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Bιολογική Ψυχιατρική & Νευρολογία

Memory impairments identified in people at ultra–high risk for psychosis 
who later develop first–episode psychosis
Brewer WJ, Francey SM, Wood SJ, et al. Am J Psychiatry 2005; 162:71-78

Άτομα υψηλού κινδύνου εμφάνισης ψύχωσης, που αργότερα ανέπτυξαν 
πρώτο επεισόδιο ψύχωσης, παρουσίαζαν σημαντικά μεγαλύτερη 

διαταραχή στη λογική μνήμη και στις δοκιμασίες οπτικοχωρητικότητας 
σε σχέση με τα άτομα που δεν εμφάνισαν ψύχωση.

Ένας μεγάλος αριθμός μελετών έχουν κατ’ επανάληψη δείξει ένα ευρύ 
φάσμα νευροαντιληπτικών συμπτωμάτων, όπως ελλείμματα στην προσοχή, 
τη μνήμη, και την εκτελεστική λειτουργία, σε ασθενείς με σχιζοφρένεια. Η 
σταθερότητα αυτών των ευρημάτων στις γνωστικές λειτουργίες έχει οδηγήσει 
στην υπόθεση ότι υπάρχει ένα πυρηνικό και χαρακτηριστικό έλλειμμα των 
σχιζοφρενών ασθενών, που συνδέεται με τη παθοφυσιολογία της αρρώ-
στιας αυτής. Τα ευρήματα των γνωστικών ελλειμμάτων σε άτομα τα οποία 
δε νοσούν και είναι πρώτου βαθμού συγγενείς με σχιζοφρενείς ασθενείς, 
υποθέτουν την πιθανή ύπαρξη ενός ενδοφαινοτυπικού δείκτη, καθώς και 
μιας πιθανής γενετικής σύνδεσης.

Η αναγνώριση ατόμων με υψηλή πιθανότητα εμφάνισης ψυχωσικής δια-
ταραχής υπήρξε στόχος των κλινικών από παλαιότερα. Αυτό οδήγησε στην 

ανάπτυξη της «ιδιαίτερα υψηλού ρίσκου στρατηγικής», η οποία αναγνωρίζει 
ασθενείς με χαρακτηριστικά παραγόντων κινδύνου. Το πλεονέκτημα αυτής της 
στρατηγικής είναι η σχετικά σύντομη περίοδος των επανεκτιμήσεων, καθώς 
και η καλύτερη ανίχνευση της συχνότητας μετάβασης σε ψύχωση, σε σχέση 
με το οικογενειακό ιστορικό μόνο του. Σε αυτήν τη μελέτη, οι συγγραφείς 
εξέτασαν νευροψυχολογικές λειτουργίες, όπως ο δείκτης νοημοσύνης (IQ), η 
προσοχή, η μνήμη και η εκτελεστική λειτουργικότητα σε 98 άτομα με υψηλή 
πιθανότητα εμφάνισης ψύχωσης και σε 37 υγιείς που αποτελούσαν την ομάδα 
ελέγχου. Η πρώτη ομάδα εμφάνισε σοβαρές διαταραχές στην προκινητική 
λειτουργικότητα, στην οπτική και λεκτική εκμάθηση και χαμηλότερο IQ. 
Επιπρόσθετα, 34 ασθενείς, οι οποίοι ανέπτυξαν ψύχωση κατά τη διάρκεια 
της ασθένειάς τους, εκτελούσαν σημαντικά χειρότερα τα λεκτικά, λογικά και 
οπτικά μνημονικά τεστ, σε σχέση με αυτούς που δεν ανέπτυξαν ψύχωση. 
Οι συγγραφείς υπέθεσαν ότι η εφαρμογή ικανών οργανωτικών στρατηγικών 
είναι χρήσιμη για την ανεύρεση των, υψηλού κινδύνου εμφάνισης ψύχωσης, 
ατόμων, δείχνοντας μια πιθανή ευαλωτότητα στο προμετωπιαίο κύκλωμα. 

Τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας προσφέρουν ενδείξεις για το γεγονός 
ότι σημαντικές διαταραχές στη γνωστική λειτουργία είναι εμφανείς πριν την 
έναρξη ψυχωσικής νόσου. Εντούτοις, μένει ακόμη να δειχθεί εάν η πρώιμη 
διαπίστωση ευαλωτότητας έχει προληπτική ικανότητα και είναι συγκεκριμένη 
για την ανάπτυξη της ψύχωσης.         

Διαταραχές μνήμης σε άτομα με ιδιαίτερα υψηλή πιθανότητα 
εμφάνισης ψύχωσης, τα οποία αργότερα ανέπτυξαν 
πρώτο επεισόδιο ψύχωσης
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