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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

¡ Ορισμός, ανασκόπηση, υποομάδες κατηγορίας ARMS 

¡ Γιατί ARMS 

¡ Θεραπευτικές προσεγγίσεις 

¡ Αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ (έρευνες & ανασκοπήσεις)

¡ Τι γνωρίζουμε και που πάμε; Μελλοντικές κατευθύνσεις 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ARMS 

Ψυχική κατάσταση σε ρίσκο (ARMS) / Κατάσταση λίαν υψηλού κινδύνου (UHR)

¡ χαμηλής έντασης και διαφοροδιαγνωστικής σημασίας συμπτώματα και σημεία 
ψυχωσικής τάξης (π.χ. καταθλιπτική διάθεση, άγχος) χωρίς να συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από ψυχωσική συνδρομή (McGorry & Singh, 1995)

¡ σύνδρομο ή κατάσταση σε πρόδρομη φάση με υψηλή πιθανότητα να εξελιχτεί 
σε ψύχωση ή / και άλλη ψυχική νόσο (Yung et al., 2006)

¡ διάρκεια πρόδρομης φάσης = ΜΟ 5 έτη (Häfner et al.,  1993) 



ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ ΑRMS

1. Attenuated Psychotic Symptoms (APS)
Άτομα με περιοδικά & εξασθενημένα θετικά συμπτώματα (το τελευταίο έτος)

2. Brief Limited Intermittent Psychotic Symptoms (BLIPS) 
Άτομα με βραχέα, περιορισμένα, διαλείποντα ψυχωτικά συμπτώματα (μέχρι 
1ας εβδομάδας, χωρίς λήψη θεραπείας)

3. Vulnerability Group / Genetic Risk & Deterioration Syndrome (GRD)
Άτομα ευπαθή με συγγενή  πρώτου βαθμού με ιστορικό ψύχωσης ή ύπαρξη 
σχιζότυπης διαταραχή προσωπικότητας  στα ίδια τα άτομα



ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ARMSΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΨΥΧΩΣΗΣ

¡ Κατηγορία ARMS;

-είτε τα συμπτώματα είναι υπόκλινικα είτε η διάρκεια / συχνότητα  είναι περιορισμένη
-προσέρχονται συνήθως για θεραπεία κατάθλιψης / άγχους 
-αναγνωρίζουν / φοβούνται τις αντιληπτικές τους αποκλίσεις  & έχουν εναισθησία

¡ Κατηγορία μετάβασης σε Ψύχωση; 

-ύπαρξη τουλάχιστον ενός θετικού ψυχωτικού συμπτώματος πολλές φορές την εβδομάδα για 1 μήνα ή
-ύπαρξη ενός σοβαρού συμπτώματος για μία ημέρα

¡ Ψύχωση;

-δεν απευθύνονται για βοήθεια πιστεύουν πως είναι υγιείς 
-έχουνε απόλυτη βεβαιότητα για τα ψυχωσικά τους συμπτώματα & περιορισμένη ή καθόλου εναισθησία



ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ARMS 

Ημιδομημένη Κλιμακα Περιεκτικής Εκτίμησης Ψυχικών Καταστάσεων σε Κίνδυνο / 
Comprehensive Assessment of at Risk Mental State (CAARMS) (Yung et al., 2006)
¡ 7 υποκλίμακες

¡ 4 κατηγορίες θετικών συμπτωμάτων (ασυνήθιστο περιεχόμενο σκέψης/unusual thought content, non-bizarre ideas, perceptual 
abnormalities, disorganized speech),

¡ 2 γνωσιακών αλλαγών (subjective experience, observed cognitive change σε π.χ. συγκέντρωση, μνήμη), 

¡ 3 συναισθηματικών διαταραχών (subjective emotional disturbance, observed blunted affect, observed inappropriate affect),

¡ 3 αρνητικών συμπτωμάτων (alogia, απάθεια/avolition, anhedonia), 

¡ 4 συμπεριφορικών διαταραχών (social isolation, impaired role function, disorganizing/odd behavior, aggression/dangerous 
behavior),

¡ 4 κινητικών αλλαγών (subjective complaints of impaired motor functioning, informant reported changes in motor functioning, 
subjective complaints of impaired bodily sensation & of autonomic functioning π.χ. κατατονία, αδεξιότητα) και

¡ 8 ερωτήσεις γενικής ψυχοπαθολογίας (mania, depression, suicidality & self-harm, mood swings, anxiety, OCD symptoms, 
dissociative symptoms, impaired tolerance to normal stress)



ΈΝΤΑΣΗ - ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ



ΓΙΑΤΙ ARMS?

για κάθε 100 άτομα με σχιζοφρένεια, μόλις 1 με 2 (14% σε περίπου 10 έτη) θα πληρούσαν τα κριτήρια 
ανάρρωσης

(Jääskeläinen et al., 2013)

¡ Αύξηση ποσοστού θετικής πρόγνωσης

¡ Αναβολή / καθυστέρηση / αποτροπή ποσοστού ρίσκου μετάβασης σε ψύχωση (10-20%)
BLIPS 38%, Attenuated Symptoms 24%, Vulnerability 8% (48 μήνες) (Yung et al., 2004, 2006)

¡ Προγνωστικός παράγοντας και άλλων ψυχικών νόσων (συναισθηματικές, αγχώδεις κλπ.)

¡ Μείωση παράγοντα ρίσκου διάρκειας που μεσολαβεί μέχρι τη λήψη της θεραπείας –
Duration of Untreated Psychosis (DUP) 

¡ Μείωση χρονιότητας ρίσκου υποτροπής 

¡ Εγκυρότερη διάγνωση & σχεδιασμός πρώιμων θεραπευτικών παρεμβάσεων
(van der Gaag et al., 2019)



ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Α. Φαρμακευτική Αγωγή: 

Αντιψυχωσικά & Αντικαταθλιπτικά Φάρμακα  (π.χ. ρισπεριδόνη, ολανζαπίνη, αριπιπραζόλη)

Β. Ψυχοθεραπεία: 

ΓΣΘ

Συνθετική (απαρτιωτικά ψυχοθεραπευτικά προγράμματα- Integrated Psychological Intervention –IPI)

ΑτομικήΨυχοεκπαίδευση

Assertive Community Treatment – ACT 

Γ. Ω-3 λιπαρά οξέα:

Polyunsaturated Fatty Acids –PUFAs

(Bechdolf et al., 2012)



ΠΩΣ / ΓΙΑΤΙ ΔΟΥΛΕΥΕΙ Η ΓΣΘ

Υπόθεση Νευρογνωστικού Μοντέλου για ARMS 

¡ Κυρίαρχη υπόθεση ντοπαμίνης= 

¡ διατάραξη τυπικής επεξεργασίας δεδομένων & 

¡ μη επαγωγική ικανότητα αναθεώρησης πεποιθήσεων  βάσει καινούργιων αποδεικτικών στοιχείων 

¡ Σχηματισμός ψευδαισθήσεων οφείλεται σε βιολογικούς μηχανισμούς & γνωσιακούς παράγοντες

¡ Αυξημένη μετάδοση ντοπαμίνης στον εγκέφαλο =  προσπάθεια νοηματοδότησης ασήμαντων 
ερεθισμάτων 

¡ Άτομα με ARMS παρουσιάζουν τροποποιημένη σύνθεση & παραγωγή ντοπαμίνης (σε < βαθμό)

¡ Γνωσιακή / συμπεριφορική παρέμβαση λειτουργεί ως μηχανισμός πρόληψης σχηματισμού 
ψευδαισθήσεων & συμπεριφορών αποφυγής που παγιώνουν τα συμπτώματα  



ΓΣΘ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ARMS

Γνωσιακές Τεχνικές

¡ Αξιολόγηση απόκλισης στην αντίληψη  & Φυσιολογικοποίηση ψυχωσικών / ασυνήθιστων εμπειριών

¡ Αναζήτηση ενδείξεων υπέρ και κατά γνωσιακών λαθών (επιλεκτική προσοχή, αυθ. συμπ., προσωπ.) 

¡ Υιοθέτηση εναλλακτικών & άλλων τεχνικών (π.χ. πίτα) για την επεξήγηση επίμονων σκέψεων / λαθών 

¡ Κατανόηση συνθηκών ανάδυσης συμπτωμάτων (για BLIPS)

¡ Θεραπευτική συμμαχία & αποκαταστροφοποίηση

¡ Ενθάρρυνση κοινωνικοποίησης  & μοιράσματος ασυνήθιστων εμπειριών με φίλους / συγγενείς 

Συμπεριφορικές Τεχνικές 

¡ Συμπεριφορικές στρατηγικές διασφάλισης (προφύλαξη από ψυχωσικές συμπεριφορές)

¡ Συμπεριφορικά πειράματα (αναίρεση ψευδαισθητικών εμπειριών & τροποποίηση μεταγνωσιών)



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΣΘ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΨΥΧΩΣΗΣ

¡ Μείωση πιθανότητας (σε 6 μήνες):

¡ % μετάβασης σε ψύχωση μέσα στο έτος (σταδιακά > 50%)

¡ διάγνωσης άλλης νόσου (κατά DSM IV)

¡ χορήγησης αντιψυχωσικών φαρμάκων 

¡ διάρκειας & έντασης ψυχωσικών συμπτωμάτων 

¡ Καλυτέρευση έντασης θετικών συμπτωμάτων 

¡ Διατήρηση και σε επανεκτιμήσεις 6, 12, 18-24, & 48 μηνών 

RCTs: Morrison et al., 2004; Schultze-Lutter et al., 2015; Stain et al., 2016

Metanalyses: Stafford et al., 2013; van der Gaag, 2013; Hutton & Taylor, 2014; Schmidt et 
al., 2015;   

¡ Περιορισμένος # 
τυχαιοποιημένων ερευνών

¡ Πληθυσμός;

¡ Κριτήρια διερεύνησης (με ή 
χωρίς κοιν. Λειτουργ.)

¡ Δείκτης γενικής 
λειτουργικότητας

ΌΜΩΣ …



ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Τι γνωρίζουμε;

¡ Η ΓΣΘ αποτελεί μέθοδο 
καθυστέρησης ή και πρόληψης
μετάβασης σε ψύχωση / 
αναχαίτησης 1ου ψυχωσικού
επεισοδίου για ARMS ασθενείς 

Που πάμε; Τι χρειαζόμαστε: 

¡ Συνδυαστικές θεραπείες & clinical staging - προσαρμοσμένες ανά πληθυσμό 
/ περίπτωση (Stain et al., 2016)

¡ Καλυτέρευση συνολικότερης  λειτουργικότητας των ARMS (μη μετάβαση 
σε ψύχωση δεν συνεπάγεται μείωση άγχους /δυσφορίας και  αύξηση 
κοινωνικότητας κλπ.) (Brandizzi et al., 2015; Lin et al., 2015)

¡ Θεραπεία τραύματος (87% συννοσηρότητα με παιδικό τραύμα / 
κακοποίηση) (Kraan et al., 2015)

¡ Μέθοδος εντοπισμού ARMS, προτεραιότητα σε έλεγχο έναντι παραπομπής 
(screening vs referral) (van der Gaag et al., 2019; Rietdijk et al. 2012)

¡ Καλύτερη διασαφήνιση / γνωστική κατηγοριοποίηση ARMS

¡ Περισσότερα κέντρα πρόληψης / μονάδες για ARMS & ένταξη ελέγχου για 
ψύχωση στον έλεγχο ρουτίνας (Kline et al, 2014)



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!


