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Αθηέρφζε
ηε ζηηγκή γλσξηκίαο κνπ
κε ηνλ Νηθόιαν Παπαληθνιάνπ,
πνπ απεηέιεζε νξόζεκν δσήο…
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Δσταρηζηίες
Δθηείλσ επραξηζηίεο πξνο ηνλ θαζεγεηή κνπ Ησάλλε Νέζηνξνο γηα ηελ νπζηαζηηθή αξσγή
ηνπ ζε απηό ην αθαδεκατθό ηαμίδη, θαζώο θαη γηα ηελ εκπηζηνζύλε πνπ έδεημε ζην πξόζσπν
κνπ. Κπξίσο δε ηνλ επραξηζηώ από ςπρήο δηόηη, σο παλεπηζηεκηαθόο κνπ δάζθαινο, κέζα
από ηηο γόληκεο ζπδεηήζεηο ζην πιαίζην ηαθηηθώλ παλεπηζηεκηαθώλ παξαδόζεσλ θαη
ζεκηλαξίσλ, ράξαμε λέεο λνεηηθέο δηαδξνκέο ζηελ εμέιημε ηεο ζθέςεο κνπ.
Οκνίσο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο εηιηθξηλείο θαη ζεξκέο επραξηζηίεο κνπ ζε όζνπο
ζπλέβαιαλ, ν θαζέλαο δηαθξηηά, ζην λα ιάβεη ην αλά ρείξαο πόλεκα ηελ παξνύζα κνξθή.
ην ζύληξνθν κνπ Αιέμαλδξν Καιαβξή γηα ηε ζύλνιε ππνζηήξημε θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ
πιεξνθνξηαθνύ πιηθνύ.
ηνλ εθιεθηό θίιν Νηθόιαν Παπαληθνιάνπ γηα ηε κνξθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ.
ην ζπλάδειθν Μαλώιε Κνπγηνπκδόγινπ γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο
πξνζπάζεηαο.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Αληηθείκελν κειέηεο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη νη ςπρσζηθέο εθδειώζεηο, κε εζηίαζε ζηε
ζρηδνθξέλεηα. Χο εξεπλεηηθόο ζθνπόο ηίζεηαη ε δηεξεύλεζε ησλ αηηηώλ ηεο ζρηδνθξέλεηαο,
ησλ παξαγόλησλ πνπ ζπλδξάκνπλ ζηελ εκθάληζή θαη ζηελ πνξείαο εμέιημεο απηήο, όπσο
θαηαγξάθνληαη ζηε ζύγρξνλε βηβιηνγξαθία. Δμεηάδεη ηηο πξννπηηθέο θαηαλόεζεο ηεο λόζνπ
θαη ηελ αμία ησλ ζεξαπεπηηθώλ ηεο κέζσλ. Δπάιιεια, αλαδεηά ελαιιαθηηθέο δηαζηάζεηο ηεο
ζρηδνθξέλεηαο πνπ δηεπξύλνπλ ηε ζύγρξνλε θαη νιηζηηθή θαηαλόεζε ηεο. ην πξώην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε θιηληθή ζπκπησκαηνινγία ηεο λόζνπ θαη πεξηγξάθνληαη νη βαζηθέο
αηηηνινγηθέο ππνζέζεηο εθδήισζεο ηεο. ην δεύηεξν θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ηόζν ζηε
βηνινγηθή όζν θαη ζηελ ςπρνινγηθή ζύιιεςε ηεο ζρηδνθξέλεηαο θαη ζην πώο απηέο αζθνύλ
δηαθνξεηηθή επίδξαζε ζηελ θαηαλόεζε ηεο. ην ηξίην, παξαηίζεηαη εθηελήο αλαζθόπεζε
επηζηεκνληθώλ κειεηώλ πνπ παξνπζηάδνπλ ελζαξξπληηθά δεδνκέλα σο πξνο ηελ αλάθακςε
αζζελώλ κε ζρηδνθξέλεηα. Σν θεθάιαην νινθιεξώλεηαη εμεηάδνληαο ηελ πνξεία αζζελώλ ζε
πιήξε αλάθακςε θαη ησλ πνηθίισλ παξακέηξσλ πνπ ζπκπιέθνληαη κε απηήλ. ην ηέηαξην
θεθάιαην δηεξεπλάηαη ε αμία ηεο καθξνπξόζεζκεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ αληηςπρσζηθώλ
ζηε ζεξαπεία ηεο λόζνπ. ην πέκπην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην πξαγκαηεύεηαη ε επηζηεκνληθή
ππόζεζε, ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη αθνπζηηθέο ςεπδαηζζήζεηο κπνξεί λα γίλνπλ αληηιεπηέο
σο δηαζρηζηηθό θαηλόκελν. Χζηόζν, ην πεξηερόκελό ηνπ επεθηείλεηαη ζηε δηεύξπλζε ηνπ
ξόινπ ηνπ ςπρηθνύ ηξαπκαηηζκνύ θαη ζην πώο απηόο ζπλδξάκεη ζηηο ςπρσηηθέο θαη δηαζρηζηηθέο εθδειώζεηο. ύληνκε αλαθνξά γίλεηαη θαη ζην Γίθηπν Αθνύγνληαο Φσλέο.
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ΔΗΑΓΧΓΖ
ύκθσλα κε ην Γηαγλφζηηθό θαη Σηαηηζηηθό Δγτεηρίδηο, 4ε Έθδοζε (Diagnostic and
Statistical Manual-IV) ηεο Ακεξηθαληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο (American Psychiatric
Association, 1994), ππάξρνπλ ελλέα θαηεγνξίεο δηαηαξαρώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ςύρσζε:
α) ζρηδνθξέλεηα (παξαλνεηδήο ηύπνο, απνδηνξγαλσκέλνο ηύπνο, θαηαηνληθόο ηύπνο, αδηαθνξνπνίεηνο ηύπνο θαη ππνιεηκκαηηθόο ηύπνο), β) ζρηδνθξεληθόκνξθε δηαηαξαρή, γ) ζρηδνζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή, δ) παξαιεξεηηθή δηαηαξαρή, ε) βξαρεία ςπρσηηθή δηαηαξαρή,
ζη) επηλεκόκελε ςπρσηηθή δηαηαξαρή, δ) ςπρσηηθή δηαηαξαρή νθεηιόκελε ζε γεληθή ηαηξηθή
θαηάζηαζε, ε) πξνθαινύκελε από νπζίεο ςπρσηηθή δηαηαξαρή, ζ) ςπρσηηθή δηαηαξαρή κε
πξνζδηνξηδόκελε αιιηώο. Ζ ζρηδνθξέλεηα είλαη ε πιένλ κειεηεκέλε θαη ε ζνβαξόηεξε εμ
απηώλ από άπνςεο επηβάξπλζεο ηνπ πάζρνληνο.
Αλ θαη εληθνύ αξηζκνύ, ε θιηληθή εκπεηξία πηζηνπνηεί όηη ν όξνο ζρηδνθξέλεηα δελ αλαθέξεηαη ζε κία εληαία ςπρνπαζνινγηθή νληόηεηα αιιά ζε έλα εύξνο δηαηαξαρώλ κε κεγάιεο
δηαθπκάλζεηο. Οξηζκέλνη κάιηζηα αληηιακβάλνληαη ηηο δηάθνξεο δηαηαξαρέο σο θάζκα δηαηαξαρώλ ηεο ζρηδνθξέλεηαο (schizophrenia spectrum disorders), αλ θαη ν όξνο πξσηνεκθαλίζηεθε πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα επξήκαηα εξεπλώλ, ηα νπνία
κειέηεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο εθδήισζεο ζρηδνθξέλεηαο ησλ βηνινγηθώλ γνλέσλ ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζήο ηεο ζε απνγόλνπο πνπ είραλ πηνζεηεζεί (Νέζηνξνο, 2012).
Ζ ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο ελ ιόγσ δηαγλσζηηθήο θαηεγνξίαο νκνινγεί ηελ εμέιημε ηεο
έλλνηαο ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Από ηηο πξσηόγνλεο θνηλσλίεο θαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο
αξραηόηεηαο νη ςπρσζηθέο εθδειώζεηο αλάγνλην ζε ππεξθπζηθέο δπλάκεηο, ελώ θαη ε
θαηάιεςε από θαθά πλεύκαηα ζεσξείην γελεζηνπξγόο αηηία ςπρσζηθώλ ζπκπησκάησλ. Ο
πξώηνο πνπ ακθηζβήηεζε ηελ ππεξθπζηθή πξνέιεπζή ηνπο ήηαλ ν Ηππνθξάηεο, ν νπνίνο ηα
απέδσζε ζηελ εγθεθαιηθή δπζιεηηνπξγία πνπ πξνθαινύζε ε δηαηαξαρή ηεο ηζνξξνπίαο
κεηαμύ ησλ ηεζζάξσλ ρπκώλ ηνπ ζώκαηνο (αίκα, θιέγκα, κέιαηλα ρνιή θαη θίηξηλε ρνιή)
(Γαθέξκνο, 2010).
Χζηόζν, ε θιηληθή νληόηεηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο θαζνξίζηεθε γηα πξώηε θνξά από ηνλ
Kraepelin ν νπνίνο πξόηεηλε ηνλ όξν πξώηκε άλνηα (dementia praecox). Σνλ όξν ζρηδνθξέλεηα πξόηεηλε ελ ηέιεη ν Bleuler, ηζρπξηδόκελνο όηη ην ελ ιόγσ ζύλδξνκν δελ παξνπζηαδόηαλ πάληα πξώηκα, νύηε επηδεηλσλόηαλ αλαγθαζηηθά αλεπαλόξζσηα (θάπνηνη παξέκελαλ
ζηαζεξνί, άιινη βειηηώλνληαλ θαη άιινη αξρηθά θαιπηέξεπαλ θαη ζηε ζπλέρεηα ρεηξνηέξεπαλ)
(Υξηζηνπνύινπ, 2008). Σν ηειεπηαίν ζηνηρείν, δειαδή ε κειέηε ηεο πνξεία εμέιημεο ηεο
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λόζνπ θαη ν αληίθηππόο ηεο ζηε δσή ησλ παζρόλησλ (ζηνηρείν κάιινλ αλεπαξθώο κειεηεκέλν θαη ην νπνίν ηειεί ππό πξνθαηάιεςε κε αξλεηηθό πξόζεκν, παξά ηελ πξναλαθεξζείζα
θαίξηα ηνπνζέηεζε ηνπ Bleuler), ζε ζπλδπαζκό κε νξηζκέλα ζεκαίλνληα επίζεο ζέκαηα ηεο
επηζηεκνληθήο έξεπλαο ηεο ζρηδνθξέλεηαο (όπσο ε αμία ηεο καθξνπξόζεζκεο θαξκαθνζεξαπείαο), ζπληζηνύλ ηελ ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. Έηζη, ε ζπλεηζθνξά
ηεο έγθεηηαη ζηελ εμέηαζε ελδηαθεξνπζώλ ζεκαηηθώλ θαη ελαιιαθηηθώλ παξακέηξσλ πνπ
άπηνληαη ησλ ςπρσζηθώλ εθδειώζεσλ θαη ηεο ζρηδνθξέλεηαο, κε ζηόρν ηελ πεξαηηέξσ
δηαζαθήληζε, ηε βαζύηεξε θαηαλόεζε θαζώο θαη ηελ επηζθόπεζε ηεο εμέιημήο ηνπο ζηε
ζύγρξνλε βηβιηνγξαθία.
Ζ εξγαζία απηή μεθηλά κε ηελ πεξηγξαθή ηεο θιηληθήο εηθόλαο θαη ηεο ραξαθηεξηζηηθήο
ζπκπησκαηνινγίαο ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Παξαηίζεληαη θαη αλαιύνληαη ελ ζπληνκία νη
ζεκαληηθόηεξεο αηηηνινγηθέο ππνζέζεηο εθδήισζεο ηεο. Ζ ζπκβνιή ηεο αιιειεπίδξαζεο
θιεξνλνκηθόηεηαο-πεξηβάιινληνο ζηελ αλάδπζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο θαζώο επίζεο θαη ε
λεπξνεπηζηεκνληθή έξεπλα επί ηνπ ζέκαηνο βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο ζπδήηεζεο. ηε
ζπλέρεηα εμεηάδεηαη ε βηνινγηθή θαη ε ςπρνινγηθή πξννπηηθή θαηαλόεζεο ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Μειεηάηαη ε επίδξαζε ηεο πξώηεο ζηηο ζηάζεηο θαη ζηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ
γεληθνύ πιεζπζκνύ σο πξνο ηελ σο άλσ λόζν θαη γίλεηαη αλαθνξά ζε πιήζνο εξεπλεηηθώλ
δεδνκέλσλ πνπ ηελ ηεθκεξηώλνπλ. Πέξαλ ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ, αλαιύνληαη νη δηαθνξεηηθέο πξνεθηάζεηο ηεο βηνινγηθήο θαη ηεο ςπρνινγηθήο θαηαλόεζεο ηεο ζρηδνθξέλεηαο γηα
ηνπο ίδηνπο ηνπο πάζρνληεο, ελώ ιόγνο γίλεηαη θαη γηα ηε ζηξνθή ζηελ ςπρνζεξαπεπηηθή
αληηκεηώπηζε ηεο λόζνπ.
Ζ επόκελε ελόηεηα αλαθέξεηαη ζηελ αλάθακςε από ηε ζρηδνθξέλεηα. ην κεγαιύηεξν
κέξνο ηεο αθηεξώλεηαη ζηελ παξνπζίαζε, αλάιπζε θαη επεμήγεζε ζεηξάο κειεηώλ πνπ
πηζηνπνηνύλ ηελ αλάθακςε παζρόλησλ από απηήλ. Γελ απνζησπώληαη, σζηόζν, επηζηεκνληθέο κειέηεο πνπ ηελ παξνπζηάδνπλ σο κηα δηαηαξαρή κε ζρεηηθά θησρή πξόγλσζε θαη θαθή
έθβαζε. Μεηαμύ άιισλ, ζπδεηείηαη ε δπζθνιία αθξηβνύο θαη ζπλεπνύο θαζνξηζκνύ ηεο
ηειηθήο έθβαζεο ηεο πνξείαο ησλ πξνζώπσλ κε ζρηδνθξεληθή ζπκπησκαηνινγία θαη δηεξεπλάηαη ν θαίξηαο ζεκαζίαο ξόινο ησλ δηαγλσζηηθώλ θξηηεξίσλ ζηελ πξόβιεςε εμέιημεο ηεο
ζρηδνθξέλεηαο. Έπεηηα, αλαπηύζζεηαη ην δήηεκα ηεο πνξείαο ησλ αζζελώλ νη νπνίνη ραξαθηεξίδνληαη σο πιήξνπο αλάθακςεο. Ζ ελόηεηα νινθιεξώλεηαη κε ηελ επηζθόπεζε παξαγόλησλ
πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ πιήξε αλάθακςε δηαγεγλσζκέλσλ, κε ηελ πξναλαθεξζείζα λόζν,
αζζελώλ.
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Αλαθνξά γίλεηαη θαη ζηε καθξνπξόζεζκε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ αληηςπρσζηθώλ ζηε
ζεξαπεία ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Γίλεηαη έθζεζε δεδνκέλσλ πνπ επηβεβαηώλνπλ ηελ αμία ηεο
παξαηεηακέλεο ρξήζεο ησλ αληηςπρσζηθώλ θαξκάθσλ ζηνπο νηθείνπο αζζελείο αιιά θαη
άιισλ πνπ ηελ ακθηζβεηνύλ. Βαζηθό επηρείξεκα ηεο καθξνρξόληαο ρξήζεο ησλ αληηςπρσζηθώλ είλαη ν πεξηνξηζκόο ηνπ θηλδύλνπ ππνηξνπήο. Σν ηειεπηαίν, σζηόζν, αληηηίζεηαη ζην
εύξεκα πνπ ζέιεη ηα πνζνζηά ππνηξνπήο λα κεηώλνληαη ζεκαληηθά κεηά ηνπο έμη κήλεο από
ηε δηαθνπή ηεο αγσγήο ζε απηνύο ηνπο πιεζπζκνύο.
Ζ εξγαζία νινθιεξώλεηαη κε ηε κειέηε ηεο ππόζεζεο πνπ ππνζηεξίδεη ηελ θαηαλόεζε
ησλ αθνπζηηθώλ ςεπδαηζζήζεσλ σο δηαζρηζηηθνύ θαηλνκέλνπ. Ζ ηειεπηαία απνηειεί κηα
θιηληθά ελδηαθέξνπζα εξκελεία ηεο έθθξαζεο ησλ αθνπζηηθώλ ςεπδαηζζήζεσλ. Παξαηίζεληαη κειέηεο ζε ςπρσηηθνύο θαη κε αζζελείο, αιιά θαη ζε κε θιηληθνύο πιεζπζκνύο.
Γηεξεπλάηαη επηζηακέλσο ν ξόινο ηνπ ςπρηθνύ ηξαπκαηηζκνύ θαη ζην πώο απηό ζπλδξάκεη
ζηηο ςπρσηηθέο θαη δηαζρηζηηθέο εθδειώζεηο. Σέινο, παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ην Γίθηπν
Αθνύγνληαο Φσλέο θαη αλαιύνληαη νη επηζηεκνληθέο, ζεσξεηηθέο θαη θιηληθέο ζπληζηώζεο
πνπ ην πιαηζηώλνπλ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ ΚΑΗ ΑΗΣΗΑ ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ
Ζ ζρηδνθξέλεηα εκθαλίδεηαη παληνύ, ζε θάζε κέξνο ηνπ θόζκνπ θαη ζε θάζε πνιηηηζκό.
ύγρξνλα δεδνκέλα θαηαδεηθλύνπλ όηη ε πάζεζε πιήηηεη ην 0,5-1,0% ηνπ παγθόζκηνπ
πιεζπζκνύ (Εεξβήο, 2001). Ζ ύπαξμε αηνκηθώλ δηαθνξώλ αλάκεζα ζηνπο αζζελείο κε
δηάγλσζε ζρηδνθξέλεηαο ππνγξακκίδεη ην επξύ θάζκα ησλ ζπκπησκάησλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ. πλεπώο, αλ θαη ν όξνο ζρηδνθξέλεηα ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά,
νπζηαζηηθά ε αλαθνξά γίλεηαη ζε ζρέζε κε πνηθίιεο δηαηαξαρέο πνπ δηαθνξνπνηνύληαη ζε
επίπεδν ζπκπησκαηνινγίαο θαη αηηηνινγίαο (Υξηζηνπνύινπ, 2008). Χζηόζν, δηαηππώλεηαη
θαη ε άπνςε πνπ ζέιεη ηελ παξαλνεηδή ζρηδνθξέλεηα λα είλαη ν θύξηνο ηύπνο, ελώ νη άιινη
απνηεινύλ κνξθέο ηεο ίδηαο δηαηαξαρήο κε παξαιιαγκέλε θιηληθή εηθόλα (Νέζηνξνο, 2012).
Παξά ηε δπζθνιία αθξηβνύο θαζνξηζκνύ ησλ ηππηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο λόζνπ, απηά
ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ ηελ αθόινπζε ζπκπησκαηνινγία: ςεπδαηζζήζεηο ή δηαηαξαρέο ηεο
αληίιεςεο, παξαηζζήζεηο, δηαηαξαρέο ζηνλ επαγσγηθό ζπιινγηζκό, απνδηνξγαλσκέλν ιόγν
θαη ζπκπεξηθνξά, δηαηαξαρέο ζηνλ έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη δηαηάξαμε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο (Andreasen, 2000). ύκθσλα κε ην DSM-IV, ε δηάγλσζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο ηζρύεη
όηαλ ηα ζπκπηώκαηα έρνπλ δηάξθεηα άλσ ησλ έμη κελώλ, εληόο ησλ νπνίσλ ν πάζρσλ πιεξνί
δύν από ηα παξαθάησ ζπκπηώκαηα γηα ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα ή θαη ιηγόηεξν (ζηελ πεξίπησζε επηηπρνύο ζεξαπείαο): α) παξαηζζήζεηο, β) ςεπδαηζζήζεηο, γ) απνδηνξγαλσκέλν ιόγν,
δ) ζε κεγάιν βαζκό απνδηνξγαλσκέλε ή θαηαηνληθή ζπκπεξηθνξά θαη ε) αξλεηηθά ζπκπηώκαηα, όπσο αβνπιεζία, ακβιύ ζπλαίζζεκα θαη αινγία. Δάλ νη παξαηζζήζεηο είλαη αιιόθνηεο
ή νη ςεπδαηζζήζεηο πεξηιακβάλνπλ κηα θσλή πνπ ζρνιηάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηόκνπ ή
ζπλνκηιία κεηαμύ δύν θσλώλ, ηόηε έλα ηέηνην ζύκπησκα αξθεί από κόλν ηνπ γηα λα ππάξμεη
δηάγλσζε ζρηδνθξέλεηαο (American Psychiatric Association, 1994).
Χο πξνο ηα αίηηα ηεο λόζνπ, έρνπλ δηακνξθσζεί δηάθνξεο ππνζέζεηο θαη εμεγήζεηο από ηηο
αξρέο ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα. Δπξήκαηα πνηθίισλ εξεπλώλ θαη αλαζθνπήζεσλ θαηάιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ε εθδήισζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο θαη ε εμέιημή ηεο ζε αζζέλεηα
επεξεάδεηαη από έλα άζξνηζκα παξαγόλησλ. Γελεηηθνί (Modinos et al., 2013) θαη αλαηνκηθνί
(Boos et al., 2012) παξάγνληεο όζν θαη πεξηβαιινληηθνί θαη θνηλσληθνί ζπκβάιινπλ ζηελ
εκθάληζε ηεο. Χο πξνο ηνπο γελεηηθνύο, κεηα-αλαιπηηθή έξεπλα ησλ Sullivan, Kendler θαη
Neale (2003), κε ηε ρξήζε ελόο πνιπζύλζεηνπ κνληέινπ αλάιπζεο 12 κειεηώλ δηδύκσλ,
αλίρλεπζε ελδείμεηο γηα ζεκαληηθέο πξόζζεηεο γελεηηθέο επηδξάζεηο ζηε ζρηδνθξέλεηα. Σν
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πνζνζηό εκπινθήο ηεο θιεξνλνκηθόηεηαο αλήιζε ζην 81%, ελώ ππήξραλ ζπλερείο απνδείμεηο
γηα ηηο από θνηλνύ κε ηελ πξώηε επηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο ζε πνζνζηό 11%.
Χζηόζν, νηθνγελεηαθέο κειέηεο όπσο ησλ Lichtenstein et al. (2009), ε νπνία πεξηειάκβαλε
όιεο ηηο ςπρηαηξηθέο εηζαγσγέο ζηα δεκόζηα λνζνθνκεία ηεο νπεδίαο (9.009.202 άηνκα ζε
πάλσ από δύν εθαηνκκύξηα ππξεληθέο νηθνγέλεηεο) κεηαμύ 1973 θαη 2004, πεξηόξηζε ηελ
θιεξνλνκηθόηεηα γηα ηε ζρηδνθξέλεηα ζην 64%. Παξάιιεια, δηάθνξεο κειέηεο, όπσο απηή
ηoπ Kety (1988), απνδεηθλύνπλ όηη ηα πηνζεηεκέλα παηδηά πνπ αξγόηεξα εθδειώλνπλ ζρηδνθξέλεηα είλαη πην πηζαλό λα έρνπλ βηνινγηθνύο ζπγγελείο κε ηε λόζν παξά ζεηνύο. Σα
επξήκαηα ησλ κειεηώλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε γελεηηθή βάζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο, εληνύηνηο,
αληηκεησπίδνπλ εμαηξεηηθή δπζθνιία ζηε δηεξεύλεζε ηεο πξώηεο, θαζώο ην πνιύπινθν ησλ
ζπκπησκάησλ αζθαιώο θαη εκπιέθεη πιεηάδα γνληδίσλ. πλ ηνηο άιινηο, νη αιιειεπηδξάζεηο
γνληδίσλ-πεξηβάιινληνο, ζύκθσλα κε ηνπο Modinos et al. (2013, όπσο αλαθέξεηαη ζην van
Os & Sham, 2003), όηαλ ιακβάλνληαη ππόςε, κεηώλνπλ θαηά πνιύ ηα πνζνζηά ηεο επίδξαζεο ηεο θιεξνλνκηθόηεηαο.
Υαξαθηεξηζηηθή, άιισζηε, είλαη ε έξεπλα ησλ Tienari et al. (2004) πνπ κειέηεζε έλα
εζληθά αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα πηνζεηεκέλσλ παηδηώλ ησλ νπνίσλ νη βηνινγηθέο κεηέξεο
έπαζραλ από δηαηαξαρή ηνπ ζρηδνθξεληθνύ θάζκαηνο. Σα απνηειέζκαηα απνδεηθλύνπλ όηη ηα
πηνζεηεκέλα παηδηά κε πςειό γελεηηθό θίλδπλν εθδήισζεο ζρηδνθξέλεηαο είλαη πην επαίζζεηα θαη εππαζή ζηα πξνβιήκαηα ηεο νηθνγέλεηαο ησλ ζεηώλ γνλέσλ, από ηελ νπνία αλαηξέθνληαη. Απηή ε εππάζεηα ζπκπιέθεηαη ηόζν κε ηηο ζπγθξνύζεηο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα όζν
θαη κε ηα πξνβιεκαηηθά όξηα θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ιύπεο θαη ζηελαρώξηαο. Χζηόζν, απηό
ζεκαίλεη όηη ε γελεηηθή πξνδηάζεζε ελόο βξέθνπο κπνξεί λα νπδεηεξνπνηεζεί αλ απηό
κεγαιώζεη ζε κηα πξνζηαηεπηηθή θαη πγηή νηθνγέλεηα (Tienari et al., 2004).
ε ζρέζε κε ηνπο πεξηβαιινληηθνύο θαη θνηλσληθνύο παξάγνληεο, νη van Os, Kenis θαη
Rutten (2010) ππνζηήξημαλ όηη, παξά ην γεγνλόο όηη ζπρλά δίλεηαη έκθαζε ζηελ θιεξνλνκηθόηεηα, ε έλαξμε ηεο ζρηδνθξεληθήο ζπκπησκαηνινγίαο ζρεηίδεηαη κε πεξηβαιινληηθνύο
παξάγνληεο, όπσο πξώηκεο αληημνόηεηεο δσήο, αλαηξνθή ζε αζηηθό πεξηβάιινλ θαη
ζπκκεηνρή ζε κεηνλνηηθή νκάδα θαη ρξήζε θάλλαβεο.
Χο εθ ηνύηνπ, ζύκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο, ε θιεξνλνκηθόηεηα σο δείθηεο ηεο γελεηηθήο
επηξξνήο, κπνξεί λα έρεη πεξηνξηζκέλε ηζρύ αλ δελ εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο θνηλσλίαο. Ζ κεηαλάζηεπζε, επίζεο,
απνηειεί παξάγνληα θηλδύλνπ εκθάληζεο ζρηδνθξέλεηαο (Cantor-Graae & Selten, 2005).
Δθαπηόκελνο κε ηα αίηηα ησλ ζρηδνθξεληθώλ εθδειώζεσλ, ζεκαίλσλ ξόιν θαηέρεη ν παξά-
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γσλ ζηξεο. Καηά ηνλ Νέζηνξνο (2012), ηα κελ επίπεδα ηνπ άγρνπο επηδξνύλ ζεκαληηθά ζηελ
εκθάληζε θαη εμέιημε ησλ ςπρσηηθώλ εθδειώζεσλ, ην δε ζηξεο, ην νπνίν κπνξεί λα ιάβεη ηε
κνξθή άγρνπο, ζπκνύ θαη ζιίςεο, ζπληζηά ηνλ θαζνξηζηηθόηεξν παξάγνληα δηαθύκαλζεο
ηνπο.
εκαληηθό κέξνο ηεο έξεπλαο θαη ηεο βηβιηνγξαθίαο έρεη ζηξαθεί ζηνπο βηνινγηθνύο
παξάγνληεο θαηαλόεζεο ηεο αηηηνινγίαο ηεο ζρηδνθξέλεηαο, όπσο επίζεο, θαζνξηζηηθό ξόιν
ζηελ αληίιεςε πεξί απηήο δηαδξακαηίδνπλ νη ππνζέζεηο πνπ έρνπλ πξνηαζεί από ηηο κειέηεο
ηεο λεπξνεπηζηεκνληθήο έξεπλαο. Καζνξηζηηθή ζπλεηζθνξά ζηε κειέηε ηεο λόζνπ αιιά θαη
ζηελ παξαγσγή θαξκαθνζεξαπεπηηθώλ παξεκβάζεσλ δηαηειεί ε πξόηαζε πεξί ληνπακηλεξγηθήο ππόζεζεο ηεο ζρηδνθξέλεηαο. ύκθσλα κε απηήλ, ηα ζεηηθά ζπκπηώκαηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο εξκελεύνληαη σο εθδειώζεηο ππεξδξαζηεξηόηεηαο ηνπ ληνπακηλεξγηθνύ ζπζηήκαηνο ζε ππνθινηηθό επίπεδν θαη ηα αξλεηηθά ζπκπηώκαηα σο απνηέιεζκα ειιείκκαηνο
ληνπακίλεο (DA) ζε θινητθέο πεξηνρέο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ζεηηθά ζπκπηώκαηα ζρεηίδνληαη κε απμεκέλε ζπγθέληξσζε DA ζε
ππνθινηηθέο πεξηνρέο πνπ νδεγεί ζηελ ππεξδξαζηεξηόηεηα ησλ D2 ππνδνρέσλ, ελώ ηα
αξλεηηθά ζπκπηώκαηα θαζώο θαη ηα γλσζηηθά ειιείκκαηα πξνθύπηνπλ σο απνηέιεζκα
ειιείκκαηνο DA ζην θινηό, γεγνλόο πνπ νδεγεί ζε ππνεξεζηζκό ησλ D1 ππνδνρέσλ ζην
θινηό. Σα απνηειέζκαηα εξγαζηεξηαθώλ κειεηώλ πνπ εληζρύνπλ ηε ληνπακηλεξγηθή ππόζεζε
ηεο ζρηδνθξέλεηαο ζπλνςίδνληαη ζηα αθόινπζα ζεκεία: α) ε ρνξήγεζε αγσληζηώλ ηεο DA
(π.ρ. ακθεηακίλε, κεζακθεηακίλε, θνθαΐλε) πξνθαιεί ζπκπηώκαηα παξόκνηα ησλ ςπρσζηθώλ
(Hermens, Lubman, Ward, Naismith & Hickie, 2009), β) άηνκα κε ζρηδνθξέλεηα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηώλ πνπ δελ έρνπλ εθηεζεί ζε θάξκαθα κε αληηςπρσζηθή δξάζε, βξέζεθε
λα έρνπλ απμεκέλν αξηζκό D2 ππνδνρέσλ ζηνλ θεξθνθόξν ππξήλα ζε in vivo ηνκνγξαθία
εθπνκπήο πνδηηξνλίσλ (Wong et al. 1986), γ) ηα αληηςπρσζηθά ηεο νηθνγέλεηαο ησλ βνπηπξνθαηλνλώλ (π.ρ. αινπεξηδόιε) δξνπλ νκνίσο επί ησλ ληνπακηλεξγηθώλ ππνδνρέσλ D2, D3, D4
(Julien, 2003) θαη δ) ηα αληηςπρσζηθά ηεο νηθνγέλεηαο ησλ θαηλνζεηαδηλώλ (π.ρ. ρισξνπξνκαδίλε) δξνπλ κπινθάξνληαο ηνπο ππνδνρείο ηεο DA κε ζπλέπεηα ηελ άκβιπλζε ησλ ζεηηθώλ
ζπκπησκάησλ ηεο λόζνπ (Julien, 2003). ε γεληθέο γξακκέο, πξνθύπηεη πσο ε DA ζρεηίδεηαη
ζε κεγάιν βαζκό κε ηα ζεηηθά ζπκπηώκαηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο.
Χζηόζν, επξήκαηα νξηζκέλσλ εξεπλώλ ακθηζβεηνύλ ηελ ηζρύ ηεο ληνπακηλεξγηθήο
ππόζεζεο ηεο ζρηδνθξέλεηαο. ηελ αλαζθόπεζή ηεο, ε Moncrieff (2009) αλαθέξεη όηη νη
αληηςπρσζηθέο δξάζεηο ησλ πξώησλ λεπξνιεπηηθώλ δελ νθείινληαη ζηε δηόξζσζε ηεο
δπζιεηηνπξγίαο θάπνηνπ ληνπακηλεξγηθνύ κεραληζκνύ, αιιά είλαη πηζαλόλ λα πξνθαινύληαη
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από ηε δεκηνπξγία κηαο γεληθήο θαηάζηαζεο λεπξνινγηθήο αλαζηνιήο. Τπνζηήξημε ζην
παξαπάλσ παξέρνπλ δεδνκέλα πνπ ζπζρεηίδνπλ ηα θάξκαθα απηά θαη κε άιινπο ππνδνρείο
πέξα ησλ ληνπακηλεξγηθώλ.
Δπηπξόζζεηα, ε ίδηα αλαζθόπεζε ζεκεηώλεη όηη έξεπλεο γηα ηε ζπγθέληξσζε ηεο DA, είηε
ζε κεηαζαλάηηα εμέηαζε εγθεθαιηθνύ ηζηνύ, είηε ζην νκνβαλληιηθό νμύ, είηε ζηνπο ππνδνρείο
ηεο DA, έρνπλ αληηθαηηθά ή αληίζεηα κε ηε ληνπακηλεξγηθή ππόζεζε απνηειέζκαηα. Καη
άιινη επηζηήκνλεο όπσο ν John Kane θαη ν Arvid Carlsson, νη νπνίνη αζρνιήζεθαλ ζε βάζνο
κε ηελ εκπινθή ηεο DA ζηε ζρηδνθξέλεηα, παξαδέρηεθαλ πσο ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα
πνπ πξνέθπςαλ ύζηεξα από πνιπεηή κειέηε δελ έρνπλ επηβεβαηώζεη ηηο αξρηθά εθηεηακέλεο
πξνζδνθίεο σο πξνο ην ξόιν ηεο DA ζηε ελ ιόγσ λόζν (Whitaker, 2010).
Πέξαλ ηεο ληνπακηλεξγηθήο, εμίζνπ ζεκαληηθή ππόζεζε γηα ηελ παζνθπζηνινγία ηεο
ζρηδνθξέλεηαο είλαη θαη ε γινπηακηλεξγηθή ππόζεζε. Ζ αλαθάιπςε ησλ λεπξνιεπηηθώλ
θαξκάθσλ πξώηεο θαη δεύηεξεο γεληάο, δελ θαηάθεξε λα αλαζηείιεη ηε ζρηδνθξεληθή
ζπκπησκαηνινγία, ελώ θαη νη ρξόληεο επηβαξπληηθέο ζπλέπεηέο ηεο δελ ππνρώξεζαλ ζε
ηθαλνπνηεηηθό βαζκό. Δλ αληηζέζεη, νη πεξηζζόηεξνη πάζρνληεο ζπλερίδνπλ λα εκθαλίδνπλ
αξλεηηθά ζπκπηώκαηα θαη γλσζηηθέο δηαηαξαρέο. Σν θιηληθό απηό ζηνηρείν ζε ζπλδπαζκό κε
ηελ παξαηήξεζε όηη ε θαηλθπθιηδίλε (γλσζηή σο “αγγειόζθολε”) θαη ε θεηακίλε πξνθαινύλ
ςεπδαηζζήζεηο θαη άιια ςπρσζηθά ζπκπηώκαηα (Javitt, 2010) ζε πγηείο ρξήζηεο, νδήγεζαλ
ζηελ αλάπηπμε ηεο γινπηακηλεξγηθήο ππόζεζεο ηεο ζρηδνθξέλεηαο.
Ακθόηεξεο νη παξαπάλσ νπζίεο δξνπλ επί ησλ NMDA (Ν-κέζπιν-D-αζπαξηηθoύ νμένο)
ππνδνρέσλ ηνπ γινπηακηληθνύ νμένο, κπινθάξνληαο ηε λεπξνδηαβίβαζε (Javitt, 2010). Ζ ελ
ιόγσ ππόζεζε θαίλεηαη, επίζεο, λα ζηεξίδεηαη από ην γεγνλόο όηη νη NMDA αιιά θαη άιινη
ππνδνρείο ηνπ γινπηακηληθνύ νμένο βξίζθνληαη ζε πνιιαπιέο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ, θαη
ζπλεπώο ζπκβάιινπλ ζε κηα θαζνιηθή εγθεθαιηθή δπζιεηηνπξγία. Δμάιινπ, νη NMDA
ππνδνρείο εδξάδνληαη θαη ζε θπθιώκαηα ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απειεπζέξσζε ηεο DA. Δπνκέλσο, δε κπνξεί λα απνθιεηζζεί ην ελδερόκελν πνπ ζέιεη ηελ πεξηγξαθείζα δπζιεηηνπξγία ηνπ ληνπακηλεξγηθνύ ζπζηήκαηνο ζηε ζρηδνθξέλεηα λα είλαη
παξειθόκελε κηαο δπζιεηηνπξγίαο ηνπ γινπηακηλεξγηθνύ ζπζηήκαηνο (Javitt, 2010) ή ην
αληίζηξνθν.
Σνλ θύθιν ησλ ζεκαληηθόηεξσλ ππνζέζεσλ ζρεηηθά κε ηελ παζνθπζηνινγία ηεο ζρηδνθξέλεηαο νινθιεξώλνπλ ε ζεξνηνληλεξγηθή ππόζεζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο (βι. Geyer &
Vollenweider, 2008 γηα κηα αλαζθόπεζε), ε θαλλαβηλνεηδήο ππόζεζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο (βι.
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Martinotti et al., 2012 γηα κηα αλαζθόπεζε) θαη ε ηνγελήο ππόζεζε απηήο (βι. Brown &
Derkits, 2010 γηα κηα αλαζθόπεζε).
πκπεξαζκαηηθά, ε αηηηνινγία ηεο ζρηδνθξέλεηαο, παξά ηνλ ηεξάζηην αξηζκό γελεηηθώλ,
λεπξνεπηζηεκνληθώλ θαη επηδεκηνινγηθώλ κειεηώλ, δελ είλαη θαζνξηζκέλε. Χζηόζν, κπνξνύκε λα είκαζηε βέβαηνη όηη ε γέλεζε θαη ε εμέιημή ηεο ζρεηίδεηαη κε πιήζνο βηνινγηθώλ,
ςπρνινγηθώλ θαη θνηλσληθώλ παξαγόλησλ. Όζνλ αθνξά ηε ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζή ηεο,
είλαη ζήκεξα γεληθά απνδεθηό πσο πέξαλ ηεο θαξκαθνζεξαπείαο, ε ςπρνζεξαπεία ζπκβάιιεη
ζεηηθά ζε απηήλ (Lysaker, Glynn, Wilkniss & Silverstein, 2010). ην επόκελν θεθάιαην, ζα
εμεηαζηεί ε σο άλσ ζπκβνιή θαη επάιιεια ζα κειεηεζνύλ εθηεηακέλα νη δύν θπξίαξρεο
πξννπηηθέο θαηαλόεζεο ηεο ζρηδνθξέλεηαο: ε βηνινγηθή, ζηελ νπνία ήδε έγηλε εηζαγσγή θαη
ε ςπρνινγηθή.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΝΑΝΣΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ
ΣΖ ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ
2.1. Βηοιογηθή ζύιιευε ηες ζτηδοθρέλεηας: ε επίδραζή ηες ζηο γεληθό πιεζσζκό θαη
δεδοκέλα ποσ ηελ ηεθκερηώλοσλ
Σα πξόζσπα κε ζρηδνθξέλεηα, όπσο πξνθύπηεη από ηε βηβιηνγξαθία, ζπρλά ζεσξνύληαη
απξόβιεπηα, επηθίλδπλα, ππεύζπλα γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπο, ελώ ηαπηόρξνλα έρνπλ θησρή
πξόγλσζε. Οη ελ ιόγσ ζηάζεηο θαη πξνθαηαιήςεηο ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ, ζπλδξάκνπλ κε
ηε ζεηξά ηνπο ζηελ θνηλσληθή απόζηαζε, ζηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό θαη ζηελ πξνθαηάιεςε
έλαληη ησλ αλζξώπσλ κε ςπρσηηθέο εθδειώζεηο (Angermeyer & Matschinger, 2004). Ζ δηάθξηζε θαη ν απνθιεηζκόο ησλ ςπρηθά παζρόλησλ κπνξεί λα ηνπο επεξεάζεη κε έλα ηξόπν,
ίζσο ρεηξόηεξν θαη από ηελ ίδηα ηελ αζζέλεηα. Σν ζηίγκα απνηειεί κηα επηπιένλ επηβάξπλζε
γηα ηνπο αλζξώπνπο απηνύο, θαζώο ηνπο απνζαξξύλεη, επηδξώληαο αξλεηηθά ζην θίλεηξό
ηνπο λα αληηκεησπίζνπλ ην πξόβιεκά ηνπο θαη λα ζπκκνξθσζνύλ κε ηε ζεξαπεία ηνπο.
Αξλεηηθέο απόςεηο ζπρλά εκπνδίδνπλ ηνπο πάζρνληεο λα αλαδεηήζνπλ βνήζεηα, λα δηαηεξήζνπλ ηηο θηιίεο ηνπο θαη λα παξακείλνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο (Stuart, 2006).
Ζ αξλεηηθόηεηα έλαληη ησλ ςπρηθά παζρόλησλ ελππάξρεη ζε θνηλσληθνύο ζεζκνύο θαη
πνιηηηθέο (Link & Phelan, 2001), παξεηζθξύνληαο ζην δεκόζην αίζζεκα. Γπζηπρώο, όκσο, ην
ζηίγκα δε ζηακαηά ζην γεληθό πιεζπζκό αιιά επεθηείλεηαη θαη ζηνπο επαγγεικαηίεο ςπρηθήο
πγείαο. Αλ θαη ζε έξεπλα ησλ Kingdom, Sharma θαη Hart (2004) βξέζεθε πσο νη ζηάζεηο ησλ
ςπρηάηξσλ έλαληη ησλ ςπρηθά παζρόλησλ είλαη επλντθόηεξεο από εθείλεο ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ, πνιιά είλαη ηα επξήκαηα πνπ απνθαιύπηνπλ ηελ πξνθαηάιεςε ησλ επαγγεικαηηώλ
ςπρηθήο πγείαο λα θπκαίλεηαη ζηα ίδηα επίπεδα κε απηή ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ.
ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ζηίγκαηνο δηεμήρζεζαλ εθζηξαηείεο κε ζηόρν
λα πξνβάινπλ ηηο βηνγελεηηθέο-βηνινγηθέο εμεγήζεηο ηεο εθδήισζεο ηεο λόζνπ. Έηζη, ε
ζρηδνθξέλεηα, σο κηα αζζέλεηα όπσο νη άιιεο, αθνξά αιιαγέο ζηε δνκή ηνπ εγθεθάινπ θαη
ηε δηαηαξαγκέλε λεπξνδηαβίβαζε ζε απηόλ, ελώ νξηζκέλα γνλίδηα απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν γηα
εθδήισζε ζρηδνθξεληθώλ ζπκπησκάησλ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη επίζεο ε πεξίπησζε ηεο
Παγθόζκηαο Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο, ε νπνία κε ηελ πξσηνβνπιία «Open the Doors»
αλαθέξεη όηη ζηε ζρηδνθξέλεηα κηα πξνδηάζεζε θιεξνλνκείηαη, αιιά θαη όηη ζπκβάληα όπσο
επηπινθέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο ηεο κεηέξαο, πξνγελλεηηθή έθζεζε ζε ηό θαη
επηπινθέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ, ζπκβάινπλ ηζάμηα ζηελ εθδήισζε ζρηδνθξεληθώλ
ζπκπησκάησλ (Gaebel & Baumann, 2003).

15

Φαίλεηαη ινγηθό λα ππνζέζνπκε όηη, αλ oη αηηίεο ησλ πξνβιεκάησλ ςπρηθήο πγείαο
απνδνζνύλ ζε παξάγνληεο εθηόο ηνπ ειέγρνπ ησλ αηόκσλ (π.ρ. βηνινγηθνί παξάγνληεο), ηόηε
νη αληηδξάζεηο ησλ αλζξώπσλ απέλαληη ηνπο ζα είλαη ιηγόηεξν αξλεηηθέο, ελώ νη αζζελείο θαη
νη νηθνγέλεηέο ηνπο ζα βηώλνπλ ιηγόηεξε ληξνπή. Χζηόζν, ζύκθσλα κε ηνπο Lincoln et al.
(2008), απηή ε ππόζεζε έρεη απνδεηρζεί κόλν ζε κία πεηξακαηηθή κειέηε ζε έλα δείγκα
θνηηεηώλ από ηνπο Mehta θαη Farina (1997), ε νπνία δηαπίζησζε όηη ε πξνβνιή ηεο
ζρηδνθξέλεηαο σο λόζνπ, κε θπξίσο βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζρεηίδεηαη κε ιηγόηεξε
ληξνπή -θαη κόλν ληξνπή- (γηαηί ηα ππόινηπα απνηειέζκαηα δελ έδεημαλ ζεηηθή επίδξαζε ησλ
βηνινγηθώλ απνδόζεσλ ηεο ζρηδνθξέλεηαο) γηα απηνύο πνπ ηελ εθδειώλνπλ θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπο.
Καηά ηνπο Pescosolido et al. (2010) κάιηζηα, νη θιηληθνί επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο
από ηε κία θαη νη ππεύζπλνη γηα ηε ράξαμε ηεο δεκόζηαο πνιηηηθήο γηα ηελ ςπρηθή πγεία από
ηελ άιιε, παξνπζίαζαλ ηηο ςπρηθέο αζζέλεηεο σο βηνινγηθέο. ηόρνο απηήο ηεο πξνζέγγηζεο
ήηαλ ε αύμεζε ρξήζεο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ςπρηθήο πγείαο θαη ε ηήξεζε ησλ εθάζηνηε ζεξαπεηώλ (θαξκαθνζεξαπεηώλ θαη ςπρνζεξαπεηώλ) θαζώο θαη ε κείσζε ηνπ ζηίγκαηνο. Ζ πξνζέγγηζε όκσο απηή θαίλεηαη λα θέξλεη ηα αθξηβώο αληίζεηα απνηειέζκαηα,
θαζώο έρεη ππνζηεξηρζεί όηη νη βηνινγηθέο απνδόζεηο ηεο ζρηδνθξέλεηαο ζα κπνξνύζαλ λα
απμήζνπλ ην ζηίγκα, παξνπζηάδνληαο ηνλ άξξσζην σο πξόζσπν “ειαηηφκαηηθό” (Phelan,
2002).
Δπηπιένλ, ζηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη όηη νη βηνινγηθέο απνδόζεηο ηεο ζρηδνθξέλεηαο
ηείλνπλ λα ηελ παξνπζηάδνπλ σο “βαζεηά” θαη ακεηάβιεηε, εληζρύνληαο ηελ “ηακπέια” ηεο
ςπρηθήο αζζέλεηαο. Πξνο ππνζηήξημε απηνύ, κεγάινο αξηζκόο κειεηώλ έρεη θαηαδείμεη όηη νη
βηνινγηθέο απνδόζεηο ηεο ζρηδνθξέλεηαο ζπλδένληαη κε πςειόηεξα επίπεδα ζηίγκαηνο θαη
θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ, ζε αληίζεζε κε ηηο ςπρνινγηθέο απνδόζεηο ηεο λόζνπ.
Γηα παξάδεηγκα, ζε αληηπξνζσπεπηηθέο έξεπλεο πιεζπζκνύ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ από
ηνπο Dietrich et al. (2004) ζηε Γεξκαλία, Ρσζία θαη Μνγγνιία, δηαπηζηώζεθε όηη όζν πεξηζζόηεξν νη εξσηεζέληεο αληηιακβάλνληαλ ηε ζρηδνθξέλεηα σο αζζέλεηα ηνπ εγθεθάινπ, ηόζν
πεξηζζόηεξν επηθίλδπλν πίζηεπαλ όηη είλαη έλα πξόζσπν κε ζρηδνθξεληθά ζπκπηώκαηα. Απηό
είρε σο επαθόινπζν ηελ αύμεζε ηεο επηζπκίαο ηνπο λα θξαηνύλ απόζηαζε από ηνπο αλζξώπνπο απηνύο. Αλάκεζα ζηα ελδηαθέξνληα επξήκαηα ηεο σο άλσ έξεπλαο ζπγθαηαιέγεηαη ε
δηαπίζησζε πσο, παξά ην δηαθνξεηηθό πνιηηηζκηθό ππόβαζξν ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο,
νη απαληήζεηο ηνπο παξνπζηάδνπλ παξόκνηεο ηάζεηο όζνλ αθνξά ζηελ ππαγσγή ηεο θαηάζιηςεο θαη ηεο ζρηδνθξέλεηαο ζε ςπρνθνηλσληθά αίηηα. Δπίζεο, ην νμύ ζηξεο (γεγνλόηα δσήο)
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αληρλεύζεθε σο ε βαζηθή αηηία γηα ηελ εθδήισζε ησλ δπν απηώλ δηαηαξαρώλ. Σν γεληθό
ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο απηήο είλαη, πσο νη βηνινγηθέο απνδόζεηο ηεο ζρηδνθξέλεηαο δε
κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ ζηελ επηζπκεηή κείσζε ησλ θνηλσληθώλ πξνθαηαιήςεσλ πξνο ηα
άηνκα κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο.
Δπηπιένλ, κεηά από αλάιπζε δεδνκέλσλ από δύν αληηπξνζσπεπηηθέο έξεπλεο ζηηο ΖΠΑ,
ηεο γεληθήο θνηλσληθήο έξεπλαο (General Social Survey) ηνπ 1996 θαη ελόο πεηξάκαηνο πνπ
δηεμήρζε θαηά ηελ πεξίνδν 2002-2003, ππήξμαλ αμηόινγα ζηνηρεία πνπ βνεζνύλ ζηελ θαηάλόεζε ηεο επίδξαζεο ησλ βηνινγηθώλ εμεγήζεσλ γηα ηελ εθδήισζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ε βηνινγηθή πξννπηηθή ζρεηίζηεθε κε πεξηζζόηεξεο ζπζηάζεηο γηα λνζειεία
ζε θιηληθέο θαη γηα ιήςε θαξκάθσλ, αιιά όρη κε πεξηζζόηεξεο πξνηξνπέο γηα ζπλάληεζε κε
έλαλ ςπρίαηξν, ζεξαπεπηή, ή γεληθό γηαηξό. Δπηπιένλ, βξέζεθε όηη ε ππεξίζρπζε ησλ βηνινγηθώλ αηηηώλ πεξηνξίδεη ηελ πξνζδνθώκελε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζεξαπείαο (Phelan,
Yang & Cruz-Rojas, 2006). ην πξναλαθεξζέλ πείξακα ησλ Mehta θαη Farina (1997)
βξέζεθε όηη νη θνηηεηέο ζηνπο νπνίνπο ε ζρηδνθξέλεηα παξνπζηάζηεθε σο αζζέλεηα ήηαλ
έηνηκνη λα ρνξεγήζνπλ πεξηζζόηεξα ειεθηξνζόθ πξνο ζπκθνηηεηέο ηνπο γηα ηνπο νπνίνπο
πίζηεπαλ όηη ππήξρε ηζηνξηθό ςπρηθήο δηαηαξαρήο, ζε ζρέζε κε ηνπο θνηηεηέο ζηνπο νπνίνπο
δόζεθε πην ςπρνινγηθή πξννπηηθή ηεο ζρηδνθξέλεηαο.
Οη Pescosolido et al. (2010) εμέηαζαλ πξόζθαηα ηνλ αληίθηππν ηεο βηνινγηθήο πξνζέγγηζεο ζπγθξίλνληαο ηε δεκόζηα ππνζηήξημε ηεο ζεξαπείαο ηεο ςπρηθήο λόζνπ θαη ηεο πξνθαηάιεςεο έλαληη απηήο, πνπ πθίζηαην ην 1996 θαη ην 2006 αληίζηνηρα. Σα επξήκαηά ηνπο
παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ εκπινπηίδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ ππό εμέηαζε δεηήκαηνο.
Αληιώληαο δεδνκέλα από ηε γεληθή θνηλσληθή έξεπλα (General Social Survey) σο πξνο ηα
πξόζσπα πνπ πιεξνύζαλ ηα θξηηήξηα ηνπ DSM-IV γηα ζρηδνθξέλεηα, κείδνλα θαηάζιηςε θαη
εμάξηεζε από αιθνόι, δηεξεύλεζαλ ηελ απήρεζε ησλ λεπξνβηνινγηθώλ αληηιήςεσλ ηεο
ςπρηθήο αζζέλεηαο, ηελ πίζηε ζηε ζεξαπεία ησλ ςπρηθά αζζελώλ πνπ δηαθαηέρεη ηνπο επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ςπρηάηξσλ, θαη ηελ θνηλσληθή απόδνρή ή απόξξηςε πξνζώπσλ κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο. Πνιπκεηαβιεηέο αλαιύζεηο εμέηαζαλ,
επίζεο, θαηά πόζνλ ε δηάδνζε ηεο λεπξνβηνινγηθήο βάζεο ηεο ςπρηθήο λόζνπ πξνθαιεί
απμεκέλε ειπίδα γηα ηε ζεξαπεία ηεο θαη ειαηηώλεη ην ζηίγκα.
Σν 2006 βξέζεθε πσο ε θαηαλόεζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο σο βηνινγηθήο λόζνπ ήηαλ απμεκέλε θαηά 10% (από 76% ζε 86%). Ζ ζρηδνθξέλεηα ήηαλ ε κόλε από ηηο ππό εμέηαζε
ςπρηθέο δηαηαξαρέο γηα ηελ νπνία ππήξμε ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά απμεκέλε ε πεπνίζεζε πνπ
ππνζηεξίδεη πσο νη πάζρνληεο από απηήλ ρξήδνπλ λνζειείαο (από 53% ζε 66%). Γε ζεκεη-
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ώζεθε θακία αιιαγή σο πξνο ηα πςειά επίπεδα ηνπ ζηίγκαηνο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε κειέηε
ζπλέρηζαλ λα εθθξάδνπλ ηελ απξνζπκία ηνπο λα εξγαζηνύλ ζηελά κε πξόζσπα πνπ εθδειώλνπλ ζρηδνθξεληθή ζπκπησκαηνινγία, λα απνθηήζνπλ θνηλσληθέο ζρέζεηο καδί ηνπο, θαη
λα παληξεπηνύλ ή λα έρνπλ ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο έλαλ εμ απηώλ, ζε πνζνζηό 62%, 52% θαη
69% αληίζηνηρα. Αμηνζεκείσην είλαη θαη ην εύξεκα πνπ απνδεηθλύεη πσο ζε ζρέζε κε ηελ
έξεπλα ηνπ 1996, εθείλε ηνπ 2006 αλαθέξεη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά κεγαιύηεξε απξνζπκία
σο πξνο ην λα έρεη θάπνηνο σο γείηνλα ηνπ έλα ηέηνην πξόζσπν (από 34% ζε 45%).
Οη παξαπάλσ εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ πσο, κηα λεπξνβηνινγηθή ζύιιεςε ησλ ςπρηθώλ
δηαηαξαρώλ απμάλεη ηελ πίζηε σο πξνο ηε ζεξαπεία ηνπο, αιιά δελ επηθέξεη αιιαγέο ζην
ζηίγκα. πλδπαζηηθά, ηα δύν ηειεπηαία, όκσο, δε κεηώλνπλ αιιά απμάλνπλ ηειηθά ηελ απόξξηςε ησλ ςπρηθά παζρόλησλ από ηελ θνηλόηεηα ζηελ νπνία αλήθνπλ. Έηζη, πξνηείλεηαη πσο,
ε κείσζε ηνπ ζηίγκαηνο απαηηεί ηε ζηξνθή πξνο ηελ επάξθεηα ησλ ελ ιόγσ αζζελώλ θαη ηελ
θνηλσληθή ηνπο εληαμηκόηεηα.
ε πνηα επηζηεκνληθά επξήκαηα ζηεξίδεηαη ε βηνινγηθή πξννπηηθή θαηαλόεζεο ηεο
ζρηδνθξέλεηαο; Οη ζπλδέζεηο κεηαμύ ησλ βηνινγηθώλ εμεγήζεσλ γηα ηελ εθδήισζε ηεο θαη
ηεο αλαδήηεζεο ησλ γελεηηθώλ κεηαιιαγώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ σο νη βαζηθέο αηηίεο απηήο,
είλαη δεδνκέλεο. Ζ αλαδήηεζε “ύποπηφλ” γνληδίσλ γηα ηελ εθδήισζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο ζε
κειέηεο δηδύκσλ, νηθνγελεηώλ θαη πεξηπηώζεσλ πηνζεζίαο, ρξνλνινγνύληαη από πνιιέο
δεθαεηίεο θαη ππνζηεξίδνπλ ζαθώο ηε ζεκαληηθή ζέζε ησλ γελεηηθώλ παξαγόλησλ ζηελ
πεξίπησζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Δλδεηθηηθή είλαη ε έξεπλα ησλ Shaw et al. (1998), όπνπ ε
ζπζηεκαηηθή κειέηε ηνπ γνληδηώκαηνο νηθνγελεηώλ κε ζρηδνθξέλεηα δελ παξείρε ζηαηηζηηθώο
ζεκαληηθά επξήκαηα γηα ηελ ύπαξμε κηαο κεγάιεο γελεηηθήο πεξηνρήο ππεύζπλεο γηα ηε
ζρηδνθξέλεηα. Χζηόζν, 12 ρξσκνζσκαηηθέο πεξηνρέο βξέζεθαλ λα ζρεηίδνληαη κε απηήλ.
Ζ ηζρπξόηεξε έλδεημε γηα ηε ζεκαζία ησλ γελεηηθώλ παξαγόλησλ πξνέξρεηαη από κειέηεο
πνπ απνδεηθλύνπλ όηη ν βαζκόο εκθάληζεο ηεο ζρηδνθξέλεηαο ζε κνλνδπγσηηθνύο δηδύκνπο
είλαη πεξίπνπ 45-60%, ζε ζύγθξηζε κε έλα πνζνζηό 10-15% γηα ηνπο δηδπγσηηθνύο. Απηό,
όκσο, πνπ ζπδεηείηαη ιηγόηεξν ζπρλά είλαη ην αληίζηξνθν: ζε κνλνδπγσηηθνύο δηδύκνπο, ην
πνζνζηό εκθάληζεο ζρηδνθξέλεηαο κόλν ζε έλαλ από ηνπο δύν αγγίδεη ην 40-55% (Brown,
2011). Ζ πηζαλή εμήγεζε ηνπ πνζνζηνύ απηνύ είλαη ν ξόινο ησλ πεξηβαιινληηθώλ παξαγόλησλ. Σέηνηνη παξάγνληεο κπνξεί λα ιεηηνπξγνύλ ήδε από ηελ εκβξπτθή πεξίνδν, δεδνκέλνπ
όηη απηή κπνξεί λα δηαθέξεη θαη ζε κνλνδπγσηηθνύο δηδύκνπο (Piontelli, Bocconi, Boschetto,
Kustermann, & Nicolini, 1999).
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Ζ ηππηθή εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο ηεο θιεξνλνκηθόηεηαο ζηε ζρηδνθξέλεηα είλαη πεξίπνπ
80% (Sullivan, Kendler, & Neale, 2003). Χζηόζν, νη εθηηκήζεηο απηέο, ζύκθσλα κε ηνπο
Schwartz θαη Susser (2006, όπσο αλαθέξεζαη ζην Brown, 2011), ππνηηκνύλ ην ξόιν ηνπ
πεξηβάιινληνο ζηελ εθδήισζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο θαη ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ηνπο
γελεηηθνύο παξάγνληεο, ζε δύν θαηά βάζε ζεκεία. Σν πξώην είλαη πσο ηα γνλίδηα πνπ
απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ζρηδνθξεληθώλ ζπκπησκάησλ, κεηαβάιινληαο ην πεξηβάιινλ, πεξηιακβάλνληαη ζηε γελεηηθή ζπληζηώζα θαη ζην κνληέιν ηεο θιεξνλνκηθόηεηαο.
Σν δεύηεξν θαη ζεκαληηθόηεξν, αθνξά ζηελ αιιειεπίδξαζε γνληδίσλ θαη πεξηβάιινληνο, ε
νπνία πηζαλόλ λα δηαδξακαηίδεη ηνλ πην θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ αηηηνινγία ηεο λόζνπ. ε κηα
κειέηε δηδύκσλ, νπζηαζηηθά δε κπνξεί λα αμηνινγεζεί ε παξαπάλσ αιιειεπίδξαζε, εθόζνλ
εμεηάδεηαη κόλν έλα κέξνο απηήο, απηό ηεο γελεηηθήο ζπκβνιήο (Schwartz & Susser, 2006,
όπσο αλαθέξεηαη ζην Brown, 2011). Χο εθ ηνύηνπ, είλαη εύινγν πσο ζε κειέηεο θιεξνλνκηθόηεηαο, νη κεηξήζεηο παξάγνπλ κηα ππνηίκεζε ηεο ζπκβνιήο ησλ πεξηβαιινληηθώλ
παξαγόλησλ σο πξνο ηνλ θίλδπλν εθδήισζεο ζρηδνθξέλεηαο.
Σα ηειεπηαία ρξόληα, σζηόζν, ε επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ εθδήισζε ζρηδνθξέλεηαο έρεη ζπγθεληξώζεη απμεκέλε εξεπλεηηθή πξνζνρή. Πξνγελλεηηθή δσή θαη πξόσξεο
εκπεηξίεο δσήο, όπσο ηνί θαηά ηελ πξνγελλεηηθή πεξίνδν θαη ινηκώμεηο ηνπ νπξνπνηεηηθνύ
ζπζηήκαηνο ηεο κεηέξαο, κεηξηθόο ππνζηηηζκόο θαη άγρνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο, πεξηγελλεηηθέο καηεπηηθέο επηπινθέο, όπσο ππνμία, ήηαλ νξηζκέλνη από ηνπο
πξώηνπο παξάγνληεο πνπ βξέζεθε λα ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο ζρηδνθξέλεηαο
(Brown, 2011). Δπίζεο, ην επηζηεκνληθό παξάδεηγκα κειέηεο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ
γνληδίσλ-πεξηβάιινληνο, πνπ εηζήρζε ζηελ ςπρηαηξηθή έξεπλα από ηνπο Caspi θαη Moffitt,
επεξέαζε θαη ηε κειέηε ηεο ςύρσζεο (Réthelyi, Benkovits & Bitter, 2013). Έηζη, ζήκεξα
πξνηείλεηαη ην πνιππαξαγνληηθό κνληέιν εξκελείαο ηεο ζρηδνθξέλεηαο πνπ εγθνιπώλεη ηόζν
γελεηηθνύο όζν θαη πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο (Tsuang, Stone & Faraone, 2001).
Ζ αλάδπζε ηνπ ξόινπ ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ αηηηνπαζνγέλεηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο νδεγεί
ζην ζπκπέξαζκα πσο, εθηόο ησλ άιισλ, ζε επίπεδν επηζηεκνληθήο αμηνπηζηίαο θαη εγθπξόηεηαο, ε βηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο λόζνπ δελ επζηαζεί από κόλεο ηεο. Απνδεηθλύεηαη όηη νη
γελεηηθνί παξάγνληεο θαη ε θιεξνλνκηθόηεηα ζπκβάιινπλ αιιά δελ επαξθνύλ γηα ηελ
εθδήισζε ηεο.
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2.2. Οη δηαθορεηηθές προεθηάζεης ηες βηοιογηθής θαη υστοιογηθής θαηαλόεζες ηες
ζτηδοθρέλεηας από ηοσς ίδηοσς ηοσς πάζτοληες
Αλ θαη πνιιέο κειέηεο έρνπλ εξεπλήζεη ην πώο νη βηνινγηθέο εμεγήζεηο γηα ηελ εθδήισζε
ηεο ζρηδνθξέλεηαο επηδξνύλ ζηηο ζηάζεηο ησλ αλζξώπσλ απέλαληη ζηα άηνκα κε ςύρσζε, ε
αληίζηνηρε επίδξαζή ηνπο ζηνπο ίδηνπο ηνπο αζζελείο κε ςύρσζε είλαη αζαθήο. ηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα θαηαλνήζνπλ θαη λα δώζνπλ λόεκα ζηηο ςπρσζηθέο εκπεηξίεο ηνπο, νη αζζελείο
κε ςύρσζε ζηελ πιεηνςεθία ηνπο απαηηνύλ από ην γηαηξό ηνπο έλα πιαίζην θαηαλόεζεο θαη
εξκελείαο ησλ ζπκπησκάησλ ηνπο (Schneider et al., 2004). ε απηό ην πιαίζην, ν θιηληθόο
ζπρλά απνθαζίδεη λα ρξεζηκνπνηήζεη βηνινγηθέο απνδόζεηο ηεο ζρηδνθξέλεηαο ζηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηνλ αζζελή.
Παξά ην γεγνλόο όηη πνιιέο ςπρνινγηθέο παξεκβάζεηο, όπσο ε γλσζηαθή-ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία (Morrison & Barratt, 2010 όπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Lüllmann, Berendes, Rief
& Lincoln, 2011) θαη νη ςπρνεθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο (Lincoln, Wilhelm & Nestoriuc,
2007) ρξεζηκνπνηνύλ κνληέια βηνινγηθώλ εμεγήζεσλ γηα ηελ εθδήισζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο, ε
πξαθηηθή ζεκαζία θαη ην όθεινο ησλ κνληέισλ απηώλ γηα ηε ζεξαπεία δελ είλαη ζαθώο
πξνζδηνξηζκέλε. Χζηόζν, κηα ελδηαθέξνπζα κειέηε ησλ Lüllmann, Berendes, Rief θαη
Lincoln (2011) δηεξεύλεζε ηελ επίδξαζε ησλ κνληέισλ βηνινγηθώλ εμεγήζεσλ ζηελ θηλεηνπνίεζε γηα ζεξαπεία. Οη παξαπάλσ ζπγγξαθείο, ζε κηα πεηξακαηηθή, δηαδηθηπαθή κειέηε
ηνπο, θαζνδήγεζαλ 461 πγηή άηνκα λα θαληαζηνύλ πηζαλά ςπρσηηθά ζπκπηώκαηα πνπ ζα
κπνξνύζαλ λα βηώζνπλ θαη λα αλαδεηήζνπλ επαγγεικαηηθή βνήζεηα. Έγηλε ηπραηνπνίεζε
ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε ηέζζεξηο νκάδεο νη νπνίεο δηέθεξαλ σο πξνο ην κνληέιν βάζε ηνπ
νπνίνπ θαηαλννύληαη ηα ζπκπηώκαηα (βηνινγηθό, ςπρνινγηθό, ζπλζεηηθό θαη κνληέιν θακίαο
αηηηώδνπο εμήγεζεο).
Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ηα δηαθνξεηηθά κνληέια έρνπλ αληίθηππν ζηηο δηάθνξεο
πηπρέο ηεο θηλεηνπνίεζεο γηα ζεξαπεία. πγθεθξηκέλα, νη ζπκκεηέρνληεο πνπ έιαβαλ εμεγήζεηο κε βάζε ην βηνινγηθό κνληέιν έδεημαλ πςειή πξνζπκία λα ιάβνπλ θαξκαθεπηηθή
αγσγή, ελώ εθείλνη πνπ απέθηεζαλ ςπρνινγηθή πξννπηηθή αλέθεξαλ πςειό πξνζσπηθό
έιεγρν ησλ ζπκπησκάησλ. Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ ιάβεη ηόζν βηνινγηθέο όζν θαη ςπρνινγηθέο πξννπηηθέο γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπο, αλέθεξαλ πςειή απνδνρή
ησλ θαξκάθσλ θαη πςειό θίλεηξν ώζηε λα ιάβνπλ βνήζεηα εληόο ζεξαπεπηηθνύ πιαηζίνπ. Σα
απνηειέζκαηα ππνγξακκίδνπλ ηελ επίδξαζε ηεο εθάζηνηε πξννπηηθήο ζηνπο αζζελείο όζνλ
αθνξά ηελ θηλεηνπνίεζε γηα ζεξαπεία θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ επηηπρία ηεο. πλνιηθά, ε
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ελζσκάησζε ςπρνινγηθώλ θαη βηνινγηθώλ δηαζηάζεσλ θαίλεηαη ε πην ειπηδνθόξα ζέζε από
ηελ άπνςε ηεο ηήξεζεο ησλ δηαθόξσλ ηύπσλ ζεξαπείαο.
Έξεπλα ησλ Dudley, Siitarinen, James θαη Dodgson (2009) κε αληηθείκελν ηελ εμέηαζε
ησλ παξαγόλησλ, νη νπνίνη ζεσξνύληαη από άηνκα κε πξώην επεηζόδην ςύρσζεο σο
ζεκαληηθνί γηα ηελ εθδήισζε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπο, δελ εληόπηζε ηελ ύπαξμε θάπνηνπ
παξάγνληα πνπ λα αληαλαθιά ηε βηνινγηθή πξνζέγγηζε. Τπνζηεξίδεηαη όηη νη πάζρνληεο
πξνηηκνύλ ηελ ςπρνθνηλσληθή θαηαλόεζε ηεο λόζνπ από ηηο βηνταηξηθέο εμεγήζεηο. Ζ
αλάιπζε απνθάιπςε ηέζζεξηο παξάγνληεο, νη νπνίνη αμηνινγνύληαη σο ζεκαληηθνί από ηνπο
ίδηνπο ηνπο πάζρνληεο. Ο πξώηνο αθνξά ζηε ιήςε ςπρνηξόπσλ θαξκάθσλ, ν δεύηεξνο ζην
ςπρνινγηθό ηξαύκα θαηά ηελ ελήιηθε δσή, ν ηξίηνο ζηελ πξνζσπηθή επαηζζεζία, θαη ν
ηέηαξηνο ζηελ αλαπηπμηαθή εππάζεηα (ε ζεηξά παξάζεζήο ηνπο αληηθαηνπηξίδεη ηελ ηζρύ ηνπο
ζύκθσλα κε ηνπο αζζελείο).
Σα σο άλσ επξήκαηα είλαη ζεκαληηθά γηαηί θαηαδεηθλύνπλ όηη ηα άηνκα κε ςπρσζηθά
ζπκπηώκαηα είλαη ζε ζέζε λα εθθξάζνπλ άπνςε γηα ηελ αηηία ησλ δπζθνιηώλ ηνπο θαη όηη νη
αληηιήςεηο ηνπο είλαη ζπκβαηέο κε ην κνληέιν εππάζεηαο ζην ζηξεο. Σν ελ ιόγσ κνληέιν απνηειεί, ζύκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο, ηε βάζε γηα ηελ ςπρνινγηθή θαηαλόεζε ηεο ςύρσζεο.
Με ηε ζεηξά ηεο, ε ηνπνζέηεζε ηεο ςύρσζεο ζηε βάζε ηεο ςπρηθήο δσήο θαη ησλ ςπρηθώλ
αηηηώλ αλνίγεη ην δξόκν ζηηο γλσζηηθέο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ ςύρσζε (Kingdon
& Turkington, 2005).
Χζηόζν, νη βηνινγηθέο απνδόζεηο ηεο ζρηδνθξέλεηαο επεξεάδνπλ θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο
επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο. Άιισζηε, νη ζηάζεηο ησλ ηειεπηαίσλ έρνπλ άκεζν αληίθηππν
ζηελ πνξεία ησλ αζζελώλ, θαζώο ε ζεξαπεπηηθή ζρέζε πνπ ζα αλαπηπρζεί κεηαμύ ηνπο είλαη
αλαπόζπαζην κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο αλάθακςεο από ηε λόζν (Ivezic, Ljubimir, & Urlic,
2001). Πξόζθαηε κειέηε ησλ Magliano, Read, Sagliocchi, Patalano θαη Oliviero (2013)
εμεηάδεη θαηά πόζν νη νπηηθέο ηεο ζεξαπεπηηθήο αληηκεηώπηζεο ηεο ζρηδνθξέλεηαο επεξεάδνπλ ηνπο θνηηεηέο ηαηξηθήο, αιιά θαη ην πώο νη επηδξάζεηο απηέο δηαθνξνπνηνύληαη θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο. Δπηπιένλ, εξεπλήζεθε ην θαηά πόζν ηα δηθαηώκαηα ησλ
αζζελώλ λα ελεκεξώλνληαη ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζή ηνπο, θαζώο θαη ηα θάξκαθα πνπ
ιακβάλνπλ, επεξεάζηεθαλ από δηαγλσζηηθέο “εηηθέηες” θαη ηηο βηνινγηθέο απνδόζεηο. Σξηαθόζηνη νγδόληα έλαο Ηηαινί θνηηεηέο ηαηξηθήο πξώηνπ ή πέκπηνπ/έθηνπ έηνπο ζπκκεηείραλ
ζηελ έξεπλα. Αθνύ δηάβαζαλ έλα ζύληνκν ηζηνξηθό θάπνηνπ πνπ πιεξνύζε ηα δηαγλσζηηθά
θξηηήξηα γηα ηε ζρηδνθξέλεηα, ζπκπιήξσζαλ εξσηεκαηνιόγηα απηναλαθνξάο.
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Γηαπηζηώζεθε όηη ε εηηθεηνπνίεζε ελόο πεξηζηαηηθνύ σο “ζτηδοθρέλεηα” θαη ε θαηάδεημε
ηεο θιεξνλνκηθόηεηαο σο βαζηθόηεξεο κεηαμύ ησλ αηηηώλ εθδήισζήο ηεο, ζπλδέζεθαλ κε
εκπηζηνζύλε ζε ςπρηάηξνπο θαη ςπρηαηξηθά θάξκαθα. Ζ θαηάδεημε ςπρνινγηθώλ ηξαπκάησλ
κεηαμύ ησλ αηηίσλ εκθάληζεο ηεο σο άλσ αζζέλεηαο, βξέζεθε λα ζπλδέεηαη κε εκπηζηνζύλε
ζε ςπρνιόγνπο θαη κε κεγαιύηεξε αλαγλώξηζε ηνπ δηθαηώκαηνο ησλ αζζελώλ λα ελεκεξώλνληαη ζρεηηθά κε ηε θαξκαθνζεξαπεία ηνπο. ε ζύγθξηζε κε ηνπο πξσηνεηείο, νη θνηηεηέο
ηνπ πέκπηνπ/έθηνπ έηνπο ηεο ηαηξηθήο ππνζηεξίδνπλ πην έλζεξκα ηε θαξκαθνζεξαπεία, έρνπλ
ιηγόηεξε εκπηζηνζύλε ζηνπο ςπρνιόγνπο θαη ζηε ζηήξημε ηνπ αζζελνύο από ηελ νηθνγέλεηα
ηνπ, θαη είλαη ιηγόηεξν πξόζπκνη λα κνηξαζηνύλ ηηο πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηε θαξκαθνζεξαπεία κε ηνπο αζζελείο ηνπο.
Σα επξήκαηα απηά ηνλίδνπλ όηη νη πεπνηζήζεηο ησλ θνηηεηώλ πνηθίιινπλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο θαηάξηηζήο ηνπο θαη ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κε ηηο δηαγλσζηηθέο εηηθέηεο θαη ηελ
θπξηαξρία βηνινγηθώλ απνδόζεσλ γηα ηελ εκθάληζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Ζ κειέηε, επίζεο,
ππνζηεξίδεη ηελ αλαγθαηόηεηα ύπαξμεο κεγαιύηεξεο θαηάξηηζεο κέζα ζηα πξνγξάκκαηα
ζπνπδώλ ηεο ςπρηαηξηθήο όζνλ αθνξά ζηηο ςπρνινγηθέο πηπρέο ζηελ θιηληθή δηαρείξηζε ηεο
ζρηδνθξέλεηαο, θαζώο θαη ζηελ παξνρή πεξηζζόηεξσλ πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηα ςπρνθνηλσληθά αίηηα ησλ πξνβιεκάησλ ςπρηθήο πγείαο (Magliano et al., 2013).
2.3. Ζ ζσκβοιή ηες υστοζεραπείας
Όζνλ αθνξά ζηελ ςπρνζεξαπεία ζε ζρηδνθξελείο, έσο πξόζθαηα ζηηο ΖΠΑ θαη ζε άιια
κέξε ην θόζκνπ δερόηαλ έληνλε θξηηηθή. Ζ θαηάζηαζε απηή θαίλεηαη λα αιιάδεη θαη ε ύπαξμε κηαο ζεηηθήο πξννπηηθήο είλαη ζήκεξα εκθαλήο (Νέζηνξνο, 2012). Πνιιά είλαη ηα δεδνκέλα πνπ νδήγεζαλ ζηε ζηξνθή από ην αλίαην ηεο ζρηδνθξέλεηαο ζηελ ςπρνζεξαπεπηηθή ηεο
αληηκεηώπηζε. Ο Νέζηνξνο ην 1990 πξόηεηλε έλα ζπλζεηηθό κνληέιν γηα ηελ ςπρνζεξαπεία
ησλ αηόκσλ κε ζρηδνθξεληθά ζπκπηώκαηα (Νέζηνξνο & Βαιιηαλάηνπ, 1990). ην κνληέιν
απηό δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε κείσζε ηνπ ππεξβνιηθνύ άγρνπο, ηεο θαρππνςίαο, ησλ
ςεπδαηζζήζεσλ θαη ησλ παξαιεξεηηθώλ ηδεώλ αλαθνξάο θαη δηώμεσο. Μηα ηεθκεξησκέλε
κειέηε γηα ηε ζπλεηζθνξά ηεο νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο ζηελ ππό ζπδήηεζε λόζν έρεη
ππάξμεη ήδε από ηνπο Anderson θαη Adams (1996). Οη ςπρνδπλακηθέο πξνζεγγίζεηο ππνζηεξίδνληαη ζηε βηβιηνγξαθία (Mace & Margison, 1997 όπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Turkington,
Kingdon & Chadwick, 2003), αιιά νη πεξηζζόηεξνη ςπρίαηξνη δελ ππνζηεξίδνπλ ηε ρξήζε
ηνπο ζηελ πξάμε, ειιείςεη απνδείμεσλ ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπο (Turkington et al.,
2003). Αμηνζεκείσην είλαη ην ζύγγξακκα ηνπ Springmann-Ribak (2011, όπσο αλαθέξεηαη
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ζηνλ Νέζηνξνο, 2012) Dialogue with Schizophrenia: The Art of Psychotherapy, ζην νπνίν
αλαιύνληαη δηάθνξεο θιηληθέο πεξηπηώζεηο πξνζώπσλ κε ζρηδνθξεληθή ζπκπησκαηνινγία,
από ςπραλαιπηηθή ζθνπηά.
Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ε γλσζηηθή-ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία γηα ηε ζρηδνθξέλεηα έρεη ιάβεη κεγάιν εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ. Πξόζθαηα έρνπλ βξεζεί ζεηηθά ζηνηρεία γηα
ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο (Rector, & Beck, 2001). Γηαπηζηώζεθε ε ζεηηθή επίδξαζή ηεο
ζηα ππνιεηπόκελα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζπκπηώκαηα θαηά ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο, θαζώο θαη
ηα ζεξαπεπηηθά θέξδε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ (Gould, Mueser, Bolton, Maysa, & Goff,
2001). Δπίζεο, νθέιε από ηε γλσζηηθή-ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία έρνπλ δεηρζεί θπξίσο γηα
ππνιεηκκαηηθά ζπκπηώκαηα ζε θνηλόηεηεο ελειίθσλ αζζελώλ πνπ ηπγράλνπλ θαηά κέζν όξν
20 ζπλεδξηώλ γηα πάλσ από 9 κήλεο (Turkington, Kingdon & Chadwick, 2003).
ε ζύλδεζε κε ηα πξνεγνύκελα, ε ζρηδνθξέλεηα, αλ θαη έρεη παξαδνζηαθά ζεσξεζεί σο
κηα ρξόληα θαηάζηαζε κε πνιύ απαηζηόδνμεο πξννπηηθέο, ζήκεξα επηδέρεηαη ζεκαληηθή
βειηίσζε (κέζσ θαξκαθνζεξαπείαο) ή θαη ίαζε (κέζσ ςπρνζεξαπείαο). πλάκα, έρεη ππάξμεη
κηα απμαλόκελε θηλεηνπνίεζε ησλ αηόκσλ κε ζρηδνθξέλεηα κε ζηόρν ηελ ακθηζβήηεζε ηεο
παξαδνζηαθήο άπνςεο γηα ηελ πνξεία ηεο λόζνπ, θαζώο θαη ησλ παξαδνρώλ ζρεηηθά κε ηε
δπλαηόηεηα ησλ παζρόλησλ λα δνπλ κηα παξαγσγηθή θαη ηθαλνπνηεηηθή δσή. Απηή ε λέα
θαηαλόεζε γηα ηε ζρηδνθξέλεηα ππνζηεξίδεηαη από καθξνρξόληεο κειέηεο, ζηηο νπνίεο
εθηελήο αλαθνξά ζα γίλεη ζην επόκελν θεθάιαην, πνπ ζεκεηώλνπλ όηη έσο θαη ην 50% ησλ
αηόκσλ κε ηελ αζζέλεηα αθνινπζεί πνξεία βειηίσζεο (Bellack, 2006).
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ: ΑΝΑΚΑΜΦΖ ΑΠΟ ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ
3.1. ηοητεία αλάθακυες αζζελώλ κε ζτηδοθρέλεηα
Δλώ ε ζρηδνθξέλεηα είλαη κηα ςπρηθή δηαηαξαρή ζπλδεδεκέλε γεληθά κε αξλεηηθή έθβαζε
θαη κε απαηζηόδνμε πνξεία ζην ρξόλν, κηα αμηόινγε ζε αξηζκό ππννκάδα δηαγλσζκέλσλ
παζρόλησλ θαίλεηαη λα βηώλνπλ πεξηόδνπο αλάθακςεο (πεξίνδνη θαιήο ςπρνθνηλσληθήο
ιεηηνπξγίαο απόλησλ ησλ ζεηηθώλ ςπρσηηθώλ ζπκπησκάησλ) πνπ δηαξθνύλ πνιιά ρξόληα ή
θαη πεξηζζόηεξν. Απηή ε θιηληθή επηζήκαλζε πνπ δηαηππώλεηαη ζηελ αλαζθόπεζε ησλ Jobe
θαη Harrow (2005) έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ θπξίαξρε πεπνίζεζε ζύκθσλα κε ηελ νπνία
θαλείο δε ζεξαπεύεηαη από ηε ζρηδνθξέλεηα. Ζ ηειεπηαία ππνλνεί όηη ε ζπγθεθξηκέλε αζζέλεηα είλαη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο αλίαηε, γεγνλόο πνπ νδεγεί ζε απειπηζία θαη απόγλσζε
ηόζν ηνπο λνζνύληεο όζν θαη ηνπο ζπγγελείο ηνπο.
Ζ πξναλαθεξζείζα επηζθόπεζε επαλεμέηαζε ηηο εκπεηξηθέο κειέηεο δηάξθεηαο 10 εηώλ ή
θαη πεξηζζόηεξν πνπ αμηνινγνύλ ηελ έθβαζε ησλ αζζελώλ κε ζρηδνθξέλεηα. Αμηνιόγεζε ην
βαζκό ζηνλ νπνίν ηα απνηειέζκαηα ηνπο επεξεάδνληαη από ηε κεζνδνινγία ηεο εθάζηνηε
έξεπλαο, ηηο κεηαβιεηέο κε ηηο νπνίεο ε ζεξαπεπηηθή πξόνδνο απνηηκάηαη, ηνπο πξνγλσζηηθνύο θαη επηδεκηνινγηθνύο παξάγνληεο πνπ εληνπίδνληαη θαη ηελ αλζεθηηθόηεηα ηνπ
αζζελνύο.
Όπσο θαη άιιεο ςπρηθέο αζζέλεηεο, ε θπζηθή πνξεία εμέιημεο ηεο ζρηδνθξέλεηαο θπκαίλεηαη από ήπηα έσο ζνβαξή. Παξά ην γεγνλόο όηη νη δηαθπκάλζεηο σο πξνο ηελ έθβαζή ηεο
πνηθίινπλ ζε όιεο ηηο κειέηεο πνπ εμεηάζηεθαλ, ε ζρηδνθξέλεηα είλαη, ζε γεληθέο γξακκέο,
κηα δηαηαξαρή κε ζρεηηθά θησρή πξόγλσζε θαη θαθή έθβαζε. Μάιηζηα, νη λνζνύληεο απηήο
ραξαθηεξίδνληαη από θαθή πνξεία θαη έθβαζε ζπγθξηλόκελνη κε αζζελείο κε άιιεο ςπρσζηθέο θαη κε ςπρσζηθέο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο. Όκσο, ππάξρνπλ θαη ζεηηθά επξήκαηα:
ππννκάδεο αζζελώλ δηάγνπλ εθηεηακέλεο πεξηόδνπο αλάθακςεο, θάπνηνη κάιηζηα ρσξίο λα
βξίζθνληαη ζε θάπνην ζεξαπεπηηθό πιαίζην ή ζε ζεξαπεία. Δπηπιένλ, δε δηαγξάθνπλ
πξννδεπηηθά επηδεηλνύκελε πνξεία.
Πέξαλ ηεο θαηαγξαθήο ηεο εηεξνγέλεηαο ζηελ έθβαζε ηεο λόζνπ αιιά θαη ηεο γεληθά
θαθήο έθβαζεο ησλ αζζελώλ κε ζρηδνθξέλεηα, νη ζπγγξαθείο πξνεηδνπνηνύλ γηα ηνλ πςειό
θίλδπλν απηνθηνλίαο απηώλ, όπσο απηόο πξνθύπηεη από ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαζθόπεζεο
ηνπο. Καηαγξάθεηαη, επίζεο, απμεκέλνο αξηζκόο πξόσξσλ ζαλάησλ ζηνπο ελ ιόγσ αζζελείο.
Από ηελ άιιε, νη πεξίνδνη αλάθακςεο, νη νπνίνη εκθαλίδνληαη θαη απζόξκεηα θάπνηεο θνξέο,
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κπνξεί λα ζπλδεζνύλ κε αηνκηθνύο παξάγνληεο ηνπ αζζελνύο, όπσο ε αλζεθηηθόηεηα (Jobe &
Harrow, 2005).
Οη Jääskeläinen et al. (2013) πξαγκαηνπνίεζαλ κηα ελδειερή αλαζθόπεζε θαη κεηααλάιπζε ηεο πνξείαο αλάθακςεο από ηε λόζν. ηόρνο ηνπο ήηαλ λα πξνζδηνξηζηεί ην πνζνζηό ησλ αηόκσλ κε ζρηδνθξέλεηα θαη άιια είδε ςύρσζεο, ηα νπνία πιεξνύλ ηα θιηληθά
(θιηληθή ύθεζε) θαη θνηλσληθά (επξύηεξε θνηλσληθή ιεηηνπξγηθόηεηα) θξηηήξηα απνζεξαπείαο. Δπίζεο, εμεηάζηεθε εάλ ε ηειεπηαία ζπλδέεηαη κε παξάγνληεο όπσο ην θύιν1, ε νηθνλνκηθή επκάξεηα ησλ ρσξώλ2 θαη επηιεγκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεζνδνινγηθνύ ζρεδηαζκνύ
κηαο κειέηεο.
Υξεζηκνπνηήζεθε κηα πνιπζύλζεηε ζηξαηεγηθή αλαδήηεζεο θαη ηαπηνπνίεζεο ησλ πεξί
ηνπ ζέκαηνο κειεηώλ, θαη αλαιύζεθαλ ηα δεδνκέλα εθείλσλ πνπ πιεξνύζαλ ηα θξηηήξηα
έληαμεο ζηελ παξνύζα κειέηε. Σν πνζνζηό ησλ αηόκσλ πνπ πιεξνύζαλ ηα θξηηήξηα αλάθακςεο από ηε ζρηδνθξέλεηα (βειηηώζεηο ηόζν ζε θιηληθό όζν θαη θνηλσληθό επίπεδν δηάξθεηαο
ηνπιάρηζηνλ δύν ρξόλσλ, ζε ηνπιάρηζηνλ ελόο εθ ησλ δύν πξναλαθεξζέλησλ επηπέδσλ) αλαιύζεθε γηα θάζε κειέηε μερσξηζηά. Δμειηγκέλεο αλαιύζεηο παιηλδξόκεζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ ηνπ πνζνζηνύ αλάθακςεο θαη ηηο ππό κειέηε
κεηαβιεηέο.
ηελ έξεπλα ζπκπεξηιήθζεζαλ ελ ηέιεη 50 κειέηεο. Σν κέζν πνζνζηό ησλ πξνζώπσλ κε
ζρηδνθξεληθέο εθδειώζεηο, ηα νπνία πιεξνύζαλ ηα θξηηήξηα αλάθακςεο από απηήλ, ήηαλ
13,5%. Γειαδή, πεξίπνπ 1 ζηνπο 7 αζζελείο κε δηάγλσζε ζρηδνθξέλεηαο πιεξνύζαλ ηα θξηηήξηα αλάθακςεο ηεο ελ ιόγσ έξεπλαο. Δπίζεο, επηβεβαηώζεθε όηη ε ζρηδνθξέλεηα έρεη θαιύηεξε πνξεία θαη έθβαζε ζηηο αλαπηπζζόκελεο θαη ζηηο θησρόηεξεο ρώξεο. Χζηόζν, δε βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ θύισλ ζηελ αλάθακςε από ηε λόζν, ελώ
ε απζηεξόηεηα ησλ δηαγλσζηηθώλ θξηηεξίσλ, ε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κεηαμύ ηεο δηάγλσζεο
θαη ηεο επαλεθηίκεζεο, θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεζνδνινγηθνύ ζρεδηαζκνύ, δελ απνδείρζεθε όηη επεξεάδνπλ ηηο εθηηκήζεηο σο πξνο ηελ σο άλσ αλάθακςε. Οη ζπγγξαθείο ζεκεηώλνπλ όηη, παξά ηηο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο ζεξαπεπηηθέο επηινγέο, ην πνζνζηό αλάθακςεο
από ζρηδνθξέλεηα δελ έρεη απμεζεί (Jääskeläinen et al., 2013).

1

Οι Leung και Chue (2000), ςε αναςκόπθςι τουσ, παρατιρθςαν ότι οι γυναίκεσ με διάγνωςθ ςχιηοφρζνειασ
ακολουκοφν καλφτερθ κεραπευτικι πορεία ςε ςφγκριςθ με τουσ άνδρεσ.
2

Οι Cohen, Patel, Thara και Gureje (2008) υποςτιριξαν ότι θ ςχιηοφρζνεια ζχει καλφτερα κλινικά
αποτελζςματα ςτισ αναπτυςςόμενεσ και ςτισ φτωχότερεσ χώρεσ.
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εκαληηθέο καθξνρξόληεο έξεπλεο, σζηόζν, έρνπλ αλνίμεη ην δξόκν γηα κηα πην αηζηόδνμε
πξννπηηθή ηεο έθβαζεο ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Απηέο νη έξεπλεο καθξνρξόληαο παξαθνινύζεζεο,
παξέρνπλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ηεο λόζνπ, ηελ έθβαζε, ηα δηαγλσζηηθά
πξνβιήκαηα, ηα ζπκπηώκαηα, ηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγηθόηεηαο, ηε ζεξαπεία θαη ηνπο ζεκαληηθνύο πξνγλσζηηθνύο παξάγνληεο ηεο.
Δμόρσο απνθαιππηηθά είλαη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Harding, Brooks, Ashikaga,
Strauss θαη Breier (1987). Δδώ εμεηάδνληαη ηα επξήκαηα από κηα δηαρξνληθή κειέηε παξαθνινύζεζεο (follow-up) 269 αζζελώλ (213 εμ απηώλ ραξαθηεξίζηεθαλ ζρηδνθξελείο) ζε λνζνθνκείν ηεο πνιηηείαο Βεξκόλη ησλ Ζ.Π.Α. Απνηέιεζε ηε δεύηεξε θαηά ζεηξά ηέηνηνπ είδνπο
έξεπλα γηα ηε ζρηδνθξέλεηα πνπ δηεμήρζεη ζηηο Ζ.Π.Α. ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950,
έιαβε ρώξα ην πξώην κέξνο ηεο κειέηεο, κε δείγκα πξνζώπσλ κε ζρηδνθξεληθέο εθδειώζεηο
πνπ πεξηγξάθνληαη σο κεζήιηθεο, ρακεινύ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ θαη θνηλσληθήο ηάμεο, ηα
νπνία είραλ ππνβιεζεί ζε επαλεηιεκκέλε θαη παξαηεηακέλε λνζειεία. Δίραλ επηιεγεί
κάιηζηα γηα έληαμε ζε πξόγξακκα απνθαηάζηαζεο ιόγσ ηεο ρξνληόηεηαο θαη ηεο αληνρήο
ηνπο ζηε θαξκαθνζεξαπεία.
Ζ επαλακέηξεζε έγηλε ηελ πεξίνδν 1980-1982. Σα αξρηθά απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ην
ήκηζπ έσο θαη ηα δύν ηξίηα ηνπ δείγκαηνο είρε βειηησζεί ζεκαληηθά ή θαη ζεξαπεπηεί. Σα σο
άλσ επξήκαηα ήξζαλ ζε αληίζεζε κε ηηο επηθξαηνύζεο παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ καθξνπξόζεζκε πνξεία ηεο λόζνπ. Τπνηέζεθε, σζηόζν, όηη ηα απνηειέζκαηα είραλ αιινησζεί από ηε
ρξήζε ησλ ραιαξά δηαηππσκέλσλ δηαγλσζηηθώλ νδεγηώλ DSM-I. Γηα απηό, κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ DSM-III, δόζεθαλ αλαδξνκηθέο επαλαδηαγλώζεηο γηα θάζε έλαλ από ηνπο 269
αζζελείο. Με ζρηδνθξέλεηα δηεγλώζζεζαλ πιένλ νη 118.
Ζ έξεπλα ησλ Harding et al. (1987) εμεηάδεη, κε ηε ζεηξά ηεο, ηε δηαδηθαζία ηεο επαλαδηάγλσζεο θαη αμηνινγεί ηελ πνξεία ησλ αζζελώλ πνπ πιεξνύζαλ ηα θξηηήξηα DSM-III γηα
ηε ζρηδνθξέλεηα θαηά ηελ επαλακέηξεζε. Έγηλαλ δύν ππνζέζεηο: α) νη αζζελείο πνπ πιεξνύζαλ ηα θξηηήξηα ηνπ DSM-III θαηά ηελ επαλακέηξεζε ζα εμαθνινπζνύλ λα έρνπλ ηα ζεκάδηα
θαη ηα ζπκπηώκαηά ηεο, θαη β) νη ίδηνη αζζελείο ζα είραλ νκνηόκνξθα θαθή έθβαζε ζε θξίζηκνπο ηνκείο ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο, όπσο ε εξγαζία, νη θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ε ιεηηνπξγηθόηεηα. Έηζη, ζα απνδεηθλπόηαλ ε εγθπξόηεηα ησλ δειώζεσλ ζρεηηθά κε ηε δπζνίσλε καθξνπξόζεζκε πνξεία θαη έθβαζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο πνπ γίλνληαη ζην DSM-III.
Από ηα 118 άηνκα πνπ πιεξνύζαλ ηα θξηηήξηα DSM-III γηα ζρηδνθξέλεηα, 82 δνύζαλ θαη
ζπκκεηείραλ ζηελ αμηνιόγεζε ηεο επαλαδηάγλσζεο ηνπο εξσηήζεθαλ, 28 είραλ απνβηώζεη, 4
αξλήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη 4 δελ πξνζήιζαλ. Οη αζζελείο αμηνινγήζεθαλ κε ζεηξά
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δνκεκέλσλ θαη αμηόπηζησλ δηαγλσζηηθώλ εξγαιείσλ. εκαληηθό ζηνηρείν απνηειεί ην γεγνλόο όηη νη βαζκνινγεηέο δε γλώξηδαλ ηηο πξνγελέζηεξεο δηαγλώζεηο ησλ αζζελώλ. Βξέζεθε
ηειηθά πσο ην 68% ησλ 82 αζζελώλ πνπ εμεηάζηεθαλ δελ παξνπζίαδαλ ζπκπηώκαηα (ζεηηθά
θαη αξλεηηθά) ζρηδνθξέλεηαο. Δπίζεο, ην 45% ησλ 82 αζζελώλ δελ εκθάληδαλ θαζόινπ
ςπρηαηξηθά ζπκπηώκαηα. Πξνθύπηεη, ινηπόλ, όηη ην ήκηζπ έσο θαη ηα δύν ηξίηα ηνπ δείγκαηνο
βειηηώζεθε ζεκαληηθά ή αλάξξσζε πιήξσο, ζε αληίζεζε κε ηηο δειώζεηο ζην DSM-ΗΗΗ
αλαθνξηθά κε ηηο δπζνίσλεο πξνβιέςεηο γηα ηνπο πάζρνληεο από ζρηδνθξέλεηα.
Όζνλ αθνξά ηε θαξκαθνζεξαπεία, ηα επξήκαηα είλαη εληππσζηαθά. Αλ θαη ην 84% ηνπ
δείγκαηνο βξηζθόηαλ ππό αγσγή, κόιηο ην 25% απηνύ ηελ ηεξνύζε. Έλα άιιν 25% ηελ
ηεξνύζε ζε πεξηόδνπο ππνηξνπήο, θαη έλα 34% δελ ηελ ηεξνύζε θαζόινπ. πλεπώο, ην 50%
ηνπ δείγκαηνο δε ρξεζηκνπνηνύζε αληηςπρσζηθά, εθόζνλ ην 16% ηνπ δείγκαηνο δε βξηζθόηαλ
θαλ ζε αγσγή. Οη ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ, ηέινο, όηη ηα επξήκαηα απηά είλαη αξθεηά
έγθπξα θαη αμηόπηζηα, σζηόζν ζπγρξόλσο παξνπζηάδνπλ πνιιέο κεζνδνινγηθέο αδπλακίεο
(Harding et al., 1987).
Ζ κειέηε ησλ Hegarty, Baldessarini, Tohen, Waternaux θαη Oepen (1994) επηβεβαίσζε
ηνλ θξίζηκν ξόιν ησλ δηαγλσζηηθώλ θξηηεξίσλ ζηελ πξόβιεςε εμέιημεο ηεο ζρηδνθξέλεηαο.
Αμηνιόγεζε ηε βηβιηνγξαθία ηνπ 20νπ αηώλα ζρεηηθά κε ηελ ηειηθή έθβαζε ηεο λόζνπ, θαη
πην ζπγθεθξηκέλα, πώο νη ηζηνξηθέο ηάζεηο σο πξνο απηήλ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε αιιαγέο
ζηε δηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξάμε. Διέγρζεη, επίζεο, ε ππόζεζε πνπ ζέιεη ηε βειηησκέλε βηνινγηθή θαηαλόεζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο θαη ηηο αιιαγέο ζηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα λα
έρνπλ επεξεάζεη ηελ ηειηθή έθβαζε ηεο λόζνπ. Έγηλε κεηα-αλάιπζε ηεο δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηελ έθβαζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο ή ηεο πξώηκεο άλνηαο (dementia praecox) γηα
ηελ πεξίνδν από ην 1895 έσο ην 1992. Δληνπίζηεθαλ 821 κειέηεο, από ηηο νπνίεο κόλν νη 320
πιεξνύζαλ ηα θξηηήξηα ηεο κειέηεο.
Ζ κεηα-αλαιπηηθή έξεπλα θαηέδεημε ηξηώλ εηδώλ ζπζηήκαηα δηαγλσζηηθώλ θξηηεξίσλ: ηα
γεληθά, ηα ζηελά θαη ηα κε εηδηθά. Σα πξώηα απαηηνύλ ην πξόζσπν λα λνζεί ηνπιάρηζηνλ έμη
κήλεο πξηλ ηε δηάγλσζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο, θαη πεξηιακβάλνπλ ηα δηαγλσζηηθά ζπζηήκαηα
ησλ Kraepelin, Langfeldt θαη Feighner, θαζώο θαη ην DSM-III θαη DSM-III-R. Σα δεύηεξα
βαζίδνληαη πεξηζζόηεξν ζηε ζπκπησκαηνινγία θαη ιηγόηεξν ζηε δηάξθεηα εθδήισζήο ηεο,
θαη πεξηιακβάλνπλ, κεηαμύ άιισλ, ηα δηαγλσζηηθά ζπζηήκαηα ησλ Bleuler, Leonhard, ηα
θξηηήξηα πξώηεο ηάμεσο ηνπ Schneider, ην ICD-9 θαη ην DSM-ΗI. Σα κε εηδηθά θξηηήξηα αλαθέξνληαη ζηε κε ρξήζε ζαθώο θαζνξηζκέλσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ.
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Οη εξεπλεηέο, επίζεο, επηζεκαίλνπλ ηε δπζθνιία αθξηβνύο θαη ζπλεπνύο θαζνξηζκνύ ηνπ
θιηληθνύ απνηειέζκαηνο ζηε ζρηδνθξέλεηα, δειαδή ηεο ηειηθήο έθβαζεο ηεο πνξείαο ησλ
αζζελώλ. ην πιαίζην απηό, νη ζπγγξαθείο ζεώξεζαλ σο “βειηηφκέλοσς” ηνπο αζζελείο πνπ
είραλ ραξαθηεξηζηεί σο απνζεξαπεπκέλνη, ζε ύθεζε, ρσξίο ππνιεηκκαηηθά ζπκπηώκαηα, κε
ειάρηζηα ή ήπηα ζπκπηώκαηα, ρσξίο ζεκαληηθό έιιεηκκα, θνηλσληθά θαη επαγγεικαηηθά
ιεηηνπξγηθνί θαη αλεμάξηεηνη.
Βξέζεθε όηη κόλν ην 40,2% ησλ αζζελώλ ζεσξήζεθαλ βειηησκέλνη κεηά από επαλεθηηκήζεηο πνπ έιαβαλ ρώξα, θαηά κέζν όξν, 5,6 ρξόληα κεηά ηελ αξρηθή δηάγλσζε. Ζ έθβαζε
ηεο λόζνπ ήηαλ ζεκαληηθά θαιύηεξε όηαλ ε δηάγλσζή ηεο έγηλε ζύκθσλα κε ηα ζπζηήκαηα
γεληθώλ (ή κε εηδηθώλ θξηηεξίσλ), θαη όρη ησλ ζηελά πξνζδηνξηζκέλσλ θξηηεξίσλ. Σν πνζνζηό ησλ αζζελώλ πνπ βειηηώζεθαλ απμήζεθε ζεκαληηθά κεηά ηα κέζα ηνπ αηώλα, δειαδή
από ην 1956 έσο ην 1985. Οη ζπγγξαθείο απνδίδνπλ απηήλ ηελ εμέιημε ζηε βειηίσζε ηεο
θαξκαθνζεξαπείαο, θαζώο θαη ζηε βαζύηεξε θαηαλόεζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Χζηόζν, θαηά
ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ην κέζν πνζνζηό ηεο ζεηηθήο έθβαζήο ηεο έρεη κεησζεί ζε 36,4%,
αληαλαθιώληαο ίζσο ηελ επαλεκθάληζε ησλ ζηελώλ δηαγλσζηηθώλ θξηηεξίσλ. πλνιηθά,
ιηγόηεξν από ην ήκηζπ ησλ αζζελώλ πνπ έρνπλ δηαγλσζηεί κε ζρηδνθξέλεηα έρνπλ δείμεη
ζεκαληηθή θιηληθή βειηίσζε κεηά από επαλεθηίκεζε ηνπο (Hegarty et al., 1994).
Ζ ζύγρξνλε πξνζέγγηζε ησλ ζρηδνθξεληθώλ εθδειώζεσλ θαη νη λέεο κέζνδνη ζεξαπείαο
κπνξεί λα νδεγήζεη νκάδα αζζελώλ ζε δηαζηήκαηα αλάθακςεο από ηε λόζν, ζύκθσλα κε
ηνπο Harrow, Grossman, Jobe θαη Herbener (2005). Οη ηειεπηαίνη, ζε δηαρξνληθή κειέηε ηνπο
δηάξθεηαο 15 εηώλ, κειέηεζαλ ην πνζνζηό κε ην νπνίν αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα παξνπζίαζαλ δηαζηήκαηα αλάθακςεο, ζπγθξίλνληαο ηνπο κε άιινπο ηύπνπο ςπρσηηθώλ θαη κε
αζζελώλ. Γείγκα ηεο έξεπλαο ππήξμαλ 274 ςπρηαηξηθνί αζζελείο λεαξήο ειηθίαο, πξνεξρόκελνη από ηε δηαρξνληθή κειέηε παξαθνινύζεζεο ηνπ ηθάγνπ (Chicago Follow-up Study),
ηεο νπνίαο ηα επξήκαηα, έηζη όπσο απηά πξνέθπςαλ ζηηο δηάθνξεο θάζεηο εμέιημήο ηεο, ζα
αλαιπζνύλ θαη παξαθάησ. Από ηνπο πξναλαθεξζέληεο 274 αζζελείο, 64 είραλ δηαγλσζηεί κε
ζρηδνθξέλεηα, 12 κε ζρηδνθξεληθόκνξθε δηαηαξαρή, 81 ήηαλ ςπρσηηθνί δηαθόξσλ δηαγλώζεσλ θαη 117 κε ςπρσηηθνί.
Οη λνζνύληεο αμηνινγήζεθαλ ηελ πεξίνδν ηεο λνζειείαο ηνπο, θαη ελ ζπλερεία επαλαμηνινγήζεθαλ άιιεο πέληε θνξέο ζε δηάζηεκα 15 εηώλ. Γόζεθε έλαο ιεηηνπξγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηεο αλάθακςεο ή απνζεξαπείαο, κε βάζε ηελ θιηληθή εηθόλα ηνπ εθάζηνηε αζζελή θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο επαλεθηίκεζεο ηνπ. Σα ιεηηνπξγηθά θξηηήξηα ηεο δηάγλσζεο αλάθακςεο ή απνζεξαπείαο ζπλνςίδνληαη ζηελ απνπζία, αθελόο, ςπρσηηθώλ (ζεηηθώλ θαη αξλε-
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ηηθώλ) ζπκπησκάησλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο επαλεθηίκεζεο θαη αθεηέξνπ, ζηελ
θαηάιιειε ςπρνθνηλσληθή ιεηηνπξγία, (επαγγεικαηηθή ιεηηνπξγηθόηεηα θαη θνηλσληθή
δξαζηεξηνπνίεζε) θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν. Ζ ςπρηαηξηθή λνζειεία, όπσο είλαη αλακελόκελν,
πξνζκεηξήζεθε εμίζνπ. Σα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ειαθξώο πεξηζζόηεξνη ηνπ
40% ησλ αζζελώλ κε ζρηδνθξέλεηα εκθάληζαλ κία ή πεξηζζόηεξεο πεξηόδνπο αλάθακςεο
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 15 εηώλ.
Αληρλεύζεθαλ θαη άιια αηζηόδνμα επξήκαηα: νη πεξηζζόηεξνη αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα
δελ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξή θνηλσληθή απνκόλσζε, όπσο ζπρλά πεξηγξαθόηαλ παιαηόηεξα.
Πάλσ από ην 50% απηώλ δελ παξνπζηάδνπλ ρξόληα θαη ζπλερή ζπκπησκαηνινγία. Αληίζεηα,
ε δηαηαξαρή ηνπο κνηάδεη κε κηα ζεηξά από ςπρσηηθά επεηζόδηα, αλ θαη γηα πνιινύο, πεξηζζόηεξν επάισηνπο θαη ιηγόηεξν αλζεθηηθνύο αζζελείο, ηα ςπρσηηθά επεηζόδηα είλαη πην
ζπρλά θαη ζνβαξά, ελώ ε πνξεία αλάθακςήο ηνπο αθνινπζεί πην αξγή πνξεία. Χζηόζν, ε
έξεπλα επηβεβαηώλεη όηη ε ζρηδνθξέλεηα είλαη αθόκα κηα ςπρηθή δηαηαξαρή κε θησρά ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηα άιια είδε ησλ ςπρσηηθώλ θαη κε δηαηαξαρώλ. Σέινο,
βξέζεθε όηη νη αζζελείο κε ζρηδνθξεληθόκνξθε δηαηαξαρή παξνπζηάδνπλ πην ζεηηθήο
πξόγλσζεο εηθόλα ζε ζύγθξηζε κε ηνπο αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα, ζηνηρείν πνπ παξαπέκπεη
επζέσο ζηε δηάξθεηα παξακνλήο ησλ ζπκπησκάησλ.
3.2. Αζζελείς ζε πιήρε αλάθακυε: ε πορεία ηοσς θαη οη παράγοληες ποσ ηελ
προζδηορίδοσλ
Πνηα είλαη, όκσο, ε πνξεία εμέιημεο ησλ αζζελώλ πνπ έρνπλ ήδε επαλεθηηκεζεί θαη έρνπλ
βξεζεί ζε αλάθακςε; Μειέηε ησλ Torgalsbøen θαη Rund (2010) παξνπζηάδεη δεδνκέλα επαλεθηίκεζεο ζρεηηθά κε ζρηδνθξελείο πνπ 20 ρξόληα πξηλ είραλ βξεζεί ζε πιήξε αλάθακςε. Σν
αξρηθό δείγκα απνηειείην από 10 άηνκα πνπ είραλ αλαξξώζεη πιήξσο, από ηα νπνία κόιηο
ηέζζεξα επαλαμηνινγήζεθαλ ζηελ παξνύζα εθηίκεζε, ελώ ζπιιέρηεθαλ δεδνκέλα θαη από
άιια δύν παξόκνηα πεξηζηαηηθά. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο παξνύζαο ςπρηθήο θαηάζηαζεο
ρνξεγήζεθε, κεηαμύ άιισλ, ζηνπο αζζελείο ε θιίκαθα αμηνιόγεζεο ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ
ζπκπησκάησλ ηεο ζρηδνθξέλεηαο από ηελ Κιίκαθα Θεηηθνύ θαη Αξλεηηθνύ πλδξόκνπ
(PANSS), ελώ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. ηόρνο ηνπο ήηαλ λα εμεηαζηεί ε ςπρνθνηλσληθή ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ε αλζεθηηθόηεηα ησλ αζζελώλ.
Από ηα έμη άηνκα κε επηβεβαησκέλε δηάγλσζε ζρηδνθξέλεηαο, δύν είραλ απνζεξαπεπηεί
πιήξσο, έλα είρε αλαθάκςεη, έλα ήηαλ ζε ύθεζε, έλα είρε επηδεηλνύκελε πνξεία, θαη έλα
απεβίσζε. Όηαλ ρξεζηκνπνηήζεθε σο απνθιεηζηηθό θξηηήξην ε πιήξεο αλάξξσζε, ηα απνηε-
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ιέζκαηα έδεημαλ όηη απηή δηαηεξήζεθε γηα ζρεδόλ ην ήκηζπ ησλ επαλεμεηαζζέλησλ. Σν
γεγνλόο όηη ε ζρηδνθξέλεηα επαλεκθαλίζηεθε ζε νξηζκέλνπο αζζελείο ππνδεηθλύεη όηη νη
εθδειώζεηο ηεο κπνξεί λα εμαθαληζηνύλ, αιιά ε εππάζεηα παξακέλεη. Δπίζεο, ζηνηρεία ηεο
πξνζσπηθόηεηαο, όπσο ε αλζεθηηθόηεηα, ε νπνία ζεσξείηαη ε εζσηεξηθή δύλακε πνπ επεξεάδεη ην πώο ην άηνκν αληηκεησπίδεη ηελ αζζέλεηα, θαίλεηαη λα παίδνπλ ξόιν ζηε δηαηήξεζε
ηεο αλάθακςεο (Torgalsbøen & Rund, 2010).
πλππνινγίδνληαο ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, θαηαιήγνπκε ζηελ επηβεβαίσζε ηεο ζέζεο ησλ
Harding θαη Zahniser (1994), θαηά ηελ νπνία ε άπνςε πνπ ζέιεη έλα ζρηδνθξελή λα κέλεη γηα
όιε ηνπ ηε δσή σο ηέηνηνο, είλαη ιαλζαζκέλε. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, απνθαιύπηεηαη όιν θαη
πεξηζζόηεξν θιηληθή εηεξνγέλεηα ησλ πεξηζηαηηθώλ σο πξνο ηα επίπεδα ηεο ηειηθήο απνζεξαπείαο ηνπο.
Ζ ηειηθή έθβαζε ηεο λόζνπ θαη ε αλάθακςε αζζελώλ κε ζρηδνθξεληθέο εθδειώζεηο
επλνείηαη από κηα ζεηξά παξαγόλησλ. Έξεπλα ησλ Harrow θαη Jobe (2007) ζε δείγκα 145
λνζνύλησλ, πξνεξρόκελσλ από ηε δηαρξνληθή κειέηε παξαθνινύζεζεο ηνπ ηθάγνπ, αλαγλώξηζε νξηζκέλνπο από απηνύο. Ο ζεκαληηθόηεξνο ήηαλ ε κε ιήςε αληηςπρσζηθώλ
θαξκάθσλ γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. Έλα κεγάιν πνζνζηό ησλ αζζελώλ πνπ έπαζραλ
από ζρηδνθξέλεηα (n=64), έδεημε πεξηόδνπο αλάθακςεο θαη εκθάληζε θαιύηεξε ιεηηνπξγηθόηεηα, αλ θαη βξίζθνληαλ εθηόο αγσγήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 8 από ηνπο 20 αζζελείο
(40%) κε ζρηδνθξέλεηα άλεπ καθξνρξόληαο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο βξίζθνληαλ ζε θαηάζηαζε αλάθακςεο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δεθαπεληαεηνύο πεξηόδνπ, θαηά ηελ νπνία έιαβαλ
ρώξα πέληε επαλεθηηκήζεηο. Σν αληίζηνηρν πνζνζηό ζε αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα κε καθξνρξόληα αληηςπρσζηθή αγσγή ήηαλ ζεκαληηθά κηθξόηεξν, κόιηο 5%.
Δπλντθνί γηα ηελ πνξεία εμέιημεο ηεο ζρηδνθξέλεηαο βξέζεθαλ θαη άιινη παξάγνληεο,
όπσο ηα εζσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελώλ. Ζ πξνλνζεξή ιεηηνπξγηθόηεηα, ηα επλντθά
ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθόηεηαο, ε κεγαιύηεξε αληνρή, ε κηθξόηεξε επαισηόηεηα θαη νη
επλντθνί πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο είλαη ηα θπξηόηεξα εμ απηώλ. Χο πξνο ηελ αλάθακςε,
σζηόζν, ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δελ παξνπζηάδεη αηζηόδνμα επξήκαηα. Μόλν κηα κεηνςεθία
αζζελώλ (19%) ήηαλ ζε πεξίνδν αλάθακςεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 15 ρξόλσλ παξαθνινύζεζεο θαη επαλεθηηκήζεσλ, θάηη πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε πξνγελέζηεξε έξεπλα ησλ ίδησλ
πεξίπνπ ζπγγξαθέσλ πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ.
Ηδηαίηεξε αμία έρνπλ αλακθίβνια θαη ηα πνηνηηθά εξεπλεηηθά δεδνκέλα, εθείλα πνπ
επηηξέπνπλ ηελ αμηνπνίεζε θαη ηε βαζηά θαηαλόεζε ησλ πξνζσπηθώλ εκπεηξηώλ ησλ αηόκσλ
κε δηάγλσζε ζρηδνθξέλεηαο, όπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη από ηηο ζπλέπεηεο ηεο λόζνπ, ζε
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ζσκαηηθό, ςπρνινγηθό θαη θνηλσληθό επίπεδν. Οη Spaniol, Wewiorski, Gagne θαη Anthony
(2002) πξαγκαηνπνίεζαλ έξεπλα κε ζπκκεηέρνληεο άηνκα κε ζρηδνθξέλεηα, κε ζηόρν ηνλ
πξνζδηνξηζκό πνηνηηθώλ παξακέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο
ηνπο, αιιά θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία ζε ζρέζε κε ηελ αζζέλεηα ηνπο.
Γώδεθα άηνκα κε δηάγλσζε ζρηδνθξέλεηαο ή ζρηδνζπλαηζζεκαηηθήο δηαηαξαρήο επηιέρζεθαλ ηπραία από έλα δηεηνύο δηάξθεηαο πξόγξακκα ςπρηαηξηθήο απνθαηάζηαζεο πνπ κόιηο
είρε νινθιεξσζεί. Καζέλα από ηα 12 πεξηζηαηηθά παξαθνινπζήζεθε γηα ηέζζεξα επηπιένλ
ρξόληα. Κάζε ηέζζεξεηο κε νθηώ κήλεο θάζε αζζελήο ζπκκεηείρε ζε κηα εκηδνκεκέλε
ζπλέληεπμε ζρεηηθά κε ηηο ηξέρνπζεο εκπεηξίεο δσήο ηνπ. Μέζα από ηε δηαδηθαζία απηή
εληνπίζηεθαλ ζεκαηηθέο θαη κνηίβα ζε ζρέζε κε ηα πξνζσπηθά βηώκαηα ησλ αζζελώλ. Ζ
εκπεηξία αλάθακςήο ηνπο αθνινύζεζε πνξεία εμέιημεο κέζα από ηξεηο θύξηεο θάζεηο. Ζ
πξώηε θσδηθνπνηείηαη σο «ζσγθιοληζκέλοη από ηε λόζο» (αλαπεξία είλαη ν όξνο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ έξεπλα). Απηή ε θάζε μεθηλά κε ηελ εθδήισζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη
κπνξεί λα δηαξθέζεη γηα κήλεο ή ρξόληα. Ζ θαζεκεξηλή δσή κεηαηξέπεηαη ζε έλαλ αγώλα
ςπρηθήο επηβίσζεο. Σν άηνκν πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη θαη λα ειέγμεη ηη ηνπ ζπκβαίλεη,
αιιά ζπρλά αηζζάλεηαη ζύγρπζε, απνζπλδέεηαη από ηνλ εαπηό θαη ηνπο άιινπο, θαη βηώλεη
θόβν πξνθαινύκελν από εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο εκπεηξίεο.
«Αγώλας κε ηε λόζο» είλαη ν ηίηινο ηεο δεύηεξεο θάζεο. Σν άηνκν αξρίδεη λα αλαπηύζζεη
θαηαλόεζε γηα ην ηη ηνπ ζπκβαίλεη, ζπρλά θαζνδεγνύκελν από ηαηξηθή ή θαη ςπρνθνηλσληθή
άπνςε. Αλαγλσξίδεη, επίζεο, ηελ αλάγθε λα αλαπηύμεη ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ηεο λόζνπ
ώζηε λα έρεη κηα ηθαλνπνηεηηθή δσή. Χζηόζν, ε λόζνο παξακέλεη παξνύζα θαη επηκέλεη, ελώ
ν θόβνο ηεο απνηπρίαο κπνξεί λα είλαη πνιύ βαζύο. «Εώληας κε ηε λόζο» ηηηινθνξείηαη ε
ηξίηε θάζε. ε απηό ην ζηάδην αλάθακςεο ν αζζελήο έρεη ζπκβηβαζηεί κε ηελ αλαπεξία ηνπ
θαη αηζζάλεηαη απηνπεπνίζεζε. Έρεη ηζρπξόηεξε ηελ αίζζεζε ηνπ εαπηνύ ηνπ θαζώο θαη ηελ
αληίιεςε κεξηθνύ έιεγρνπ ηεο δσήο ηνπ. Χο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ εμειίζζνληαη θαηά ηελ
πνξεία ηεο λόζνπ, όπσο πξνθύπηεη από ηα επξήκαηα, αλαγλσξίδνληαη ηόζν ε πξνζπάζεηα
ελαηζζεζίαο θαη θαηαλόεζεο ηεο εκπεηξίαο ηεο λόζνπ, όζν θαη ν έιεγρνο θαη ε δηαηήξεζε
κηαο ελεξγεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ηεο.
Ζ επίδξαζε ηεο θνηλσληθήο θαη θπζηθήο ππνζηήξημεο ζηελ αλάθακςε από ηε ζρηδνθξέλεηα, θαη ηδηαίηεξα ησλ ζπλζεθώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θηώρεηα θαη ηνλ απνθιεηζκό, είλαη
εληππσζηαθή. Δπίζεο, ε θαηάρξεζε νπζηώλ, ε έθζεζε ζε πεξηβαιινληηθό ζηξεο, ε θηώρεηα
θαη ην κεηνλνηηθό πεξηβάιινλ, θαζώο θαη ε ειηθία έλαξμεο ηεο λόζνπ βξέζεθε λα επεξεάδνπλ ζαθώο ηελ έθβαζε ηεο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ

ΣΔΣΑΡΣΟ:

ΤΠΟ

ΑΜΦΗΒΖΣΖΖ

Ζ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΖ

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΑΝΣΗΦΤΥΧΗΚΧΝ ΣΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΖ
ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ;
Μείδνλνο ζεκαζίαο θξίλεηαη ην δήηεκα ηεο καθξνπξόζεζκεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ
αληηςπρσζηθώλ ζηε ζεξαπεία ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Αλαζθόπεζε ησλ Gilbert, Harris, McAdams
θαη Jeste (1995), αλαγλσξίδνληαο ηνπο θηλδύλνπο, ηόζν ηεο (καθξνρξόληαο) ζπληήξεζεο ηεο
αληηςπρσζηθήο αγσγήο, όπσο ε όςηκε δπζθηλεζία, όζν θαη ηεο δηαθνπήο ηεο, όπσο ε
ςπρσηηθή επηδείλσζε ή ππνηξνπή, εμέηαζε 66 κειέηεο δηαθνπήο ηεο αληηςπρσζηθήο αγσγήο.
Σν ζύλνιν ησλ ππό κειέηε αζζελώλ κε ζρηδνθξέλεηα αλήιζε ζε 4.365. Ο κέζνο όξνο
ππνηξνπήο ήηαλ 53% ζε αζζελείο πνπ δηέθνςαλ ηελ αγσγή ηνπο, θαη 16% ζε απηνύο πνπ ηε
ζπλέρηζαλ. Σα σο άλσ απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ έπεηηα από follow-up κεηξήζεηο πνπ
δηεμήρζεζαλ έπεηηα από 9,7 κήλεο θαηά κέζν όξν. Βξέζεθε κάιηζηα όηη ην πνζνζηό
ππνηξνπήο ζπζρεηηδόηαλ ζεηηθά κε ην κέγεζνο ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο πνπ δηακεζνιάβεζε
ηελ επαλακέηξεζε.
Αλάκεζα ζηνπο πξνγλσζηηθνύο παξάγνληεο ηεο ππνηξνπήο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηηο
κεκνλσκέλεο κειέηεο πεξηιακβάλνληαη ην λεαξόηεξν ηεο ειηθίαο, ε πςειόηεξε αξρηθή
αληηςπρσζηθή δόζε θαη ε κηθξόηεξε δηάξθεηα λνζειείαο. Οη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ηεο δηαθνπήο ηεο αληηςπρσζηθήο αγσγήο, πιελ ηεο ππνηξνπήο, ήηαλ ζπλήζσο ήπηεο θαη παξνδηθέο.
Δπίζεο, αλαθέξεηαη όηη ε ζρέζε θηλδύλνπ-νθέινπο ησλ λεπξνιεπηηθώλ ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη θαηά πεξίπησζε. Απηό αλαδεηθλύεη θαη ε πξόζθαηε αλαζθόπεζε θαη κεηα-αλάιπζε
ησλ Stafford, Mayo-Wilson, Loucas, James, Hollis, Birchwood θαη Kendall (2015). ύκθσλα
κε απηήλ, ε ηζνξξνπία κεηαμύ ηνπ θηλδύλνπ θαη ηνπ νθέινπο ησλ αληηςπρσζηθώλ ζηα παηδηά,
ηνπο εθήβνπο θαη ηνπο λεαξνύο ελήιηθεο εκθαλίδεηαη ιηγόηεξν επλντθή από ό,ηη ζε κεγαιύηεξεο ειηθίεο. Σα αληηςπρσζηθά έρνπλ κηθξά επεξγεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηα ςπρσζηθά
ζπκπηώκαηα (όπσο πξνέθπςε από ρακειήο πνηόηεηαο ζηνηρεία) ζηελ πξώηε νκάδα ηνπ
πιεζπζκνύ. Χο εθ ηνύηνπ, ην πξννδεπηηθό πέξαζκα ζηε ρνξήγεζε ηεο ειάρηζηα απνηειεζκαηηθήο δνζνινγίαο κπνξεί λα είλαη ε πξνηηκώκελε ζηξαηεγηθή γηα πνιινύο αζζελείο
(Gilbert et al., 1995).
Σελ αμία ηεο παξαηεηακέλεο ρξήζεο ησλ αληηςπρσζηθώλ θαξκάθσλ ζε άηνκα κε ζρηδνθξεληθέο εθδειώζεηο ππεξαζπίδνληαη νη Tandon et al. (2008). ε εθηεηακέλε αλαζθόπεζή
ηνπο, ππό ηελ αηγίδα ηνπ Κιάδνπ ηεο Φπρνθαξκαθνινγίαο ηεο Παγθόζκηαο Φπρηαηξηθήο
Δηαηξείαο (World Psychiatric Association section on Pharmacopsychiatry), αλαθέξνπλ
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ραξαθηεξηζηηθά όηη ε αληηςπρσζηθή θαξκαθνζεξαπεία έρεη ζεκαληηθό αληίθηππν ζηε
καθξνπξόζεζκε πνξεία ηεο ζρηδνθξέλεηαο θαη κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε ζεξαπεία ηεο.
Τπνζηεξίδνπλ όηη παξόιν πνπ νη ππάξρνπζεο αληηςπρσζηθέο ζεξαπείεο δελ είλαη πιήξσο
ηθαλνπνηεηηθέο, εληνύηνηο κπνξνύλ λα κεηώζνπλ νπζηαζηηθά ηελ επηβάξπλζε ηεο λόζνπ θαη
λα βειηηώζνπλ ηελ θαζεκεξηλή δσή θάζε αζζελνύο.
Οη ζπγγξαθείο παξαηεξνύλ, επίζεο, πσο ε πξώηκε ςπρνθαξκαθεπηηθή παξέκβαζε ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο δηαηαξαρήο ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ αζζελνύο, ε
νπνία ζπλνδεύεη ζπρλά ηελ έλαξμε ηεο ζρηδνθξέλεηαο, αλ θαη αλαγλσξίδνπλ ην γεγνλόο όηη ηα
απνηειέζκαηα ηεο πξώηεο δελ έρνπλ επαξθώο δηεπθξηληζηεί. Όκσο, θαη ζηα κεηαγελέζηεξα
ζηάδηα ηεο αζζέλεηαο, πςειά πνζνζηά κε ηήξεζεο ηεο ζεξαπείαο νδεγνύλ ηνπο πάζρνληεο ζε
ειιηπείο πθέζεηο θαη ζπρλέο ππνηξνπέο (Tandon et al., 2008). Πέξαλ ησλ εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ θαη επξεκάησλ, είλαη μεθάζαξν κέζα από ηελ θιηληθή πξάμε πσο ε θαξκαθνζεξαπεία
ζεσξείηαη σο αδήξηηε αλάγθε ησλ πξνζώπσλ κε ζρηδνθξεληθή ζπκπησκαηνινγία ή εθείλσλ
κε ςπρσηηθέο εθδειώζεηο, θαη ε ρνξήγεζε ηεο γίλεηαη αληηιεπηή σο επηβεβιεκέλε από ηε
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ςπρηάηξσλ.
Ζ παξαηεηακέλε ρξήζε αληηςπρσζηθώλ θαξκάθσλ γίλεηαη αληηιεπηή σο ζεκέιηνο ιίζνο
ηεο ζεξαπείαο ηεο ζρηδνθξέλεηαο ελώ ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ αληηςπρσζηθώλ θαξκάθσλ
ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ ςπρσηηθώλ ζπκπησκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νμείαο θάζεο έρεη
ηεθκεξησζεί (Harrow, Jobe & Faull, 2012). Χζηόζν, ππάξρνπλ ιίγα ζπζηεκαηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηα καθξνπξόζεζκα νθέιε ησλ αληηςπρσζηθώλ, ελώ ζπγρξόλσο ππάξρνπλ
θαη ζηνηρεία πνπ ππνδεηθλύνπλ ην αληίζεην. Δλδηαθέξνπζα επί ηνπ ζέκαηνο είλαη θαη ε εξγαζία ησλ Harrow θαη Jobe (2013) ζρεηηθά κε ηε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ αληηςπρσζηθώλ ζηε
ζεξαπεία ηεο ζρηδνθξέλεηαο ζε βάζνο ρξόλνπ. Σν βαζηθό επηρείξεκα ησλ εξεπλεηώλ είλαη
πσο ζπζηεκαηηθά έρνπλ κειεηεζεί ηόζν ε πεξίνδνο ηεο νμείαο θάζεο ηεο ςύρσζεο θαη ηεο
επαγόκελεο απηήο λνζειείαο όζν θαη ε πεξίνδνο δπν-ηξηώλ εηώλ κεηά από απηήλ. Γελ έρεη,
όκσο, εξεπλεζεί ζπζηεκαηηθά ε πεξίνδνο από ηα ηξία έηε θαη κεηά.
Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε ηνπο ίδηνπο ζπγγξαθείο, νη πνιπάξηζκεο βξαρππξόζεζκεο,
δηπινηπθιέο (double-blind) κειέηεο, νη νπνίεο εζθαικέλα ζεσξνύληαη ζπρλά σο απνδεηθηηθά
ζηνηρεία θαη ηεο καθξνπξόζεζκεο απόδνζεο ησλ αληηςπρσζηθώλ, παξέρνπλ θάπνηα επηζηεκνληθή αμηνπηζηία θαη εγθπξόηεηα. Χζηόζν, πεξηέρνπλ θαη αξθεηέο αδπλακίεο: α) δελ είλαη
γεληθεύζηκεο ζε όινπο ηνπο αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα, επεηδή δελ πεξηιακβάλνπλ ην 20% 40% ησλ αζζελώλ απηήο πνπ έρνπλ εγθαηαιείςεη θάζε είδνπο ζεξαπεία (Harrow et al., 2012
όπσο αλαθέξεηαη ζην Harrow & Jobe, 2013), β) ζπρλά ηαπηίδνπλ ηελ ύθεζε κε ηελ πιήξε
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ππνρώξεζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη απηό νδεγεί ζην ραξαθηεξηζκό πνιιώλ αζζελώλ κε ήπηα
σο κέηξηα επίπεδα ςπρσζηθώλ ζπκπησκάησλ σο “αζζελώλ ζε ύθεζε” (Andreasen et al., 2005
όπσο αλαθέξεηαη ζην Harrow & Jobe, 2013) θαη γ) ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ ζηνηρείσλ ηεο
βξαρππξόζεζκεο θαη καθξνπξόζεζκεο αληηςπρσζηθήο αγσγήο βαζίδεηαη ζε κειέηεο δηαθνπήο απηήο, γεγνλόο πνπ πεξηπιέθεη ην ππό δηεξεύλεζε δήηεκα (Harrow & Jobe, 2013).
Βαζηθό ζεξαπεπηηθό επηρείξεκα ηεο καθξνρξόληαο ρξήζεο ησλ αληηςπρσζηθώλ θαξκάθσλ
είλαη ε απνκείσζε ηνπ θηλδύλνπ ππνηξνπήο. Πηζηεύεηαη όηη ε απόηνκε δηαθνπή ηεο καθξνρξόληαο αληηςπρσζηθήο αγσγήο κε ςπρνηξόπα θάξκαθα επηθέξεη πςειό θίλδπλν ππνηξνπήο.
Ο θίλδπλνο απηόο κε ηε ζεηξά ηνπ απνδεηθλύεη ηε ζεκαζία ησλ αληηςπρσζηθώλ θαξκάθσλ
ζηε δηαηήξεζε ηεο θιηληθήο ζηαζεξόηεηαο κπινθάξνληαο ηνπο ππνδνρείο ηεο DA. Χζηόζν,
δηαηππώλνληαη αληηξξήζεηο αθόκα θαη γηα ηνλ θεληξηθό ξόιν ηεο DA ζηε ζρηδνθξέλεηα.
Όπσο αλαθέξεηαη από ηνλ Whitaker (2010), o John Kane, επηζηήκνλαο κε κεγάιε εκπεηξία
ζηε ζρηδνθξέλεηα ηόζν ζε επίπεδν έξεπλαο όζν θαη ζε επίπεδν παξέκβαζεο, ην 1994
παξαδέρηεθε πσο έλα εθηεηακέλν κνληέιν θαηαλόεζεο ηεο λόζνπ κέζσ ηεο ληνπακηλεξγηθήο
ππόζεζεο δελ είλαη πιένλ αμηόπηζην. Δπίζεο, ν Kane παξέπεκςε ζηνλ Arvid Carlsson, ν
νπνίνο ζπλεηζέθεξε ζηηο εμειίμεηο ηεο ληνπακηλεξγηθήο ππόζεζεο κειεηώληαο ηελ παξνπζία
ηεο DA ζηνλ εγθέθαιν θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ λεπξνιεπηηθώλ ζηνπο κνλνακηλεξγηθνύο
δείθηεο. Ο ηειεπηαίνο, ζύκθσλα κε ηνλ Kane, θαίλεηαη λα θαηέιεμε ζην όηη δελ ππάξρνπλ
αξθεηέο ελδείμεηο γηα θάπνηα δηαηαξαρή ηεο DA ζηε ζρηδνθξέλεηα (Whitaker, 2010).
Οη Viguera, Baldessarini, Hegarty, Van Kammen θαη Tohen (1997) ζηόρεπζαλ ζηελ πνζνηηθνπνίεζε ηνπ θίλδπλνπ ππνηξνπήο θαη ζηελ πνξεία πνπ αθνινπζεί κε ηελ πάξνδν ηνπ
ρξόλνπ ζε αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα κεηά ηε δηαθνπή καθξνρξόληαο αληηςπρσζηθήο ζεξαπείαο (ζεξαπεία ζπληήξεζεο). Γεδνκέλα ζρεηηθά κε ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ ππνηξνπώλ ηεο
σο άλσ νκάδαο αζζελώλ εληνπίζηεθαλ κέζσ βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο, ζπλδπάζηεθαλ κε λέα
επξήκαηα θαη εθαξκόζηεθε ε ηερληθή ηεο αλάιπζεο επηβίσζεο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπο.
Σα απνηειέζκαηα απεδείρζεθαλ πνιύ ελδηαθέξνληα. πιιέρηεθαλ δεδνκέλα γηα 1.210
ζρηδνθξελείο: 1.006 (795 αζζελείο ππό λνζειεία θαη 211 εμσηεξηθνί αζζελείο) ζηακάηεζαλ
απόηνκα ηελ από ηνπ ζηόκαηνο ιήςε αληηςπρσζηθώλ θαη 204 δηέθνςαλ ηε ζεξαπεία
ζηαδηαθά (ζε δηάζηεκα κεγαιύηεξν ή ίζν ησλ ηξηώλ εβδνκάδσλ) ή δηέθνςαλ ηε ζεξαπεία
κεηά από ιήςε λεπξνιεπηηθώλ πςειήο δξαζηηθόηεηαο πνπ επηηξέπνπλ κηα βξαδεία απειεπζέξσζε ηνπ δξαζηηθνύ θαξκάθνπ έπεηηα από ελδνκπτθή ρνξήγεζε ηνπο (depot neuroleptic
drugs). Μεηά ηελ απόηνκε δηαθνπή ηεο από ηνπ ζηόκαηνο αγσγήο, ν θίλδπλνο ππνηξνπήο
έθηαζε ην 50% γηα ηηο πξώηεο 30 εβδνκάδεο ελώ ελ ζπλερεία αληρλεύζεθε αμηνζεκείσηα
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κηθξόο πξόζζεηνο θίλδπλνο ππνηξνπήο ζε βάζνο 3,7 ρξόλσλ. Βξέζεθε, επίζεο, όηη αζζελείο
ππό λνζειεία ππνηξνπίαζαλ ηαρύηεξα (ζπγθξηλόκελνη κε εμσηεξηθνύο αζζελείο) θαη όηη ε
ππνηξνπή ήηαλ ηαρύηεξε κεηά από απόηνκε δηαθνπή ηεο αγσγήο ζε ζρέζε κε ηε ζηαδηαθή.
Μάιηζηα ε δηαθνξά κεηαμύ απόηνκεο θαη ζηαδηαθήο ππνηξνπήο δηαηεξήζεθε γηα ηνπιάρηζηνλ έμη κήλεο.
πλεπώο, ν θίλδπλνο ππνηξνπήο ήηαλ πςειόηεξνο εληόο ησλ πξώησλ έμη κελώλ από ηε
δηαθνπή ηεο από ηνπ ζηόκαηνο καθξνρξόληαο αληηςπρσζηθήο ζεξαπείαο ζπληήξεζεο, ηδηαίηεξα ζε λνζειεπόκελνπο αζζελείο. Οη πεξηζζόηεξνη απηώλ πνπ δελ ππνηξνπίαζαλ ηνπο
πξώηνπο έμη κήλεο κεηά ηε δηαθνπή ηεο αγσγήο, παξέκεηλαλ ζηαζεξνί θαη ρσξίο αληηςπρσζηθή αγσγή γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, ππνδεηθλύνληαο ηελ θιηληθή εηεξνγέλεηα ηνπ
θηλδύλνπ. Γεδνκέλνπ όηη ν θίλδπλνο ήηαλ ρακειόηεξνο κεηά από ζηαδηαθή δηαθνπή ηεο από
ηνπ ζηόκαηνο αγσγήο ή δηαθνπή κεηά από ιήςε λεπξνιεπηηθώλ πςειήο δξαζηηθόηεηαο, ε
πξώηκε ππνηξνπή κπνξεί λα πξνιεθζεί ράξε ζηελ αξγή θαη ζηαδηαθή δηαθνπή ησλ αληηςπρσζηθώλ.
Σν εύξεκα ζύκθσλα κε ην νπνίν ηα πνζνζηά ππνηξνπήο είλαη ζεκαληηθά ρακειόηεξα
κεηά ηνπο έμη κήλεο από ηε δηαθνπή ηεο αγσγήο ζε αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα δηαλνίγεη κηα
άιιε πξννπηηθή σο πξνο ην ξόιν ησλ αληηςπρσζηθώλ θαξκάθσλ. Σελ πξννπηηθή απηή
εμέηαζε ε Moncrieff (2006) δηεξεπλώληαο ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλύνπλ όηη ε δηαθνπή ηεο
καθξνρξόληαο αληηςπρσζηθήο αγσγήο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ςπρσηηθό επεηζόδην. Μειεηήζεθαλ 42 πεξηζηαηηθά γηα ηα νπνία ππήξμε ππνςία εθδήισζεο ςπρσηηθώλ αληηδξάζεσλ κεηά
από απόζπξζε ή κείσζε ησλ αληηςπρσζηθώλ θαξκάθσλ.
Μέζσ βηβιηνγξαθηθήο αλαζθόπεζεο, ζηνηρεία επηβεβαίσζαλ ηελ απόηνκε εκθάληζε
ςπρσηηθώλ εθδειώζεσλ κεηά από δηαθνπή ιήςεο θινδαπίλεο, ελώ ελδείμεηο ππάξρνπλ θαη
γηα άιια αληηςπρσζηθά θάξκαθα. ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ε εκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ
ήηαλ πνιύ γξήγνξε θαζώο εθδειώζεθαλ ιίγεο κέξεο κεηά ηε δηαθνπή. Από ηα ζπκπηώκαηα
πνπ παξαηεξήζεθαλ, νη παξαιεξεηηθέο ηδέεο δηώμεσο θαη νη αθνπζηηθέο ςεπδαηζζήζεηο ήηαλ
ηα πην ζπρλά. ην ζύλνιν ησλ πεξηπηώζεσλ, ππήξμε άκεζε επαλαρνξήγεζε αληηςπρσζηθώλ
θαξκάθσλ. Αμηνζεκείσην είλαη πσο αλάκεζα ζηηο ππό κειέηε πεξηπηώζεηο πεξηιακβάλνληαη
άηνκα ρσξίο πξνεγνύκελν ςπρηαηξηθό ηζηνξηθό.
ύκθσλα κε ηελ Moncrieff (2006) ππνδεηθλύεηαη όηη νη ςπρσηηθέο εθδειώζεηο κπνξεί λα
είλαη ραξαθηεξηζηηθή αληίδξαζε ηεο απόζπξζεο ηνπ θαξκάθνπ θαη όρη ε επαλεκθάληζε κηαο
ππνθείκελεο αζζέλεηαο, ηνπιάρηζηνλ ζε νξηζκέλνπο αζζελείο. Σν απμεκέλν πνζνζηό ππνηξνπήο 6 έσο 10 κήλεο κεηά από δηαθνπή ηεο αληηςπρσζηθήο θαξκαθνζεξαπείαο κπνξεί λα
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επεξεάδεηαη από ηηο βηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί από ηελ πξνεγνύκελε
ζπλερή ρξήζε αληηςπρσζηθώλ θαξκάθσλ. ε απηό ζπλεγνξνύλ κεηα-αλαιύζεηο πνπ δείρλνπλ
όηη ε δηαθνπή ηεο ιήςεο αληηςπρσζηθώλ κπνξεί επίζεο λα απμήζεη ηνλ θίλδπλν ηεο ππνηξνπήο ησλ αζζελώλ πέξα θαη πάλσ από ηνλ πξνεξρόκελν από ηελ πθηζηάκελε δηαηαξαρή
θίλδπλν. Χζηόζν, ην παξαπάλσ δελ επηβεβαηώλεηαη από όιεο ηηο κειέηεο πεξηπηώζεσλ
(Moncrieff, 2006). Έρνπλ εξεπλεζεί, επίζεο, θαη νη κεραληζκνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο
πξνζαξκνγέο ηνπ εγθεθάινπ ζηε καθξνρξόληα ρξήζε αληηςπρσζηθώλ, αιιά ηα δεδνκέλα γηα
απηνύο είλαη ιίγα.
Μειέηεο ζε δώα έρνπλ δείμεη όηη ε ρξόληα ρνξήγεζε αληηςπρσζηθώλ θαξκάθσλ πξνθαιεί
αιιαγέο ζηνπο ππνδνρείο ηεο DA πνπ νδεγνύλ ζε απμεκέλε ζπκπεξηθνξηθή επαηζζεζία ζε
νπζίεο πνπ κηκνύληαη ηε δξάζε ηεο (Ossowska, 2002). Οη Silvestri et al. (2000), κειεηώληαο
αλζξώπνπο κε ηε κέζνδν ηεο Σνκνγξαθίαο Δθπνκπήο Πνδηηξνλίσλ (Positron emission
tomography, PET), δηαπίζησζαλ όηη ε καθξνρξόληα ζεξαπεία κε αληηςπρσζηθά απμάλεη ηελ
ηθαλόηεηα δέζκεπζεο ησλ D2 ππνδνρέσλ. Χζηόζν, ε ζύλδεζε ηεο ρξόληαο ρνξήγεζεο αληηςπρσζηθώλ θαξκάθσλ κε ηηο ςπρσηηθέο εθδειώζεηο δελ έρεη επαξθώο δηεξεπλεζεί ζε
αλζξώπνπο ή δώα. ε κηα αληηπξνζσπεπηηθή επί ηνπ ζέκαηνο κειέηε ζε δείγκα 12 ζρηδνθξελώλ, δελ εκθαλίζηεθαλ απμεκέλα ςπρσηηθά ζπκπηώκαηα εμαηηίαο ηεο ρνξήγεζεο
ακθεηακίλεο3 κεηά από δηαθνπή πηκνδίδεο (λεπξνιεπηηθνύ) ζε ζύγθξηζε κε ηε ρνξήγεζε
ακθεηακίλεο ζε θαξκαθεπηηθά ειεύζεξνπο γηα κηα πεξίνδν 3 έσο 7 εβδνκάδσλ αζζελείο (van
Kammen, Docherty, Marder, Schulz & Bunney, 1980).
Οπζηαζηηθή ακθηζβήηεζε ηεο καθξνρξόληαο ρξήζεο ησλ αληηςπρσζηθώλ θαξκάθσλ
πξνζθέξεη ην εύξεκα ηεο έξεπλαο ησλ Harrow et al. (2012) σο πξνο ηνπο αζζελείο κε
ζρηδνθξέλεηα πνπ παξακέλνπλ εθηόο θαξκαθνζεξαπείαο. Όηαλ νη σο άλσ αζζελείο δε
βξίζθνληαη ππό καθξνρξόληα αληηςπρσζηθή θαξκαθνζεξαπεία, θαη ελώ ήδε ηα ςπρσζηθά
ηνπο ζπκπηώκαηα έρνπλ ππνρσξήζεη, ην πνζνζηό ππνηξνπήο ηνπο είλαη πνιύ ρακειό θαη
ελόζσ παξακέλνπλ εθηόο θαξκαθνζεξαπείαο, δελ παξνπζηάδνπλ ηάζε ππνηξνπήο. ύκθσλα
κε ηνπο ζπγγξαθείο, ηα ζηνηρεία δείρλνπλ όηη πνιινί από ηνπο ελ ιόγσ αζζελείο έρνπλ
εζσηεξηθνύο πόξνπο θαη ράξε ζε απηνύο είλαη ιηγόηεξν επάισηνη ζηελ ςύρσζε. ηνπο
αζζελείο πνπ δε βξίζθνληαη ππό καθξνρξόληα αληηςπρσζηθή θαξκαθνζεξαπεία πεξηιακβά3

Έχουν εξεταςτεί οι οφειλόμενεσ ςτθν αμφεταμίνθ αυξιςεισ των ςυγκεντρώςεων τθσ DA ςε αςκενείσ με
ςχιηοφρζνεια και ζχει αποδειχκεί αυξθμζνθ αποδζςμευςθ DA ςε απάντθςθ ςτθν πρόκλθςθ με αμφεταμίνθ
(amphetamine challenge) ςε πάςχοντεσ από ςχιηοφρζνεια.
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λνληαη ηόζν άλζξσπνη νη νπνίνη αξρίδνληαο λα αλαθάκπηνπλ από ηα ζπκπηώκαηά ηνπο
εγθαηέιεηςαλ ηελ αγσγή ηνπο ιόγσ ηεο βειηίσζεο ηεο θαηάζηαζεο ηνπο, όζν θαη άιινη πνπ
βειηηώζεθαλ κεηά ηε δηαθνπή ηεο θαξκαθνζεξαπείαο ηνπο. Γεληθά, θαίλεηαη πσο πνιινί από
απηνύο ιεηηνπξγνύλ θαιύηεξα από ην αλακελόκελν (Harrow et al., 2012).
Όπσο επηζεκαίλεηαη από ηνπο Harrow θαη Jobe (2013), νη αηζηόδνμεο απόςεηο ησλ
βξαρππξόζεζκσλ κειεηώλ σο πξνο ηε ζεξαπεπηηθή ρξεζηκόηεηα ηεο καθξνρξόληαο ρξήζεο
ησλ αληηςπρσζηθώλ θαξκάθσλ ζε αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα ακθηζβεηνύληαη από κηα ζεηξά
αληίζηνηρσλ δηαρξνληθώλ. Οη Harrow et al. (2012) παξνπζίαζαλ κηα εηθνζαεηνύο δηάξθεηαο
έξεπλα, ηε δηαρξνληθή κειέηε παξαθνινύζεζεο ηνπ ηθάγνπ (Chicago Follow-up Study). Σν
βαζηθό ηνπο εξεπλεηηθό εξώηεκα αθνξά ην πξόζθνξν ηεο επ’ άπεηξνλ αληηςπρσζηθήο αγσγήο γηα όινπο ηνπο ζρηδνθξελείο θαη έρεη σο ζηόρν λα πξνζδηνξηζηεί πνηνη αζζελείο κπνξεί λα
παξακείλνπλ ζε παξαηεηακέλεο πεξηόδνπο αλάθακςεο ρσξίο αληηςπρσζηθή αγσγή.
πκκεηείραλ 139 ςπρσηηθνί αζζελείο λεαξήο ειηθίαο ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαλ 70
κε ζρηδνθξέλεηα θαη 69 κε δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο. Αμηνινγήζεθαλ πξννπηηθά θαηά ηελ
νμεία θάζε θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινύζεζαλ κέρξη έμη επαλακεηξήζεηο (ζηα 2, 4.5, 7.5, 10, 15
θαη 20 έηε κεηά ην πέξαο ηεο λνζειείαο) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επόκελσλ 20 εηώλ. Οη
αζζελείο αμηνινγήζεθαλ κε ηππνπνηεκέλεο ςπρνκεηξηθέο δνθηκαζίεο σο πξνο ηα ζεηηθά
ςπρσηηθά ηνπο ζπκπηώκαηα, άιια θύξηα ζπκπηώκαηα (αξλεηηθά ςπρσηηθά ζπκπηώκαηα,
άγρνο θαη ςπρνινγηθή δπζθνξία), ηελ ςπρνθνηλσληθή ηνπο ιεηηνπξγία, ραξαθηεξηζηηθά ηεο
πξνζσπηθόηεηαο ηνπο θαη ηε ζεξαπεπηηθή ηνπο πνξεία.
Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ζε θάζε επαλακέηξεζε, ην 30-40% ησλ αζζελώλ κε ζρηδνθξέλεηα δε βξηζθόηαλ πιένλ ππό αγσγή. Ξεθηλώληαο από ηε δεύηεξε επαλακέηξεζε πνπ
έιαβε ρώξα ζηα 4,5 ρξόληα κεηά ην πέξαο ηεο λνζειείαο θαη έπεηηα, νη αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα άλεπ αγσγήο ήηαλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά ιηγόηεξν πηζαλό λα αληηκεησπίζνπλ
ςπρσηηθή ππνηξνπή. Γηέλπαλ πεξηζζόηεξεο πεξηόδνπο αλάθακςεο θαη θαιήο ιεηηνπξγηθόηεηαο, δηέζεηαλ, κεηαμύ ησλ άιισλ, απμεκέλνπο δείθηεο πξνζηαζίαο από ην ελδερόκελν
ππνηξνπήο ελώ δελ ππνηξνπίαδαλ ζπρλόηεξα από ηνπο ζρηδνθξελείο ππό αγσγή.
Δπίζεο, από ηνπο 15 αζζελείο νη νπνίνη είραλ δηαθόςεη ηελ αληηςπρσζηθή ηνπο αγσγή πξηλ
ηελ πξώηε επαλακέηξεζε θαη γηα ηα επόκελα 18 ρξόληα, ην 87% παξνπζίαζε ηνπιάρηζηνλ
δύν πεξηόδνπο αλάθακςεο. Οη πεξηζζόηεξνη δελ ήηαλ “αποζεραπεσκέλοη” κόληκα θαη ζηαζεξά, αιιά ε πνξεία κεηά ηε λνζειεία ηνπο ήηαλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά θαιύηεξε ζε ζρέζε
κε ηνπο αζζελείο πνπ ιάκβαλαλ αληηςπρσζηθά επί 20 ρξόληα. Οη εζσηεξηθνί πόξνη θαη
δπλάκεηο ησλ αζζελώλ άλεπ αγσγήο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ κεγαιύηεξε ςπρηθή αλζεθηη-
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θόηεηά ηνπο απνηεινύλ έλα από ηνπο εμέρνληεο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαιύηεξε
πνξεία ηνπο θαη ηελ έθβαζε ηεο λόζνπ. Από ηελ άιιε, ε πιεηνςεθία ησλ ζρηδνθξελώλ ππό
αγσγή δελ έδεημε παξαηεηακέλεο ρξνληθέο πεξηόδνπο αλάθακςεο (Harrow et al., 2012).
ε κεηαγελέζηεξε κειέηε ησλ ίδησλ εξεπλεηώλ, ζε θάζε επαλακέηξεζε θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ 20 απηώλ ρξόλσλ, έλα κεγάιν πνζνζηό αζζελώλ ππό αληηςπρσζηθή θαξκαθνζεξαπεία
εκθάληδε παξαγσγηθά ςπρσηηθά ζπκπηώκαηα (Harrow, Jobe & Faull, 2014). Πάλσ από ην
70% απηώλ παξνπζίαζε ςπρσηηθή ζπκπησκαηνινγία ζηηο ηέζζεξηο ή θαη ζε πεξηζζόηεξεο
επαλακεηξήζεηο. Γηαρξνληθά, νη αζζελείο απηνί έδεημαλ ζεκαληηθά πςειόηεξε ςπρσηηθή
ζπκπησκαηνινγία από εθείλνπο πνπ είραλ δηαθόςεη ηελ αληηςπρσζηθή ηνπο αγσγή.
πκπεξαζκαηηθά, ηα ζηνηρεία θαλεξώλνπλ όηη, κεηά ηα πξώηα ρξόληα ιήςεο ηνπο, ε ρνξήγεζε ησλ αληηςπρσζηθώλ δελ εμαιείθεη νύηε πεξηνξίδεη ηα ςπρσηηθά ζπκπηώκαηα ζηε
ζρηδνθξέλεηα, αλ θαη είλαη δύζθνιν λα απνηππσζεί, θαηά ηνπο ζπγγξαθείο, ζαθήο εηθόλα
ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο θαξκαθνζεξαπείαο ζε θαζαξά λαηνπξαιηζηηθό πεδίν
έξεπλαο ή κέζσ παξαηήξεζεο (Harrow et al., 2014).
Παξόκνηα απνηειέζκαηα έρνπλ εμαρζεί θαη από άιιεο καθξνρξόληεο κειέηεο. Ζ έξεπλα
ησλ Harding et al. (1987), γηα ηελ νπνία έρεη γίλεη ιόγνο παξαπάλσ, απνθάιπςε όηη ην ήκηζπ
έσο θαη ηα δύν ηξίηα ηνπ δείγκαηνο βειηηώζεθε ζεκαληηθά ή αλάξξσζε πιήξσο ελώ
παξάιιεια, όπσο απνθαιύθζεθε, ην 50% ηνπ δείγκαηνο δελ ρξεζηκνπνηνύζε αληηςπρσζηθά.
Οη Fenton θαη McGlashan (1987), επίζεο, εμέηαζαλ 23 αζζελείο κε ρξόληα ζρηδνθξέλεηα,
ζύκθσλα κε ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηνπ DSM-III. Οη σο άλσ αζζελείο, έπεηηα από κηα
πεξίνδν ελδνλνζνθνκεηαθήο λνζειείαο, αλέθακςαλ θαη δηαηεξήζεθαλ ζε θαιή πνξεία ρσξίο
αληηςπρσζηθά θάξκαθα ζπληήξεζεο γηα κηα πεξίνδν άλσ ησλ 15 εηώλ θαηά κέζν όξν.
Αλαδξνκηθή κειέηε ησλ ίδησλ αζζελώλ απνθάιπςε όηη θαηά ηελ πεξίνδν λνζειείαο ηνπο
δηέζεηαλ νξηζκέλα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, όπσο θαιύηεξε πξνλνζεξή θνηλσληθή θαη
επαγγεικαηηθή πξνζαξκνγή, απμεκέλεο ςπρνθνηλσληθέο δεμηόηεηεο, ιηγόηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ λα αληαλαθινύλ ηελ εβεθξεληθή κνξθή ηεο λόζνπ, θαζώο θαη θαηαπίεζε ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο (θαηαζιηπηηθή δηάζεζε).
Οινθιεξώλνληαο, ην εύξεκα όηη ε ζρηδνθξέλεηα έρεη θαιύηεξε πνξεία θαη έθβαζε ζηηο
αλαπηπζζόκελεο ρώξεο, ην νπνίν έρεη θαηαζηεί αμίσκα ζηε δηεζλή ςπρηαηξηθή, ππνζθάπηεη
ηελ αμία ηεο καθξνρξόληαο αληηςπρσζηθήο θαξκαθνζεξαπείαο αιιά αθόκα θαη ηεο ίδηαο ηεο
ύπαξμεο ηεο. Βαζίδεηαη θπξίσο ζε κηα ζεηξά από δηαπνιηηηζκηθέο κειέηεο ηνπ Παγθόζκηνπ
Οξγαληζκνύ Τγείαο (World Health Organization, WHO) (Cohen et al., 2008). Παξά ην
γεγνλόο όηη κηα ζεηξά από θνηλσληθνπνιηηηζκηθνύο παξάγνληεο έρεη ζεσξεζεί όηη
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ζπκβάιινπλ ζηε δηαθύκαλζε ηεο εμέιημεο ηεο ζρηδνθξέλεηαο ζηα δηάθνξα πιαίζηα, ιίγα
ζηνηρεία από ηηο αλαπηπζζόκελεο θαη ηηο θησρόηεξεο ρώξεο θαηαδεηθλύνπλ ζαθώο ηελ
επεξγεηηθή επίδξαζε ησλ πξώησλ ζηελ έθβαζε ηεο λόζνπ (Patel, Cohen, Thara & Gureje,
2006).
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: ΟΗ ΑΚΟΤΣΗΚΔ ΦΔΤΓΑΗΘΖΔΗ Χ ΓΗΑΥΗΣΗΚΟ
ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ
5.1. Άθοσζκα θφλώλ θαη δηαζτηζηηθές δηαηαρατές: κειέηες ζε υστφηηθούς, ζε κε
υστφηηθούς αζζελείς θαη ζε σγηή πιεζσζκό
Οη αθνπζηηθέο ςεπδαηζζήζεηο ζεσξνύληαη σο ην θεληξηθό ζύκπησκα ηεο ζρηδνθξέλεηαο.
Οη Longden, Madill θαη Waterman (2012) ππνζηεξίδνπλ, όκσο, ζηεξηδόκελνη ζε ηζηνξηθά
δεδνκέλα, θιηληθέο θαη επηδεκηνινγηθέο παξαηεξήζεηο αιιά θαη θαηλνκελνινγηθά ζηνηρεία,
όηη νη αθνπζηηθέο ςεπδαηζζήζεηο (θαη νη θσλέο πνπ ζρνιηάδνπλ ή ζπλνκηινύλ) κπνξεί λα
γίλνπλ θαιύηεξα θαηαλνεηέο σο θαηλόκελν δηαζρηζηηθό παξά σο ςπρσηηθό. ε ηζηνξηθό
επίπεδν θαη παξά ηελ ηξέρνπζα θιηληθή απνμέλσζε ηνπο, νη δηαζρηζηηθέο θαη νη ςπρσζηθέο
δελ ήηαλ πάληα δύν αλεμάξηεηεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο. Δθηελήο αλαθνξά ζηε ζύλδεζή ηνπο
γίλεηαη από ζεσξεηηθνύο ηνπ 19νπ αηώλα ελώ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα, νη δηαζρηζηηθέο
δηαηαξαρέο ρξεζίκεπζαλ ζηελ εξκελεία ησλ ςπρσζηθώλ ζπκπησκάησλ (Longden et al.,
2012).
Πνιπάξηζκεο κειέηεο δηεξεύλεζαλ ηηο ζπλδέζεηο ηεο εκπεηξίαο ηνπ λα αθνύεη θαλείο
θσλέο (hearing voices) κε ηηο δηαζρηζηηθέο δηαηαξαρέο ζε δείγκαηα ςπρσζηθώλ αζζελώλ. Μία
εμ απηώλ, ε κειέηε ησλ Spitzer, Haug θαη Freyberger (1997) ζπλέθξηλε δείγκα 27 λνζειεπόκελσλ αζζελώλ κε ακεηάβιεηεο θαη καθξνρξόληεο δηαγλώζεηο ζρηδνθξέλεηαο θαη πγηώλ
πξνζώπσλ αλάινγνπ θύινπ θαη ειηθίαο. Όπσο ήηαλ αλακελόκελν, νη έρνληεο ζρηδνθξεληθέο
εθδειώζεηο εκθάληζαλ ζεκαληηθά πεξηζζόηεξα δηαζρηζηηθά ζπκπηώκαηα. Χζηόζν, εθείλνη
πνπ θαηά θύξην ιόγν εκθάληδαλ ηζρπξόηεξα ζεηηθά ζπκπηώκαηα ζρηδνθξέλεηαο, όπσο ηδέεο
κεγαιείνπ θαη αθνπζηηθέο ςεπδαηζζήζεηο, έδεημαλ ζεκαληηθά πςειόηεξα επίπεδα δηαζρηζηηθώλ ζπκπησκάησλ ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ εθδήισλαλ θπξίσο αξλεηηθά ζπκπηώκαηα,
όπσο άκβιπλζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη θνηλσληθή απόζπξζε.
Από ηηο επηά θαηεγνξίεο ησλ ζεηηθώλ ζπκπησκάησλ, απηό ησλ αθνπζηηθώλ ςεπδαηζζήζεσλ ζεκείσζε ηε κεγαιύηεξε θαη ηε ζεκαληηθόηεξε ζπζρέηηζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο
Κιίκαθαο Γηαζρηζηηθώλ Δκπεηξηώλ (Dissociative Experiences Scale, DES). Δπηπιένλ, ην σο
άλσ ήηαλ θαη ην κόλν ζεηηθό ζύκπησκα πνπ ζπζρεηίζηεθε ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά κε ηηο
ηξεηο ππνθιίκαθεο ηεο DES: ηεο ακλεζίαο, ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο θαη ηεο απνξξόθεζεο
(απώιεηα εζηίαζεο ηεο πξνζνρήο πξνο ηνλ εαπηό θαη απώιεηα ησλ κεηαγλσζηηθώλ ηθαλνηήησλ) (Spitzer et al., 1997).
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Δλδηαθέξνπζα κειέηε ησλ Perona-Garcelán et al. (2008) πξνζέζεζε έλα αθόκε ζηνηρείν
ζηε δηεξεύλεζε ηνπ δεηήκαηνο. Οη εξεπλεηέο εμέηαζαλ ηελ εκπεηξία ηνπ λα αθνύεη θάπνηνο
θσλέο θαη ηελ εζηηαζκέλε ζηνλ εαπηό πξνζνρή ζε 17 αζζελείο κε δηάγλσζε ζρηδνθξέλεηαο
ζπγθξίλνληαο ηνπο κε ηξεηο νκάδεο ειέγρνπ. Ζ πξώηε απνηειείην από 17 πγηή πξόζσπα, ε
δεύηεξε από 16 αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα νη νπνίνη είραλ πάςεη λα αθνύλ θσλέο θαη ε ηξίηε
από 18 αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα πνπ δελ είραλ πνηέ αθνύζεη θσλέο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ
θαηάιιεια ςπρνκεηξηθά εξγαιεία γηα ηε κέηξεζε ηεο εζηηαζκέλεο ζηνλ εαπηό πξνζνρήο θαη
ησλ δηαζρηζηηθώλ δηαηαξαρώλ: ε Revised Self-Consciousness Scale (SCS-R) θαη ε DES
αληίζηνηρα.
Βξέζεθε όηη ν πιεζπζκόο πνπ άθνπγε ελεξγά θσλέο είρε ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά πςειόηεξα επίπεδα εζηίαζεο ηεο πξνζνρήο ζηνλ εαπηό ζε ζρέζε κε ηε κε θιηληθή νκάδα, αιιά όρη
θαη ζε ζρέζε κε ηνπο αζζελείο ρσξίο ςεπδαηζζήζεηο. Δπίζεο, νη αζζελείο πνπ άθνπγαλ θσλέο
θαη εθείλνη πνπ είραλ πάςεη λα αθνύλ εκθάληδαλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά πςειόηεξα επίπεδα
δηαζρηζηηθώλ δηαηαξαρώλ από ηηο ππόινηπεο νκάδεο. Δληνύηνηο, αλ θαη νη πξώηνη είραλ πεξηζζόηεξεο εκπεηξίεο απνπξνζσπνπνίεζεο θαη απνξξόθεζεο θαη άξα, θαη πςειόηεξα πνζνζηά
ζηηο αληίζηνηρεο ππνθιίκαθεο ηεο DES από ηνπο δεύηεξνπο, νη ηειεπηαίνη ζπλέρηδαλ λα έρνπλ
έληνλεο εκπεηξίεο απνξξόθεζεο αιιά όρη θαη απνπξνζσπνπνίεζεο. Δπίζεο, θάλεθε κηα
ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο εζηίαζεο ηεο πξνζνρήο ζηνλ εαπηό θαη ησλ δηαζρηζηηθώλ
ζπκπησκάησλ ζηα άηνκα πνπ άθνπγαλ θσλέο. Οη ζπγγξαθείο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα
πσο ε παξαπάλσ ζπζρέηηζε ζπλεηζθέξεη ζηελ θαηαλόεζε ησλ αθνπζηηθώλ ςεπδαηζζήζεσλ.
Παξόκνηα είλαη θαη ηα επξήκαηα ζε κε ςπρσηηθνύο αζζελείο. Οη Anketell et al. (2010)
δηεξεύλεζαλ ηελ ύπαξμε αθνπζηηθώλ ςεπδαηζζήζεσλ ζε έλα δείγκα αζζελώλ κε ρξόληα
δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνύ ζηξεο (PTSD). Δμέηαζαλ, επίζεο, ηε ζπκβνιή ησλ δηαζρηζηηθώλ
ζπκπησκάησλ θαη ηεο θαηαζηνιήο ηεο ζθέςεο (thought suppression) σο πηζαλώλ εκπιεθόκελσλ κεραληζκώλ ζηελ εθδήισζε αθνπζηηθώλ ςεπδαηζζήζεσλ. πλνιηθά 40 άηνκα κε
PTSD αμηνινγήζεθαλ κε ηελ ππνθιίκαθα ησλ ςεπδαηζζήζεσλ ηεο θιίκαθαο PANSS ελώ
κεηξήζεηο δηελεξγήζεθαλ θαη γηα ηηο δηαζρηζηηθέο δηαηαξαρέο θαη γηα ηελ θαηαζηνιή ηεο
ζθέςεο. Οη κηζνί από ηνπο εξσηεζέληεο αλέθεξαλ αθνπζηηθέο ςεπδαηζζήζεηο.
Οη ελ ιόγσ αζζελείο κε PTSD είραλ πςειόηεξα δηαζρηζηηθά ζπκπηώκαηα παξόιν πνπ δε
δηέθεξαλ σο πξνο ηελ θαηαζηνιή ηεο ζθέςεο θαη ηε ζνβαξόηεηα ησλ ζπκπησκάησλ ηεο
PTSD. Σα απνηειέζκαηα, ζύκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο, έδεημαλ όηη νη αθνπζηηθέο ςεπδαηζζήζεηο δελ είλαη έλα αζπλήζηζην θαηλόκελν ζε ρξόληνπο αζζελείο κε PTSD θαη όηη νη δηαζρηζηηθέο δηαηαξαρέο ζπλδένληαη κε ηηο πξώηεο. Δπίζεο, ππνζηεξίδεηαη πσο νη δηαζρηζηηθέο
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δηαηαξαρέο κπνξεί λα ιεηηνπξγνύλ σο πηζαλόο κεραληζκόο δηακεζνιάβεζεο ησλ αθνπζηηθώλ
ςεπδαηζζήζεσλ ζηελ PTSD.
Δθηόο από ςπρηαηξηθνύο αζζελείο, ε ππό εμέηαζε ζπζρέηηζε έρεη απνδεηρζεί θαη ζε κε
θιηληθέο νκάδεο. ε ζπγρξνληθή κειέηε ηνπ Startup (1999) ζην γεληθό πιεζπζκό, δηεμήρζεη
αλάιπζε δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ από απην-αλαθνξέο 224 αηόκσλ ζην Ζλσκέλν
Βαζίιεην. Οη ελ ιόγσ απην-αλαθνξέο, καδί κε ηηο θαηάιιειεο ςπρνκεηξηθέο θιίκαθεο, απνηέιεζαλ ην εξγαιείν θαηαγξαθήο θαη κέηξεζεο ηεο δηαζρηζηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο, ησλ πεξηζηαηηθώλ παηδηθήο θαθνπνίεζεο θαη ησλ ζρηδνηππηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ. Αληρλεύζεθαλ
πςειέο ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ δηαζρηζηηθώλ ζπκπησκάησλ, ησλ αθνπζηηθώλ ςεπδαηζζήζεσλ θαη άιισλ αληηιεπηηθώλ δηαηαξαρώλ. Ηεξαξρηθή αλάιπζε πνιιαπιήο παιηλδξόκεζεο έδεημε όηη εκπεηξίεο θαθνπνίεζεο, εηδηθά ζσκαηηθήο θαη ζεμνπαιηθήο θύζεσο,
επζύλνληαη γηα ηηο κηθξέο αιιά ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο ηεο DES θαη γηα ηηο αζπλήζηζηεο
αληηιεπηηθέο εκπεηξίεο. Χζηόζν, ε επξεία ζπκκεηαβνιή ησλ δηαζρηζηηθώλ ζπκπησκάησλ θαη
ησλ ζρηδνηππηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ, ζύκθσλα κε ηνλ εξεπλεηή, παξακέλεη αλεμήγεηε.
Χο πξνο ηελ πξναλαθεξζείζα ππόζεζε ησλ Longden et al. (2012) πνπ ζέιεη ηηο αθνπζηηθέο
ςεπδαηζζήζεηο σο ζύκπησκα δηαζρηζηηθό παξά ςπρσηηθό, ηξία θπξίσο επηρεηξήκαηα ζπλεγνξνύλ ζηελ ππνζηήξημε ηεο. Σν πξώην ζρεηίδεηαη κε ην δεδνκέλν πνπ απνδεηθλύεη ηελ ύπαξμε αθνπζηηθώλ ςεπδαηζζήζεσλ (θαη θσλώλ πνπ ζρνιηάδνπλ ή ζπλνκηινύλ) θαη ζην γεληθό
πιεζπζκό. Σν θαηλόκελν ηνπ λα αθνύεη θάπνηνο θσλέο έρεη εθηηκεζεί από έξεπλεο κεγάιεο
θιίκαθαο θαη έρεη εληνπηζηεί ζε πνζνζηό έσο θαη 16% ζηνλ ελήιηθν πγηή πιεζπζκό θαη έσο
41% ζε δείγκαηα πγηώλ θνηηεηώλ ή θαη εθήβσλ. Δπίζεο, κειέηεο όπσο απηή ησλ Morrison,
Wells θαη Nothard (2000) έδεημαλ όηη ην πνζνζηό ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ πνπ έρεη βηώζεη ην
σο άλσ θαηλόκελν ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζε θάπνηα ζηηγκή ηεο δσήο ηνπ, θπκαίλεηαη ζε
πνζνζηό κεηαμύ 10% θαη 25%.
Σν δεύηεξν επηρείξεκα ζρεηίδεηαη κε ηε θαηλνκελνινγία ηνπ λα αθνύεη θάπνηνο θσλέο.
ηελ ηειεπηαία πεξηιακβάλνληαη νη κεηαβιεηέο όπσο ε πξνέιεπζε ηεο θσλήο, ην πεξηερόκελν θαη ε ζπρλόηεηα ηεο. Έρεη απνδεηρζεί όηη ε ελ ιόγσ θαηλνκελνινγία πεξηνξίδεη ηε
δηαγλσζηηθή θαη πξνγλσζηηθή ρξεζηκόηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ σο πξνο ηε δηαδηθαζία δηαθνξνπνίεζεο ησλ ςπρσζηθώλ εθδειώζεσλ από ην θάζκα ησλ δηαηαξαρώλ πνπ ζπλδένληαη κε ην
ςπρηθό ηξαύκα. Ο πεξηνξηζκόο απηόο, ζε ηειεπηαία αλάιπζε, εκπεξηέρεηαη θαη ζηε δηάγλσζε
ησλ αζζελώλ κε ςπρσζηθέο εθδειώζεηο θαη ζηε ζύγθξηζε ηνπ κε ην κε θιηληθό, πγηή
πιεζπζκό.
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Ζ πιεζώξα ησλ παξακέηξσλ πνπ αθνξνύλ ηελ εκπεηξία ησλ αθνπζηηθώλ ςεπδαηζζήζεσλ
αλαδεηθλύεη ηε θαηλνκελνινγία ηεο σο έλα ζεκαληηθό ζεκείν πξνβιεκαηηζκνύ ζε θιηληθό
θαη εξεπλεηηθό επίπεδν. Ο πξνβιεκαηηζκόο ζπλδέεηαη ηόζν κε ηελ αληηθεηκεληθή έθθαλζε
ησλ ζπκπησκάησλ όζν θαη ηελ ππνθεηκεληθή βίσζε ηνπο. Χζηόζν, νη ηξέρνπζεο αληηιήςεηο
γεληθά απερνύλ ηελ πξόηαζε ηνπ Jaspers (1963 όπσο αλαθέξεηαη ζην Longden et al., 2012)
γηα ύπαξμε ςεπδν-ςεπδαηζζήζεσλ4 θαη αιεζηλώλ ςεπδαηζζήζεσλ. Οη πξώηεο ραξαθηεξίδνληαη σο «ιάζε ηφλ αηζζήζεφλ» πνπ βηώλνληαη ζαλ «θάηη ποσ ζσκβαίλεη κέζα ζηο θεθάιη»
ζε αληίζεζε κε ηνλ έμσ θόζκν, δηαθξίλνληαη από έιιεηςε αηζζεηεξηαθήο ζαθήλεηαο θαη
ζπλνδεύνληαη από ηνλ αλέπαθν έιεγρν ηεο πξαγκαηηθόηεηαο. Αληηζέησο, νη δεύηεξεο εθδειώλνληαη ζηνλ εμσηεξηθό αληηθεηκεληθό ρώξν θαη βηώλνληαη σο πξαγκαηηθέο. Ζ σο άλσ
δηάθξηζε έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζηε δηαθνξηθή δηάγλσζε ησλ ςπρσζηθώλ από ηηο δηαζρηζηηθέο
θαη άιιεο δηαηαξαρέο θαζώο κόλνλ νη δεύηεξεο ζεσξείηαη όηη ζπκπιέθνληαη κε ηελ ςύρσζε
(van der Zwaard & Polak, 2001).
Σν ηειεπηαίν επηρείξεκα πνπ αληηιακβάλεηαη ηηο αθνπζηηθέο ςεπδαηζζήζεηο σο ζύκπησκα
δηαζρηζηηθό παξά σο ςπρσηηθό, βαζίδεηαη ζηε ζπζρέηηζε ηνπ ζπκπηώκαηνο κε ηνλ ςπρηθό
ηξαπκαηηζκό θαη ηηο δηαζρηζηηθέο δηαηαξαρέο. Πνιύ δηαδεδνκέλεο είλαη κάιηζηα νη εκπεηξηθέο
ζπζρεηίζεηο πνπ ηνπνζεηνύλ ηηο εκπεηξίεο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ζηε ζέζε ηνπ
ηξαύκαηνο ζηελ σο άλσ δηαζύλδεζε. Τπάξρνπλ δύν βαζηθά ζπκπεξάζκαηα από ηελ εμέηαζε
ηεο ζπκπινθήο ησλ πξναλαθεξζέλησλ κεηαβιεηώλ πνπ ζα εμεηαζηνύλ ελδειερώο παξαθάησ.
5.2. Ζ ζσκβοιή ηοσ υστηθού ηρασκαηηζκού ζηελ εθδήιφζε υστφηηθώλ ζσκπηφκάηφλ
θαη ο δηακεζοιαβεηηθός ρόιος ηφλ δηαζτηζηηθώλ δηαηαρατώλ
Πξώηνλ, ππνζηεξίδνπλ όηη ηα εξεπλεηηθά θαη θιηληθά επξήκαηα δείρλνπλ όηη ην θαηλόκελν
ησλ αθνπζηηθώλ ςεπδαηζζήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ εληάζζνληαη ζην
πιαίζην ησλ ςπρσηηθώλ δηαηαξαρώλ, κπνξεί λα θαηαλνεζεί θαιύηεξα σο απνζύλδεζε ή
απνθήξπμε ζηνηρείσλ ηνπ εαπηνύ (ή ησλ ζρέζεσλ ηνπ εαπηνύ κε ηνπο άιινπο). Χο εθιπηηθόο
παξάγσλ απηήο ζπληειεί ην ςπρηθό ηξαύκα, ε απώιεηα, ή άιινη δηαπξνζσπηθνί ζηξεζνγόλνη
παξάγνληεο. Γεύηεξνλ, νη ςπρνζεξαπεπηηθέο κέζνδνη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνπο
θιηληθνύο ώζηε ηα δηάθνξα νδπλεξά γεγνλόηα δσήο λα ελζσκαησζνύλ κε απνηέιεζκα ηελ
ππνρώξεζε ησλ θσλώλ.

4

Γενικά, αποδίδονται ςτθ διαταραχι μετατραυματικοφ ςτρεσ και ςε μθ κλινικζσ ομάδεσ.

43

Όπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί, ν ςπρηθόο ηξαπκαηηζκόο επηδξά θαζνξηζηηθά ζηελ εθδήισζε
ςπρσζηθώλ εθδειώζεσλ. Ζ εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία, ζύκθσλα κε ηνπο Read θαη Ross
(2003), ηεθκεξηώλεη ηελ πςειή ζπλλνζεξόηεηα ηνπ ςπρνινγηθνύ ηξαύκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαη ζσκαηηθήο θαθνπνίεζεο, ζε άηνκα πνπ έρνπλ
δηαγλσζηεί κε ςπρσηηθή δηαηαξαρή θαη εηδηθόηεξα κε ζρηδνθξέλεηα. ε εξγαζία ηνπο ππνζηεξίδεηαη όηη ην ςπρηθό ηξαύκα θαηά ηελ παηδηθή ειηθία κπνξεί ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο λα
ζρεηίδεηαη αηηηνινγηθά κε ηελ αλάπηπμε ςπρσηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο ζηε κεηέπεηηα δσή,
επνδώλνληαο ηελ όπνηα πξνδηάζεζε θαη εληζρύνληαο ηελ κε ηνλ θξίζηκν παξάγνληα ηνπ
άγρνπο. Αλεμάξηεηα από ηελ απνδνρή ηεο σο άλσ ζπζρέηηζεο σο αηηηώδνπο, σο δείγκα
ζπλλνζεξόηεηαο ή σο ηπραίαο ζύλδεζεο από ηνπο επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο, γεγνλόο
είλαη πσο ν πςειόο επηπνιαζκόο ηνπ ςπρηθνύ ηξαύκαηνο ζηελ ςύρσζε ππαγνξεύεη όηη όινη
νη άλζξσπνη κε δηάγλσζε ζρηδνθξέλεηαο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ςπρνινγηθή ζεξαπεία ζηελ
πεξίπησζεο αλαγλώξηζεο ςπρηθνύ ηξαπκαηηζκνύ, ώζηε ν ηειεπηαίνο λα αληηκεησπηζηεί
θαηάιιεια.
Πέξαλ ηεο απνδεδεηγκέλεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ δηαθόξσλ ςπρνινγηθώλ θαη ςπρνθνηλσληθώλ ζεξαπεηώλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπκπησκαηνινγίαο θαη ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ
πξνζώπσλ πνπ δηαγλώζηεθαλ κε ζρηδνθξέλεηα, ην ηξαύκα θαη νη ζπλέπεηεο ηνπ επηηάζζνπλ
ηελ αλάγθε αύμεζεο ηεο ςπρνινγηθήο θαηαλόεζεο ησλ παζρόλησλ από απηήλ. Οη ζπγγξαθείο, επίζεο, ακθηζβεηνύλ ηελ εθδνρή ηνπ κνληέινπ πξνδηάζεζε-ζηξεο, ε νπνία ζέιεη ηελ
πξνδηάζεζε λα ζρεηίδεηαη θπξίσο ή απνθιεηζηηθά κε βηνγελεηηθνύο θαη παξάγνληεο θιεξνλνκηθόηεηαο θαη σο εθ ηνύηνπ, αλαθξηβώο ηνπνζεηεί ην ςπρνθνηλσληθό ζηξεο θαη ηα ηξαύκαηα
απνθιεηζηηθά ζηελ πιεπξά ηνπ άγρνπο. Ζ ελ ιόγσ πξνθαηάιεςε αλαζηέιιεη ηνπο θιηληθνύο
από ηελ πξνζθνξά ηεο θαηάιιειεο ζεξαπείαο ηνπ ςπρηθνύ ηξαύκαηνο όηαλ απηό απνθαιπθζεί (Read & Ross, 2003).
Απμαλόκελα δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη από δηάθνξα εξεπλεηηθά δείγκαηα θαη ηερληθέο
αμηνιόγεζεο, θαζώο θαη από ζπγρξνληθέο, επηδεκηνινγηθέο θαη πξννπηηθέο κειέηεο, πξνηείλνπλ όηη ην νμύ ςπρνινγηθό ζηξεο, ην νθεηιόκελν ζε ςπρηθό ηξαύκα ή ε εθ λένπ ελεξγνπνίεζε ελόο παξειζόληνο ςπρηθνύ ηξαύκαηνο, κπνξεί λα επηζπεύζεη ηελ εθδήισζε αθνπζηηθώλ ςεπδαηζζήζεσλ (θαη θσλώλ πνπ ζρνιηάδνπλ ή ζπλνκηινύλ) ζε έλα αξθεηά κεγάιν
αξηζκό πεξηζηαηηθώλ (Longden et al., 2012). Οη Read, Van Os, Morrison θαη Ross (2005), ζε
κία επί ηνπ ζέκαηνο αλαζθόπεζή ηνπο, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ηα ςπρσζηθά
ζπκπηώκαηα, θαη ηδηαίηεξα νη ςεπδαηζζήζεηο, είλαη έληνλα ζπζρεηηζκέλα ηόζν κε ηελ παηδηθή
θαθνπνίεζε θαη παξακέιεζε, όζν θαη κε άιιεο δηαηαξαρέο ςπρηθήο πγείαο. Δπίζεο, αληρλεύ-
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ζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ηεο θαθνπνίεζεο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία
θαη ησλ αθνπζηηθώλ ςεπδαηζζήζεσλ θαηά ηελ ελήιηθε δσή. Οη ελ ιόγσ ζπζρεηίζεηο ήηαλ νη
ηζρπξόηεξεο ζε ζρέζε κε νπνηνδήπνηε άιιν ππό εμέηαζε ζύκπησκα.
Οη σο άλσ εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ όηη νη ςπρνινγηθέο θαη βηνινγηθέο επηπηώζεηο ηνπ
ηξαύκαηνο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν έλαξμεο ςπρσζηθώλ ζπκπησκάησλ. Ζ ζύλζεζε ησλ δύν απηώλ δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ αλάιπζεο κπνξεί λα επηθέξεη κηα
πεξηζζόηεξν νινθιεξσκέλε θαηαλόεζε ηνπ βηνςπρνθνηλσληθνύ κνληέινπ ηεο ςύρσζεο. ε
θιηληθό επίπεδν, κεγεζύλεηαη ε αλάγθε γηα εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζε ζέκαηα δηάγλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο θαθνπνίεζεο θαη γηα θαηάιιειε ςπρνθνηλσληθή ζεξαπεία ησλ
αζζελώλ κε ςπρσζηθέο εθδειώζεηο πνπ έρνπλ θαθνπνηεζεί ή παξακειεζεί σο παηδηά. Σέινο,
αλαθέξνπλ όηη πξόζθαηεο επξείαο θιίκαθαο κειέηεο ζην γεληθό πιεζπζκό δείρλνπλ λα
πθίζηαηαη αηηηώδεο ζρέζε κεηαμύ ησλ πξναλαθεξζέλησλ, ε νπνία ζρεκαηηθά παίξλεη ηε
κνξθή ηεο θακπύιεο δόζεο-απόθξηζεο (Read et al., 2005).
Υαξαθηεξηζηηθή ησλ παξαπάλσ κειεηώλ είλαη ε αλαδξνκηθή θαη βαζηζκέλε ζην γεληθό
πιεζπζκό κειέηε ησλ Whitfield, Dube, Felitti, θαη Anda, (2005). Γηεξεπλήζεθε ε ζπκβνιή
ησλ πνιιαπιώλ αξλεηηθώλ εκπεηξηώλ ηεο παηδηθήο ειηθίαο ζηελ πηζαλόηεηα εκθάληζεο
ςεπδαηζζήζεσλ ζηελ ελήιηθε δσή. πκκεηείραλ ζπλνιηθά 17.337 ελήιηθεο νη νπνίνη αμηνινγήζεθαλ ζε νθηώ αξλεηηθέο θαη αλεπηζύκεηεο εκπεηξίεο ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Γηα ηελ
αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ινγηζηηθή παιηλδξόκεζε. Βξέζεθε κηα ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή θαη δηαβαζκηζκέλε ζπζρέηηζε κεηαμύ εκπεηξηώλ παηδηθνύ ςπρηθνύ ηξαπκαηηζκνύ
θαη αλαθνξάο ςεπδαηζζήζεσλ, ε νπνία ήηαλ κάιηζηα αλεμάξηεηε ηνπ ηζηνξηθνύ θαηάρξεζεο
ςπρνηξόπσλ νπζηώλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ςεπδαηζζήζεηο όισλ ησλ ηύπσλ ζπζρεηίζηεθαλ κε ηζηνξίεο ζπλαηζζεκαηηθήο, ζσκαηηθήο ή ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, θαη δηαρσξηζκνύ από ην γνλέα. Μεηά από ηνλ έιεγρν ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ θύινπ, ηεο θπιήο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάρξεζεο ςπρνηξόπσλ νπζηώλ, ε αλάιπζε έδεημε όηη ν πξώηκνο ςπρηθόο
ηξαπκαηηζκόο αύμεζε ηελ πηζαλόηεηα εκθάληζεο ςεπδαηζζήζεσλ θαηά 1,2 έσο 2,5 θνξέο. Ζ
αύμεζε απηή ήηαλ αλεμάξηεηε ηνπ ηύπνπ ηνπ ςπρηθνύ ηξαύκαηνο. Δπηπιένλ, ηα άηνκα κε
επηά ή πεξηζζόηεξεο δπζκελείο εκπεηξίεο θαηά ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία, αλαπηύζζνπλ πεληαπιάζην θίλδπλν εθδήισζεο παξαηζζήζεσλ ζε ζύγθξηζε κε ηνπο ελήιηθεο πνπ δελ είραλ ηζηνξηθό ςπρηθνύ ηξαπκαηηζκνύ (Whitfield et al., 2005).
Αληίζηνηρα επξήκαηα πξνθύπηνπλ θαη από κειέηεο ζηνλ θιηληθό πιεζπζκό. ε πξόζθαηε
έξεπλα ηνπο νη Reiff, Castille, Muenzenmaier θαη Link (2012) δηεξεύλεζαλ ηηο ζπλδέζεηο
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κεηαμύ ησλ πςειώλ επηπέδσλ παηδηθήο θαθνπνίεζεο θαη ηνπ πεξηερόκελνπ ησλ ςπρσηηθώλ
ζπκπησκάησλ θαηά ηελ ελήιηθε δσή. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 30 αζζελείο: 11 κε δηάγλσζε
ζρηδνζπλαηζζεκαηηθήο δηαηαξαρήο, 9 ζρηδνθξελείο, 7 κε δηάγλσζε δηπνιηθήο δηαηαξαρήο, θαη
3 κε δηάγλσζε κείδνλνο θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο. Γηελεξγήζεθαλ ζπλεληεύμεηο κε ηε ρξήζε
ηππνπνηεκέλσλ θαη αλνηθηώλ εξσηήζεσλ γηα λα αμηνινγεζεί ε εθάζηνηε ηζηνξία παηδηθήο
θαθνπνίεζεο, λα απνηππσζεί ην πεξηερόκελν ησλ ςεπδαηζζήζεσλ θαη λα γίλνπλ ιεπηνκεξείο
πεξηγξαθέο ησλ ςπρσζηθώλ ζπκπησκάησλ. Υξεζηκνπνηήζεθε ε πνηνηηθή κέζν-δνο ηεο
ζεκαηηθήο αλάιπζεο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ςπρσηηθώλ ζπκπησ-κάησλ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθνπζηηθώλ ςεπδαηζζήζεσλ) πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηνλ ςπρηθό
ηξαπκαηηζκό.
Με βάζε ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο, θαηαξηίζηεθαλ 9 θαηεγνξίεο πνπ απνηύπσλαλ ην
πεξηερόκελν ησλ ςπρσηηθώλ ζπκπησκάησλ. Οη ελ ιόγσ θαηεγνξίεο ζρεηίδνληαλ κε ηελ
απεηιή, ηηο ζσκαηηθέο, ηηο απηηθέο, ηηο νζθξεηηθέο θαη ηηο θηλαηζζεηηθέο αηζζήζεηο, ηε ζπκκεηνρή πξνζώπσλ, ην θόβν, ηε κνρζεξία, ηε ζεμνπαιηθόηεηα θαη ηηο αλακλήζεηο. Σέηνηνπ
είδνπο ζεκαηηθέο ζρεηηθέο κε ηνλ ςπρηθό ηξαπκαηηζκό βξέζεθαλ λα είλαη ζπρλόηεξεο ζηα
θαθνπνηεκέλα άηνκα ζε ζρέζε κε ηα κε θαθνπνηεκέλα. Δμεηάζηεθαλ, επίζεο, ηα θνηλά
ζεκεία αλάκεζα ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη ζην πιαίζην ησλ ςεπδαηζζήζεσλ θαη ησλ γεγνλόησλ πνπ εληάζζνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ παηδηθνύ ςπρηθνύ
ηξαύκαηνο. Γηα ην ζθνπό απηό ρξεζηκνπνηήζεθε έλα θαηάιιειν εξεπλεηηθό εξγαιείν ην
CCRT (Core Conflictual Relationship Theme).
Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ θνηλά ή παξόκνηνπ ηύπνπ πξόηππα αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα
ζηηο ζρεηηθέο κε ην ςπρηθό ηξαύκα εκπεηξίεο θαη ζηηο ςπρσηηθέο εθδειώζεηο, όπσο απηέο
δηαθαίλνληαη κέζα από ηηο ςεπδαηζζήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ κε ηζηνξηθό θαθνπνίεζεο. Οη
ζπγγξαθείο ππεξζεκαηίδνπλ ηηο επηπηώζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ θιηληθή πξαθηηθή ησλ σο
άλσ επξεκάησλ. Σα ηειεπηαία ζπκβάιινπλ ζηελ αλαγλώξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ
ζπκπησκάησλ πνπ παξαπέκπνπλ ζε παηδηθή θαθνπνίεζε θαη ζηελ αλάπηπμε κηαο ζηξαηεγηθήο γηα ηε αμηνιόγεζε ηεο ζύλδεζεο κεηαμύ ηξαπκαηηθώλ εκπεηξηώλ θαη ςπρσζηθώλ
ζπκπησκάησλ. Ζ ηαπηνπνίεζε ραξαθηεξηζηηθώλ ςπρηθνύ ηξαύκαηνο ζην πεξηερόκελν ςπρσζηθώλ ζπκπησκάησλ κπνξεί λα παξέρεη ζηνπο θιηληθνύο απνηειεζκαηηθνύο ηξόπνπο αλαγλώξηζεο ςπρηθώλ δηαηαξαρώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ςπρηθό ηξαύκα (Reiff, et al., 2012).
Από ηελ άιιε, έρεη πξνηαζεί όηη ε ζρέζε κεηαμύ ςπρηθνύ ηξαύκαηνο θαηά ηελ παηδηθή
ειηθία θαη ςεπδαηζζήζεσλ, κπνξεί λα δηακεζνιαβείηαη από ηηο δηαζρηζηηθέο (απνζπλδεηηθέο)
δηαηαξαρέο. Μειέηε ησλ Varese, Barkus θαη Bentall (2012) εμέηαζε ηελ παξαπάλσ ππόζεζε.
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Δξεπλήζεθε, επίζεο, ε επίδξαζε ησλ δηαζρηζηηθώλ ζπκπησκάησλ ζηε γλσζηηθή δηαδηθαζία
(σο πξνο ηε δηάθξηζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο θαη ηελ ηθαλόηεηα δηάθξηζεο κεηαμύ εζσηεξηθώλ
θαη εμσηεξηθώλ γλσζηηθώλ εθδειώζεσλ), ε νπνία πηζηεύεηαη όηη απνηειεί ηαπηόρξνλα θαη
ηελ παξαγσγηθή βάζε ησλ ςεπδαηζζήζεσλ.
Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ ε εμήο: 45 αζζελείο κε δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο
ηεο ζρηδνθξέλεηαο θαη 20 πγηή άηνκα (ρσξίο ηζηνξηθό ςεπδαηζζήζεσλ) ζπκπιήξσζαλ θαηάιιεια εξσηεκαηνιόγηα ώζηε λα αμηνινγεζεί ε πξνδηάζεζε εθδήισζεο ςεπδαηζζήζεσλ, ε
ηάζε εκθάληζεο δηαζρηζηηθώλ δηαηαξαρώλ θαη ν ςπρηθόο ηξαπκαηηζκόο θαηά ηελ παηδηθή
ειηθία. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη, ζε ζύγθξηζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ, νη αζζελείο
αλέθεξαλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά απμεκέλε εκθάληζε δηαζρηζηηθώλ ζπκπησκάησλ θαζώο θαη
πεξηζηαηηθώλ παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. Οη δηαζρηζηηθέο δηαηαξαρέο βξέζεθε όηη
κεζνιαβνύλ ηελ επίδξαζε ηνπ παηδηθνύ ηξαύκαηνο ζηελ πξνδηάζεζε εθδήισζεο ςεπδαηζζήζεσλ. Ο δηακεζνιαβεηηθόο ξόινο κάιηζηα ήηαλ ηδηαίηεξα ηζρπξόο ζε πεξηπηώζεηο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο.
πκπεξαζκαηηθά, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο επηβεβαηώλνπλ ηελ εκπινθή ησλ δηαζρηζηηθώλ δηαηαξαρώλ ζηε ζπζρέηηζε ςπρηθνύ ηξαύκαηνο θαη ςεπδαηζζήζεσλ. Οη πξώηεο,
σζηόζν, δελ αληρλεύζεθε λα επεξεάδνπλ ηελ ηθαλόηεηα δηάθξηζεο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο. Ζ
κειινληηθή έξεπλα, ζύκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο, ζα πξέπεη λα εμεηάζεη θαηά πόζν άιιεο
γλσζηηθέο δηεξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη ηόζν κε ηηο δηαζρηζηηθέο δηαηαξαρέο όζν θαη κε ηηο
ςεπδαηζζήζεηο (όπσο ε ειιεηκκαηηθή γλσζηηθή αλαζηνιή) κπνξεί λα εμεγήζνπλ ηε ζπζρέηηζε ηνπο (Varese, Barkus & Bentall, 2012).
5.3. Γίθησο Αθούγοληας Φφλές
Σν Γίθηπν Αθνύγνληαο Φσλέο (Hearing Voices Network, HVN), δεκηνπξγήζεθε ππό ηελ
αίξεζε όηη ην λα αθνύεη θάπνηνο θσλέο είλαη κηα αλζξώπηλε εκπεηξία πνπ ζπλαληάηαη επξέσο
ζην γεληθό πιεζπζκό θαη ζηε βάζε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο πνπ ππνζηεξίδεη όηη αθνπζηηθέο
ςεπδαηζζήζεηο κπνξνύλ λα θαηαλνεζνύλ θαιύηεξα σο απνζπλδεηηθή εκπεηξία παξά σο
ςπρσηηθό ζύκπησκα. Πξόθεηηαη γηα κηα νξγάλσζε πνπ μεθίλεζε ηε δξάζε ηεο ηε δεθαεηία
ηνπ 1980. Από ηόηε ελέπλεπζε έλα δηεζλέο θνηλσληθό θίλεκα εληόο ηνπ νπνίνπ νη «εηδηθοί
βάζεη εκπεηρίας», ηα άηνκα κε αθνπζηηθέο ςεπδαηζζήζεηο θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο,
ζπλεξγάδνληαη κε εηδηθνύο θιηληθνύο επαγγεικαηίεο κε ζηόρν ηελ ακθηζβήηεζε θαη ηελ αλαδηακόξθσζε ησλ παξαδνζηαθώλ αληηιήςεσλ πεξί αθνπζηηθώλ ςεπδαηζζήζεσλ (Corstens,
Longden, McCarthy-Jones, Waddingham & Thomas, 2014).
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Σν θίλεκα αζθεί αλνηρηά θξηηηθή ηόζν ζηελ θαηεζηεκέλε ςπρηαηξηθή ζρέζε κεηαμύ ηνπ
θπξίαξρνπ, εηδηθνύ θιηληθνύ επαγγεικαηία θαη ηνπ αδύλακνπ αζζελνύο, όζν θαη ηεο βηνινγηθνπνίεζεο ηεο εκπεηξίαο ηνπ λα αθνύεη θαλείο θσλέο. πλάκα, όκσο, πξνηείλεη θαη κηα δηαθνξεηηθή πξννπηηθή θαηαλόεζεο: νη αθνπζηηθέο ςεπδαηζζήζεηο, αληί γηα παζνινγηθό
ζύκπησκα, λννύληαη σο έλα κήλπκα κε πξνζσπηθό λόεκα ζε ζρέζε κε ηελ ηζηνξία δσήο ηνπ
πξνζώπνπ. Σν κήλπκα θαη ην πεξηερόκελν ηνπ κπνξεί λα απνθσδηθνπνηεζεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ “ίαζε” πνπ ζηελ νπζία απνηειεί ηελ ςπρηθή εμέιημε ηνπ αλζξώπνπ
(James, 2001).
Δίλαη αμηνζεκείσην όηη ν ελαιιαθηηθόο απηόο ηξόπνο θαηαλόεζεο ησλ αθνπζηηθώλ ςεπδαηζζήζεσλ δελ απνξξέεη από θάπνηα ζεσξεηηθή πξόηαζε ή θάπνην δεδνκέλν εξεπλεηηθήο
πξνζπάζεηαο, αιιά από ηελ ππόδεημε κηαο εθ ησλ αζζελώλ ηνπ ςπρηάηξνπ Marius Romme,
ζεκειησηή ηνπ ελ ιόγσ θηλήκαηνο (Dillon & Longden, 2012). Ζ Patsy Hage παξά ηε
δηάγλσζε ζρηδνθξέλεηαο πνπ ηεο είρε δνζεί, ήηαλ αλππνρώξεηε σο πξνο ηελ πξαγκαηηθόηεηα
ηεο εκπεηξίαο ηεο θαη αμηνπνίεζε ηηο νμείεο λνεηηθέο ηθαλόηεηέο ηεο γηα λα ηελ εξκελεύζεη,
λα ηελ εμεγήζεη. Αμηνζεκείσηε πεγή έκπλεπζεο γηα εθείλε απνηέιεζε ην ακθηιεγόκελν
βηβιίν ηνπ ςπρνιόγνπ ηνπ Princeton Julian Jaynes, κε ηίηιν «Ζ προέιεσζε ηες ζσλείδεζες ζηε
δηάζπαζε ηοσ δηκερούς λοσ» (1976, όπσο αλαθέξεηαη ζην Dillon & Longden, 2012).
Σν βηβιίν ππνζηεξίδεη ηελ άπνςε όηη κέρξη πξηλ κεξηθέο ρηιηάδεο ρξόληα, νη άλζξσπνη δε
δηέζεηαλ ζπλείδεζε κε ηε κνξθή ηνπ αλαιπηηθνύ ζηνραζκνύ. Ζ θνηλσληθή ηνπο ζπλδηαιιαγή
θαη ε ιήςε απνθάζεσλ θαηεπζύλνληαλ από θσλέο πνπ άθνπγαλ (ηηο νπνίεο απέδηδαλ ζε
ππεξθπζηθέο δπλάκεηο, ζε ζεόηεηεο). Ο Jaynes ππέζεζε όηη νη άλζξσπνη κε αθνπζηηθέο ςεπδαηζζήζεηο επηζηξέθνπλ θαηά θάπνηνλ ηξόπν ζε απηή ηελ εμειηθηηθά πξνγελέζηεξε λνεηηθή
δνκή, θάησ από ην θαζεζηώο ππέξκεηξνπ άγρνπο. Ζ Patsy έθηαζε ζην ζεκείν λα πξνζθαιέζεη ηνλ Romme λα αζρνιεζεί νπζηαζηηθά κε ηηο θσλέο πνπ άθνπγε: «Πηζηεύεης ζε έλα Θεό
ποσ δε κπορείς λα δεης θαη λα αθούζεης, οπόηε γηαηί δελ πηζηεύεης ζηης θφλές ποσ πραγκαηηθά
αθούφ θαη είλαη πραγκαηηθές γηα κέλα;» (James, 2001 όπσο αλαθέξεηαη ζην Dillon &
Longden, 2012).
Ζ θηινζνθηθή θαη θνηλσληθή ηάζε ηνπ θηλήκαηνο ζεκειηώλεηαη θαη ζε επηζηεκνληθά
δεδνκέλα. ην ηνκέα ησλ λεπξνεπηζηεκώλ, ηερληθέο απεηθόληζεο ηνπ εγθεθάινπ έρνπλ επηβεβαηώζεη όηη νη άλζξσπνη κε ηηο σο άλσ ςεπδαηζζήζεηο έρνπλ όλησο εκπεηξία ελόο ήρνπ. Με
άιια ιόγηα, ηα άηνκα κε αθνπζηηθέο ςεπδαηζζήζεηο βηώλνπλ όλησο κηα εκπεηξία ήρνπ σο αλ
έλα πξαγκαηηθό πξόζσπν λα ηνπο κηιάεη (Shergill, Brammer, Williams, Murray & McGuire,
2000). Μειέηε ηνπ Honig et al.(1998) ε νπνία ζπλέθξηλε έλα δείγκα αζζελώλ θαη έλα κε
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αζζελώλ πνπ άθνπγαλ θσλέο, εληόπηζε πνηνηηθέο δηαθνξέο σο πξνο ην πεξηερόκελν ησλ
ηειεπηαίσλ. Οη θσλέο πνπ άθνπγαλ νη κε αζζελείο ήηαλ είηε ζεηηθνύ πεξηερόκελνπ είηε
αληηκεησπίδνληαλ κε ζεηηθό ηξόπν, θαζώο επίζεο νη σο άλσ αζζελείο έλησζαλ όηη ηηο είραλ
ππό ηνλ έιεγρν ηνπο. Αληηζέησο, ε νκάδα ησλ αζζελώλ δελ αηζζαλόηαλ λα ηηο ειέγρεη θαη
επνκέλσο, ήηαλ πην ηξνκαγκέλε από ηηο θσλέο, νη νπνίεο ήηαλ πην επηθξηηηθέο (θαθόβνπιεο)
ζε ζύγθξηζε κε εθείλεο ησλ κε αζζελώλ. Ζ κνξθή, όκσο, πνπ έπαηξλαλ νη θσλέο δε δηαθνξνπνηνύληαλ. Με άιια ιόγηα, νη αζζελείο αιιά θαη νη κε αζζελείο άθνπγαλ θσλέο ηόζν κέζα
όζν θαη έμσ από ην θεθάιη ηνπο (Honig et al, 1998).
Ζ ίδηα έξεπλα απνθαιύπηεη έλα αθόκε ελδηαθέξνλ ζηνηρείν. Ζ αθνπζηηθή ςεπδαίζζεζε
ζεσξείηαη ζπρλά πξσηεύνλ ζύκπησκα ςπρσηηθήο δηαηαξαρήο. ε επίπεδν επηδεκηνινγίαο,
σζηόζν, ππάξρνπλ ηξεηο θύξηεο ςπρηαηξηθέο θαηεγνξίεο αζζελώλ κε αθνπζηηθέο ςεπδαηζζήζεηο: ε ζρηδνθξέλεηα (πεξίπνπ 50%), ε δηπνιηθή δηαηαξαρή (πεξίπνπ 25%) θαη νη απνζπλδεηηθέο δηαηαξαρέο (πεξίπνπ 80%) (Honig et al., 1998). Από ηα δεδνκέλα πξνθύπηεη πσο
ην λα αθνύεη θαλείο θσλέο είλαη πην ζπρλό ζηηο απνζπλδεηηθέο θαη όρη ζηε ζρηδνθξέλεηα ή
θάπνηα άιιε ςπρσηηθή δηαηαξαρή.
Ζ θύξηα θηινδνμία ηνπ ελ ιόγσ θηλήκαηνο είλαη λα πξνάγεη ζεηηθέο εμεγήζεηο γηα ηηο
εκπεηξίεο όζσλ έρνπλ αθνπζηηθέο ςεπδαηζζήζεηο θαη λα ηνπο πξνζθέξεη ρώξν γηα λα αλαπηύζζνπλ ηνπο δηθνύο ηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, επηδηώθεη λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνλ θόζκν ζρεηηθά κε ηηο θσλέο πνπ αθνύεη έλα κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ (όρη κόλν
πάζρνληεο) θαη λα πξνζθέξεη ηελ επθαηξία ζηνπο αλζξώπνπο πνπ λνζνύλ λα κηιήζνπλ ειεύζεξα γηα απηέο ζην πιαίζην νκάδαο (νκάδεο απηνβνήζεηαο). Ο νπζηαζηηθόο ζθνπόο ηνπ, ελ
ηέιεη, είλαη ε απόξξηςε ηεο θαηαπίεζεο ησλ ζπκπησκάησλ (θσλώλ) όπσο εθθξάδεηαη από ηελ
νξζόδνμε ςπρηαηξηθή θαη ε ζηξνθή πξνο ηελ θαηαλόεζε ηνπ λνήκαηνο ηνπο.
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Ηδηαίηεξεο ζεκαηηθέο πνπ άπηνληαη ησλ ςπρσζηθώλ εθδειώζεσλ θαη ηεο ζρηδνθξέλεηαο,
ζπλδπαζκέλεο κε ηελ εξεπλεηηθή θαη θιηληθή πξαγκαηηθόηεηα, θαζώο θαη θιαζηθά αιιά θαη
ζύγρξνλα εξσηήκαηα πνπ απαζρνινύλ ηελ επηζηεκνληθή κειέηε ηεο ςύρσζεο, εμεηάζηεθαλ
ζηελ παξνύζα εξγαζία. θνπό ηεο απνηέιεζε ε έθζεζε θαη ε εμέηαζε θπξίαξρσλ θαη ελαιιαθηηθώλ πξνζεγγίζεσλ σο πξνο ηελ αηηηνινγία, ηελ εμέιημε, ηελ πξννπηηθή θαηαλόεζεο θαη
ηε ζεξαπεία ηεο ζρηδνθξέλεηαο. ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη αλαιύζεηο ησλ επηκέξνπο ζεκαηηθώλ
θαη παξακέηξσλ απνηύπσζαλ ην ζπκπέξαζκα όηη νη ςπρσζηθέο εθδειώζεηο ρξήδνπλ κηαο
νιηζηηθήο, επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο θαη θιηληθά απνηειεζκαηηθήο θαηαλόεζεο.
Ζ παξνπζίαζε ηεο θιηληθήο εηθόλαο θαη ησλ δηαγλσζηηθώλ θξηηεξίσλ ηεο ζρηδνθξέλεηαο
πξσηαγσληζηεί ζηελ πξνζπάζεηα ζύιιεςεο ηεο ζην πιαίζην ηεο ςπρνπαζνινγίαο. Ζ αλαθνξά
ζηηο ππνζέζεηο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί θαη κειεηεζεί σο πξνο ηελ αηηηνινγία ηεο, εκπινπηίδεη
ηε γλώζε θαη θαζξεπηίδεη ηελ επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε κειέηεο θαη θαηαλόεζεο ηεο λόζνπ.
Ζ πξσηνθαζεδξία ελόο επηκέξνπο παξάγνληα σο αηηηνινγηθνύ απνξξίπηεηαη θαη επηρεηξείηαη
ζύλζεζε πνιιαπιώλ παξαγόλησλ. Ζ αλαγλώξηζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ηεο θιεξνλνκηθόηεηαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ εθδήισζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο είλαη θαζνιηθή, ελώ
θαζνξηζηηθή γηα ηελ αληίιεςε πεξί ζρηδνθξέλεηαο είλαη ζήκεξα ε ζπλεηζθνξά ηεο λεπξνεπηζηεκνληθήο έξεπλαο.
Δμαηξεηηθά ζεκαίλνπζεο γηα ηε ζύιιεςε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο πξέπεη
λα ζεσξνύληαη νη πξννπηηθέο θαηαλόεζεο ηεο: ε βηνινγηθή θαη ε ςπρνινγηθή. Ζ πξώηε
πξνβιήζεθε ηδηαίηεξα ζηελ πξνζπάζεηα θαηαπνιέκεζεο ηνπ ζηίγκαηνο θαη αιιαγήο ησλ
πξνθαηαιήςεσλ ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ έλαληη ησλ πξνζώπσλ κε ζρηδνθξεληθέο εθδειώζεηο. Χζηόζν, πιήζνο εξεπλώλ ακθηζβεηεί ηε ζεηηθή ηεο ζπλεηζθνξά, θαζόζνλ νη
βηνινγηθέο απνδόζεηο ηεο ζρηδνθξέλεηαο παξνπζηάδνπλ ηνλ πάζρνληα σο πξόζσπν
“ειαηηφκαηηθό” (Phelan, 2002), απμάλνληαο ηελ θνηλσληθή απόξξηςε ηνπ.
Ζ εθηελήο αλαθνξά ζε δεδνκέλα κειεηώλ πνπ ηεθκεξηώλνπλ ηε βηνινγηθή πξνζέγγηζε δε
δύλαηαη λα ηελ αλαγάγεη ζε θπξίαξρε. Απνδεηθλύεηαη όηη νη γελεηηθνί παξάγνληεο θαη ε
θιεξνλνκηθόηεηα ζπκβάιινπλ αιιά δελ επαξθνύλ γηα ηελ εθδήισζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Ζ
αμία ηεο ςπρνινγηθήο ζπληζηώζαο είλαη αλακθηζβήηεηε. Άιισζηε, απνδεηθλύεηαη όηη ε αμηνπνίεζε ηεο ςπρνζεξαπείαο ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο βαίλεη απμαλόκελε ηα
ηειεπηαία ρξόληα. Απνθαιύπηεηαη, επίζεο, πσο νη πξννπηηθέο θαηαλόεζεο ηεο λόζνπ επεξεάδνπλ θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο πάζρνληεο. Καηαδείρζεθε πσο ην βηνινγηθό κνληέιν απμάλεη ηελ
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πξνζπκία ηνπο λα ιάβνπλ θαξκαθεπηηθή αγσγή, ελώ ε ςπρνινγηθή πξννπηηθή ζπλδξάκεη
ζηελ ηόλσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ειέγρνπ ησλ ζπκπησκάησλ ηνπο.
Ζ πνξεία εμέιημεο ησλ αζζελώλ κε ζρηδνθξέλεηα θαηέρεη κηα μερσξηζηή ζέζε ζην πεδίν
κειέηεο ηεο ελ ιόγσ λόζνπ. Ζ θπξίαξρε απαηζηόδνμε πνξεία ησλ παζρόλησλ ζην ρξόλν,
αιιά θαη ην αλίαην θαη αθαηακάρεην ηεο ζρηδνθξέλεηαο, ακθηζβεηείηαη από αμηόινγν αξηζκό
πεξηζηαηηθώλ πνπ δηάγνπλ εθηεηακέλεο πεξηόδνπο αλάθακςεο. ύκθσλα, όκσο, κε ηα
εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο σο πξνο ην πνζνζηό ησλ αζζελώλ
πνπ αλαθάκπηνπλ. Σα πην απαηζηόδνμα ζηνηρεία θαηαγξάθνπλ έλα κέζν πνζνζηό ηεο ηάμεο
ηνπ 13,5%. εκαληηθέο καθξνρξόληεο έξεπλεο, σζηόζν, θαηαγξάθνπλ πην αηζηόδνμα κελύκαηα: ην ήκηζπ έσο θαη ηα δύν ηξίηα ελόο δείγκαηνο 82 αζζελώλ βειηηώζεθε ζεκαληηθά ή
αλάξξσζε πιήξσο (Harding et al., 1987).
Αληρλεύζεθαλ θαη άιια εληππσζηαθά όζν θαη αηζηόδνμα επξήκαηα: νη πεξηζζόηεξνη
αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα δελ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξή θνηλσληθή απνκόλσζε, θαζώο επίζεο,
πνζνζηό άλσ ηνπ 50% απηώλ δελ εκθαλίδνπλ ρξόληα θαη ζπλερή ζπκπηώκαηα. Ζ δηαηαξαρή
ηνπο, παίξλεη ηε κνξθή κηαο ζεηξάο ςπρσηηθώλ επεηζνδίσλ, δηαθνξνπνηνύκελε σζηόζν σο
πξνο ηελ έληαζε, βάζεη ησλ δεηθηώλ ςπρηθήο αλζεθηηθόηεηαο ηνπ εθάζηνηε αζζελνύο. Παξά
ηαύηα, θαζίζηαηαη ζαθέο όηη ε ζρηδνθξέλεηα είλαη κηα ςπρηθή δηαηαξαρή κε θησρά ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα ζπγθξηλόκελε κε άιια είδε ςπρσηηθώλ θαη κε δηαηαξαρώλ.
Τπάξρνπλ αξθεηά κεζνδνινγηθά δεηήκαηα πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ εκπεξηζηαησκέλε κειέηε ηεο αλάθακςεο ησλ πξνζώπσλ κε ζρηδνθξεληθέο εθδειώζεηο. Δηδηθήο βαξύηεηαο είλαη
εθείλν ησλ δηαγλσζηηθώλ θξηηεξίσλ. Μεηα-αλάιπζε ηεο δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο δηαρώξηζε
ηα ζπζηήκαηα δηαγλσζηηθώλ θξηηεξίσλ ζε ηξηώλ εηδώλ: α) ηα γεληθά, β) ηα ζηελά θαη γ) ηα κε
εηδηθά. Ο ελ ιόγσ δηαγλσζηηθόο θαηαθεξκαηηζκόο εκπνδίδεη ηελ εληαίνπ ηύπνπ πξόβιεςε
εμέιημεο ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Δπνπζηώδεηο δελ θξίλνληαη νύηε νη δπζθνιίεο πιήξνπο ζηνηρεηνζέηεζεο ηεο έλλνηαο ηεο απνζεξαπείαο αζζελώλ κε ζρηδνθξεληθή ζπκπησκαηνινγία. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, επηπιένλ, πξνμελεί ε αλεύξεζε παξαγόλησλ πνπ επλννύλ ηελ πιήξε
αλάθακςε ησλ σο άλσ αζζελώλ: ε πξνλνζεξή ιεηηνπξγηθόηεηα, ηα επλντθά ζηνηρεία ηεο
πξνζσπηθόηεηαο, ε κηθξόηεξε επαισηόηεηα θαη ε κε ιήςε αληηςπρσζηθώλ θαξκάθσλ γηα
κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα είλαη νη ελδεηθηηθόηεξνη απηώλ.
Ζ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα δηρνγλσκεί σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο καθξνρξόληαο ιήςεο αληηςπρσζηθώλ ζηε ζεξαπεία ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Από ηε κία, ε παξαηεηακέλε
ρξήζε ηνπο ηαπηίδεηαη κε ηε ζεξαπεία ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Παξάιιεια, αλαγλσξίδεηαη πσο ε
πξώηκε ςπρνθαξκαθεπηηθή παξέκβαζε απνηξέπεη ηελ ηζρπξή επηβάξπλζε ηεο ιεηηνπξγη-
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θόηεηαο ησλ παζρόλησλ, όπσο επίζεο ηεθκεξηώλεηαη ε ζπλεηζθνξά ησλ αληηςπρσζηθώλ ζηελ
αληηκεηώπηζε ηεο νμείαο θάζεο ησλ ςπρσηηθώλ ζπκπησκάησλ. Από ηελ άιιε, είλαη ιίγα ηα
ζπζηεκαηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο καθξνπξόζεζκεο σθέιεηαο ησλ αληηςπρσζηθώλ, ελώ
ζπλάκα ππάξρνπλ θαη ζηνηρεία πνπ ππνζηεξίδνπλ ην αληίζεην.
Δπηζεκαίλεηαη πσο, ελώ ε νμεία θάζε ηεο ςύρσζεο θαη ε κεζνπξόζεζκε πεξίνδνο πνπ ηελ
αθνινπζεί (πεξίνδνο δπν-ηξηώλ εηώλ κεηά ηε λνζειεία) έρεη εξεπλεζεί ζπζηεκαηηθά, ε
πεξίνδνο από ηα ηξία έηε θαη έπεηηα δελ είλαη επαξθώο κειεηεκέλε. Δληππσζηαθό είλαη ην
εύξεκα, ζύκθσλα κε ην νπνίν, ν θίλδπλνο ππνηξνπήο είλαη πςειόηεξνο εληόο ησλ πξώησλ
έμη κελώλ από ηε δηαθνπή καθξνρξόληαο αληηςπρσζηθήο ζεξαπείαο, ελώ κεηά ηνπο έμη κήλεο
ηα πνζνζηά ππνηξνπήο είλαη ζεκαληηθά ρακειόηεξα. Δπηπξόζζεηα, νη πεξηζζόηεξνη εθ ησλ
αζζελώλ πνπ δελ ππνηξνπίαζαλ ηνπο πξώηνπο έμη κήλεο κεηά ηε δηαθνπή ηεο αγσγήο,
παξέκεηλαλ ζηαζεξνί γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, ρσξίο αληηςπρσζηθή αγσγή.
ε ζρέζε κε ηε δηαθνπή ιήςεο αληηςπρσζηθώλ θαη ηνλ θίλδπλν ππνηξνπήο, δηαηππώλεηαη
ππόζεζε πνπ ζέιεη ηηο ςπρσηηθέο εθδειώζεηο απόξξνηα ηεο απόζπξζεο ηνπ θαξκάθνπ θαη όρη
επαλεκθάληζεο κηαο ππνθείκελεο αζζέλεηαο (ηνπιάρηζηνλ γηα νξηζκέλνπο αζζελείο). Δληνύηνηο, νη βηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηε ζπλερή ρξήζε αληηςπρσζηθώλ θαη νη
επαθόινπζεο λεπξσληθέο πξνζαξκνγέο δελ έρνπλ κειεηεζεί κε ζπζηεκαηηθό ηξόπν εηδηθά
ζηνλ άλζξσπν. Ζ θνξσλίδα ηεο ακθηζβήηεζεο ηεο καθξνρξόληαο ρξήζεο ησλ αληηςπρσζηθώλ
αθνξά ηελ ύπαξμε αζζελώλ κε ζρηδνθξέλεηα πνπ παξακέλνπλ εθηόο θαξκαθνζεξαπείαο θαη
δελ παξνπζηάδνπλ ηάζε ππνηξνπήο (ή πνπ δε βξίζθνληαη ππό καθξνρξόληα αγσγή θαη ην
πνζνζηό ππνηξνπήο ηνπο παξακέλεη πνιύ ρακειό). ηα σο άλσ αηζηόδνμα δεδνκέλα βξαρππξόζεζκσλ κειεηώλ αληηηίζεληαη κηα ζεηξά αληίζηνηρσλ δηαρξνληθώλ.
Ζ θαηαλόεζε ησλ αθνπζηηθώλ ςεπδαηζζήζεσλ σο δηαζρηζηηθνύ θαηλνκέλνπ παξά σο
ςπρσηηθνύ θαη νη θιηληθέο ηεο πξνεθηάζεηο πξνζθέξνπλ κηα ηδηαίηεξε δπλακηθή ζην πεδίν
κειέηεο ησλ ςπρσηηθώλ εθδειώζεσλ. Μειέηε ςπρσηηθώλ αζζελώλ θαηέδεημε όηη νη πξώηεο
ζρεηίδνληαη πεξηζζόηεξν κε ηζρπξά ζεηηθά ζπκπηώκαηα παξά κε αξλεηηθά θαη επηζήκαλε πσο
ην λα αθνύεη θαλείο θσλέο είλαη ην κόλν ζεηηθό ζύκπησκα πνπ ζπζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθώο
ζεκαληηθά ηόζν κε ηελ ακλεζία όζν θαη ηελ απνπξνζσπνπνίεζε θαη ηελ απνξξόθεζε.
Θεηηθή ζπζρέηηζε εληνπίζηεθε, επίζεο, κεηαμύ ηεο εζηίαζεο ηεο πξνζνρήο ζηνλ εαπηό θαη
ησλ δηαζρηζηηθώλ ζπκπησκάησλ ζηα άηνκα πνπ άθνπγαλ θσλέο. Παξόκνηα είλαη θαη ηα επξήκαηα ζε κε ςπρσηηθνύο αζζελείο (ζε αζζελείο κε PTSD) θαζώο νη δηαζρηζηηθέο δηαηαξαρέο
πξνηάζεθαλ σο πηζαλόο κεραληζκόο δηακεζνιάβεζεο ησλ αθνπζηηθώλ ςεπδαηζζήζεσλ ζηελ
PTSD. ηνλ πγηή πιεζπζκό αληρλεύζεθαλ πςειέο ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ δηαζρη-
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ζηηθώλ ζπκπησκάησλ (νθεηιόκελσλ ζε εκπεηξίεο θαθνπνίεζεο, εηδηθά ζσκαηηθήο θαη ζεμνπαιηθήο θύζεσο), ησλ αθνπζηηθώλ ςεπδαηζζήζεσλ θαη άιισλ αληηιεπηηθώλ δηαηαξαρώλ.
Ζ ζπζρέηηζε ησλ αθνπζηηθώλ ςεπδαηζζήζεσλ κε ηνλ ςπρηθό ηξαπκαηηζκό θαη ηηο δηαζρηζηηθέο δηαηαξαρέο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ηδηαίηεξε θαηλνκελνινγία ησλ πξώησλ θαη ηνπ γεγνλόηνο όηη αληρλεύνληαη ζην γεληθό πιεζπζκό ζε πνζνζηό κεηαμύ 10% θαη 25%, απνηειεί ηε
ζεκειηώδε επηρεηξεκαηνινγία ππέξ ηεο δηαζρηζηηθήο θαηαλόεζεο ησλ αθνπζηηθώλ ςεπδαηζζήζεσλ. Οη ςπρνινγηθέο θαη βηνινγηθέο ζπλέπεηεο ηνπ ηξαύκαηνο (ηδηαίηεξα ηεο θαθνπνίεζεο θαη ηεο παξακέιεζεο) θαηά ηελ παηδηθή ειηθία, όπσο επηζεκάλζεθε, απμάλεη ηνλ
θίλδπλν έλαξμεο ςπρσζηθώλ ζπκπησκάησλ, ελώ ην νμύ ςπρνινγηθό ζηξεο, ην νθεηιόκελν ζε
ςπρηθό ηξαύκα, κπνξεί λα επηζπεύζεη ηελ εθδήισζε αθνπζηηθώλ ςεπδαηζζήζεσλ. Απνθαιύθζεθε ε ύπαξμε θνηλώλ ή παξόκνηνπ ηύπνπ πξνηύπσλ αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηηο
ζρεηηθέο κε ην ςπρηθό ηξαύκα εκπεηξίεο θαη ην πεξηερόκελν ησλ ςεπδαηζζήζεσλ ζε ςπρηθά
αζζελείο κε ηζηνξηθό θαθνπνίεζεο. Σέινο, παξνπζηάδεηαη ελ ζπληνκία ην Γίθηπν Αθνύγνληαο
Φσλέο. Ζ ελ ιόγσ νξγάλσζε ζπληζηά έλα θνηλσληθό θίλεκα κε κηα δηαθνξεηηθή πξννπηηθή
θαηαλόεζεο ησλ αθνπζηηθώλ ςεπδαηζζήζεσλ: ην λα έρεη θάπνηνο αθνπζηηθέο ςεπδαηζζήζεηο
απνηειεί έλα κήλπκα κε πξνζσπηθό λόεκα ζε ζρέζε κε ηελ ηζηνξία δσήο ηνπ πξνζώπνπ. Ζ
απνθσδηθνπνίεζε, ε θαηαλόεζε θαη ε απνδνρή ηνπ, αλαδηαηππώλεη νπζηαζηηθά ηε ζεκαζία
ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ αθνπζηηθώλ ςεπδαηζζήζεσλ. Σν θαζηζηά από αηπρή βηνινγηθή αλσκαιία πνπ ζα πξέπεη λα ππνκείλεη ην άηνκν, κηα ηδηαίηεξε, πεξίπινθε θαη ρξήζηκε εκπεηξία από
ηελ νπνία κπνξεί λα σθειεζεί θαη λα δήζεη καδί ηεο.
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