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Υπόβαθρο και στόχος 

Το αγγειακό ενδοθήλιο, στο οποίο και επιδρούν 
οι στατίνες, θεωρείται ότι παίζει ουσιώδη ρόλο σε 
περιπτώσεις υπαραχνοειδούς αιμορραγίας (SAH). 
Ο στόχος μας ήταν να υπολογίσουμε τη συσχέτι-
ση μεταξύ χρήσης ή διακοπής των στατινών και 
κινδύνου για SAH. 

Μέθοδοι

Διενεργήθηκε μία μελέτη πληθυσμού με τη βο-
ήθεια της βάσης δεδομένων PHARMA. Σαν αντι-
κείμενο μελέτης προσδιορίστηκε κάθε ασθενής 
που νοσηλεύτηκε για SAH (κωδικός 430, ICD-9-
CM) το χρονικό διάστημα μεταξύ 1.1.1998 έως 
31.12.2006. 

Αποτελέσματα

κατά την περίοδο μελέτης ανιχνεύθηκαν 1004 πε-
ριπτώσεις ασθενών με SAH. Η ταυτόχρονη χρήση 

στατινών δεν έδειξε να μειώνει σημαντικά τον κίν-
δυνο για SAH (OR=0.77, 95% CI 0.55 to 1.07). Σε 
αντίθεση με την ταυτόχρονη χρήση, η πρόσφατη 
διακοπή των στατινών σχετιζόταν με αυξημένο κίν-
δυνο για SAH (OR=2.34, 95% CI 1.35 to 4.05). 

Η συνδυαστική ανάλυση έδειξε ότι η επίδραση 
της διακοπής των στατινών ήταν μεγαλύτερη σε 
ασθενείς που διέκοψαν πρόσφατα και την αντιυ-
περτασική τους αγωγή. (OR=6.77, 95% CI 2.10 
to 21.8). 

Συμπεράσματα

Η χορήγηση στατινών ελαττώνει τον κίνδυνο για 
υπαραχνοειδή αιμορραγία αν και η μείωση δεν 
είναι σημαντική σε περιπτώσεις πρόσφατης χο-
ρήγησης. 

Η διακοπή της χορήγησης στατινών οδήγησε σε 
αύξηση του κινδύνου για υπαραχνοειδή αιμορρα-
γία, ιδίως σε ασθενείς που πρόσφατα διέκοψαν την 
αντιυπερτασική τους θεραπεία.

Η ανασκόπηση καλύπτει τέσσερα πεδία 
μεγάλου κλινικού ενδιαφέροντος για τους 

ειδικευόμενους ψυχιάτρους: α) τα συμπτώματα 
και την πορεία του φυσιολογικού πένθους, β) τη 
διαφορική διάγνωση, τα κλινικά χαρακτηριστικά 
και τη θεραπεία του παθολογικού πένθους, γ) τη 
διαφορική διάγνωση, τα κλινικά χαρακτηριστικά 
και τη θεραπεία της μείζονος κατάθλιψης 
σχετιζόμενης με το πένθος και δ) τις αντιδράσεις 
των ψυχιάτρων σε περιπτώσεις αυτοκτονιών  
ασθενών τους. 

Οι ψυχίατροι είναι συχνά ελλιπώς προετοιμασμέ-
νοι να διακρίνουν το παθολογικό πένθος ή τη σχε-
τιζόμενη με πένθος μείζονα κατάθλιψη και πιθα-
νόν να μην είναι εκπαιδευμένοι να παρέχουν την 
πλέον κατάλληλη θεραπεία. 

και οι δύο αυτές παθολογικές καταστάσεις έχουν 
συμπτώματα που ομοιάζουν με το φυσιολογικό 
πένθος και έτσι συχνά χαρακτηρίζονται σαν φυ-
σιολογικές με την ψευδαίσθηση ότι ο χρόνος, η 
δύναμη του χαρακτήρα και η συμπαράσταση θα 
συμβάλουν στην ίαση τους. Το φυσιολογικό πέν-
θος αν και είναι εξαιρετικά επίπονο, με τάση να 

διασπά και να κατακυριεύει τον ασθενή, είναι συ-
νήθως ανεκτό, αυτοπεριοριζόμενο και δεν απαιτεί 
συνήθως τυπική θεραπεία. από την άλλη πλευ-

ρά, τόσο το παθολογικό πένθος όσο και η μείζο-
να κατάθλιψη που σχετίζεται με το πένθος μπορεί 
να επιμένουν, να καταστήσουν το άτομο ανησυ-
χητικά «ανάπηρο», να εμπλακούν δυσμενώς στη 
λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής του αλλά 
και να αποτελέσουν απειλή ακόμα και για την ί-
δια του τη ζωή αν δε ληφθεί η απαραίτητη φαρ-
μακευτική θεραπεία. 

Οι δύο αυτές διαταραχές ανταποκρίνονται σε στο-
χευμένες ψυχιατρικές παρεμβάσεις. Επιπρόσθετα, 
η αυτοκτονία ασθενούς αναφέρεται σαν μία από 
τις πιο συχνές και στρεσσογόνες κρίσεις που μπο-
ρεί να βιώσει ένας επαγγελματίας υγείας. 

Οι ψυχίατροι δεν παραμένουν απρόσβλητοι από 
το παθολογικό πένθος και τη σχετιζόμενη με πέν-
θος μείζονα κατάθλιψη σε περιπτώσεις που οι ί-
διοι παραμείνουν επιζώντες. κατά συνέπεια, είναι 
απαραίτητο να μπορούν οι ψυχίατροι να αναγνω-
ρίσουν και τη δική τους ευαισθησία σε προσωπι-
κές επιθέσεις που συχνά ακολουθούν τέτοιες α-
πώλειες, όχι μόνο για να εξασφαλίσουν της ψυ-
χική τους υγεία και ευ ζην, αλλά και για να παρέ-
χουν την όσο το δυνατόν πιο ευαίσθητη και δια-
φωτιστική φροντίδα στους ασθενείς τους.

Διακοπή στατινών και κίνδυνος υπαραχνοειδούς αιμορραγίας
Risselada R, Straatman H, van Kooten F, Dippel DW, van der Lugt A, Niessen WJ, Firouzian A, Herings RM, 
Sturkenboom MC. From the Departments of Medical Informatics, Neurology, Radiology, and Epidemiology, and 
iBMG, Erasmus MC, Rotterdam, the Netherlands; PHARMO Institute, Utrecht, the Netherlands; and the Faculty of 
Applied Sciences, Delft University of Technology, the Netherlands. Stroke. 2009 Jun 11. [Epub ahead of print]

Θλίψη και πένθος: τι πρέπει να γνωρίζουν οι ψυχίατροι

Zisook S, Shear K. Ψυχιατρική Κλινική Παν/μίου Καλιφόρνια, Σαν Ντιέγκο
World Psychiatry.2009 June; 8(2):67-74
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Ιατρός

Το φυσιολογικό πένθος αν και είναι 
εξαιρετικά επίπονο, με τάση να δια-
σπά και να κατακυριεύει τον ασθενή, 
είναι συνήθως ανεκτό, αυτοπεριορι-
ζόμενο και δεν απαιτεί συνήθως τυπι-
κή θεραπεία. Από την άλλη πλευρά, 
τόσο το παθολογικό πένθος όσο και 
η μείζονα κατάθλιψη που σχετίζεται 
με το πένθος μπορεί να επιμένουν, 
να εμπλακούν δυσμενώς στη λειτουρ-
γικότητα και την ποιότητα ζωής του 
και να αποτελέσουν απειλή ακόμα 
και για την ίδια του τη ζωή
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Ισχυροί βιολογικοί μηχανισμοί εμπλέκονται 
στην εξασφάλιση της βέλτιστης παροχής 

θρεπτικών συστατικών, και των ιδανικών 
επιπέδων σωματικού βάρους/εναπόθεσης 
λίπους. 

Τα χαμηλά επίπεδα λεπτίνης που υποδεικνύουν 
στέρηση τροφής και εξαντλημένα αποθέματα λί-
πους έχουν αναγνωριστεί ως τα ισχυρότερα σήματα 
τα οποία προκαλούν προσαρμοστικές βιολογικές 
δράσεις, όπως είναι η αυξημένη πρόσληψη ενέρ-
γειας και η μείωση των ενεργειακών δαπανών. 

Σε συνεννόηση με άλλα σήματα από το έντερο 
και μεταβολικά ενεργούς ιστούς, τα χαμηλά επίπε-
δα λεπτίνης πυροδοτούν την ενεργοποίηση πολ-
λαπλών περιφερειακών και εγκεφαλικών συστη-
μάτων για την αποκατάσταση της ενεργειακής ι-
σορροπίας. Δεν είναι μόνο οι νευρώνες στον υπο-
θάλαμο, αλλά και πολλά άλλα συστήματα του ε-
γκεφάλου που εμπλέκονται στην εξεύρεση δυνη-
τικών πηγών τροφής, ανιχνεύοντας το άρωμα και 
τη γεύση των τροφών, και μαθαίνοντας να μεγιστο-
ποιούν τα αποτελέσματα των τροφίμων, οι οποί-
ες επηρεάζονται από χαμηλά επίπεδα λεπτίνης. Η 
περιορισμένη λήψη τροφής και η εξάντληση των 
αποθεμάτων λίπους οδηγούν σε ένα “πεινασμέ-
νο” εγκέφαλο. αντιθέτως, εξαιτίας περιορισμού ή 

και απώλειας εξελικτικής πίεσης, τα ανώτερα όρια 
του σωματικού βάρους / λιπαρότητας δεν προστα-
τεύονται τόσο δυναμικά από υψηλά επίπεδα λεπτί-
νης και άλλων σημάτων. Το σύγχρονο περιβάλλον 
χαρακτηρίζεται από την αυξημένη διαθεσιμότητα 
μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων υψηλής ενεργεια-
κής πυκνότητας και την αύξηση της παρουσίας ι-

σχυρών τροφίμων, καθώς και από ελάχιστες καύ-
σεις και καθιστικό τρόπο ζωής. Πολλές από αυτές 
τις περιβαλλοντικές συνθήκες επηρεάζουν περιο-
χές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη μάθη-
ση και τη μνήμη, την ανταμοιβή, τη διάθεση και 
τα συναισθήματα. 

Η κοινή παχυσαρκία προκύπτει όταν η προδιά-
θεση του ατόμου συνυπάρχει με ένα περιοριστι-
κό περιβάλλον, όπως χαράσσεται από τα γονίδια, 
επιγονίδια ή/και βιώματα από την παιδική ηλικία. 
Συνεπώς, η αυξημένη εναπόθεση λίπους σε επιρ-
ρεπή άτομα θα πρέπει να θεωρηθεί ως μια φυσι-
ολογική ανταπόκριση σε ένα περιβάλλον που έ-
χει μεταβληθεί, και δεν εμπίπτει στην παθολογία 
του ρυθμιστικού συστήματος. Η πρώτη γραμμή 
αντιμετώπισης θα πρέπει ιδανικά να βρίσκεται σε 
τροποποιήσεις στο περιβάλλον και τον τρόπο ζω-
ής. ωστόσο, δεδομένου ότι οι εν λόγω τροποποι-
ήσεις θα είναι αργές και ελλιπείς, είναι εξίσου ση-
μαντικό να αποκτήσουν οι επιστήμονες καλύτερη 
εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος 
αντιδρά σε περιβαλλοντικά ερεθίσματα. Σαφώς, 
οι εναλλακτικές θεραπευτικές στρατηγικές, όπως 
τα φάρμακα και οι χειρουργικές επεμβάσεις απο-
τελούν πιθανές επιλογές για την πρόληψη και τη 
θεραπεία της ασθένειας αυτής.

Το σύστημα κατάταξης DSM-
IV ορίζει ως οριακή διαταραχή 

της προσωπικότητας (BPD) τη 
διαταραχή της προσωπικότητας 
που χαρακτηρίζεται κυρίως από 
συναισθηματική αστάθεια, εξαιρετικά 
πολωμένη σκέψη και χαοτικές 
διαπροσωπικές σχέσεις. Αποτελεί 
την πιο συνηθισμένη διαταραχή 
προσωπικότητας. 

Η συχνότητα της εκτιμάται ότι κυμαί-
νεται από 0,2% έως 1,8% του γενικού 
πληθυσμού, με το 76% εξ αυτών να εί-
ναι γυναίκες. ωστόσο, παρά τα στοιχεία 
αυτά και τα διάφορα βιολογικά πορίσμα-
τα, λίγες είναι οι δημοσιεύσεις σχετικές με 
τη νευροαπεικόνιση της νοσολογικής αυ-
τής οντότητας. 

Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι μια 
διπλή εγκεφαλική διαταραχή, που περι-
λαμβάνει τα μετωπιαία και δρεπανοειδή 

κυκλώματα, μπορεί να είναι παρούσα σε 
ασθενείς με BPD. 

Οι εγκεφαλικές αυτές περιοχές μπορεί 
επίσης να συμμετέχουν στην σεροτονι-
νεργική δυσλειτουργία, η οποία φαίνεται 
να σχετίζεται με απώλεια ελέγχου και ε-
πιθετική συμπεριφορά, συμπτώματα χα-
ρακτηριστικά των ασθενών αυτών. Οι πε-
ρισσότεροι συγγραφείς τονίζουν τη ση-
μασία τραυματικών συμβάντων στη γέ-
νεση της διαταραχής αυτής, υποδεικνύ-
οντας μία άμεση σχέση μεταξύ στρες και 
νευροβιολογικών ευρημάτων, συμπερι-
λαμβανομένων και των νευροακτινολο-
γικών αλλαγών. Ο σκοπός του άρθρου 
αυτού είναι να ανακεφαλαιώσει τα κύρια 
νευροαπεικονιστικά στοιχεία που βρέθη-
καν σε οριακές διαταραχές προσωπικό-
τητας, συμπεριλαμβανομένων των νέων 
τεχνικών, όπως η λειτουργική μαγνητική 
τομογραφία, μαγνητική τομογραφία διά-
χυσης και φασματοσκοπία.

Έλεγχος της όρεξης και ενεργειακή ισορροπία στο σύγχρονο 
κόσμο: όταν οι μηχανισμοί ανταμοιβής του εγκεφάλου 
υπερισχύουν των σημάτων κορεσμού
Zheng H, Lenard NR, Shin AC, Berthoud HR. Appetite control and energy balance regulation in the modern 
world: reward-driven brain overrides repletion signals. Int L Obes (Lond) 2009 Jun; 33 Suppl 2:S8-13

Νευροαπεικονιστικές μελέτες σε οριακές διαταραχές 
της προσωπικότητας
Tajima K, Diaz-Marsά M, Montes A, Fernάndez Garciά-Andrade R, Casado A, Carrasco J. 
Actas Esp Psiquiatr. 2009 May-Jun; 37(3):123-7

Το σύγχρονο περιβάλλον χαρακτηρί-
ζεται από την αυξημένη διαθεσιμό-
τητα μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων 
υψηλής ενεργειακής πυκνότητας και 
την αύξηση της παρουσίας ισχυρών 
τροφίμων, καθώς και από ελάχιστες 
καύσεις και καθιστικό τρόπο ζωής. 
Πολλές από αυτές τις περιβαλλοντικές 
συνθήκες επηρεάζουν περιοχές του 
εγκεφάλου που σχετίζονται με τη μά-
θηση και τη μνήμη, την ανταμοιβή, 
τη διάθεση και τα συναισθήματα




