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Εισαγωγή 

Σε πολλούς και πολλές από αυτούς που ακούν φωνές χορηγείται φαρμακευτική 

αγωγή. Αυτό συμβαίνει, γιατί η ψυχιατρική ερμηνεύει την εμπειρία τους ως 

σύμπτωμα βαριάς ψυχικής νόσου, συνήθως της σχιζοφρένειας. Η φαρμακευτική 

αγωγή, που χρησιμοποιείται συχνότερα, ανήκει σε μία οικογένεια φαρμάκων, που 

καλούνται νευροληπτικά ή μείζονα ηρεμιστικά (η λέξη νευροληπτικά προέρχεται από 

δύο αρχαίες ελληνικές λέξεις και σημαίνει «έλεγχο του νευρικού συστήματος», λόγω 

των ιδιαιτέρως ισχυρών επιδράσεων αυτών των φαρμάκων στον εγκέφαλο). Ενίοτε τα 

φάρμακα αυτά αναφέρονται και ως αντιψυχωτικά, αλλά υπάρχουν διαφορετικές 

ερμηνείες σε σχέση με το αν και κατά πόσο είναι πράγματι «αντιψυχωτικά». Στον 

πίνακα 1 αναφέρονται συνοπτικά οι βασικές ομάδες των  μειζόνων  ηρεμιστικών.  

Πάντως, είτε είναι όντως «αντιψυχωτικά», είτε όχι, πολλοί τα χρησιμοποιούν και 

βλέπουν βελτίωση, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Έχουν μία ηρεμιστική επενέργεια 

και μπορούν να μειώσουν την εσωτερική αγωνία και τη δυσφορία. Μπορούν να 

βοηθήσουν στην αποκατάσταση του ύπνου. Ενίοτε μειώνουν την ένταση των φωνών 

και τη δυσφορία που μερικές φορές προκαλούν οι φωνές. Κάποιοι άλλοι ωστόσο δεν 

ωφελούνται από αυτά τα φάρμακα.  
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Πίνακας 1 

Συνήθη μείζονα ηρεμιστικά 

Συμβατικές ταμπλέτες Συμβατικά ενέσιμα 

μακράς αποδέσμευσης 

(depot) 

«νέας γενιάς» άτυπα 

νευροληπτικά 

Χλωροπρομαζίνη 

(largactil) 

Depixol Olanzapine 

Tirfluoperazine (stelazine) Modecate Risperidone 

Droperidol Clopixol Quetiapine 

Pimozide  Clozaril 

Zuclopenthixol  Amisulpiride 

 

 

 

Πολλοί ψυχίατροι θεωρούν ότι εάν έχετε παρουσιάσει σημάδια σχιζοφρένειας, όπως 

το να ακούτε φωνές, συνεχίζει να υφίσταται ο κίνδυνος επιστροφής στην κατάσταση 

αυτή για όλο το υπόλοιπο της ζωής σας. Δεν υπάρχει «θεραπεία» για τη 

σχιζοφρένεια.  Η πιθανότητα ίασης δεν συζητείται καν. Για αυτό το λόγο θεωρούν 

ότι, άπαξ και άρχισε κανείς τέτοιου είδους φαρμακευτική αγωγή, πρέπει να τη 

συνεχίσει εφ’ όρου ζωής. Αυτό απορρέει από την πεποίθηση τους ότι τα φάρμακα 

βοηθούν στον έλεγχο μιας χημικής ανισορροπίας στον εγκέφαλο που, κατά την 

άποψη τους, είναι η αιτία της σχιζοφρένειας. 

Το πρόβλημα έγκειται στο ότι η πολυετής χρήση των μειζόνων ηρεμιστικών, σε 

μορφή ταμπλέτας ή σε ενέσιμη μορφή, ενέχει τον κίνδυνο να εμφανιστούν σοβαρές 

μακροπρόθεσμες βλάβες. Συχνά αυτές οι βλάβες παίρνουν τη μορφή αφύσικων 

κινήσεων του στόματος και του προσώπου. Οι άνθρωποι που φτάνουν σε αυτή την 

κατάσταση, γνωστή ως όψιμη δυσκινησία, συχνά δεν γνωρίζουν τη βαρύτητα της 

εικόνας που δίνουν αυτές οι κινήσεις και δεν έχουν καμία δυνατότητα να τις 
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ελέγξουν. Περίπου 20% κατά μέσον όρο των ανθρώπων που λαμβάνουν σε 

μακροχρόνια βάση μείζονα ηρεμιστικά κινδυνεύουν να αναπτύξουν όψιμη 

δυσκινησία μετά από 10-15 χρόνια συνεχούς λήψης τους.  

Υπάρχει μία ακόμη, λιγότερο αναγνωρισμένη, παρενέργεια της χρόνιας χρήσης 

μειζόνων ηρεμιστικών. Αφορά μια ιδιαίτερη εξάρτηση από το φάρμακο, που σημαίνει 

ότι, αν διακόψετε απότομα τη λήψη του μετά από ένα διάστημα που το λαμβάνατε, 

υπάρχει περίπτωση να βιώσετε συμπτώματα που θυμίζουν την αρχική σας ψύχωση. 

Μολονότι αυτή μπορεί να μην είναι μία πραγματική «υποτροπή» της σχιζοφρένειας, 

το πρόβλημα είναι ότι ο ψυχίατρος σας πολύ πιθανόν να την ερμηνεύσει έτσι. Αυτό 

θα αυξήσει την πίεση που ασκεί απέναντί σας, προκειμένου να συνεχίσετε την αγωγή 

σας για μεγάλο χρονικό διάστημα.  

Αυτές τις δύο μακροπρόθεσμες παρενέργειες (την όψιμη δυσκινησία και την 

«εξάρτηση» από τα φάρμακα)  τις προκαλούν πιθανόν οι ίδιοι μηχανισμοί. Για να 

κατανοήσετε πόσο σημαντικό είναι να μη σταματάτε απότομα την αγωγή, έχει 

σημασία να  αντιληφθείτε εν συντομία τον τρόπο δράσης των φαρμάκων στον 

εγκέφαλο. 

 

Πώς ενεργούν στον εγκέφαλο τα μείζονα ηρεμιστικά; 

Ο εγκέφαλος συναπαρτίζεται από εκατομμύρια μικροσκοπικά κύτταρα. Το καθένα 

από αυτά έχει σώμα, με έναν αριθμό λεπτών απολήξεων που μοιάζουν με λεπτά 

κομμάτια σύρμα. 

Σχήμα1 

Πώς επενεργούν  τα μείζονα ηρεμιστικά 

Αυτές οι απολήξεις συνδέονται με άλλα κυτταρικά σώματα. Οι «συρμάτινες» 

απολήξεις δεν ακουμπάνε απευθείας την επιφάνεια του επόμενου κυτταρικού 

σώματος, αλλά διαχωρίζονται από ένα μικροσκοπικό κενό που ονομάζεται σύναψη. 

Πιστεύεται ότι εγκεφαλική δραστηριότητα συμβαίνει, όταν μια νευρική διέγερση, που 

μοιάζει με μια ελάχιστη ηλεκτρική εκκένωση, μεταδίδεται από το ένα κύτταρο στο 

άλλο μέσω των «συρμάτινων» απολήξεων.  
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Όταν μια ηλεκτρική διέγερση φτάσει στο διάκενο,  που ονομάζεται «σύναψη», πρέπει 

να υπάρχει ένας μηχανισμός που να διασφαλίζει ότι θα το δρασκελίσει και θα 

συνεχίσει στο επόμενο νευρικό κυτταρικό σώμα, ώστε να μεταφερθεί η διέγερση, που 

συνιστά την εγκεφαλική λειτουργία.  

Σχήμα 2 

Πώς επενεργούν  τα μείζονα ηρεμιστικά 

Το τέλος του σύρματος, ακριβώς πριν από το κενό, είναι ελαφρά διεσταλμένο (σχήμα 

2). Αυτό συμβαίνει, διότι περιέχει μεγάλο αριθμό μικροσκοπικών θηλάκων, που 

περιέχουν χημικές ουσίες, που ονομάζονται νευροδιαβιβαστές. Όταν η ηλεκτρική 

διέγερση του νεύρου φτάνει στο τέλος της απόληξης, απελευθερώνεται το 

περιεχόμενο κάποιων θηλάκων στο διάκενο και διαχέεται ταχύτατα μέσα σ’ αυτό.  

Σχήμα 3  

Πώς επενεργούν τα μείζονα ηρεμιστικά 

 

Όταν οι νευροδιαβιβαστές φτάσουν στην άλλη πλευρά του διάκενου (της σύναψης) 

γεμίζουν κάποιες ειδικού σχήματος θήκες, που υπάρχουν στο κυτταρικό σώμα και 

ονομάζονται υποδοχείς. Όταν ο νευροδιαβιβαστής έχει εφαρμόσει στον υποδοχέα 

του, λαμβάνουν χώρα χημικές αντιδράσεις, με αποτέλεσμα  μια καινούρια σειρά 

ηλεκτρικών διεγέρσεων, που συνεχίζουν τη διαδρομή προς το επόμενο κυτταρικό 

σώμα και τις απολήξεις του (σχήμα 4). Όλο αυτό συμβαίνει απίστευτα γρήγορα. 

Υπάρχουν πολλών ειδών νευροδιαβιβαστές στον εγκέφαλο και πολλών ειδών 

υποδοχείς. Επί παραδείγματι ο χημικός νευροδιαβιβαστής που καλείται σεροτονίνη 

πιστεύεται ότι μειώνεται στην πάθηση της κατάθλιψης. Το ίδιο και η νοραδρεναλίνη. 

Η ντοπαμίνη είναι ένας σημαντικός διαβιβαστής που τον συναντούμε σε τουλάχιστον 

τέσσερις από τις πέντε περιοχές του εγκεφάλου. 

Σχήμα 5 

Διαδρομές της ντοπαμίνης στον εγκέφαλο 
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Πολλοί ψυχίατροι θεωρούν ότι τα συμπτώματα της σχιζοφρένειας, όπως το να ακούει 

κανείς φωνές, συμβαίνουν γιατί υπάρχει μια αύξηση στη δραστηριότητα της 

ντοπαμίνης σε μία συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου, στις νευρικές απολήξεις 

που συνδέουν το εμπρόσθιο τμήμα του εγκεφάλου με το μεσαίο τμήμα του. Πρέπει 

να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις γι΄ αυτο. Όμως τα μείζονα ηρεμιστικά 

επιφέρουν σοβαρές αλλαγές, μπλοκάροντας και μειώνοντας τη μετάδοση της 

ντοπαμίνης.  

Πιστεύεται ότι αυτά τα φάρμακα καταλαμβάνουν τους υποδοχείς ντοπαμίνης και 

αποτρέπουν τα μόρια της ντοπαμίνης από το να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους και με 

τους υποδοχείς. Αυτό σημαίνει ότι η νευρική διέγερση δεν μπορεί να προχωρήσει στο 

επόμενο κύτταρο. Επομένως η δραστηριότητα του νεύρου μειώνεται σε αυτά τα 

τμήματα του εγκεφάλου που εξαρτώνται από τη ντοπαμίνη ως νευροδιαβιβαστή. 

Θεωρείται ότι η μείωση της δραστηριότητας της ντοπαμίνης σε αυτή την περιοχή του 

εγκεφάλου «μειώνει» κάποια συμπτώματα της σχιζοφρένειας, όπως το να ακούει 

κανείς φωνές ή να έχει παράξενες πεποιθήσεις. 

Η δραστηριότητα της ντοπαμίνης μειώνεται φυσικά μ’ αυτά τα φάρμακα και σε άλλα 

τμήματα του εγκεφάλου (δες το σχήμα 5). Μια τέτοια περιοχή, βαθιά στο κέντρο του 

εγκεφάλου είναι μία περιοχή ονομαζόμενη striatum, γνωστή για τη σημασία της στη 

ρύθμιση των κινήσεων και τη δραστηριότητα και το συντονισμό των μυών. 

Γνωρίζουμε ότι μία έλλειψη στην εκπομπή ντοπαμίνης σε αυτή  την περιοχή 

προκαλεί νόσο του Πάρκινσον, ασθένεια κατά την οποία οι κινήσεις γίνονται πιο 

αργές, τα χέρια τρέμουν, και το βάδισμα γίνεται πολύ αργό και δύσκολο. Τα μείζονα 

ηρεμιστικά προκαλούν μια μορφή νόσου του Πάρκινσον, επειδή μειώνουν την 

έκλυση ντοπαμίνης στο striatum.  

Το σημείο παραγωγής ορμονών εδράζει στη βάση του εγκεφάλου και ρυθμίζει τις 

ορμόνες του σώματος. Υπάρχουν σημαντικές νευρικές ίνες που διέρχονται από το 

μέσο εγκέφαλο προς το σημείο παραγωγής ορμονών. Εδώ ίνες που χρησιμοποιούν τη 

ντοπαμίνη ως νευροδιαβιβαστή ελέγχουν την έκκριση της ορμόνης που ονομάζεται 

προλακτίνη.  

Τα νευροληπτικά που μπλοκάρουν τη ντοπαμίνη μειώνουν την εκπομπή της σε αυτές 

τις ίνες, με αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων προλακτίνης στο σώμα. Αυτό 
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μπορεί να οδηγήσει σε πολλά προβλήματα, μεταξύ των οποίων η αύξηση του 

στήθους και η παραγωγή γάλακτος στους άντρες και στις γυναίκες, διάφορα 

σεξουαλικά προβλήματα, καθώς και ανωμαλίες στον έμμηνο κύκλο των γυναικών. 

Υπάρχει μια περιοχή κυττάρων, τα οποία βρίσκονται  στο βάθος του  εγκεφάλου και 

είναι ευαίσθητα στη χημική ισορροπία του σώματος. Εάν η ισορροπία αλάτων ή 

άλλων χημικών συστατικών διαταραχθεί, τα κύτταρα αυτά ενεργοποιούνται με 

αποτέλεσμα ασθένεια και έμετο. Γι’ αυτό ο έμετος είναι κοινό σύμπτωμα πολλών 

ασθενειών. Αυτή η αντίδραση ελέγχεται από  την εκπομπή της ντοπαμίνης, πράγμα 

που εξηγεί γιατί η χλωροπρομαζίνη σε μικρές δόσεις από παλιά χρησιμοποιείται ως 

αντιεμετικό, δηλαδή ως φάρμακο που σταματά τον έμετο.  

Σε αυτό το σημείο πρέπει να προσέξουμε δυο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι, όπως 

είδαμε, η ντοπαμίνη ως νευροδιαβιβαστής βρίσκεται σε διάφορα τμήματα του 

εγκεφάλου, όχι μόνο σε όσα θεωρούνται σημαντικά για τη σχιζοφρένεια.  

Το δεύτερο αφορά στη μακροχρόνια χρήση οποιουδήποτε φαρμάκου μπλοκάρει τη 

δράση νευροδιαβιβαστών. Από τον 19
ο
 αιώνα οι φυσιολόγοι (επιστήμονες που  

μελετούν τη λειτουργία του ανθρώπινου σώματος τόσο σε κατάσταση υγείας όσο και 

ασθένειας) έχουν κατανοήσει ότι το σώμα έχει από τη φύση του την τάση να 

εξισορροπεί κάθε απόκλιση ή εξωτερική επιρροή που μετακινεί την εσωτερική του 

κατάσταση από ένα συγκεκριμένο, δεδομένο εκ των προτέρων, επίπεδο. Το πιο απλό 

παράδειγμα επί αυτού είναι η θερμοκρασία 

Όταν κάνει ζέστη, η θερμοκρασία του σώματος ανεβαίνει ελάχιστα. Λόγω του ότι μία 

μεταβολή στη θερμοκρασία του σώματος θα μπορούσε να αποβεί μοιραία, υπάρχει 

ένα κέντρο στον εγκέφαλο που ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματος έτσι ώστε, 

όταν αυτή αυξάνεται,  αυξάνεται και η παροχή αίματος στο σώμα. Αυτό μας κάνει να 

ιδρώνουμε και η εξάτμιση του ιδρώτα δροσίζει το σώμα, μειώνοντας κατ’ αυτό τον 

τρόπο τη θερμοκρασία. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται αυτορρύθμιση ή ομοιόσταση 

και υπάρχει για να διασφαλίζει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τη λειτουργία του 

σώματος μέσα σε ένα περιορισμένο περιθώριο μεταβολής των τιμών. 

Τα περισσότερα φάρμακα είναι ουσίες, που δεν υπάρχουν στη φύση. Δεν υπάρχουν 

εκ φύσεως στο ανθρώπινο σώμα. Οι επιδράσεις τους στον εγκέφαλο, επί 
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παραδείγματι στη αναστολή έκλυσης  ντοπαμίνης, είναι σε μεγάλο βαθμό μη φυσικές. 

Ακριβώς όπως οι μηχανισμοί αυτορρύθμισης κάνουν το σώμα να ιδρώνει 

προκειμένου να μειώσει τη θερμοκρασία του, όταν κάνει πολύ ζέστη, παρόμοιοι 

μηχανισμοί επιφέρουν μακροπρόθεσμες αλλαγές στον εγκέφαλο προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν τα αποτελέσματα της λήψης νευροληπτικών φαρμάκων στην 

έκλυσης ντοπαμίνης. Δύο είναι οι αλλαγές που παρατηρούνται (Σχήμα 6). 1. 

διπλασιάζεται ο αριθμός των υποδοχέων 2. αυξάνεται η ευαισθησία τους. 

Σχήμα 6 

Κατά πρώτον αυξάνεται ο αριθμός των υποδοχέων ντοπαμίνης. Όσοι περισσότεροι υποδοχείς 

υπάρχουν, τόσο μεγαλώνει η πιθανότητα, η μειωμένη ποσότητα ντοπαμίνης, που πλέον 

εκλύεται, να είναι αποτελεσματική ως διαβιβαστής. 

Κατά δεύτερον αυξάνεται η ευαισθησία των υποδοχέων. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται 

πιθανότερο, κάθε υποδοχέας να επηρεαστεί από τη μειωμένη ποσότητα ντοπαμίνης. Έρευνες 

σε ζώα απέδειξαν ότι μετά από 1 χρόνο λήψης νευροληπτικών διπλασιάζεται ο αριθμός 

υποδοχέων ντοπαμίνης και αυτοί καθίστανται πολύ πιο ευαίσθητοι στην παρουσία 

ντοπαμίνης. Ποιες είναι οι πιθανές συνέπειες αυτού του φαινομένου σε ανθρώπους που είναι 

σε αγωγή με νευροληπτικά εδώ και κάποιο καιρό; 

Αν η δόση των φαρμάκων μειωθεί πολύ γρήγορα, το σώμα δεν έχει στη διάθεση του αρκετό 

χρόνο, για να προσαρμοστεί στις χαμηλότερες δόσεις της φαρμακευτικής ουσίας. Ας μην 

ξεχνούμε ότι με την πάροδο των ετών, κατά τα οποία το άτομο βρίσκεται υπό αγωγή, ο 

εγκέφαλος προσαρμόζεται μέσω της αύξησης του αριθμού των υποδοχέων ντοπαμίνης, αλλά  

και της αύξησης της ευαισθησίας τους. Αυτές οι αλλαγές χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να 

συντελεστούν και μπορεί να απαιτηθούν πολλά χρόνια για να πάψουν να υφίστανται.  

Η αιφνίδια διακοπή του  φαρμάκου, υπό αυτές τις συνθήκες, σημαίνει ότι τίθεται τελείως 

εκτός ελέγχου η έκλυση ντοπαμίνης σε όλα τα τμήματα του εγκεφάλου. Αυτό συμβαίνει, 

διότι η διακοπή του φαρμάκου σημαίνει ότι τα συστήματα ντοπαμίνης του εγκεφάλου δεν 

είναι πλέον μπλοκαρισμένα. Ωστόσο, όπως ήδη είδαμε, έχει επέλθει συν τω χρόνω μια 

αύξηση του αριθμού και της ευαισθησίας των υποδοχέων. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι 

τώρα θα υπάρξει μια σχετική αύξηση στην ποσότητα έκλυσης ντοπαμίνης στα τμήματα του 

εγκεφάλου, όπου αυτή χρησιμοποιείται ως διαβιβαστής.  

Αυτό έχει πολυάριθμες συνέπειες, ανάλογα με το ποιο τμήμα του εγκεφάλου εξετάζουμε. Σε 

αυτά τα τμήματα του εγκεφάλου, που θεωρούνται σημαντικά για τη σχιζοφρένεια, δηλαδή 
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στις συνδέσεις μεταξύ του εμπρόσθιου και του μέσου εγκεφάλου, η αυξημένη δραστηριότητα 

σημαίνει ότι τα συμπτώματα της σχιζοφρένειας μπορεί να εμφανισθούν σε επιδείνωση. Το 

άτομο φαίνεται να διακατέχεται  από μεγάλη αγωνία και φόβο. Δυσκολεύεται να κοιμηθεί. Οι 

φωνές που ακούει μπορεί να γίνουν πιο επίμονες και να γίνει πιο καχύποπτος. Με άλλα λόγια 

μπορεί να φαίνεται ότι βιώνει μία «επιδείνωση» της ψύχωσης. Τουλάχιστον έτσι 

μεταφράζουν οι ψυχίατροι την κατάστασή του, με αποτέλεσμα να το συμβουλεύουν να 

επιστρέψει στη φαρμακευτική αγωγή και να παραμείνει σε αυτή.  

Φαίνεται να υπάρχουν αξιοσημείωτες διαφορές από άτομο σε άτομο στο χρόνο που 

χρειάζεται για αυτές τις αλλαγές. Μερικοί γίνονται «εξαρτημένοι» από τα νευροληπτικά μετά 

από αρκετά χρόνια λήψης τους. Σε άλλους αυτό το πρόβλημα μπορεί να εμφανιστεί μετά από 

μόλις λίγους μήνες ή, σπανιότερα, λίγες εβδομάδες λήψης αγωγής με νευροληπτικά. 

Η επανεμφάνιση ψυχωτικών εμπειριών σε λίγες εβδομάδες ή μήνες λόγω διακοπής μειζόνων 

ηρεμιστικών έχει ονομαστεί ύστερη ή όψιμη ψύχωση, διότι εμφανίζεται μετά από ένα 

διάστημα υπό φαρμακευτική αγωγή. Προσφάτως η έκφραση «ψύχωση υπερευαισθησίας» 

χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει το ίδιο φαινόμενο. Αυτό, διότι θεωρείται ότι  η 

επανεμφάνιση της ψύχωσης προκύπτει, επειδή οι υποδοχείς ντοπαμίνης δείχνουν αυξημένη 

ευαισθησία στην ουσία αυτή, κατόπιν μακροχρόνιας χρήσης φαρμάκων, που εμπόδιζαν τη 

δραστηριότητά της. 

Στα τμήματα του εγκεφάλου που ρυθμίζουν την κίνηση η αυξημένη δραστηριότητα της 

ντοπαμίνης θεωρείται ότι ευθύνεται για μη φυσιολογικές κινήσεις του στόματος και του 

προσώπου (μολονότι αυτές οι κινήσεις μπορεί να επηρεάσουν επίσης και άλλα όργανα του 

σώματος) και καλούνται όψιμη δυσκινησία. Αν κανείς σταματήσει με πολύ αιφνίδιο τρόπο τη 

λήψη νευροληπτικών μπορεί να διαταραχθούν και άλλα συστήματα ντοπαμίνης στον 

εγκέφαλο. Αν αυτό συμβεί στα συστήματα που ελέγχουν τον έμετο, μπορεί να δοκιμάσετε 

την πολύ δυσάρεστη εμπειρία του έμετου ή της ναυτίας, που μπορεί να επιμένουν για μήνες 

μετά τη διακοπή των φαρμάκων. 

 

Σταματώντας τα φάρμακα 

Μετά από τα παραπάνω, πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι, εάν λαμβάνατε φαρμακευτική αγωγή 

για κάποιο διάστημα, η αιφνίδια διακοπή της δεν είναι καλή ιδέα. Μπορεί να σας κάνει να 

αισθανθείτε πολύ άσχημα για πολλούς μήνες. Μπορεί επίσης να βιώσετε ψυχολογικές 

διαταραχές που οι ειδικοί θα τις ερμηνεύσουν ως «υποτροπή» της ψύχωσης. 
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Σταδιακή μείωση 

Ο τρόπος για να αποφύγετε κάτι τέτοιο είναι η πολύ σταδιακή μείωση των φαρμάκων που 

λαμβάνετε. Είναι δύσκολο να πει κανείς πόσο ακριβώς χρόνο χρειάζεται να πάρει η μείωση 

της αγωγής σας, αλλά υπάρχει ένας χρήσιμος «κανόνας του αντίχειρα», σύμφωνα με τον 

οποίο ο απαιτούμενος χρόνος για τη διακοπή των φαρμάκων πρέπει να αντιστοιχεί με τον 

χρόνο λήψης τους πριν από την έναρξη της μείωσης τους.  

Αν παίρνατε φάρμακα για 6 μήνες, πρέπει σε διάστημα 6 μηνών να μειώσετε τη δόση. Αν 

παίρνατε για 2 χρόνια, πρέπει σε διάστημα περίπου 2 ετών να μειώσετε τη δόση. Θα ρωτούσε 

κάποιος «εντάξει, αν έπαιρνε κανείς φάρμακα για διάστημα 20 ετών, 20 χρόνια θα έπρεπε να 

περάσουν για να μειώσει τη δόση;». Όχι απαραίτητα. Η γενική αρχή είναι η δόση του 

φαρμάκου να μειώνεται με αρκετά αργό ρυθμό, ώστε να δίνει στο σώμα σας την ευκαιρία να 

ξαναπροσαρμοστεί στις χαμηλότερες δόσεις. Συνήθως μια μείωση κατά 10% της συνολικής 

δόσης είναι ένα καλό ξεκίνημα. Έτσι, αν λαμβάνατε 200 mg χλωροπρομαζίνης (σκεύασμα 

largactil), το να το μειώσετε στα 180 mg θα ήταν μια καλή αρχή. Μετά από κάθε μείωση 

πρέπει να περιμένετε πριν προχωρήσετε σε περαιτέρω μειώσεις. Είναι μάλλον συχνό 

φαινόμενο άνθρωποι που μειώνουν τη δόση των φαρμάκων να βιώνουν μετά αυξημένα 

επίπεδα αγωνίας και σε κάποιο βαθμό διαταραχές στον ύπνο. Αυτές οι εμπειρίες συνήθως 

λήγουν μετά από 2 ή 3 εβδομάδες χαμηλότερης δόσης. 

 

Σημάδια που προειδοποιούν για όψιμη ψύχωση 

Μετά από μια μείωση στη δόση, σημαντικά ανησυχητικά σημάδια μπορεί να είναι 

ενδείξεις ότι βρίσκεστε σε κίνδυνο να αναπτύξετε όψιμη ψύχωση. Οι διαταραχές του 

ύπνου και η αγωνία μπορεί να επιμείνουν και για διάστημα άνω των 3 εβδομάδων, και ακόμη 

και να χειροτερέψουν. Συχνά πολλοί γίνονται ιδιαιτέρως νευρικοί. Αισθάνονται ότι δεν τους 

χωράει ο τόπος, είναι αδύνατο να κάτσουν κάπου και τριγυρνούν σαν την άδικη κατάρα τις 

περισσότερες ώρες. 

Μεγαλύτερη σημασία έχουν μάλλον φαινόμενα μη φυσιολογικών κινήσεων στο στόμα, τη 

γλώσσα και το σαγόνι ή φαινόμενα όψιμης δυσκινησίας. Ενίοτε οι κινήσεις αυτές μπορεί να 

επεκταθούν δυσμενώς σε άλλα τμήματα του σώματος, όπως τα χέρια και ο λαιμός. Αν 

εμφανιστούν τέτοιες κινήσεις ή χειροτερέψουν αισθητά αμέσως μετά την μείωση της δόσης, 
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είναι σημαντικό να προσέξετε. Ίσως χρειαστεί να σκεφτείτε σοβαρά την αύξηση της δόσης 

ξανά στα προηγούμενα επίπεδα. Ένα άλλο σημαντικό σημάδι είναι η αίσθηση ότι είστε 

άρρωστος ή η τάση για έμετο. Ιατρικές έρευνες έδειξαν ότι η παύση λήψης μειζόνων 

ηρεμιστικών σε υπερβολικά σύντομο χρόνο συνδέεται ευθέως με σοβαρούς εμέτους. 

 

Πώς να αντιμετωπίσει κανείς τα ανησυχητικά μηνύματα 

Σε γενικές γραμμές, το καλύτερο που έχετε να κάνετε, εάν αρχίσετε να έχετε όψιμη 

ψύχωση ή όψιμη δυσκινησία, είναι να επιστρέψετε στην αρχική δόση του φαρμάκου, που 

λαμβάνατε πριν την τελευταία μείωση. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί και να πρέπει να την 

αυξήσετε σε σχέση με τη δόση αυτή. Οι περισσότεροι διαπιστώνουν ότι, μετά την επιστροφή 

στην αρχική δόση, εντός ολίγων ημερών  τα συμπτώματα ομαλοποιούνται. Είναι σημαντικό 

να μη μειώσετε τη δόση πολύ απότομα ή σε πολύ μεγάλη ποσότητα, όταν αρχίσετε να 

αισθάνεστε καλύτερα. Θα ήταν μια καλή ιδέα να περιμένετε μερικές εβδομάδες, ή ακόμη και 

μήνες, ανάλογα με το χρονικό πλάνο που έχετε σχεδιάσει για την παύση της λήψης, 

προκειμένου να δώσετε στο σώμα σας την ευκαιρία να προσαρμοστεί στη νέα δόση του 

φαρμάκου.  

Από τη στιγμή που αποφασίσατε μια νέα μείωση, σας συμβουλεύουμε να προσπαθήσετε να 

επιτύχετε μια μικρότερη μείωση. 

Για παράδειγμα αν αρχίσατε να έχετε σημάδια όψιμης δυσκινησίας ή ψύχωσης 3 εβδομάδες 

μετά τη μείωση της ημερήσιας δόσης της χλωροπρομαζίνης από τα 200 mg στα 180 mg, 

πρέπει να επιστρέψετε σε ημερήσια δόση 200 mg και να περιμένετε να ισορροπήσει η 

κατάσταση. Όταν αποφασίσετε μια περαιτέρω μείωση, προσπαθήστε να κατεβάσετε την 

ημερήσια δόση από τα 200 mg στα 190 mg. Μπορείτε να προμηθευθείτε ταμπλέτες 

χλωροπρομαζίνης των 10 mg από τον οικογενειακό γιατρό σας ή αλλιώς μπορείτε να 

προτιμήσετε χλωροπρομαζίνη σε σιρόπι. Είναι πολύ πιο εύκολο μετρώντας το σιρόπι να 

προχωρήσετε σε πολύ μικρές μειώσεις της δόσης. Αυτό είναι ένα χρήσιμο κόλπο. Είναι πολύ 

εύκολο να πειραματιστείτε για να βρείτε το πλέον κατάλληλο επίπεδο μείωσης ανάλογα με το 

πώς αισθάνεστε. Αυτό λειτουργεί καλά με τα φάρμακα που διατίθενται σε μορφή σιροπιού ή 

γενικά σε υγρή μορφή, όμως δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει με όλα τα μείζονα ηρεμιστικά.  

 

Προετοιμάζοντας τη μείωση 
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Εάν θέλετε να μειώσετε τη δόση της φαρμακευτικής αγωγής, είναι σημαντικό να συζητήσετε 

τα σχέδια σας με όσο το δυνατόν περισσότερους. Σίγουρα πρέπει να το  συζητήσετε με 

τον/την σύντροφο σας και την  οικογένεια σας, αν μένετε μαζί της. Πρέπει επίσης να το  

συζητήσετε με τον οικογενειακό γιατρό σας, τον ψυχίατρο σας, τη νοσοκόμα σας και 

οποιοδήποτε άλλον επαγγελματία υγείας τυχόν διαθέτετε. 

Είναι πραγματικά μεγάλης σημασίας να γνωρίζει ο σύντροφος σας ή η οικογένεια σας τι 

σκέφτεστε να κάνετε. Δώστε τους να διαβάσουν αυτό το φυλλάδιο για να ξέρουν τι να 

περιμένουν. Αν και εσείς και εκείνοι είναι προετοιμασμένοι για πιθανές δυσκολίες στην 

προσπάθεια μείωσης της δόσης, τότε όλοι γνωρίζουν τι να περιμένουν. Μιλήστε με τους 

πλέον οικείους σας για το τι ενδέχεται να σας συμβεί. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ένα από κοινού 

συμφωνημένο σχέδιο αν υπάρξουν σημάδια υποτροπής. Το σχέδιο πρέπει να 

συγκεκριμενοποιεί, βάσει της προηγούμενης εμπειρίας, ποια είναι τα πρώτα σημάδια για κάτι 

τέτοιο και τι πρέπει να γίνει εάν αυτό συμβεί, επί παραδείγματι επιστροφή στην προηγούμενη 

δόση. Σκεφτείτε τη χρήση μιας επίσημης νομότυπης δήλωσης (πρβλ. ψυχιατρική διαθήκη) 

που να περιέχει πώς θέλετε να σας βοηθήσουν αν, λόγω της ψύχωσης, βρεθείτε σε 

κατάσταση που δύσκολα θα μπορείτε να εκφράσετε τη βούληση σας.  

Έχει επίσης μεγάλη σημασία να ξέρουν τι σκοπεύετε να κάνετε οι επαγγελματίες που 

εμπλέκονται στη θεραπεία σας. Στις μέρες μας πολλοί ψυχίατροι είναι πιο ευέλικτοι και δεν 

πιστεύουν στην αναγκαιότητα της μακροχρόνιας χορήγησης φαρμάκων. Ο ψυχίατρος ή ο 

γενικός γιατρός σας μάλλον μπορεί να σας προσφέρει επιπλέον βοήθεια και συμβουλή, όπως 

για παράδειγμα να αλλάξει την αγωγή σας, ώστε να τη λαμβάνετε σε πόσιμη μορφή. Οι 

γιατροί ανησυχούν, όταν οι ασθενείς ξαφνικά παύουν να λαμβάνουν την αγωγή. Αν ξέρουν 

ότι έχετε κατά νου να κάνετε μειώσεις στα φάρμακα σε βάθος χρόνου τότε είναι περισσότερο 

πιθανό να σας προσφέρουν θετική βοήθεια και θετικές συμβουλές.  

Η επιλογή της κατάλληλης στιγμής στη ζωή σας για την έναρξη έχει πραγματικά πολύ 

μεγάλη σημασία. Πάμπολλοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τη συναισθηματική ευεξία 

και την ψυχική υγεία μας. Το στρες που συνδέεται με  μεγάλες αλλαγές στη ζωή μας, όπως η 

έναρξη μιας καινούριας δουλειάς, μια μετακόμιση, η ανεργία ή το τέλος ενός ερωτικού 

δεσμού μπορεί να πυροδοτήσει συναισθηματική διαταραχή και προβλήματα ψυχικής υγείας, 

στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το να ακούει κανείς φωνές. Το να μειώσει κανείς την 

αγωγή σε τέτοιες περιόδους δεν συνιστάται. Το συναισθηματικό και σωματικό στρες που 

συνδέεται με τη μείωση των φαρμάκων μπορεί να γίνει ακόμη πιο ισχυρό, όταν συνδυαστεί 

με το στρες που σχετίζεται με τις αλλαγές στη ζωή.  Γι’ αυτό είναι πάντοτε προτιμότερο να 

προγραμματίσετε τη μείωση της λήψης φαρμάκων σε μια στιγμή σταθερότητας στη ζωή σας. 
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Αυτό πρέπει να το συζητήσετε με τον/την σύντροφο σας ή την οικογένεια σας. Δείτε τι έχουν 

να σας πουν σχετικά. Είναι πιο πιθανό να τα καταφέρετε στην προσπάθεια να μειώσετε τα 

φάρμακα, αν οι άνθρωποι του περιβάλλοντος σας γνωρίζουν την απόφαση αυτή και τη 

σέβονται. 

Τα ψυχιατρικά φάρμακα, όπως και άλλα φάρμακα που επιδρούν στον εγκέφαλο, κυρίως 

ενεργούν καταστέλλοντας τη φυσική απάντηση του σώματος στην κατάθλιψη, ενδογενή ή 

εξωγενή. Επομένως σε περίπτωση που κάποιος σταματάει να τα παίρνει, αυτά τα 

προβλήματα μπορεί να επανεμφανιστούν. Συνεπώς συνιστάται να αλλάξετε τα δεδομένα της 

προσωπικής σας ζωής (πχ κατοικία, εργασία, κοινωνική υποστήριξη) ή τον τρόπο που 

αντιμετωπίζετε τον εαυτό σας, πριν από αλλαγές στη δόση των φαρμάκων σας. Όπως ήδη 

επισημάναμε, είναι καλύτερο να επιλεχθεί ένα χρονικό σημείο κατά το οποίο οι κοινωνικές 

συγκυρίες θα είναι αρκετά σταθερές και υποστηρικτικές.  

Ενώ το σώμα προσαρμόζεται στο να τα βγάζει πέρα με λιγότερα φάρμακα, μπορεί να 

αποδειχθεί χρήσιμο να εφαρμόσετε άλλες στρατηγικές για τη διαχείριση των εμπειριών 

αγωνίας, φόβου και κατάθλιψης. Ίσως υπάρξουν προβλήματα στον ύπνο, επομένως η 

εκμάθηση εναλλακτικών τρόπων για την σωματική ξεκούραση μπορεί να φανεί σημαντική. 

Ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών δρόμων σάς δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσετε το στρες. 

Το ζήτημα είναι να βρείτε τις πιο κατάλληλες για εσάς τεχνικές.  

Για το αίσθημα της αγωνίας πολλοί αναφέρουν ότι τους βοηθούν οι ασκήσεις χαλάρωσης. 

Οδηγούς αυτοβοήθειας, σε έντυπη μορφή ή σε κασέτες, μπορείτε να βρείτε στα πιο πολλά 

βιβλιοπωλεία ή δημόσιες βιβλιοθήκες. Άλλους τους βοήθησε η γιόγκα και η 

αυτοσυγκέντρωση. Κάποιους άλλους που ήταν σε διαδικασία να σταματήσουν τα φάρμακα, η 

ομοιοπαθητική.  

Η φυσική άσκηση μπορεί να ξεκουράσει το σώμα και να είναι χρήσιμη για τη διαχείριση του 

άγχους. Μέσω αυτής εκλύονται ενδορφίνες στο σώμα, κι αυτές μπορούν να δράσουν ως 

φυσικό χαλαρωτικό. Ποια άσκηση ή ποιο σπορ είναι το ποιο χρήσιμο εξαρτάται κατά 

περίπτωση από το άτομο. Κάποιες μορφές άσκησης που χρησίμευσαν είναι, μεταξύ άλλων, 

το βάδισμα, το κολύμπι, η άρση βαρών και το τρέξιμο. Είναι επίσης σημαντικό να μην το 

παρακάνετε. Οι σάουνες και το μασάζ επίσης βοηθούν ως φυσικά μέσα χαλάρωσης του 

σώματος.  

Ο Λώρεν Μόσερ, αμερικάνος ψυχίατρος, έχει περιγράψει πώς συνταγογραφεί 

βενζοδιαζεπίνες για να βοηθήσει ασθενείς να προσαρμοστούν σε μικρότερη δόση 

νευροληπτικών ή να τα κόψουν τελείως. Οι βενδοζιαπίνες είναι οι ίδιες εθιστικές. Επομένως 
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ο καλύτερος τρόπος να χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν την παύση λήψης 

νευροληπτικών είναι σε συνεργασία με τον ψυχίατρο ή το γενικό γιατρό σας. 

Αφού τα κόψουν, κάποιοι δεν σκοπεύουν να ξαναπάρουν φάρμακα ποτέ. Ωστόσο, σε 

κάποιους φαίνεται χρήσιμη η λήψη  μιας προσωρινής δόσης νευροληπτικών εξαιτίας ενός 

ιδιαίτερα στρεσογόνου γεγονότος ή κάποιας δύσκολης χρονικής περιόδου. Αυτή η περίοδος 

μπορεί να αντιμετωπιστεί πιο εύκολα μ΄ αυτόν τον τρόπο, αν άλλες στρατηγικές δεν έχουν 

αποδώσει. Ίσως να θέλετε να διερευνήσετε αυτή την πιθανότητα με το γενικό γιατρό που σας 

γράφει τα φάρμακα ή με τον ψυχίατρο σας. Ο βασικός στόχος δεν είναι να είστε χωρίς 

φάρμακα με οποιοδήποτε κόστος, αλλά να είστε σε θέση να χρησιμοποιείτε τα φάρμακα ή 

άλλες στρατηγικές με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για σας, με τον τρόπο που σας κάνει 

να μπορείτε να προχωράτε στη ζωή σας, όπως θέλετε. 

 


