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aplicarea lor în psihoza timpurie

Modern approaches to treatment based on the clinical staging model 
and its application in early psychosis

Laura Nussbaum* 

REZUMAT____________________________________________________________________________________________________

Scopul nostru este să abordăm tema strategiilor intervenționale moderne de tratament și detecție timpurie în managementul psihozei la copil și adolescent, 
bazându-ne pe modelul stadializării clinice. În același timp am țintit analiza efi cacității screenării și testării farmacocinetice în cadrul practicii clinice în 
vederea unei ingrijiri medicale individualizate, adaptate, personalizate.

Vom discuta despre implicațiile clinice și perspective de viitor ale diferitelor strategii terapeutice intervenționale și cuantifi cării răspunsului la medicația 
antipsihotică în corelație cu genotiparea CYP2D6. Modelul stadializării clinice ne facilitează evaluarea diagnostică într-o manieră acurată și aplicarea unei 
intervenții corespunzătoare într-un cadru etic.

Am intenționat să aducem în prim plan implicațiile intervenției timpurii și a farmacogeneticii în vederea obținerii efi cienței optime a tratamentului în 
psihoza copilului și adolescentului.

O intervenție timpurie corespunzătoare este de importanță maximă în vederea protejării dezvoltării copilului, astfel încât atenția și intervenția oferite din 
timp pot preveni cursul psihozei la copil și adolescent și  să amelioreze prognosticul global.

ABSTRACT____________________________________________________________________________________________________

Our purpose ist o approch the theme of modern treatment, early detection and intervention strategies in the mamagement of child and adolescent psycho-
sis, based on the clinical staging model. In  the same time we target to analyze the eff ectiveness of modern pharmacogenetic testing and screening in the 
clinical setting and practice for an individualized, tailored,personalized path of care and medicine.

We discuss about the clinical implications and future perspectives of diff erent interventional strategies and the quantifi cation in correlation with the 
CYP2D6 genotype. Th e clinical staging model help us to evaluate the diagnosis accurately and to apply a proper intervention in an ethical frame.

We intended to bring to the forefront attention the implications of eary intervention and pharmacogenetics for obtaining the optimum effi  cacy of 
treatment in the  child and adolescent psychosis. A proper eary intervention is of top importance in protecting the child development, so that the timely 
attention may prevent the course and improve the overall prognosis.
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Introducere/Context general

În ultimii 20 de ani, s-a pus accentul tot mai mult 
pe identificarea, diagnosticarea timpurie și tratamen-
tul bazat pe modelul stadializării clinice în tulbură-
rile psihotice (McGorry & Yung, 2003). Paradig-

ma intervenției timpurii se bazează pe viziunea că 
detecția cât mai timpuriu posibil și intervenția efecti-
vă pentru psihoză vor oferi prognosticul cel mai bun 
pentru pacienți și se vor solda în timp cu împovărarea 
și costurile cele mai mici pentru sistemul de îngrijiri 
medicale. 
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În cadrul metaanalizelor și a reviewurilor sistema-
tice (Perkins et al, 2005), durata mai lungă a psihozei 
netratate (DUP) s-a asociat cu un răspuns mai prost 
la tratamentul antipsihotic, măsurat prin intermediul 
severității psihopatologiei globale, a simptomelor po-
zitive și negative și  a prognosticului funcțional. 

Studiile neuroimagistice au indicat de asemenea 
că psihoza prelungită netratată se asociază cu anoma-
lii structurale cerebrale mai pronunțate (Keshavan & 
Amirsadri, 2007).

Modelul intervenției timpurii prezintă evidențe in-
dubitabile ale îmbunătățirii prognosticului funcțional 
de scurtă cât și de lungă durată, ale scăderii numă-
rului de spitalizări (Bertelsen et al, 2008), precum și 
ale beneficiilor economice pentru sistemul de îngrijiri 
medicale (Killacey and Yung, 2007). Studiile rando-
mizate au sugerat de asemenea că inițierea medicației 
antipsihotice atipice în primul episod de psihoză poa-
te preveni progresia modificărilor cerebrale structu-
ral asociate cu tulburările psihotice (Lieberman et al, 
2005b, Nakamura et al, 2007).

Conform modelului stadializării clinice, când 
pacienții sunt tratați timpuriu, la timp, dinamica risc/
beneficiu se modifică și este important să se ia în con-
siderare dacă un tratament mai benign, mai puțin ex-
tensiv ar fi suficient pentru a atinge același nivel sau 
chiar unul superior al remisiunii și recuperării. 

Modelul stadializării clinice a psihozelor la copil și 
adolescent reprezintă un cadru euristic pentru dezvol-
tarea unor forme mai rafinate de diagnosticare, pentru 
dezvoltarea și evaluarea strategiilor intervenționale și 
pentru studierea variabilelor și proceselor care stau la 
baza evoluției tulburărilor psihiatrice (McGorry et al, 
2008).

Stadializarea clinică diferă de practica diagnostică 
convențională, prin faptul că definește nivelul progre-
siei tulburării într-un anumit punct în timp și unde 
se poziționează o persoană în cadrul continuumului 
cursului bolii (McGorry et al, 2008). 

O abordare stadializată în alegerea tratamentului 
în cadrul stadiilor celor mai precoce ale simptomelor 
psihotice ar putea consta în tratamente psihosociale 
cu eficacitate demonstrată și fără efecte adverse sem-
nificative și ar evita introducerea timpurie a medicației 
antipsihotice, asumând eficacitatea tratamentelor psi-
hosociale în acest stadiu al bolii drept dovedită. 

Atunci medicația antipsihotică ar fi introdusă doar 
ca tratament de a doua linie, când tratamentele mai 
benigne nu au dat rezultate sau când se decelează 

evidența unui curs mai agresiv al tulburării, în cadrul 
unui algoritm stadializat al îngrijirii. 

Studiile actuale au dovedit eficiența modelului 
stadializării în psihoze cu privire la intervențiile far-
macologice și psihosociale, ca abordare de tratament 
viabilă.

În timp ce medicația antipsihotică și-a dovedit 
eficiența în tratamentul psihozei acute, în cadrul pri-
mului episod de psihoză (Kahn et al, 2008), trebuie să 
luăm în considerare și efectele adverse serioase asoci-
ate cu această medicație.

Riscurile indică necesitatea unei analize precaute 
și individualizate a raportului risc-beneficiu atunci 
când prescriem antipsihotice. 

Studiile au relevat faptul că antipsihoticele precum 
și alte medicamente, cu precădere litiul, valproatul, 
inhibitorii recaptării serotoninei, N-acetil cisteina și 
acizii grași Omega 3, ar avea proprietăți neuroprotec-
tive (Amminger et al, 2009, Berger et al, 2008, Berk 
et al, 2008a, Lieberman et al, 2005b) și de aceea ar fi 
importante în protecția împotriva efectelor putative 
“neurotoxice” ale tulburării subsecvente sau ale psiho-
zei în sine. 

Managementul psihozelor impune o abordare di-
ferenţială și integrativă a fiecărui caz în parte, iniţiată 
cât mai precoce, în echipă multidisciplinară, care să 
acţioneze flexibil, coerent, sinergic, într-un cadru cât 
mai puţin restrictiv și care să promoveze conduitele 
preventive

O abordare integrativă se referă la: coordonarea 
dintre sisteme și servicii, integrarea mai multor in-
tervenţii individuale, familiale, de grup și psihosociale 
care să conducă la ameliorarea calităţii vieţii.

Eficiența noilor intervenții psihosociale în psi-
hoza timpurie

Managementul de caz. Un manager de caz se alo-
că fiecărui pacient, managementul de caz incluzînd 
angajamentul pacientului, „problem solvingul”, 
„advocacy”-ul și suportul.

Monitorizarea de aproape și răspunsul prompt 
la criză. Pacienților li se oferă un răspuns prompt 
din partea echipei multidisciplinare și un plan de 
criză adaptat, personalizat, individualizat, astfel în-
cât evaluarea și intervenția pot fi oferite rapid dacă 
e cazul.

Terapia Cognitiv-Comportamentală (TCC). 
TCC pentru populația cu prim episod psihotic/în 
cazul psihozei timpurii se focalizează pe reducerea 
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simptomelor și a stresului, pe facilitarea adaptării la 
tulburarea existentă și pe tratamentul morbidității 
secundare precum anxietatea, depresia și abuzul de 
substanțe.

TCC implică utilizarea strategiilor pentru ma-
nagementul simptomelor psihotice pozitive, precum 
identificarea și modificarea stilurilor cognitive și a 
patternurilor comportamentale care ar putea contri-
bui la prezența acestor simptome și promovarea insi-
ghtului pentru boala existentă.

Studii existente dovedesc că impactul TCC e ma-
xim în stadiile timpurii ale psihozelor (schizofrenie și 
tulburări bipolare) (Scott et al, 2005; Tarrier, 2005). 
De asemenea TCC s-a dovedit că ar contribui la o 
mai bună aderență la tratament.

 Suportul și educația familiei. Managerul de caz 
trebuie să ofere familiei informații și psihoeducație 
despre psihoză și recuperare.

Cercetări existente au dovedit că intervențiile fa-
miliale determină și contribuie la scurtarea perioade-
lor de spitalizare ale pacienților cu psihoză timpurie, 
asistând părinții în susținerea copiilor lor bolnavi în 
cadrul comunității. 

Un modul psihosocial familial a reprezentat de ase-
menea o componentă esențială în cadrul intervenției 
de prevenție a recăderii, care s-a dovedit mai eficientă 
decât îngrijirea standard în prevenția apariției unui 
nou episod de psihoză (Gleeson et al, 2009). 

În cazul pacienților cu schizofrenie, dovezile arată că 
rata recăderii poate fi redusă cu 20% dacă intervențiile 
familiale sunt incluse în tratament (Addington & 
Addington, 2008). De asemenea studiul danez OPUS 
a dovedit că îngrijirea integrată, constând în tratament 
comunitar asertiv, grupe psihoeducaționale multi-fa-
miliale și trainingul abilităților sociale, a determinat o 
evoluție mai bună a pacienților cu tulburări psihotice 
și de asemenea a celor cu tulburări din spectrul schi-
zofreniei în comparație cu cei care au beneficiat de 
îngrijirea standard.

Noile descoperiri în domeniul geneticii și imagis-
ticii deschid oportunităţi pentru diferite sisteme de 
clasificare, care fac legătura dintre simptome, circuite 
neuronale și markerii biologici. Astfel, diagnosticul 
influenţează cercetarea biologică și cercetarea biolo-
gică influenţează clasificările și criteriile diagnostice. 
Aceste inter-relaţii interdisciplinare vor contribui la 
acţionarea atât asupra factorilor de risc cât și asupra 
celor protectivi punând bazele unor intervenţii spe-
cifice.

Se urmărește detecția și intervenția timpurie, prin 
intermediul surprinderii pacienţilor într-o fază mai 
responsivă în care afectările sunt mai puţin extinse. 
Intervenţia timpurie țintită urmărește: reducerea Du-
rata Psihozei Netratate, tratarea simptomelor prodro-
male, tratarea PEP-Prim Episod Psihotic și manage-
mentul clinic.

Modelul stadializării și aplicaţia sa în psihoza 
timpurie

Acest model este un sistem diagnostic rafinat care 
definește nivelul progresiei tulburării și ghidează cli-
nicianul în selecţia tratamentelor ce corespund cel 
mai bine stadiului specific.

Abordarea stadializării clinice în diagnosticare și 
intervenţie, în psihoza timpurie, recunoaște necesita-
tea conceptualizării psihopatologiei, în contextul unui 
cadru neurodevelopmental. Este vorba de un cadru 
orientat spre prevenţie.

Tabelul 1

După cum se observă în Tabelul 1: de la stadiul 
1-2 progresia spre psihoză poate fi prevenită, de la 

Cadrul modelului stadializării clinice a tulburărilor psihotice 

 

Stadiul     Definiție              Populație-Țintă        Intervenții Potențiale         Markeri Biologici/ 
Clinic              Endofenotipici 
 

  0           Risc crescut de       Rude de gr. I        educație familială               Mișcări „smooth            
               t.psihotică, fără      ale pacienților       training abilități                 pursuit” ale gl.        
               simptome prez.       cu psihoză            cognitive                           oculari              
                                                                          îmbunătățire                        P50, senzitivitatea 
                                                                       cunoștiințe de                         la niacină 
                                                                       sănătate mentală                     inhibiția prepuls 
                                                                                                                       negativitate la  
                                                                                                                       potrivire 
                                           deficite olfactorii 

 

1a          Simptome ușoare,     Screening al             psihoeducație familială     evaluare trăsături 
              Nonspecifice de t.     Populației-copii,      CBT formal                       și gene candidate  
              Psihotică                    adolescenți               cunoștiințe sănătate 
              Deficite cognitive       Referire de către      mentală 
              Declin funcțional        îngrijire primară      conștientizare 
              Ușor                            sau consilieri 
                                                  școlari 
 
1b          Ultra-High Risk,         Referire de către      Psihoeducație                  senzitiv. la  
              Simptome moderate   medic-îngrijire         Familială                          niacină 
              dar subclinice             primară, școli,          CBT formal                      nivel folat  
               modificări neuro-      departamente de       Antipsihotic                      modif. cerebrale        
               cognitive moderate   urgențe                      Atipic-doze                      (RMN, SPECT)            
               și declin funcțional                                     mici, 
               (GAF<70)                                                   Antidepresive/ 
                                                                                   Timostabilizatori 
                                                                                    pt. comorbid. 
                                                                                    afective 
 
2             Primul episod de       Referire de către        Psihoeducație                     Investigare 
               T.Psihotică-tulb.       medic de familie,       Familială                            markeri ai    
               manifestă clinic,       unități de urgențe        CBT formal                       stării de boală 
               cu simptome             unități de îngrijire       Antipsihotice                     și progresiei 
                moderat-severe,       specializate                 Atipice                  
                deficite                                                        Antidepresive 
                neurocognitive                                            Timostabilizatoare 
                declin funcțional                                          Reabilitare vocațională 
                (GAF 30-50)                                  

 

3a           Remisiune           Referire                     Ca în stadiul 2                  Continuare eval. 
              Incompletă          de către                      cu accent pe                      markeri ai stării  
              după primul         serviciile                    strategiile medicale          de boală și ai 
              episod                 de îngrijire                  și psihosociale                   progresiei 
                                        primară și                      în vederea 
                                        cele specializate           remisiunii complete  
 

3b           Recurența                Referire                      Ca în stadiul 3a               Continuare eval. 
              sau recăderea          de către                      cu accent adițional            markeri ai stării 
              T. Psihotice            serv. de                      pe prevenția recăderii        de boală și 
              Stare funcțion.,       îngrijire                     și strategii bazate pe          progresiei 
              GAF sub niv.          primare/                    „semne premonitorii 
              atins în remisiunea   specializate               timpurii” 
              din primul episod         
 

3c          Recăderi multiple     Referire                       Ca în stadiul 3b,            Continuare eval. 
             Înrăutățire impact    de către                        cu accent pe                    markeri ai stării  
             boală                      serviciile                      stabilizarea de                  de boală și 
                                          specializate                    lungă durată                     progresiei 

 

 

4           Boală severă,             Referire                     Ca în stadiul 3c, cu        Continuare 
             persistentă, care         de către                      accent pe clozapină,       evaluare 
             nu se remite, cu         serviciile                    alte tratamente terțiare,  markeri boală 
             privire la simptome,   specializate                pe participarea socială   și ai progresiei 
             neurocogniție și  
             criterii de dizabilitate 
 

Adaptat după McGorry et al (2006) 

 
 
CBT- Terapie cognitiv-comportamentală 
GAF- Scala Globală a Evaluării Funcționării 

Cadrul modelului stadializării clinice a tulburărilor psihotice 
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stadiul 0-1b se constată emergenţa simptomelor nedi-
ferenţiate și o scădere în funcţionare, stadiul 1b=UHR 
(Ultra High Risk) – simptome subclinice (Prodromul 
+ declin funcţional).

În Stadiul 2 ne referim la PEP-Prim Episod Psi-
hotic, în stadiile 3a-3c, la remisiuni incomplete, recă-
deri iar în stadiul 4 la schizofrenie cronică.

Modelul UHR- Ultra High-Risk
În trecut, modelul High Risk se baza pe recrutarea 

cazurilor cu risc înalt genetic, (rude de gradul 1 cu 
psihoze) care prezentau tulburări psihopatologice.

Puterea predictivă era scăzută și multe cazuri fals-
pozitive, riscul de a dezvolta psihoză fiind de 10-20% 
(Cannon, Mednich 1993, Erlenmayer-Kimling 1997; 
Johnstone et al 2001).

Astfel, în prezent, criteriile UHR presupun în-
cadrarea unei persoane în unul sau mai multe dintre 
grupurile următoare:

APS-Attenuated Psychosis Symptoms Syndrome 
Grupul simptomelor psihotice pozitive atenuate: pa-
cienţi care au avut episoade psihotice pozitive atenua-
te subclinice în ultimul an;

BLIPS–Brief Limited Intermittent Psychotic 
Symptoms Syndrome înglobează pacienți care pre-
zintă simptome psihotice intermitente, limitate, scur-
te: pacienţi care au avut episoade psihotice care nu 
au durat mai mult de o săptămână și care s-au remis 
spontan;

GRD-Genetic Risk Deterioration Syndrome - 
Grupul caracteristicilor si factorilor de risc: pacienţi 
care au o rudă de gradul 1 cu o tulburare psihotică sau 
o tulburare de personalitate de tip schizotipal, și care 
au suferit o descreștere semnifictivă a funcţionalităţii 
în anul precedent. 

În cadrul Tabelului 2, se regăsesc predictorii pen-
tru rata crescută de conversie la psihoză, în cadrul ca-
tegoriei cu înalt grad de risc.

Tabelul 2

În acest context, se pune problema: observației, 
dectecției sau intervenției în cazul grupului cu înalt 
grad de risc (UHR).

Identificarea în stadiile timpurii simptomatice 
reprezintă baza derulării unor stategii de intervenţie 
efectivă. În cadrul studiilor existente, riscul conversiei 
spre psihoză in faza prodromală fără tratament a fost  
observat ca fiind 41% în 12 luni și de 50 %  în 24 luni.

Conversia spre psihoză nu este singurul risc asoci-
at grupului cu înalt grad de risc, UHR: 30% din cazuri 
dezvoltă o altă tulburare pe Axa I DSM : tulburări 
afective, tulburări anxioase (Yung et al) iar 29% nu 
dezvoltă altă tulburare psihiatrică dupa 1 an.

 În ceea ce privește abordările actuale de tra-
tament pentru categoriile UHR-cu înalt grad de risc, 
ghidurile recente atestă faptul că persoanelor care în-
trunesc criterii UHR – “ultra high risk” și caută ajutor 
ar trebui să li se ofere:

- Monitorizare regulată
- Tratamente, inclusiv CBT, având drept țintă an-

xietatea, depresia și dificultățile de relaționare;
- Suportul familiei și educația;
- Educația despre sănătatea mentală, psihoză și 

strategiile de coping;
- Este recomandabil ca aceste intervenții să se 

efectueze într-un cadru nerestrictiv și nestigmatizant. 

Abordări Terapeutice Moderne în Psihoze, corelate 

cu testarea farmacogenetică

Experiența clinică sugerează faptul că răspunsul 
pacientului la farmacoterapia antipsihotică atipică și 
tipică înregistrează o variabilitate inter-individuală. 

Variabilitatea răspunsului la antipsihotice atipice 
și tipice se corelează semnificativ cu polimorfismele 
metabolice [4, 17, 38].

Prin testarea farmacogenetică se investighea-
ză efectele variației genetice asupra răspunsului la 
medicație, a siguranței, tolerabilității si eficacității. 
Aceste variații genetice (mutații în genom) - polimor-
fisme, sunt responsabile de răspunsul la medicație [3, 
10, 25, 26, 32].

Farmacogenomica reprezintă aplicarea studierii 
variabilității genetice în raspunsul medicamentos [1, 
4, 8, 10, 11, 13, 17, 38].

O mare parte a medicației psihiatrice se meta-
bolizează la nivelul enzimelor citocromului P450-
CYP2D6 și CYP2C19. Acestea prezintă polimorfis-
me genetice, care cauzează modificări ale activității 
metabolice enzimatice.

Predictori                    p value                     B

Durata simptomelor 0.000001          0.00021

CGAS-functionarea globala 0.000003            0.00043

CD-RISC scoruri rezilienta 0.00004              0.00029

SIPS Simptome Negative 0.000001               0.00023

SIPS Simptome Pozitive 0.006                         0.017

Conținut Neobișnuit al Gândirii 0.000002           0.00032

Dezorganizarea Conceptuală 0.000001           0.00015
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Astfel, răspunsul la antipsihotice se corelează cu 
genotipul și activitatea enzimatică. Discutăm în ca-
drul populației generale despre patru categorii de me-
tabolizatori: lenți, intermediari, extensivi și ultrarapizi 
– Figura 1 [6, 24].

TIPURI DE METABOLIZATORI

Figura 1 Tipuri de metabolizatori

În Figura 2 se regăsește oglindit modul prin care tipurile de metabolizatori 

influențează răspunsul la medicația antipsihotică / antidepresivă. 

Figura 2

Polimorfismele genetice cu semnificație clinică de 
la nivelul enzimelor citocromului P450, responsabile 
pentru metabolizarea majorității medicației antipsi-
hotice și antidepresive, se află la nivelul CYP2D6, 
CYP3A4, CYP2C19, CYP1A2.

De asemenea, concentrațiile de antipsihotic ad-
ministrat întâlnite la metabolizatorii de diferite tipuri 
diferă, după cum se observă și în cadrul Figurii 3:

Figura 3 Concentrațiile plasmatice ale antipsihoticului administrat în 
funcție de tipul de metabolizator

Implicațiile clinice ale testării farmacogenetice în 
psihozele la copil și adolescent depind de nivelul de 
metabolizare al medicației. Astfel, 50% dintre anti-
psihotice se metabolizează la nivelul CYP2D6, 23% 
la nivelul CYP3A4, 18% la nivelul CYP1A2, iar anti-
depresivele – 85% la nivelul CYP2D6, 38% la nivelul 
CYP3A4 și 24% la nivelul CYP1A2.

În cadrul Figurii 4 regăsim care sunt enzimele 
CYP450 responsabile de metabolizarea antipsihoti-
celor tipice, atipice respectiv a antidepresivelor [12, 
16, 19].
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Fluvox-
amina 
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Olanzapina
CYP1A2,
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SSRIs, SSNRIs, Antipsihotice Tipice și Atipice

Figura 4 Enzimele CYP450 responsabile de metabolizarea antipsi-
hoticelor tipice, atipice și a antidepresivelor

În prezent, antipsihoticele atipice reprezintă trata-
mentul de elecție pentru pacienții diagnosticați cu 
schizofrenie sau tulburare bipolară [20]. 
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În cadrul Figurii 5, regăsim care sunt enzimele 
CYP450 responsabile de metabolizarea antipsihoti-
celor atipice.pp

Figura 5 Enzimele CYP450 responsabile de metabolizarea antipsiho-
ticelor atipice

Implicații clinice ale testării farmacogenetice în 

psihozele la copil și adolescent

Studiile existente sugerează că anumite variante 
ale genei CYP au un mare impact asupra răspunsului 
la antipsihotice, a toleranței și efectelor adverse [1, 5, 
7].

Metabolizatorii slabi, prezintă risc crescut pentru 
efecte adverse (simptome extrapiramidale, akatisie, 
distonii, SNM - sindrom neuroleptic malign, pre-
lungirea intervalului QTc pe ECG, sedare, creștere 
în greutate, hiperinsulinism, sindrom metabolic, 
creșterea prolactinei).

Testarea CYP e necesară pentru ajustarea dozei 
de medicație sau evitarea antipsihoticelor metaboli-
zate prin CYP-ul respectiv, la nivelul căruia regăsim 
polimorfisme genetice. Astfel, există diferite poli-
morfisme - SNP (Single Nucleotide Polymorphism) 
care s-a identificat că se corelează cu evoluția clinică 
a pacienților cărora li se administrează tratament cu 
antipsihotice atipice [1, 5, 7, 17, 18, 21, 22, 32, 38]. 

Astfel, antipsihoticele atipice cheie metabolizate la 
nivelul CYP2D6 sunt risperidona și aripiprazolul [4, 
8, 11, 15, 16, 35].

De asemenea, s-a raportat faptul că, concentrațiile 
serice ale risperidonei, aripiprazolului și chiar olanza-
pinei, variază considerabil între pacienții cu genoti-
puri CYP2D6 diferite [4, 8, 15, 16, 17, 35].

Implicațiile practice ale testării farmacogenetice 
constau în: 

- Evitarea antipsihoticelor metabolizate prin 
CYP2D6 la cei cu polimorfisme - genotip SNP sau 
WT/SNP si la metabolizatorii lenți

- Evitarea mai ales a risperidonei, aripiprazolului 
și haloperidolului

- Alegerea quetiapinei, ziprasidonei, eventual a 
olanzapinei sau clozapinei

- Dintre antidepresive trebuie evitate mai ales 
SSRI-urile-inhibitorii recaptării serotoninei, iar Val-
doxanul neavând pasaj CYP2D6 ar putea fi recoman-
dabil la cei care prezintă polimorfisme la acest nivel.

La metabolizatorii ultra-rapizi trebuie ajustate do-
zele pentru a avea răspuns la medicația antipsihotică.

În ceea ce privește farmacogenetica tratamentelor 
antidepresive, e important să efectuăm testarea să ve-
dem ce pacienți ar avea non-răspuns la anumite anti-
depresive, deoarece în general durează aproximativ 6 
săptămâni până se observă răspunsul iar 40% dove-
desc un răspuns insuficient. 

Pentru această categorie de pacienți trebuie identi-
ficate și eventualele polimorfisme ale genei pentru re-
ceptorii serotoninergici - 5HTR2A și 5HTR2C. De 
asemenea se pot identifica genotipurile wt/-759C/T 
si SNPs -795C/T la unii dintre pacienți, aceștia pre-
zentând multiple efecte adverse la antidepresivele de 
tip SSRI (mare creștere în greutate).

Prin urmare, la aceștia ar trebui evitate aceste an-
tidepresive.

Astfel, genotiparea CYP permite personalizarea 
terapiei bazată pe patternurile genetice particulare ale 
fiecărui individ.

În alegerea terapiei medicamentoase în psihozele 
la copil și adolescent, trebuie să avem în vedere ur-
mătorul algoritm, care completat prin intermediul 
testării farmacogenetice, ne facilitează alegerea rapidă 
a farmacoterapiei corespunzătoare și aduce noi per-
spective cu privire la calitatea vieții pacienților și la 
bilanțul cost-beneficii - Figura 6, Figura 7.
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hoză non-afectivă
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Figura 7 Farmacoterapia primului episod de psihoză afectivă

În ceea ce privește farmacoterapia rezistenței la 
tratament, avem algoritmul clasic de decizie în Figura 
8 (APGP=antipsihotice de prima generație și APGS 
=de generație secundă). Bineînțeles că o serie din pro-
blemele cu care ne confruntăm în cazul rezistenței la 
tratament ar putea fi evitate prin testarea farmacoge-
netică prealabilă prescrierii farmacoterapiei.

Figura 8 Farmacoterapia rezistenței la tratament

Discuții

Genotiparea CYP2D6 permite personalizarea te-
rapiei pe baza patternurilor genetice particulare pen-
tru fiecare individ în parte [2, 4, 6, 8, 18, 23, 24, 31, 
38]. 

În acest context, farmacogenetica răspunsului 

la medicația antipsihotică reprezintă o perspectivă 
promițătoare în alegerea corespunzătoare a tratamen-
tului individualizat și adaptat nevoilor pacientului și 
evitarea lipsei eficacității răspunsului clinic, precum și 
a efectelor adverse semnificative [9, 10, 27, 32, 33]. 

În mod special în cadrul populației pediatrice, care 
prezintă riscuri mai mari din cauza particularităților 
metabolice și a altor factori, aceste aspecte de farma-
cogenetică trebuie să fie adresate cu maximă atenție 
[2, 23, 28, 29, 30, 34, 36, 37]. Atenție mare trebuie 
dată și interacțiunii medicamentoase pe seama poli-
morfismelor și a informației farmacogenomice meta-
bolice.

Astfel, răspunsul la medicația antipsihotică se co-
relează cu genotiparea CYP, polimorfismele la nivelul 
CYP influențând eficacitatea medicației și evoluția 
clinică [11, 13, 14, 15, 20]. 

E necesară studiere acestor aspecte în populația 
pediatrică unde nu există atât de multe studii [3, 12, 
13, 18, 19]. 

Pacienții pediatrici, aflându-se în perioada deve-
lopmentală, întreaga lor traiectorie ar putea fi com-
promisă din cauza lipsei eficacității sau a unui răspuns 
prost la antipsihoticul ales. Pentru această categorie, 
în mod special, problematica siguranței medicației 
este crucială, astfel încât studierea mecanismelor ge-
netice subiacente reacțiilor medicamentoase adverse, 
poate aduce beneficii semnificative pacienților, facili-
tând procesul alegerii celei mai bune farmacoterapii, 
cu cele mai puține efecte adverse expectate [21, 23, 
29, 30]. 

Acest răspuns prost la medicație, la antipsihoticul 
ales în corelație cu polimorfismele la nivelul CYP ar 
putea explicita, de ce foarte mulți pacienți psihotici 
sunt rezistenți la medicație sau non-responsivi din 
punct de vedere clinic [5, 23, 26, 31].

Farmacogenetica reprezintă o perspectivă de viitor 
în cadrul practicii clinice uzuale deoarece o farmaco-
terapie adaptată, individualizată, personalizată, țintită, 
ar fi mult mai eficientă și mai adecvată din punct de 
vedere etic mai ales în cazul populației pediatrice [9, 
10, 14, 21, 30, 34, 36].

Trebuie să conferim atenție și faptului că un răs-
puns prost la medicație și lipsa eficacității, angrenează 
după sine și non-complianța pacientului [28, 36, 37].

În prezent, am pășit în era unei medicini perso-
nalizate, o medicină bazată pe patternurile genetice 
individuale și focalizarea este asupra descifrării meca-
nismelor care ar putea explica variabilitatea individua-
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lă a răspunsului la farmacoterapie și asupra identifică-
rii biomarkerilor farmacocinetici și farmacodinamici, 
utili în practica clinică [10, 38].

Utilizarea tratamentului optim prezintă și nume-
roase implicații economice, reducând costurile mana-
gementului psihozelor la copil și adolescent [9, 17, 18, 
21, 28]. 

Concluzii

Managementul psihozelor impune o abordare 
dife rențiată și integrativă a fiecărui caz în parte, ini-
țiată cât mai precoce, în echipă multidisciplinară care 
să acționeze flexibil, coerent, sinergic și coordonat.

Scopul detecției și intervenției timpurii este sur-
prinderea pacienților într-o fază mai responsivă, ur-
mărindu-se scurtarea duratei psihozei netratate.

Intervențiile vor fi specifice, bazate pe dovezi, în 
funcție de stadializarea clinică, avându-se în vedere 
perioada critică, de maximă vulnerabilitate.

Serviciile și intervențiile vor fi centrate pe familie, 
alcătuindu-se o piramidă a nevoilor.

E importantă creearea unei interfețe între servi-
ciile de sănătate mentală pentru copii și cele pentru 
adulți, în special la cazurile “High Risk”. 

Prin testarea și screeningul farmacogenetic se pot 
identifica genotipurile și polimorfismele genetice care 
determină răspunsul individual la farmacoterapie în 
psihozele copilului și adolescentului.

Aceasta reprezintă cheia către o medicină persona-
lizată, individualizată, adaptată nevoilor pacientului.

Pacienții pediatrici cu psihoză, fiind în dezvoltare, 
întreaga lor traiectorie developmentală poate fi com-

promisă din cauza lipsei eficacității terapiei.
Pentru această categorie în particular, problema-

tica siguranței medicamentoase e crucială, astfel în-
cât studierea mecanismelor genetice care stau la baza 
reacțiilor adverse la medicație, poate aduce beneficii 
semnificative, ajutând clinicianul în procesul alegerii 
celei mai potrivite terapii, cu cele mai puține efecte 
adverse aferente.  

Farmacogenetica reprezintă o perspectivă de viitor 
în practica clinică uzuală, deoarece o terapie individu-
alizată, personalizată, adaptată în funcție de nevoi ar 
fi aleasă ca terapie de primă intenție. 

Aceasta reprezintă și o problematică etică, mai ales 
la copii și adolescenți, pentru că în loc să se facă un 
switch permanent al  antipsihoticelor, e mult mai efi-
cient să se aplice o farmacoterapie și intervenții țintite.  

Ca perspectivă de viitor, pre-screeningul CYP ar  
trebui efectuat înainte de prescierea unui antipsihotic 
și a medicației în psihozele la copil și adolescent.

Utilizarea tratamentului optim are și implicații 
economice, reducând costurile managementului ca-
zurilor de psihoză la copii si adolescenți.

Emergența farmacogeneticii ca abordare moder-
nă, marchează o nouă etapă în psihiatria clinică, în 
care genotipul și biomarkerii influențează alegerea 
terapiei, crescând siguranța și eficacitatea medicației 
utilizate. 

E necesară mai multă cercetare în vederea dez-
voltării unei medicini informate genetic, personali-
zate și de asemenea sunt necesare studii clinice care 
să dovedească eficacitatea, tolerabilitatea și siguranța 
farmacoterapiei administrate în psihozele la populația 
pediatrică.

*
*         *

Introduction / Background

In the last 20 years, the emphasis in psychotic di-

sorders was more on identifying, early diagnosis and 

treatment based on clinical staging model (McGorry 

& Yung, 2003). The early intervention paradigm is 

based on the view that, for psychosis, the earliest pos-

sible detection and the effective intervention will pro-

vide the best outcome for patients and, in time, they 

will result in lower burdens and costs for the health 

care system.

During the meta-analyses and the systematic revi-

ews (Perkins et al, 2005), a longer duration of the un-

treated psychosis (DUP) was associated with a worse 

response to antipsychotic treatment as measured by 

the severity of global psychopathology, of positive and 
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negative symptoms and of  functional prognosis.
Neuroimaging studies have also indicated that 

prolonged untreated psychosis is associated with 
more pronounced structural abnormalities of the bra-
in (Keshavan & Amirsadri, 2007).

The early intervention model presents undeniable 
evidence of improved functional outcomes both on 
the short and the long term, of the decrease in the 
number of hospitalizations (Bertelsen et al, 2008), as 
well as of economic benefits for the health care system 
(Killacey and Yung, 2007). Randomized studies have 
also suggested that the initiation of atypical antip-
sychotic medication in the first episode of psychosis 
can prevent the progression of structural brain chan-
ges associated with psychotic disorders (Lieberman et 
al, 2005b, Nakamura et al, 2007).

According to the clinical staging model, when 
patients are treated early, on time, the risk / benefit 
dynamics changes and it is important to consider 
whether a more benign and less extensive treatment, 
would be sufficient to achieve the same level of remis-
sion and recovery or even a higher one. 

The clinical staging model of psychosis in chil-
dren and adolescents is a heuristic framework for the 
development of more refined forms of diagnosis, for 
the development and assessment of interventional 
strategies and for the study of variables and processes 
underlying the development of psychiatric disorders 
(McGorry et al, 2008).

Clinical staging differs from conventional dia-
gnostic practice, by its defining the progression of the 
disorder at a certain point in time and the position 
where a person is situated in the course of the disease 
continuum (McGorry et al, 2008).

A staged approach in the choice of treatment wi-
thin the early stages of the psychotic symptoms could 
include psychosocial treatments with demonstrated 
efficacy and without significant side effects and it 
would avoid the early introduction of antipsychotic 
medication, assuming the effectiveness of psychoso-
cial treatments at this stage of the disease as proven.

Then, the antipsychotic treatment would be intro-
duced only as second line, when treatments that are 
more benign have failed or when evidence reveals a 
more aggressive course of the disorder, within the fra-
me of a staged algorithm of care.

Current studies have proved the efficiency of 
the staging model as a viable treatment approach 
in psychoses concerning the pharmacological and 

psychosocial interventions.
While antipsychotic medication has proven effec-

tive in the treatment of acute psychosis, in the first 
episode of psychosis (Kahn et al, 2008), we must take 
into account the serious side effects associated with 
this medication.

The risk analysis indicates the need for a cautious 
and individualized risk-benefit ratio when prescri-
bing antipsychotics.

Studies have shown that antipsychotics and other 
drugs (especially lithium, valproate, serotonin re-
uptake inhibitors, N-acetyl cysteine and Omega 3 
fatty acids) would have neuroprotective properties 
(Amminger, et al, 2009, Berger et al, 2008 Berk et al, 
2008a, Lieberman et al, 2005b) and would therefo-
re be important in protecting the patient against the  
putative “neurotoxic” effects of the subsequent disor-
der or of the psychosis itself.

The management of psychoses requires a differen-
tial and integrative approach to each case, initiated as 
early as possible in the multidisciplinary team which 
should  act flexibly, coherently, synergistically, in the 
least restrictive framework while promoting preventi-
ve behaviours.

An integrative approach relates to coordination of 
systems and services, integration of several individual, 
family, group, and psychosocial interventions leading 
to the improvement of life quality.

Effectiveness of new psychosocial interventions 
in early psychosis 

Case management. A case manager is assigned 
to each patient, case management including patient 
engagement, problem solving, advocacy and support.

Close monitoring and prompt response to the 
crisis. Patients are given a prompt response from the 
multidisciplinary team and a tailored, personalized, 
customized crisis plan, so that assessment and inter-
vention can be provided quickly if necessary.

Cognitive behavioural therapy (CBT). CBT 
for people with the first psychosis episode / early 
psychosis focuses on reducing symptoms and stress, 
on facilitating coping with existing disorder and on 
the treatment of secondary morbidity such as anxiety, 
depression and substance abuse. CBT involves the use 
of strategies for the management of positive psychotic 
symptoms, such as identification and modification of 
cognitive styles and of behavioural patterns that may 
contribute to these symptoms and the promotion of 
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the insight for the existing disease.
Existing studies show that the maximum impact of 

CBT is in the early stages of psychosis (schizophrenia 
and bipolar disorder) (Scott et al, 2005; Tarrier, 2005). 
In addition, the CBT has been proved to contribute 
to a better adherence to treatment.

Family support and education. The case mana-
ger should provide the family with information and 
psycho-education about psychosis and recovery. Exis-
ting researches have shown that family interventions 
cause and contribute to a decrease in the periods of 
hospitalization of patients with early psychosis, assis-
ting parents in supporting their sick children in the 
community. 

A family psychosocial module was also an essen-
tial component of the intervention in relapse pre-
vention that has proven more effective than standard 
care in preventing the emergence of a new episode 
of psychosis (Gleeson et al, 2009). In patients with 
schizophrenia, the evidence indicates that the relapse 
rate can be reduced by 20% if family interventions are 
included in the treatment (Addington & Addington, 
2008). The Danish OPUS study also showed that in-
tegrated care, consisting of assertive community treat-
ment, multi-family psycho-educational groups and 
social skills training, resulted in a better outcome for 
patients with psychotic disorders and for those with 
disorders in the schizophrenia spectrum as compared 
to patients who received standard care.

New discoveries in genetics and imaging open 
opportunities to different classification systems that 
make the link among symptoms, neuronal circuits 
and biomarkers. Thus, the diagnosis affects biological 
research and biological research influences classifica-
tions and diagnostic criteria. These inter-disciplinary 
relationships will help the action on both risk factors 
and the protective ones, laying the basis of specific 
interventions.

Research aims at the detection and early interven-
tion by surprising patients in a more responsive phase 
where impairments are less extensive. Targeted early 
intervention aims at reducing DUP- duration of un-
treated psychosis, treating the prodromal symptoms, 
treating the FEP - First- episode psychosis, and cli-
nical management.

The staging model and its application in early 
psychosis

This model is a sophisticated diagnostic system 
that defines the progression of the disorder and gui-

des the clinician in selecting treatments that best 
meet a specific stage.

Addressing clinical staging in diagnosis and in-
tervention in early psychosis recognizes the need for 
conceptualizing psychopathology in the context of a 
neurodevelopmental framework. It is a prevention-
oriented framework.

Table 1 Framework of the clinical staging model for psychotic disorders 
(modified from McGorry et al, 2006)

Clinical 
Stage Defi nition Target Popula-

tion
Potential Inter-

ventions

Biological
/Endophenotypic

Markers

0

Increased risk of 
psychotic disorder
No symptoms cur-

rently

First degree 
relatives of 

patients with 
psychosis

Family educa-
tion

Brief cognitive 
skills training

Improved mental 
health literacy

“Smooth pursuit”
eye movements, P50, 

niacin
sensitivity, prepulse 
inhibition, mismatch 
negativity, olfactory 

defi cits, etc.

1a

Mild or non-specifi c 
symptoms of psy-
chotic disorder ,

including neurocogni-
tive defi cits,

Mild functional change 
or decline

Screening 
of child and 

teenage 
populations
Referral by 

primary care 
physicians
Referral by 

school coun-
sellors

Family psycho- 
education, 

Formal
Cognitive-

Behavioural 
Therapy,

Formal mental 
health literacy,

Awareness 
raising

Assessment of traits 
and state candidates 

1b

Ultra-high risk: moder-
ate but subthreshold

symptoms, with
moderate neurocogni-

tive changes
and functional decline 

(GAF<70)

Referral by 
educational 
agencies,

primary care 
physicians,
emergency 

departments

Family psycho-
education, 

formal
Cognitive behav-

ioural therapy,
Atypically –small 
doses, antide-

pressants/ mood 
stabilizing drugs 

for affective 
comorbidities

Niacin sensitivity, 
folate status,

magnetic resonance 
imaging and

magnetic resonance 
spectroscopy

changes, 

2

First episode of 
psychotic disorder

Full threshold disorder 
with moderate/

severe symptoms, 
neurocognitive

defi cits and functional 
decline

(Global Assessment of 
Functioning

(GAF) 30 -50)

Referral by 
primary care 
physicians,
emergency 

departments,  
specialist care 

agencies

Family psycho-
education, 

formal
Cognitive behav-

ioural therapy
Atypical antipsy-

chotic 
antidepressants/ 
mood stabilizing 

medication
Vocational 

rehabilitation

Continue with markers 
of illness

state, trait and 
progression

3a
Incomplete remission 

from fi rst
episode of care

Referral 
by primary 
and spe-

cialist care 
services

As for stage 2 with 
additional

emphasis on    
medical and 
psychosocial
strategies to 
achieve full
remission

Continue with 
assessment 
of markers of 

illness
state, trait and 
progression

3b

Recurrence or relapse 
of psychotic

disorder which stabi-
lises with treatment
at a level of GAF

below
the best level 

achieved following 
remission

from fi rst episode

Referral 
by primary 
and spe-

cialist care 
services

As for stage 3a 
with additional
emphasis on 

relapse prevention 
and

‘early warning 
signs’ strategies

Continue with 
assessment 
of markers of 

illness
state, trait and 
progression

3c

Multiple relapses, 
Worsening

in clinical extent and 
impact of  illness 

Referral by 
special-
ist care 
services

As for stage 3b 
with emphasis on 

long-term stabilisa-
tion

Continue with 
assessment 
of markers of 

illness
state, trait and 
progression

4

Severe, persistent or 
unremitting

illness as judged on 
symptoms,

neurocogntion and 
disability criteria

Referral by 
special-
ist care 
services

As for stage 3c but 
with emphasis

on clozapine, other 
tertiary treatments,
social participation 

Continue with 
assessment 
of markers of 

illness
state, trait and 
progression
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As shown in Table 1: the stage 1-2,  progression 
to psychosis can be prevented, from stage 0-1b there 
is the emergence of undifferentiated symptoms and a 
decrease in functioning, stage 1b = UHR (Ultra High 
Risk) - subclinical symptoms (Prodrome + functional 
decline).

In Stage 2 we refer to FEP - First- episode psycho-
sis, in stages 3a-3c, incomplete remissions, relapses 
and in stage 4 to chronic schizophrenia.

The Ultra High-Risk (UHR) Model 
In the past, Ultra High Risk model was based 

on recruiting high genetic risk cases (first-degree 
relatives with psychosis) that had psychopatholo-
gical disorders. Predictive power was low and there 
were many false-positive cases, the risk of developing 
psychosis being of 10-20% (Cannon, Mednich 1993 
Erlenmeyer-Kimling 1997; Johnstone et al 2001).

Thus, at present, UHR criteria involve inclusion 
of a person in one or more of the following groups:

• APS-Attenuated Psychosis Symptoms Syndro-
me: patients who had subclinical attenuated positive 
psychotic episodes in the last year;

• BLIPS - Brief Limited Intermittent Psychotic 
Symptoms Syndrome: includes patients who experi-
ence psychotic intermittent, limited, short symptoms: 
patients who had psychotic episodes that lasted no 
more than a week and remitted spontaneously;

• GRD - Genetic Risk Deterioration Syndrome 
- Characteristics group and risk factors include pati-
ents who have a first-degree relative with a psychotic 
disorder or with schizotypal personality disorder, and 
who suffered a significant decrease in functionality in 
the previous year.

In Table 2, predictors for increased rate of conver-
sion to psychosis can be found, within the category of 
ultrahigh risk.

Table 2
Predictors                    p value                     B

Duration of symptoms 0.000001          0.00021

CGAS-Global functioning 0.000003                0.00043

CD-RISC Resilience Scores 0.00004                  0.00029

SIPS Negative Symptoms 0.000001               0.00023

SIPS Positive Symptoms 0.006                         0.017

Unusual Th ought Content 0.000002           0.00032

Conceptual disorganization 0.000001           0.00015

In this context, it is the problem of observation, 
detection or intervention in the case of ultrahigh-risk 
group (UHR).

Identification in early symptomatic stages repre-
sents the basis of effective intervention strategies. In 
existing studies, the risk of conversion to psychosis in 
prodromal phase without treatment was observed as 
being of 41% in 12 months and of 50% within 24 
months.

Conversion to psychosis is not the only risk asso-
ciated with ultrahigh-risk group, UHR: 30% of cases 
develop another Axis I DSM disorder: affective di-
sorders, anxiety disorders (Yung et al) and 29% do not 
develop other psychiatric disorder after 1 year.

Regarding the current treatment approaches for 
UHR-categories with ultrahigh risk, recent guideli-
nes certify that persons who meet UHR criteria - “ul-
trahigh risk”- and seek help should be provided with:

Regular monitoring,
Treatments, including CBT, targeting anxiety, de-

pression and relationship difficulties,
Family support and education,
Education about mental health, psychosis and co-

ping strategies, 
It is recommended that these interventions sho-

uld be made in an unrestrictive and un-stigmatizing 
framework.

Modern Therapeutic Approaches in Psychoses 
correlated with pharmacogenetic testing

Clinical experience suggests that the patient’s 
response to atypical and typical antipsychotic phar-
macotherapy records an inter-individual variability. 
Variability of the response to atypical and typical an-
tipsychotics correlates significantly with and metabo-
lic polymorphisms [4, 17, 38].

By pharmacogenetic testing, the effects of genetic 
variation on response to medication safety, tolerabi-
lity and efficacy are investigated. These genetic va-
riants (mutations in the genome) – polymorphisms, 
are accountable for the response to medication [3, 10, 
25, 26, 32]. 

Pharmacogenomics is the study of the application 
of genetic variability in drug response [1, 4, 8, 10, 11, 
13, 17, 38].

Much of psychiatric medication is metaboli-
zed at the level of the enzymes of the cytochrome 
P450-CYP2D6 and CYP2C19. They exhibit ge-
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netic polymorphisms that cause changes in enzyme 
metabolic activity. Thus, the answer to antipsychotics 
is correlated with the genotype and enzyme activity. 
Within the general population, we discuss about four 
categories of metabolisers: poor, intermediate, exten-
sive and ultra-rapid - Figure 1 [6, 24]....

Figure 1 Types of metabolisers

Normal 
population

15% in 
Caucasians

30- 40% 
Caucasians 

(white)

10% of 
Caucasian 
population 

extensive poor intermediate ultra-rapid

Normal 
metabolization 
of medication

They have 
reduced 
enzyme 
activity

With slightly 
reduced 
activity

Rapid 
metabolization

Figure 1 illustrates the way in which the types of metabolizers influence the 

response to antipsychotic / antidepressant medication.

Figure 2

Clinical applications concerning the response to 
antipsychotic / antidepressant medication

Lack of response to medication 
Decrease of compliance to treatment

Genetic polymorphisms with clinical significance 
at the level of P450 cytochrome enzymes that are 
responsible for the metabolism of most antidepressants 
and antipsychotic medication are at the level of 
CYP2D6, CYP3A4, CYP2C19, CYP1A2.

In addition, the concentrations of the administered 
antipsychotic found in various types of metabolizers 
differ, as shown in Figure 3:

Figure 3 Plasmatic concentrations in antipsychotic medication in poor 

metabolisers (●) and in extensive metabolisers (○).

The clinical implications of pharmacogenetic tes-
ting in psychoses in children and adolescents depend 
on the level of metabolization of the medication. 
Thus, 50% of the anti psychotics metabolize at the 
level of CYP2D6, 23% at the level of CYP3A4, 18% 
at the level of and CYP1A2, and of the antidepre-
ssants - 85% at the level of CYP2D6, 38% at the level 
of CYP3A4 and 24% the level of CYP1A2.

In Figure 4, we find which are the CYP450 
enzymes responsible for the metabolization of typical 
and atypical antipsychotics, respectively of antidepre-
ssants, [12, 16, 19].

CYP2D6

SSRI
Fluvox-
amine

Fluoxetine
Paroxetine

Almost all 
Typical Anti-
psychotics
Haloperidol
Thioridazine

Aripiprazole
Risperidone

Quetiapine
Ziprasidone

CYP3A4

Antidepres-
sant

Venlafaxine

CYP3A4
Valdoxan

Clozapine
CYP1A2,

CYP2C19,
CYP2D6, 
CYP3A4

Olanzapine
CYP1A2,
CYP2D6

SSRIs, SSNRIs, Typical and Atypical Antipsychotics

Figure 4 CYP450 enzymes responsible for metabolism of typical and 
atypical antipsychotics, and of antidepressants

Currently, atypical antipsychotics are the treat-
ment of choice for patients diagnosed with schi-
zophrenia or bipolar disorder [20].

In Figure 5, we see again, which are the CYP450 
enzymes responsible for the metabolization of atypi-
cal antipsychotics.

Poor metabolizers

* Have increased concentration of medication
* Toxic accumation
* Multiple even lethal secondary effects
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Atypical 
antipsychotic CYP2D6 CVP3A4 CYP1A2

Aripiprazol +++ +

Clozapine + + +++

Iloperidone +++ +

Olanzapine + +++

Paliperidone +++ +

Quetiapine +++

Risperidone +++ +

Ziprasidone +

Figure 5 CYP450 enzymes responsible for metabolism of atypical 
antipsychotics

Clinical implications of pharmacogenetic testing 
in psychoses in children and adolescents

Existing studies suggest that certain variants of 
the gene CYP have a great impact on the response 
to antipsychotics, on tolerance and on adverse effects 
[1, 5, 7].

Poor metabolizers, are at increased risk for adverse 
effects (extrapyramidal symptoms, akathisia, dystonia, 
NMS - neuroleptic malignant syndrome, QTc pro-
longation on ECG, sedation, weight gain, hyperinsu-
linemia, metabolic syndrome, elevated prolactin).

CYP testing is necessary to adjust the dose of 
medication or to avoid the antipsychotics meta-
bolized by the respective CYP, at which we find 
genetic polymorphisms. Thus, there are diffe-
rent polymorphisms - SNP (Single Nucleotide 
Polymorphism) which has been identified that it cor-
relates with the clinical evolution of patients receiving 
treatment with atypical antipsychotics [1, 5, 7, 17, 18, 
21, 22, 32, 38].

The atypical key antipsychotics metabolised by 
CYP2D6 are risperidone and aripiprazole [4, 8, 11, 
15, 16, 35]. It has also been reported that serum con-
centrations of risperidone, aripiprazole, and olanzapi-
ne even vary considerably among patients with diffe-
rent CYP2D6 genotypes [4, 8, 15, 16, 17, 35].

Practical implications of pharmacogenetic testing 
are:

Avoiding antipsychotics metabolized by CYP2D6 
in patients with polymorphisms - SNP genotype or 
WT / SNP genotype in poor metabolisers, too.

Avoiding especially risperidone, aripiprazole and 
haloperidol.

Choosing quetiapine, ziprasidone, possibly olan-
zapine or clozapine. 

Some antidepressants should be avoided especially 
SSRIs that inhibit serotonin reuptake, and Valdoxan, 
lacking CYP2D6 passage, may be advisable in those 
who have polymorphisms at this level.

In ultra-rapid metabolizers, doses should be ad-
justed to obtain response to antipsychotic medication.

Regarding pharmacogenetics of antidepressant 
treatments, it is important to perform testing to see 
which patients would have non-response to certain 
antidepressants, since it generally takes about 6 weeks 
until an answer is noted and 40% of patients show 
insufficient response.

For this category of patients, possible 
polymorphisms in the gene should be identified too, 
for serotonin receptors- 5HTR2A and 5HTR2C. It 
is also possible to identify the genotypes WT / -759C 
/ T and SNPs.

In some patients, -795C / T, cause multiple ad-
verse reactions to SSRI-type antidepressants (high 
weight gain). Therefore, in these patients such anti-
depressants should be avoided.

The CYP genotyping allows customization of 
therapy based on each individual’s particular genetic 
patterns

When choosing the drug therapy in psychosis 
in children and adolescents, we should consider the 
following algorithm, which, when pharmacogene-
tic testing completes it, facilitates rapid selection of 
appropriate pharmacotherapy and brings new per-
spectives on the patients’ quality of life of and on cost-
benefit balance - Figure 6, Figure 7.
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                                                    Farmacoterapia primului episod de psihoză non-afectivă  

Evaluarea psihiatrică/fizică 

Începerea tratamentului antipsihotic (doze 
mici) 

Diagnostice diferențiale 
Dacă = simpt. maniacale/depresive: 

• T. Bipolară I.-caract. Psihotice 
• T. Schizoafectivă 
• T. Depresivă majoră-caract. 

psihotice 

Adăugare 
benzodiazepine 

Agitație-diazepam 
Anxietate-lorazepam 

Tulb. Somn-temazepam 
 

Amisulpirid 
  

Start: 100-200 mg/zi 
Doza initial:400-600 
mg/zi 
Doza max.:1200 
mg/zi 

Aripiprazol  
 
Start: 5 mg/zi 
Doza initial:5-15 
mg/zi 
Doza max.:30 
mg/zi 

Olanzapină  
 
Start: 5 -10 mg/zi 
Doza initial:10-15 
mg/zi 
Doza max.:20 mg/zi 

Quetipiană 
 
Start: 200 mg/zi 
Doza initial:400-600 
mg/zi 
Doza max.:750 mg/zi 

Risperidonă  
 
Start: 1-2 mg/zi 
Doza initial:2-3 
mg/zi 
Doza max.:6 mg/zi 

Ziprasidonă 

Start: 40-80mg/zi 
Doza initial:80-120 
mg/zi 
Doza max.:160 mg/zi 

Non-Aderență  
Discuție cu pacientul 
și familia 
- Analiza Motivelor 
-Optimizare 
Tratament 
-Dacă 
Ef.Secundare-
introducere alt 
Antipsihotic 
-Eventual alegere 
medicație Depo 

Start doze mici 
Creștere progresivă în fcție de eficacitate / tolerabilitate- până la doza țintă inițială - Săpt. 3 

Începerea tratamentului antipsihotic (doze mici) 
Dacă răspuns insuficient după 3 săpt-creșterea dozei în 2-3 săpt. și optimiz. Interv. Psihosociale 

Dacă Non-Răspuns după 6-8 săpt- trecere la alt Antipsihotic Atipic 

Dacă Non-Răspuns la al 2 lea Antipsihotic (doze mici) 
Recapitulare motive eșec / Introducere Clozapină sau altă combinație Antipsihotice 

Urgență psihiatrică 

Răspuns:  
 
- Continuare 2-5 ani 
-Dacă remisiunea = 
incompletă- 
Tratament de lungă 
durată 
-Întreruperea gradată 
pe perioada a 3-6 luni 
cu Follow-up 

Figure 6  Pharmacotherapy of first-episode non-affective psychosis
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 Farmacoterapia primului episod de psihoză afectivă 

Evaluarea psihiatrică/fizică 

Timostabilizator                  

Urgență Psihiatrică 
Episod sever cu agitație: 

• Medicație Parenterală 

Benzodiazepine 
     Agitație-diazepam 
     Anxietate-lorazepam 

Carbonat de Litiu 
  

Start: 400-500 mg/zi 
Evaluarea Li în sanguin la 5-7 zile 
Uz antimaniacall:1-1.2 mmol/l 
Profilactic timostabilizator: 0.6-0.8 mmol/l 
Evaluare Li – ser la 2-3 luni 

 
Benzodi
azepine  
 
 

 

Olanzapină 
Start: 5-10 mg/zi 
sau Risperidonă 
Start: 1-2 mg/zi 
sau Quetiapină 
Start: 100-
200mg/zi 
sau Amisulpiride 
Start: 50-100 mg/zi 
sau Ziprasidonă 
Start: 40-80 mg/zi 
sau Aripiprazol 
Start: 5 mg/zi

Depresie 
Majoră  

 
Antidepresiv și 
Antipsihotic atipic 
în doze mici 

 

Depresie 
Bipolară 

Timostabilizator + 
Antidepresiv (SSRI 
preferabil) 
+ Antipsihotic 
Atipic în doze mici 
Antidepresiv-Start 
după ajustare 
timostabilizator 

Valproat de Sodiu  
Doza inițială 500-1000 mg/zi (2-
4 doze) 
Uz antimaniacal nivel în ser 50-
100 ug/l 

Antidepresiv/Timostabilizator 

Episod Psihotic Maniacal sau Mixt 

Antipsihotice de Generația a 2-a 

Depresie Psihotică 

Non-Răspuns  
Non-Răspuns  

Trecerea la alt 
Antidepresiv 
+ Timostabilizator  
sau ECT 

Trecere la alt 
Antidepresiv, alt 
Timostabilizator, 
-ECT 

Non-Răspuns 

Trecere la alt 
Antipsihotic Atipic 

-Olanzapină 
Start: 10-20 
mg/zi 
-Risperidonă 
Start: 2-4 mg/zi 
-Quetiapină 
Start: 200-
300mg/zi 
Adaptare rapidă 
a dozei 

Non-Răspuns 

Trecerea la alt Antipsihotic 
Atipic 
+ Antipsihotic convențional 
în doze mici

Alt Timostabilizator sau 
alte opțiuni  
Carbamazepină/Oxcarbazepină 
-Combinații Timostabilizatoare 

& 

& 

 & 

Figure 7 Pharmacotherapy of first episode affective psychosis

Regarding the pharmacotherapy of drug resistan-
ce, we have the classic algorithm of decision in Figure 
8 (FGA = first generation antipsychotics and SGA 
= second generation antipsychotics). Of course some 
of the problems we face in case of resistance to treat-
ment could be avoided by pharmacogenetic testing 
prior to prescribing pharmacotherapy.

   
 
 

Pharmacological factors: Choice of non-optimal 
medi-cation, non-adherence, adverse events 

Positive symptoms 

Negative symptoms 
SGA> FGA, primary 
negative sympt. – 
Amisulpride, Aripiprazole 

Augmentation of clozapine – continuation 
-Resistant cognitive sympt. –reduction of 
clozapine and adding other AP, co-medication 
with antidepressants, pergolide, 
anticholinesterase inhibitors, CBT  
 
- Resistant affective sympt. –antidepressants –
fluoxetine or paroxetine 20-40 mg/day, Lithium 
600-900 mg/day, Lamotrigine 125 -250 mg/day, 
electroconvulsive therapy – 6-12 sessions 
 
-Resistant suicidality – continuation with 
clozapine, intensive psychological therapies 
 
- Resistant behaviour and functional problems 
– assessment of motives, offer of 
symptomatologically adequate therapy and of 
adequate psychosocial therapy 

Begin clozapine administration: 
Start with a test dose -125mg, 
Adaptation to target dose -300-
450mg/day, Plasmatic levels< 
260ng/ml are correlated with a high 
rate of non-response, early 
treatment of adverse effects, 
Duration of therapy>/=6-12 months 
40-70% with RT do not respond 
sufficiently to clozapine, 
Augmentation Therapy may begin.  

Possible Resistance to Therapy (RT) 

Positive sympt. 

Assessment of phenomenology 

Negative sympt. Cognitive Sympt. Affective symptoms Suicidality  Behaviour deficits Functions Life quality 

Exclusion of general confusing 
factors and inspection of the RT 
criteria, optimization of therapy 

Non-Pharmacological factors: inadequate 
psychosocial interventions, bad therapeutic alliance, 
insufficiently treated psychiatric comorbidities 

Bad response Bad response Adequate response 

Meeting RT criteria 

 Previous therapy 
with conventional AP 

Previous therapy with 
atypical AP 

Checking the phenomenological combination of 
symptoms and pharmacological and psychosocial 

therapy, in non-compliance – depo medication 

SGA >/= FGA 

Cognitive symptoms 

Affective symptoms 
SGA> FGA, Different effects 

on cognition 

Suicidality

Behaviour deficits

 Functions, Life quality 

 Clozapine> SGA =FGA 

Clozapine>/= SGA >FGA

Functions: SGA >/=FGA 
Life qual.: SGA >FGA 

Bad response Response 

Begin augmentation therapy with 
clozapine: 
-Resistant positive sympt.-other AP- 
Risperidone 4-6mg/day, Olanzapine 
10-20mg/day, Amisulpride 300-
800mg/day, quetiapine 300-
750mg/day, valproate 
-Resistant negative symptoms –other 
AP-Amisulpride 100-300mg/day, 
aripiprazole 5-15 mg/day, 
Antidepressants- fluoxetine or 
paroxetine 20-40mg/day 
- Intensive psychosocial therapy is 
recommended  

Adequate response – long term 
therapy 

Figure 8 Pharmacotherapy of drug resistance

Discussions

CYP2D6 genotyping allows customization of 
therapy based on genetic patterns specific to each in-
dividual [2, 4, 6, 8, 18, 23, 24, 31, 38]. In this context, 
the pharmacogenetics of response to antipsychotic 

medication is a promising perspective in choosing 
appropriate treatment, adapted to the individual pa-
tient, and avoiding the lack of efficacy of the clinical 
response, as well as significant side effects [9, 10, 27, 
32, 33].

In particular, in the paediatric population, which 
entails greater risks due to metabolic peculiarities and 
other factors, this aspect of pharmacogenetics should 
be addressed very carefully [2, 23, 28, 29, 30, 34, 36, 
37]. Greater attention should also be given to drug 
interactions due to polymorphisms and to the meta-
bolic pharmacogenomic information.

Thus, the response to antipsychotic medication 
correlates with CYP genotyping, with polymorphisms 
in the CYP level, affecting the effectiveness of medi-
cation and the clinical evolution [11, 13, 14, 15, 20]. 
It is necessary to study this aspect in the paediatric 
population where there are not many studies [3, 12, 
13, 18, 19].

Being in the developmental period, the whole tra-
jectory of paediatric patients could be compromised 
due to lack of efficacy or a bad response to the chosen 
antipsychotic drug. For this category of patients, es-
pecially, medication safety issues are crucial, therefore 
the study of the genetic mechanisms underlying ad-
verse drug reactions can bring significant benefits to 
patients, facilitating the process of choosing the best 
pharmacotherapy, with the expectancy of the fewest 
side effects [21, 23, 29, 30].

This poor response to medication, in particular to 
the antipsychotic correlated with polymorphisms in 
the CYP level, could explain why many psychotic pa-
tients are resistant or non-responding to medication 
from the clinical point of view. [5, 23, 26, 31].

Pharmacogenetics is a future perspective in usual 
clinical practice as a pharmacotherapy that is tailored, 
individualized, personalized, targeted, would be more 
efficient and ethically adequate, especially for the pa-
ediatric population [9, 10, 14, 21, 30, 34, 36].

We must confer attention to the fact that a bad 
response to medication and lack of efficacy will be 
followed by the non-compliance of the patient [28, 
36, 37].

Today, we stepped into the era of a personalized 
medicine, a medicine based on individual genetic pat-
terns and the focus is on deciphering the mechanisms 
that might explain individual variability of response 
to pharmacotherapy and on identifying the pharma-
cokinetic and pharmacodynamic biomarkers that are 
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useful in clinical practice [10, 38 ].
Using optimal treatment presents numerous eco-

nomic implications, too, reducing management costs 
in psychosis in children and adolescents [9, 17, 18, 
21, 28].

Conclusions
Management of psychoses requires a differentia-

ted and integrative approach to each case, initiated 
as early as possible in a multidisciplinary team that 
should act flexibly, coherently synergistically and co-
ordinately.

The purpose of detection and early intervention is 
capturing patients in a more responsive phase, aiming 
at reducing the duration of untreated psychosis.

Specific interventions will be based on evidence, 
in relation to clinical staging, taking into account the 
critical period of maximum vulnerability.

Services and interventions will focus on family, 
making up the pyramid of needs.

It is important to create an interface between men-
tal health services for children and those for adults, 
particularly in cases of “High Risk”.

By pharmacogenetic testing and screening, ge-
notypes and genetic polymorphisms can be identified 
that determine individual response to pharmacothe-
rapy in child and adolescent psychoses.

This is the key to medicine that is personalized, 
individualized, and tailored to the patient.

Since paediatric patients with psychosis are in de-
velopment, their entire developmental trajectory may 
be compromised due to lack of efficacy of therapy.

For this category in particular, the issue of drug 
safety is crucial, so studying the genetic mechanisms 
underlying adverse reactions to medication, can bring 
significant benefits, helping clinicians in the selecti-
on of the most appropriate therapies with fewer side 
effects involved.

Pharmacogenetics is a future perspective in cur-
rent clinical practice since an individualized, perso-
nalized, therapy that is adapted to the patient’s needs 
should be chosen as first-line therapy.

It is also an ethical issue, especially in children, be-
cause instead of making a permanent switch to anti-
psychotics, it is more efficient to implement targeted 
interventions and pharmacotherapy.

As a future perspective, CYP pre-screening sho-
uld be performed before the prescription of an anti-
psychotic and of medication in the psychoses in chil-
dren and adolescents.

Using optimal treatment has economic implicati-
ons, too, reducing case management costs in psychosis 
of children and adolescents.

The emergence of pharmacogenetics as a modern 
approach marks a new stage in clinical psychiatry, 
where biomarkers and genotype influence the choice 
of therapy, increasing the safety and efficacy of used 
medication.

More research is needed to develop a genetically 
informed medicine, which is also customized; in addi-
tion, clinical studies are needed to prove the efficacy, 
tolerability and safety of pharmacotherapy administe-
red in psychoses of paediatric patients. 
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