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• Εισήχθη λόγω απόπειρας 

αυτοκτονίας 



1979

31/10 – 3/11/2000
 

νοσηλεία : 3/11/2000 – 22/1/2001

• Εισήχθη λόγω απόπειρας 

αυτοκτονίας 



1979
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νοσηλεία : 3/11/2000 – 22/1/2001
• Έναρξη νόσου σε ηλικία 16 ετών 

(1995)

• Μέχρι την εισαγωγή του το 2000 

(21 ετών) 15 απόπειρες αυτοκτονίας 

(μία πτώση από τον 3ο όροφο)

• Είχε λάβει διάφορες φαρμακευτικές 

αγωγές



1979

31/10 – 3/11/2000
 

νοσηλεία : 3/11/2000 – 22/1/2001

 

• Χορηγήθηκε κλοζαπίνη 

• Δόση κλοζαπίνης 750 mg/ημ. 

• Από το 2001 μέχρι σήμερα καμία 

απόπειρα αυτοκτονίας και μία 

μόνον νοσηλεία (2006) 



Σχιζοφρένεια και προσδόκιμο επιβίωσης

• Οι ασθενείς με σχιζοφρένεια έχουν 2,5 φορές υψηλότερο 

κίνδυνο θανάτου από τον γενικό πληθυσμό

• Έχουν προσδόκιμο επιβίωσης 15 – 25 χρόνια μικρότερο 

από τον γενικό πληθυσμό

• Την πλέον συνήθη αιτία θανάτου αποτελούν τα 

καρδιαγγειακά συμβάματα

• Η αυτοκτονία συμβάλλει στο μειωμένο προσδόκιμο 

επιβίωσης των ασθενών με σχιζοφρένεια.



Η αυτοκτονία αποτελεί μείζον πρόβλημα 

στην θεραπευτική αντιμετώπιση των 

ασθενών με σχιζοφρένεια

Σχιζοφρένεια και αυτοκτονικότητα



• Οι ασθενείς με σχιζοφρένεια  παρουσιάζουν υψηλό 
κίνδυνο για αυτοκτονία. 

• Ήδη από το 1911 ο Bleuler είχε επισημάνει ότι η 
τάση για αυτοκτονία αποτελεί ένα από τα 
σοβαρότερα συμπτώματα της νόσου.

Σχιζοφρένεια και αυτοκτονικότητα

BLEULER, E. 1911.. Dementia praecox οr the group of schizophrenias Translated 
by J. Zinkin 1951,  International Universities Press. New York.



• Υπολογίζεται ότι 25 - 50%  των ασθενών με 

σχιζοφρένεια αποπειρούνται να αυτοκτονήσουν (vs. 

1% του γενικού πληθυσμού)

• 9 - 13% των ασθενών αυτοκτονούν – μελέτες μεταξύ 

1925 και1975 - ( 25% περισσότερο από τον γενικό 

πληθυσμό). 

Σχιζοφρένεια και αυτοκτονικότητα

Meltzer H Y, Okayli G (1995) Reduction of suicidality during clozapine treatment of neuroleptic-resistant 
schizophrenia: impact on risk-benefit assessment. Am J Psychiatry 152: 183–190. 

Inskip, h.M., E.C. Harris & b. Barraclough. (1998). Lifetime risk of suicide for affective disorder, alcoholism 
and schizophrenia. Br. J. Psychiatry 172: 35–37.



Σχιζοφρένεια και αυτοκτονικότητα

Ο κίνδυνος για αυτοκτονία είναι αυξημένος τον 1ο 

χρόνο μετά την εκδήλωση του 1ου ψυχωτικού 

επεισοδίου

• 21,6% αποπειρούνται 

• 4,3% αυτοκτονούν 

 στα πρώτα 7 χρόνια από την εκδήλωση της νόσου

Meltzer HY, Baldessarini RJ. Reducing the risk for suicide in schizophreni
 and affective disorders. J Clin Psychiatry 2003;64:1122–9.



1. Προηγούμενες απόπειρες αυτοκτονίας
2. Σοβαρά θετικά συμπτώματα (ιδέες επίδρασης και ελέγχου, 

ακουστικές ψευδαισθήσεις προτρεπτικού χαρακτήρα κ.α.)
3. Κατάθλιψη
4. Απώλεια ελπίδος
5. Χρήση ουσιών
6. Ανδρικό φύλο
7. Εναισθησία  (για την επίπτωση της νόσου στην κοινωνική και 

γνωστική λειτουργικότητα και στην πιθανή επιδείνωσή της)
8. Εξιτήριο από το νοσοκομείο χωρίς συγκεκριμένο 

θεραπευτικό σχεδιασμό
9. Λευκή φυλή
10. Υψηλό επίπεδο προνοσηρής λειτουργικότητος
11. Ψυχοτραυματικά γεγονότα ζωής

Παράγοντες κινδύνου για αυτοκτονία 



Κλοζαπίνη

Η μόνη φαρμακευτική ουσία με ένδειξη από τον FDA 

“για την μείωση του κινδύνου της επαναλαμβανόμενης 

αυτοκτονικής συμπεριφοράς, κυρίως σε ασθενείς με 

σχιζοφρένεια ή σχιζοσυναισθηματική διαταραχή οι 

οποίοι είναι σε κίνδυνο να επαναλάβουν απόπειρα 

αυτοκτονίας”.



Αρχικές μελέτες

Spivak, B., Roitman, S., Vered, Y., Mester, R., Graff, E., Talmon, Y., et 
al. (1998). Diminished suicidal and aggressive behavior, high plasma 
norepinephrine levels, and serum triglyceride levels in chronic 
neuroleptic-resistant schizophrenic patients maintained on 
clozapine. Clinical Neuropharmacology, 21(4), 245–250.

• Αναδρομική μελέτη μείωσης της αυτοκτονικής συμπεριφοράς 

(απόπειρες) σε 70 ασθενείς ανθεκτικούς στην θεραπεία υπό 

κλοζαπίνη για > 6 μήνες συγκριτικά με 30 ασθενείς υπό 

θεραπεία με «κλασσικά» αντιψυχωτικά.



W.H.Reid, M. Mason & Τ. Hogan. (1998). Suicide prevention effects 
associated with clozapine therapy in schizophrenia and schizoaffective 
disorder. Psychiatr. Serv. 49: 1029–1033.

• Clozaril National Registry data για την περίοδο 1990 με 1996.

• Διαπιστώθηκε μείωση του ποσοστού αυτοκτονιών κατά 80%, 

• από  63.1 ανά 100.000 έτη νόσησης σε 30.130 ασθενείς υπό αγωγή 

με άλλα αντιψυχωτικά  σε 12.7 / 100.000 έτη νόσησης σε 1.310 

ασθενείς σε αγωγή με κλοζαπίνη. 

• Ποσοστό αυτοκτονίας ασθενών υπό θεραπεία με κλοζαπίνη 

0.01457% ανά έτος συγκριτικά με 0.4 – 0.8% / έτος για ασθενείς 

υπό θεραπεία με «κλασσικά» αντιψυχωτικά. 



Αρχικές μελέτες











The International Suicide Prevention Trial (InterSePT)

Στόχος η μελέτη της αποτελεσματικότητος της κλοζαπίνης 

στην μείωση των αυτοκτονιών και των συμβαμάτων 

σχετιζομένων με αυτοκτονικότητα,

• 980 ασθενών (18-65 ετών) με σχιζοφρένεια ή 

σχιζοσυναισθηματική διαταραχή

• Διπλή τυφλή χορήγηση κλοζαπίνης (300–900 mg/ημ) σε 

σε σύγκριση με ολανζαπίνη (10–20 mg/ημ) 

• 68 κέντρα σε 11 χώρες

• Παρακολούθηση για 2 έτη συνολικά



The International Suicide Prevention Trial (InterSePT)

Κριτήρια εισαγωγής :

• Απόπειρα αυτοκτονίας ή νοσηλεία για αποφυγή 

απόπειρας αυτοκτονίας τα 3 τελευταία έτη,

• Μέτριος έως σοβαρός αυτοκτονικός ιδεασμός και 

καταθλιπτικά συμπτώματα,

• Ακουστικές ψευδαισθήσεις προτρεπτικού για αυτοκτονία 

περιεχομένου την τελευταία εβδομάδα. 



















Συμπερασματικά

• Η ομάδα των ασθενών υπό κλοζαπίνη έδειξε στατ. 

σημαντική μείωση των αποπειρών αυτοκτονίας (20.8%) ή 

του αριθμού νοσηλειών για πρόληψη αυτοκτονίας 

συγκριτικά με την ομάδα ασθενών υπό θεραπεία με 

ολανζαπίνη (28.8%).

• Η χορήγηση κλοζαπίνης μπορεί να μειώσει έως 3 φορές τις 

αυτοκτονίες των ασθενών.



FDA

Η μόνη φαρμακευτική ουσία με ένδειξη από τον FDA 

“για την μείωση του κινδύνου της επαναλαμβανόμενης 

αυτοκτονικής συμπεριφοράς, κυρίως σε ασθενείς με 

σχιζοφρένεια ή σχιζοσυναισθηματική διαταραχή οι 

οποίοι είναι σε κίνδυνο να επαναλάβουν απόπειρα 

αυτοκτονίας”.













Μελέτη 26.046 ασθενών με σχιζοφρένεια μεταξύ των ετών 
2006 – 2009 ως προς :

• τους συνολικούς θανάτους, 
• τις αυτοκτονίες και απόπειρες αυτοκτονίας 
σε συσχέτιση με την αντιψυχωτική θεραπεία. 



Οι ασθενείς υπό αγωγή με κλοζαπίνη παρουσίασαν :

• την μικρότερη πιθανότητα για αυτοκτονία (odds ratio = 

0.45) 

• για απόπειρα αυτοκτονίας (odds ratio = 0.44) 

• χαμηλότερο δείκτη επαναεισαγωγών και 

• Σταθερότερη συνταγογράφηση. 







• Ανάλυση 24 μελετών με παρακολούθηση 1.1 έως 

12.5 έτη,

• Θνησιμότητα ασθενών υπό κλοζαπίνη,

• Σύγκριση ασθενών που κάποτε έλαβαν κλοζαπίνη 

ή συνεχώς ελάμβαναν με ασθενείς υπό αγωγή με 

άλλα αντιψυχωτικά.



• 1.327 θάνατοι ασθενών υπό κλοζαπίνη σε 217.691 

συνολικά έτη νόσησης,

• 6,7 θάνατοι / 1.000 έτη νόσησης στους ασθενείς υπό 

συνεχή αγωγή

• 7,1 θάνατοι / 1.000 έτη νόσησης στους ασθενείς που 

κάποια περίοδο έλαβαν κλοζαπίνη 

• Μη στ. σημαντική διαφορά

Θνησιμότητα ασθενών υπό κλοζαπίνη





Σύγκριση ασθενών που κάποτε έλαβαν κλοζαπίνη ή 

ελάμβαναν συνεχώς με ασθενείς υπό αγωγή με άλλα 

αντιψυχωτικά.

• Η θνησιμότητα ήταν στ. σημαντικά χαμηλότερη στους 

ασθενείς υπό συνεχή φαρμακευτική αγωγή με 

κλοζαπίνη συγκριτικά με άλλα αντιψυχωτικά.

• Mortality rate ratio = 0.56, 95% CI = 0.36–0.85, P-

value = .007











Tiihonen J, Lonnqvist J, Wahlbeck K, et al. 1 year follow-up of mortality in 

patients with schizophrenia: a population-based cohort study (FIN11 study). 

Lancet. 2009;374:620-7.

Το Εθνικό  registers της Φιλανδίας διερευνήθηκε για όλες 

τις περιπτώσεις θανάτων 66.881 ασθενών με σχιζοφρένεια 

συγκριτικά με τον γενικό πληθυσμό (5.200.000) μεταξύ των 

ετών 1996 – 2006 και την πιθανή συσχέτιση με την χρήση 

αντιψυχωτικών.



• Ο υψηλότερος κίνδυνος θανάτου συγκριτικά με την 

περφεναζίνη συσχετίστηκε :

• με την χορήγηση κουετιαπίνης  ([HR] 1·41, 95% CI 1·09–1·82) 

και 

• ο χαμηλότερος με την κλοζαπίνη (0·74, CI 0·60–0·91; p=0·0045 

ως προς την περφεναζίνη και p<0·0001 για όλα τα άλλα 

αντιψυχωτικά).

• Η μακροχρόνια λήψη αντιψυχωτικών (7-11 χρόνια) 

συσχετίστηκε με χαμηλότερη θνησιμότητα σε σύγκριση με 

την μη λήψη αντιψυχωτικών.



Διακοπή

Μελέτη 3 περιστατικών που αυτοκτόνησαν άμεσα μετά 

από διακοπή της κλοζαπίνης λόγω έντονης επανεμφάνιση 

θετικής συμπτωματολογίας. 





Γιατί ;



Υποθέσεις για τον μηχανισμό 
της «αντι –αυτοκτονικής» δράσης της κλοζαπίνης :

Ο μηχανισμός μείωσης των αποπειρών αυτοκτονίας είναι 

αδιευκρίνιστος

• Πιθανώς να συμβάλλει η τακτική παρακολούθηση των 

ασθενών λόγω των εβδομαδιαίων εξετάσεων αίματος, 

• Ένας άλλος πιθανός μηχανισμός  μπορεί να είναι ο 

αποτελεσματικότερος έλεγχος των ψυχωτικών 

συμπτωμάτων



Υποθέσεις για τον μηχανισμό 
της «αντι –αυτοκτονικής» δράσης της κλοζαπίνης :

Ο μηχανισμός μείωσης των αποπειρών αυτοκτονίας είναι 

αδιευκρίνιστος

• Ένας άλλος πιθανώς μηχανισμός μπορεί να συνδέεται με 

την αποτελεσματικότητα της κλοζαπίνης να μειώνει την 

χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών η χρήση των οποίων 

αποτελεί επίσης σημαντικό παράγοντα κινδύνου,

• Τα χαμηλότερα ποσοστά ακαθησίας και όψιμης 

δυσκινησίας (αποτελούν παράγοντα αυτικτονίας)

• Η δράση της στα νευροδιαβιβαστικά συστήματα



Υποθέσεις για τον μηχανισμό 
της «αντι –αυτοκτονικής» δράσης της κλοζαπίνης :

Θεωρείται ότι η επίδραση της κλοζαπίνης και σε άλλα 

νευροδιαβιβαστικά συστήματα, πλην της ντοπαμίνης, και 

κυρίως της νορεπινεφρίνης (που εμπλέκεται στην 

εκδήλωση της κατάθλιψης), πιθανώς συνδέεται με την 

δυνατότητα της κλοζαπίνης να μειώνει την κατάθλιψη και 

την αυτοκτονική συμπεριφορά στους ασθενείς με 

σχιζοφρένεια (Delgado & Moreno, 2000). 



Υποθέσεις για τον μηχανισμό 
της «αντι –αυτοκτονικής» δράσης της κλοζαπίνης :

• Εργασίες διαπιστώνουν αύξηση των επιπέδων της 

νορεπινεφρίνης περιφερικά κάτι που δεν διαπιστώνεται με 

την χορήγηση αλοπεριδόλης (Green et al., 1993) ή με την 

χορήγηση άλλων αντιψυχωτικών 1ης γενιάς (Spivak et al., 

1998).

• Τα 2ης γενιάς αντιψυχωτικά όπως η ρισπεριδόνη, αν και 

αποκλείουν τους α-2 υποδοχείς δεν αυξάνουν τα επίπεδα 

της περιφερικής νορεπινεφρίνης στον ίδιο βαθμό με την 

κλοζαπίνη. (Fido, Maurice, Ibrahim, & Salama,1999)





Meltzer HY, Baldessarini RJ. Reducing the risk for suicide in schizophrenia and affective disorders. 
J Clin Psychiatry 2003;64:1122–9.



Αλγόριθμος θεραπείας του 1ου ψυχωτικού επεισοδίου

Τροποποίηση από Texas Medication 
Algorithm Project 2008 και Maudsley 
Prescribing Guidelines in Psychiatry 2011 



Αλγόριθμος θεραπείας του 1ου ψυχωτικού επεισοδίου

19 εβδομάδες



Αλγόριθμος θεραπείας του 1ου ψυχωτικού επεισοδίου

19 εβδομάδες

Χορήγηση κλοζαπίνης



Αλγόριθμος θεραπείας του 1ου ψυχωτικού επεισοδίου

19 εβδομάδες

Η χορήγηση κλοζαπίνης μπορεί να επισπευστεί σε 

ασθενείς με ιστορικό αποπειρών αυτοκτονίας, βίαιης 

συμπεριφοράς (ή συνοσηρότητα με διαταραχή χρήσης 

ουσιών) 



Τέλος η δράση της σε ενδοκυττάρια συστήματα που ρυθμίζουν την έκφραση των  
υποδοχέων NMDA ή  προερχόμενη από τον εγκέφαλο προς τα πάνω αύξηση 
νευροτροφικού παράγοντα, και η ρύθμιση σε αύξηση της Ν-μεθυλ-D-or intracellular 
systems (e.g. cyclic
adenosine monophosphate–dependent modulation of N-methyl-D-aspartate ()
receptor expression, brain-derived neurotrophic factor upregulation, and regulation of 
the
arachidonic acid cascade)18,19—mechanisms independent of that which provides 
psychotic
symptom relief. This possibility demands further study.









• 1998 – 2008 : 
      33 νοσηλείες

• Τελευταία νοσηλεία 
14/10/2007 - 23/4/2008  
(> 6 μήνες)

• Μάιος 2008 χορήγηση 
κλοζαπίνης

•  
• Μέχρι σήμερα δεν έχει 

άλλη νοσηλεία  









31. Reid WH, Mason M, Hogan T. Suicide prevention effects
associated with clozapine therapy in schizophrenia and schizoaffective disorder. Psychiatr 
Serv 1998 Aug; 49 (8): 1029-33

13. Spivak B, Lamschtein C, Talmon Y, et al. The impact of clozapine treatment on serum 
lipids in chronic schizophrenic Clin Neuropharmacol 1999 Mar; 22 (2): 98-101





28. Ciapparelli A, Dell’Osso L, Pini S, et al. Clozapine for treat-
ment-refractory schizophrenia, schizoaffective disorder, and psychotic bipolar disorder: 
a 24-month naturalistic study. J Clin Psychiatry 2000 May; 61 (5): 329-34



In an analysis of all patients in the US aged
10–54 years who had received clozapine up to the
end of 1993 (n = 57 681; 85 399 person-years),
Walker et al.[34] found an 84% decrease in the rate of
death from suicide in current users of clozapine (39
deaths per 100 000 person-years) compared with the
rate in patients recently discontinuing treatment
(15–106 days since last exposure; 246 deaths per
100 000 person-years) and an 82% decrease in current
versus past recipients (≥107 days since last
exposure; 222 deaths per 100 000 person-years).
The standardised mortality ratio for current versus
past exposure was 0.17 (95% CI 0.10–0.30).

34. Walker AM, Lanza LL, Arellano F, et al. Mortality in current and former users of 
clozapine. Epidemiology 1997 Nov; 8 (6):
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