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Η αυξανόμενη επικράτηση των νευρολο-
γικών ελαφρών συμπτωμάτων (NΕΣ) σε 

πρώτα επεισόδια ψύχωσης και σχιζοφρένειας2,11 
είναι εξακριβωμένη. Aύξηση των NΕΣ έχει 
επίσης εξακριβωθεί στα αδέλφια σχιζοφρενών 
ασθενών4,9 και στους ασθενείς σχιζοφρένειας με 
ιστορικό οικογενειακής ψύχωσης16, γεγονός που 
οδηγεί στην υπόθεση ότι τα NΕΣ αντιπροσωπεύ-
ουν μια γενετική ευπάθεια στη σχιζοφρένεια. 
Εντούτοις, η αιτιολογία των NΕΣ έχει παραμείνει 
ασαφής και διεξάγεται τρέχουσα συζήτηση 
σχετικά με τη χρονική σταθερότητα των NΕΣ 
και την επίδραση της φαρμακευτικής αγωγής 
και της δριμύτητας των συμπτωμάτων. Κατά 
συνέπεια, υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον 
για τις διαχρονικές μελέτες5,6,8,12-14. 

Όλες εκτός από δύο μελέτες δε βρήκαν καμία 
σημαντική αλλαγή στα NΕΣ στην περίοδο παρα-
κολούθησης. Μια μελέτη διαπίστωσε μια αύξηση 
των NΕΣ με την πάροδο του χρόνου στους ασθε-
νείς με χρόνια σχιζοφρένεια6 και μια άλλη μελέτη 
διαπίστωσε αύξηση στους άρρενες και σε εκείνους 
με υψηλό γενετικό φορτίο, μαιευτικές επιπλοκές ή 
ανθεκτική ψύχωση12. Υποθέτουμε ότι οι υποομάδες 
ασθενών με σχιζοφρένεια με μια σοβαρή μορφή της 
διαταραχής μπορεί να μην παρουσιάσουν χρονική 
σταθερότητα των NΕΣ. Επομένως διερευνήσαμε 
εάν ο αριθμός των NΕΣ αυξήθηκε ή παρέμεινε 
σταθερός κατά τη διάρκεια των 2 ετών μετά από 
ένα πρώτο επεισόδιο της ψύχωσης και εξετάσαμε 
τις πιθανές επιδράσεις των αλλαγών στη δοσολογία 
των αντιψυχωσικών και την ένταση της ψυχοπαθο-
λογίας στο συνολικό αριθμό των NΕΣ.

Όλοι οι ασθενείς που εισήχθηκαν στο 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Γκρόνινγκεν με 
ένα πρώτο επεισόδιο ψύχωσης κλήθηκαν να συμ-
μετέχουν. Μετά από την πλήρη περιγραφή της 
μελέτης στους ασθενείς, ελήφθη γραπτή δήλωση 
πληροφορημένης συγκατάθεσης. Τα NΕΣ αξιολογή-
θηκαν με τη βοήθεια του Νευρολογικού Καταλόγου 
του Καίμπριτζ (CNI, Cambridge Neurological 
Inventory)7, που αποτελεί τυποποιημένη περιεκτική 
νευρολογική εξέταση. Αυτός ο κατάλογος περιλαμ-
βάνει τα περισσότερα νευρολογικά συμπτώματα της 
Νευρολογικής Κλίμακας Αξιολόγησης (NES)3 μαζί 
με άλλα νευρολογικά συμπτώματα. Οι διαγνώσεις 
DSM IV έγιναν χρησιμοποιώντας τα Προγράμματα 
για την Κλινική Αξιολόγηση στην Νευροψυχιατρική15. 
Τα συμπτώματα αξιολογήθηκαν με τη βοήθεια 
της θετικής και αρνητικής κλίμακας συμπτωμάτων 

(PANSS)10  την ίδια ημέρα με την αξιολόγηση των 
NΕΣ. Μετά από 2 χρόνια, 50 διαδοχικοί ασθενείς με 
διάγνωση στο φάσμα της σχιζοφρένιας ρωτήθηκαν 
στα πλαίσια της παρακολούθησης. 29 ασθενείς 
(58%) ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση και πε-
ριλήφθηκαν σ’ αυτήν τη μελέτη. Το φύλο, η ηλικία, 
η τάση χρήσης ενός μόνο χεριού, η φαρμακευτική 
αγωγή και η ένταση των συμπτωμάτων συγκρίθηκαν 
με ολόκληρη την ομάδα που συνυπολογίσθηκε. 
Προηγουμένως υποβλήθηκε έκθεση σχετικά με 

την αξιοπιστία interrater (που ήταν ικανοποιητική, 
ICC=0,83) και σχετικά με μια σημαντική υπερβολή 
των NΕΣ στους ασθενείς έναντι των υγιών ατόμων 
που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη1.

Εξετάστηκαν εάν υπήρχαν σημαντικές διαφορές 
στους αριθμούς των NΕΣ μεταξύ της πρώτης και 
της δεύτερης αξιολόγησης χρησιμοποιώντας t-test 
κατά ζεύγη. Υπολογίστηκε ο δείκτης συσχέτισης 
(ICC) ως μέτρο συμφωνίας μεταξύ της πρώτης 
και δεύτερης τιμής. 

Στη συνέχεια διαιρέθηκαν οι ασθενείς σε τρεις 
ομάδες (με αυξημένη, αμετάβλητη και μειωμένη 
βαθμολογία PANSS) και ελέγχθηκε για οποιεσδή-
ποτε αλλαγές στον αριθμό των NΕΣ με τη Δοκιμή 
Κλίμακας Συμπτωμάτων Wilcoxon. Διαιρέθηκαν 
επίσης οι ασθενείς σε τρεις ομάδες ανάλογα με τη 
δοσολογία φαρμάκων (αυξανόμενη, αμετάβλητη 
και μειωμένη) και ελέγχθηκε και πάλι για οποιεσδή-
ποτε διαφορές στον αριθμό των NΕΣ με τη Δοκιμή 
Κλίμακας Συμπτωμάτων Wilcoxon. Οι τιμές p <0,05 
θεωρήθηκαν σημαντικές.

 Η μέση ηλικία αυτών που τελικά συμπεριλήφθη-
καν ήταν 26,9 έτη (SD: 6,3), 18 ασθενείς (62,1%) 
ήταν άρρενες. Οι διαγνώσεις DSM IV ήταν: σχιζο-
φρένεια (n=15), σχιζοφρενικόμορφη διαταραχή 
(n=7), σχιζο-συναισθηματική διαταραχή (n=2), 
ψευδαισθητική διαταραχή (n=1), ψυχωσική διατα-
ραχή μη καθοριζόμενη διαφορετικά (n=4). Η δια-
γνωστική κατανομή στην περίοδο παρακολούθησης 
ήταν: σχιζοφρένεια (n=20), σχιζοφρενικόμορφη 
διαταραχή (n=4), σχιζο-συναισθηματική διαταραχή 
(n=2), ψευδαισθητική διαταραχή (n=1), ψυχωσική 
διαταραχή μη καθοριζόμενη αλλιώς (n=2). 15 
ασθενείς χρησιμοποιούσαν άτυπα αντιψυχωσικά 
φάρμακα και 11 ασθενείς χρησιμοποιούσαν κλασικά 
αντιψυχωσικά φάρμακα. Τρεις ασθενείς δεν ελάμ-
βαναν φαρμακευτική αγωγή. Δεν υπήρξαν ασθενείς 
στην αρχή ή στη συνέχεια που χρησιμοποιούσαν 
περισσότερα από ένα αντιψυχωσικό φάρμακο. 
Οι x2 δοκιμές δεν παρουσίασαν καμία σημαντική 
διαφορά στην αναλογία των κλασικών και άτυπων 
αντιψυχωσικών φαρμάκων ή στην αναλογία των 
ασθενών με ή χωρίς άλλη φαρμακευτική αγωγή, 
στην αρχική περίοδο και στη συνέχεια στην περίοδο 
παρακολούθησης. 

Η μέση δοσολογία σε ισοδύναμο αλοπεριδό-
λης στην περίοδο της μελέτης ήταν 4,0 (SD: 3,0), 
και στη συνέχεια 3,8 (SD: 3,2). Δεν υπήρξε κα-
μία σημαντική διαφορά μεταξύ των ατόμων που 
περιλήφθηκαν στην περίοδο παρακολούθησης 

και αυτών ολοκλήρου του δείγματος1 σχετικά με 
το φύλο, την ηλικία, την τάση χρήσης ενός μόνο 
χεριού, τη φαρμακευτική αγωγή και την ένταση 
των συμπτωμάτων, υποδεικνύοντας την απουσία 
επιλογής.

Οι συνολικοί αριθμοί των NΕΣ αρχικά (7,5, SD: 
7,1) και στη συνέχεια (8,9, SD: 5.5) δε διέφεραν 
σημαντικά (t-test κατά ζεύγη, t=1,5 p=0,15), και 
οι μετρήσεις της συμφωνίας ήταν ουσιαστικές 
(ICC: 0,66). Δεν υπήρξε επίσης καμία σημαντική 
αλλαγή στους αριθμούς των NΕΣ στις υποομάδες 
που βασίστηκαν στις αλλαγές στα αποτελέσματα 
PANSS. Εντούτοις, διαπιστώσαμε μια σημαντική 
αύξηση στον αριθμό των NΕΣ στην ομάδα στην 
οποία η δοσολογία του αντιψυχωσικού φαρμάκου 
είχε αυξηθεί από την αρχή (από 5,9 NΕΣ σε 9,0) 
(Δοκιμή Κλίμακας Συμπτωμάτων Wilcoxon, z=2,09, 
p=0,036). Για να ερευνήσουμε την πιθανότητα ότι 
αυτό ήταν μια επίδραση των φαρμάκων επανα-
λάβαμε την ανάλυση, αποκλείοντας εκείνα τα συ-
μπτώματα που θα μπορούσαν να είχαν επηρεαστεί 
από τη φαρμακευτική αγωγή, π.χ. εξωπυραμιδική 
συμπτωματολογία και όψιμη δυσκινησία του CNI7. 
Τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια (Δοκιμή Κλίμακας 
Συμπτωμάτων Wilcoxon, z=2,15, p=0,032), υπο-
δεικνύοντας ότι η αύξηση των NΕΣ σε αυτήν την 
ομάδα δεν οφειλόταν μόνο στη φαρμακευτική 
αγωγή.

Δύο χρόνια μετά από το πρώτο επεισόδιο της 
ψύχωσης, δε βρήκαμε καμία σημαντική αλλαγή 
στους αριθμούς των NΕΣ και το επίπεδο συμφωνίας 
μεταξύ των δύο αξιολογήσεων ήταν σημαντικό. 
Ο αριθμός των NΕΣ είχε αυξηθεί στους ασθενείς 
στους οποίους η δοσολογία του φαρμάκου είχε 
αυξηθεί από την αρχή, αλλά η μείωση στη δο-
σολογία του φαρμάκου δεν είχε καμία επίδραση. 
Αυτή η ομάδα μπορεί να αποτελείται από ασθενείς 
με μια σοβαρότερη μορφή των διαταραχών, οι 
οποίοι απέτυχαν να ανταποκριθούν επαρκώς στην 
αρχική δοσολογία. 

Εντούτοις, δεδομένου ότι ο μέσος όρος των NΕΣ 
στην αρχική μέτρηση είναι ελαφρώς χαμηλότερος 
σε αυτήν την ομάδα, αυτό το εύρημα θα μπορού-
σε αντ’ αυτού να αντιπροσωπεύει απόκλιση στο 
μέσο όρο.

Στα βασικά σημεία αυτής της μελέτης συμπεριλαμ-
βάνονται ο μακρύς σχεδιασμός, ο συνυπολογισμός 
ασθενών πρώτου επεισοδίου και οι σχετικά χαμηλές 
δοσολογίες φαρμάκου. 

Ένας περιορισμός της μελέτης είναι το μικρό 
μέγεθος του δείγματος. Εντούτοις, τα αποτελέσματά 
μας υποστηρίζουν προηγούμενες εκθέσεις που 
δείχνουν ότι τα συνολικά NΕΣ εμφανίζονται να 
είναι σταθερά κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών 
της διαταραχής, αν και ίσως όχι σε συγκεκριμένες 
ομάδες.
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