωσης.34

Μακροπρόθεσμα, επανεξέταση ατόμων που ανέ-
πτυξαν ψύχωση έδειξε μείωση της φαιάς ουσίας 
στον παρεγκεφαλιδικό, αριστερό παραϊπποκάμπειο, 
έξω κροταφο-ινιακό, κογχομετωπιαίο φλοιό και στην 
έλικα του προσαγωγίου. Οι μακροπρόθεσμες αλλα-
γές σε εκείνους που δεν ανέπτυξαν ψύχωση περιορί-
στηκαν στην παρεγκεφαλίδα.2

Φαίνεται λοιπόν ότι, αρχικά η μείωση του όγκου 
της φαιάς ουσίας μετωπιαία αμφοτερόπλευρα, οι 
ανωμαλίες της φαιάς ουσίας της Νήσου του Rail, α-
νωμαλίες στον όγκο του ιπποκάμπου, ο μεγαλύτερος 
όγκος υπόφυσης, το μειωμένο πάχος της έκφυσης 
του μεταιχμιακού πρόσθιου φλοιού του προσαγω-
γίου, όπως και αλλαγές στην άνω κροταφική έλικα, 
του αριστερού κυρίως ημισφαιρίου, αποτελούν εν-
δείξεις αυξημένης ευαλωτότητας των ατόμων προς 
ψύχωση. Η μετάβαση σε ψύχωση συνοδεύεται από 
ελαττωμένο όγκο φαιάς ουσίας της έλικας του προ-
σαγωγίου, του έξω κροταφο-ινιακού, του αριστερού 
παραϊπποκάμπειου, του παρεγκεφαλιδικού και του 
κογχομετωπιαίου φλοιού. 

Έρευνες με fMRI UHR πληθυσμών σε σύγκριση με 
τις ομάδες ελέγχου, δείχνουν πως οι πληθυσμοί υψη-
λού κινδύνου έχουν μειωμένη νευρωνική ενεργοποί-
ηση στην αριστερή κατώτερη μετωπιαία έλικα (πε-
ριοχή Brodmann) και σε ένα σύμπλεγμα συνδέσεων 
ανάμεσα στην έσω μετωπιαία έλικα, στην άνω μετω-
πιαία έλικα και στην αριστερή μοίρα της έλικας του 
προσαγωγίου.34–37

Αιμοδυναμικές μετρήσεις που έγιναν με φασμα-
τοσκοπία υπερύθρου (Multichannel near-infrared 
spectroscopy, NIRS), δείχνουν σταδιακά χαμηλότερη 
ενεργοποίηση του προμετωπιαίου φλοιού πλαγιοκοι-
λιακά και στο πρόσθιο τμήμα του κροταφικού φλοι-

ού στα διάφορα στάδια της νόσου (ομάδες υψηλού 
κινδύνου, ομάδες με πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο, ο-
μάδες με χρόνια σχιζοφρένεια). Η μέθοδος NIRS θα 
μπορούσε στο μέλλον να χρησιμοποιηθεί ως εργα-
λείο σε μια προσπάθεια ανεύρεσης πιθανών βιοδει-
κτών για την πρόβλεψη της έναρξης της ψύχωσης.38

Έρευνες με τη χρήση Magnetic Resonance Spectro -
scopy (MRS), έχουν δείξει γενικά ότι υπάρχουν αλλα-
γές στη χημεία του εγκεφάλου των ασθενών με σχιζο-
φρένεια. Σε πληθυσμούς UHR έχουν βρεθεί σημαντι-
κές αυξήσεις των κλασμάτων Ν-Ακετυλασπαρτάτης 
(NAA)/κρεατινίνης και χολίνης/κρεατινίνης στον Έξω 
Ραχιαίο Προμετωπιαίο Φλοιό, εύρημα το οποίο ερ-
μηνεύθηκε ως μείωση της κρεατινίνης και συνεπώς 
δείγμα μειωμένου μεταβολισμού στο σημείο αυτό 
του εγκέφαλου.35

Σε πρόσφατη μελέτη με H-Magnetic Resonance 
Spectroscopy (1H-MRS) βρέθηκε ότι η χρονιότητα 
της σχιζοφρένειας σχετίζεται με μειωμένα επίπεδα 
γλουταμινικού και γλουταμίνης (Glx) όπως και μει-
ωμένα επίπεδα Ν-Ακετυλασπαρτάτης(ΝΑΑ) στον 
προμετωπιαίο φλοιό. Από την άλλη πλευρά, ο πλη-
θυσμός UHR εμφάνισε αυξημένα επίπεδα προμετω-
πιαίου Glx και ΝΑΑ. Τα αποτελέσματα αυτά μπορεί 
να υποδεικνύουν μία αρχική αύξηση Glx και ΝΑΑ και 
επακόλουθη μείωση κατά τη διάρκεια της εξέλιξης α-
σθένειας που μπορεί να σχετίζονται με νευροτοξικές 
επιδράσεις του γλουταμινικού.36

Ψυχοφυσιολογικοί δείκτες όπως η έκλυση του προ-
κλητού δυναμικού P50 και η κυματομορφή ΜΜΝ 
(Mismatch Negativity), έχουν χρησιμοποιηθεί σε πλη-
θυσμούς με υποθετικά πρόδρομα συμπτώματα (at-
risk subjects) και UHR πληθυσμούς. Τα αποτελέσματα 
των μελετών δίνουν ενδιαφέροντα στοιχεία για την 
προγνωστική αξία των εργαλείων αυτών, γεγονός 
που ενθαρρύνει την περαιτέρω έρευνα με αυτά.39–43

Πρόσφατα η έρευνα έχει στραφεί και σε γενετικούς 
δείκτες ευαλωτότητας σε UHR πληθυσμούς σε συν-
δυασμό με κλινικές παραμέτρους με ενθαρρυντικά 
αποτελέσματα.44

Θεραπευτικές παρεμβάσεις

Πλήθος παρεμβάσεων έχουν δοκιμαστεί έως σήμε-
ρα σε πληθυσμούς UHR με σκοπό να βελτιώσουν την 
κλινική εικόνα των ατόμων αυτών, να καθυστερή-
σουν η ακόμα και να αποτρέψουν την εμφάνιση ενός 
ψυχωσικού επεισοδίου.45,46
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Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν: (α) χορήγηση 
φαρμάκων, κυρίως άτυπων αντιψυχωσικών ή αντι-
καταθλιπτικών, (β) χορήγηση μη φαρμακευτικών 
σκευασμάτων (π.χ. Ω-3 λιπαρά οξέα), (γ) ψυχοθερα-
πευτικές παρεμβάσεις (CBT) και (δ) συνδυασμό των 
παραπάνω.

Μελέτες με χορήγηση χαμηλών δόσεων ρισπε-
ριδόνης (1–2 mg/ημ.) σε συνδυασμό συνήθως με 
γνωσιακή ψυχοθεραπεία (CBT) έδειξαν σχετική απο-
τελεσματικότητα ως προς τη μετάβαση σε ψύχωση 
αφήνοντας όμως ερωτήματα ως προς τη χρησιμότη-
τα της προληπτικής χρήσης της σε πληθυσμούς υψη-
λού κινδύνου. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η 
χρήση αντιψυχωσικών φαρμάκων σε πρώιμα στάδια 
μπορεί να οδηγήσει σε γρήγορη έναρξη ψύχωσης με 
την απόσυρση των φαρμάκων λόγω υπερευαισθητο-
ποίησης των ντοπαμινεργικών υποδοχέων.47–49

Η ολανζαπίνη σε δόσεις 5–10 mg/ημ. έχει επίσης 
δοκιμαστεί δίνοντας μεν μικρή αποτελεσματικό-
τητα ως προς τη μετάβαση σε ψύχωση, επέφερε 
όμως σημαντική μείωση στη σοβαρότητα των «θε-
τικών» πρόδρομων συμπτωμάτων (αντιληπτικές 
διαταραχές, καχυποψία, ασυνήθιστο περιεχόμενο 
της σκέψης). Παράλληλα είχε αρκετές ανεπιθύμητες 
ενέργειες (π.χ. αύξηση βάρους), γεγονός το οποίο 
καθιστά την προληπτική χρήση της ολανζαπίνης 
αμφιλεγόμενη.50

Θετικά, όχι πάντως θεαματικά αποτελέσματα, έδει-
ξαν επίσης μελέτες με αριπιπραζόλη και αμιλσουλ-
πρίδη, σε μικρά όμως δείγματα πληθυσμού με πρό-
δρομα συμπτώματα ψύχωσης, ανοίγοντας χώρο για 
περαιτέρω μελέτη των ουσιών αυτών.51,52

Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα φαίνεται να ασκούν 
κάποια θετική επίδραση στην πρόληψη της ψύχωσης 
σε UHR πληθυσμούς, κυρίως βελτιώνοντας τα συναι-
σθήματα και λειτουργώντας ως anti-stress παράγο-
ντες.53,54

Ενδιαφέροντα αποτελέσματα φαίνεται να δίνουν 
μελέτες όπου χρησιμοποιήθηκαν Ω-3 πολυακόρε-
στα λιπαρά οξέα (1,2 g/ημ). Η χορήγησή τους δεί-
χνει να έχει προστατευτικό χαρακτήρα, «εμποδίζει» 
τη μετάβαση σε ψύχωση και βοηθάει στη βελτίωση 
της λειτουργικότητας των UHR πληθυσμών χωρίς α-
νεπιθύμητες ενέργειες. Τα ω-3 λιπαρά κινητοποιούν 
αντιοξειδωτικούς και αντιαποπτωτικούς παράγοντες 
συμβάλλοντας στη νευροπροστασία.45,55,56

Άλλες ουσίες οι οποίες θεωρητικά μπορούν να 
δράσουν νευροπροστατευτικά (π.χ. γλυκίνη, λίθιο) 

έχουν δοκιμαστεί σε κάποιες μελέτες με μέτρια απο-
τελέσματα.57,58

Ουσίες οι οποίες έχουν διερευνηθεί κατά καιρούς 
είναι οι «γνωσιακοί ενισχυτές» (cognitive enhancers), 
όπως οι αναστολείς της χοληνεστεράσης, οι αναστο-
λείς της κατεχολ-ο-μεθυλοτρανσφεράσης (COMT), η 
νικοτίνη, οι νικοτινικοί ανταγωνιστές, τα ψυχοδιεγερ-
τικά, 5-HT2A ανταγωνιστές κ.ά.2

Η πιο συχνή ψυχοθεραπευτική παρέμβαση που 
χρησιμοποιείται με θετικά αποτελέσματα είτε μόνη 
της είτε σε συνδυασμό με χαμηλές δόσεις αντιψυχω-
σικών είναι η γνωσιακή-συμπεριφορική ψυχοθερα-
πεία (CBT).45,46,59,60

Οι Collins και Addington έχουν προτείνει επίσης 
ένα μοντέλο οικογενειακής παρέμβασης τεσσάρων 
σταδίων για άτομα UHR.61

Αρκετά επίσης προγράμματα ψυχοκοινωνικών πα-
ρεμβάσεων όπως το PACE, το PRIME, το EDIT, το FETZ 
έχουν λειτουργήσει κατά καιρούς.2

Στις μέρες μας, εφαρμόζεται σε ευρύτατο επίπεδο 
διεθνώς, το «κλινικό μοντέλο διαβαθμισμένης αντι-
μετώπισης της ψύχωσης (Clinical Staging Model) που 
βασίζεται σε ανάλογα μοντέλα πρώιμης αντιμετώπι-
σης (πρόληψης) σωματικών νοσημάτων.62,63 Έτσι, οι 
αρχικές παρεμβάσεις προτείνεται να είναι ήπιες και 
λιγότερο επιθετικές εστιάζοντας στις ψυχοκοινωνι-
κές, ψυχοεκπαιδευτικές, ψυχοθεραπευτικές παρεμ-
βάσεις ή/και στη χορήγηση ω-3 λιπαρών οξέων που 
δεν εμφανίζουν ανεπιθύμητες ενέργειες και έχουν 
πολλαπλή ωφελιμότητα. Εν συνεχεία, συνίσταται 
ήπια αντικαταθλιπτική αγωγή και ενδεχομένως αν 
χρειαστεί, χορηγούνται χαμηλές δόσεις άτυπων αντι-
ψυχωσικών.

Η Μονάδα Πρώιμης Παρέμβασης
στην Ψύχωση, του Αιγινητείου Νοσοκομείου

Στην Ελλάδα λειτουργεί το ειδικό εξωτερικό ιατρείο 
πρώιμης παρέμβασης στην ψύχωση, της Α΄ Ψυχια τρι-
κής Κλινικής ΕΚΠΑ του Αιγινητείου Νοσο κομείου από 
τον Μάρτιο του 2012. Το ιατρείο αποτελεί την πρώτη 
δομή στην Ελλάδα που έδωσε έμφαση στην ανίχνευ-
ση και παρακολούθηση περιστατικών λίαν υψηλού 
κινδύνου για ψύχωση, με τη χρήση ψυχομετρικών 
ερ γαλείων τα οποία μεταφράστηκαν και σταθμί-
στηκαν στην ελληνική γλώσσα, όπως η CAARMS και 
το Schizophrenia Proneness Instrument for Adults 
(SPI-A),64,65 καθώς και με τη χρήση τών υπό μελέτη 
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κριτηρίων κατά DSM-V για εξασθενημένη ψυχωσική 
συνδρομή.2

Ο αρχικός προσανατολισμός της λειτουργίας του 
ιατρείου αφορούσε στη συνεργασία με δομές πρω-
τοβάθμιας παρέμβασης και με συλλόγους συγγενών 
ψυχικά πασχόντων για παραπομπή νέων ατόμων 
(17–40 ετών) με κληρονομικό ιστορικό συγγενούς με 
ψύχωση, έκπτωση λειτουργικότητας και ήπια σε συ-
χνότητα και ένταση συμπτώματα, κυρίως θετικά, τα 
οποία δεν αρκούν για διάγνωση πρώτου ψυχωσικού 
επεισοδίου. 

Στα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας του ιατρείου 
εκτιμήθηκαν και παρακολουθήθηκαν 65 άτομα, εκ 
των οποίων 26 (40%) πληρούσαν κριτήρια λίαν υψη-
λού κινδύνου για ψύχωση και 17 (29%) παρουσίαζαν 
πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο κατά την πρώτη επαφή. 
Πέντε από τα λίαν υψηλού κινδύνου περιστατικά έ-
καναν μετάβαση στην ψύχωση (19,2%). Δύο από τα 
17 πρώτα ψυχωσικά υποτροπίασαν σε δύο χρόνια 
παρακολούθησης (11,7%). 

Από το 2015, στο πλαίσιο της ίδιας κλινικής, έχει 
ανα πτυχθεί ένα ευρύτερο δίκτυο για πρώιμη παρέμ-
βαση στην ψύχωση, το οποίο περιλαμβάνει το ειδι-
κό ιατρείο, κλίνες σε κλειστό τμήμα και Νοσοκομείο 
Ημέρας. Το δίκτυο έχει συνεργασία με μια σειρά από 
ψυχιατρικές κλινικές άλλων νοσοκομείων, όπως του 
414 στρατιωτικού νοσοκομείου, του Νοσοκομείου 
«Αττικόν», του Νοσοκομείου Σωτηρία κ.ο.κ. 

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του δικτύου πρώιμης 
παρέμβασης δίνεται έμφαση στην ολοκληρωμένη 
αντιμετώπιση, παρακολούθηση και διερεύνηση ως 
προς ποικίλες παραμέτρους ατόμων με πρώτο ψυχω-
σικό επεισόδιο. Έτσι, στο πλαίσιο της λειτουργίας του 
ιατρείου πρώιμης παρέμβασης, στα πέντε έτη της 
λειτουργίας του έχουν εξετασθεί πλέον 113 περιστα-
τικά, εκ των οποίων τα 33 κατά την πρώτη συνέντευ-
ξη ήταν λίαν υψηλού κινδύνου για ψύχωση (29%) και 
58 (51%) πληρούσαν κριτήρια πρώτου ψυχωσικού 
επεισοδίου, ενώ το σύνολο των επισκέψεων στο ια-
τρείο είναι 809.64

Άλλες δομές πρώιμης παρέμβασης στην Ελλάδα, 
όπως της Β΄ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλι νι-
κής ΕΚΠΑ του Νοσοκομείου «Αττικόν» ή της Πανε-
πιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής των Ιωαννίνων, 
της Θεσσα λο νίκης ή των Πατρών, επικεντρώνονται, 
κατά κύριο λόγο, στο πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο, με 
στόχο τη μείωση του χρόνου της μη-θεραπευόμενης 
ψύχωσης, τη θεραπευτική αντιμετώπισή ή τη διερεύ-

νηση ως προς ποικίλες παραμέτρους ανάλογων περι-
στατικών.64

Συμπεράσματα-Προβληματισμοί 

Τα άτομα με ΕΨΣ αποτελούν έναν ετερογενή πλη-
θυσμό με σημαντικές διαφοροποιήσεις σε επίπεδο 
ψυχοπαθολογίας, βιολογικών παραμέτρων, απάντη-
ση σε θεραπευτικές παρεμβάσεις και εξέλιξη στον 
χρόνο. 

Έτσι, πολλοί υποστηρίζουν ότι η νέα αυτή κατη-
γορία στερείται εγκυρότητας σε επίπεδο όψεως-πε-
ριγραφικής (face-descriptive validity) αλλά και προ-
γνωστικής εγκυρότητας (predictive validity). Ακόμη, 
πολλοί θέτουν βιοηθικά θέματα, κυρίως σε σχέση με 
τον στιγματισμό ή τη φαρμακοθεραπεία που λαμβά-
νουν αυτά τα άτομα. Εντούτοις, οι άνθρωποι αυτοί 
παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες σε κοινωνικο-
επαγγελματικό και γνωσιακό επίπεδο που χρήζουν 
αντιμετώπισης. Ακόμη, ένα μέρος των ατόμων αυ-
τών φαίνεται να βρίσκεται στη διαδρομή ενός «συ-
νεχούς» (continuum) προς τη ψύχωση. Είναι προφα-
νές ότι χρειάζεται εφαρμογή ειδικών παρεμβάσεων 
προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής των 
ατόμων αυτών και στην καλύτερη περίπτωση να 
απο τραπεί η εξέλιξή τους σε πλήρη ψύχωση. Ένα ε-
πιπλέον πλεονέκτημα της ανίχνευσης πληθυσμών 
ατόμων, τα οποία ανήκουν στη νέα αυτή προτεινό-
μενη κατηγορία, είναι το γεγονός ότι για εκείνους, οι 
οποίοι θα ξεκινήσουν πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο, 
ο χρόνος μη θεραπευόμενης ψύχωσης, (duration of 
untreated psychosis, DUP), είναι μηδενικός, με όλες 
τις θετικές συνέπειες, τις οποίες μπορεί να έχει αυτή 
η προοπτική για την πορεία και πρόγνωση των ατό-
μων αυτών.

Βέβαια, υπάρχουν πολλά ερωτήματα τα οποία θα 
πρέπει να βρουν απαντήσεις: (α) Για πόσο χρονικό 
διάστημα θα πρέπει να συνεχιστεί η θεραπευτική 
παρέμβαση; (β) Σε ποιον βαθμό οι διάφορες θερα-
πευτικές παρεμβάσεις γίνονται αποδεκτές από τους 
ασθενείς, την οικογένεια και το ευρύτερο κοινωνικό 
περιβάλλον; (γ) Με ποιον τρόπο θα αποφύγουμε τον 
στιγματισμό ατόμων που ενδεχομένως, ποτέ δεν 
θα μεταπέσουν σε ψύχωση; (δ) Υπάρχει δυνατότητα 
εντόπισης κλινικών ή/και βιολογικών παραγόντων 
που ενδεχομένως θα καθορίσουν τις ειδικές θερα-
πευτικές παρεμβάσεις ή/και θα αποτρέψουν την εξέ-
λιξη σε ψύχωση;18,45,46,66–69
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In recent years an increasing number of studies focus on the issue of early diagnosis and intervention. 
At the same time, a large number of special service units for early psychosis have been established 
around the world especially in Australia, USA, UK, Germany etc. Recently, similar units operate in Greece 
also. The Diagnostic Manual of Mental Disorders of the American Psychiatric Association in its latest edi-
tion in 2013 (DSM-5), introduced the category "Attenuated Psychosis Syndrome" (APS) for people with 
early psychotic experiences in the section: "Conditions for further study '. This new category has spe-
cific criteria and describes a situation, in which a person displays psychotic symptoms in an attenuated 
form, with quite unaffected reality testing, but not qualifying a diagnosis of schizophrenic spectrum. 
The clinical expression of APS should be differentiated with several well known psychiatric disorders 
such as: brief psychotic disorder, schizotypal personality disorder, major depression with psychotic fea-
tures, adolescence adjustment disorders, drug use, etc. The "Attenuated Psychosis Syndrome" occurs 
mainly in adolescence and in young adulthood. The mean percentage of transition to psychosis for 
these individuals is estimated at 36%, three years after the onset of initial symptoms, while the risk of 
transition to psychosis, although smaller, seems to remain up to ten years later. For some other indi-
viduals, transition to other psychiatric disorders occurs, such as depression with psychotic elements, or 
bipolar disorder, while a significant number of them will not transmit to even more serious disorders. 
At the biological level, studies focused in brain’s neuroimaging, suggest significant volumetric differ-
ences among people at high risk for psychosis who later develop psychosis compared to those who 
don’t, while studies of psychophysiological indicators or / and genetic markers show promising results 
for the identification of relevant parameters indicating the transition to psychosis. Αlthough an hetero-
geneous population, people with APS, show significant difficulties in social, professional and cognitive 
level, that should be therapeutically addressed. In an attempt to improve the clinical status of these 
individuals, to delay or even to prevent a psychotic episode, a series of interventions have been used by 
psychiatrists. These interventions include: (a) administration of drugs, especially atypical antipsychotics 
or antidepressants in low dosage, (b) administration of non-pharmaceutical supplements (e.g. omega-3 
), (c) psychotherapeutic interventions, mainly cognitive behavior therapy and (d) a combination of the 
above. Many questions need to be answered such as, the period of therapeutic intervention, identifica-
tion of indicators (biological or/and clinical) that may determine the most suited for the APS individuals 
therapeutic interventions or, that may foresee, to prevent the transition to psychosis. Thus, the continu-
ation of research in populations of APS individuals in multiple levels is necessary. 

Key words: Attenuated psychosis syndrome, differential diagnosis, biological data, therapeutic inter-
ventions.
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