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Περίληψη

Σκοπός: Ο διαβήτης τύπου 2 είναι μια χρόνια ασθέ-
νεια με αυξανόμενο επιπολασμό. Τα άτομα με δια-
βήτη βρίσκονται σε κίνδυνο ανάπτυξης μακροπρόθε-
σμα επιπλοκών όπως νεφροπάθεια, αμφιβληστροει-
δοπάθεια και καρδιαγγειακά προβλήματα. Επιπλέον, 
ορισμένες μελέτες έδειξαν ότι ο διαβήτης διπλασιάζει 
τον κίνδυνο κατάθλιψης. ακόμη, έχει αναφερθεί ότι 
άτομα με κατάθλιψη παρουσιάζουν μεγάλο κίνδυνο 
να εμφανίσουν διαβήτη. Έρευνες έδειξαν ότι τα κατα-
θλιπτικά συμπτώματα είναι συχνότερα στα παιδιά με 
διαβήτη σε σχέση με τα παιδιά που δεν πάσχουν. Η 
παρούσα μελέτη υπολογίζει τα καταθλιπτικά συμπτώ-
ματα σε παιδιά χωρίς διαβήτη με μητέρες, στις οποίες 
πρόσφατα διαγνώσθηκε διαβήτης τύπου 2.

Μέθοδος: Πενήντα παιδιά, των οποίων οι μητέρες 
διαγνώσθηκαν πρόσφατα με διαβήτη τύπου 2, εκτι-
μήθηκαν με το CDRS-R (Children’s Depression Rating 
Scale, Revised) με σκοπό να διαπιστωθεί η ψυχολο-
γική επίδραση αυτών των μητέρων στα παιδιά τους. 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο γενικό πληθυσμό 
και σε ιδιωτικές κλινικές από τον απρίλιο του 2001 
έως τον Ιούνιο του 2003.

Αποτελέσματα: Το 60% των παιδιών (Ν = 30), των 
οποίων οι μητέρες πρόσφατα διαγνώσθηκαν με δια-

βήτη τύπου 2, συγκέντρωσαν στο CDRS-R σκορ που 
αντιστοιχεί σε πιθανή ή πολύ πιθανή σοβαρή κατά-
θλιψη. Ο μέσος όρος στα σκορ του CDRS-R ήταν υψη-
λότερος στα παιδιά των γυναικών με διαβήτη, όταν 
αυτός εμφανίζεται σε 3 ή περισσότερες γενιές της οι-
κογένειας (68,2±8,9, p = ,02).

Συμπέρασμα: από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι 
τα συμπτώματα κατάθλιψης είναι κοινά στα παιδιά 
μητέρων με πρόσφατα διαγνωσμένο διαβήτη τύπου 
2. Η σοβαρότητα των καταθλιπτικών συμπτωμάτων 
συσχετίζεται απόλυτα με τον αριθμό των γενεών που 
εμφανίζουν διαβήτη στην οικογένεια.

Εισαγωγή

Ο διαβήτης τύπου 2 εξελίσσεται σε επιδημία, η οποία 
προσβάλλει ολοένα και μεγαλύτερο μέρος πολλών 
πληθυσμών1-3. κάποιες εθνότητες προσβάλλονται 
συχνότερα. Άτομα με καταγωγή από την αφρική και 
τη λατινική αμερική είναι σε υψηλότερο κίνδυνο για 
ανάπτυξη διαβήτη τύπου 2 σε σχέση με τους λευ-
κούς2. Παιδιά από οικογένειες με διαβήτη παρουσι-
άζουν εξίσου αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη 
τύπου 2. Οι Brown και συν. έδειξαν ότι η κατάθλιψη 
εμφανίζεται να αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης δια-

βήτη περίπου 23% σε νέους ενήλικες. Συμπτώματα 
κατάθλιψης εμφανίζονται ακόμη σε άτομα με χρόνιες 
παθήσεις, περιλαμβανομένου και του διαβήτη.

Τα παιδιά μητέρων με διαβήτη βρίσκονται σε υψηλό 
κίνδυνο για την ασθένεια8. Παλιότερες μελέτες έχουν 
δείξει ότι τα παιδιά μητέρων με χρόνιες παθήσεις εί-
ναι δυνατό να εμφανίσουν προβλήματα προσαρμο-
γής. Σε μία μελέτη από τους Stain και Newcomb11, 
φάνηκε ότι η καταθλιπτική διάθεση της άρρωστης 
μητέρας σχετίζεται με τα προβλήματα συμπεριφο-
ράς των παιδιών της. Η πατρική, αλλά κυρίως η μη-
τρική κατάθλιψη διαταράσσει τους συναισθηματικούς 
δεσμούς και τοποθετεί τα παιδιά σε υψηλό κίνδυνο 
ψυχοκοινωνικών δυσκολιών και προβλημάτων προ-
σαρμογής12,13.

Υποθέτουμε ότι τα παιδιά μητέρων με πρόσφατα δι-
αγνωσμένο διαβήτη μπορεί να εμφανίσουν συμπτώ-
ματα κατάθλιψης, καθώς η πάθηση αυξάνει την πι-
θανότητα η μητέρα να υποστεί ψυχολογική εξάντλη-
ση, να παρουσιαστούν οικονομικές δυσκολίες και 
οικογενειακά προβλήματα, παράγοντες επικίνδυνοι 
για πρόκληση ψυχοπαθολογίας στα παιδιά14. Σε με-
λέτη που πραγματοποιήθηκε σε 76 Ισπανόφωνους 
ασθενείς με διαβήτη, οι Chesla και συν. διαπίστωσαν 
ότι το 23% των ασθενών αντιμετώπισε οικογενειακά 
προβλήματα μετά τη διάγνωση. Η παρούσα έρευ-
να, επομένως, σχεδιάστηκε για να εξετάσει πότε τα 

Συμπτώματα κατάθλιψης σε παιδιά μητέρων 
με πρόσφατα διαγνωσμένο διαβήτη τύπου 2
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παιδιά και οι έφηβοι μητέρων με πρόσφατα διαγνω-
σμένο διαβήτη τύπου 2 βρίσκονται σε υψηλό κίνδυ-
νο για ψυχοπαθολογία. Είναι σημαντικό να αναγνω-
ριστούν αυτά τα παιδιά, καθώς η ψυχοπαθολογία εμ-
φανίζεται να αυξάνει την πιθανότητα διαβήτη στα παι-
διά που ήδη βρίσκονται σε κίνδυνο στα πλαίσια κλη-
ρονομικότητας.

Μέθοδος

Σχέδιο και περιβάλλον μελέτης
Η έρευνα διεξήχθη στην περιοχή του Kingston στη 

Jamaica από τον απρίλιο του 2001 έως τον Ιούνιο του 
2003. Ο εξεταζόμενος πληθυσμός ήταν μητέρες με 
πρόσφατα διαγνωσμένο διαβήτη τύπου 2 που προ-
ήλθαν από το γενικό πληθυσμό και ιδιωτικές κλινι-
κές. Οι πληροφορίες προέκυψαν από συνεντεύξεις 
και τα παιδιά εκτιμήθηκαν σχετικά με την κατάθλιψη 
μέσω της χρήσης ενός προτυποποιημένου εργαλεί-
ου προσδιορισμού της κατάθλιψης. Η έρευνα έλαβε 
έγκριση από το Πανεπιστήμιο στις Δυτικές Ινδίες, Σχολή 
Ιατρικών Επιστημών/Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στις 
Δυτικές Ινδίες, Επιτροπή Ηθικής. 

Δείγμα και κριτήρια εισαγωγής/ 
αποκλεισμού

Ο εξεταζόμενος πληθυσμός μας ήταν μητέρες με 
πρόσφατα διαγνωσμένο σακχαρώδη διαβήτη που 
ζούσαν μαζί με τα παιδιά τους. Στην αρχική συνέντευ-
ξη, 55 γυναίκες μαζί μ’ ένα σύνολο 63 παιδιών εντός 
των επιθυμητών ορίων ηλικίας, επιλέχθηκαν για πε-
ραιτέρω έλεγχο. Μεταγενέστερα, 45 γυναίκες μαζί μ’ 
ένα σύνολο 50 παιδιών που  πληρούσαν τα κριτήρια 
εισαγωγής, στρατολογήθηκαν στη μελέτη. Ο έλεγχος 
περιλάμβανε μια συνέντευξη της μητέρας και μια εξέ-
ταση γλυκόζης νηστείας στα παιδιά.

Στη συνέντευξη, οι πληροφορίες που προέκυψαν 
περιλάμβαναν δημογραφικά στοιχεία, οικογενειακό 
ιστορικό και κατάσταση υγείας των παιδιών, ώστε να 
εξακριβωθεί αν παρουσίαζαν μειωμένη αντίληψη, 
χρόνιες παθήσεις, πρόσφατες τραυματικές εμπειρίες 
ή αν εμφάνιζαν σημεία κατάθλιψης πρότερα της διά-
γνωσης του μητρικού διαβήτη. Η εξέταση γλυκόζης 
νηστείας πραγματοποιήθηκε σε κάθε παιδί με σκοπό 
να αποκλειστεί η παρουσία διαβήτη17.

κριτήρια εισαγωγής ήταν: 1) πρόσφατη διάγνωση 
του σακχαρώδη διαβήτη στη μητέρα, έναν έως τρεις 
μήνες πριν τη μελέτη, 2) συμβίωση της μητέρας με τα 
παιδιά στο ίδιο σπίτι, 3) παιδιά με όριο ηλικίας από 6 
έως 17 χρόνων, 4) φυσιολογικό επίπεδο γλυκόζης 
νηστείας για τα παιδιά και 5) απουσία πατρικού ιστο-
ρικού για σακχαρώδη διαβήτη στα παιδιά.

κριτήρια αποκλεισμού ήταν: 1) διάγνωση σακχα-
ρώδους διαβήτη στη μητέρα που έγινε σε διάστη-
μα μεγαλύτερο από τρεις μήνες πριν τη μελέτη, 2) 
μη συμβίωση της μητέρας με το παιδί, 3) παιδιά μι-
κρότερα των 6 και μεγαλύτερα των 17 χρόνων και 4) 
παιδιά με προηγούμενο ιστορικό κατάθλιψης, πρό-
σφατη τραυματική εμπειρία, ιστορικό χρόνιας πάθη-
σης, ιστορικό πατρικού διαβήτη και διαπίστωση μει-
ωμένης αντίληψης.

Στοιχεία και εργαλεία
Τα 50 παιδιά, με την παρουσία της μητέρας τους, 

εκτιμήθηκαν για συμπτώματα κατάθλιψης χρησιμο-
ποιώντας το CDRS-R (Children’s Depression Rating 
Scale)16. Όλες οι εκτιμήσεις έγιναν μέσα σε διάστημα 
τριών μηνών από τη διάγνωση του διαβήτη στις μη-
τέρες. Το CDRS-R αποτελεί ένα έγκυρο εργαλείο για 
την εκτίμηση κατάθλιψης στα παιδιά ηλικίας 6 έως 17 

χρόνων. Η κλίμακα έχει χρησιμοποιηθεί και σε άλ-
λες μελέτες7,16,18. Με το CDRS-R οι εκτιμήσεις βασί-
στηκαν σε διαφορετικές πηγές (π.χ. συνεντεύξεις γο-
νέων και παιδιών). Η κλίμακα πραγματοποιείται σε 
15 με 20 λεπτά και  έχουμε τα αποτελέσματα σε με-
ρικά λεπτά. Σε ένα μη κλινικό περιβάλλον όπως εί-
ναι το σχολείο και το ιατρείο ενός γιατρού, η κλίμακα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα γρήγορο και οικο-
νομικό έλεγχο, αναγνωρίζοντας τα παιδιά που έχουν 
ανάγκη από επαγγελματική βοήθεια16. 

από τις συνεντεύξεις προέκυψαν 17 μορφές συ-
μπτωμάτων19. Στις μορφές αυτές περιλαμβάνονται τα 
παρακάτω: μειωμένη απόδοση στο σχολείο, κόπω-
ση, ευερεθιστότητα, μειωμένη ενεργητικότητα, άτο-
νος λόγος, υπερβολικό κλάμα, καταθλιπτικό προσω-
πείο, καταθλιπτικά συναισθήματα, νοσηρές ιδέες, τά-
σεις αυτοκτονίας, μειωμένη αυτοεκτίμηση, ανήσυχος 
ύπνος, μειωμένη όρεξη και κοινωνική απόσυρση. Με 
βάση τα φυσιολογικά t σκορ, οι ασθενείς χαρακτηρί-
στηκαν ως ιδιαίτερα απίθανο (<39), απίθανο (40-54), 

Πινακας 1. Δημογραφικα χαρακτηριςτικα των ςυμμετεχοντων ςτη μελετη (N= 50).
ολες οι τιμες αναφερονται ως ν (%), εκτος εαν Δηλωνεται Διαφορετικα. 
CDRS-R: ChilDReN’S DepReSSioN RatiNg SCale, ReviSeD.

Μονογονεϊκές οικογένειες 40 (80)
Πυρηνική οικογένεια 10 (20)
Ηλικία της μητέρας (μέση±SD) 35,4±3,8
Εθνικότητα  
Αφρο-τζαμαϊκανή 50 (100)
Ιστορικό διαβήτη στην οικογένεια της μητέρας  
Κανένα ιστορικό 20 (40)
2 γενιές 20 (40)
≥ 3 γενιές 10 (20)
Ετήσιο εισόδημα, $US  
< 5.000 25 (50)
5-10.000 20 (40)
> 10.000 5 (10)
Μορφωτικό επίπεδο της μητέρας  
< 5 χρόνια σχολικής εκπαίδευσης 25 (50)
5-9 χρόνια σχολικής εκπαίδευσης 20 (40)
≥10 χρόνια σχολικής εκπαίδευσης 5 (10)
CDRS-R σκορ, μέσο±SD (εύρος) 62,4±12,3 (27-84)
Κατηγοριοποίηση των σκορ κατάθλιψης  
Εξαιρετικά απίθανη (< 39) 5 (10)
Απίθανη (40-54) 10 (20)
Πιθανή (55-64) 5 (10)
Αρκετά πιθανή (65-74) 15 (30)
Πολύ πιθανή (75-84) 15 (30)
Σχεδόν βέβαιη (> 85) 0 (0)

Πινακας 2. ςυςχετιςη μεταξυ των ςκορ CDRS-R και του οικογενειακου 
ιςτορικου Διαβητη (ν=50)1

Χωρίς οικογενειακό ιστορικό 20 (40) 57,4±10,32

2 γενιές 20 (40) 64,2±12,1
≥ 3 γενιές 10 (20) 68,2±8,92

1μονόδρομη ανάλυση της διακύμανσης χρησιμοποιήθηκε για τις συγκρίσεις
2p= ,02
CDRSR: Children’s Depression Rating Scale, Revised

Πινακας 3. χαρακτηριςτικa των ΠαιΔιων ςτη μελeτη (ν=50)

6-9 10 13
10-12 8 9
13-15 4 2
16-17 2 2

6
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6 σχετικά πιθανό (55-64), πιθανό (65-74), πολύ πιθα-
νό (75-84) ή σχεδόν σίγουρο (>85) να ανταποκρί-
νονται στα διαγνωστικά κριτήρια μιας καταθλιπτικής 
ασθένειας. Τα σκορ στο CDRS-R χρησιμοποιήθηκαν 
κυρίως για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα των καταθλι-
πτικών συμπτωμάτων και όχι για να διαγνωστεί κα-
ταθλιπτική ασθένεια7,18,20.

Ανάλυση
Tα στοιχεία αναλύθηκαν με SPSS (SPSS Inc., Chicago, 

IL). Μία μονόδρομη ανάλυση της διακύμανσης χρη-
σιμοποιήθηκε εξαιτίας των πολλαπλών μεταβλητών 
της μελέτης. Οι δημογραφικές μεταβλητές αναλύθη-
καν σε σχέση με τα σκορ του CDRS-R, χρησιμοποι-
ώντας το συντελεστή συσχέτισης κατά Spearman. Οι 
στατιστικές Levine χρησιμοποιήθηκαν για να ελέγ-
ξουν την ομοιογένεια της διακύμανσης. Correlation 
regression χρησιμοποιήθηκε για να εκτιμηθούν οι 
πολλαπλές σχέσεις.

Αποτελέσματα

Τα 50 παιδιά από 45 γυναίκες εκτιμήθηκαν με κα-
ταθλιπτικά συμπτώματα. Τριάντα (60%) από αυτά εί-
χαν σκορ κατάθλιψης, τα οποία έδειξαν ότι είναι πι-
θανό ή πολύ πιθανό να έχουν κάποια σοβαρή κατα-
θλιπτική ασθένεια (Ν = 15 [30%] πιθανό και Ν = 15 
[30%] πολύ πιθανό). Στον πίνακα 1 παρατίθενται δη-
μογραφικά στοιχεία και σκορ του CDRS-R των συμμε-
τεχόντων παιδιών. Μόνο στο 10% (Ν = 5) αυτών των 
παιδιών η μητέρα είχε βασική εκπαίδευση μεγαλύτε-
ρη ή ίση με 10 χρόνια. Το 80% (Ν = 40) των παιδιών 
προέρχονταν από μονογονεϊκή οικογένεια. 

Ο μέσος όρος ηλικίας των μητέρων ήταν 35,4 ± 3,8 
χρόνια. Το 60% (Ν = 30) των παιδιών που έλαβαν 
μέρος είχαν μητέρες με διαβήτη, ο οποίος εμφανιζό-
ταν σε 2 ή περισσότερες γενιές της οικογένειας. Στον 
πίνακα 2 παρατίθενται τα σκορ του CDRS-R σε σχέση 
με τις γενιές της οικογένειας στις οποίες εμφανίστηκε ο 
διαβήτης. Τα σκορ του CDRS-R ήταν υψηλότερα (μέ-
σος όρος 68,2±8,9) στα παιδιά μητέρων με διαβήτη, 
ο οποίος εμφανιζόταν σε 3 ή περισσότερες γενιές της 
οικογένειας και χαμηλότερα (μέσος όρος 57,4±10,3) 
στα παιδιά μητέρων που ήταν οι πρώτες με διαγνω-
σμένο διαβήτη τύπου 2 στην οικογένεια. Στατιστικά 
σημαντική διαφορά στο σκορ του CDRS-R παρατη-
ρήθηκε μεταξύ των ομάδων με τα υψηλότερα και χα-
μηλότερα σκορ. 

Στον πίνακα 3 παρατίθενται η ηλικία και τα χαρα-
κτηριστικά του γένους των παιδιών που εκτιμήθηκαν 
με καταθλιπτικά συμπτώματα. Το 52% (Ν = 26) των 
παιδιών ήταν κορίτσια. Το 80% (Ν = 40) των παιδιών 
που πήραν μέρος στη μελέτη ήταν μεταξύ 6 και 12 
χρόνων. Το 20% (Ν = 10) ήταν έφηβοι ηλικίας μετα-
ξύ 13 και 17 χρόνων. 

Oι συγκρίσεις των δημογραφικών μεταβλητών της 
οικογενειακής δομής, των χρόνων εκπαίδευσης της 
μητέρας, της ηλικίας της μητέρας και του οικογενεια-
κού εισοδήματος, σε σχέση με τα αποτελέσματα του 
CDRS-R, χρησιμοποιώντας το συντελεστή συσχέτισης 
κατά Spearman, δεν έδειξαν στατιστική υπεροχή. 

Η σοβαρότητα των καταθλιπτικών συμπτωμάτων 
συσχετίστηκε απόλυτα με τον αριθμό των γενεών με 
διαβήτη στην οικογένεια. αυτή η υπεροχή παρέμει-
νε και όταν η ηλικία της μητέρας, η οικογενειακή δο-
μή, ο χρόνος εκπαίδευσης της μητέρας και το οικο-
γενειακό εισόδημα ελέγχθηκαν στατιστικά. H γραμ-
μική ανάλυση (Linear regression analysis) έδειξε ότι 
για κάθε αλλαγή στο οικογενειακό ιστορικό διαβή-
τη αντιστοιχούσαν 3 μονάδες αλλαγής στο αποτέλε-
σμα του CDRS-R. 

Συζήτηση

από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι τα συμπτώμα-
τα κατάθλιψης είναι διαδεδομένα στα παιδιά μητέρων 
με πρόσφατα διαγνωσμένο διαβήτη τύπου 2. Το 30% 
της πιθανότητας κατάθλιψης που εκτιμήθηκε στα παι-
διά της μελέτης μας είναι πολύ περισσότερο από το 
1-6% που παρατηρήθηκε σε άλλες επιδημιολογικές 
μελέτες παιδιών20,21. Άλλο ένα 30% των συμμετεχό-
ντων της μελέτης είχε σκορ στο CDRS-R τα οποία δεί-
χνουν ότι η κατάθλιψη ήταν πολύ πιθανή. Στη μελέ-
τη, το 52% των παιδιών που συμμετείχαν ήταν κορί-
τσια και το 48% ήταν αγόρια. Το 80% (Ν = 40) ήταν 
παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 χρόνων. αγόρια και κο-
ρίτσια επηρεάστηκαν εξίσου από καταθλιπτική ασθέ-
νεια στην παιδική ηλικία22. Η κατάθλιψη επικρατεί στις 
γυναίκες με διαβήτη. Πριν τη διάγνωση του διαβήτη 
δεν παρουσιάστηκε κανένα στοιχείο που να δηλώ-
νει κατάθλιψη στις μητέρες και τα παιδιά. Οι Stain και 
Newcomb11 έδειξαν ότι η κατάθλιψη στις άρρωστες 
μητέρες είχε υψηλή συσχέτιση με την εσωτερίκευση 
προβλημάτων συμπεριφοράς των παιδιών και μέ-
τρια συσχέτιση με την εξωτερίκευση προβλημάτων 
συμπεριφοράς. Τα υψηλά αποτελέσματα που είδα-
με στα παιδιά της μελέτης μπορεί να αποτελούν εσω-
τερίκευση της μητρικής κατάθλιψης αντανακλώμενη 
στα συμπτώματα κατάθλιψης. Οι μητέρες αυτών των 
παιδιών δεν έχουν αναφέρει προηγούμενα σημεία 
κατάθλιψης στα παιδιά πριν τη διάγνωση του διαβή-
τη τύπου 2 στις ίδιες. Το 80% των παιδιών της με-
λέτης προέρχονταν από μονογονεϊκή οικογένεια. Το 
90% των παιδιών είχαν μητέρα με λιγότερα από 10 
χρόνια βασικής εκπαίδευσης. Το 50% των οικογενει-
ών από τις οποίες προέρχονταν αυτά τα παιδιά είχαν 
ετήσιο εισόδημα μικρότερο από $5.000 το χρόνο. 
Ένα πλήθος δημογραφικών παραγόντων όπως μο-
νογονεϊκή οικογένεια και χαμηλό εισόδημα, συσχε-
τίστηκαν με την κατάθλιψη23,24. Η Regression analysis 
σ’ αυτή τη μελέτη έδειξε ότι δημογραφικοί παράγο-
ντες όπως εισόδημα, οικογενειακή δομή, χρόνια εκ-
παίδευσης της μητέρας, δεν είχαν σημαντική επίδρα-
ση στα σκορ του CDRS-R. Οι μητέρες που μετείχαν 
στη μελέτη ανέφεραν ότι τα παιδιά τους δεν παρου-
σίασαν συμπτώματα που να σχετίζονται με κατάθλι-
ψη πριν τη διάγνωση του διαβήτη (κριτήριο εισαγω-
γής). Επομένως, μπορεί να υποστηριχθεί ότι τα συ-
μπτώματα κατάθλιψης είναι περισσότερο πιθανό να 
εκδηλωθούν σύντομα μετά τη διάγνωση διαβήτη τύ-
που 2 στις μητέρες.

Υψηλότερα σκορ του CDRS-R σε αυτή τη μελέτη συ-
σχετίστηκαν με το οικογενειακό ιστορικό διαβήτη. Τα 
αποτελέσματα ήταν τα υψηλότερα στα παιδιά που 
είχαν οικογενειακό ιστορικό διαβήτη σε 3 ή περισ-
σότερες γενιές. αυτό το υψηλό σκορ πιθανότατα δεί-
χνει φόβο που σχετίζεται με τις πολιτισμικές αντιλή-
ψεις σε ό,τι αφορά τις κληρονομικές ασθένειες στην 
οικογένεια, όπως η αντίληψη ότι είναι αναπόφευκτη η 
εμφάνιση ασθένειας σε κάθε μέλος της οικογένειας15. 
Τα παιδιά πιθανόν έγιναν καταθλιπτικά όταν διαγνώ-
στηκε ο διαβήτης στη μητέρα τους εξαιτίας του τρό-
που σκέψης τους, ότι δηλαδή εφ’ όσον ο διαβήτης 
εμφανίστηκε στη μητέρα, είναι μοιραίο ότι στο μέλ-
λον θα αναπτυχθεί η ασθένεια και στα ίδια.

Μέτρα ελέγχου της κατάθλιψης χρησιμοποιήθηκαν 
στη μελέτη, όχι για να διαγνώσουν κατάθλιψη, αλλά 
για να παρέχουν ένδειξη της σοβαρότητας των συ-
μπτωμάτων που σχετίζονται με κατάθλιψη16,18. Χωρίς 
τις διαγνωστικές συνεντεύξεις, κάποιος δεν μπορεί να 
αποφασίσει αν οι συμμετέχοντες με πιθανή ή πολύ 
πιθανή κατάθλιψη πληρούσαν τα διαγνωστικά κριτή-
ρια για οποιαδήποτε σοβαρή καταθλιπτική ασθένεια. 
Τα παιδιά με πιθανά ή πολύ πιθανά καταθλιπτικά συ-

μπτώματα σ’ αυτή τη μελέτη θα πρέπει επομένως να 
εκτιμώνται από ψυχίατρο, ο οποίος θα χρησιμοποιεί 
τα DSM-IV κριτήρια κατάθλιψης19. Η σοβαρή κατάθλι-
ψη αναγνωρίζεται και θεραπεύεται μόνο στο ένα τρί-
το περίπου των περιπτώσεων, στα παιδιά21. Η κατά-
θλιψη στα παιδιά σχετίζεται με υψηλό κίνδυνο ασθέ-
νειας και ψυχοκοινωνικών δυσκολιών, τα οποία μπο-
ρούν να διαρκέσουν ακόμη και όταν το καταθλιπτι-
κό επεισόδιο υποχωρήσει. Θα πρέπει, επομένως, οι 
γιατροί να είναι ενήμεροι του κινδύνου κατάθλιψης 
στα παιδιά μητέρων με πρόσφατα διαγνωσμένο δι-
αβήτη τύπου 2 και να τα παραπέμπουν σε ψυχίατρο 
για περαιτέρω εκτίμηση.
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