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Η νόσος Alzheimer αποτελεί τον πιο κοινό 
τύπο άνοιας κι έχει αυξανόμενο αντίκτυπο 

σε πολλά επίπεδα της κοινωνίας (υγεία, 
οικονομία κ.λπ.). Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν 
μια σοβαρή σχέση μεταξύ μεταβολικών 
διαταραχών και νόσου Alzheimer. 

Την τελευταία δεκαετία, ιδιαίτερη προσοχή δό-
θηκε ειδικότερα στη σχέση μεταξύ της δυσλει-
τουργίας του μεταβολισμού των λιπιδίων και της 
νόσου Alzheimer. 

Στο παρόν κείμενο, συζητάμε για τις πτυχές της 
ρύθμισης των λιπιδίων, συμπεριλαμβανομένων 
των μεταβολών στα επίπεδα χοληστερόλης, τη 
λειτουργία των απολιποπρωτεϊνών και της λεπτί-

νης, καθώς και πως αυτές συνδέονται με την πα-
θογένεια της νόσου Alzheimer. 

Παρά την πλούσια βιβλιογραφία που είναι δια-
θέσιμη σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, εξακο-
λουθούν να υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία 
χρήζουν διευκρίνισης. Παρ’ όλα αυτά, έχει γίνει 
σχετική προεργασία και έχει χαραχτεί μια στρατη-
γική η οποία στηρίζεται στη διασύνδεση της ρύθ-
μισης των λιπιδίων με τη νόσο Alzheimer. Αυτό 
θα μπορούσε να αποτελέσει μια αρχή για τον ε-
ντοπισμό νέων πιθανών στόχων για μια προλη-
πτική ή/και θεραπευτική στρατηγική για την αντι-
μετώπιση της νόσου.

Πάρα πολλά καλά νέα - Τα πειράματα σε ποντίκια με Alzheimer 
προσπαθούν να μας πουν πως να προλάβουμε και όχι 
πως να θεραπεύσουμε τη Νόσο Alzheimer

‘Too much good news’ - are Alzheimer mouse models trying to tell us how to prevent, not cure, Alzheimer’s disease? 
Zahs KR, Ashe KH. N. Bud Grossman Center for Memory Research and Care; Department of Neurology; Department of 
Integrative Biology and Physiology, University of Minnesota Medical School, Minneapolis, MN 55455, USA.

Νόσος Alzheimer: πως μια μεταβολική διαταραχή 
εκδηλώνεται στην περιοχή του εγκεφάλου

Alzheimer’s disease: brain expression of a metabolic disorder? 
Merlo S, Spampinato S, Canonico PL, Copani A, Sortino MA. 
Department of Experimental and Clinical Pharmacology, University of Catania, Catania, Italy.
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Η νόσος Alzheimer αποτελεί τον 
πιο κοινό τύπο άνοιας κι έχει 
αυξανόμενο αντίκτυπο σε πολλά 
επίπεδα της κοινωνίας. 
Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν μια 
σοβαρή σχέση μεταξύ μεταβολικών 
διαταραχών και νόσου Alzheimer

Αρκετές χημικές ενώσεις βελτιώνουν τα νοητικά 
και νευροπαθολογικά προβλήματα σε μοντέλα 

διαγονιδιακών ποντικιών για τη νόσο Alzheimer, αλλά 
παρ'όλα αυτά αυτές οι πρόοδοι δεν έχουν μεταφραστεί 
σε αντίστοιχες επιτυχίες όσον αφορά θεραπείες στον 
άνθρωπο. 

Γιατί αυτές οι μελέτες στα ποντίκια αποτυγχάνουν να προ-
βλέψουν τα αποτελέσματα σε δοκιμές στους ανθρώπους; 

Υποστηρίζουμε ότι τα περισσότερα μοντέλα διαγονιδια-
κών ποντικιών για τη νόσο Alzheimer, στην πραγματικότη-
τα, προσομοιώνουν την ασυμπτωματική φάση της νόσου 
και τα αποτελέσματα παρεμβατικών μελετών στα συγκεκρι-
μένα ποντίκια πρέπει να εξεταστούν σε ένα πλαίσιο πρόλη-
ψης της νόσου. 

Επιπλέον, οι πρόσφατες ανακαλύψεις στις απεικονιστικές τε-
χνολογίες και η ανακάλυψη των βιοδεικτών θα μπορούσαν 
να βοηθήσουν στο θέμα της συγκριτικής μελέτης της νευ-
ρολογικής κατάστασης ανθρώπων και ποντικιών και πάνω 
από όλα, θα μπορούσαν να μας δώσουν καλύτερες προ-
βλέψεις όσον αφορά την ανθρώπινη ανταπόκριση σε φάρ-
μακα που δοκιμάζονται σε ποντίκια.
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Τα αποτελέσματα από τρεις αυστηρές 
μελέτες σχετικά με τη φυσική πορεία των 

διαταραχών προσωπικότητας αναφέρουν 
τα ακόλουθα: (1) η ψυχοπαθολογία της 
προσωπικότητας βελτιώνεται με την πάροδο 
του χρόνου σε αναπάντεχα σημαντικά 
ποσοστά, (2) ειδικά χαρακτηριστικά της 
δυσπροσαρμοστικής προσωπικότητας 
παρατηρούνται πιο σταθερά, (3) συνήθως 
παραμένουν υπολειμματικά παθολογικά 
στοιχεία με τη μορφή επίμονης λειτουργικής 
ανεπάρκειας και συνεχούς ψυχοπαθολογίας 

στον Άξονα I, αν και η ψυχοπαθολογική 
προσωπικότητα βελτιώνεται στο σύνολο, 
και (4) η βελτίωση της ψυχοπαθολογίας της 
προσωπικότητας μπορεί ενδεχομένως να 
σχετίζεται  με τη γενικότερη προσωπική και 
κοινωνική αποφόρτιση. 

Συγκρίνοντας τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα 
με βάση την ψυχοπαθολογία ή τη λειτουργική α-
νεπάρκεια δεν είναι δυνατό να καταλήξουμε σε 
σαφή διαφοροποίηση των διαταραχών της προ-
σωπικότητας σε σχέση με τις διαταραχές του συ-
ναισθήματος. Ωστόσο, διαφορές μπορεί να προ-
κύψουν σε μια ακόμη πιο μακροπρόθεσμη πα-

ρακολούθηση των ενδεχόμενων υποτροπών. Και 
στους δυο τύπους διαταραχών, πιθανώς, υπάρ-
χουν γνωρίσματα που γίνονται καλύτερα αντιληπτά 
ως χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Ένα σύνολο 
πολλά υποσχόμενων, αν και ταυτόχρονα ατελών 
στη μέθοδο, μελετών υποδεικνύουν ότι το θετικό 
οικογενειακό ιστορικό, όσον αφορά τουλάχιστον 
τη διπολική διαταραχή, καθώς και η συνύπαρξη 
δια ταραχών, ίσως, συμβάλλουν σε αυξημένη συ-
χνότητα υποτροπών. Παρ’ όλα αυτά, η κληρονο-
μικότητα φαίνεται πιο ισχυρή σε ορισμένα στοι-
χεία προσωπικότητας παρά σε οποιαδήποτε από 
τις παραπάνω κατηγορίες διαταραχών.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ασθενείς με 
διπολική διαταραχή (bipolar disorder, 

BPD) είναι λειτουργικά ανεπαρκείς, αλλά και 
ότι σε μεγάλο βαθμό αγνοούμε τους παράγο
ντες που σχετίζονται με την αποκατάστασή 
τους, διερευνήσαμε τη σχέση ορισμένων 
δημογραφικών, κλινικών και νευρογνωσιακών 
παραγόντων με την κοινωνικολειτουργική 
επανένταξη  σε 65 σταθερούς ασθενείς με 
διάγνωση BPD τύπου Ι (42 ασθενείς) και BPD 
τύπου ΙΙ (23 ασθενείς) κατά DSMIV. 

Το επίπεδο ανάκτησης της κοινωνικής λειτουρ-
γικότητας αξιολογήθηκε με το ερωτηματολό-
γιο διαπροσωπικών σχέσεων (Interpersonal 
Relationships Questionnaire).  Επιπλέον, συνε-
κτιμήθηκαν τα αποτελέσματα νευροψυχολογικών 
δοκιμασιών, καθώς και δημογραφικές και κλινικές 

πληροφορίες που περιλάμβαναν  συμπτώματα 
και ποσοστά μανίας και κατάθλιψης. Μελετήσαμε 
τους παράγοντες που σχετίζονται με την κοινωνι-
κή επανένταξη ασθενών χρησιμοποιώντας μονο-
παραγοντικές αναλύσεις και το λογιστικό μοντέ-
λο. 30 από τους ασθενείς (46%) ανέκτησαν την 
κοινωνική τους λειτουργικότητα, ενώ 35 (54%) 
όχι. Με την κοινωνική και λειτουργική ανάρρω-
ση συσχετίστηκαν η νεαρή ηλικία (Ρ=0,005) και 
η περιορισμένη παρουσία συμπτωμάτων κατά-
θλιψης (Ρ=0,01) κατά τη χρονική περίοδο της έ-
ρευνας, καθώς και η διάγνωση (τύπος ΙΙ έναντι 
τύπου Ι), οι συνυπάρχουχες ψυχιατρικές παθήσεις 
και η κατάσταση των ανώτερων γνωσιακών λει-
τουργιών. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την 
ιδιαιτέρως επιβαρυντική επίδραση των καταθλι-
πτικών συμπτωμάτων που εμμένουν.

Διαταραχές προσωπικότητας και συναισθήματος: προοπτικές 
για διάγνωση και ταξινόμηση βάσει της πορείας της νόσου 
και της συσχέτισης με το οικογενειακό ιστορικό

Personality disorders and mood disorders: perspectives on diagnosis and classification from studies of 
longitudinal course and familial associations.
Skodol AΕ, Shea MΤ, Yen S, White CN, Gunderson JG
Sunbelt Collaborative, Tucson

Παράγοντες που σχετίζονται με την κοινωνική 
επανένταξη ασθενών με διπολική διαταραχή 
τύπου Ι και ΙΙ

Correlates of recovery of social functioning in types I and II bipolar disorder patients.
Wingo AP, Baldessarini RJ, Compton MT, Harvey PD.
Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Emory University School of Medicine, Atlanta
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