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Ψυχωσική συνδρομή
 Η ψύχωση αντιστοιχεί σε ένα σύνδρομο αποτελούμενο από: 
 i) Παραληρητικές ιδέες και από 
 ii) Δ/χές της αντίληψης, δηλαδή από ψευδαισθήσεις (ή/και παραισθήσεις)* 

 Με άλλα λόγια, η ψύχωση μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύνολο συμπτωμάτων, 
βάσει των οποίων:

1. Οι νοητικές λειτουργίες ενός ατόμου (cognitive functions),
2. Η συναισθηματική αποκρισιμότητά του ως προς τα ερεθίσματα που 

προέρχονται από το εσωτερικό και από το εξωτερικό περιβάλλον του 
οργανισμού, 

3. Η ικανότητά του να αναγνωρίζει την αντικειμενική πραγματικότητα, 
4. Η ικανότητα κατανόησης του λόγου, δόμησης και εκφοράς αυτού, όπως και 
5. Η ικανότητα δόμησης σχέσεων με τους άλλους, 
                                                                              παρουσιάζουν σημαντικά ελλείμματα.

 Τυπολογίες ψυχωσικής συνδρομής:
 Μη συναισθηματική ψύχωση  (Σχιζοφρένεια)
 Συναισθηματική ψύχωση                                                                                          

(Διπολική διαταραχή και άλλες συναισθηματικές ψυχώσεις)
 Ναρκισσιστική ψύχωση (Διαταραχή προσωπικότητας Cluster B)

*Stephen M. Stahl, Psicofarmacologia essenziale, II Edizione, Basi neuroscientifiche e applicazioni pratiche, Torino (2002)



Όψιμη δυσκινησία
 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 

Fifth Edition (DSM-V) 
(American Psychiatric Association, 2013)

 Ορίζεται  ως  μια  κινητική  διαταραχή  επαγόμενη  από 
φαρμακολογικές  δραστικές  ουσίες  η  οποία  είναι 
δυνατόν να εκδηλωθεί έπειτα από μικρής διάρκειας ή 
μακράς διάρκειας χρήσης φαρμάκων, όπως και μετά 
από διακοπή,  αλλαγή,  ή μείωση  της  δοσολογίας  των 
φαρμάκων.  Σε  όλες  τις  περιπτώσεις,  η  όψιμη 
δυσκινησία θα πρέπει να επικρατεί  για τουλάχιστον  1 
μήνα μετά από τη διακοπή του φαρμάκου εφόσον έχει 
τεθεί  εξ’αρχής  η  υπόθεση  διάγνωσης  της  όψιμης 
δυσκινησίας (Cornett et al, 2017).



Ψυχωσική συνδρομή
(Προσδι)Ορισμός, ιστορικά δεδομένα & 

φαρμακολογική θεραπεία



Οι πέντε διαστάσεις 
της ψυχωσικής συμπτωματολογίας*

 Τα συμπτώματα της ψύχωσης και 
των ψυχωσικόμορφων δ/χών, 
διαχωρίζονται σε πέντε διαστάσεις:

 Γνωσιακού τύπου συμπτώματα
 Αρνητικά συμπτώματα
 Θετικά συμπτώματα
 Συμπτώματα έντονης 

ευερεθιστότητας και 
επιθετικότητας

 Συμπτώματα κατάθλιψης και 
(ψυχωσικού) άγχους

*Stephen M. Stahl, Psicofarmacologia essenziale, II Edizione, Basi neuroscientifiche e applicazioni pratiche, Torino (2002)



Τροποποιήσεις του εγκεφαλικού ιστού 
στη σχιζοφρένεια*

*Lynn E. Delisi et al., 2006



Ο προσδι(ορισμός) της νόσου.
Από την “Πρώιμη άνοια” στη “Σχιζοφρένεια” 

Benedict A. Morel 
(1809-1873)

Emil Kraepelin
 (1856-1926) 

Eugen Bleurer 
(1857-1939)



Εγκέφαλος, Νους και επίλυση απλών και σύνθετων 
προβλημάτων επιβίωσης

Από το υγιές έως το παθολογικό (ψύχωση)



Υγιές φάσμα vs ψυχωσικό φάσμα
 Υγιές άτομο:
 Κατάλληλη επεξεργασία δεδομένων σε επίπεδο 

γνωσιακών λειτουργιών

 Κατάλληλη αποκρισιμότητα ως  προς  το 
stress, σε επίπεδο συναισθήματος

 Κατάλληλη αντίληψη των  αισθητηριακών 
δεδομένων

 Ιδέες  οι οποίες ερμηνεύουν με ορθό τρόπο το 
περιβάλλον  του,  βάσει  της  αποδοτικότητας 
της συνειρμικής λογικής & του συναισθήματος

 Αποδοτικό  λόγο  (σε  επίπεδο  αντίληψης  και   
δόμησης/έκφρασης του)

 Κατάλληλη λειτουργικότητα σε  όλους  τους 
τομείς  της  ζωής  του  (σε  επίπεδο 
αυτοφροντίδας,  στο  επίπεδο  του  εργασιακού 
τομέα, σε επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων)

 Πάσχων από ψύχωση:
 Μη αποδοτική και μη κατάλληλη επεξεργασία 

δεδομένων σε επίπεδο γνωσιακών λειτουργιών

 Μη κατάλληλη αποκρισιμότητα ως προς το 
stress, σε επίπεδο συναισθήματος

 Δ/χές της αντίληψης  

 Παραληρητικές Ιδέες  οι οποίες ερμηνεύουν με 
τρόπο στρεβλό το περιβάλλον του, βάσει της 
αποδοτικότητας της συνειρμικής λογικής & 
συναισθήματος

 Μη αποδοτικό λόγο (σε επίπεδο αντίληψης και  
δόμησης/έκφρασης του)

 Ελλειμματική λειτουργικότητα σε όλους τους 
τομείς της ζωής του (σε επίπεδο αυτοφροντίδας, 
στο επίπεδο του εργασιακού τομέα, σε επίπεδο 
διαπροσωπικών σχέσεων)



Γνωσιακές λειτουργίες & Συναίσθημα
Νευρωνικά κυκλώματα και συμπτωματολογία της ψύχωσης

 Δεδομένα από τον τομέα της Ψυχολογίας:                                                 
Daniel Kahnemann & Amos Tversky (1979):                                       
Prospect theory                                                      
[Nobel Prize in Economics (2002)].

 Δεδομένα από τον τομέα Νευρολογίας:                                                  
Antonio Damasio [Iowa University]

 Δεδομένα από τον τομέα της Γενετικής 
Ψυχιατρικής:                                                  
Bitsios’ Lab (Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο 
Κρήτης)



Mesocortical & Mesolymbic dopamine 
pathways

Dopaminergic hypothesis of Schizophrenia
Οι ντοπαμινεργικές οδοί



Mesocortical & Mesolymbic 
dopamine pathways

Δεδομένα από τον τομέα της Ψυχολογίας



Prospect theory
(Nobel prize in Economics, 2002)

Διαδικασία λήψης αποφάσεων



Mesocortical & Mesolymbic 
dopamine pathways

Δεδομένα από τον τομέα της Νευρολογίας



Ελλείμματα στο συναίσθημα  
Τραύματα στον εγκέφαλο

Antonio Damasio

Antonio Damasio

Phineas Gage

Antoine Bechara



Iowa Gambling Task

Φυσιολογικά άτομα                                Ασθενείς με βλάβη 
                                                               στους μετωπιαίους λοβούς

Τα φυσιολογικά άτομα, τα οποία 
αποτελούν το λεγόμενο δείγμα 
ελέγχου, προτιμούν τις τράπουλες Γ 
και Δ. Αντιθέτως, οι ασθενείς με 
βλάβη στους μετωπιαίους λοβούς 
προτιμούν τις τράπουλες Α και Β. Οι 
διαφορές στην απόδοση των δύο 
ομάδων είναι στατιστικά σημαντικές 



Mind – Body problem
René Descartes vs Baruch Spinoza



Mind – Body problem & Ψύχωση



Τραύματα στον εγκέφαλο ≈ γονοτυπική ευαλωτότητα 
για την ψύχωση



Mesocortical & Mesolymbic dopamine pathways
Δεδομένα από τον χώρο της Γενετικής Ψυχιατρικής

Bitsios’ Lab

Μπίτσιος Παναγιώτης   Ρούσσος Παναγιώτης

Πασπαράκης Μανώλης  Κοίλιαρη Ερασμία



Foxp2, Περιοχή Broca, 
λόγος και ανθρώπινος πολιτισμός



FOXP2 rs1358278 A/G INTRO
 FOXP2

 Αυτισμός (Gong et al., 2004; Li et al., 2005)
 ΔΕΠΥ (Ribases et al., 2012)
 Σχιζοφρένεια (Tolosa et al., 2010; Sanjuán et al., 2006; Spaniel et al., 2011).
 

 Τα ελλείμματα στο λόγο και στην εστίαση της προσοχής, η ανικανότητα ελέγχου των 
παρορμήσεων και η δυσλειτουργία των νευρωνικών κυκλωμάτων που συνδέουν τον 
φλοιό με τα βασικά γάγγλια αποτελούν κύρια χαρακτηριστικά των προαναφερόμενων 
διαταραχών. 

 Ο αυτισμός και η σχιζοφρένεια μοιράζονται συναισθηματική επιπέδωση.
 ΥΠΟΘΕΣΗ

 Το  αλλήλιο  κινδύνου  G  θα  επηρέαζε  αρνητικά  τις  γνωσιακές  λειτουργίες,  την 
λεκτική ικανότητα για έκφραση και αντίληψη των συναισθημάτων, με ενδεχόμενα 
ανιχνεύσιμα αποτελέσματα στο τέστ λήψης συναισθηματικών αποφάσεων.

 Χωρίς υπόθεση για τον ρόλο του αλληλίου στην συναισθηματική αποκρισιμότητα 
όπως  την  μετρήσαμε  με  το  παράδειγμα  της  τροποποίησης  του  ανακλαστικού 
αιφνιδιασμού από συναισθηματικές εικόνες.



FOXP2 rs1358278 A/G – Πληθυσμός – Γονοτύπηση – Στατιστική 
Ανάλυση

 829 άρρενες από την έρευνα LOGOS
 Γονοτυπική Κατανομή: AA:  437, AG:  322, GG: 70, 
 Συχνότητες αλληλίων:  A 1196, G 462 και MAF:  27.8%
 Η γονοτυπική κατανομή ήταν σύμφωνη με τις προσδοκίες κατά Hardy - Weinberg 

(p = 0.5). 

    A/A A/G G/G P 
value

Δημογραφικά
στοιχεία

Μέγεθος δείγματος 437 322 70  
Ηλικία (έτη)a

22.5  3.9 22.3  3.7 23.13.8 >0.25
IQ Raven’s raw scorea

113.7  10.2 114.2  11  112.9  12.2 >0.26
Καπνιστές/Μη καπνιστέςb

183/254 137/185 40/30 =0.06
Καπνιστές: Τσιγάρα/ημέρα

16.5  8.4 15.3  8.2 17.1  8.5 > 0.29
Βασική 

συναισθηματική 
κατάσταση  (VAS)

Άγχοςa 2.54±1.7 2.13±1.6 2.26±1.4 >0.2
Δυσφορία 2.00±1.2 2.02±1.2 2.16±1.1 >0.7
Εγρήγορση 4.99±0.9 5.12±1.0 4.87±1.1 >0.3

Βασικό startlea   124.28 ± 80.1 118.39 ± 74.6  125.05 ± 80.1 >0.7
a Μη-παραμετρική Kruskal-Wallis ανάλυση (μη κανονική κατανομή), b X2 σύγκριση



Spatial Working Memory

* **   ***
*

***

*  P <0.05
***P <0.001***

*

 *** ***



Λήψη συναισθηματικών αποφάσεων IGT
Οι  ομοζυγώτες  G/G 
έτειναν  να  έχουν 
περισσότερες  επιλογές 
από  τις  ασφαλείς 
τράπουλες, αλλά αυτό το 
αποτέλεσμα  δεν  ήταν 
σημαντικό  πιθανότατα 
λόγω του «αλεξιθυμικού 
προφίλ»  των 
ομοζυγωτών  G/G,  οι 
οποίοι  στην  τέταρτη 
χρονική περίοδο προς το 
τέλος  του τεστ άλλαξαν 
πρόσκαιρα  την 
στρατηγική  τους 
παίζοντας επικίνδυνα. 



Picture viewing 105-dB PULSE

Startle Reflex



Αλεξιθυμία για n=322 (ΑΑ:173, ΑG:122, GG: 28)

*

*
*

* *



Σημαντική τάση των ομοζυγωτών για το 
επικίνδυνο αλλήλιο G, να εμφανίζονται 
εντονότερα διεγερμένοι τόσο από τις 
ευχάριστες όσο και από τις δυσάρεστες 
εικόνες.

Χωρίς σημαντικές διαφορές

 * *

IAPS & Emotion  



Affective Startle για n=315 (Α/Α: 169, Α/G:119, G/G:27)  



 1η μελέτη των επιπτώσεων του FOXP2 rs1358278 στις επιτελικές 
λειτουργίες,  συναισθηματική  γλωσσική  έκφραση  και 
συναισθηματική αποκρισιμότητα.

 To επικίνδυνο αλλήλιο G σχετίζεται δοσοεξαρτώμενα
 με χειρότερη επίδοση στην χωρική μνήμη εργασίας αλλά όχι 

στην  μνήμη  ή  σε  άλλες  επιτελικές  λειτουργίες  (όπως  σε 
knock-out mice Bacon et al., 2014).

 Αλεξιθυμικό προφίλ στο IGT & TAS-20

 Αύξηση  του  startle  κατά  τη  θέαση  θετικών  εικόνων  που  ήταν 
ανάλογη  της  αλεξιθυμίας  και  του  υποκειμενικού  SAM  arousal 
score.

 Συναισθηματική  ανταπόκριση  που  δείχνει  να  επηρεάζεται  από 
την  ένταση  του  ερεθίσματος/εικόνας  παρά  από  την 
συναισθηματική της χροιά.



Brain & Mind
Hardware & Software

Γνωσιακές λειτουργίες & Συναίσθημα (in deficit)
Ψύχωση – Σύνοψη I

Η ψυχωσική συνδρομή υπό τη μορφή 
της μη συναισθηματικής, αλλά και υπό 
τη  μορφή  της  συναισθηματικής 
ψύχωσης,  η  οποία  από  το  έτος  2002 
στην  Ιαπωνία  ορίζεται  ως  “Σύνδρομο 
ελλειπούς  νοητικής  απαρτίωσης”* 
βασίζεται  σε  ισχυρό  γονιδιακό 
υπόστρωμα  το  οποίο  εντός  ενός 
πιθανοκρατικού  συστήματος    και  σε 
αλληλεπίδραση  μe  παράγοντες,  οι 
οποίοι δυνητικά επηρεάζουν (θετικά ή 
αρνητικά)  την  ανάπτυξη  του 
εγκεφαλικού  ιστού,  οδηγεί  τον 
εγκέφαλο  σε  ελλειμματική 
νευροανάπτυξη ή/και νευροεκφυλισμό 
με  αποτέλεσμα  την  ελλειμματική 
απόδοση  γνωσιακών  λειτουργιών  και 
συναισθήματος  (στο  νου)  που  σε 
συνδυασμό  οδηγούν  στην  εκδήλωση 
των βασικών συμπτωμάτων της νόσου 
σε επίπεδο συμπεριφοράς.

Neutral monism:            Η 
ερμηνεία που προσεγγίζει 
καλύτερα τη φύση 
εγκεφάλου και νου?

* Παπαδημητρίου, Λιάππας, Λύκουρας, Σύγχρονη Ψυχιατρική, Αθήνα 
(2013)



Ψυχοφαρμακολογία
 Dopaminergic hypothesis of Schizofrenia



Η ανακάλυψη των αντιψυχωσικών φαρμάκων 
και η θεραπευτική παρέμβαση στο πεδίο των 

ψυχώσεων μέσω αυτών

Στον  τομέα  της  αναισθησιολογίας  ο  Henri 
Laborit  έχοντας  ως  στόχο  την  μείωση  της 
απαντητικότητας του οργανισμού στο stress 
υιοθέτησε  έναν  συνδυασμό  promethazine, 
pethidine  και  chlorpromazine,  κατά  τη 
διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων.            
Οι ασθενείς ήταν ήρεμοι, ικανοί να εκτελούν 
απλές  εντολές,  δίχως,  παράλληλα  να 
παρατηρούνται  σημαντικές  μεταβολές  της 
αρτηριακής τους πίεσης.                                
Ο Laborit ανέπτυξε περισσότερο τη μέθοδό 
του  και  κατέληξε  στο  ότι  η   
chlorpromazine  προσφέρει  προστασία 
στον οργανισμό, έναντι της τοξικότητας που 
προκαλείται  από  την  απαντητικότητα  του 
οργανισμού στο stress κατά τη διάρκεια της 
αναισθησίας  και  των  χειρουργικών 
επεμβάσεων.

Henri Laborit 
(1914-1995)



Η ανακάλυψη των αντιψυχωσικών φαρμάκων 
και η θεραπευτική παρέμβαση μέσω αυτών

Pier Deniker 
(1917-1998)

Jean Delay 
(1907-1987)

Paul Janssen 
(1926-2003)



Dopaminergic hypothesis of 
Schizophrenia

Οι ντοπαμινεργικές οδοί



Ο παρεμποδισμός των D-2 υποδοχέων ως 
μηχανισμός δράσης των κλασσικών αντιψυχωσικών

Η  θεραπευτική  δράση  των  τυπικών  (κλασσικών)  αντιψυχωσικών  φαρμάκων  οφείλεται  στον 
παρεμποδισμό των D-2 υποδοχέων των μετασυναπτικών νευρώνων στη μεσομεταιχμιακή οδό. 
Τα φάρμακα αυτά  μειώνουν  τα  επίπεδα  ντοπαμίνης,  άρα  την  υπερδραστηριότητα  αυτής  της 
οδού, άρα και τα θετικά συμπτώματα της ψύχωσης. 



Τα άτυπα αντιψυχωσικά φάρμακα (SDA)
 Τα κύρια χαρακτηριστικά, τόσο από φαρμακολογικής, όσο και 

από κλινικής άποψης των άτυπων αντιψυχωσικών φαρμάκων 
(SDA) είναι τα εξής:

 Τα  άτυπα  αντιψυχωσικά  έχουν  την  φαρμακολογική  ιδιότητα 
ανταγωνισμού  ως  προς  τους  υποδοχείς  2  Α  της 
σεροτονίνης  και  ως  προς  τους  υποδοχείς  D-2  της 
ντοπαμίνης,  ενώ  τα  τυπικά  αντιψυχωσικά  αποτελούν 
ανταγωνιστές αποκλειστικά και μόνον των D-2 υποδοχέων της 
ντοπαμίνης.

 Τα άτυπα αντιψυχωσικά προκαλούν σπανίως εξωπυραμιδικά 
συμπτώματα σε σχέση με τα τυπικά αντιψυχωσικά, ενώ είναι 
λιγότερο πιθανό να προκαλέσουν όψιμη δυσκινησία* σε σχέση 
με τα τυπικά αντιψυχωσικά.

 Τα άτυπα αντιψυχωσικά βελτιώνουν τα θετικά συμπτώματα 
έχοντας  ανάλογη  αποτελεσματικότητα  σε  σχέση  με  τα 
κλασσικά αντιψυχωσικά.

 * Σε έρευνα αποδεικνύεται ότι η επίπτωση όψιμης δυσκινησίας με 
λήψη ολανζαπίνης αντιστοιχεί στο 2.5% σε σύγκριση με ασθενείς 
οι οποίοι λαμβάνουν κλασσικά αντιψυχωσικά στους οποίους η 
επίπτωση αντιστοιχεί στο 5.5%.



Ο ανταγωνισμός σεροτονίνης-ντοπαμίνης και ο 
σεροτονινεργικός έλεγχος απελευθέρωσης της 

ντοπαμίνης στις τέσσερις βασικές ντοπαμινεργικές οδούς



Ο σεροτονινεργικός έλεγχος απελευθέρωσης της 
ντοπαμίνης στη μελαινοραβδωτή οδό



Αλληλεπιδράσεις σεροτονίνης και ντοπαμίνης στη 
μελαινοραβδωτή οδό.        

Η δράση των άτυπων αντιψυχωσικών



Τυπικά και άτυπα αντιψυχωσικά



Όψιμη δυσκινησία



Η όψιμη δυσκινησία και οι D-2 υποδοχείς της 
μελαινοραβδωτής οδού

 Στην  περίπτωση  κατά  την  οποία  οι  D-2 
υποδοχείς  είναι  υπό  καθεστώς 
παρεμποδισμού  επί  μακρόν  τότε  είναι 
πιθανή  η  εκδήλωση  μιας  υπερκινητικού 
τύπου  διαταραχής  της  κίνησης  η  οποία 
ονομάζεται όψιμη δυσκινησία. 

 Η όψιμη δυσκινησία, χαρακτηρίζεται από 
i) κινήσεις των μυών του προσώπου και της 
γλώσσας  [κινήσεις  οι  οποίες  ομοιάζουν  με 
την κίνηση συνεχούς μάσησης τροφής],  ii) 
προεκβολή  της  γλώσσας  και  iii) 
μορφασμούς  καθώς  και  iv)  από  κινήσεις 
των  άκρων  οι  οποίες  μπορεί  να  είναι 
ταχείες,  αιφνίδιας  έναρξης  ή  χορειακού 
τύπου*.

Η όψιμη δυσκινησία

*Stephen M. Stahl, Psicofarmacologia essenziale, II Edizione, Basi neuroscientifiche e applicazioni pratiche, Torino (2002)

Video/youtube



Η όψιμη δυσκινησία και οι D-2 υποδοχείς της 
μελαινοραβδωτής οδού

•Οι  D-2  υποδοχείς  γίνονται 
υπερ-ευαίσθητοι*  ή/και 
οδηγούνται  σε  up-regulation, 
ίσως εξαιτίας της προσπάθειας 
παράκαμψης  του 
παρεμποδισμού  αυτών  των 
υποδοχέων  στην  περίπτωση 
που ο τελευταίος επάγεται από 
τα κλασσικά αντιψυχωσικά.
•Η υπερ-ευαισθητοποίηση των 
D-2  υποδοχέων  μπορεί  να 
οδηγήσει  σε  άρση  του 
παρεμποδισμού  της  ωχράς 
σφαίρας  και  των 
υποθαλαμικών  πυρήνων 
(παρατηρείται  σε  διάφορες 
υπερκινητικού  τύπου 
διαταραχές) (Waln & Jancovic, 
2013).

*Hypersensitivity hypothesis 



Γονιδιακό υπόστρωμα και παράγοντες ρίσκου 
για την όψιμη δυσκινησία

 Γενετική παθοφυσιολογία:
 Μεταλλάξεις  του  γονιδίου  PIP5K2A 

[γονίδιο ισχυρής συσχέτισης με τη νόσο 
της σχιζοφρένειας, στο οποίο αποδίδεται 
προστατευτικός ρόλος συσχέτισης 
έναντι της νευροτοξικότητας η οποία 
οδηγεί σε εκδήλωση όψιμης 
δυσκινησίας]  συσχετίζονται  με  την 
εκδήλωση όψιμης δυσκινησίας.

 Η όψιμη δυσκινησία συσχετίζεται με 
τους πολυμορφισμούς του υποδοχέος 
D3  Ser9Gly      και  των  γονιδίων  των 
υποδοχέων serotonin 2A and 2C (υπερ
-ευαισθησία).

 BDNF  Val66Met  polymorphisms 
συσχετίζονται με την ανάπτυξη όψιμης 
δυσκινησίας  και  με  τη  σοβαρότητα 
εκδήλωσης  στους  πληθυσμούς  των 
Καυκάσιων  (υπόθεση  οξειδωτικού 
stress) (Cornett et al, 2017).

 Παράγοντες  ρίσκου  εκδήλωσης 
όψιμης δυσκινησίας:

 Συγχορήγηση τυπικών και άτυπων 
αντιψυχωσικών φαρμάκων

 Μεγαλύτερη ηλικία
 Γυναικείο φύλο 
 Α/α παθολογικής τροποποίησης του 

εγκεφαλικού ιστού ή κλινική εικόνα 
άνοιας ή ν. Parkinson.

 Εκδήλωση εξωπυραμιδικής συνδρομής
 Σακχαρώδης διαβήτης
 Τροποποιήσεις στο σώμα και στον 

εγκέφαλο σε συνάρτηση με την ηλικία.
 Δραστικές ουσίες οι οποίες 

χρησιμοποιούνται στη θεραπεία της ν. 
Parkinson μπορούν να προκαλέσουν 
όψιμη δυσκινησία.

 Αφρικανική φυλή (Cornett et al, 2017).



Φαρμακοεπαγόμενη όψιμη δυσκινησία



SSRIs, αγχολυτικά και όψιμη δυσκινησία

 SSRIs :

 Η  Fluoxetine  (Ladose),  πιο  ειδικά, 
είναι  δυνατόν  να  οδηγήσει  σε  όψιμη 
δυσκινησία  ή  σε  συμπτώματα 
παρόμοια.  Έχει  αναφερθεί  ότι  ακόμη 
και 1 έτος μετά την παύση της αγωγής 
(withdrawal syndrome) είναι δυνατόν 
να  εκδηλωθεί  συμπτωματολογία 
παραπέμπουσα σε όψιμη δυσκινησία.

 Η  χρήση  της  Sertraline  (Zoloft, 
Zolotrin),  είναι  δυνατόν  να  οδηγήσει 
σε  εκδήλωση  όψιμης  δυσκινησίας, 
ειδικά  σε  άτομα  μεγάλης  ηλικίας,  αν 
και  η  δραστική  ουσία  ενοχοποιείται 
και σε περιπτώσεις εφήβων ασθενών.

 Αγχολυτικά:

 Τα βαρβιτουρικά και οι αγωνιστές της 
GABA  συσχετίζονται  περισσότερο  με 
την εκδήλωση όψιμης δυσκινησίας.

 Η διατάραξη της ισορροπίας ανάμεσα 
στην  dopamine  και  στη  GABA   
συσχετίζεται με την  όψιμη δυσκινησία 
κατά τη λήψη αγχολυτικών.

 Η  αιφνίδια  διακοπή  βενζοδιαζεπινών 
και  το  στερητικό  σύνδρομο  αυτών 
οδηγούν  σε  “αναδυόμενη  λόγω 
στερητικού  συνδρόμου  δυσκινησία”*, 
μια  αναστρέψιμη  μορφή  δυσκινησίας 
(Cornett et al, 2017).

          *Συσχετίζεται με την hypersensitivity 
hypothesis 



Όψιμη δυσκινησία & MAOIs
 Παρεμποδιστές  της  μονοαμινοξειδάσης 

(MAOIs):  Χορηγούνται για την αντιμετώπιση 
της  κατάθλιψης  και  της  ν.  Parkinson. 
Παρεμποδίζουν  τον  μεταβολισμό  των 
μονοαμινών  και  σε  βάθος  χρόνου  είναι 
δυνατόν  να  οδηγήσουν  σε  αύξηση  ή  σε 
σταθεροποίηση των επιπέδων αυτών.

 Type  A  (MAOA)  &  Type  B  (MAOB): 
Εκφράζονται  στον  υποθάλαμο,  στον 
ιππόκαμπο και στην έλικα του προσαγωγίου. 

 MAOA: Εκφράζεται στο φλοιό.
 MAOB: Εκφράζεται στο ραβδωτό (dopamine-

rich area)  και  στην  ωχρά  σφαίρα  (globus 
pallidus). 

 Selegiline:  σχηματίζει  μη 
αναστρέψιμο  δεσμό,  κατά  τρόπο 
εκλεκτικό, μόνον με  την MAOB με 
αποτέλεσμα  να  αποδυναμώνει  τη 
δράση του ενζύμου. Συσχετίζεται με 
την  εκδήλωση  όψιμης  δυσκινησίας 
όταν συγχορηγείται με L-DOPA.

 Rasagiline:  εκλεκτικός  και  μη 
αναστρέψιμος  παρεμποδιστής  της 
MAOB,  συσχετίζεται  με  την 
εκδήλωση  όψιμης  δυσκινησίας, 
όμως,  η  δυσκινησία  είναι  λιγότερο 
σοβαρή,  ενώ  τα  συμπτώματα  είναι 
πιο ανεκτά από τους ασθενείς.

 Phenelzine: μη  εκλεκτικός  και  μη 
αναστρέψιμος παρεμποδιστής MAO 
(συνενώνεται  με MAOA & MAOB) 
εκδηλώνει υψηλή συσχέτιση με την 
όψιμη  δυσκινησία  (Cornett  et  al, 
2017). 



Η υπόθεση του οξειδωτικού stress
 Τα  αντικαταθλιπτικά  φάρμακα  παρεμποδίζουν  τους  υποδοχείς  της 

ντοπαμίνης,  οδηγώντας  σε  ενίσχυση  τη  σύνθεση  της  ντοπαμίνης  και  τον 
μεταβολισμό  της.  Το  αποτέλεσμα  της  ενίσχυσης  του  μεταβολισμού  της 
ντοπαμίνης, οδηγεί σε αύξηση της παραγωγής των ελευθέρων ριζών.

 Η μονοαμινοξειδάση, το ένζυμο το οποίο μεταβολίζει την ντοπαμίνη [όπως 
και η ίδια η ντοπαμίνη] μπορούν να προκαλέσουν i) λιπιδική υπεροξείδωση 
και  ii)  τροποποιήσεις  των  αντιοξειδωτικών  ενζύμων  γεγονότα  τα  οποία 
μπορούν να οδηγήσουν με τη σειρά τους σε κυτταρικό θάνατο. 

 Τα βασικά γάγγλια (εξαιτίας της επιρροής ντοπαμινεργικών νευρώνων επ’ 
αυτών) βρίσκονται σε κατάσταση υψηλού ρίσκου οξειδωτικού stress. Ως εκ 
τούτου συμμετέχουν στην πρόκληση όψιμης δυσκινησίας.

 
 Τα αντιψυχωσικά και οι μεταβολίτες τους, επίσης, είναι δυνατόν να δρουν 

τοξικά στους νευρώνες διαμέσου οξειδωτικού stress (Cornett et al, 2017).



Όψιμη δυσκινησία & αντιχολινεργικά
 Τα  αντιχολινεργικά  φάρμακα  (όπως  για  παράδειγμα  η  procyclidine) 

χορηγούνται  για  να  ελέγξουν  τα  συμπτώματα  τα  οποία  συσχετίζονται  με  τη 
νόσο Parkinson. 

 Trihexyphenidyl  &  orphenadrine:  Παρεμποδίζουν  τους  μουσκαρινικούς 
υποδοχείς  της  ακετυλοχολίνης  και  αποδυναμώνουν  τη  χολινεργικού  τύπου 
νευρική  δραστηριότητα,  δράση  η  οποία  εξισορροπεί  τη  σχέση  dopamine  & 
acetylcholine στον εγκέφαλο, ειδικά στο ραβδωτό.

 Η  σχέση  ισορροπίας  ανάμεσα  στη  ντοπαμίνη  και  την  ακετυλοχολίνη  είναι 
απαραίτητη  για  την  ομαλή  λειτουργικότητα.  Πειράματα  αποδεικνύουν  ότι  η 
ακετυλοχολίνη  μπορεί  να  επηρεάσει  τη  σοβαρότητα  των  διαταραχών  της 
κινητικότητας στην όψιμης δυσκινησίας. 

 Οι συγκεκριμένοι φαρμακολογικοί παράγοντες αποδεικνύεται ότι επιδεινώνουν 
τα  συμπτώματα  της  όψιμης  δυσκινησίας  (με  τρόπο  αναστρέψιμο),  ενώ, 
παράλληλα,  προκαλούν  έλλειμμα  στην  αποδοτικότητα  των  γνωσιακών 
λειτουργιών. 



L-DOPA & όψιμη δυσκινησία
 L-DOPA-επαγόμενη δυσκινησία (LID): 

 Πιθανή η εκδήλωσή της σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν αγωγή 
με  L-DOPA  και  ειδικά  σε  ασθενείς  με  early-onset  Parkinson 
disease  (50% των ασθενών ηλικίας 40-59 ετών έναντι  16% των 
ασθενών 70+), γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι είναι πιθανόν η 
εκδήλωση  αυτή  να  αναδεικνύει  μία  σχέση  L-DOPA 
δραστηριότητας στον εγκέφαλο και ηλικίας του ατόμου.  

 Μεγαλύτερες  δόσεις  χορήγησης  L-DOPA  συσχετίζονται  με 
μεγαλύτερη  επίπτωση  και  με  μεγαλύτερη  χρονική  διάρκεια 
επικράτησης της όψιμης δυσκινησίας.

 Πιθανή  η  γενετική  προδιάθεση  ως  προς  την  εκδήλωση  LID 
(Cornett et al, 2017). 



Σταθεροποιητές της διάθεσης & όψιμη δυσκινησία
 Σταθεροποιητές  της  διάθεσης 

(Lithium,  Valproate  Sodium, 
antipsychotics): 

     Δραστικές ουσίες κατάλληλες για την 
αντιμετώπιση  της  Διπολικής 
διαταραχής  (συναισθηματική 
ψύχωση),  της  μεταιχμιακού  τύπου 
διαταραχής  προσωπικότητας  και  της 
σχιζοσυναισθηματικής διαταραχής.

•      Lithium  (άλας):  Ενισχύει  την 
παρεμποδιστικού τύπου νευροδιαβίβαση και 
καταστέλλει  την  ενεργοποίηση  της 
νευροδιαβίβασης.  Προς  καθορισμό  η 
συσχέτισή της με την εκδήλωση της όψιμης 
δυσκινησίας.  Βιβλιογραφικές  αναφορές 
αναδεικνύουν  ότι  ασθενείς  με  ψύχωση  οι 
οποίοι  λαμβάνουν  λίθιο  εμφανίζουν 
ευαλωτότητα  εκδήλωσης  όψιμης 
δυσκινησίας όταν σε αυτούς συγχορηγούνται 
αντιψυχωσικά  φάρμακα  (Cornett  et  al, 
2017). 



Φαρμακολογική αντιμετώπιση της 
όψιμης δυσκινησίας

 Cholingergic Agents
 Clozapine, Quetiapine, 

Olanzapine, and 
Apomorphine

 Tetrabenazine Analogs
 Clonazepam
 Propranolol
 Amantadine
 Antioxidant Medications and 

Supplements



Vesicular monoamine transporters 
(VMATs)

Vesicular monoamine transporters (VMATs):       
Ο  ρόλος  τους  αντιστοιχεί  στην  εξασφάλιση  της 
μεταφοράς  των  μονοαμινών  στα  κυστίδια  στο 
επίπεδο του προσυναπτικού  νευρώνα .
VMAT2: 
•Ισχυρός  μεταφορέας  μονοαμινών  (dopamine, 
norepinephrine,  histamine,  and  serotonin)  από  το 
κυτταρόπλασμα  στα  κυστίδια  της  σύναψης  στον 
εγκέφαλο και στο περιφερικό νευρικό σύστημα. 
•Στον  εγκέφαλο  εντοπίζεται  στο  ραβδωτό,  στο 
μεταιχμιακό σύστημα και στο πλευρικό ραβδωτό.
•Μεταβολές  στην  απελευθέρωση  της  ντοπαμίνης 
προσυναπτικά  λόγω  των  συγκεκριμένων  VMAT2 
υποδοχέων μπορούν να οδηγήσουν σε μετασυναπτική 
υπερ-ευαισθητοποίηση  των  ντοπαμινεργικών 
υποδοχέων,  γεγονός  το  οποίο  παίζει  κάποιο  ρόλο 
στην εκδήλωση όψιμης δυσκινησίας (Sarva & Claire 
Henchcliffe, 2017).



VMAT2 inhibitors
Tetrabenazine Valbenazine

 Στις Η.Π.Α. έχει λάβει έγκριση για τη θεραπεία 
της HD, ενώ στην Ιταλία, Μ. Βρετανία και 
Καναδά έχει λάβει έγκριση για την όψιμη 
δυσκινησία.

 Αποτελείται από ένα μείγμα δύο εναντιομερών 1:1  
[a-tetrabenazine & b-tetrabenazine]. 

 Κάθε εναντιομερές μεταβολίζεται σε 2 ισομερή:                                           
                      Τα (+)alpha & (-)alpha- 
dihydrotetrabenazine (DHTBZ) ισομερή έχουν 
αναστρέψιμη δράση παρεμποδιστή VMAT-2.                                                     
Τα ισομερή (+)beta and (-) beta DHTBZ 
αντιστοιχούν σε μη ισχυρούς D2 ανταγωνιστές.

 Βιοδιαθεσιμότητα (75%)
 Χρόνος ημίσειας ζωής: 5 ώρες (θεραπευτικό 

σχήμα 1 x 3/day)
 Cmax : 1–1.5 hours
 Όλες οι τέσσερις ισομορφές απενεργοποιούνται 

από τα CYP2D6 και CYP3A4. 
 Side effects: υπνηλία, κατάθλιψη, 

αυτοκτονικότητα.

 Ισχυρός εκλεκτικός παρεμποδιστής της VMAT2.
 Στις Η.Π.Α. έχει λάβει έγκριση για τη θεραπεία 

της όψιμης δυσκινησίας το έτος 2017.
 Βιοδιαθεσιμότητα (49%)
 Χρόνος ημίσειας ζωής: 20 ώρες (1x1/day)
 Cmax: μειώνεται σε συνάρτηση με λιπαρά 

γεύματα
 Steady state: επιτυγχάνεται σε 8 ημέρες
 Τα βιοχημικά μονοπάτια μεταβολισμού της 

valbenazine είναι τα εξής δύο: hydrolysis and 
mono-oxidation εκ μέρους της CYP3A4/5. 

 (+)-α-HTBZ μεταβολίζεται εν μέρει από το 
CYP2D6. 

 Οι συγκεντρώσεις των μεταβολιτών εξαρτώνται 
από το γονότυπο του ατόμου ως προς το 
CYP2D6 (Sarva & Claire Henchcliffe, 2017).





Όψιμη δυσκινησία – Σύνοψη 2
 Η  όψιμη  δυσκινησία  αντιστοιχεί  σε  μία  υπερκινητικού  τύπου 

διαταραχή  της  κίνησης  η  οποία  οφείλεται  κυρίως  στον  χρόνιο 
παρεμποδισμό των D-2 υποδοχέων, τον οφειλόμενο στα αντιψυχωσικά 
φάρμακα (κυρίως της πρώτης γενιάς).  Οι D-2 υποδοχείς γίνονται υπερ
-ευαίσθητοι  ή/και  οδηγούνται  σε  up-regulation,  ίσως  εξαιτίας  της 
προσπάθειας  παράκαμψης  του  παρεμποδισμού  αυτών.  Η  γενετική 
προδιάθεση  και  παράγοντες  ρίσκου  συνεισφέρουν ως  συνμεταβλητές 
στην  εκδήλωση  της  διαταραχής.  Για  την  πρόκληση  της  όψιμης 
διαταραχής, εκτός από τα αντιψυχωσικά φάρμακα, έχουν ενοχοποιηθεί 
τα εξής: SSRIs, αγχολυτικά, MAOIs, τα αντιχολινεργικά φάρμακα, η L-
DOPA, οι σταθεροποιητές της διάθεσης. Στις Η.Π.Α.,  το έτος 2017, η 
Valbenazine,    ισχυρός εκλεκτικός παρεμποδιστής  της VMAT2,  έλαβε 
έγκριση για τη θεραπεία της όψιμης δυσκινησίας.



Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας


