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Δήλωση συμφερόντων

Είδος Εταιρεία - Ίδρυμα

Φορέας εργασίας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο της 
Αθήνας (5ο ΨΤΕ)

Ερευνητικά Πρωτόκολλα Eli Lilly, Janssen, Sanofi, 
Actelion

Ομιλίες, Συμβουλευτικές 
Υπηρεσίες

Eli Lilly, Specifar, Lundbeck, 
Astra Zeneca, BMS, Actelion, 
Vianex, Vocate, Recordati

Άλλες Υπηρεσίες



Σχιζοφρένεια 

¨ Ισόβια επικράτηση : 1%
· 0,72% median lifetime risk
· 0,3-2,7 σε διαφορετικούς 

πληθυσμούς 
¨ Εμφάνιση συνήθως γύρω 

στην ηλικία των 20 ετών
¨ Το ίδιο συχνή στα δύο φύλα

· 1,4 φορές συνηθέστερη σε 
άρρενες John Nash



The impact of 
Schizophrenia  

¨ 7η αιτία ανικανότητας σε 
παγκόσμιο επίπεδο

¨ 45 εκατομμύρια οι 
νοσούντες παγκοσμίως 

¨ Περισσότεροι του 50% των 
πασχόντων δεν έχουν 
κατάλληλη φροντίδα

¨ Με ετήσιο κόστος στις 
ΗΠΑ γύρω στα 62 δις $
· 62% έμμεσο Syd Barrett



Παράγοντες Κινδύνου

• Γενετικοί 
• Περιβαλλοντικοί
• Άλλοι 

– Φύλο
– Χρήση τοξικών ουσιών
– Εθνικότητα  



Κληρονομησιμότητα νοσημάτων 
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Σχιζοφρένεια 

¨ Περιβαλλοντικοί 
παράγοντες κινδύνου
· Ενδομήτρια λοίμωξη : 

7πλασιασμός κινδύνου
· Κύηση σε λιμό : 2πλασιασμός
· Στρές εγκύου (πόλεμος, 

θάνατος οικείου) : 50% 
αύξηση κινδύνου

· Μαιευτικές επιπλοκές (κύρια 
οι συνεπάγουσες υποξία) : 
2πλασιασμός κινδύνου

· Latitude effect



Hulshoff Pol HE, et al. Am J Psychiatry. 2002;159(2):244-250.
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Μειώσεις όγκου φαιάς ουσίας και αυξήσεις 
κοιλιακού όγκου σε ασθενείς με σχιζοφρένεια



Natural course of schizophrenia 

Stages of Illness

Healthy


Worsening
Severity of
Signs and
Symptoms 

Gestation/Birth10 20 30 40 50
Years

PremorbidProdromal Onset/
Deterioration

Chronic/Residual

Schizophrenia is a 
genetic 
neurodevelopmental 
disorder with 
environmental 
interactions that begins 
to manifest its 
symptoms 
predominantly in the 
second and third 
decades and runs a 
progressive course

Pubert
y

Abnormal Brain
Development

Neurochemical
Dysregulation

Neurodegenerative

Deterioration

Lieberman JA, et al. Biol Psychiatry. 2001;50(11):884-897. 

Critical period



Lab Tests for SCHIZ

¨ 365 biomarkers έχουν ανακαλυφθεί
· 273 ανιχνέυσιμοι στο πλάσμα
· 81 διαγνωστικοί
· 77 φαρμακευτικής ανταπόκρισης
· 115 διαγνωστικοί + φαρμακευτικής 

ανταπόκρισης
· Κανένας δεν εμφανίζεται στο DSM 5
· Λόγος : η ετερογένεια της νόσου 



When Kraepelin first described the 
concept of Schizophrenia 

   The treatment of dementia praecox offer 
few points of intervention



Jean Delay
14.11.1907-29.5.1987



Pierre Denicker
    (1917-1998)



Paul Jannsen



Schizophrenia 

• Σχεδόν 70 χρόνια μετά την εισαγωγή των ΑΨ, παρά τις 
επίπονες προσπάθειες, ποιοτικό άλμα (quantum leap) 
στην ανάπτυξη νέων ουσιών δεν υπήρξε

• Το 30% των ασθενών δεν ανταποκρίνονται
• Οι ανταποκρινόμενοι εξακολουθούν να έχουν

– Αρνητικά συμπτώματα
– Γνωσιακά ελλείμματα



Dopamine Hypothesis 
Of Schizophrenia 









Classification of DA RE



D
1 R ece ptor s



D
2 R ece pto rs



Σχιζοφρένεια - DA Hypothesis 

• Η σχιζοφρένεια είναι μια υπερντοπαμινεργική 
κατάσταση (overactivity of dopaminergic 
neurons)

• τα υποστηρικτικά στοιχεία έμμεσα πχ
– η ΑΜΦ, η κοκαΐνη και η L Dopa επιδεινώνουν (ή 

και de novo προκαλούν) την θετικού τύπου 
συμπτωματολογία 

– τα αντιψυχωτικά βελτιώνουν την κλινική εικόνα  



Σχιζοφρένεια - DA Hypothesis 

• Αδυναμίες 
• Τα αντιψυχωτικά φάρμακα αποκλείουν άμεσα τους D2 

υποδοχείς, το αντιψυχωτικό όμως αποτέλεσμα ΔΕΝ 
εμφανίζεται άμεσα

• Παρά τον ικανοποιητικό βαθμό αποκλεισμού των D2 
υποδοχέων (occupancy) στο 20-30% των ασθενών 
που λαμβάνουν αντιψυχωτικά, ΔΕΝ υφίσταται κλινική 
ανταπόκρισή των (treatment resistance)

• Τα αρνητικά συμπτώματα ΔΕΝ ανταποκρίνονται 
ικανοποιητικά στα (κλασσικά τουλάχιστον) 
αντιψυχωτικά 



Dopamine Pathways 

Stahl’s Essential Psychopharmacology, 4th edition



Mesolimbic Pathway 

Stahl’s Essential Psychopharmacology, 4th edition



Mesolimbic DA Pathway
(Μεσομεταιχμιακή DA Οδός)

      VTA
( κοιλιακή καλύπτρα )
( μεσεγκέφαλος )

Limbic areas of the 
brain
• Αμυγδάλη
• Κεκλιμένος πυρήνας
• Οσφρητικό φυμάτιο

( + ) θετικού τύπου συμπτωματολογία 
        ( παραληρητικές ιδέες,ψευδαισθήσεις …)
( - ) από αντιψυχωτικά, συνεπάγεται ύφεση
       της θετικού τύπου συμπτωματολογίας 



Nucleus Accumbens
(pleasure center of the brain)

•  it may be the final common pathway of all 
reward and reinforcement

•  όχι μόνο ευχαρίστησης από 
•  Λήψη τροφής
•  οργασμική εμπειρία
•  ακρόαση μουσικής

Αλλά και ευχαρίστησης από λήψη ουσιών
•  αν μια ουσία δράσει διεγερτικά στους D2 

μετασυναπτικούς υποδοχείς του limbic system, θα 
επιφέρει ευχαρίστηση 



Nucleus Accumbens
(pleasure center of the brain)

•  αν δράσει ανταγωνιστικά (αποκλείσει τους υποδοχείς 
αυτούς) δεν θα μειώσει μόνο τα θετικά συμπτώματα, 
αλλά θα αποκλείσει και τους reward mechanisms 

•  άρα ο ασθενής θα είναι
•  απαθής
•  ανηδονικός
•  χωρίς κίνητρα (ενδιαφέροντα)
•  με μικρό ενδιαφέρον για κοινωνική διαντίδραση

•  η κατάσταση αυτή θυμίζει αρνητικού τύπου 
συμπτωματολογία (secondary) 



Mesolimbic Pathway 

Stahl’s Essential Psychopharmacology, 4th edition



Stahl’s Essential Psychopharmacology, 4th edition



Mesocortical Pathway



Mesocortical DA Pathway
(Μεσοφλοιώδης DA Οδός)

      VTA
(κοιλιακή καλύπτρα)
(εγκεφαλικό στέλεχος)

•  DLPFC 
(dorsolateral 
prefrontal cortex)

•  VMPFC 
(ventromedial 
prefrontal cortex)



Mesocortical DA Pathway
(Μεσοφλοιώδης DA Οδός)

      VTA
(κοιλιακή καλύπτρα)
(εγκεφαλικό στέλεχος)

•  DLPFC 
(dorsolateral 
prefrontal cortex)

• Υπολειτουργία σχετίζεται 
με

• Αρνητικά συμπτώματα
• Γνωστική δυσλειτουργία 



Mesocortical Pathway to DLPFC

Stahl’s Essential Psychopharmacology, 4th edition



Mesocortical DA Pathway
(Μεσοφλοιώδης DA Οδός)

      VTA
(κοιλιακή καλύπτρα)
(εγκεφαλικό στέλεχος)

•  VMPFC 
(ventromedial 
prefrontal cortex)

• Υπολειτουργία σχετίζεται 
με

• Αρνητικά συμπτώματα
• Affective symptoms 



Mesocortical Pathway to VMPFC

Stahl’s Essential Psychopharmacology, 4th edition



Stahl’s Essential Psychopharmacology, 4th edition



Nigrostriatal Pathway

Μέλαινα ουσία 

Νεοραβδωτο σώμα

Stahl’s Essential Psychopharmacology, 4th edition



Nigrostriatal DA Pathway
(Μελαινορραβδωτή DA Οδός)

Μέλαινα ουσία 
(εγκεφαλικό στέλεχος)

Νεορραβδωτό
• Κερκοφόρος πυρήνας
• Φακοειδής (κέλυφος)
  

• Ένδεια DA στην οδό αυτή προκαλεί κινητικές διαταραχές τύπου
  νόσου Parkinson
• Υπερδραστηριότητα της οδού υπόκειται υπερκινησιών ( πχ χορεία, 
  δυσκινησία, τικ )
• Αποκλεισμός της οδού αυτής από τα αντιψυχωτικά επιφέρει EPS



Stahl’s Essential Psychopharmacology, 4th edition



Tuberoinfundibular DA Pathway
(Φυματοχοανική DA οδός)

Stahl’s Essential Psychopharmacology, 4th edition



Tuberoinfundibular DA Pathway
(φυματοχοανική DA Οδός)

Υπόφυση
(αναστολή της 
έκκρισης PLH)

Υποθάλαμος 
(τοξοειδής & 
περικοιλακός 
πυρήνες)

• Αποκλεισμός της οδού αυτής από τα αντιψυχωτικά επιφέρει
 υπερπρολακτιναιμία με αποτέλεσμα 
  * αμηνόρροια, γαλακτόρροια
  * διαταραχές της εμμηνορρυσίας, εμμηνορρυσιακό χάος
  * sexual dysfunction 



Stahl’s Essential Psychopharmacology, 4th edition



Thalamic DA Pathway
(θαλαμική DA Οδός)

 Θάλαμος

• Periaqueductal gray 
matter

• Ventral mecencephalon
• Ποικίλοι υποθαλαμικοί 

πυρήνες
• Lateral parabrachial 

nucleus

• Η ακριβής λειτουργία της οδού αυτής υπό διερεύνηση
• Ίσως εμπλέκεται σε μηχανισμούς ύπνου / εγρήγορσης
 (μέσω gating πληροφοριών που ανέρχονται μέσω θαλάμου
   προς τον φλοιό ) 



Dopamine Pathways 

Stahl’s Essential Psychopharmacology, 4th edition



Serotonin

Stahl’s Essential Psychopharmacology, 4th edition



Serotonin Reuptake



Serotonin Receptors

Stahl’s Essential Psychopharmacology, 4th edition



Το Σεροτονινεργικό Σύστημα 



5HT2A and 5HT1A 
receptors: opposite actions 
on DA release. Serotonin (5HT) 
1A and 2A receptors influence dopamine 
(DA) release, either directly or via 
gamma aminobutyric acid (GABA) neurons. 
However, these receptors actually have 
opposite effects on DA release. 
Specifically, 5HT2A receptors act 
as a DA brake. When 5HT binds to 
5HT2A receptors on postsynaptic DA 
neurons, this inhibits DA release (bottom 
left). Similarly, 5HT binding to 5HT2A 
receptors on GABA interneurons causes 
GABA release, which in turn inhibits DA 
release (also bottom left). 5HT1A 
somatodendritic autoreceptors, 
on the other hand, act as DA 
accelerators. That is, when 5HT 
binds to these receptors, it inhibits 5HT 
release; thus, 5HT is unable to inhibit DA 
release, and dopamine release is thus 
disinhibited, and therefore increased 
(bottom right). 

Stahl’s Essential Psychopharmacology, 4th edition



Stahl’s Essential Psychopharmacology, 4th edition



Da – Serotonin Interaction

Stahl’s Essential Psychopharmacology, 4th edition



Enlarged view of serotonin (5HT) and dopamine (DA) interactions in the 
nigrostriatal DA pathway at axon terminals in the striatum. Normally, 5HT 
inhibits DA release. (A) DA is being released because no 5HT is stopping it. 
Specifically, no 5HT is present at its 5HT2A receptor on the nigrostriatal DA 
neuron. (B) Now DA release is being inhibited by 5HT in the nigrostriatal dopamine 
pathway. When 5HT occupies its 5HT2A receptor on the DA neuron (lower red 
circle), this inhibits DA release, so there is no DA in the synapse (upper red circle). 

Stahl’s Essential Psychopharmacology, 4th edition



Serotonin 2A antagonists in nigrostriatal pathway. In panel A postsynaptic dopamine 2 (D2) receptors are being 
blocked by a serotonin-dopamine antagonist (SDA) in the nigrostriatal dopamine pathway. This shows what would 
happen if only the D2 blocking action of an atypical antipsychotic were active – namely, the drug would only bind to 
postsynaptic D2 receptors and block them. In contrast, panel B shows the dual action of the SDAs, in which both D2 
and serotonin 2A (5HT2A) receptors are blocked. The interesting thing is that the second action of 5HT2A 
antagonism actually reverses the first action of D2 antagonism. This happens because dopamine is released when 
serotonin can no longer inhibit its release. Another term for this is disinhibition. Thus, blocking a 5HT2A receptor 
disinhibits the dopamine neuron, causing dopamine to pour out of it. The consequence of this is that dopamine can 
then compete with the SDA for the D2 receptor and reverse the inhibition there. As D2 blockade is thereby 
reversed, SDAs cause little or no extrapyramidal symptoms (EPS) or tardive dyskinesia. 



Stahl’s Essential Psychopharmacology, 4th edition



Glutamate Hypothesis 
Of Schizophrenia 



Glutamate Receptors

•  Metabotropic
•  Ionotropic 



Glutamate Re : Metabotropic 

• Metabotropic 
– Group I

• mGluR1
• mGluR5

– Group II
• mGluR2
• mGluR3

– Group III
• mGluR4
• mGluR6
• mGluR7
• mGluR8





Glutamate Re : Metabotropic 

• Οι Metabotropic της ομάδας Ι είναι κύρια 
μετασυναπτικοί

• Αλληλεπιδρούν με άλλους μετασυναπτικούς GLU 
υποδοχείς και οδώνουν / ενδυναμώνουν τις απαντήσεις 
των στο πλαίσιο της                                             
γλουταμινεργικής                                                        
διεγερτικής νευροδιαβίβασης



Glutamate Re : Ionotropic 

• Ionotropic 
– NMDA
– AMPA
– Kainate



AMPA & Kainate Re

Unlike NMDA receptors, AMPA and kainate receptors require only glutamate 
to bind in order for the channel to open. This leads to fast excitatory 
neurotransmission and membrane depolarization. Sustained binding of the 
agonist glutamate will lead to receptor desensitization, causing the channel to 
close and be transiently unresponsive to agonist.



NMDA (coincidence detector)

 Magnesium is a negative allosteric modulator (NAM) at NMDA glutamate receptors. Opening of NMDA glutamate 
receptors requires the presence of both glutamate and glycine, each of which binds to a different site on the receptor. 
When magnesium is also bound and the membrane is not depolarized, it prevents the effects of glutamate and glycine and 
thus does not allow the ion channel to open. In order for the channel to open, depolarization must remove magnesium while 
both glutamate and glycine are bound to their sites on the ligand-gated ion-channel complex.



Glutamate Co transmitters

• Ένας από τους αποφασιστικούς υποδοχείς του 
γλουταμινικού (NMDA receptor) απαιτεί co 
transmitters (συνδιαβιβαστές) για να λειτουργήσει

• Αυτοί είναι οι:
– Glycine
– D-serine



NMDA Re Cotransmitter Glycine 
is Produced serine hydroxy

 methyl transferase



Glutamate pathways

• Το σχεδόν 50% των νευρώνων του ΚΝΣ
• Όλοι οι κατιόντες από τον φλοιό νευρώνες

Stahl’s Essential Psychopharmacology, 4th edition



DA pathways 

S
Stahl S, Essential Psychopharmacology 4th edition



The NMDA Hypofunction 
hypothesis of schizophrenia

• Μια μείζων τρέχουσα υπόθεση αιτιοπαθογένειας της 
Σχ ισχυρίζεται ότι η διαταραχή οφείλεται σε μια 
υπολειτουργία των NMDA υποδοχέων, νευροαναπτυ-
ξιακής αρχής

• Η υπόθεση αυτή προήλθε, μερικά τουλάχιστον, από 
παρατηρήσεις τοξικών επιδράσεων ψυχωτικού τύπου 
των ανταγωνιστών των NMDA υποδοχέων PCP & 
Ketamine



Hypothetical site of glutamate 
dysfunction in SCHIZ 
Shown here is a closeup of cortical 
pyramidal neurons communicating via 
GABAergic interneurons. (1) Glutamate 
is released from an intracortical 
pyramidal neuron and binds to an 
NMDA receptor on a GABAergic 
interneuron. (2) GABA is then released 
from the interneuron and binds to 
GABA receptors of the α2 subtype 
that are located on the axon of 
another glutamate pyramidal neuron. 
(3) This inhibits the pyramidal neuron, 
thus reducing the release of 
downstream glutamate.



Hypothetical site of glutamate 
dysfunction in SCHIZ 
Shown here is a close-up of cortical pyramidal 
neurons communicating via GABAergic 
interneurons in the presence of hypofunctional 
NMDA receptors. (1) Glutamate is released from 
an intracortical pyramidal neuron. However, the 
NMDA receptor to which it binds is 
hypofunctional, preventing glutamate from 
exerting its full effects via the NMDA receptor. 
(2) This prevents GABA release from the 
interneuron; thus, stimulation of α2 GABA 
receptors on the axon of another glutamate 
neuron does not occur. (3) When GABA does not 
bind to the α2 GABA receptors on its axon, the 
pyramidal neuron is no longer inhibited. Instead, 
it is disinhibited and overactive, releasing 
excessive glutamate downstream.



 NMDA receptor hypofunction and 
positive symptoms of schizophrenia

Directly innervate those specific 
dopamine neurons 



 NMDA receptor hypofunction and 
negative symptoms of schizophrenia



D1 receptors 

¨ Αποφασιστικός ο ρόλος των επιπέδων της DA 
στον προμετωπιαίο φλοιό 

¨ Εμπλέκονται οι D1 RE

¨ DAR 100A 
· D1 agonist
· Phase II trials 
· Σε εξέλιξη

Linda Levi et al. Current Psychiatry Sep 2013





Bitopertin

¨ Αναστολέας της επαναπρόσληψης gly
¨ Add on treatment (phase II trial)

· 231 pts συμπλήρωσαν 8Ε χωρίς ουσιαστικές εκτροπές 
από το πρωτόκολλο

· Τα αρνητικά συμπτώματα βελτιώθηκαν (SS, p<0,05) 
στις ΔΣ 10 & 30mg/day

¨ 2 Phase III μελέτες (Roche) διεκόπησαν το 2014 
αφού η αποτελεσματικότητα στα αρνητικά 
συμπτώματα δεν υπήρξε ικανοποιητική

Linda Levi et al. Current Psychiatry Sep 2013



D serine 

¨ Συνδέεται με την θέση δέσμευσης της γλυκίνης 
στον NMDA receptor

Linda Levi et al. Current Psychiatry Sep 2013



• 42 pts SCHIZ & SAD 
• Σταθεροποιημένοι με ΑΨ
• Εκτίμηση PANSS & MATRICS
• 3 dose level phase trial
• 30, 60 & 120mg/kgr D serine



*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 paired t-test, baseline vs. final

PANSS





Arvid Carlsson
(1923-29 june 2018)
Σουηδός Νευροψυχοφαρμακολόγος
Nobel Prize 2000

Philip Seeman
(1934-)
Καναδός Νευροψυχοφαρμακολόγος
Ανακάλυψη D2 RE
Περιγραφή Fast dissociation



Kenneth L Davis
Πρώτη περιγραφή της DA 
Ηypofunction στον φλοιό

Shitij Kapur
Fast dissociation
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