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Η κατάθλιψη είναι μια πάθηση που πα ρα
κολούθησε την ανθρωπότητα από τα 

πρώιμα στάδια της ύπαρξής της μέχρι σήμερα. 
Υπολογίζεται ότι ένας στους 11 ανθρώπους 
θα νοσήσει σε κάποια περίοδο της ζωής 
του από αυτή. Η σημασία της κατάθλιψης 
δεν έγκειται μόνο στο μεγάλο αριθμό των 
ανθρώπων που υποφέρουν. Είναι αναγκαίο να 
συνυπολογιστεί ο κίνδυνος αυτοκαταστροφής 
που απορρέει από αυτή την πάθηση, οι 
σοβαρές δυσκολίες για τη δημιουργία και 
διατήρηση στενών διαπροσωπικών σχέσεων, 
οι επιπτώσεις της σε όλη την οικογένεια, η 
πρώιμη συνταξιοδότηση.

Οι βιωματικές επιπτώσεις για το ίδιο το άτομο 
που πάσχει είναι πολύ σοβαρές, σε σημείο που 
πολύ συχνά βλέπει το θάνατο ως λύτρωση. Έτσι 
λοιπόν, η πάθηση αυτή οδηγεί συχνότερα από ο-
ποιαδήποτε άλλη πάθηση σε αυτοκτονία. Έτσι, α-
ποκτά ιδιαίτερη σημασία η παρούσα εργασία, η 
οποία πραγματεύεται κάποια πλευρά της αυτο-
κτονικής πρόθεσης που μπορεί να εμφανίζει ένας 
καταθλιπτικός.

Στις Δυτικές χώρες, η ηλικία έναρξης της μείζονος 
κατάθλιψης φαίνεται να εμφανίζεται σε νεαρότερη 
ηλικία. Η πρώιμη έναρξη συνήθως προδικάζει μια 
πιο σοβαρή εκδήλωση της ασθένειας, με κακή πρό-

γνωση. Εφόσον η κατάθλιψη σχετίζεται με την αυ-
τοκτονία, προκύπτει το ερώτημα κατά πόσο σχετί-
ζεται η πρώιμη έναρξη της κατάθλιψης με το βαθ-
μό πρόθεσης για αυτοκτονική συμπεριφορά και 

κατά πόσο αυτό διαφέρει στα δύο φύλα.
Συγκεντρώθηκαν απαντήσεις από 9.248 κατοίκους 

των Ηνωμένων Πολιτειών της αμερικής, οι οποί-
ες επιλέχθηκαν τυχαία από την Εθνική Υπηρεσία 

Στατιστικής μεταξύ των ετών 2001-2003 χρησιμο-
ποιώντας το ερωτηματολόγιο C.I.D.I (Composite 
International Diagnostic Interview). Το αρχικό α-
ποτέλεσμα αφορούσε στην αναδρομική καθορι-
σμένη ηλικία έναρξης του πρώτου μείζονος κατα-
θλιπτικού επεισοδίου. Η νεαρότερη ηλικία έναρ-
ξης της κατάθλιψης βρέθηκε να σχετίζεται με υψη-
λότερα ποσοστά αυτοκτονικής πρόθεσης, ανεξαρ-
τήτως ηλικίας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. 
Μια σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των επιπέ-
δων της πρόθεσης και της ηλικίας στο χρόνο της 
συνέντευξης φαίνεται να υπάρχει στα ηλικιωμένα 
άτομα της ομάδας με έναρξη της εκδήλωσης της 
κατάθλιψης σε αυτούς σε μεγάλη ηλικία, οι οποί-
οι εξέφραζαν έλλειψη αυτοκτονικής συμπεριφο-
ράς. Η συσχέτιση της αυτοκτονικής πρόθεσης με 
την ηλικία έναρξης της κατάθλιψης ήταν μεγαλύ-
τερη στις γυναίκες από ότι στους άντρες.

Συμπερασματικά, όσο πιο νωρίς εμφανίζονται τα 
πρώτα συμπτώματα της μείζονος κατάθλιψης, τόσο 
πιο μεγάλη είναι η πιθανότητα εμφάνισης της αυ-
τοκτονικής διάθεσης, ανεξάρτητα από την ηλικία 
των ασθενών, την ώρα της συνέντευξης, και του 
φύλου αυτών, αν και υπάρχουν κάποιες ενδείξεις 
ότι οι γυναίκες παρουσιάζουν μια μεγαλύτερη ευαι-
σθησία στο να δίνουν σημασία σε παράγοντες που 
πιθανά συντελούν στην εμφάνιση κατάθλιψης και 
οδηγούν σε αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονίας.

Η έναρξη της κατάθλιψης σε νεαρότερη ηλικία 
σχετίζεται με μεγαλύτερη αυτοκτονική πρόθεση

Angus H. Thompson. Younger onset of depression is associated with greater 
suicidal intent. Soc Psychiatry Epidemiol 2008.

Η νεαρότερη ηλικία έναρξης της κα-
τάθλιψης βρέθηκε να σχετίζεται με 
υψηλότερα ποσοστά αυτοκτονικής 
πρόθεσης, ανεξαρτήτως ηλικίας κατά 
τη διάρκεια της συνέντευξης. Μια 
σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των 
επιπέδων της πρόθεσης και της ηλικίας 
στο χρόνο της συνέντευξης φαίνεται 
να υπάρχει στα ηλικιωμένα άτομα της 
ομάδας με έναρξη της εκδήλωσης 
της κατάθλιψης σε αυτούς σε μεγάλη 
ηλικία, οι οποίοι εξέφραζαν έλλειψη 
αυτοκτονικής συμπεριφοράς
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H αύξηση βάρους αποτελεί μια κοινή ανεπιθύμητη ενέργεια της 
θεραπείας με αντιψυχωσικά και σχετίζεται με τη συννοσηρότητα 

με άλλες παθήσεις στους ψυχιατρικούς ασθενείς. Ο ιδρυματισμός, 
η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας και άσκησης, η μη ποιοτική 
διατροφή, η αύξηση της όρεξης και η διαταραχή του αισθήματος 
κορεσμού, είναι πιθανοί παράγοντες που παίζουν ρόλο στην αύξηση 
του βάρους των ασθενών, οι οποίοι βρίσκονται υπό θεραπεία με 
αντιψυχωσικά φάρμακα. Η αντισεροτονινεργική δράση των φαρμάκων 
αυτών φαίνεται ότι παίζει επίσης ρόλο.

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα 
των παρεμβάσεων στον τρόπο ζωής των ασθενών και της μετφορμίνης, ξε-
χωριστά και σε συνδυασμό μεταξύ τους, στην αντιμετώπιση της αύξησης βά-
ρους προκαλούμενη από τα αντιψυχωσικά και των διαταραχών στην ευαι-
σθησία στην ινσουλίνη.

Πρόκειται για μια τυχαιοποιημένη μελέτη (Οκτώβριος 2004-Οκτώβριος 
2006), που περιλάμβανε 128 ενήλικες ασθενείς με διάγνωση σχιζοφρένεια, 
που βρίσκονταν στο Ινστιτούτο Ψυχικών Παθήσεων στην κίνα. Οι συμμετέ-
χοντες, που παρουσίαζαν αύξηση του βάρους τους πάνω από 10% του πριν 
τη χορήγηση της αγωγής βάρους, τοποθετήθηκαν σε μία από τις τέσσερις ο-
μάδες της μελέτης.

Οι ασθενείς συνέχιζαν να λαμβάνουν την αντιψυχωσική τους αγωγή και τυ-
χαία χωρίστηκαν στις ακόλουθες ομάδες:

α) Η πρώτη ομάδα ελάμβανε για 12 εβδομάδες placebo,
Β) Η δεύτερη ομάδα ελάμβανε 750mg/d μετφορμίνη μόνο,
γ) Η τρίτη ομάδα 750mg/d μετφορμίνη και παρεμβάσεις στο τρόπο ζω-

ής, και 
Δ) Στην τέταρτη ομάδα γίνονταν μόνο οι παρεμβάσεις στο τρόπο ζωής.
γινόταν μέτρηση του δείκτη βάρους σώματος (Body Mass Index), της πε-

ριφέρειας της μέσης, των επιπέδων ινσουλίνης και του δείκτη ανθεκτικότη-
τας στην ινσουλίνη.

Όλοι οι ασθενείς της μελέτης (και οι 128) εμφάνισαν σχετικά σταθερή βελ-
τίωση στην ψυχιατρική τους συμπτωματολογία.

από τα αποτελέσματα προέκυψαν κάποια αξιόλογα συμπεράσματα. Πιο 
συγκεκριμένα, η ομάδα που έλαβε το θεραπευτικό συνδυασμό 750mg/d 
μετφορμίνης και παρεμβάσεων στον τρόπο ζωής αντιμετώπισε με ικανοποι-
ητική αποτελεσματικότητα την αύξηση του βάρους. Μάλιστα, αυτός ο συν-
δυασμός επέδειξε τη καλύτερη αποτελεσματικότητα στην απώλεια βάρους. 
Επίσης η ομάδα που έλαβε μόνο μετφορμίνη εμφάνισε μεγαλύτερη απο-
τελεσματικότητα στην απώλεια βάρους και στη βελτίωση της ευαισθησίας 
στην ινσουλίνη από εκείνη την ομάδα στην οποία έγιναν μόνο παρεμβάσεις 
στο τρόπο της ζωής.

Οι παρεμβάσεις στο τρόπο ζωής και η Μετφορμίνη 
για τη θεραπεία της αύξησης βάρους που προκαλείται 
από την αντιψυχωσική αγωγή

RR Wu, JP Zhao, H Jin, P Shao, MS Fang, XF Guo, YQ He, YJ Liu, JD Chen, LH Li. 
Lifestyle Intervention and Metformin for Treatment of Antipsychotic-Induced 
Weight Gain. JAMA, 2008; 299(2):185-193.
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Η κατάχρηση και εξάρτηση από το αλκοόλ 
φαίνεται ότι αποτελούσε πρόβλημα στις 

ανθρώπινες κοινωνίες από την αρχαιότητα. 
Βέβαια, κυρίως τα τελευταία 100 χρόνια, έχουν 
γίνει προσπάθειες άλλοτε επιτυχημένες και 
άλλοτε αποτυχημένες για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος που λέγεται αλκοολισμός.

Το 2300 π.Χ. (κώδικας του Χαμμουραμπί, βασι-
λιά της Βαβυλώνας), περιγράφεται εφαρμογή νό-
μων για τον έλεγχο της κατανάλωσης αλκοόλ. Την 
ίδια περίπου εποχή, στην αρχαία αίγυπτο θεσπίστη-
καν κανονισμοί για τον έλεγχο της λήψης αλκοόλ. 
Υπάρχουν αναφορές για ανάλογες ρυθμίσεις του 
ελέγχου κατανάλωσης αλκοόλ και στην Περσική, 
Ελληνική, ρωμαϊκή και αραβική ιστορία.

Ο όρος αλκοολισμός χρησιμοποιείται ευρύτατα 
και ταυτόσημα με την έννοια της εξάρτησης από 
το οινόπνευμα, παρόλο που θεωρείται ότι περι-
γράφει ανεπαρκώς όλα τα φαινόμενα μιας πολύ-
πλοκης και πολυδιάστατης συμπεριφοράς, όπως 
τους οξείς ή χρόνιους παθολογικούς τρόπους χρή-
σης του, τις βιολογικές, ψυχολογικές και κοινωνι-
κο–πολιτισμικές συνιστώσες της κατάχρησης, κα-
θώς και τις αντίστοιχες επιπτώσεις της. Εν τούτοις, 

ως γενικός όρος εξακολουθεί να χρησιμοποιείται 
ακόμα και από τους ειδικούς. Ο αλκοολισμός είναι 
μια χρόνια, εξελισσόμενη και δυνητικά θανατηφό-
ρα διαταραχή, η οποία προκαλεί σοβαρές ψυχια-
τρικές και σωματικές επιπλοκές με κοινωνικές επε-
κτάσεις. αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα κοινω-
νικά προβλήματα των ανεπτυγμένων χωρών, ει-
δικά μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οπότε το φαι-
νόμενο πήρε εκρηκτικές διαστάσεις.

Η χρήση αλκοόλ στους άντρες και στις γυναί-
κες επηρεάζεται πολύ από συνήθειες και έθιμα. 
Πνευματικές ιδιομορφίες και βιολογικές διαφορές 
μεταξύ των φύλων δείχνουν ότι είναι απαραίτητο 
να γίνουν πιο εστιασμένες και τυποποιημένες με-
λέτες. Ο σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η συ-
στηματοποίηση των πληροφοριών που αφορού-
σαν στη συμπεριφορά των δύο φύλων σε σχέση 
με τη χρήση αλκοόλ.

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση (1972-2004) α-
νέδειξε 96 δημοσιεύσεις και κάποια, σχετικά με 
το θέμα, βιβλία.

Οι άντρες πίνουν περισσότερο και εμφανίζουν 
περισσότερα προβλήματα (νομικά, οικογενειακά, 
κοινωνικά, κλινικά, τραύματα και αυξημένη θνη-

τότητα) σχετιζόμενα με τη χρήση αλκοόλ. Οι συ-
νέπειες της κατανάλωσης οινοπνεύματος στις ανα-
πτυσσόμενες χώρες, με μικρό ποσοστό θανάτου, 
είναι ιδιαίτερα συχνές. Οι γυναίκες γενικά στο κοι-
νωνικό σύνολο αντιμετωπίζουν με πιο σύνεση το 
θέμα της κατανάλωσης, αλλά παρουσιάζουν σο-
βαρότερα προβλήματα υγείας όταν κάνουν κατά-
χρηση αλκοόλ (ήπαρ, πάγκρεας, προβλήματα του 
κεντρικού και περιφερικού νευρικού συστήματος, 
ψυχιατρική συννοσηρότητα, κ.λπ.).

Η σεξουαλική κακοποίηση είναι πιο συχνά συνδε-
δεμένη με τις γυναίκες. Όσον αφορά στους κοινω-
νικούς ρόλους και τις υπευθυνότητες ασκούμενες 
από τις γυναίκες, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο γάμος, 
η απασχόληση, και η ύπαρξη παιδιών έχουν κα-
λή επίδραση στο να αποθαρρύνουν τη χρήση αλ-
κοόλ, ενώ το διαζύγιο, η ανεργία και η μη ύπαρξη 
παιδιών συμβάλλει στη μεγαλύτερη κατανάλωση. 
και στα δύο φύλα, η θρησκεία αποτελούσε προ-
στατευτικό παράγοντα για τη μη χρήση αλκοόλ. 
Τέλος, η πολιτιστική αλλοτρίωση αποτέλεσε μία ι-
σχυρή επίδραση στην κατανάλωση αλκοόλ και το 
αλκοόλ γενικότερα επιδείνωσε την εξέλιξη των υ-
παρχόντων ψυχιατρικών διαταραχών.

Συμπεριφορά της χρήσης οινοπνεύματος μεταξύ 
των δύο φύλων: Μία διαπολιτιστική αξιολόγηση

F. Kerr-Correa, T.Z. Igami, V. Iroce, AM. Tucci. Patterns of alcohol use between 
genders: A cross-cultural evaluation. Journal of Affective Disorders 2007; 
102:265-275.
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Στην παρούσα μελέτη αξιολογήθηκε η 
αποτελεσματικότητα της οξυκαρβαζεπίνης 

και η μακροχρόνια ανοχή σε αυτήν όταν 
χρησιμοποιείται στη θεραπεία της Διπολικής 
Διαταραχής τύπου ι και ιι, συμπληρωματικά 
του λιθίου.

Διηξήχθηκε μία διπλά – τυφλή, τυχαιοποιημέ-
νη, πολυκεντρική κλινική δοκιμή, διάρκειας 52 ε-
βδομάδων. Οι εξωτερικοί ασθενείς με Διπολική 
Διαταραχή Ι και ΙΙ, κατηγορίας DCM-IV, οι οποίοι 
παρουσίασαν δύο ή περισσότερα επεισόδια το τε-
λευταίο έτος και τώρα βρίσκονται σε ύφεση, επι-
λέχθηκαν τυχαία σε αναλογία 1:1 για να λάβουν 
θεραπεία με οξυκαρβαζεπίνη (n=26) ή placebo 
(n=29), συμπληρωματικά στην τρέχουσα θερα-
πεία με λίθιο. Η κύρια μεταβλητή αποτελεσματι-
κότητας ήταν η διάρκεια της περιόδου ύφεσης ό-

πως αυτή εκτιμήθηκε με τη βοήθεια της κλίμακας 
Young Mania Rating Scale (YMRS) καθώς και της 
κλίμακας Montgomery-Asberg Depression Rating 
Scale (MADRS). Επίσης, εκτιμήθηκε η ανταπόκρι-
ση στη θεραπεία με την κλίμακα Clinical Global 
Impression (CGI-BP-M), η λειτουργική δραστηρι-
ότητα (GAF), το άγχος (HAMA) και ο βαθμός πα-
ρορμητισμού (BIS-11).

 Η μέση χρονική διάρκεια μέχρι την εμφάνιση 
της πρώτης υποτροπής οποιουδήποτε τύπου ήταν 
19.2+/-13.9 εβδομάδες και 18.6+/-17.0 εβδομά-
δες, για την οξυκαρβαζεπίνη και το placebo αντί-
στοιχα (p=0.315). 

Δέκα ασθενείς (38.46%) από την ομάδα που έ-
λαβε οξυκαρβαζεπίνη εμφάνισαν υποτροπή σε α-
ντίθεση με 17 ασθενείς (58.62%) από την ομάδα 
που έλαβε το εικονικό φάρμακο. Στην ομάδα της 

οξυκαρβαζεπίνης σε σχέση με αυτήν του placebo 
η τάση για καταθλιπτικά επεισόδια ήταν μικρότε-
ρη ( 11.54% και 31.03% αντίστοιχα, p=0,085), 
και η λειτουργική δραστηριότητα, όπως μετρή-
θηκε με την κλίμακα GAF καλύτερη (p=0.074). 
Τέλος, η πρόληψη του παρορμητισμού ήταν ση-
μαντικά καλύτερη με τη χρήση της οξυκαρβαζε-
πίνης (p=0.0443).

 γενικά, η οξυκαρβαζεπίνη ήταν καλά ανεκτή. Η 
παρούσα πιλοτική, τυχαιοποιημένη, κλινική δοκιμή 
προτείνει ότι η οξυκαρβαζεπίνη ίσως είναι αποτε-
λεσματική στην πρόληψη του παρορμητισμού και 
πιθανώς των δυσθυμικών επεισοδίων στους ασθε-
νείς που βρίσκονται σε θεραπεία με λίθιο. ωστόσο, 
είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν κι άλλες 
επαρκώς ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές ώστε να ε-
πιβεβαιωθούν τα ευρήματα αυτά.

Η οξυκαρβαζεπίνη είναι ένα αντιεπιληπτι
κό φάρμακο το οποίο έχει εγκριθεί από 

τον αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και 
Φαρμάκων (FDA) και ενδείκνυται ως μονο
θεραπεία ή ως συμπληρωματική αγωγή στη 
θεραπεία των εστιακών σπασμών στους ενήλικες 
και παιδιά ηλικίας άνω των 4 ετών.

Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να ερευνηθούν 
τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών ώστε να ε-
ξακριβωθεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια 
της οξυκαρβαζεπίνης στη χρήση της στις Διπολικές 
και Σχιζοφρενικόμορφες Διαταραχές.

 Η οξυκαρβαζεπίνη είναι ένα κετονικό παράγωγο 
της καρβαμαζεπίνης με λιγότερες παρενέργειες και 
αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα. Χορηγούμενη 
από το στόμα απορροφάται γρήγορα και πλήρως, 
ενώ ο χρόνος ημιζωής της είναι 9 ώρες.

 Μέχρι σήμερα υπάρχει έλλειψη ελεγχόμενων 
κλινικών δοκιμών οι οποίες να μελετούν τη χρήση 
της οξυκαρβαζεπίνης. Υπό το φως των ελεγχόμε-
νων και ανοικτών προοπτικών μελετών, μπορεί να 
είναι χρήσιμη εναντίον των μανιακών συμπτωμά-
των κατά τη θεραπεία των ασθενών με Διπολικές 
και Σχιζοφρενικόμορφες διαταραχές. Μελέτες πε-
ριπτώσεων, αναδρομικές και προοπτικές μελέτες 
προτείνουν ότι η οξυκαρβαζεπίνη πιθανώς να εί-
ναι αποτελεσματική στην προφύλαξη και να έχει 
μακροχρόνια οφέλη για τους ασθενείς αυτούς. 
Επιπρόσθετα, λόγω της μικρής τάσης της για αλ-
ληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και για παρε-
νέργειες, μπορεί να είναι χρήσιμη στη θεραπεία 
των ασθενών που δε συμμορφώνονται. ωστόσο, 
οι περισσότερες από τις μελέτες που έχουν πραγ-
ματοποιηθεί παρουσιάζουν παρόμοιες μεθοδο-
λογικές αδυναμίες.

Το φάσμα των παρενεργειών της οξυκαρβαζεπί-
νης είναι παρόμοιο με αυτό της καρβαμαζεπίνης, 
αλλά η σοβαρότητα των παρενεργειών είναι φα-
νερά μικρότερη. Τα συμπτώματα που εμφανίζονται 
συχνότερα με τη χρήση της οξυκαρβαζεπίνης είναι 
αδυναμία, κεφαλαλγία, ζάλη, υπνηλία, ναυτία, δι-
πλωπία και δερματικό εξάνθημα. Έχουν αναφερ-
θεί επίσης, μεμονωμένες περιπτώσεις υπονατριαι-
μικού κώματος και αυτός είναι ο λόγος για τον ο-
ποίο πρέπει οι ασθενείς να παρακολουθούνται πο-
λύ στενά για ηλεκτρολυτικές διαταραχές.

Η οξυκαρβαζεπίνη είναι ένα γενικό φάρμακο, αλ-
λά ο μεταβολίτης λικαρβαζεπίνη καθώς και άλλες 
συγγενείς ενώσεις, όπως η εσλικαρβαζεπίνη, με-
λετώνται υπό ελεγχόμενες συνθήκες και είναι πι-
θανό να αποδειχθούν χρήσιμες στη θεραπεία των 
Διπολικών και Σχιζοφρενικόμορφων διαταραχών 
στο μέλλον.

Η οξυκαρβαζεπίνη ως συμπληρωματική θεραπεία του Λιθίου 
στη μακροχρόνια θεραπεία της Διπολικής Διαταραχής τύπου Ι 
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