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νοσηρότητα της κατάθλιψης σε ασθενείς με 
χρόνιες παθήσεις και η αρνητική επίδρασή της στην ποιότητα 

ζωής αυτών των ατόμων. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την 
επίδραση της ύπαρξης κατάθλιψης σε ασθενείς που πάσχουν από 
μία χρόνια νόσο. 

Το Σύνδρομο Behçet (BD) είναι μια πολυσυστηματική φλεγμονώδης νό-
σος, η οποία είναι συνδεδεμένη με καταθλιπτικά συμπτώματα και χαμη-
λή Ποιότητα Ζωής (QoL). Σε αυτή την εργασία μελετήθηκε η επίδραση της 
μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής στην ποιότητα ζωής των ασθενών με 
Σύνδρομο Behçet. 

Η εργασία περιλαμβάνει 214 εξωτερικούς ασθενείς πάσχοντες από το 
Σύνδρομο Behçet, οι οποίοι παρακολουθούνται από Δερματολογική 
κλινική. αυτοί οι ασθενείς χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες: η 1η περιελάμ-
βανε πάσχοντες με Μείζονα κατάθλιψη και Σύνδρομο Behçet, η 2η ομάδα 
αποτελείτο από πάσχοντες μόνο από το Σύνδρομο Behçet χωρίς Μείζονα 
κατάθλιψη, η 3η ομάδα είχε άτομα με Μείζονα 
κατάθλιψη, και η 4η ομάδα είχε υγιή άτομα, τα 
οποία αποτελούσαν την ομάδα ελέγχου. 

Το δομημένο κλινικό ερωτηματολόγιο για το 
DSM-IV (SCID-I) χορηγήθηκε για τη διάγνωση 
των ψυχιατρικών διαταραχών του άξονα Ι. Η κα-
τάθλιψη και η ποιότητα ζωής μετρήθηκαν με τις 
κλίμακες Beck Depression Inventory (BDI) και 
World Health Organization Qol Assessment-
Brief (WHOQOL-BRIEF), αντίστοιχα. και οι τέσ-
σερις ομάδες δεν παρουσίαζαν στατιστικά ση-
μαντικές διαφορές μεταξύ τους στα δημογραφι-
κά χαρακτηριστικά. 

Η ομάδα με τους ασθενείς που έπασχαν από 
Μείζονα κατάθλιψη και η ομάδα με τους πάσχο-

ντες από Σύνδρομο Behçet και Μείζονα κατάθλιψη είχαν στατιστικά ση-
μαντικά χαμηλότερη βαθμολογία στην κλίμακα WHOQOL-BRIEF, σε σχέ-
ση με τις άλλες δύο ομάδες. Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφο-
ρές στην κλίμακα της Ποιότητας Ζωής μεταξύ της ομάδας που είχε άτομα 
με Μείζονα κατάθλιψη και Σύνδρομο Behçet και της ομάδας που αποτε-
λείτο από πάσχοντες από Μείζονα κατάθλιψη. 

Επίσης, δεν βρέθηκε διαφορά μεταξύ της ομάδας που είχε άτομα μόνο 
με Σύνδρομο Behçet και της ομάδας ελέγχου. Τέλος, έχει ενδιαφέρον ότι, 
όπως αναμενόταν, υπήρχε μια αρνητική συσχέτιση μεταξύ της κλίμακας 
WHOQOL-BRIEF και της κλίμακας BDI στους ασθενείς που έπασχαν μό-
νο από το Σύνδρομο Behçet. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η 
ταυτόχρονη παρουσία της Μείζονος κατάθλιψης έχει αρνητική επίδραση 
στην Ποιότητα Ζωής στους πάσχοντες από το Σύνδρομο Behçet και ότι η 
Ποιότητα Ζωής έχει αρνητική συσχέτιση με τη σοβαρότητα των καταθλι-
πτικών συμπτωμάτων γενικά.

Ποια είναι η ποιότητα ζωής σε άτομα που πάσχουν 
από το σύνδρομο Behçet: η επίδραση της μείζονος κατάθλιψης 

Uguz F, Dursum R, Kaya N, Cilli AS. Quality of life in patients with Behçet’s Disease: 
the impact of Major Depression. General Hospital Psychiatry 2007; 29:21-24. 
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Σ την παρούσα μελέτη ερευνάται ο καθορι
στικός επεμβατικός ρόλος της κατάχρησης 

ουσιών στη διαμόρφωση της κλινικής εικόνας 
των σχιζοφρενικών ή σχιζοσυναισθηματικών 
διαταραχών. 

Η συν-νοσηρότητα της σχιζοφρένειας ή της σχι-
ζοσυναισθηματικής διαταραχής με την κατάχρηση 
ουσιών αποτελεί ένα σημαντικό ψυχιατρικό πεδίο, 
το οποίο είναι συνδεδεμένο, συνήθως, με την επι-
θετική και αυτοκτονική συμπεριφορά. 

Η παρούσα εργασία διερευνά τα κλινικά χαρα-
κτηριστικά των εφήβων ψυχωσικών ασθενών με 
ή και χωρίς συν-νοσηρότητα κατάχρησης ουσιών. 
Πρόκειται για μια αναδρομική μελέτη που αφορά 
188 έφηβους ασθενείς, οι οποίοι εισήχθησαν στο 
διάστημα από το 1994 μέχρι το 2004 στη νοση-
λευτική μονάδα του Geha Mental Health Center. 
Όλοι οι ασθενείς είχαν ως διάγνωση είτε σχιζοφρέ-
νεια είτε σχιζοσυναισθηματική διαταραχή. 

Οι ψυχωσικοί που έκαναν χρήση ουσιών βρέ-
θηκε ότι είχαν περισσότερους συγγενείς με διατα-

ραχές συνδεόμενες με κατάχρηση 
ουσιών, μικρότερη συν-νοσηρότητα 

με αγχώδεις διαταραχές, χαμηλότε-
ρη βαθμολογία στο Brief Psychiatric 

Rating Scale (BPRS), καθώς και στη 
κλίμακα Hamilton Depression Rating 
Scale (HDRS), υψηλότερη βαθμολογία 

στη κλίμακα Overt Aggression Scale 
(OAS) και ήταν πιο αυτοκτονικοί σε σχέ-

ση με τους ψυχωσικούς ασθενείς που δεν 
έκαναν χρήση ουσιών. 
Συμπερασματικά, η μελέτη αυτή καταλή-

γει στο ότι οι νοσηλευόμενοι έφηβοι που 
πάσχουν από σχιζοφρένεια ή από σχιζοσυ-
ναισθηματική διαταραχή και κάνουν χρήση 

ουσιών, αποτελούν μια ομάδα με διαφορε-
τικά κλινικά χαρακτηριστικά και ιδιαίτερες συ-
σχετίσεις, γεγονός που καθιστά αναγκαία την 

υιοθέτηση μιας κατάλληλης και εξειδικευμέ-
νης προσέγγισης για την συγκεκριμένη ομάδα 

υψηλού κινδύνου.

Αναδρομική μελέτη διάρκειας 10 χρόνων νοσηλευόμενων εφήβων 
με σχιζοφρένεια ή σχιζοσυναισθηματική διαταραχή και χρήση ουσιών

Shoval G, Zalsman G, Apter A, Diller R, Sher L, Weizman A. A 10-year retrospective study 
of inpatient adolescents with schizophrenia / schizoaffective disorder and substance use. 
Comprehensive Psychiatry 2007; 48:1-7.

Ε ίναι γνωστό ότι το οινόπνευμα διαθέτει αγχο
λυτικές ιδιότητες και συχνά χρησιμοποιείται 

για το λόγο αυτό. Δεν εκπλήσσει, συνεπώς, το 
γεγονός ότι 2550% των ατόμων με διαταραχές 
συνδεόμενες με το αλκοόλ πληροί, επίσης, τα 
διαγνωστικά κριτήρια κάποιας αγχώδους δια
ταραχής. Οι διάφορες φοβίες και η διαταραχή 
πανικού αποτελούν ιδιαίτερα συχνές διαγνώσεις 
στους ασθενείς αυτούς. Υπάρχουν στοιχεία τα 
οποία δείχνουν ότι το αλκοόλ χρησιμοποιείται 
αρκετά συχνά σε μια προσπάθεια «αυτοθε
ραπείας» των συμπτωμάτων αγοραφοβίας ή 
κοινωνικής φοβίας.

Εντούτοις, δεν πρέπει να παραβλέπεται το ενδε-
χόμενο κάποια «συνδεόμενη με το αλκοόλ δια-
ταραχή» να προηγείται της εκδήλωσης της διατα-
ραχής πανικού ή της γενικευμένης αγχώδους δι-
αταραχής. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε, 
σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα γενικού πληθυ-
σμού (n=7.076), σε μια αναδρομική και προοπτι-
κή μελέτη, η φύση της σχέσης μεταξύ κατάχρη-
σης / εξάρτησης οινοπνεύματος και αγχωδών δια-
ταραχών. Μελετήθηκαν τέσσερα διαφορετικά μο-
ντέλα: α) οι αγχώδεις διαταραχές ανεβάζουν την 

πιθανότητα αλκοολικής εξάρτησης, β) η αλκοο-
λική εξάρτηση αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης 
αγχωδών διαταραχών, γ) το οικογενειακό ιστορι-
κό ή τα παιδικά τραύματα αυξάνουν την πιθανό-
τητα και της αλκοολικής εξάρτησης και της εμφά-
νισης αγχωδών διαταραχών, και δ) η συνύπαρξη 
των δύο διαταραχών αποτελεί ξεχωριστή ψυχοπα-
θολογική οντότητα. 

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας 
έδειξαν: α) ότι η αλκοολική εξάρτηση δεν προηγεί-
ται της έναρξης των αγχωδών διαταραχών, β) ότι, 
αντίθετα, οι αγχώδεις διαταραχές μπορεί να προ-
ηγούνται της αλκοολικής εξάρτησης, γ) ότι το οι-
κογενειακό ιστορικό δεν φαίνεται να αποτελεί πα-
ράγοντα που να εξηγεί την αυξημένη συνύπαρξή 
τους, και δ) ότι στις γυναίκες τα παιδικά τραύματα 
μπορεί να είναι μερικώς υπεύθυνα για τη σύνδε-
ση των δύο διαταραχών. 

Τα αποτελέσματα αυτά δεν μας επιτρέπουν να 
θεωρήσουμε τη συν-νοσηρότητα σαν μια ξεχωρι-
στή ψυχοπαθολογική οντότητα. 

Τα ευρήματα της παρούσας εργασίας έχουν με-
γάλη σημασία για το θεραπευτικό σχεδιασμό σε 
ασθενείς με αλκοολική εξάρτηση και συν-νοση-
ρότητα με αγχώδεις διαταραχές. 

Προέλευση της συν-νοσηρότητας αγχωδών διαταραχών 
και κατάχρησης/εξάρτησης αλκοόλ:
ευρήματα από μια μελέτη γενικού πληθυσμού

Marquenie L, Schade A, Van Balkom A, et al. Origin of the comorbidity of anxiety disorders and alcohol dependence: 
findings of a general population study. Eur Addict Res 2007; 13:39-49.
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