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Περίληψη

Περίπου το 12% των ασθενών που επισκέπτονται 
τα εξωτερικά ιατρεία εμφανίζουν μία καταθλιπτική δι-
αταραχή. Στο 1/4 αυτών των ασθενών δεν διαπιστώ-
νεται κάποια ψυχική διαταραχή. Η κλινική εικόνα εμ-
φάνισης της καταθλιπτικής διαταραχής ποικίλλει. Τα 
κύρια συμπτώματα των καταθλιπτικών διαταραχών 
είναι η καταπιεσμένη, κακή και καταβεβλημένη διά-
θεση, η απώλεια ενδιαφέροντος, η μείωση της δρα-
στηριότητας, η ελαττωμένη συγκέντρωση, η χαμη-
λή αυτοπεποίθηση, οι ιδέες αυτοκτονίας, οι διατα-
ραχές του ύπνου. Η κατανόηση της κλινικής πορεί-
ας της καταθλιπτικής διαταραχής (μονοφασική, υπο-
τροπιάζουσα κατάθλιψη, χρόνια κατάθλιψη), όπως 
επίσης των ψυχικών και σωματικών συν-νοσηροτή-
των, είναι βασική, διότι διά μέσου αυτής επιταχύνε-
ται η συνεπής θεραπευτική επέμβαση και πρόγνω-
ση. Με την έγκαιρη και ακριβή διαγνωστική τοποθέ-
τηση, καθώς και με την πειθαρχημένη και πρέπου-
σα θεραπεία των ασθενών, είναι δυνατόν, πολύ συ-
χνά, η υποκειμενική επιβάρυνση των ασθενών να 
υποχωρήσει και να βελτιωθούν οι ψυχοκοινωνικές 
προϋποθέσεις. 

Οι καταθλιπτικές διαταραχές αντιπροσωπεύουν πε-
ρίπου το 10-18% των συχνών νοσημάτων. Η κατά-
θλιψη εμφανίζεται σε διπλάσια συχνότητα στις γυ-
ναίκες σε σχέση με τους άνδρες. Το χρονικό σημείο 
της πρώτης προσβολής στο 50% των ασθενών το-
ποθετείται πριν από τα 32 έτη της ζωής. Είναι γνω-
στή η διαπίστωση καταθλιπτικών διαταραχών σε παι-
διά και στη νεαρή ηλικία. Η κατάθλιψη στους ηλικι-
ωμένους είναι συχνή, εντούτοις υποδιαγιγνώσκεται 
και υποθεραπεύεται. 

Πολλές δε φορές συσχετίζεται με υποβάθμιση της 
ποιότητας ζωής του ατόμου, με αυξημένη νοσηρό-
τητα και αυξημένη θνησιμότητα, κυρίως από αυτο-
κτονίες. Σε ηλικιωμένους με σωματική νόσο, η συ-
χνότητα εμφάνισης καταθλιπτικών διαταραχών ανέρ-
χεται στο 50-60%.

Στο άρθρο αυτό αναφερόμαστε στη διαγνωστική 
καταθλιπτικών διαταραχών διάθεσης και καταθλι-
πτικών επεισοδίων, καθώς και στον διαφορικό δια-
χωρισμό μεταξύ των καταθλιπτικών και των διπολι-
κών διαταραχών, οι οποίες βέβαια δεν αναλύονται 
στην παρούσα αναφορά - παρουσίαση.

Συμπτωματολογία - Κλινική Πορεία 
- Διάγνωση

Περίπου το 12% των ασθενών που επισκέπτεται 
τον ιατρό παρουσιάζει καταθλιπτικόμορφη συμπτω-
ματολογία. Στο 1/4 αυτών των ασθενών δεν διαγι-
γνώσκεται καμία καταθλιπτική διαταραχή. Η πιθανό-
τητα μιας μη σωστής διάγνωσης είναι υψηλή. Οι δυ-
νατές αιτίες της μη αναγνώρισης της διαταραχής εί-
ναι οι ακόλουθες: 
1.  Οι ασθενείς δεν τονίζουν ιδιαίτερα τα καταθλιπτι-

κά συμπτώματα.
2.  Οι ιατροί δεν κάνουν σχετικές ερωτήσεις ή δεν το-

νίζουν τα διαγνωστικά κριτήρια και δικαιολογούν 
τη συμπτωματολογία διαμέσου άλλων ιατρικών 
διαταραχών. 

3.  Πρόβλημα αποτελεί και η συχνή διάγνωση της κα-
τάθλιψης προερχόμενη από τα έντονα και επίμο-
να παράπονα των ασθενών, ενώ έτσι παραπλα-
νούν τον ιατρό στην παράβλεψη της διαπίστωσης 
της μη ύπαρξης διαταραχής της ψυχοκοινωνικής 
λειτουργικής ικανότητας. 

Η κλινική εμφάνιση της καταθλιπτικής διαταραχής 
ποικίλλει. για τη διάγνωση ενός καταθλιπτικού επει-
σοδίου προϋπόθεση είναι τα καταθλιπτικά συμπτώ-
ματα να υφίστανται τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Στα 
ελαφρά μέχρι μέσης βαρύτητας καταθλιπτικά επει-
σόδια ή σε περίπτωση υποψίας, θα πρέπει να εξετα-
σθεί αν, συγχρόνως, συνυπάρχουν πρόσθετα σωμα-
τικά συμπτώματα. Στις βαριές περιπτώσεις θα πρέ-
πει να αναζητηθούν, επιπρόσθετα, τυχόν ψυχωσικά 
στοιχεία, δεδομένου ότι ποσοστό 10-14% των πα-
σχόντων από μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο εμφα-
νίζει και ψυχωσικά στοιχεία. 

καταθλιπτικοί ασθενείς, στην καθημερινή κλινική 
πράξη, σπάνια αναφέρουν το πυρηνικό καταθλιπτι-
κό σύμπτωμα. Συνήθως παραπονούνται για διατα-
ραχές ύπνου, ανορεξία, γενική αδυναμία και πόνους. 
Η έγκαιρη αναγνώριση καταθλιπτικών νόσων αποτε-
λεί μια βασική και υπεύθυνη ιατρική απασχόληση. 
Δυνατότητα γρήγορης διαπίστωσης μιας καταθλιπτικής 
κατάστασης είναι το test των δύο ερωτήσεων: 
1.  Νιώθετε τον τελευταίο καιρό καταπονημένος, λυ-

πημένος, πιεσμένος και δίχως ελπίδα;
2.  Τον τελευταίο καιρό δεν σας δίνουν κέφι και χαρά 

πράγματα που πριν τα είχατε πολύ ευχάριστα;
αν στις δύο ερωτήσεις ο ασθενής απαντήσει «Ναι», 

είναι πιθανή η διάγνωση μιας καταθλιπτικής συν-
δρομής.

Κύρια συμπτώματα της 
καταθλιπτικής διαταραχής

Καταθλιπτική διάθεση
για τον προσβληθέντα, η καταθλιπτική (συγκινη-

σιακή) κατάσταση χαρακτηρίζεται συχνά από απελ-
πισία και κατάπτωση, που συχνά συνοδεύεται από 
ακαθόριστους φόβους και συναίσθημα αβεβαιότη-
τας. Άλλοι περιγράφουν επιπρόσθετα ή μεμονωμέ-
να και ένα «αίσθημα της απώλειας του συναισθήμα-
τος», το οποίο χαρακτηρίζει τους ασθενείς σαν ανίκα-
νους να νιώσουν συγκινήσεις. Έτσι, οι ασθενείς δεν 
είναι σε θέση να χαρούν για ένα θετικό γεγονός, ού-
τε να αισθανθούν τη λύπη. αυτή η κατάσταση δεν 
συγκρίνεται με άλλες καταστάσεις ψυχικών ή σωματι-
κών παθήσεων και αποτελεί μια ιδιαίτερη επιβάρυν-
ση. Η συμπτωματολογία αυτή είναι δυνατόν κατά τη 
διάρκεια της ημέρας να παρουσιάσει διακυμάνσεις. 
Στις πρωϊνές ώρες διαπιστώνεται μια σαφής επιδεί-
νωση, η οποία στην περαιτέρω διαδρομή της ημέ-
ρας βελτιώνεται, ώστε κατά τις βραδινές ώρες μπο-
ρεί να εμφανιστεί μια σαφής βελτίωση.

Απώλεια ενδιαφέροντος και χαράς
Δεν είναι δυνατόν οι ασθενείς να νιώσουν άνετα από 

τις δραστηριότητές τους ή από τις απολαύσεις τους. 
Η ικανότητα να χαίρονται για σπουδαία πράγματα ή 
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6 δραστηριότητες της καθημερινότητας ή να λαμβά-
νουν μέρος σ’ αυτές εξαφανίζεται. Η απώλεια του εν-
διαφέροντος μπορεί να αναφέρεται σε όλες τους το-
μείς της ζωής, δηλαδή στην οικογένεια, στον φιλικό 
κύκλο, στο επάγγελμα, στον ελεύθερο χρόνο, στην 
άθληση ή στη σεξουαλική δραστηριότητα.

Αυξημένη κόπωση και ελαττωμένη 
δραστηριότητα

Συνήθεις δραστηριότητες σε διάφορα επίπεδα στους 
ασθενείς κατά τη διάρκεια της κατάθλιψης, φαίνο-
νται ανυπόφορες ή σχεδόν αδύνατες. Το αίσθημα 
μιας υπερβολικής κόπωσης και απώλειας ενέργει-
ας επηρεάζει κάθε είδος δραστηριότητας. Το κίνη-
τρο για εκτέλεση απλών καθημερινών δραστηριοτή-
των, όπως για παράδειγμα ετοιμασία φαγητού ή πε-
ριποίηση σώματος, ελαττώνεται. αυτό, πάλι, οδηγεί 
συχνά σε μια κοινωνική απομόνωση. ακόμα και η 
επαφή με άλλους ανθρώπους, για τον ασθενή, είναι 
πολύ επιβαρυντική. αυτή όμως η συμπεριφορά αυ-
ξάνει την ανησυχία, προκαλεί διαταραχές του ύπνου 
και όχι βελτίωση των συμπτωμάτων. 

Ελαττωμένη συγκέντρωση και παρατη-
ρητικότητα

για τους ανθρώπους με κατάθλιψη είναι δύσκολο να 
συγκεντρωθούν και να κατανοήσουν σύνθετα πράγ-
ματα. Έτσι, παρατηρούμε ότι οι ασθενείς δεν είναι σε 
θέση να διεκπεραιώνουν τις καθημερινές ασχολίες 
τους, όπως αγορές, οικοκυρικές εκτελέσεις, να διαβά-
ζουν εφημερίδες ή να βλέπουν τηλεόραση. αβουλία 
και μια αργή σκέψη είναι τα βασικά στοιχεία των δυ-
σκολιών συγκέντρωσης. Οι ασθενείς φοβούνται συ-
χνά ότι, συνεπεία της δυσχέρειας κατανόησης, υπο-
φέρουν από τη «νόσο της ηλιθιότητας».

Συναίσθημα ενοχής και απαξίωσης
Το περιεχόμενο της καταθλιπτικής σκέψης περι-

λαμβάνει συχνά συναίσθημα ενοχής, αμαρτιών και 
φτώχειας, και καμιά φορά μπορούν να καταλήξουν 
σε παρανοϊκές ιδέες. Είναι δυνατόν να εμφανιστούν 
έντονα συναισθήματα ενοχής. Είναι δυνατόν παλαιά 
γεγονότα να αξιολογηθούν ένοχα. Επίσης, επαγγελ-
ματικές δυσχέρειες είναι δυνατόν να ερμηνεύονται ως 
δείγμα ανικανότητας. αυτή η εντύπωση συχνά ενι-
σχύεται και από τον κοινωνικό περίγυρο. 

Αρνητικές και καταθλιπτικές προβλέψεις
Σε συνάρτηση με τα μέχρι τώρα περιγραφέντα συ-

μπτώματα, εύλογα οι καταθλιπτικοί ασθενείς προ-
βλέπουν τις μελλοντικές προοπτικές πολύ απελπι-
στικά. Έτσι, κάθε νέα ημέρα τη θεωρούν βάρος και 
το μέλλον το βλέπουν χωρίς προοπτική. 

Ιδέες αυτοκτονίας και απόπειρες 
Στο 80% των καταθλιπτικών ασθενών εμφανίζο-

νται ιδέες αυτοκτονίας. Περίπου το 10% των προ-
σβληθέντων πραγματοποιεί τις απόπειρες. Περίπου 
το 50% όλων των αυτοκτονιών προέρχεται από κα-
τάθλιψη. 

Το περιεχόμενο των ιδεών (σκέψεων) αυτοκτονίας 
χαρακτηρίζεται από ακαθόριστες (θολές) εντυπώ-
σεις ότι «καλύτερα θα μπορούσε να είναι» να μην 
υπάρχει, από την επιθυμία να πεθάνει από μια νό-
σο ή από ένα ατύχημα, μέχρι τη συγκεκριμένη δια-
μόρφωση της ιδέας και του σχεδιασμού της απόπει-
ρας αυτοκτονίας. Η σκέψη και η πραγμάτωση συνή-
θως δεν απέχουν πολύ και στην όλη διαδικασία της 
θεραπευτικής αντιμετώπισης λαμβάνεται υπόψη και 
αυτή η παράμετρος. 

Διαταραχές ύπνου

Σχεδόν όλοι οι καταθλιπτικοί ασθενείς αναφέ-
ρουν έντονες διαταραχές ύπνου. Συνήθως ο ύπνος 
δεν επέρχεται εύκολα ή αυτός είναι διαταραγμένος. 
Περίπου στο 10% των ασθενών εμφανίζεται υπνη-
λία. ανεξάρτητα από τη διάρκεια του ύπνου, δεν ξε-
κουράζονται. 

Διαταραχές της όρεξης

από την πλειονότητα των καταθλιπτικών ασθενών 
αναφέρεται ελάττωση της όρεξης ή ανορεξία, γεγο-
νός που οδηγεί σε απώλεια βάρους. Μπορεί, όμως, 
να εμφανιστεί και αύξηση της όρεξης και μια σημα-
ντική αύξηση του σωματικού βάρους. 

Ψυχωσική συμπτωματολογία

Ένα ιδιαίτερα προειδοποιητικό σημείο για τον θε-
ράποντα ιατρό αποτελεί η εμφάνιση ψυχωσικής συ-
μπτωματολογίας στους καταθλιπτικούς ασθενείς. 
αυτή εμφανίζεται περίπου στο 1/3 των βαριών κα-
ταθλίψεων. 

Τυπικά παραδείγματα αποτελούν οι ιδέες πτώχευ-
σης, συναισθήματα ενοχής και υποχονδριακά συ-
μπτώματα. Στη διαφορική διαγνωστική, στα μέχρι 
τώρα περιγραφέντα συμπτώματα, άξιο αναφοράς 
είναι ότι οι ασθενείς δεν μπορούν να ξεκόψουν από 
την υποκειμενική πεποίθηση της ύπαρξης των παρα-
νοϊκών ιδεών. Όλες οι παροχές πληροφοριών και η 
ερμηνεία από την πλευρά του ιατρού πέφτουν στο 
κενό. Η θνητότητα, με την εμφάνιση της παρανοϊκής 
συμπτωματολογίας, αυξάνει σημαντικά. 

Εμφάνιση ενός σωματικού 
συνδρόμου

Στις ελαφρές και μέσης βαρύτητας καταθλιπτικές 
καταστάσεις είναι δυνατόν να εμφανιστούν σωμα-
τικά συμπτώματα (πρώιμη αφύπνιση, ψυχοκινητική 
αναστολή ή ταραχή, σαφής υποχώρηση της σεξου-
αλικής δραστηριότητας, η οποία κατά το ICD-10 δί-
δει την έννοια ενός σωματικού συνδρόμου). 

Κλινική πορεία

Όσον αφορά στην κλινική πορεία της καταθλιπτι-
κής διαταραχής, η διαφορική διαγνωστική αφορά 
στη μονοφασική ή υποτροπιάζουσα κατάθλιψη και 
στη χρόνια κατάθλιψη.

Μονοπολικές και διπολικές 
καταθλίψεις

Παράλληλα με τη μεμονωμένη εμφάνιση του κατα-
θλιπτικού επεισοδίου, στην πλειονότητα των ασθενών 
(55-60%) στη διαδρομή της ζωής τους εμφανίζονται 
περισσότερες καταθλιπτικές φάσεις (υποτροπιάζου-
σα κατάθλιψη). για να τεθεί η διάγνωση διπολική δι-
αταραχή θα πρέπει, μετά από την εμφάνιση του κα-
ταθλιπτικού επεισοδίου, να εμφανιστεί τουλάχιστον 
ένα μανιακό επεισόδιο (αυτό συμβαίνει στο 5-10% 
των ασθενών). Περίπου το 75% των διπολικών δι-
αταραχών αρχίζουν με την εμφάνιση ενός καταθλι-
πτικού επεισοδίου. Η διχοτόμηση ανάμεσα στις μο-
νοπολικές και διπολικές διαταραχές τελευταία τίθε-
ται σε αμφισβήτηση. Η διάρκεια των μεμονωμένων 
καταθλιπτικών επεισοδίων, άνευ θεραπείας, ανέρ-
χεται σε 6-8 μήνες. 

Χρόνια κατάθλιψη

Περίπου 20% των καταθλιπτικών διαταραχών, κυ-
ρίως δίχως αιτιολογική θεραπευτική επέμβαση, κα-
ταλήγουν σε μια χρόνια πορεία. 

Συν-νοσηρότητα και διαφορική 
διαγνωστική

καταθλιπτικά επεισόδια μπορούν επιπρόσθετα να 
εμφανιστούν και σε άλλες ψυχικές νόσους, όπως στη 
σχιζοφρένεια, στην ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, 
στις αγχώδεις διαταραχές, στις διαταραχές πρόσλη-
ψης τροφής, στις διαταραχές προσωπικότητας και στις 
σωματικές νόσους. Η διάγνωση της συν-νοσηρότη-
τας είναι ιδιαίτερα σημαντική, επειδή είναι έτσι δυ-
νατόν να δοθούν υπεύθυνες απόψεις για την πρό-
γνωση και, βέβαια, για τη θεραπευτική αντιμετώπι-
ση. Στη διαφορική διαγνωστική διαδικασία ισχύει το 
εξής: η ύπαρξη καταθλιπτικής διάθεσης δεν αποτε-
λεί σοβαρή απόδειξη ότι πρόκειται περί μιας κατα-
θλιπτικής νόσου, όπως για παράδειγμα στην κατα-
θλιπτική απάντηση μετά από την απώλεια αγαπη-
μένου προσώπου. Σε ηλικιωμένους, με διάφορες 
ασθένειες, μπορεί η διάγνωση να είναι δυσχερής, 
επειδή η κακή διάθεση, η γενική αδυναμία ή οι δια-
ταραχές ύπνου μπορεί να είναι ανεξάρτητες από την 
ύπαρξη κατάθλιψης.

Σωματική (οργανική) συν-
νοσηρότητα και περαιτέρω 
εξετάσεις

Τόσο οι επιβαρύνσεις που, συχνά, συνοδεύουν 
την καταθλιπτική συμπτωματολογία, όπως καρδια-
κές διαταραχές, άλγη, ίλιγγος, κυκλοφορικές διατα-
ραχές, όσο και, πολύ συχνά, η συν-νοσηρότητα σε 
σημαντικές νόσους, όπως είναι ο διαβήτης, η στε-
φανιαία νόσος, οι νόσοι ανταλλαγής της ύλης, πρέ-
πει να αναζητώνται. Θα πρέπει -και είναι απόλυτα 
απαραίτητο- στους ασθενείς αυτούς να διενεργηθεί 
ένας πλήρης και ενδελεχής κλινικός έλεγχος. Πρέπει 
ιδιαίτερα να τονιστεί ότι μια καταθλιπτική κατάστα-
ση είναι δυνατόν να υποκρύπτεται σε μια πρωτογε-
νή σωματική επιβάρυνση - και τούτο διότι πολλοί 
καταθλιπτικοί ασθενείς, στην πρώτη τους επαφή με 
τον ιατρό, παραπονούνται για σωματικά συμπτώμα-
τα. γι’ αυτό ο ιατρός θα πρέπει να ρωτάει πάντα και 
να αναζητά καταθλιπτικά συμπτώματα. Η σωστή θε-
ραπευτική αντιμετώπιση των σωματικών συμπτωμά-
των, επιδρά πολύ ευεργετικά στην κατάθλιψη. αυτή 
η συν-νοσηρότητα είναι δυνατόν να εμφανιστεί με 
ποικίλη συμπτωματολογία: 
1.  Η σωματική (οργανική) νόσος, η φαρμακευτική της 

αντιμετώπιση, όπως και οι προκαλούμενες νευ-
ροβιολογικές μεταβολές, αποτελούν ίσως την αι-
τία της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας (π.χ. σε 
υποθυρεοειδισμό ή υπερθυρεοειδισμό, σε νεό-
πλασμα, σε φλεγμονώδεις νόσους, σε θεραπεία 
με αντι-υπερτασικά). Εδώ προέχει η θεραπεία της 
σωματικής (οργανικής) νόσου. Η αντικαταθλιπτική 
θεραπευτική επέμβαση ίσως θα πρέπει να εφαρ-
μοσθεί επιπρόσθετα. 

2.  Η σωματική νόσος αποτελεί τον εκλυτικό παρά-
γοντα ή τον διατηρούντα παράγοντα για την κα-
τάθλιψη. Εδώ ενδείκνυται η παράλληλη και σύγ-
χρονη θεραπευτική επέμβαση των οργανικών και 
των καταθλιπτικών συμπτωμάτων. 

Τα συμπεράσματα -κατόπιν έρευνας- έδειξαν ότι η 
σχέση ανάμεσα στα αντικειμενικά ευρήματα και τα 
καταθλιπτικά συμπτώματα είναι χαλαρή και, επομέ- 6
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νως, ένας διαχωρισμός των συμπτωμάτων σε αμι-
γή οργανικά και αμιγή ψυχικά δεν χρησιμοποιείται, 
επιστημονικά. 

Συμπέρασμα

Η διαγνωστική των καταθλιπτικών συμπτωμάτων 
παίζει βασικό ρόλο στην πρακτική και καθημερινή 
δραστηριότητα του ιατρού. Με την έγκαιρη και ακρι-
βή διάγνωση είναι δυνατόν τα υποκειμενικά συμπτώ-
ματα να μειωθούν και τα ψυχοκοινωνικά προβλήμα-
τα να βελτιωθούν. 
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