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Πεξίιεςε 

 

Ζ ζρηδνθξέλεηα απνηειεί κηα ζνβαξή λεπξνςπρηαηξηθή λφζν πνπ αλήθεη ζηελ 

νηθνγέλεηα ησλ ςπρψζεσλ. Ζ έιιεηςε ελαηζζεζίαο, νδεγεί ζπρλά ζηελ πιεκκειή 

ιήςε ή θαη ηελ δηαθνπή ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο. Σπλέπεηα απνηειεί ε ππνηξνπή 

ησλ ζπκπησκάησλ θαη ε αλάγθε λνζειείαο. Σηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ 

πξνβιήκαηνο ζεκαληηθή ζέζε θαηέρνπλ νη βξαδείαο απνδέζκεπζεο, καθξάο 

δηάξθεηαο ελέζηκεο αληηςπρσηηθέο αγσγέο πνπ ρνξεγνχκελεο αλά κήλα ή αλά 

δεθαπελζήκεξν, απαιιάζζνπλ ηνλ αζζελή απφ ηελ αλάγθε θαζεκεξηλήο ιήςεο 

θαξκάθσλ θαη αλαζέηνπλ ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ηεο αγσγήο ζηνπο ζεξάπνληεο. Σηε 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

ζεξαπείαο κε καθξάο δξάζεο ελέζηκα αληηςπρσηηθά ζε ζρέζε κε ηελ απφ ηνπ 

ζηφκαηνο αγσγή ζε αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα.  

Τν δείγκα ηεο κειέηεο απνηέιεζαλ 40 αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα, πνπ έρνπλ 

λνζειεπηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηα Δμσηεξηθά Ηαηξεία ηεο Χπρηαηξηθήο θιηληθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ησαλλίλσλ. Όινη νη αζζελείο ιάκβαλαλ απφ 

ηνπ ζηφκαηνο αγσγή κε αληηςπρσηηθά γηα αξθεηά ρξφληα πξηλ ηνπο ρνξεγεζνχλ  

ελέζηκα καθξάο δξάζεο. Παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή κείσζε ζηνλ αξηζκφ ησλ 

λνζειεηψλ ησλ αζζελψλ κεηά ηε ζπζηεκαηηθή ρνξήγεζε ελέζηκσλ καθξάο δξάζεο 

αληηςπρσηηθψλ θαξκάθσλ. Οη αζζελείο ιάκβαλαλ καθξάο δξάζεο ελέζηκε αγσγή κε 

παιηπεξηδφλε, ξηζπεξηδφλε, νιαλδαπίλε, αινπεξηδφλε θαη δνπθινπελζημφιε. Ζ 

ζπλνιηθή κείσζε ζην πνζνζηφ λνζειείαο ησλ αζζελψλ, κε ηε ρξήζε καθξάο δξάζεο 

ελέζηκσλ αληηςπρσηηθψλ παξαηεξήζεθε λα αλέξρεηαη ζε 92%, πνζνζηφ εμαηξεηηθά  

ζεκαληηθφ.  

Ζ κείσζε απηή ζηε λνζειεία ησλ αζζελψλ, ππνδειψλεη ζεκαληηθή κείσζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνηξνπψλ ησλ ζπκπησκάησλ θαη αθνινχζσο θαιχηεξε θιηληθή 

εηθφλα ησλ αζζελψλ. Ζ ρξήζε ελέζηκσλ αληηςπρσηηθψλ θαξκάθσλ απφ ηνπο 

ζεξάπνληεο ηαηξνχο, ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηε κείσζε  ησλ ππνηξνπψλ ησλ 

αηφκσλ πνπ λνζνχλ κε ζρηδνθξέλεηα.  

 

 



 6 

 

 

 

Abstract  

 

Schizophrenia is a the most serious psychiatric disorder. Lack of insight 

often leads  to poor compliance and / or discontinuation of medication. 

Consequence is relapse that usually leads to hospitalization. It is believed that  

treatment with long acting injectable antipsychotics could reduce relapses. This 

type of therapy, is provided monthly or fortnightly by the therapist, relieving the 

patient of the need for daily medication. This study aims to compare the 

effectiveness of long-acting injectable antipsychotic therapy with oral treatment 

in patients with schizophrenia. 

The sample of the study consisted of 40 patients with schizophrenia, who 

have been hospitalized in recent years in the Department of Psychiatry of the 

University Hospital of Ioannina. All patients were treated with an oral 

antipsychotics for years before the initiation to treatment with injectable 

antipsychotics. There was a significant reduction in patient hospitalization 

following the systematic administration of injectable antipsychotic drugs. This 

was observed with all antipsychotic drugs used. The overall reduction in patient 

hospitalization rates, using long-acting injectable antipsychotics, was 92%, an 

extremely large and significant percentage. 

This reduction in patient hospitalization suggests a significant reduction 

in syptom relapse and a better clinical outcome. The use of injectable 

antipsychotic drugs by doctors in the future could provide the community with a 

significant reduction rates in the relapses of people with schizophrenia. 
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Κεθάιαην 1 

 

Εηζαγσγή 

Ζ ζρηδνθξέλεηα απνηειεί κηα ζνβαξή ςπρηαηξηθή λφζν πνπ αλήθεη ζηηο  

ςπρψζεηο. Πξφθεηηαη γηα κηα ςπρηθή δηαηαξαρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

δηαηαξαρέο ηεο αληίιεςεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ 

παζρφλησλ, πεξίπνπ 70%, ραξαθηεξίδεηαη απφ ειιηπή επίγλσζε ηνπ παζνινγηθνχ 

ηεο θαηάζηαζεο. Ζ έιιεηςε ελαηζζεζίαο, νδεγεί ζπρλά ζηελ πιεκκειή ιήςε ή θαη 

ηελ δηαθνπή ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο. Σπλέπεηα απνηειεί ε ππνηξνπή ησλ 

ζπκπησκάησλ θαη ε αλάγθε λνζειείαο. Σηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ 

πξνβιήκαηνο ζεκαληηθή ζέζε θαηέρνπλ νη βξαδείαο απνδέζκεπζεο - καθξάο 

δηάξθεηαο ελέζηκεο αληηςπρσηηθέο αγσγέο πνπ ρνξεγνχκελεο αλά κήλα ή αλά 

δεθαπελζήκεξν, απαιιάζζνπλ ηνλ αζζελή απφ ηελ αλάγθε θαζεκεξηλήο ιήςεο 

θαξκάθσλ θαη αλαζέηνπλ ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ηεο αγσγήο ζηνπο ζεξάπνληεο. 

Με άιια ιφγηα πεξηνξίδεηαη ε απηνλνκία ησλ αζζελψλ κε ζηφρν ηε ζπλέπεηα ζηε 

ζεξαπεία. Τν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, είλαη ην εάλ θαη 

θαηά πφζν επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο απηφο, κέζσ ελέζηκσλ καθξάο δξάζεο 

αληηςπρσηηθψλ.  

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ζηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ πξαγκαηνπνηείηαη 

κηα εθηελήο θαη θξηηηθή αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ζε δηεζλείο βάζεηο 

δεδνκέλσλ. Αθνινχζσο παξαηίζεληαη, αλαιχνληαη θαη ζπγθξίλνληαη ηα πνζνηηθά 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Τα απνηειέζκαηα αθνξνχλ ηα πνζνζηά λνζειείαο, 

ζην Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν Ησαλλίλσλ, αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ 

ζρηδνθξέλεηα πξηλ θαη κεηά ηε ιήςε καθξάο δηάξθεηαο ελέζηκσλ αληηςπρσηηθψλ 

αγσγψλ. Τέινο πξαγκαηνπνηείηαη ζπδήηεζε θαη ζχγθξηζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζεξαπείαο, κε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία.  

 

Κεθάιαην 2 

 

2.1. Εξεπλεηηθή εξώηεζε 

Ζ ζρηδνθξέλεηα απνηειεί κηα ρξφληα θαη ζνβαξή ςπρηθή δηαηαξαρή. Ζ λφζνο 

κεηά ηε δηάγλσζή ηεο, αληηκεησπίδεηαη θαξκαθεπηηθά κε  αληηςπρσηηθή ζεξαπεία. Ζ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%AE
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ζπλέπεηα ηεο αγσγήο παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ζεξαπείαο, κεηψλνληαο ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηα ζπκπηψκαηα ηεο αζζέλεηαο θαη ηε 

αλάγθε γηα λνζειεία ησλ αζζελψλ (Masand et al., 2009). Ψζηφζν κειέηεο 

ππνζηεξίδνπλ φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ αζζελψλ, πεξίπνπ 40%, δελ ιακβάλεη ηε 

ζεξαπεία θαηά ηηο νδεγίεο ηνπ ζεξάπνληα (Lacro et al., 2002). Γηα ηνπο παξαπάλσ 

ιφγνπο ηα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν θαλεξή ε αλάγθε 

εθαξκνγήο ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ ζεξαπείαο. Έλαο αξθεηά δεκνθηιήο είλαη ε 

ζεξαπεία ησλ αζζελψλ κε ελέζηκα αληηςπρσηηθά βξαδείαο απνδέζκεπζεο - καθξάο 

δηάξθεηαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ πηζηεχεηαη φηη πεξηνξίδεηαη ε αλάγθε γηα θαζεκεξηλή 

ιήςε ηνπ θαξκάθνπ απφ ηνλ ίδην ηνλ αζζελή θαη αλαηίζεηαη ε επνπηεία εμ 

νινθιήξνπ ζηνπο ζεξάπνληεο (Remington & Adams, 1995). Σεκαληηθφ απνηέιεζκα 

πηζαλψο είλαη ε κείσζε ηεο αλάγθεο ησλ αζζελψλ γηα λνζειεία.  

 

2.2. Αηηηνιόγεζε/ζθεπηηθό ηεο έξεπλαο 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ζθνπφο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη 

λα δηαπηζησζεί εάλ ε ζεξαπεία κε καθξάο δξάζεο ελέζηκα αληηςπρσηηθά, πιενλεθηεί 

ζε ζρέζε κε ηελ απφ ηνπ ζηφκαηνο αληηςπρσηηθή αγσγή, κεηψλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ 

ππνηξνπψλ ή ησλ λνζειεηψλ.  

Έηζη ζηφρνο είλαη λα εξεπλεζεί ε ζπρλφηεηα ησλ ππνηξνπψλ, ηα ηειεπηαία 

ηξία έηε ζην Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Ησαλλίλσλ, ησλ αζζελψλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε καθξάο δξάζεο ελέζηκε αληηςπρσηηθή αγσγή. Ζ ζχγθξηζε ζα γίλεη κε 

ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην παξειζφλ, φπνπ νη ίδηνη αζζελείο ιάκβαλαλ απφ ηνπ 

ζηφκαηνο αγσγή.  

 

  

Κεθάιαην 3 

 

3.1. Τν ππόβαζξν ηνπ ζέκαηνο 

 
Ζ ζρηδνθξέλεηα απνηειεί κηα λεπξνςπρηαηξηθή δηαηαξαρή θαη αλήθεη ζηελ 

λενηθνγέλεηα ησλ ςπρψζεσλ. Αξρηθά εθδειψλεηαη ζπλήζσο, θαηά ηελ εθεβηθή θαη 

λεαξή ελήιηθε πεξίνδν δσήο ησλ αηφκσλ. Ζ δηαθνξηθή δηάγλσζε ηεο αζζέλεηαο, 

θαηά ηελ νπνία γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ απνθπγή ζχγρπζεο κε άιιεο αζζέλεηεο κε 
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παξφκνηα ζπκπηψκαηα, ζα πξέπεη λα γίλεη απφ δνκηθέο βιάβεο ηνπ Κεληξηθνχ 

Νεπξηθνχ Σπζηήκαηνο (φγθνπο, παζήζεηο ησλ βαζηθψλ γαγγιίσλ) θαη ηελ ηνμίθσζε 

απφ ιήςε ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ (θάλλαβε, θνθατλε, ακθεηακίλεο, κεηαμχ άιισλ) 

(Van Os & Kapur, 2009).  

 

3.1.1. Σπκπηώκαηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο 

 

Οη αζζελείο, δελ αληηκεησπίδνπλ κφλν ςπρηαηξηθά πξνβιήκαηα. Οη αζζελείο 

πνπ δηαγηγλψζθνληαη κε ζρηδνθξέλεηα ζπλήζσο πεζαίλνπλ 12-15 ρξφληα λσξίηεξα 

απφ ηνπο κε ςπρσηηθνχο, κε απηή ηε δηαθνξά ζλεζηκφηεηαο λα απμάλεηαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ην πνζνζηφ ησλ ζαλάησλ 

είλαη κεγαιχηεξν απφ απηφ πνπ πξνθαιεί ν θαξθίλνο ή άιιεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο. Ο 

ζάλαηνο νθείιεηαη ηφζν ζε απηνθηνλίεο, φζν θαη ζε κεησκέλε πξφζβαζε ησλ αηφκσλ 

ζε ζσζηή ζεξαπεία κε ηαπηφρξνλε θαηάρξεζε νπζηψλ  (Saha et al., 2007).  

Τα ζπκπησ́καηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο ζήκεξα , ρσξίδνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο : ηα 

ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ζπκπηψκαηα (Kay, 1990).Ολνκάδνληαη έηζη γηαηί 

πξνζηίζεληαη βηψκαηα ζηηο ζπλεζηζκέλεο εκπεηξίεο ηεο δσήο ελψ θπζηνινγηθά ζα 

έπξεπε λα απνπζηάδνπλ . Με άιια ιφγηα είλαη απηά πνπ θάλνπλ ηνλ αζζελή λα ράλεη 

ηελ επαθή κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα (Fletcher & Frith, 2009), θαη γεληθά 

αληαπνθξίλνληαη θαιά ζηε θαξκαθεπηηθή αγσγή: 

 Χεπδαηζζήζεηο: είλαη νηηδήπνηε αληηιακβάλεηαη έλα άηνκν θαη πνπ φκσο δελ 

ππάξρεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη άξα δελ κπνξεί λα αληειεθζεί θαλέλα άιιν 

άηνκν. Μία απφ ηηο ζπρλφηεξεο κνξθέο ςεπδαηζζήζεσλ είλαη νη αθνπζηηθέο, 

φπνπ ην άηνκν πνπ πάζρεη αθνχεη δηάθνξεο θσλέο.  

 Παξαηζζήζεηο: ζπρλά ζπγρένληαη κε ηηο ςεπδαηζζήζεηο θαζψο ην άηνκν θαη ζ 

απηή ηελ πεξίπησζε αληηιακβάλεηαη παξαπνηεκέλα αληηιεπηηθά βηψκαηα. 

  Παξαιεξεηηθέο ηδέεο: ην άηνκν αηζζάλεηαη φηη θηλδπλεχεη απφ θάπνηνλ ή απφ 

θάηη. Ζ θαηάζηαζε απηή έρεη λα θάλεη κε ηελ απφθηεζε εκκνλψλ, αίζζεκα 

δίσμεο, δήιηαο, ειέγρνπ, κεγαιείνπ.  

 Απνδηνξγαλσκέλε ζθέςε θαη ζπκπεξηθνξά : ην άηνκν αδπλαηεί λα νξγαλψζεη 

ηηο ζθέςεηο ηνπ θαη θαη’ επέθηαζε λα ζπκπεξηθεξζεί ζσζηά γηα λα απνθηήζεη 

απηφ πνπ ζέιεη. Δπαθφινπζν είλαη ε αδπλακία ζπγθέληξσζεο. 
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Τα αξλεηηθά ζπκπηψκαηα ηεο λφζνπ απφ ηελ άιιε πιεπξά νλνκάδνληαη έηζη γηαηί 

αιιάδνπλ - κεηψλνπλ κέξνο ησλ ελδηαθεξφλησλ, ησλ θηλήηξσλ θαη ηεο 

ελεξγφηεηαο ησλ αηφκσλ (Velligan, 2008). Σ απηά πεξηιακβάλνληαη: 

 Δπίπεδν ή ακβιχ ζπλαίζζεκα: ηα άηνκα ηείλνπλ λα κελ αληηδξνχλ κε 

θπζηνινγηθή ζπλαηζζεκαηηθή ζπλαίζζεζε ζε απηά πνπ γίλνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπο. Όπσο απάζεηα, θακία έθθξαζε πξνζψπνπ, θακία 

ρεηξνλνκία, απψιεηα ηφλνπ θσλήο, κε εθδήισζε ζπλαηζζήκαηνο.  

 Κνηλσληθή απνκφλσζε: κείσζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ηαπηφρξνλα κε 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ιφγσ βνχιεζεο. Πνιινί είλαη εθείλνη νη αζζελείο πνπ ε 

απνκνλψλνληαη θνηλσληθά κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ ζρέζεηο θαη επαθέο κφλν 

κε έλα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ αηφκσλ.  

 Μείσζε ηεο βνχιεζεο θαη ηεο πξσηνβνπιίαο: Τα άηνκα αδπλαηνχλ λα ιάβνπλ 

απνθάζεηο, δελ έρνπλ απνθαζηζηηθφηεηα, είλαη αζπλεπείο ζηνλ εξγαζηαθφ 

ηνπο ρψξν, εθιείπεη ε δξαζηεξηφηεηα θαη κεξηθέο θνξέο απηφ είλαη εκθαλέο 

αθφκε θαη ζηε πξνζσπηθή ηνπο πεξηπνίεζε. 

 Αλεδνλία: ζρεδφλ θακία θαζεκεξηλή ζηηγκή, δξαζηεξηφηεηα ή απφιαπζε 

κπνξεί λα ηνπο πξνζθέξεη ραξά θαη εθνξία 

 Γηαηαξαρέο νκηιίαο: ν ιφγνο ησλ αηφκσλ είλαη ζπγθερπκέλνο, θησρφο θαη 

ιαθσληθφο. Έηζη αδπλαηνχλ λα κεηαθέξνπλ ζαθείο πιεξνθνξίεο ζην 

θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ.  

3.1.2. Αίηηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο 

 

Ζ αζζέλεηα, απνηειεί κηα πνιππαξαγνληηθή λφζν θαη ζχκθσλα κε απηφ ηα 

αίηηα εθδήισζήο ηεο είλαη ηφζν γελεηηθά φζν θαη πεξηβαιινληηθά. Δίλαη γλσζηφ φηη 

άηνκα κε νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ζρηδνθξέλεηαο έρνπλ πηζαλφηεηα 20-40%, λα 

δηαγλσζηνχλ θάπνηα ζηηγκή ηεο δσήο ηνπο κε ζρηδνθξέλεηα (McGlashan & 

Johannessen, 1996).  

 Γελεηηθνί παξάγνληεο: είλαη γλσζηφ φηη ην ηζηνξηθφ ηεο νηθνγέλεηαο παίδεη πνιχ 

ζεκαληηθφ ξφιν. Μειέηεο ζε κνλνδπγσηηθνχο δηδχκνπο δείρλνπλ φηη ππάξρεη 

αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο, πεξίπνπ 50% λα λνζήζνπλ θαη ηα δχν αδέξθηα, ελψ 

γηα δηδπγσηηθνχο ε πηζαλφηεηα κεηψλεηαη ζεκαληηθά (Gershon et al. 2011). Αλ 
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θαη απφ εξεπλεηηθέο κειέηεο έρεη θαζνξηζηεί έλα κεγάιν εχξνο 

ρξσκνζσκηθψλ ηφπσλ πνπ πηζαλψο ζρεηίδνληαη κε ηε λφζν ηεο ζρηδνθξέλεηαο, 

ηα γνλίδηα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ εθδήισζε ηεο λφζνπ δελ έρνπλ αθφκε 

ηαπηνπνηεζεί πιήξσο (Tsuang et al. 1994).  

 

 Πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο: Οη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ αλάπηπμε ηεο ζρηδνθξέλεηαο πεξηιακβάλνπλ ην πεξηβάιινλ δηαβίσζεο, 

ηε ρξήζε λαξθσηηθψλ θαη ηνπο πξνγελλεηηθνχο παξάγνληεο . Απφ απηνχο ην 

ζηχι αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ θαίλεηαη λα κελ παίδεη θάπνην ηδηαίηεξν ξφιν αλ 

θαη ηα παηδηά κε ππνζηεξηθηηθφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ίζσο έρνπλ 

κηθξφηεξα πνζνζηά. Ψζηφζν άιινη παξάγνληεο φπσο ε επνρή γέλλεζεο, ε 

κεηαλάζηεπζε, ε αζηηθνπνίεζε, ε έθζεζε ηνπ εκβξχνπ ζε ζηξεο θαηά ηελ 

εγθπκνζχλε, επηδξνχλ ζεκαληηθά.  
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3.1.3. Δηάγλσζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο 

 

Καηά ηε δηαθνξηθή δηάγλσζε ιακβάλνληαη ππφςε φια ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά 

ζπκπηψκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ λσξίηεξα θαη λα απνθιεηζηνχλ άιια αίηηα πνπ 

κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ παξφκνηα ζπκπηψκαηα φπσο κεηαμχ άιισλ ε θαηάρξεζε 

νπζηψλ, ε επηιεςία θαη νη φγθνη ηνπ εγθεθάινπ.  

Τα δηαγλσζηηθά θξηηέξηα γηα ηε λφζν αλαθέξνληαη ζην DSM-IV ηεο 

Ακεξηθάληθεο Χπρηαηξηθήο Δηαηξείαο, αιιά θαη ζην ICD ηεο Παγθν́ζκηαο Οξγάλσζεο 

Υγείαο. Σχκθσλα ινηπφλ κε ην DSM-IV-TR (text revision) ηα δηαγλσζηηθά θξηηέξηα 

γηα ηε ζρηδνθξέλεηα εήλαη ηα εμέο: 

Φαξαθηεξηζηηθά ζπκπηψκαηα: Τα ραξαθηεξηζηηθά ζπκπηψκαηα, πεξηιακβάλνπλ 

ηφζν αξλεηηθά φζν θαη ζεηηθά ζπκπηψκαηα ηεο λφζνπ πνπ πεξηγξάθεθαλ λσξίηεξα, 

φπσο ςεπδαηζζήζεηο , παξαηζζήζεηο θαη ζπλαηζζεκαηηθή άκβιπλζε . Ζ χπαξμε δχν 

απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπκπηψκαηα, ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη ζηνλ αζζελή 

γηα λα δηαγλσζηεί κε ζρηδνθξέλεηα. Σηελ πεξήπησζε φκσο πνπ νη παξαιεξεηηθέο ηδέεο 

είλαη αιιφθνηεο ή παξάινγεο , ή νη ςεπδαηζζήζεηο πεξηιακβάλνπλ κία θσλή πνπ 

ζρνιηάδεη ην άηνκν ή παξεκβαίλεη ζηηο ζθέςεηο ηνπ , ή αθφκα φηαλ ην άηνκν αθνχεη 

δχν ή πεξηζζφηεξεο θσλέο, αξθεί κφλν έλα ζχκπησκα. 

Κνηλσληθή ή επαγγεικαηηθή δπζιεηηνπξγία: Όηαλ έλα άηνκν πξηλ λνζήζεη, 

παξνπζηάδεη θαιή ιεηηνπξγηθφηεηα ζηνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ φπσο εξγαζία θαη 

θνηλσληθφηεηα θαη μαθληθά ζ απηνχο ηνπο ηνκείο εκθαλίδεηαη δπζιεηηνπξγία, απηφ 

απνηειεί θξηηήξην δηάγλσζεο ηεο λφζνπ.  

Γηάξθεηα: Τα ζπκπησ́καηα ηεο δηαηαξαρέο ζα πξέπεη λα εήλαη παξν́ληα γηα 

ηνπιάρηζηνλ έμη κήλεο , θαηά ηνπο νπνίνπο ζηνλ έλα κήλα , ή θαη ζε ιηγφηεξν αλ θαη 

εθφζνλ αληηκεησπηζηνχλ άκεζα , ζα θπξηαξρνπ́λ ηα ζπκπησ́καηα ηνπ πξψηνπ 

θξηηεξίνπ . Τελ ρξνληθέ πεξήνδν πνπ εθδεισ́λνληαη ηα ζπκπησ́καηα ηνπ πξψηνπ 

θξηηεξίνπ, κηινχκε γηα ελεξγή θάζε ησλ ζπκπησκάησλ , ε νπνήα κπνξεή λα 

ελαιιάζζεηαη κε πξφδξνκεο θαη ππνιεηκκαηηθέο θάζεηο , ζηηο νπνήεο ζα ππεξέρνπλ ηα 

αξλεηηθά ζπκπηψκαηα ζε πην ήπηα κνξθή. 

Απνθιεηζκφο δηαηαξαρήο ηεο δηάζεζεο: Έλα άιιν θξηηήξην γηα ηε δηάγλσζε ελφο 

αηφκνπ κε ζρηδνθξέλεηα είλαη ν απνθιεηζκφο ηεο δηαηαξαρήο ηεο δηάζεζεο κε 
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ςπρσηηθά ζηνηρεία θαη ε ζρηδνζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή. Τν άηνκν δελ ζα πξέπεη λα 

έρεη παξνπζηάζεη θαηαζιηπηηθφ ή καληαθφ επεηζφδην ζηελ ελεξγή θάζε ησλ 

ζπκπησκάησλ ή ζε πεξίπησζε πνπ θάηη ηέηνην έρεη ζπκβεί, ε δηάξθεηα ησλ 

ζπκησκάησλ απηψλ λα ήηαλ ζχληνκε.  

Σρέζε κε βαξηά εθηεηακέλε δηαηαξαρή ηεο αλάπηπμεο: φηαλ ην άηνκν έρεη ζην 

ηζηνξηθφ ηνπ δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή, ε δηάγλσζε ηεο αζζέλεηαο γίλεηαη 

κφλν αλ ην άηνκν εκθαλίδεη κφλν αλ ην άηνκν εκθαλίδεη παξαιεξεηηθέο ηδέεο ή 

ςεπδαηζζήζεηο γηα ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα.  

 

3.1.4. Θεξαπεία ηεο ζρηδνθξέλεηαο 

 

Ζ ζεξαπεία ησλ αζζελψλ πνπ έρνπλ δηαγλσζηεί κε ζρηδνθξέλεηα, 

πεξηιακβάλεη ηε ρνξήγεζε θαξκάθσλ - αλαζηνιέσλ ηεο δξάζεο ηεο ληνπακίλεο θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα αληαγσληζηέο ησλ ππνδνρέσλ ηεο (Kapur & Mamo, 2003). Τα 

θάξκαθα απηά είλαη γλσζηά σο ηππηθά αληηςπρσηηθά ή πξψηεο γεληάο. 

Αλαθαιχθζεθαλ ηελ δεθαεηία ηνπ 1950, είλαη απνηειεζκαηηθά, αιιά πξνθαινχλ κία 

ζεηξά παξελεξγεηψλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ηελ εκθάληζε θηλεηηθψλ –

εμσππξακηδηθψλ ζπκπησκάησλ ζηνπο αζζελείο.  

Τα ηειεπηαία πεξίπνπ 20 ρξφληα ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ηα αληηςπρσηηθά 

δεχηεξεο γεληάο, αληαγσληζηέο ζεξνηνλίλεο-ληνπακίλεο, πνπ ηείλνπλ λα κελ 

επεξεάδνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ αζζελψλ. Ψζηφζν ηα θάξκαθα απηά ηείλνπλ λα 

απμάλνπλ ηελ εκθάληζε κεηαβνιηθψλ δηαηαξαρψλ φπσο αχμεζε βάξνπο θαη αχμεζε 

ηξηγιπθεξηδίσλ θαη ρνιεζηεξφιεο (Leucht et al., 2009).  

Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα κε απνηειεζκαηηθήο ζεξαπείαο θαη 

ππνηξνπήο ηεο αζζέλεηαο, απνηειεί ε εθνχζηα δηαθνπή ηεο θαξκαθεπηηθήο ζεξαπείαο. 

Οη ιφγνη πνπ έλαο αζζελήο απνθαζίδεη λα δηαθφςεη ηε ζεξαπεία, δελ δηαθέξνπλ πνιχ 

απφ ηνπο πάζρνληεο άιισλ ςπρηθψλ αζζελεηψλ. Ψζηφζν ζηε ζρηδνθξέλεηα ηξεηο είλαη 

νη θχξηνη ιφγνη. Ο έλαο έρεη λα θάλεη κε ην ζηίγκα πνπ ιακβάλνπλ σο θέξνληεο 

ςπρηθή δηαηαξαρή (Van Zelst, 2009), (Thornicroft et al., 2009). Ο δεχηεξνο αθνξά 

ζηηο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ησλ αληηςπρσηηθψλ (Artaloytia et al., 2006), (Mizrahi et 

al., 2007). Ο ηξίηνο θαη ζεκαληηθφηεξνο είλαη ε ειιηπήο επίγλσζε ηνπ παζνινγηθνχ 
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ηεο θαηάζηαζεο. Απνηέιεζκα απνηειεί ε ππνηξνπή ηεο αζζέλεηαο θαη ε αλάγθε γηα 

λνζειεία.  

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο έλαο λένο ηξφπνο ζεξαπείαο ιακβάλεη φιν θαη 

πεξηζζφηεξε πξνζνρή ηα ηειεπηαία ρξφληα. Απηφο, είλαη ε ρνξήγεζε καθξάο 

δηάξθεηαο ελέζηκσλ αληηςπρσηηθψλ. Ο ηξφπνο απηφο ζεξαπείαο ζεσξείηε φηη 

πιενλεθηεί ζε ζρέζε κε ηε δηά ηνπ ζηφκαηνο θαζεκεξηλή ιήςε αληηςπρσηηθψλ θαη 

πεξηιακβάλεη πην ζηαζεξή ζπγθέληξσζε ηνπ θαξκάθνπ ζην αίκα, πξνβιέςηκε 

δηεμαγσγή ηεο ζεξαπείαο, βειηησκέλν θαξκαθνθηλεηηθφ πξνθίι, γεγνλφηα πνπ 

ζπκβάινπλ ζηελ ρξήζε φιν θαη κηθξφηεξσλ δφζεσλ (Spanarello S., 2014). Έηζη ηα 

ελέζηκα αληηςπρσηηθά καθξάο δηάξθεηαο εηθάδεηαη φηη ίζσο είλαη πνιχ πην 

απνηειεζκαηηθά απφ ηα δηά ηνπ ζηφκαηνο, θαζψο ν ζεξάπνληαο ηαηξφο κπνξεί λα έρεη 

εμνινθιήξνπ ηελ επνπηεία, κε απνηέιεζκα λα κεηψλνληαη νη ππνηξνπέο πνιιψλ 

ςπρηαηξηθψλ αζζελεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο ζρηδνθξέλεηαο (Hasan et al., 

2013).  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά πξφζθαηεο κειέηεο, ζπγθξίλνληαο ηνπο δχν ηχπνπο 

ζεξαπείαο ζε ζρέζε κε ηελ ππνηξνπή ηεο αζζέλεηαο, ππνζηεξίδνπλ φηη ίζσο δελ 

ππάξρεη μεθάζαξν πιενλέθηεκα ηεο ζεξαπείαο κε καθξάο δηάξθεηαο ελέζηκα 

αληηςπρσηηθά (Kishimoto et al., 2014). Οη αζζελείο πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε ήηαλ θπξίσο αζζελείο κε πνιιαπιά επεηζφδηα. Δίλαη γλσζηφ 

φηη ππάξρνπλ αξθεηέο δηαθνξέο κεηαμχ αζζελψλ κε πξψην επεηζφδην θαη απηψλ κε 

πνιιαπιά ζρεηηδφκελεο κε ηελ απφθξηζε ζηε ζεξαπεία κε αληηςπρσηηθά (Hasan et al., 

2012), (Robinson et al., 2005). Γηα παξάδεηγκα ζηε ζεξαπεία αζζελψλ ζε πξψην 

επεηζφδην, κηα ρακειή δφζε αληηςπρσηηθνχ είλαη ηφζν απνηειεζκαηηθή φζν κία 

θιαζηθή ζηαζεξή δφζε (McGorry et al., 2011).  

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη μεθάζαξε ε αλάγθε γηα εηο βάζνο θαηαλφεζε ηεο 

δξάζεηο ησλ ελέζηκσλ καθξάο δηάξθεηαο αληηςπρσηηθψλ θαη ηε ζχγθξηζε ζηε 

ζεξαπεία ησλ αζζελψλ, ζε ζρέζε κε ηε δηά ηνπ ζηφκαηνο θαζεκεξηλή ζεξαπεία.  

 

3.2. Σπζηεκαηηθή βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε αλαιπηηθή 

βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε ρξεζηκνπνηψληαο ηηο κεραλέο google, google scholar, Pub 

Med. Με ζθνπφ ηελ εχξεζε ζπλαθψλ κε ην αληηθείκελν επηζηεκνληθψλ κειεηψλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ιέμεηο θιεηδηά: schizophrenia, antipsychotics, long-acting 
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injectable antipsychotics, oral antipsychotics, first-generation, second generation, 

risperidone, first episode, multiple episode, meta-analysis. Οη ηειεζηέο Boolean πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ <or>  θαη <and>. Σπλνιηθά αλαθηήζεθαλ 98 επηζηεκνληθέο 

αλαθνξέο. Απφ απηέο νη 35 ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία. Ζ επηινγή 

έγηλε κε βάζε ηε ζπλάθεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ απνηειεζκάησλ, ησλ 

επηζηεκνληθψλ αλαθνξψλ πνπ πξνέθπςε κειεηψληαο ηα.  

 

3.3. Κξηηηθή αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

Μηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ηθαλφηεηεο ηεο επηζηήκεο καο είλαη ε θξηηηθή 

αλάιπζε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο. Εψληαο ζε κηα επνρή ζπλερνχο πιεξνθφξεζεο 

θαη αικαηψδνπο αλάπηπμεο ηεο ηαηξηθήο θαη ηεο έξεπλαο ε ηθαλφηεηα δηαρσξηζκνχ 

ηεο αμηφπηζηεο πιεξνθνξίαο θξίλεηαη απαξαίηεηε. Ζ επηινγή ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία, έγηλε κε βάζε δηεζλή θξηηήξηα. Τα άξζξα 

πνπ επηιέρζεθαλ ήηαλ δεκνζηεπκέλα ζε δηεζλή εγθεθξηκέλα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, 

είραλ ζαθήο αλαθνξέο, μεθάζαξε δνκή πνπ πεξηειάκβαλε πεξίιεςε, εηζαγσγή, πιηθά 

θαη κέζνδνη, απνηειέζκαηα θαη ζπδήηεζε. Τν κέγεζφο ηνπο ήηαλ ζηα δηεζλή πιαίζηα, 

θαη πεξηείραλ ζπκππθλσκέλε κεζηή πιεξνθνξία (Du Prel et al., 2009) .   

Αξρηθά ε επηινγή έγηλε βάζε ηνπ ηίηινπ. Σηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε 

αλάγλσζε ηεο πεξίιεςεο. Τα άξζξα πνπ είραλ πεξίιεςε ζπλαθή κε ην αληηθείκελν, 

επηιέγνληαλ γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε. Δθεί κειεηηφηαλ δηεμνδηθά φιν ην πεξηερφκελν 

κε θχξην γλψκνλα ηα απνηειέζκαηα. Τν ηειηθφ θξηηήξην επηινγήο έγηλε κε βάζε ηα 

απνηειέζκαηα θαη ηε ζπδήηεζε (Papers, 2015).  

 

3.4. Τν εξεπλεηηθό έξγν 

Απφ ηελ εθηελή αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, πξνέθπςε ε αλάγθε λα 

θαηαλνήζνπκε εηο βάζνο εάλ ηα καθξάο δηάξθεηαο αληηςπρσηηθά ππεξηεξνχλ ζε 

ζρέζε κε ηελ απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξήγεζε. Όπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, απηφ δελ 

έρεη κειεηεζεί δηεμνδηθά. Δπηπξνζζέησο νη ιίγεο αλαθνξέο πνπ ππάξρνπλ έρνπλ 

ζπγθερπκέλα απνηειέζκαηα, θαζψο άιιεο ππνζηεξίδνπλ φηη ηα ελέζηκα 

αληηςπρσηηθά ππεξηεξνχλ έλαηη ησλ ρνξεγνχκελσλ απφ ηνπ ζηφκαηνο θαη άιιεο ην 

αληίζεην.  

 

Κεθάιαην 4 
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4.1. Επηζηεκνινγία 

 

Ζ ιέμε ηεο επηζηεκνινγίαο έρεη ηε ξίδα ηεο ζην αξραίν ειιεληθφ ξήκα 

επίζηακαη. Δίλαη ε ζεσξία ηεο γλψζεο, ε έξεπλα γηα ηνλ ηξφπν ηνλ νπνίν γλσξίδνπκε. 

Δίλαη ην δίθηπν ησλ ηδεψλ γηα ην πσο νηθνδνκείηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη ε γλψζε ζηελ 

επηζηήκε  (Smith et al, 2000). Με άιια ιφγηα είλαη ε επηζηήκε πνπ κειεηά ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν αλαπηχζζεηαη θαη εγθπξνπνηείηε ε επηζηεκνληθή γλψζε θαη 

πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο πηπρέο : 

 Τε θχζε θαη ην ζθνπφ ησλ επηζηεκνληθψλ κνληέισλ 

 Τε δηάθξηζε παξαηήξεζεο θαη ζπκπεξάζκαηνο 

 Τε δηάθξηζε ππφζεζεο θαη πξφβιεςεο 

 

4.2. Μεζνδνινγία 

Σηνλ ηνκέα καο, νη κέζνδνη ηεο έξεπλαο είλαη ηξεηο: πνηνηηθή έξεπλα, 

πνζνηηθή έξεπλα θαη κηθηή έξεπλα. Ζ πνζνηηθή έξεπλα αλαθέξεηαη ζηε ζπζηεκαηηθή 

δηεξεχλεζε θαηλνκέλσλ κε ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο, καζεκαηηθά κνληέια θαη 

αξηζκεηηθά δεδνκέλα. Φξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 

παξαηεξήζεσλ θαη επηδηψθεηαη γελίθεπζε ζε έλα επξχηεξν πιεζπζκφ. Ζ ζπιινγή 

δεδνκέλσλ γίλεηαη κε δνκεκέλα πξσηφθνιια, φπσο εξσηεκαηνιφγηα, θιίκαθεο θαη 

δνθίκηα επηηεπγκάησλ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε πνηνηηθή έξεπλα ζηνρεχεη ζηελ δηεξεχλεζε θαη 

θαηαλφεζε ζε βάζνο ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ. Παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνλ 

εξεπλεηή λα αληιήζεη πινχζηεο πιεξνθνξίεο γηα ην ππφ εμέηαζε ζέκα, ε πνηνηηθή 

έξεπλα απνηειεί ηελ ελδεδεηγκέλε κεζνδνινγία γηα λα απαληεζνχλ ηα εξσηήκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην "Γηαηί;" θαη ην "Πψο;" ησλ θαηλνκέλσλ. Ζ πνηνηηθή 

πξνζέγγηζε απνηειεί κηα θαηά βάζε δηεξεπλεηηθή κέζνδν. Σηνρεχεη πεξηζζφηεξν 

ζηελ αλάδπζε λέσλ ζεσξεηηθψλ κνληέισλ παξά ζηελ επαιήζεπζε ππνζέζεσλ ή ζηε 

γελίθεπζε ζε έλα κεγαιχηεξν πιεζπζκφ. Τν βαζηθφ πιενλέθηεκα ησλ πνηνηηθψλ 

κεζφδσλ πνπ εμππεξεηεί απηή ηελ ζηφρεπζε είλαη ε επειημία πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ 

εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. 

Τέινο νη κηθηέο πξνζεγγίζεηο ζπλδπάδνπλ πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο κεζφδνπο 

θαηά ην κεζνδνινγηθφ ηνπο ζρεδηαζκφ γηα λα αμηνπνηνχλ θαιχηεξα ηα 
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πιενλεθηήκαηα ηεο θάζε κεζφδνπ θαη αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο 

αδπλακίεο ηεο θάζε κηαο. 

Σηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ε πνζνηηθή κεζνδνινγία. Απφ 

ηε κε επεκβαηηθή ζπιινγή αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ 

αξηζκφ λνζειεηψλ αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ ζρηδνθξέλεηα, πξνζπαζήζακε λα 

πξαγκαηνπνηήζνπκε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Ζ αλάιπζε απηή ζα 

πξνζθέξεη λέεο γλψζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο αζζελψλ κε ιήςε 

ελέζηκσλ, βξαδείαο δηάξθεηαο, αληηςπρσηηθψλ θαξκάθσλ.  

  
4.3. Δεηγκαηνινγηθή ηερληθή 

Ζ δεηγκαηνινγηθή ηερληθή έρεη λα θάλεη κε ηνλ ηξφπν ηνλ νπνίν ζπιιέγνπκε 

ηα ζηνηρεία ηνπ σο πξνο κειέηε δείγκαηνο. Τν ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα 

ζπιιεγνχλ θαη θαη’ επέθηαζε ζα αλαιπζνχλ, αθνξά έλα ζπγθεθξηκέλν ππνζχλνιν 

ηνπ πιεζπζκνχ θαη νλνκάδεηαη δείγκα. Τν δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ θαιείηε 

αληηπξνζσπεπηηθφ, φηαλ φια ηα ζηνηρεία ηνπ πιεζπζκνχ έρνπλ ηελ ίδηα πηζαλφηεηα 

λα επηιερζνχλ θαη άξα λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ αλάιπζε.  

Υπάξρνπλ δηάθνξεο ηερληθέο κε ηηο νπνίεο κπνξεί λα ζπιιεγεί ε πιεξνθνξία 

γηα ην δείγκα. Οη θχξηεο δεηγκαηνινγηθέο ηερληθέο είλαη νη παξαθάησ.  

 

1. Ζ ηπραία δεηγκαηνιεςία. Σ απηφ ηνλ ηχπν δεηγκαηνιεςίαο, επηιέγνληαη 

ηπραία κνλάδεο απφ ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή 

απνηειεί ηελ πην απιή κέζνδν ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

2. Σηξσκαηνπνηεκέλε ηπραία δεηγκαηνιεςία. Σ απηή ηε κέζνδν, δηαθξίλεηαη ν 

πιεζπζκφο ζε έλαλ αξηζκφ απφ νκάδεο ή ζηξψκαηα, φπνπ ηα κέιε κηαο 

νκάδαο, κνηξάδνληαη έλα ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ πρ. Άληξεο θαη 

γπλαίθεο. Μεηά απφ ηε δηάθξηζε αθνινπζεί ηπραία επηινγή θαη αλάιπζε 

δείγκαηνο.  

3. Σπζηεκαηηθή δεηγκαηνιεςία.  Σηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν, έρνληαο πρ. Σηα ρέξηα 

καο έλα καθξχ θαηάινγν κε ζηνηρεία αξηζκεκέλα, δηαιέγνπκε έλα ζηνηρείν 

ζηελ αξρή ηνπ θαηαιφγνπ θαη ηα ππφινηπα ζα επηιεγνχλ βάζε απηφ. Αλ πρ. 

Γηαιέμνπκε ην ζηνηρείν πνπ βξίζθεηαη ζηε ζεηξά 6 ηφηε κπνξνχκε λα 

δηαιέμνπκε ηα ζηνηρεία 16, 26 θαη νχησ θαζεμήο. Γηα λα είλαη αληηθεηκεληθή ε 

κέζνδνο, ε νξγάλσζε ηνπ θαηαιφγνπ ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηξφπν ηέηνην πνπ 

λα κε ζρεηίδεηαη κε ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο.  
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4. Γεηγκαηνιεςία ζπζηάδσλ. Ζ κέζνδνο απηή έρεη λα θάλεη κε ηη δηάθξηζε ηνπ 

πιεζπζκνχ, ζε έλα αξηζκφ απφ κνλάδεο ή ζπζηάδεο, πνπ πεξηέρνπλ άηνκα κε 

έλα εχξνο ραξαθηεξηζηηθψλ. Οη αξρηθέο ζπζηάδεο επηιέγνληαη ζε ηπραία βάζε 

θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέγεηαη έλαο ππνπιεζπζκφο.  

Οη παξαπάλσ ηερληθέο κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ θαη λα πξνθχςνπλ πην ζχλζεηα 

δεηγκαηνινγηθά ζρήκαηα, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε κειέηεο. Οη παξαπάλσ 

ηερληθέο δεηγκαηνιεςίαο είλαη νη πην ζπλήζεο θαη νη πην απιέο. Τνλ πην ζεκαληηθφ 

ξφιν θαηέρεη ε ζσζηή επηινγή ηνπ είδνπο ηεο ηερληθή κε ζθνπφ ην δείγκα λα είλαη 

αληηθεηκεληθφ , λα απνθεπρζνχλ ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα θαη θπζηθά λα έρνπκε 

ππφςηλ ηελ έλλνηα ηνπ δεηγκαηνινγηθνχ ζθάικαηνο.  

Σηελ παξνχζα κειέηε επηιέρζεθε ε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή αξηζκεηηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, κε βάζε ηελ αλαζθφπεζε ησλ θαθέισλ ησλ αζζελψλ 

κε ζρηδνθξέλεηα πνπ ιακβάλνπλ καθξάο δξάζεο ελέζηκε αληηςπρσηηθή αγσγή θαη 

παξαθνινπζνχληαη ζηα Δμσηεξηθά Ηαηξεία ηεο ςπρηαηξηθή θιηληθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ησαλλίλσλ.  

 

4.4. Κξηηήξηα απνδνρήο θαη απνθιεηζκνύ δείγκαηνο 

Με ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο ηεο ζρηδνθξέλεηαο, ην πην 

βαζηθφ θξηηήξην επηινγήο ηνπ δείγκαηνο, απνηέιεζε ε δηάγλσζε ησλ αζζελψλ κε 

ζρηδνθξέλεηα. Αθνινχζσο νη αζζελείο έπξεπε λα έρνπλ ιάβεη θαη ηηο δχν κνξθέο 

ζεξαπείαο. Απηέο αθνξνχλ ηε ρνξήγεζε αληηςπρσηηθψλ θαξκάθσλ πνπ ιακβάλνληαη 

θαζεκεξηλά απφ ην ζηφκα θαη αθνινχζσο καθξάο δξάζεο ελέζηκε αληηςπρσηηθή 

αγσγή. Δπηπξνζζέησο νη αζζελείο έπξεπε λα έρνπλ λνζειεπηεί ηνπιάρηζηνλ κία θνξά 

ζην Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Ησαλλίλσλ, γηα ππνηξνπή ησλ 

ζπκπησκάησλ ηεο αζζέλεηαο. Όιεο νη ππφινηπεο πεξηπηψζεηο απνηέιεζαλ ζηνηρεία 

απνθιεηζκνχ ηνπ δείγκαηνο.  

 

4.5. Πεξηγξαθή δείγκαηνο 

Τν δείγκα αθνξά 40 αζζελείο πνπ έρνπλ δηαγλσζηεί κε ζρηδνθξέλεηα, 

αλεμάξηεηνπ θχινπ θαη ειηθίαο. Οη αζζελείο παξαθνινπζνχληαη ζηα εμσηεξηθά 

ηαηξεία ηεο ςπρηαηξηθήο θιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ  

Ησαλλίλσλ. Αξρηθά ε πξνζπάζεηα ζεξαπείαο αθνξνχζε ηελ ρνξήγεζε απφ ηνπ 

ζηφκαηνο αληηςπρσηηθψλ θαξκάθσλ θαη ζηε ζπλέρεηα απηή ηξνπνπνηήζεθε ζε 
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ρνξήγεζε καθξάο δξάζεο ελέζηκεο αληηςπρσηηθήο αγσγήο. Ζ αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο 

πνπ πεξηγξάθεηαη ζηα απνηειέζκαηα, αθνξά ηε ζχγθξηζε ησλ δχν ηχπσλ 

αληηςπρσηηθψλ αγσγψλ κε βαζηθφ θξηηήξην ησλ αξηζκφ ησλ λνζειεηψλ ησλ αζζελψλ 

θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο.  

 

4.6. Πεξηγξαθή ηνπ ρώξνπ 

Με ζθνπφ ηε δηεμαγσγή αληηθεηκεληθήο κειέηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ αληηςπρσηηθψλ αγσγψλ ζε αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα, ζηα πιαίζηα ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Ννζειεπηηθή Παζνινγία» ηνπ ηκέκαηνο Ηαηξηθέο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ επηιέρ ζεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπιινγή ηνπ δείγκαηνο 

ζην Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ησαλλίλσλ. Απηφ ζπλέβε δηφηη ην 

ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν δηαζέηεη ςπρηαηξηθή πηέξπγα, θαη εμσηεξηθά ηαηξεία φπνπ 

έρεη θηινμελεζεί αξηζκφο αζζελψλ ηθαλνπνηεηηθφο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί 

δεηγκαηνιεςία. Δπηπξνζζέησο ην ηκήκα ηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ 

φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην ζπγθεθξηκέλν κεηαπηπρηαθφ ζπλεξγάδεηαη κε ην ελ ιφγν 

λνζνθνκείν.  

4.7. Μέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Ζ κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, φπσο πεξηγξάθεθε 

λσξίηεξα είλαη ε πνζνηηθή έξεπλα. Σθνπφο ηεο είλαη ε εχξεζε ζεκαληηθψλ ζρέζεσλ 

θαη δηαθνξψλ κεηαμχ ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ δείγκαηνο. Ζ πνζνηηθή έξεπλα αλαθέξεηαη 

ζηε ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε θαηλνκέλσλ κε ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο, καζεκαηηθά 

κνληέια θαη αξηζκεηηθά δεδνκέλα. Φξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο αληηπξνζσπεπηηθφ 

δείγκα παξαηεξήζεσλ θαη επηδηψθεηαη γελίθεπζε ζε έλα επξχηεξν πιεζπζκφ. Ζ 

ζπιινγή δεδνκέλσλ γίλεηαη κε δνκεκέλα πξσηφθνιια, φπσο εξσηεκαηνιφγηα, 

θιίκαθεο θαη δνθίκηα επηηεπγκάησλ. 

 

4.8. Ηζηθή έξεπλαο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ 

θψδηθα λνζειεπηηθήο δενληνινγίαο πνπ αλαθέξεη: Ο Ννζειεπηήο πνπ αζρνιείηαη κε 

ηελ έξεπλα νθείιεη λα ηεξεί ηηο γεληθέο αξρέο εζηθήο θαη δενληνινγίαο θαηά ηελ 

δηελέξγεηα θάζε επηδεκηνινγηθήο, θιηληθήο ή άιιεο έξεπλαο, φπσο απηέο νξίδνληαη 

ζηνπο δηεζλείο θψδηθεο θαη δηαηππψλνληαη εηδηθφηεξα απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή 
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εζηθήο θαη δενληνινγίαο. Δπίζεο νθείιεη λα ιακβάλεη ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ην 

ζεβαζκφ ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ κε ηε ζπλαίλεζή 

ηνπο ζε επηζηεκνληθή έξεπλα, γηα ηελ επηζηεκνληθή αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο θαη γηα ηελ ηήξεζε ηνπ λνζειεπηηθνχ απνξξήηνπ. 

  

4.9. Μέζνδνο αλάιπζεο δεδνκέλσλ 

Γηα ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ην IBM SPSS. 

Φξεζηκνπνηήζεθαλ ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ησλ θαηαλνκψλ κέζνο φξνο θαη ηππηθφ 

ζθάικα κέζεο ηηκήο, κε ζθνπφ λα ζπγθξηζνχλ ηα πνζνζηά ηεο λνζειείαο ησλ 

αζζελψλ κε ηνπο δχν ηξφπνπο ζεξαπείαο. Γηα ηελ αληηθεηκεληθή ζχγθξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ λνζειεηψλ κεηά ηε ρξήζε θάζε 

ελέζηκνπ θαξκάθνπ καθξάο απνδέζκεπζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο t γηα 

δείγκαηα αλά δεχγε (paired samples t-test). Πην ζπγθεθξηκέλα ε αλάιπζε απηή 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα αλαιπζεί ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ αξηζκνχ ησλ λνζειεηψλ ησλ 

αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ ζρηδνθξέλεηα, φηαλ ιάκβαλαλ απφ ηνπ ζηφκαηνο 

θαξκαθεπηηθή αγσγή, ζε ζρέζε κε ηε ρνξήγεζε καθξάο δηάξθεηαο ελέζηκσλ 

θαξκάθσλ γηα ηνπο ίδηνπο αζζελείο. Απφ ηελ αλάιπζε απηή πξνθχπηεη ε ηηκέ p, ε 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ κέζσλ ησλ δχν «δεηγκάησλ» θαη ην 95% δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο γηα ηε δηαθνξά απηή . Όηαλ ε ηηκέ p είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ η ηκή α, ε 

νπνία ζπλήζσο νξήδεηαη ζην επήπεδν ηνπ 0,05, ηφηε απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε 

θαη ε δηαθνξά κ εηαμχ ησλ κέζσλ ησλ δχν πιε ζπζκψλ είλαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή . 

Σεκεηψλεηαη φηη φηαλ ην δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο δελ πεξηιακβάλεη ηελ ηηκή 0, ηφηε ε 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν κέζσλ είλαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή.  

Κεθάιαην 5 

 

5.1. Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ 

 

Σηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ηα δεδνκέλα αλαθηήζεθαλ κε επεκβαηηθά απφ ηελ 

αλαζθφπεζε ησλ θαθέισλ αζζελψλ κε ζρηδνθξέλεηα. Τν ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ήηαλ 

n=40. Σε απηφ ζπκπεξηιακβάλνληαλ αζζελείο θαη ησλ δχν θχισλ αλεμάξηεηνπ 

ειηθίαο. Αξρηθά θαηαγξάθνληαλ ν αξηζκφο ησλ λνζειεηψλ ζηα Δμσηεξηθά Ηαηξεία 
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ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ  Ησαλλίλσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζεξαπείαο ηνπο κε απφ ηνπ ζηφκαηνο αληηςπρσηηθή θαξκαθεπηηθή αγσγή. Έπεηηα γηα 

ηνπο ίδηνπο αζζελείο, θαηαγξάθνληαλ ν αξηζκφο ησλ λνζειεηψλ, ζηελ ίδηα πηέξπγα, 

κεηά απφ ηελ αιιαγή ηεο ζεξαπείαο ζε καθξάο δξάζεο ελέζηκε αληηςπρσηηθή αγσγή. 

Μέξνο ηεο θαηαγξαθήο απνηεινχζε ην είδνο ηνπ θαξκάθνπ, ε πνζφηεηά ηνπ θαη ν 

ρξφλνο πνπ δηακεζνιαβνχζε κεηαμχ ησλ ελέζηκσλ ρνξεγήζεσλ. Δπηπξνζζέησο 

θαηαγξάθνληαλ νη πηζαλέο παξελέξγεηεο ησλ θαξκάθσλ απηψλ, φζν αλαθνξά ηελ 

εκθάληζε άιισλ αζζελεηψλ, θαηλνκεληθά κε ζρεηηδφκελσλ κε ηε λφζν ηεο 

ζρηδνθξέλεηαο, φπσο εκθάληζε ζαθραξψδνπ δηαβήηε.  

 

5.1.1. Σύγθξηζε ηνπ αξηζκνύ ησλ λνζειεηώλ αζζελώλ πνπ έιαβαλ 

αληηςπρσηηθή αγσγή κε ελέζηκε ρνξήγεζε xeplion έλαληη δηά ηνπ 

ζηόκαηνο αγσγήο 

To xeplion ρξεζηκνπνηείηαη σο ζεξαπεία ζπληήξεζεο γηα ηα ζπκπηψκαηα ηεο 

ζρηδνθξέλεηαο ζε ελήιηθεο αζζελείο. Τν θάξκαθν απηφ έρεη σο βάζε ηε δξαζηηθή 

νπζία παιηπεξηδφλε ελψ άιια ζπζηαηηθά ηνπ πεξηιακβάλνπλ πνιπζνξβηθφ 20, 

πνιπαηζπιελνγιπθφιε 4000, κνλνυδξηθφ θηηξη θφ νμχ , άλπδξν ν́μηλν θσζθνξηθν́ 

δηλάηξην, κνλνυδξηθφ δηζφμηλν θσζθνξηθφ λάηξην , πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ (γηα ηε 

ξχζκηζε ηνπ pH) θαη χδσξ γηα ελέζηκα. Μπνξεί  λα βνεζήζεη ζηελ αλαθνχθηζε ηφζν 

ησλ ζεηηθψλ φζν θαη αξλεηηθψλ ζπκπησκάησλ ζηεο αζζέλεηαο, θαζψο επίζεο λα 

βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ πξφιεςε ησλ ππνηξνπψλ. Αλήθεη ζηα δεχηεξεο γεληάο 

αληηςπρσζηθά καθξάο δξάζεο ελέζηκα θάξκαθα.  

Τν ζπλνιηθφ δείγκα ζην νπνίν γηλφηαλ ρνξήγεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θαξκάθνπ ήηαλ 8 αζζελείο (n=8). Ζ δνζνινγία αλεξρφηαλ ζε 150 mg / έλεζε, κία 

θνξά θάζε κήλα.   
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Πίλαθαο 1. Απνηειέζκαηα ζηε ζπρλόηεηα λνζειείαο ησλ αζζελώλ πξηλ θαη κεηά ηελ 

ελέζηκε ρνξήγεζε ηνπ αληηςπρσζηθνύ θαξκάθνπ Xeplion.  

 

Εηθόλα 1. Ο αξηζκόο ησλ λνζειεηώλ ησλ αζζελώλ κε ζρηδνθξέλεηα, κεηώλεηαη ζεκαληηθά 

κεηά ηε ζεξαπεία κε ην ελέζηκν αληηςπρσζηθό Xeplion. Τα αποηελέζμαηα αθορούν δείγμα 8 

αζθενών με ζτιζοθρένεια. Σηο διάγραμμα διαθαίνεηαι η ζύγκριζη ηφν μέζφν όρφν ηοσ 

αριθμού νοζηλειών πριν και μεηά ηη θεραπεία με ηο θάρμακο Xeplion. Η ζύγκριζη 

πραγμαηοποιήθηκε με έλεγτο t για δείγμαηα ανά ζεύγη.  

Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, δηαθαίλεηαη ζαθήο θαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λνζειεηψλ, αζζελψλ πνπ έπαζραλ απφ 
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ζρηδνθξέλεηα, κεηά ηελ ελέζηκε ρνξήγεζε ηνπ αληηςπρσζηθνχ Xeplion, ζπγθξηηηθά 

κε ηελ απφ ηνπ ζηφκαηνο αγσγή αληηςπρσζηθψλ πνπ ιάκβαλαλ πξηλ. Σην ζπλνιηθφ 

πιεζπζκφ ηνπ δείγκαηνο πνπ ειέγρζεθε (n=8), έλαο αζζελήο εκθάληζε 

ππεξρνιεζηεξηλαηκία θαη έλαο ζαθραξψδε δηαβήηε κεηά ηε ζεξαπεία. Ζ εκθάληζε 

ησλ παξαπάλσ λφζσλ θαίλεηαη λα είλαη κε ζρεηηδφκελε κε ηε ρνξήγεζε ηνπ 

θαξκάθνπ, αλ θαη γηα κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζα ρξεηαδφηαλ έιεγρνο ζε κεγαιχηεξν 

δείγκα αζζελψλ.  

 

5.1.2. Σύγθξηζε ηνπ αξηζκνύ ησλ λνζειεηώλ αζζελώλ πνπ έιαβαλ 

αληηςπρσηηθή αγσγή κε ελέζηκε ρνξήγεζε Risperdal consta, έλαληη 

δηά ηνπ ζηόκαηνο αγσγήο 

 

Τν Risperdal consta, είλαη αληηςπρσζηθφ θάξκαθν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο 

ζεξαπεία ζπληήξεζεο γηα ηα ζπκπηψκαηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο , φπνπ ν αζζελήο κπνξεί 

λα βιέπεη , λα αθνπ́εη έ λα αηζζάλεηαη πξάγκαηα πνπ δελ ππάξρνπλ , λα πηζηεπ́εη 

πξάγκαηα πνπ δελ είλαη αιήζεηα ή λα αηζζάλεηαη αζπλήζηζηα θαρχπνπηνο , αλήζπρνο 

ή κπεξδεκέλνο . Τν θάξκαθν απηφ έρεη σο βάζε ηε δξαζηηθή νπζία ξηζπεξηδφλε θαη  

πξννξίδεηαη γηα αζζελείο πνπ είλαη ζε ζεξαπεία κε απφ ζηφκαηνο (π.ρ. δηζθία, 

θάςνπιεο) αληηςπρσζηθά. Μπνξεί  λα βνεζήζεη ζηελ αλαθνπ́θηζε ησλ ζπκπησκάησλ 

ηεο αζζέλεηάο θαη λα ζηακαηέζεη ηελ επαλεκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ . Αλήθεη ζηα 

δεχηεξεο γεληάο αληηςπρσζηθά καθξάο δξάζεο ελέζηκα θάξκαθα.  

Τν ζπλνιηθφ δείγκα ζην νπνίν γηλφηαλ ρνξήγεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θαξκάθνπ ήηαλ 6 αζζελείο (n=6). Ζ δνζνινγία αλεξρφηαλ ζε 50 mg / έλεζε, θάζε 15 

εκέξεο.  
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Πίλαθαο 2. Απνηειέζκαηα ζηε ζπρλόηεηα λνζειείαο ησλ αζζελώλ πξηλ θαη κεηά ηελ 

ελέζηκε ρνξήγεζε ηνπ αληηςπρσζηθνύ θαξκάθνπ Risperdal consta.  

 

Εηθόλα 2. Ο αξηζκόο ησλ λνζειεηώλ ησλ αζζελώλ κε ζρηδνθξέλεηα, κεηώλεηαη ζεκαληηθά 

κεηά ηε ζεξαπεία κε ην ελέζηκν αληηςπρσζηθό Risperdal consta. Τα αποηελέζμαηα αθορούν 

δείγμα 6 αζθενών με ζτιζοθρένεια. Σηο διάγραμμα διαθαίνεηαι η ζύγκριζη ηφν μέζφν όρφν 

ηοσ αριθμού νοζηλειών πριν και μεηά ηη θεραπεία με ηο θάρμακο Risperdal consta. Η 

ζύγκριζη πραγμαηοποιήθηκε με έλεγτο t για δείγμαηα ανά ζεύγη.  

Tα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, ππνδειψλνπλ ζαθή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λνζειεηψλ, αζζελψλ πνπ έπαζραλ απφ ζρηδνθξέλεηα, κεηά 

ηελ ελέζηκε ρνξήγεζε ηνπ αληηςπρσζηθνχ Risperdal consta, ζπγθξηηηθά κε ηελ απφ 

ηνπ ζηφκαηνο αγσγή αληηςπρσζηθψλ πνπ ιάκβαλαλ πξηλ. Σην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ 

ηνπ δείγκαηνο πνπ ειέγρζεθε (n=6), έλαο αζζελήο εκθάληζε ππέξηαζε κεηά ηε 
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ζεξαπεία. Ζ εκθάληζε ηεο ππέξηαζεο, θαίλεηαη λα είλαη κε ζρεηηδφκελε κε ηε 

ρνξήγεζε ηνπ θαξκάθνπ.  

 

5.1.3. Σύγθξηζε ηνπ αξηζκνύ ησλ λνζειεηώλ αζζελώλ πνπ έιαβαλ 

αληηςπρσηηθή αγσγή κε ελέζηκε ρνξήγεζε Aloperdin decanoate, 

έλαληη δηά ηνπ ζηόκαηνο αγσγήο 

 

Τν Aloperdin decanoate, είλαη έλα παξαηεηακέλεο ελέξγεηαο αληηςπρσζηθφ . 

Δλδείθλπηαη γηα ηελ ζεξαπεία ζπληήξεζεο ησλ ρξνλίσλ ςπρσζηθψλ θαηαζηάζεσλ , 

ηεο καλήαο , ηεο δηαηαξαγκέλεο επηζεηηθέο έ βήαηαο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο 

ςπρνθηλεηηθήο δηέγεξζεο .  Βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ θαξκάθνπ είλαη ε Γεθαλνη̈θέ 

αινπεξηδφιε.  Πην ζπγθεθξηκέλα θάζε ml Aloperidin decanoas 150 mg/3ml 

εθθξάδεηαη κε βάζε ην πεξηερφκελν ζε αινπεξηδφιε θαη είλαη ηζνδχλακν κε 70,52 mg 

δεθαλντθήο αινπεξηδφιεο αλά ml.  

Τν ζπλνιηθφ δείγκα ζην νπνίν γηλφηαλ ρνξήγεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θαξκάθνπ ήηαλ 11 αζζελείο (n=11). Ζ δνζνινγία αλεξρφηαλ ζε 3ml / έλεζε, κία 

θνξά ην κήλα.  
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Πίλαθαο 3. Απνηειέζκαηα ζηε ζπρλόηεηα λνζειείαο ησλ αζζελώλ πξηλ θαη κεηά ηελ 

ελέζηκε ρνξήγεζε ηνπ αληηςπρσζηθνύ θαξκάθνπ Aloperdin decanoate.  

 

Εηθόλα 3. Ο αξηζκόο ησλ λνζειεηώλ ησλ αζζελώλ κε ζρηδνθξέλεηα, κεηώλεηαη ζεκαληηθά 

κεηά ηε ζεξαπεία κε ην ελέζηκν αληηςπρσζηθό Aloperdin decanoate. Τα αποηελέζμαηα 

αθορούν δείγμα 11 αζθενών με ζτιζοθρένεια. Σηο διάγραμμα διαθαίνεηαι η ζύγκριζη ηφν 

μέζφν όρφν ηοσ αριθμού νοζηλειών πριν και μεηά ηη θεραπεία με ηο θάρμακο Aloperdin 

decanoate. Η ζύγκριζη πραγμαηοποιήθηκε με έλεγτο t για δείγμαηα ανά ζεύγη.  
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Σπκπεξαζκαηηθά, ε ελέζηκε ρνξήγεζε ηνπ αληηςπρσζηθνχ θαξκάθνπ 

Aloperdin decanoate, νδήγεζε ζε ζεκαληηθή κείσζε ζηνλ αξηζκφ λνζειεηψλ ησλ 

αζζελψλ κε ζρηδνθξέλεηα, ζπγθξηηηθά κε ηελ απφ ηνπ ζηφκαηνο αγσγή 

αληηςπρσζηθψλ πνπ ιάκβαλαλ πξηλ. Δπηπξνζζέησο, ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ πνπ 

ρνξεγήζεθε ην ελ ιφγσ θάξκαθν (n=11), βξέζεθαλ δχν αζζελείο πνπ εκθάληζαλ 

ππέξηαζε θαη δχν πνπ εκθάληζαλ ζαθραξψδε δηαβήηε. Τα παξαπάλσ πνζνζηά 

κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζηηο πνιχ ζπρλέο αλεπηζχκεηεο παξελέξγεηεο ηνπ 

θαξκάθνπ (πεξηζζφηεξνη απφ 1 ζηνπο 10 αζζελείο). Ψζηφζν δελ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν αλεπηζχκεηεο παξελέξγεηεο ηνπ θαξκάθνπ, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη 

παξαηεξήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ παξνχζα κειέηε.  

 

5.1.4. Σύγθξηζε ηνπ αξηζκνύ ησλ λνζειεηώλ αζζελώλ πνπ έιαβαλ 

αληηςπρσηηθή αγσγή κε ελέζηκε ρνξήγεζε ZypAdhera, έλαληη δηά 

ηνπ ζηόκαηνο αγσγήο 

 

Τν Zypadhera είλαη θάξκαθν πνπ πεξηέρεη σο βάζε ηε δξαζηηθή νπζία 

νιαλδαπίλε. Γηαηίζεηαη ζε κνξθή ζθφλεο θαη δηαιχηε γηα ηελ παξαζθεπή ελέζηκνπ 

ελαησξήκαηνο παξαηεηακέλεο α πνδέζκεπζεο. Με ηνλ ν́ξν «παξαηεηακέλε 

απνδέζκεπζε» λνείηαη ε δηαδηθαζία ζηαδηαθήο απειεπζέξσζεο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο 

ζε δηάζηεκα κεξηθσ́λ εβδνκάδσλ κεηά ηελ έλεζε . Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαηήξεζε 

ηεο βειηήσζεο ησλ ζπκπησκάησλ ζε αζζελεή ο κε ζρηδνθξέλεηα πνπ έρνπλ έδε 

ζηαζεξνπνηεζεί κε ηε ρνξήγεζε ηνπ αξρηθνχ θχθινπ νιαλδαπίλεο απφ ην ζηφκα . Ζ 

δξαζηηθή νπζία πνπ πεξηέρεη ην Zypadhera, ε νιαλδαπήλε , είλαη αληηςπρσζηθφ 

θάξκαθν. Δίλαη γλσζηή σο «άηππν» αληηςπρσζηθφ, επεηδή δηαθέξεη απφ ηα 

παιαηφηεξα αληηςπρσζηθά θάξκαθα πνπ θπθινθνξνχλ ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

1950. Ζ νιαλδαπήλε πξνζθνιιάηαη ζε δηάθνξνπο ππνδνρεήο πνπ βξήζθνληαη ζηελ 

επηθάλεηα ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ ηνπ εγθεθάινπ . Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν αλαθφπηεη 

ηα ζέκαηα πνπ κεηαδήδνληαη κεηαμπ́ ησλ θπηηάξσλ ηνπ εγθεθάινπ κε ηε βνέζεηα ησλ 

«λεπξνδηαβηβαζηψλ», δειαδή ρεκηθψλ νπζηψλ πνπ επηηξέπνπλ ζηα λεπξηθά θχηηαξα 

λα επηθνηλσλνπ́λ κεηαμπ́ ηνπο . Θεσξείηαη φηη ε επεξγεηηθή επίδξαζε ηεο ν ιαλδαπίλεο 

νθείιεηαη ζηελ αλαζηνιή ηεο δξάζεο ησλ ππνδνρέσλ ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ 5-

πδξνμπηξππηακίλε (νλνκάδεηαη επίζεο ζεξνηνλίλε ) θαη ληνπακήλε . Καζψο νη 
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ζπγθεθξηκέλνη λεπξνδηαβηβαζηέο ζρεηίδνληαη κε ηε ζρηδνθξέλεηα , ε νιαλδαπήλε 

βνεζάεη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγήαο ηνπ εγθεθάινπ , 

πεξηνξίδνληαο ηα ζπκπηψκαηα ηεο ελ ιφγσ λφζνπ.  

Τν ζπλνιηθφ δείγκα ζην νπνίν γηλφηαλ ρνξήγεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θαξκάθνπ ήηαλ 10 αζζελείο (n=10). Ζ δνζνινγία αλεξρφηαλ ζε 405 mg / έλεζε, κία 

θνξά ην κήλα.  

 

Πίλαθαο 4. Απνηειέζκαηα ζηε ζπρλόηεηα λνζειείαο ησλ αζζελώλ πξηλ θαη κεηά ηελ 

ελέζηκε ρνξήγεζε ηνπ αληηςπρσζηθνύ θαξκάθνπ ZypAdhera.  
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Εηθόλα 4. Ο αξηζκόο ησλ λνζειεηώλ ησλ αζζελώλ κε ζρηδνθξέλεηα, κεηώλεηαη ζεκαληηθά 

κεηά ηε ζεξαπεία κε ην ελέζηκν αληηςπρσζηθό ZypAdhera. Τα αποηελέζμαηα αθορούν 

δείγμα 10 αζθενών με ζτιζοθρένεια. Σηο διάγραμμα διαθαίνεηαι η ζύγκριζη ηφν μέζφν όρφν 

ηοσ αριθμού νοζηλειών πριν και μεηά ηη θεραπεία με ηο θάρμακο ZypAdhera. Η ζύγκριζη 

πραγμαηοποιήθηκε με έλεγτο t για δείγμαηα ανά ζεύγη.  

Απφ ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη κηα πνιχ κεγάιε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ελέζηκνπ αληηςπρσζηθνχ θαξκάθνπ ZypAdhera ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

ζπκπησκάησλ ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Τν ελ ιφγσ θάξκαθν ππέδεημε 100% 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζε φινπο ηνπο αζζελείο πνπ ρνξεγήζεθε, θαζψο θαλέλαο 

αζζελήο δελ μαλά λνζειεχηεθε κε ππνηξνπή ησλ ζπκπησκάησλ ηεο αζζέλεηαο κεηά 

ηε ρνξήγεζή ηνπ. Σην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ρνξεγήζεθε (n=10), βξέζεθαλ δχν 

αζζελείο πνπ εκθάληζαλ ζαθραξψδε δηαβήηε θαη έλαο πνπ εκθάληζε 

ππεξρνιεζηεξηλαηκία. Τα παξαπάλσ πνζνζηά κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζηηο 

πνιχ ζπρλέο αλεπηζχκεηεο παξελέξγεηεο ηνπ θαξκάθνπ (πεξηζζφηεξνη απφ 1 ζηνπο 10 

αζζελείο) θαη πεξηγξάθνληαη ζηηο παξελέξγεηεο απφ ηε ρξήζε ηνπ θαξκάθνπ.  

 

5.1.5. Σύγθξηζε ηνπ αξηζκνύ ησλ λνζειεηώλ αζζελώλ πνπ έιαβαλ 

αληηςπρσηηθή αγσγή κε ελέζηκε ρνξήγεζε Clopixol Depot, έλαληη 

δηά ηνπ ζηόκαηνο αγσγήο 

Τν Clopixol Depot είλαη παξάγσγν ηνπ ζεηνμαλζελείνπ κε έληνλε 

αληηςπρσηηθή θαη εηδηθή εξεκηζηηθή δξάζε . Πξνθαιεί παξνδηθή , δνζνεμαξηψκελε 

θαηαζηνιή ε νπνία ππνρσξεί κεηά ηελ ζεξαπεία ιίγσλ εβδνκάδσλ . 

Λφγσ ηεο εηδηθήο εξεκηζηηθήο ηνπ δξάζεο , είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζηε ζ εξαπεία 

ςπρσηηθψλ αζζελψλ φπσο απηνχο πνπ πάζρνπλ απφ ζρηδνθξέλεηα, καλία, νμχ 

νξγαληθφ ςπρνζχλδξνκν , ηδηαίηεξα φηαλ ζπλνδεχεηαη απφ έληνλν άγρνο , 

επηζεηηθφηεηα, αλεζπρία θαη ςπρνθηλεηηθή δηέγεξζε . Γηαηαξαρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ζε λνεηηθή θαζπζηέξεζε.  

Τν Clopixol Depot έρεη ζεκαληηθά παξαηεηακέλε δηάξθεηα δξάζεο , Δίλαη 

ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζε αζζελείο πνπ αξλνχληαη ή ακεινχλ λα πάξνπλ θάξκαθα , επεηδή 

εμαζθαιίδεη ζπλερή αληηςπρσηηθή ζεξαπεία θαη απνηξέπεη ηηο ζπρλέο ππ νηξνπέο πνπ 

νθείινληαη ζηε κε ζπκκφξθσζε . Οη θαξκαθνθηλεηηθέο θαη θιηληθέο κειέηεο ηνπ 
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θαξκάθνπ, έδεημαλ φηη ε δξάζε ηνπ δηαξθεί 2-4 εβδνκάδεο. Ζ κέγηζηε ππθλν́ηεηα ζην 

αίκα εκθαλίδεηαη ζην ηέινο ηεο πξψηεο εβδνκάδαο κεηά ηελ έλεζε.  

Τν ζπλνιηθφ δείγκα ζην νπνίν γηλφηαλ ρνξήγεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θαξκάθνπ ήηαλ 2 αζζελείο (n=2). Ζ δνζνινγία αλεξρφηαλ ζε 200mg / έλεζε, κία 

θνξά ην κήλα.  

 

Πίλαθαο 5. Απνηειέζκαηα ζηε ζπρλόηεηα λνζειείαο ησλ αζζελώλ πξηλ θαη κεηά ηελ 

ελέζηκε ρνξήγεζε ηνπ αληηςπρσζηθνύ θαξκάθνπ Clopixol Depot.  

 

Εηθόλα 5. Ο αξηζκόο ησλ λνζειεηώλ ησλ αζζελώλ κε ζρηδνθξέλεηα, δελ επεξεάδεηαη 

ζεκαληηθά κεηά ηε ζεξαπεία κε ην ελέζηκν αληηςπρσζηθό Clopixol depot. Τα αποηελέζμαηα 

αθορούν δείγμα 2 αζθενών με ζτιζοθρένεια. Σηο διάγραμμα διαθαίνεηαι η ζύγκριζη ηφν μέζφν 

όρφν ηοσ αριθμού νοζηλειών πριν και μεηά ηη θεραπεία με ηο θάρμακο Clopixol depot. Η 

ζύγκριζη πραγμαηοποιήθηκε με έλεγτο t για δείγμαηα ανά ζεύγη.  

Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα δελ κπνξνχκε λα εμάγνπκε ζαθέο ζπκπέξαζκα 
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ιφγσ ηνπ αξηζκνχ ηνπ δείγκαηνο ησλ αζζελψλ (n=2). Τν δείγκα είλαη εμαηξεηηθά 

κηθξφ. Παξφια απηά ζηνπο 2 αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα πνπ ρνξεγήζεθε 

παξαηεξήζεθε κεδεληθή επαλα-λνζειία ηνπο θαη ππνηξνπή ησλ ζπκπησκάησλ ηεο 

ζρηδνθξέλεηαο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο είλαη έλα ππνζρφκελν ελέζηκν 

αληηςπρσζηθφ γηα ην νπνίν απαηηείηαη πεξαηηέξσ έξεπλα.  

5.1.6. Η ρνξήγεζε καθξάο δξάζεο ελέζηκσλ αληηςπρσζηθώλ 

ππεξηεξεί έλαληη από ηνπ ζηόκαηνο αγσγή, ζε ζρηδνθξελείο 

Τα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ππέδεημαλ κηα επεξγεηηθή δξάζε ηεο ζεξαπείαο 

αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ ζρηδνθξέλεηα. Ψζηφζν νη ζπγθξίζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ αθνξνχζαλ ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο αληηςπρσζηθψλ 

θαξκάθσλ κε βάζε δηαθνξεηηθέο δξαζηηθέο νπζίεο. Με ζθνπφ ηεο απφθηεζεο κηαο 

επξείαο εηθφλαο, φζν αλαθνξά ηελ ζεξαπεία κε ελέζηκα αληηςπρσηηθά, αλεμαξηήηνπ 

δξαζηηθήο νπζίαο, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ζηα πνζνζηά λνζειείαο 

ησλ αζζελψλ κεηά ηε ζεξαπεία.  

Τν ζπλνιηθφ δείγκα ζην νπνίν γηλφηαλ ρνξήγεζε ελέζηκσλ αληηςπρσζηθψλ 

ήηαλ 40 αζζελείο (n=40). Ζ δνζνινγία θαη ν ρξφλνο πνπ δηακεζνιαβνχζε κεηαμχ ησλ 

δφζεσλ θπκαηλφηαλ αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θαξκάθνπ, φπσο πεξηγξάθεθε 

λσξίηεξα.  

 

Εηθόλα 6. Ο αξηζκόο ησλ λνζειεηώλ ησλ αζζελώλ κε ζρηδνθξέλεηα, κεηώλεηαη ζεκαληηθά 

κεηά ηε ζεξαπεία κε ην ελέζηκα αληηςπρσζηθά καθξάο δξάζεο. Τα αποηελέζμαηα αθορούν 

δείγμα 40 αζθενών με ζτιζοθρένεια. Σηο διάγραμμα διαθαίνεηαι η ζύγκριζη ηφν μέζφν όρφν 
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ηοσ αριθμού νοζηλειών πριν και μεηά ηη θεραπεία με ενέζιμα ανηιυστφζικά μακράς δράζης. Η 

ζύγκριζη πραγμαηοποιήθηκε με έλεγτο t για δείγμαηα ανά ζεύγη.  

5.1.7. Τα επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ζηε ζεξαπεία ησλ αζζελώλ κε 

ρξήζε καθξάο δξάζεο ελέζηκα αληηςπρσζηθά παξαηεξνύληαη εμίζνπ 

θαη ζηα δύν θύια 

Δλδηαθέξνλ εξψηεκα απνηέιεζε αλ επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ζηε ζεξαπεία 

ησλ αζζελψλ κε ρξήζε καθξάο δξάζεο ελέζηκα αληηςπρσζηθά παξαηεξνχληαη εμίζνπ 

θαη ζηα δχν θχια. Γηα ην ζθνπφ απηφ ν αξηζκφο ησλ λνζειεηψλ πξηλ θαη κεηά ηε 

ζεξαπεία κε ελέζηκα αληηςπρσζηθά ζπγθξίζεθε ζηνπο άληξεο θαη ηηο γπλαίθεο πνπ 

δηαγλψζηεθαλ κε ζρηδνθξέλεηα. Γελ παξαηεξήζεθε θάπνηα ζεκαληηθή δηαθνξά ζηα 

δχν θχια, θαζψο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ν αξηζκφο ησλ λνζειεηψλ κεηψζεθε 

ζεκαληηθά (Πίλαθαο 6). Ψζηφζν ην δείγκα αθνξνχζε 34 άληξεο θαη 8 γπλαίθεο. Οη 

αξηζκνί απηνί πηζαλφλ λα ππνδεηθλχνπλ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο 

αζζέλεηαο ζηνπο άληξεο ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο. 

              

Πίλαθαο 6. Απνηειέζκαηα ζηε ζπρλόηεηα λνζειείαο κεηαμύ ησλ δύν θύισλ.  

 

5.1.8. Η ειηθία ησλ αζζελώλ κε ζρηδνθξέλεηα δελ παίδεη ξόιν ζηε 

ζεξαπεία κε ρξήζε καθξάο δξάζεο ελέζηκα αληηςπρσζηθά 

Έλαο βαζηθφο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ζηε ζεξαπεία ησλ αζζελψλ κε 

λεπξνςπρσηηθέο δηαηαξαρέο, απνηειεί ε ειηθία ηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπγθξίζεθε 

ε αληαπφθξηζε ζηε ζεξαπεία ησλ αζζελψλ κε ειηθία κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε ησλ 40 

εηψλ. Όπσο δηαθαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 7, ε ειηθία ησλ αζζελψλ κε θνκβηθφ ζεκείν ηα 

40 έηε, δελ επεξεάδεη ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζηε ζεξαπεία, κε καθξάο δξάζεο 
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ελέζηκα αληηςπρσζηθά.  

 

Πίλαθαο 7. Απνηειέζκαηα ζηε ζπρλόηεηα λνζειείαο αζζελώλ κε ειηθία κεγαιύηεξε ή 

κηθξόηεξε ησλ 40 εηώλ.  

 

5.2. Πεξίιεςε ησλ απνηειεζκάησλ 

Σηελ παξάγξαθν 5.1. πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζπγθξηηηθή αλάιπζε ηνπ 

αξηζκνχ ηεο λνζειείαο ησλ αζζελψλ κε ζρηδνθξέλεηα. Τν βαζηθφ θξηηήξην πνπ 

αλαιχζεθε, ήηαλ ρνξήγεζε καθξάο δηάξθεηαο ελέζηκσλ αληηςπρσζηθψλ έλαληη ηεο 

απφ ηνπ ζηφκαηνο θαζεκεξηλήο ζεξαπείαο κε αληηςπρσζηθά. Σπγθξίζεθε ε δξάζε 

δηαθφξσλ αληηςπρσζηθψλ θαξκάθσλ κε δηαθνξεηηθή βαζηθή δξαζηηθή νπζία. Γηα 

θάζε θάξκαθν ην δείγκα ησλ αζζελψλ πνπ κειεηήζεθε δηέθεξε ειαθξψο, θαζψο ηα νη 

παξάκεηξνη απνθηήζεθαλ απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ αζζελψλ κε ζρηδνθξέλεηα πνπ 

λνζειεχηεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηα Δμσηεξηθά Ηαηξεία ηεο Χπρηαηξηθή Κιηληθήο 

ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ησαλλίλσλ.  

Τν πξψην αληηςπρσζηθφ θάξκαθν πνπ κειεηήζεθε ήηαλ ην Xeplion πνπ έρεη 

σο βαζηθή δξαζηηθή νπζία παιηπεξηδφλε. Τν θάξκαθν απηφ αλήθεη ζηε δεχηεξε 

γεληά αληηςπρσζηθψλ ηα νπνία άξρηζαλ λα ρνξεγνχληαη ζηνπο αζζελείο κε δηάγλσζε 

ζρηδνθξέλεηαο, κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 1950. Δίλαη κηα επξέσο γλσζηή θαξκαθεπηηθή 

αγσγή θαη ν θχξηνο ζθνπφο ηεο ρνξήγεζήο ηεο είλαη ε ζπληήξεζε ησλ ζπκπησκάησλ 

ηεο αζζέλεηαο, κε επαθφινπζν ηελ θαζεζηέξεζε θαη εμάιεηςε ησλ ζπκπησκάησλ 

ηεο.  
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Τν δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ κειεηήζεθε αθνξνχζε 8 αζζελείο νη νπνίνη 

είραλ δηαγλσζηεί ζην παξειζφλ κε ζρηδνθξέλεηα θαη ιάκβαλαλ είδε απφ ηνπ 

ζηφκαηνο αγσγή κε αληηςπρσηηθά. Όπσο παξαηεξνχκε (Πίλαθαο 1, Εηθόλα 1), ε 

αιιαγή ηεο ζεξαπείαο θαη ρξήζε ελέζηκνπ Xeplion κηα θνξά ην κήλα, κείσζε 

ζεκαληηθά ηα πνζνζηά λνζειείαο ησλ αζζελψλ. Καζψο ε λνζειεία πξαγκαηνπνηείηαη 

ιφγσ ππνηξνπήο ησλ ζπκπησκάησλ, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε αγσγή κε ην 

ζπγθεθξηκέλν αληηςπρσζηθφ, νδεγεί ζε κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο αζζέλεηαο θαη 

θαιχηεξε ή ηαρχηεξε ζεξαπεία ησλ αζζελψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πνζνζηφ 

λνζειείαο κεηψζεθε εψο θαη 90% κεηά ηε ρνξήγεζε Xeplion.  

Τν δεχηεξν ελέζηκν αληηςπρσζηθφ θάξκαθν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην 

Risperdal consta πνπ έρεη σο βαζηθή δξαζηηθή νπζία ηελ ξηζπεξηδφλε. Τν θάξκαθν 

απηφ, επίζεο αλήθεη ζηε δεχηεξε γεληά αληηςπρσζηθψλ ηα νπνία άξρηζαλ λα 

ρνξεγνχληαη ζηνπο αζζελείο κε δηάγλσζε ζρηδνθξέλεηαο, κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 1950. 

Δίλαη κηα επξέσο γλσζηή θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη ν θχξηνο ζθνπφο ηεο ρνξήγεζήο 

ηεο είλαη ε ζπληήξεζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο αζζέλεηαο, ζε αζζελείο πνπ βξίζθνληαη 

είδε ζε ζεξαπεία κε αληηςπρσζηθά θάξκαθα πνπ ιακβάλνληαη θαζεκεξηλά απφ ην 

ζηφκα.  

Ζ ζεξαπεία κε ην Risperdal consta, αθνξνχζε έλα δείγκα 5 αζζελψλ. Όπσο 

παξαηεξνχκε (Πίλαθαο 2, Εηθόλα 2), ε ρνξήγεζή ηνπ ζηνπο αζζελείο νδήγεζε ζε 

ζεκαληηθή κείσζε ηεο λνζειείαο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξήζεθε 81% 

κείσζε ηεο λνζειείαο, ελψ ην 66% ησλ αζζελψλ δελ ρξεηάζηεθε λα μαλά λνζειεπηεί 

ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα.  

Τν ηξίην ελέζηκν αληηςπρσηηθφ ήηαλ ην Aloperdin decanoate κε βαζηθή 

δξαζηηθή νπζία ηε δεθαλντθή αινπεξηδφιε. Τν θάξκαθν απηφ, επίζεο αλήθεη ζηε 

δεχηεξε γεληά αληηςπρσζηθψλ ηα νπνία άξρηζαλ λα ρνξεγνχληαη ζηνπο αζζελείο κε 

δηάγλσζε ζρηδνθξέλεηαο, κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 1950. Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο 

ρνξήγεζήο ηεο είλαη ε ζπληήξεζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο ζρηδνθξέλεηαο.  

Τα απνηειέζκαηα αθνξνχζαλ έλα δείγκα 11 αζζελψλ κε ζρηδνθξέλεηα. Όπσο 

κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε (Πίλαθαο 3, Εηθόλα 3), ε αγσγή κε απηφ ην θάξκαθν, 

είρε πνιχ θαιά απνηειέζκαηα ζηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ λνζειείαο ησλ αζζελψλ 

κεηά ηε ρνξήγεζή ηνπ, πεξίπνπ 88%. Δπηπξνζζέησο ην   63.6% ησλ αζζελψλ δελ 
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ρξεηάζηεθε λα μαλά λνζειεπηεί ιφγσ ππνηξνπήο ησλ ζπκπησκάησλ ηεο αζζέλεηαο 

ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ έγηλε ε έξεπλα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ρνξήγεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θαξκάθνπ, νδήγεζε ζηελ εκθάληζε ππέξηαζεο ή ζαθραξψδνπ 

δηαβήηε ζε έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ ησλ αζζελψλ, πεξίπνπ 15.3% γηα ηελ θάζε 

λφζν. Ζ εκθάληζε ησλ παξαπάλσ λφζσλ παξαηεξήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηε 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο γλσζηέο παξελέξγεηεο ηνπ 

θαξκάθνπ.  

Τν ηέηαξην ελέζηκν αληηςπρσηηθφ ήηαλ ην Zypadhera κε βαζηθή δξαζηηθή 

νπζία ηε νιαλδαπίλε. Τν θάξκαθν απηφ, επίζεο αλήθεη ζηε δεχηεξε γεληά 

αληηςπρσζηθψλ. Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βειηίσζεο ησλ ζπκπησκάησλ 

ζε αζζελεήο κε ζρηδνθξέλεηα πνπ έρνπλ έδε ζηαζεξνπνηεζεή κε ηε ρνξέγεζε ηνπ 

αξρηθνχ θχθινπ νιαλδαπίλεο απφ ην ζηφκα. 

Τα απνηειέζκαηα αθνξνχζαλ έλα δείγκα 10 αζζελψλ κε ζρηδνθξέλεηα. 

Παξαηεξήζεθε (Εηθόλα 4, Πίλαθαο 4), κείσζε ζην πνζνζηφ ηεο λνζειείαο ησλ 

αζζελψλ ζε πνζνζηφ 100%. Με άιια ιφγηα θαλείο αζζελείο δελ μαλά λνζειεχηεθε 

κεηά ηελ ελέζηκε ρνξήγεζή ηνπ, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

έξεπλα. Τν ζπγθεθξηκέλν θάξκαθν, κπνξνχκε λα πνχκε φηη είρε ηα θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε φια ηα ππφινηπα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Ψζηφζν δχν 

αζζελείο εκθάληζαλ ζαθραξψδε δηαβήηε θαη έλαο ππεξρνιεζηεξηλαηκία, αζζέλεηεο 

πνπ είλαη γλσζηέο παξελέξγεηεο ηνπ θαξκάθνπ.  

Τέινο, ην πέκπην αληηςπρσζηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην Clopixol 

Depot πνπ εήλαη παξάγσγν ηνπ ζεηνμαλζελεήνπ . Τν θάξκαθν απηφ έρεη έληνλε 

αληηςπρσηηθή θαη εηδηθή εξεκηζηηθή δξάζε θαη ρξεζηκνπνηείηαη  ζπλήζσο ζε αζζελείο 

πνπ αξλνχληαη λα πάξνπλ ηε δφζε ηνπο.  

Σε έλα κηθξφ δείγκα 2 αζζελψλ, παξαηεξήζεθε 100% κείσζε ζηε λνζειεία 

απηψλ κεηά ηε ζεξαπεία. Τν ζπγθεθξηκέλν θάξκαθν έδεημε ππνζρφκελα 

απνηειέζκαηα, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία ηεο αζζέλεηαο, σζηφζν γηα ηελ 

εμαγσγή αληηθεηκεληθψλ ζπκπεξαζκάησλ, απαηηείηε ε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ζε 

κεγαιχηεξν δείγκα.   
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Δπηπξνζζέησο ηα απνηειέζκαηα ζην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ 40 αηφκσλ πνπ 

έπαζραλ απφ ζρηδνθξέλεηα θαη έιαβαλ ελέζηκε αληηςπρσζηθή αγσγή, αλεμάξηεηνπ 

δξαζηηθήο νπζίαο, ππέδεημαλ ζεκαληηθή κείσζε ζηελ λνζειεία ησλ αζζελψλ. Τν 

πνζνζηφ απηφ έθηαλε πεξίπνπ ην 90% (Εηθόλα 7).  

 

Εηθόλα 7. Δηάγξακκα πίηαο πνπ παξνπζηάδεη ηα πνζνζηά λνζειείαο ησλ αζζελώλ θαηά ηε 

δηάξθεηα από ηνπ ζηόκαηνο αγσγήο κε αληηςπρσζηθά ζε ζρέζε κε ηελ ελέζηκε ρνξήγεζε 

απηώλ.  

Κεθάιαην 6 

 

6.1. Σπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

Ζ ζρηδνθξέλεηα είλαη κηα λεπξνςπρσηηθή δηαηαξαρή, ε νπνία ρξίδεη άκεζεο 

ζεξαπείαο. Αξθεηνί θιηληθνί θαη λεπξνεπηζηήκνλεο ζεσξνχλ φηη είλαη κηα 

πξννδεπηηθή αζζέλεηα ηνπ εγθεθάινπ, ε νπνία ζηαδηαθά γίλεηαη ρξφληα θαη έρεη σο 

απνηέιεζκα κεγάιε αληθαλφηεηα θνηλσληθνπνίεζεο (DeLisi 2008). Σηε λφζν απηή, νη 

καγλεηηθέο ηνκνγξαθίεο απνδεηθλχνπλ ζηαδηαθή απψιεηα εγθεθαιηθήο κάδαο. 

Πνιινί απφ ηνπο αζζελείο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ καθξάο δηάξθεηαο χθεζε ησλ 

ζπκπησκάησλ θαη ζηαδηαθή ιεηηνπξγηθή απνθαηάζηαζε (Zipursky et al. 2013), αιιά 

απηφ ζπκβαίλεη κφλν ζε έλα κηθξφ πνζνζηφ (Kane 2013). Μηα κειέηε κε αζζελείο 

πνπ είραλ ζηαζεξνπνηεζεί αλαθέξεη πνζνζηά χθεζεο 39.2 % πξηλ ηελ ππνηξνπή θαη 

35.9% κεηά ηελ ππνηξνπή (Emsley et al. 2012), ελψ ζχκθσλα κε κηα πην πξφζθαηε 

91%

9%

Ποσοστό νοσηλειών

από το στόμα αγωγή

ενέσιμη αγωγή
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κέηα-αλάιπζε 50 αζζελψλ, αλαθέξεηαη φηη κφλν ην 13.5% ησλ αζζελψλ είρε φια ηα 

θξηηήξηα αλάξξσζεο απφ ηε λφζν (Jääskeläinen et al. 2013).  

Αλ θαη κεηά απφ έλα ςπρσηηθφ επεηζφδην, ην βαζηθφ πξψην βήκα, είλαη λα 

αληαπνθξηζεί ν αζζελήο άκεζα ζηε ζεξαπεία γηα λα επηηεπρζεί ε χθεζε ησλ 

ζπκπησκάησλ, απηφ δελ είλαη πάληα εθηθηφ. Τηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απηφ 

αθνινπζείηε απφ ππνηξνπή θαη επαλαλνζειεία ησλ αζζελψλ, αζζελή απάληεζε ζηε 

ζεξαπεία θαη πεξαηηέξσ κείσζε ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (Kane 2013). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, έρεη αλαθεξζεί έλα πνζνζηφ ππνηξνπήο πεξίπνπ 27% κεηά απφ 7-12 

κήλεο κεηά ηελ ζεξαπεία (Ballenger 2012). Πνιινί αζζελείο ππνηξνπηάδνπλ ακέζσο 

κεηά ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο, κεξηθέο θνξέο κε ηε κεηάβαζε απφ ηε χθεζε ζηελ 

ππνηξνπή λα είλαη απφηνκε θαη λα εκθαλίδεηαη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε,  

ππνδεηθλχνληαο φηη ε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πξφιεςεο ηεο 

ππνηξνπήο κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο, ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ έλα πνιχ 

ζεκαληηθφ θιηληθφ φθεινο (Nancy C. 2013). Ζ πην ζπρλή αηηία ηεο ππνηξνπήο ησλ 

ζπκπησκάησλ είλαη ε κε ζπλερφκελε ιήςε ηεο ζεξαπείαο κε αληηςπρσζηθά απφ ην 

ζηφκα, θάλνληαο ηελ πηζαλφηεηα ππνηξνπήο 5 θνξέο κεγαιχηεξε ζηε ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία αζζελψλ. Δπηπξνζζέησο, έρεη δεηρζεί φηη νη ζεξάπνληεο ηαηξνί ζπρλά 

ππεξεθηηκνχλ ηελ πξνζήισζε ησλ αζζελψλ ζηα αληηςπρσηηθά απφ ηνπ ζηφκαηνο 

θάξκαθα (Byerly et al. 2007).  

Τα καθξάο δξάζεο ελέζηκα αληηςπρσζηθά, έρεη δεηρζεί φηη κεηψλνπλ 

ζεκαληηθά ηα πνζνζηά ππνηξνπήο ησλ ζπκπησκάησλ ηεο αζζέλεηαο (Kishimoto et al. 

2014) θαζψο επίζεο θαη φηη κέζσ απηψλ, πξαγκαηνπνηείηαη ζπλερφκελε ζεξαπεία 

θαζψο ε επζχλε κεηαθέξεηαη πιένλ ζηνπο ζεξάπνληεο ηαηξνχο. Ψζηφζν απηφ ην είδνο 

ηεο ζεξαπείαο ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηε κφλν ζε αζζελείο νη νπνίνη αδπλαηνχλ λα 

ζπκκνξθσζνχλ, φζν αλαθνξά ηε ζσζηή ιήςε ηεο απφ ηνπ ζηφκαηνο αγσγήο 

(Ascher-Svanum et al. 2009) θαη δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε αζζελείο κε νμεία 

πεξηζηαηηθά ζηα λνζνθνκεία ιφγν ηεο αξγήο δξάζεο ηνπο θαη ηεο θαζπζηέξεζεο 

εκθάληζεο ησλ ζπνηειεζκάησλ.   

Λφγσ ησλ παξαπάλσ, απνθαζίζακε λα πξνβνχκε ζε κηα κειέηε ζχγθξηζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ, ηεο ζεξαπείαο κε απφ ηνπ ζηφκαηνο αγσγή ζε ζρέζε κε ελέζηκα 

αληηςπρσζηθά. Τν δείγκα ηεο κειέηεο, αθνξνχζε αζζελείο πνπ είραλ δηαγλσζηεί κε 

ζρηδνθξέλεηα θαη είραλ λνζειεπηεί ζηα Δμσηεξηθά Ηαηξεία ηεο Χπρηαηξηθή θιηληθήο 

ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ Ησαλλίλσλ. Ζ κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε 
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ζπγθξίλνληαο ηα πνζνζηά λνζειείαο ησλ αζζελψλ απηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ζεξαπείαο 

ηνπο κε απφ ηνπ ζηφκαηνο αληηςπρσζηθά, ζε ζρέζε ηα πνζνζηά λνζειείαο κεηά ηελ 

ρνξήγεζε ελέζηκσλ αληηςπρσζηθψλ καθξάο δξάζεο.  

Τα ελέζηκα αληηςπρσζηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ήηαλ επξείαο γθάκαο, φζν 

αλαθνξά ηελ θχξηα δξαζηηθή νπζία ηνπο. Παξαηεξήζακε φηη φια ηα αληηςπρσζηθά 

νδήγεζαλ ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε ζηε λνζειεία ησλ αζζελψλ. Ψζηφζν νη 

ζπγθεθξηκέλνη αζζελείο ιάκβαλαλ είδε απφ ηνπ ζηφκαηνο αγσγή.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ε ζεξαπεία ησλ αζζελψλ κε καθξάο δξάζεο ελέζηκα 

αληηςπρσηηθά πνπ έρνπλ σο δξαζηηθή νπζία ηε ξηζπεξηδφλε, έρεη δεηρζεί φηη είλαη πην 

απνηειεζκαηηθά θαη κε ιηγφηεξν θφζηνο, απφ απηά πνπ έρνπλ σο δξαζηηθή νπζία ηελ 

αινπεξηδφλε (Wu et al. 2016). Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε αθνξνχζε δείγκα αζζελψλ 

πνπ πξνέθπςε απφ βάζε δεδνκέλσλ ηεο Ταηβάλ. Σπγθξίλνληαο ηε κείσζε ζηελ 

λνζειεία ησλ αζζελψλ πνπ ιάκβαλάλ αγσγή κε Rispera Consta θαη Aloperdin 

Decanoate, θάξκαθα πνπ έρνπλ σο βαζηθή δξαζηηθή νπζία ξηζπεξηδφλε θαη 

αινπεξηδφλε αληίζηνηρα, δελ παξαηεξήζακε θάπνηα νπζηαζηηθή κεηαβνιή ζηε δηθή 

καο κειέηε. Ψζηφζν ην δείγκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ αξθεηά κηθξφηεξν (n= 18, 

ζπγθξηλφκελν κε n=13060 αζζελψλ ζηελ άιιε κειέηε). Ζ κειέηε ζε κεγαιχηεξν 

αξηζκφ αζζελψλ ζην κέιινλ, πνπ ζα αθνξνχζε ίζσο δείγκα απφ φιε ηε ρψξα, ζα 

κπνξνχζε λα επηθέξεη ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα πνπ λα έρνπλ κηα επηπιένλ 

κεηαβιεηή, ην θφζηνο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο, ζπγθξηηηθά ζηηο 

δχν ρψξεο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, απνηειέζκαηα κειεηψλ πνπ ζπγθξίλνπλ ηε ζεξαπεία 

ησλ αζζελψλ πνπ έιαβαλ απφ ηνπ ζηφκαηνο αγσγή ζε ζρέζε κε ελέζηκα 

αληηςπρσζηθά κε βαζηθή δξαζηηθή νπζία ξηζπεξηδφλε ή παιηπεξηδφλε δε 

ππνδηθλχνπλ ζαθή δηαθνξά. Ζ κειέηε αθνξνχζε αζζελείο πνπ είραλ δηαγλσζηεί 

πξφζθαηα κε ζρηδνθξέλεηα (Kishimoto et al. 2014). Σηε δηθή καο κειέηε ππήξμε 

ζαθήο θαη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθή βειηίσζε ζηε ζεξαπεία ησλ αζζελψλ πνπ έιαβαλ 

αγσγή κε Xeplion θαη Rispera Consta, θάξκαθα κε βαζηθή δξαζηηθή νπζία 

παιηπεξηδφλε θαη ξηζπεξηδφλε αληίζηνηρα. Ψζηφζν ηα δηθά καο απνηειέζκαηα 

αθνξνχζαλ αζζελείο πνπ είδε είραλ ιάβεη ζην παξειζφλ θάπνηνπ είδνπο ζεξαπεία κε 

απφ ηνπ ζηφκαηνο αληηςπρσζηθά. Ζ απφθηεζε ζηνηρείσλ γηα ηελ ζεξαπεία αζζελψλ 

κε καθξάο δξάζεο ξηζπεξηδφλε ή παιηπεξηδφλε ρσξίο νη αζζελείο λα έρνπλ ιάβεη 

θάπνηα απφ ηνπ ζηφκαηνο αγσγή ζην παξειζφλ, ζα κπνξνχζε ζην κέιινλ λα 

μεθαζαξίζεη ην ηνπίν, φζν αλαθνξά ηελ πξσηνγελή εηζαγσγή ησλ αζζελψλ.  
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Αθνινχζσο, κηα κειέηε πνπ αλαιχεη ηελ επίδξαζε θαξκάθσλ κε δξαζηηθή 

νπζία παιηπεξηδφλε ζε ζρέζε κε απφ ηνπ ζηφκαηνο αγσγή, ππνζηεξίδεη θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα ζηε ζεξαπεία ησλ αζζελψλ (Hargarter et al. 2015). Tα ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα, έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε απηά ηεο παξνχζαο κειέηεο, φζν αλαθνξά 

ηε ζεξαπεία αζζελψλ κε Xeplion, θάξκαθν κε δξαζηηθή νπζία ηε παιηπεξηδφλε.  

Δλ θαηαθιείδη, ζηε κειέηε καο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά γηα πξψηε θνξά, ε 

κεγάιε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο καθξάο δξάζεο ελέζηκεο αληηςπρσζηθήο αγσγήο ζε 

αζζελείο πνπ έρνπλ δηαγλσζηεί κε ζρηδνθξέλεηα. Οη ζεξάπνληεο ηαηξνί είραλ 

απνπεηξαζεί ζην παξειζφλ λα ζεξαπεχζνπλ φινπο ηνπο αζζελείο πνπ κειεηήζεθαλ κε 

απφ ηνπ ζηφκαηνο αληηςπρσζηθή αγσγή. Ψζηφζν απηή ε κέζνδνο ζεξαπείαο δελ 

βξέζεθε λα είλαη απνηειεζκαηηθή, θαζψο ππήξμε ππνηξνπή ηεο λφζνπ θαη 

επαλαλνζειείαο, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εμεηάζζεθαλ. Καζψο ηα απνηειέζκαηα 

αθνξνχλ κηα επξεία γθάκα αληηςπρσζηθψλ θαξκάθσλ, κε δηαθνξεηηθέο βαζηθέο 

δξαζηηθέο νπζίεο, ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε κε αξθεηά κεγάιε ζηγνπξηά φηη ε 

ζεξαπεία κε καθξάο δξάζεο ελέζηκα αληηςπρσζηθά ππεξηεξεί έλαληη ηεο απφ ηνπ 

ζηφκαηνο αγσγήο γηα ηε ζεξαπεία ηεο ζρηδνθξέλεηαο.  

 

6.2. Αμηνιόγεζε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο 

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξνχζε δείγκα αζζελψλ κε ζρηδνθξέλεηα πνπ είραλ 

λνζειεπηεί ζηα Δμσηεξηθά Ηαηξεία ηεο Χπρηαηξηθή θιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ 

λνζνθνκείνπ Ησαλλίλσλ. Τν δείγκα πξνήιζε απφ φινπο ηνπο αζζελείο αλεμάξηεηνπ 

ειηθίαο θαη θχινπ. Δπίζεο φινη νη αζζελείο είραλ ιάβεη ζην παξειζφλ αληηςπρσζηθή 

ζεξαπεία απφ ηνπ ζηφκαηνο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ην είδνο θαη ε βαζηθή 

δξαζηηθή νπζία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαξκάθσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε 

πεξηιακβάλεη ζρεηηθά αζθαιή ζπκπεξάζκαηα φζν αλαθνξά ην είδνο ηεο εξψηεζεο 

πνπ ηέζεθε.  

Τα απνηειέζκαηα ζην κέιινλ ζα κπνξνχζαλ λα δηεξεπλεζνχλ θαη λα 

πεξηιακβάλνπλ αξθεηέο θαη δηαθνξεηηθέο ζπκπιεξσκαηηθέο παξακέηξνπο. 

Παξάδεηγκα απνηειεί ην λα ζπκπεξηιεθζεί κεγαιχηεξν δείγκα αζζελψλ απφ 

δηάθνξεο ςπρηαηξηθέο θιηληθέο ηεο ρψξαο. Δπίζεο ε δηάθξηζε ηνπ θχινπ ζα κπνξνχζε 

λα πξνζθέξεη λέεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμέιημε ηεο ζεξαπείαο ηεο αζζέλεηαο ζε άληεο 

θαη γπλαίθεο. Φπζηθά ν δηαρσξηζκφο ησλ αζζελψλ κε βάζε ηελ ειηθία ηνπο, ζα 
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πξνζέθεξε λέεο γλψζεηο, ηφζν γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θαξκάθσλ φζν θαη 

γηα ηελ κεηέπεηηα εμέιημε ηεο λφζνπ.  

Τν δήηεκα ηνπ αλ ζα έπξεπε ε ελέζηκε καθξάο δξάζεο αληηςπρσηηθή 

ζεξαπεία λα μεθηλά κέζα ζηα πξψηα έηε απφ ηελ έλαξμε ηεο λφζνπ κεηά απφ ηηο 

πξψηεο ππνηξνπέο, ψζηε λα απνθεχγνληαη επηπιένλ λνζειείεο, απψιεηα εξγαζίαο 

αιιά θαη επηδείλσζε ηεο θιηληθήο εηθφλαο ηνπ αζζελνχο απαζρνιεί έληνλα ηελ 

ςπρηαηξηθή θνηλφηεηα ηα ηειεπηαία ρξφληα. Βεβαίσο, ελαιιαθηηθή πξφηαζε απνηειεί 

θαη ε απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξήγεζε αληηςπρσηηθήο αγσγήο κε δπλαηφηεηα 

παξαθνινχζεζεο ησλ επηπέδσλ ηνπ ρνξεγνχκελνπ θαξκάθνπ ζην αίκα, φηαλ ππάξρεη 

ε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο απφ ην Δξγαζηήξην. Θα ήηαλ ελδηαθέξνπζα κηα ζχγθξηζε 

ησλ δχν κεζφδσλ, κηα πνπ θαη ε δεχηεξε ειέγρεη ηε ιήςε ηνπ θαξκάθνπ ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη ελέζηκε ζεξαπεία.  

 

6.3. Πξνηάζεηο γηα εθαξκνγή 

 

Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα πξνθχπηεη ε ζεκαληηθή κείσζε ζηελ 

ππνηξνπή ησλ ζπκπησκάησλ αζζελψλ κε ζρηδνθξέλεηα κεηά απφ ρνξήγεζε καθξάο 

δξάζεο ελέζηκεο αληηςπρσηηθήο αγσγήο. Με βάζε απηνχ πξνηείλνπκε φηη ε αιιαγή 

ζηνλ ηξφπν ζεξαπείαο ηεο αζζέλεηαο θαη ε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ αζζελψλ πνπ 

ιακβάλνπλ απφ ηνπ ζηφκαηνο αγσγή κε αληηςπρσζηθά, ζα κπνξνχζε λα έρεη πνιιά 

νθέιε ηφζν ζηνπ ίδηνπο ηνπο αζζελείο φζν θαη ζηελ θνηλσλία. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

αζζελή, κεηψλνληαο ζεκαληηθά ηελ ππνηξνπή ηεο λφζνπ θαη θαη’ επέθηαζε ηε ζπρλή 

λνζειεία ζηηο ςπρηαηξηθέ θιηληθέο, ζα πξνζέθεξε ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα, ηνλ ηξφπν δσήο θαη ηελ θνηλσληθνπνίεζε. Δπηπξνζζέησο ηα 

νηθνλνκηθά νθέιε ζα ήηαλ κεγάια, αθνχ ζα κεησλφηαλ ζεκαληηθά ηα πνζά πνπ 

δαπαλψληαη γηα ηε ζπλνιηθή λνζειεία ησλ αζζελψλ κε ζρηδνθξέλεηα.  
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7.2. Επξεηήξην Πηλάθσλ 

 

Πίλαθαο 1. Απνηειέζκαηα ζηε ζπρλφηεηα λνζειείαο ησλ αζζελψλ πξηλ θαη κεηά ηελ 

ελέζηκε ρνξήγεζε ηνπ αληηςπρσζηθνχ θαξκάθνπ Xeplion.  

Πίλαθαο 2. Απνηειέζκαηα ζηε ζπρλφηεηα λνζειείαο ησλ αζζελψλ πξηλ θαη κεηά ηελ 

ελέζηκε ρνξήγεζε ηνπ αληηςπρσζηθνχ θαξκάθνπ Risperdal consta.  

Πίλαθαο 3. Απνηειέζκαηα ζηε ζπρλφηεηα λνζειείαο ησλ αζζελψλ πξηλ θαη κεηά ηελ 

ελέζηκε ρνξήγεζε ηνπ αληηςπρσζηθνχ θαξκάθνπ Aloperdin decanoate.  

Πίλαθαο 4. Απνηειέζκαηα ζηε ζπρλφηεηα λνζειείαο ησλ αζζελψλ πξηλ θαη κεηά ηελ 

ελέζηκε ρνξήγεζε ηνπ αληηςπρσζηθνχ θαξκάθνπ ZypAdhera.  

Πίλαθαο 5. Απνηειέζκαηα ζηε ζπρλφηεηα λνζειείαο ησλ αζζελψλ πξηλ θαη κεηά ηελ 

ελέζηκε ρνξήγεζε ηνπ αληηςπρσζηθνχ θαξκάθνπ Clopixol Depot.  

Πίλαθαο 6. Απνηειέζκαηα ζηε ζπρλφηεηα λνζειείαο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ.  

Πίλαθαο 7. Απνηειέζκαηα ζηε ζπρλφηεηα λνζειείαο αζζελψλ κε ειηθία κεγαιχηεξε 

ή κηθξφηεξε ησλ 40 εηψλ.  
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7.3. Επξεηήξην Εηθόλσλ 

 

Εηθόλα 1. Ο αξηζκφο ησλ λνζειεηψλ ησλ αζζελψλ κε ζρηδνθξέλεηα, κεηψλεηαη 

ζεκαληηθά κεηά ηε ζεξαπεία κε ην ελέζηκν αληηςπρσζηθφ Xeplion. 

 

Εηθόλα 2. Ο αξηζκφο ησλ λνζειεηψλ ησλ αζζελψλ κε ζρηδνθξέλεηα, κεηψλεηαη 

ζεκαληηθά κεηά ηε ζεξαπεία κε ην ελέζηκν αληηςπρσζηθφ Risperdal consta. 

 

Εηθόλα 3. Ο αξηζκφο ησλ λνζειεηψλ ησλ αζζελψλ κε ζρηδνθξέλεηα, κεηψλεηαη 

ζεκαληηθά κεηά ηε ζεξαπεία κε ην ελέζηκν αληηςπρσζηθφ Aloperdin decanoate. 

 

Εηθόλα 4. Ο αξηζκφο ησλ λνζειεηψλ ησλ αζζελψλ κε ζρηδνθξέλεηα, κεηψλεηαη 

ζεκαληηθά κεηά ηε ζεξαπεία κε ην ελέζηκν αληηςπρσζηθφ ZypAdhera. 

 

Εηθόλα 5. Ο αξηζκφο ησλ λνζειεηψλ ησλ αζζελψλ κε ζρηδνθξέλεηα, δελ επεξεάδεηαη 

ζεκαληηθά κεηά ηε ζεξαπεία κε ην ελέζηκν αληηςπρσζηθφ Clopixol depot. 

 

Εηθόλα 6. Ο αξηζκφο ησλ λνζειεηψλ ησλ αζζελψλ κε ζρηδνθξέλεηα, κεηψλεηαη 

ζεκαληηθά κεηά ηε ζεξαπεία κε ην ελέζηκα αληηςπρσζηθά καθξάο δξάζεο. 

 

Εηθόλα 7. Γηάγξακκα πίηαο πνπ παξνπζηάδεη ηα πνζνζηά λνζειείαο ησλ αζζελψλ 

θαηά ηε δηάξθεηα απφ ηνπ ζηφκαηνο αγσγήο κε αληηςπρσζηθά ζε ζρέζε κε ηελ 

ελέζηκε ρνξήγεζε απηψλ.  
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7.4. Παξάξηεκα 

 

Σην παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη ηα νιηθά ζπιεγρζέληα δεδνκέλα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο κειέηεο. 



Δηάγλσζε Αξηζκόο λνζειεηώλ Φάξκαθν Δνζνινγία Ηκεξνκελία Σπρλόηεηα Παξαηεξήζεηο 

 Οιηθόο Πξίλ  Μεηά   1
εο

 

εηζαγσγήο 

1
εο

 

ρνξήγεζεο 

  

F.20 5 3 2 Xeplion 150 mg 4/2/13 4/7/14 Κάζε κήλα Υπεξρνιεζηεξηλαηκία 

F.20 3 3 0 Xeplion 150 mg 11/5/07 6/18/16 Κάζε κήλα  

F.20 4 4 0 Xeplion 150 mg 11/5/07 6/18/16 Κάζε κήλα  

F.20 11 11 0 Xeplion 150 mg 10/8/03 1/9/17 Κάζε κήλα Σαθραξψδεο 

δηαβήηεο 

F.20 4 4 0 Xeplion 150 mg 12/9/14 12/2/16 Κάζε κήλα  

F.20 1 1 0 Xeplion 150 mg 6/25/14 6/25/14 Κάζε κήλα  

F.20 1 1 0 Xeplion 150 mg 8/7/15 9/16/15 Κάζε κήλα  

F.31 1 1 0 Xeplion 150 mg  11/16/15 Κάζε κήλα  
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Δηάγλσζε Αξηζκόο λνζειεηώλ Φάξκαθν Δνζνινγία Ηκεξνκελία Σπρλόηεηα Παξαηεξήζεηο 

 Οιηθόο Πξίλ  Μεηά   1
εο

 

εηζαγσγήο 

1
εο

 

ρνξήγεζεο 

  

F.20 1 1 0 Risperdal 

consta 

50 mg 12/9/15 6/7/15 Κάζε 15 

εκέξεο 

CA Ήπαηνο  

F.20 5 5 0 Risperdal 

consta 

50 mg  6/21/06 Κάζε 15 

εκέξεο 

 

F.23 6 6 0 Risperdal 

consta 

50 mg 10/16/05 3/8/12 Κάζε 15 

εκέξεο 

 

F.20 1 1 0 Risperdal 

consta 

50 mg 11/12/08 1/29/15 Κάζε 15 

εκέξεο 

 

F.20 5 3 2 Risperdal 

consta 

50 mg 7/31/02 6/26/07 Κάζε 15 

εκέξεο 

 

F.20 3 2 1 Risperdal 

consta 

50 mg 2/6/08 8/5/15 Κάζε 15 

εκέξεο 
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Δηάγλσζε Αξηζκόο λνζειεηώλ Φάξκαθν Δνζνινγία Ηκεξνκελία Σπρλόηεηα Παξαηεξήζεηο 

 Οιηθόο Πξίλ  Μεηά   1
εο

 

εηζαγσγήο 

1
εο

 

ρνξήγεζεο 

  

F.20 8 8 0 Aloperdin 

decanoate 

3 ml  3/2/05 6/16/06 Κάζε κήλα Υπέξηαζε 

F.20 2 2 0 Aloperdin 

decanoate 

3 ml 4/16/98 6/16/04 Κάζε κήλα  

F.20 2 2 0 Aloperdin 

decanoate 

3 ml 5/12/03 2/11/11 Κάζε κήλα  

F.20 3 3 0 Aloperdin 

decanoate 

3 ml 10/13/08 4/24/14 Κάζε κήλα Σαθραξψδεο 

δηαβήηεο 

F.20 11 7 4 Aloperdin 

decanoate 

3 ml 6/28/84 9/10/07 Κάζε κήλα  

F.20 8 6 2 Aloperdin 

decanoate 

3 ml 6/20/89 5/28/98 Κάζε κήλα  

F.20 15 12 3 Aloperdin 

decanoate 

3 ml+ 1ml 4/25/90 12/5/14 Κάζε κήλα Υπέξηαζε 

F.20 6 6 0 Aloperdin 

decanoate 

1ml 10/30/02 7/20/03 Κάζε κήλα  
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F.20 12 11 1 Aloperdin 

decanoate 

3 ml 5/6/92 6/17/16 Κάζε κήλα Σαθραξψδεο 

δηαβήηεο 

F.20 2 2 0 Aloperdin 

decanoate 

3 ml 11/16/07 3/19/14 Κάζε κήλα  

F.20 19 19 0 Aloperdin 

decanoate 

3 ml+ 1ml  11/27/12 Κάζε κήλα  
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Δηάγλσζε Αξηζκόο λνζειεηώλ Φάξκαθν Δνζνινγία Ηκεξνκελία Σπρλόηεηα Παξαηεξήζεηο 

 Οιηθόο Πξίλ  Μεηά   1
εο

 

εηζαγσγήο 

1
εο

 

ρνξήγεζεο 

  

F.20 6 6 0 ZypAdhera 405 mg 2/22/06 4/2/13 Κάζε κήλα  

F.20 1 1 0 ZypAdhera 405 mg 6/1/11 6/7/15 Κάζε κήλα  

F.20 2 2 0 ZypAdhera 405 mg 11/16/04 2/28/14 Κάζε κήλα  

F.20 3 3 0 ZypAdhera 405 mg 5/27/14 7/9/14 Κάζε κήλα Υπεξρνιεζηεξηλαηκία 

F.20 3 3 0 ZypAdhera 405 mg 11/2/13 1/7/16 Κάζε κήλα  

F.23 1 1 0 ZypAdhera 405 mg 5/25/16 6/6/16 Κάζε κήλα  

F.20 2 2 0 ZypAdhera 405 mg 3/11/14 2/1/17 Κάζε κήλα Σαθραξψδεο 

δηαβήηεο 

F.20 3 3 0 ZypAdhera 405 mg  8/11/16 Κάζε κήλα  

F.20 2 2 0 ZypAdhera 405 mg  8/12/16 Κάζε κήλα  

F.20 4 4 0 ZypAdhera 405 mg  11/16/15 Κάζε κήλα Σαθραξψδεο 

δηαβήηεο 
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Δηάγλσζε Αξηζκόο λνζειεηώλ Φάξκαθν Δνζνινγία Ηκεξνκελία Σπρλόηεηα Παξαηεξήζεηο 

 Οιηθόο Πξίλ  Μεηά   1
εο

 

εηζαγσγήο 

1
εο

 

ρνξήγεζεο 

  

F.31 1 1 0 Clopixol 

depot 

200 mg 4/20/15 10/20/15 Κάζε κήλα Σαθραξψδεο 

δηαβήηεο 

F.20 5 5 0 Clopixol 

depot 

200 mg 2/15/06 7/9/13 Κάζε κήλα Χσξίαζε 

 


