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Οι ποσοτικές εξετάσεις και οι μετα-ανα-
λύσεις των μελετών της μορφολογίας 

εγκεφάλου σε ασθενείς με σχιζοφρένεια έ-
χουν συμπεριλάβει κυρίως τις μελέτες που 
διεξάγονται στους χρόνιους ασθενείς με 
σχιζοφρένεια. 

Όμως, είναι πιθανό μερικές ανωμαλίες του εγκε-
φάλου να είναι ήδη παρούσες στους ασθενείς με 
σχιζοφρένεια πρώτου-επεισοδίου. Σε μια σαφή 
καθορισμένη διαδικασία, 21 μελέτες που εξέτασαν 
τους ασθενείς με πρώτο επεισόδιο σχιζοφρένειας 
και ανταποκρίθηκαν στα αυστηρά κριτήρια επιλο-
γής συμπεριλήφθηκαν σε αυτήν τη μετα-ανάλυση. 
Μερικές περιοχές του εγκεφάλου που εμπλέκονται 

ενδεχομένως στην παθοφυσιολογία της σχιζοφρέ-
νειας, όπως ο μετωπιαίος λοβός και η ανώτερη 
κροταφική έλικα, δεν γινόταν να περιληφθούν στην 
ανάλυση λόγω έλλειψης ικανοποιητικού αριθμού 
μελετών (ένα κριτήριο επιλογής καθόρισε ότι τουλά-
χιστον τέσσερις μελέτες έπρεπε να είναι διαθέσιμες 
για μια συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου). Τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης επιβεβαιώνουν την 
παρουσία, στην αρχή της ασθένειας, μερικών από 
τις ανωμαλίες του εγκεφάλου που παρατηρούνται 
στους χρόνιους ασθενείς (διεύρυνση του κοιλιακού 
συστήματος, μείωση του μεγέθους εγκεφάλου, 
ειδικά του ιππόκαμπου). Εντούτοις, σε αντίθεση 

με τα συμπεράσματα στους χρόνιους ασθενείς, 
οι συντάκτες αυτής της μελέτης δε βρήκαν καμία 
σημαντική διαφορά μεταξύ των ασθενών με πρώτο 
επεισόδιο σχιζοφρένειας και των υγιών ασθενών 
με φυσιολογικές τιμές του όγκου του κροταφι-
κού λοβού και του όγκου των αμυγδαλών. Αυτά 
τα συμπεράσματα υπονοούν μια προηγούμενη 
ανάμειξη του ιππόκαμπου που ακολουθείται από 
μια μεταγενέστερη ανάμειξη των αμυγδαλών και 
πρέπει να αξιολογηθεί περαιτέρω στις διαχρονικές 
μελέτες. Αυτά τα ενδιαφέροντα αποτελέσματα 
πρέπει να ενθαρρύνουν τους ερευνητές για να 
διεξάγουν περισσότερες μελέτες.

Μορφολογία εγκεφάλου στο πρώτο επεισόδιο σχιζοφρένειας: 
μια μετα-ανάλυση της ποσοτικής μαγνητικής απεικόνισης

Η μετα-ανάλυση αυτή εστιάζεται στις αλλαγές στη μορφολογία του εγκεφάλου στους 
ασθενείς με σχιζοφρένεια πρώτου-επεισοδίου. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι 
οι χώροι των πλαγίων κοιλιών και της τρίτης κοιλίας αυξήθηκαν, δοθέντος ότι 
ολόκληροι οι όγκοι του εγκεφάλου και του ιππόκαμπου μειώθηκαν. 
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