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REZUMAT____________________________________________________________________________________________________
Context general: Studiile existente oferă motive fondate pentru a nu considera schizofrenia drept o tulburare omogenă, ci una compusă din diferite 
domenii: psihoză, simptome negative și patologie în ceea ce privește relațiile interpersonale. Literatura vastă existentă demonstrează că doar simptomele 
psihotice nu sunt adecvate pentru predicția evoluției pacienților cu schizofrenie.
În contradicție, raportul prost, lipsa insight-ului, afectul tocit,  reprezintă cele mai fine simptome discriminative în ceea ce privește alegerea unui diagnostic 
corect. Cele patru dimensiuni identificate au fost etichetate - depresie, distorsiunea realității, mania și dezorganizarea.
Paradigma tradițională bazată pe psihoză este inadecvată. O nouă paradigmă este necesară, care să aibă consecințe de bază pentru dezvoltarea unor noi 
medicamente, pentru noi strategii terapeutice care țintesc dimensiunile non-psihotice ale tulburării. Mai degrabă constructele dimensionale decât cele 
categoriale s-au dovedit a fi de mai mare ajutor în acest scop.
Concluzii și discuții: descoperirile din studiile de genetică clinică și moleculară, cele asupra structurii și funcției creierului și fenomenologiei clinice sunt 
relevante, astfel încât: schizofrenia reprezintă o colecție de diverse entități și subtipurile clinice tradiționale sunt modificabile în timp; Trebuie să ne foca-
lizăm asupra modificărilor patologice și morfologice caracteristice corelate cu genele de risc pentru Schizofrenie, atât singure cât și în combinație, precum 
și amprentele corespunzătoare ale variației normale în creierul sănătos.
Obiectivele cercetărilor viitoare se vor focaliza asupra: rafinării taxonomiei schizofreniei și a altor tulburări ale SNC având la bază markerii moleculari și 
utilizând sisteme model pentru înțelegerea implicațiilor funcționale biologice ale variantelor genice.
Cuvinte cheie: psihoză, schizofrenie, diagnostic dimensional, neurobiologic, genetic 

ABSTRACT____________________________________________________________________________________________________
General context: The existing studies give reasons for not considering schzophrenia as a homogeneous disorder, but one composed of different domains: 
psychosis, negative symptoms and pathology in interpersonal relations. Extensive existing literature demonstrates that only the psychotic symptoms are 
not adequate for predicting outcomes in patients with Schizophrenia.
On the contrary, poor rapport, lack of insight, restricted affect, are the most discriminating symptoms in choosing a correct diagnosis. The four identified 
dimensions were labelled - depression, reality distorsion, mania and disorganization
The traditional paradigm based on psychosis is inadequate. A new paradigm is needed with basic consequences for the development of new drugs, new the-
rapeutic strategies for non-psychotic dimensions of the disease. Dimensional rather than categorical constructs seemed to be more helpful for this purpose
Conclusions and Discussions: The findings from clinical and molecular genetics, brain structural and functional studies and clinical phenomenology are 
relevant, so that: schizophrenia is a collection of diverse entities, traditional clinical subtypes are mutable over time; We must focus on the characteristic 
pathological and morphological changes correlated with Schizophrenia risk genes, both alone and in combination, as well as the corresponding footprints 
of normal variation in the healthy brain.
The objectives of the future researches will be focused on: refining taxonomy of Schizophrenia and other CNS disorders on the basis of molecular markers 
and using model systems to understand functional biological implications of gene variants.
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CONTEXT GENERAL

Domeniul psihopatologiei oferă o paradigmă al-
ternativă care consideră schizofrenia o afecţiune a 
mai multor sisteme patologice. În această paradigmă 
există o relativă independenţă a: distorsiunii realită-
ţii, dezorganizării, simptomelor negative și a afectării 
cognitive [2].

Denumirea generică de psihoză este inadecvată 
pentru a caracteriza evoluţia unei persoane cu schizo-
frenie, afectarea cognitivă, simptomele negative fiind 
puternic asociate cu slaba funcţionare [2].

De altfel se subliniază faptul că schizofrenia nu 
este o tulburare omogenă, ci una compusă din diferite 
domenii: psihoză, simptome negative și patologie a 
relaţiilor interpersonale.

Simptomele psihotice singure nu sunt adecvate 
pentru a predicta urmările la pacienţii cu Schizo-
frenie. Dimpotrivă, puţinele relaţii interpersonale, 
absenţa insight-ului și tocirea afectivă sunt cele mai 
discriminative simptome în punerea unui diagnostic.

Simptomele psihotice pozitive au puţine corelaţii 
cu simptomele negative și funcţionarea socială.

Astfel că, diferitele arii componente ale Schizo-
freniei trebuie considerate domenii independente ale 
patologiei și în consecinţă trebuie evaluate din per-
spective etiologice și terapeutice specifice. Tradiţiona-
la paradigmă de „psihoză” este inadecvată.

Este necesară o nouă paradigmă cu consecinţe 
bazice în dezvoltarea noilor medicamente, a noilor 
strategii terapeutice care să se adreseze dimensiunilor 
non-psihotice ale tulburării [3]. Această paradigmă a 
patologiei trebuie să fie mai utilă în identificarea aces-
tor diferite arii componente ale Schizofreniei și să se 
studieze noi mecanisme de acţiune ale medicamente-
lor pe domenii specifice.

Avantajele antipsihoticelor de generaţia a doua 
sunt reale, dar nu sunt eficiente pe cogniţie. Recentele 
cuceriri din genetică au condus la o înţelegere a rolu-
lui geneticii și epigeneticii în determinarea susceptibi-
lităţii la mai multe tulburări psihiatrice [1]. 

Unul dintre impedimentele dezvoltării noii gene-
raţii de medicamente în tulburările psihiatrice este 
faptul că nu a fost identificată nici o variantă genetică 
comună cu efect larg.

Susceptibilitatea genetică pentru autism, Schizo-
frenie, Tulburarea bipolară, Tulburarea depresivă ma-
joră este poligenică. 

Selecţia noilor terapii medicamentoase impune 

înţelegerea biologiei tulburării, de la factorii etiologici 
la mecanisme patofiziologice și relaţia lor cu progresia 
și durata bolii.

Toate antipsihoticele blochează receptorii D2. 
Blocanţii dopaminergici nu au efect pe simptome-
le primare negative sau pe simptomele cognitive. Se 
impune abordarea unor strategii pentru dimensiunea 
non-psihotică a bolii.

Conform genomicii funcţionale, studiilor electro-
fiziologice, imagisticii și abordărilor biologice siste-
mice integrative, este necesară crearea unei platforme 
care să conducă spre un mecanism sindromatic al bo-
lilor pe care să se bazeze descoperirea de noi medi-
camente [3, 10]. Se pot utiliza modele multimodale, 
scale integrative a datelor, pentru identificarea acestor 
sindroame comune mai multor afecţiuni. În acest fel 
se poate predicta ce medicament poate interveni mai 
bine pe o anumită constelaţie simptomatică și pe ce 
mecanism molecular subsidiar poate acţiona. 

Murray V, Miller PM se referă la dimensiunea 
simptomatică în încercarea de a caracteriza și a clasi-
fica diferite fenotipuri de psihoză [5].

Cele patru dimensiuni identificate pe o cohortă de 
pacienţi cu Schizofrenie și Psihoze afective au fost: 
depresia, distorsiunea realităţii, mania și dezorganiza-
rea. Aceste patru clase au fost: Clasa A : depresie (19% 
din cazuri), Clasa B : dezorganizarea (28% din cazuri), 
Clasa C: bipolaritatea (23% din cazuri) și Clasa D: 
distorsiunea realităţii/depresie (30% din cazuri).

Acest studiu reprezintă o contribuţie a abordării 
dimensionale în psihoză comparativ cu abordarea ca-
tegorială în mod curent utilizată în psihoze, reprezen-
tând o alternativă importantă la sistemele diagnostice 
clasice, descriind cu mai multă acurateţe simptomele.

Se evidenţiază faptul că aceste clasificări ale psiho-
zelor nu se fac pe baza unei cercetări biologice.

Suprapunerea simptomelor dintre tulburarea bi-
polară și schizofrenie și alte psihoze mai trebuie eva-
luată, uneori abordările categoriale omiţând aspecte 
importante.

Bazându-se pe rezultatele obţinute, autorii suge-
rează că termenul de psihoză nonafectivă ar trebui 
rezervat pentru clasa dezorganizare, care reprezintă 
doar un subgrup al Schizofreniei.

Celelalte clase au o componentă importantă afec-
tivă, ceea ce a condus la includerea unor cazuri hete-
rogene în cadrul Schizofreniei.

Diferenţa clară obţinută printr-o analiză factorială 
între clasa dezorganizare și clasa distorsiunea realităţii/ 
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depresie susţine eficacitatea acestei metode în clasifica-
rea pacienţilor în grupe semnificative clinic .

Există însă o limitare a acestor constatări, care se 
referă la faptul că aceste clase latente pot fi o stare mai 
degrabă decât o trăsătură, același pacient putând fi 
într-o clasă sau alta în funcţie de momentul evaluării.

Această clasificare a profilului simptomatic și-ar 
demonstra validitatea și utilitatea în stratificarea psi-
hozelor, doar dacă s-ar face corelaţii cu markerii bio-
logici găsiţi distribuiţi diferit în cele patru clase.

Evaluând constructele clinice și noile descoperiri 
în domeniul terapiilor medicamentoase, Carpenter Jr 
WT consideră Schizofrenia o afecţiune a mai multor 
sisteme psihopatologice [2].

În această paradigmă se constată o relativă inde-
pendenţă între distorsiunea realităţii, dezorganizare, 
simptome negative și afectarea cogniţiei. Simptomele 
negative și afectarea cognitivă impun găsirea unei me-
dicaţii adecvate.

Referindu-se la sistemul diagnostic din Schizofre-
nie, Peralta V, Cuesta MJ, propun o abordare polidi-
agnostică multidimensională pentru înţelegerea hete-
rogenităţii clinice a Schizofreniei, integrând ambele 
constructe, atât categoriale cât și dimensionale [6]. 

Autorii susţin ipoteza că variate sisteme diagnos-
tice reprezintă diferite aspecte ale bolii, Schizofrenia 
aflându-se la extrema continuumului care începe cu 
aspecte nonpsihiatrice ale personalităţii schizotipale.

Alte studii contribuie la o mai bună înţelegere a re-
laţiior dintre Schizofrenie și Tulburările afective (tul-
burările afective cu simptome psihotice, tulburările 
schizo-afective și Schizofrenie cu simptome afective) 
din perspectiva clinică și psihopatologică, constatând 
o absenţă a evidenţelor recente privitoare la sindroa-
mele psihiatrice care să conţină tulburări psihotice și 
afective. Din punct de vedere clinic atât Schizofrenia 
cât și Tulburarea bipolară împărtășesc alteraţii afec-
tive și simptome psihotice. Distincţia dintre delirul 
congruent sau incongruent afectiv este pusă sub sem-
nul întrebării. De asemenea și stabilirea diagnostică 
în timp, mai ales în debutul timpuriu și mai ales în 
tulburarea schizoafectivă este scăzută.

Evoluţia bolii a fost în mod tradiţional un factor 
de diagnostic diferenţial, dar și această diferenţiere a 
fost pusă sub semnul întrebării, depresia din cursul 
Schizofreniei sau simptomele psihotice din tulburări-
le afective putând influenţa negativ prognosticul.

Studiile de neuroimagistică au găsit suprapuneri 
dintre Tulburarea bipolară și Schizofrenie, în mod 

particular lărgirea ventriculilor, reducerea volumului 
substanţei cenușii sau asimetria, mai degrabă dreap-
tă decât stângă în o serie de arii cerebrale. Agregarea 
familială atât a simptomelor psihotice cât și a celor 
afective a fost dovedită, precum și suprapunerea în re-
giuni cromozomiale specifice, ceea ce sugerează exis-
tenţa unor gene comune atât în Schizofrenie cât și în 
Tulburarea bipolară.

Se sugerează faptul că există o arie intermediară 
între Schizofrenie și Tulburarea bipolară cu suprapu-
neri între cele două constructe.

Clasificarea bazată pe simptome psihotice, afectări 
cognitive, cronicitate, răspunsul/rezistenţa la trata-
ment ar fi utilă în corelaţie cu cercetările de genetică 
moleculară (ce gene influenţează aspectele fenotipice) 
și de neuroimagistică [9].

Schizofrenia și subtipul psihotic al tulburării bipo-
lare împărtășesc gene de risc și patofiziologie distinctă 
de tulburarea bipolară nepsihotică.

Cercetări epidemiologice și biologice recente sus-
ţin distincţia dintre Schizofrenia deficitară versus 
nondeficitară și cea sporadică versus familială.

Astfel, se susţine necesitatea utilizării atât a cla-
sificării categoriale cât și a celei dimensionale care să 
fie conjugată cu un sistem diagnostic comprehensiv 
biologic [4].

Evoluţia și prognosticul Schizofreniei și Tulbură-
rii bipolare sunt mai bine apreciate printr-o evaluare 
longitudinală decât cross-secţională.

De obicei există afectări premorbide reprezentate 
de deficite developmentale ce pot fi detectate în copi-
lărie și adolescenţă.

Se sugerează existenţa unor perturbări care apar 
în stadii foarte timpurii de dezvoltare a creierului care 
crează un sistem nervos vulnerabil, asupra căruia ac-
ţionează o varietate de factori endogeni și factori fizici 
și psihosociali exogeni.

Această abordare longitudinală, dinaintea și după 
emergenţa simptomelor psihotice de la HR- risc înalt, 
UHR- risc ultra crescut, PEP- Prim Episod Psihotic, 
de la antecedentele premorbide din copilărie (afectări 
cognitive timpurii, semne neurologice „soft”) la afec-
tări structurale cerebrale, oferă o imagine mai cuprin-
zătoare și utilă pentru strategiile necesare [5].

Există diferenţe fiziologice și simptomatice între 
Schizofrenia familială și sporadică. Se sugerează că 
există două tipuri diferite în cadrul sindromului schi-
zofrenic care au implicaţii în stratificarea pacienţilor 
cu Schizofrenie în scopul clasificării în subgrupuri 
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mai omogene pentru alegerea tratamentului [3].
Studiile au ajuns la concluzia că ambele forme de 

Schizofrenie, sporadică și familială pot avea gene care 
conferă vulnerabilitate pentru o boală cu penetranță 
diferită sau procese diferite de interacţiune cu alte va-
riabile între grupuri.

Alte studii au urmărit simptomele și imagistica la 
pacienţi și la rudele neafectate (fraţi)

S-au efectuat studii care au abordat strategii „hi-
gh-risk” clinice și genetice pentru a înţelege vulnera-
bilitatea pentru psihoze [1].

Deficitele cognitive reprezintă markeri endofeno-
tipici excelenţi ai riscului familial pentru Schizofrenie 
pentru că sunt prezente atît la pacienţi cât și la rude 
[1, 7].

Înalta concordanţă a disfuncţiei cognitive prezentă 
atât la pacienţii cu Schizofrenie cât și la rudele nea-
fectate indică faptul că susceptibilitatea genetică este 
împărtășită de rude și este mai penetrantă la nivelul 
cogniţiei decât la nivelul simptomatologiei clinice.

Măsurătorile neuropsihologice cognitive compa-
rativ cu fenomenologia clinică sunt mai direct asoci-
ate cu sistemul neuronal subsidiar care este afectat de 
factorii de risc genetici [1, 7].

Datorită faptului că deficitele cognitive au impact 
major asupra dizabilităţilor funcţionale din schizofrenie, 
acestea vor reprezenta o prioritate pentru creerea de noi 

medicamente și intervenţii psihosociale [3, 7, 8, 9].

CONCLUZII ȘI DISCUȚII

Descoperirile din genetica clinică și moleculară, 
din studiile structurale și funcționale asupra creierului 
și a fenomenologiei clinice sunt relevante:

 – Schizofrenia este o grupare de mai multe enti-
tăţi diferite

 – Subtipurile clinice tradiţionale sunt modifica-
bile în timp

 – Rudele de gradul I ai Schizofrenilor împărtă-
șesc gene de risc și modificări structurale ale 
creierului.

Studiile comparând indivizii cu schizofrenie cu cei 
care suferă de tulburări bipolare psihotice – TBP psi-
hotice și alte sindroame superpozabile vor duce fără 
îndoială la o modificare în ceea ce privește ideile asu-
pra cum să se definească și să se împartă în subtipuri 
psihoza.

Obiectivele cercetărilor viitoare se vor centra pe:
 – Rafinarea taxonomiei Schizofreniei și a altor 

psihoze sau tulburări ale SNC pe baza marke-
rilor genetici. 

 – Utilizarea unui sistem diagnostic corelat cu in-
vestigaţii care să faciliteze implicaţiile biologice 
funcţionale ale variantelor genetice.

*
*         *

GENERAL CONTEXT

The domains of psychopatology provide an alter-
native paradigm that contemplates schizophrenia as a 
disorder of several pathological systems.

In this paradigm, the relative independence of: re-
ality distorsion, disorganization, negative symptoms, 
impaired cognition, is stressed [2].

Psychosis and its correlates are entirely inadequa-
te for characterizing the course of persons with schi-
zophrenia and the impaired cognition and negative 
symptoms are solidly associated with poor functional 
outcomes [2].

The existing studies give reasons for not conside-
ring schzophrenia as a homogeneous disorder, but one 
composed of different domains: psychosis, negative 
simptoms and pathology in interpersonal relations.

Extensive existing literature demonstrates that 
only the psychotic symptoms are not adequate for 
predicting outcomes in patients with Schizophrenia.

On the contrary, poor rapport, lack of insight, re-
stricted affect, are the most discriminating symptoms 
in choosing a correct diagnosis.

Positive psychotic symptoms have low within sub-
jects correlations with negative symptoms and functi-
onal outcome measures.

The different component areas of schizophre-
nia should be addressed as independent domains of 
pathology and therefore investigated from specific 
aetiological and therapeutic perspectives.

The traditional paradigm based on psychosis is 
inadequate. A new paradigm is needed with basic 
consequences for the development of new drugs, new 
therapeutic strategies for non-psychotic dimensions 
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of the disease [3].
The pathology paradigm would be better in iden-

tifying this pathologies and researching novel drug 
mechanisms for unmet treatment needs.

The advantages of second generation antipsycho-
tic drugs are real but this does not mean efficacy on 
cognition. 

The aim is to find an antipsychotic medication 
with high efficacy on cognition.

Future clinical targets for drug discovery involv-
ing novel therapeutic pathways are required [3, 10]. 
Impaired cognition has been wisely identified as the 
first priority.

The approach of new strategies for the non-
psychotic dimension of the disorder is required.

As well, the development of new therapeutic stra-
tegies for non-psychotic dimensions of  the disease, is 
compulsory needed.

Recent advances in human genetics have led to an 
explosion of our understanding of the role that gene-
tic and epigenetic variation plays in determining the 
susceptibility to a wide range of psychiatric disorders 
[1].

One of the main challenges to developing next-
generation therapeutics for psychiatric disorders is 
that no common genetic variants of large effect have 
been identified.

The genetic susceptibility for autism, schizophre-
nia, bipolar disorder, major depression is polygenic. 

The selection of targets for novel drug therapies 
requires an in-depth understanding of disease biol-
ogy, from the etiological factors to pathophysiological 
mechanisms, and their relationship to disease pro-
gression and duration.

In concert with functional genomics, high throu-
ghput electrophysiology, imaging and integrative 
systems biology approaches, this perspective plat-
form could provide insights into common and unique 
mechanisms of syndromic diseases, upon wich new 
drug discovery paradigms may be founded.

Multimodal models can then be used to identify 
disease signatures.

Integrative large-scale data provides a path to pre-
dict which drug effects might best counteract the mo-
lecular networks underlying disease.

Murray V, Miller PM describe the identification 
and clinical assessment and the distribution of under-
lying dimensions and classes of the illness in order to 
characterize the phenotypes of psychosis [5].

The four identified dimensions were labelled - de-
pression, reality distorsion, mania and disorganizati-
on:

-class A - depression comprising 19% of the sam-
ple

-class B - disorganization comprising 28% of the 
sample

-class C - bipolar comprising 28% of the sample
-class D - reality distorsion/depression comprising 

30% of the sample
These four latent class models provide a useful al-

ternative to classic diagnostic systems.
Peralta V, Cuesta MJ, proposed a polydiagnostic 

multidimensional paradigm for understanding clini-
cal heterogeneity in schizophrenia, integrating both 
categorical and dimensional constructs [6].

The authors hypothesized that the various diag-
nostic systems represent different aspects of the ill-
ness and schizophrenia may be at the extreme of the 
psychotic continuum, which can be extended to non-
psychotic entities such as schizotypal personality.

Evidence shows that the classification of psychosis 
is not supported on a biological basis.

Overlap of symptoms between bipolar disorder 
and schizophrenia and related disorders is still to be 
ascertained and categorical approaches could contri-
bute to obscuring significant finding in genetic re-
search.

The term non-affective psychosis should be re-
served for the disorganization class, which represents 
only a subgroup of Scizophrenia. Each of the other 
classes has shown an important affective component, 
wich has been concealed by incorporating heteroge-
neous cases within the Schizophrenia subgroups.

The clear difference found between the disorga-
nization class and reality distorsion/depression class 
emphasizes the efficacy of this method in sorting pa-
tients with psychosis into clinically significant groups.

These latent classes represent a state rather than a 
trait and the same patient may fall into one or another 
of these, depending on when the assessment is per-
formed.

The result of this study will ultimately show their 
validity only if biological markers are found, differen-
tially distributed across the four classes.

Recent studies contribute to a deeper understan-
ding of the relationships between psychotic and mood 
disorders (mood disorder with psychotic feature, schi-
zo-affective disorder and Schizophrenia with mood 
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feature) from clinical and pathology perspectives.
Diagnostic stability throught late classification 

schemes has been poor.
From the perspective of pathology, neuroimaging 

studies have shown overlapping findings between 
bipolar disorder and schizophrenia, particularly en-
larged ventricles, grey matter volume reductions, or 
left-less-than-right asymmetry in certain brain areas.

The research for aetiological evidence has resul-
ted in several epidemiological, gene expression, ge-
netic linkage and association studies, where family 
aggregation of both psychotic and mood symptoms 
has been consistently found as well as an overlap in 
specific chromosomal regions that suggests either the 
existence of psychosis genes.

Overlapping clinical and physiopathological evi-
dence between both disorders signals the importance 
of future genetic research on specific symptom con-
stellations in order to reach a better understanding of 
psychosis [4].

Study samples based on features such as psycho-
tic symptoms, cognitive impairment, chronicity or 
response to treatment may be useful in discerning to 
what extent genes influence, clinical phenotype or 
brain region volumetric alterations related to these 
illnesses.

Dimensional rather than categorical constructs se-
emed to be more helpful for this purpose [9].

Psychotic bipolar disorder and Schizophrenia 
show both distinctive and common neuroimaging 
endophenotypes associated with differential genetic 
liability, thereby supporting a common neuroanato-
mical substrate for both disorders with superimposed 
differential brain alterations in grey matter for each.

Schizophrenia and the psychotic subtype of BPD 
– Bipolar Disorder share risk genes and pathophysio-
logy differing from non-psychotic BPD.

Because delusions, hallucinations and thought di-
sorder can occur frequently in mood disorder as well 
as in Schizophrenia the specificity of associated brain 
changes can be investigated.

Psychotic BPD but not nonpsychotic BPD was 
associated with some of the structural brain alteration 
observed in Schizophrenia.

On the contrary, anatomical variations in white 
matter showed overlapping and generic patterns of 
volume reduction in the left frontal and tempo-parie-
tal regions for both disorders.

This is a common endophenotypic marker associ-

ated with both psychotic disorders.
Biological and epidemiological evidence is given 

to support the distinction or specificity of new cate-
gories such as deficit versus non deficit Schizophrenia 
or sporadic versus familial Schizophrenia.

Modern epidemiological approaches have also 
been used to attempt to build a bridge between di-
mensional and categorical approaches, where a new 
categorization is put forward as a step towards the 
investigation of more biological comprehensive dia-
gnostic systems [5].

The course of illness and prediction of outcome in 
Schizophrenia and Bipolar disorder is best evaluated 
on a longitudinal rather than a cross sectional basis.

Those disorders are preceeded by developmental 
deficits that can be detected in infancy and extend 
through childhood and adolescence to the prodromal 
periode immediately preceeding the emergence of di-
agnostic symptoms.

These considerations suggest a model that invol-
ves disturbances that disrupt the very earliest stages of 
brain development and create a compromised nervous 
system on which variety of endogenous and exogeno-
us physical and psychosocial adversities impact.

That determines the long-term course and outco-
me within a „lifetime trajectory model of Schizophre-
nia”, before and after the emergence of diagnostic 
psychotic symptoms at the first episode: from antece-
dent childhood abnormalities, through determinants 
of onset, early cognitive impairment and negative 
symptoms to progression in structural brain patho-
logy.

There are symptomatic and physiological diferen-
ces between familial and sporadic Schizophrenia.

These data allow the subgroups to be thought of, 
as two different types within Schizophrenia syndro-
me wich may have implications for stratifying Schi-
zophrenia patients in order to obtain more homoge-
neous subgroups for research and treatment.

Recent investigations have found clinical and ne-
urobiological difficulties in distinguishing between 
affective psychoses and nonaffective psychoses [8].

The existent studies dividing Schizophrenia in fa-
milial and sporadic subgroups have shown clear pro-
mises.

We should take into account the possibility that 
both groups may have genes conferring vulnerability 
to the disorder (with different penetrance or different 
processes of interaction with other variables between 



 GENERAL STUDIES A Symptoms Cluster Dimensional, Genetic and Neurobiology Based Diagnostic  • Nussbaum Laura 

Romanian Journal of Child and Adolescent Neurology and Psychiatry  – March 2015 – vol. 21 – nr. 1       25

the groups).
Cognitive deficits are excellent candidates for 

endophenotypic markers of familial risk for Schi-
zophrenia because they are present in both patients 
and unaffected relatives [1, 7].

The high concordance of cognitive dysfunction in 
individuals with Schizophrenia and their unaffected 
relatives indicates that expression of shared genetic 
susceptibility, is more penetrant at the level of cogni-
tion than at the level of clinical symptomatology.

Cognitive neuropsychological measures compared 
to clinical phenomenology are more directly linked to 
the underlying neuronal systems that are affected by 
genetic risk factors [1, 7].

Because cognitive deficits make such profound 
contribution to the persistent functional disabilities of 
many patient suffering from Schizophrenia, they are 
becoming recognized as a treatment target for medi-
cation (new adjunctive medications) and psychosocial 
interventions [3, 7, 8, 9].

CONCLUSIONS AND DISCUSSIONS

The findings from clinical and molecular genetics, 
brain structural and functional studies and clinical 
phenomenology are relevant:

 – Schizophrenia is a collection of diverse entities
 – Traditional clinical subtypes are mutable over 

time
 – If unaffected frst-degree relatives of Schi-

zophrenia patients carry a proportion of the risk 
genes, then they should share aspects of both 
the pathology and the structural brain changes 
associated with the disorder.

Studies comparing individuals with Schizophre-
nia with those who suffer from psychotic BPD – Bi-
polar Disorder and other overlapping syndromes will 
undoubtedly lead to change in ideas about how to de-
fine and subtype psychosis.

We must focus on the characteristic pathological 
and morphological changes correlated with Schi-
zophrenia risk genes, both alone and in combination, 
as well as the corresponding footprints of normal va-
riation in the healthy brain.

The objectives of the future researches will be fo-
cused on:

 – Refining taxonomy of Schizophrenia and other 
CNS – Central Nervous System disorders on 
the basis of molecular markers.

 – Using model systems to understand functional 
biological implications of gene variants
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