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Η επίπτωση της σχιζοφρένιας στο γενικό πλη-
θυσμό κυμαίνεται από 1-2%. Η σχιζοφρένια 

επηρεάζει άνδρες και γυναίκες με την ίδια συχνό-
τητα και εμφανίζεται  σε όλους τους πολιτισμούς 
και τις κοινωνικοοικονομικές τάξεις. Η ηλικιακή 
αιχμή εμφάνισης της ασθένειας είναι τα 25-35 
χρόνια, ηλικία που συμπίπτει με τα αναπαρα-
γωγικά έτη. 

Οι γυναίκες με ψυχωτικές διαταραχές είναι πιο πι-
θανό να έχουν ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες από ότι 
οι υγιείς γυναίκες.  Τα αντιψυχωτικά φάρμακα χρη-
σιμοποιούνται όχι μόνο για τη σχιζοφρένια αλλά 
και για τη θεραπεία άλλων ψυχιατρικών διαταρα-
χών όπως η διπολική διαταραχή. κατά συνέπεια, 
ο αριθμός των γυναικών που χρήζουν αντιψυχω-
τικής αγωγής και είναι πιθανό να μείνουν έγκυες 
είναι αυξημένος. 

Είναι σημαντικό να αξιολογηθεί η ασφάλεια των 
φαρμάκων αυτών στην εγκυμοσύνη, καθώς οι πε-
ρισσότερες γυναίκες με σοβαρές ψυχιατρικές δια-
ταραχές δεν μπορούν να σταματήσουν να παίρ-
νουν την αγωγή τους, αφού αυτό θα επηρέαζε τις 
καθημερινές τους δραστηριότητες και ιδιαίτερα τη 
φροντίδα ενός βρέφους. Σε αυτή την ανασκόπη-
ση, γίνεται αναφορά στις διαθέσιμες πρόσφατες 

βασισμένες σε ενδείξεις πληροφορίες σχετικά με 
την ασφάλεια των αντιψυχωτικών φαρμάκων που 
χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή κατά τη διάρκεια 
της εγγυμοσύνης. 

Σε αυτά περιλαμβάνονται τα πρώτης γενιάς (συμ-
βατικά) αντιψυχωτικά (π.χ. προμεθαζίνη, χλωρο-

προμαζίνη, προχλωροπεραζίνη, αλοπεριδόλη, 
περφεναζίνη, τριφλουοπεραζίνη, λοξαπίνη, τριο-
ριδαζίνη, φλουπενθιξόλη, φλουφεναζίνη) και τα 
δεύτερης γενιάς αντιψυχωτικά (π.χ. κλοζαπίνη, ρι-
σπεριδόνη, ολανζαπίνη, κουετιαπίνη, ζιπρασιδό-
νη, αριπιπραζόλη, παλιπεριδόνη). Μέχρι σήμε-
ρα, καμία οριστική συσχέτιση δεν έχει βρεθεί με-
ταξύ της χρήσης αντιψυχωτικών φαρμάκων κατά 
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και αυξημένου κιν-
δύνου συγγενών ανωμαλιών ή άλλων δυσμενών 
συνεπειών. 

ωστόσο, δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες, κα-
θώς υπάρχει έλλειψη μεγάλων, καλά σχεδιασμέ-
νων, προοπτικών, συγκριτικών μελετών. κατά συ-
νέπεια, οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν θα πρέ-
πει να θεωρηθούν αδιαμφισβήτητες όσο αναφο-
ρά την ασφάλεια αυτών των φαρμάκων, καθώς α-
παιτείται περαιτέρω έρευνα. 

Οι γυναίκες που χρειάζονται θεραπεία θα πρέπει 
πάντα να συζητούν τους κινδύνους και τα οφέλη 
της φαρμακολογικής θεραπείας με το γιατρό τους 
και αν θεωρηθεί ότι η θεραπεία θα πρέπει να συ-
νεχιστεί κατά τη διάρκεια της εγγυμοσύνης, οι βα-
σισμένες σε ενδείξεις πληροφορίες που παρέχο-
νται εδώ μπορεί να είναι βοηθητικές για τη λήψη 
μιας τέτοιας σημαντικής απόφασης.
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