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Ο στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι να 
εκτιμηθεί ο ρόλος αντιοξειδωτικών ουσιών 

του πλάσματος (αλβουμίνη, χολερυθρίνη και 
ουρικό οξύ) σε ασθενείς που υποφέρουν 
από Διπολική Διαταραχή τύπου I (BD-I) 
κατά τη διάρκεια διαφορετικών φάσεων της 
ασθένειας: οξεία μανία, ευθυμία και διπολική 
κατάθλιψη. 

Έγινε ανασκόπηση σε ιατρικά αρχεία 110 ασθε-
νών με ΒD-Ι (38 ασθενείς σε οξεία μανία, 35 σε 
ευθυμικό στάδιο και πλήρη ύφεση και 37 σε κα-
ταθλιπτική φάση) ώστε να εκτιμηθούν τα επίπεδα 
αντιοξειδωτικών ουσιών του πλάσματος. Επίσης 

συλλέχθηκαν εργαστηριακά δεδομένα από 40 
υγιείς μάρτυρες. Yπολογίστηκαν οι βαθμολογί-
ες στην κλίμακα του Young για την εκτίμηση της 
μανίας (Υοung Mania Rating Scale, YMRS), στην 
κλίμακα του Bech-Rafaelsen για την εκτίμηση 
της μανίας (Bech-Rafaelsen Manic Rating Scale, 
BRMRS) και στην κλίμακα του Hamilton για την 
εκτίμηση της κατάθλιψης (HAM-D). 

Τα επίπεδα ουρικού οξέως του ορού ήταν υψη-
λότερα σε ασθενείς με οξεία μανία από ότι σε άλ-
λες υποομάδες ασθενών ή στους υγιείς μάρτυ-
ρες. Τα επίπεδα ουρικού οξέως του ορού συσχε-
τίζονταν άμεσα με τη βαθμολογία στις κλίμακες 

BRMRS και YMRS. Δε βρέθηκαν διαφορές μετα-
ξύ κλινικών ομάδων κατά τη διάρκεια διαφορε-
τικών φάσεων και υγειών μαρτύρων όσον αφο-
ρά την αλβουμίνη και τη χολερυθρίνη. 

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της παρού-
σας μελέτης υποστηρίζουν τη θεωρία ότι τα επί-
πεδα ουρικού οξέως του ορού μπορεί να είναι υ-
ψηλότερα σε ασθενείς με BP-I (ιδίως κατά τη δι-
άρκεια των μανιακών φάσεων), γεγονός που θα 
μπορούσε να υποδηλώνει μία διαταραχή του που-
ρινεργικού συστήματος. Ωστόσο, περιορισμοί θα 
πρέπει να ληφθούν υπ’όψιν και απαιτούνται πε-
ραιτέρω έρευνες.

Αξιολόγηση των επιπέδων αντιοξειδωτικών ουσιών του 
πλάσματος κατά τη διάρκεια διαφορετικών φάσεων της ασθένειας 
σε ενήλικες ασθενείς με διπολική διαταραχή
De Berardis D, Conti CM, Campanella D, Carano A, Di Giuseppe B, Valchera A, Tancredi L, Serroni N, Pizzorno 
AM, Fulcheri M, Gambi F, Sepede G, Moschetta FS, Salerno RM, Ferro FM. Evaluation of plasma antioxidant levels 
during different phases of illness in adult patients with bipolar disorder. Biol Regul Homeost Agents 
2008 Jul-Sep; 22(3):195-200.

Επιπτώσεις παλαιότερων και πρόσφατων δυσάρεστων εμπειριών 
στην επινεφριδιακή απάντηση σε ψυχοκοινωνικό stress σε 
καταθλιπτικούς εφήβους
Rao U, Hammen C, Ortiz LR, Chen LA, Poland RE. Effects of early and recent adverse experiences on adrenal 
response to psychosocial stress in depressed adolescents. Biol Psychiatry 2008 Sep 15; 64(6):521-6.

Υπόθεση

Όπως έχει παρατηρηθεί σε καταθλιπτικούς εφή-
βους, υπάρχει σημαντική μεταβλητότητα στο βαθ-
μό και την κατεύθυνση της υποθαλαμικής, υποφυ-
σιακής και επινεφριδιακής τους λειτουργίας. 

Η ποικιλομορφία στα ευρήματα του άξονα υπο-
θαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων θα μπορούσε 
να αποδωθεί σε παράγοντες που αφορούν τις ε-
μπειρίες του ατόμου.

Μέθοδοι

Μία τροποποιημένη έκδοση ενός πρότυπου 
στρεσσογόνου ερεθίσματος, το Trier social stress 
test (TSST), εφαρμόστηκε σε 30 εφήβους με μεί-
ζονα καταθλιπτική διαταραχή και 25 υγιείς εφή-
βους εθελοντές. 

Οι συγκεντρώσεις της κορτιζόλης μετρήθηκαν σε 
δείγματα σιέλου που συλλέχτηκαν πριν και μετά 
την εφαρμογή του στρεσσογόνου ερεθίσματος. 
Επίσης συγκεντρώθηκαν πληροφορίες σχετικά με 
παλαιότερες και πρόσφατες δυσάρεστες εμπειρίες 
με τη χρήση προτύπων συνεντεύξεων.

Αποτελέσματα

Οι συμμετέχοντες και των 2 ομάδων εμφά-
νισαν αυξημένη έκκριση κορτιζόλης στο TSST. 
Συγκρινόμενοι με την ομάδα ελέγχου, οι καταθλι-
πτικοί ασθενείς εμφάνισαν περισσότερο αυξημένη 
και παρατεταμένη έκκριση κορτιζόλης σε απάντη-
ση στο TSST.  O συνδυασμός αντιξοοτήτων πρώ-
ιμα στη ζωή του ατόμου και τα υψηλά επίπεδα 
χρόνιου stress κατά τη διάρκεια της εφηβείας ή-
ταν οι πιο ισχυροί παράγοντες πρόβλεψης αυξη-
μένης επινεφριδιακής απάντησης στο TSST.

Συμπέρασμα
Αυτά τα αποτελέσματα υποστηρίζουν προη-

γούμενα ευρήματα σχετικά με το ρόλο παραγό-
ντων σχετικών με τις εμπειρίες των ατόμων στην 
απάντηση του άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-
επινεφριδίων στο stress και στην ανάπτυξη δια-
ταραχών της διάθεσης. Η ανατομή της ετερογε-
νούς παθοφυσιολογίας της εφηβικής κατάθλιψης 
μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη περισσότερο 
ειδικών παρεμβάσεων για διαφορετικές υποκα-
τηγορίες ασθενών.
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Η αυτοκτονική συμπεριφορά είναι ένας μεγάλος κίνδυνος για 
την υγεία στη σχιζοφρένεια. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι 

να εκτιμήσει τις συγκεντρώσεις χοληστερόλης του πλάσματος και 
μερικές κοινωνικοδημογραφικές παραμέτρους σε αυτοκτονικούς και 
μη αυτοκτονικούς άνδρες που πάσχουν από σχιζοφρένεια. 

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης δείχνουν ότι δεν υπήρχαν διαφορές 
στις κοινωνικοδημογραφικές παραμέτρους μεταξύ αυτοκτονικών και μη αυ-
τοκτονικών σχιζοφρενών ασθενών αλλά υπήρχε διαφορά στα επίπεδα της 
χοληστερόλης (χαμηλότερα στους αυτοκτονικούς ασθενείς). Η διάρκεια της 
μη θεραπευθείσας ψύχωσης ήταν υψηλότερη στους αυτοκτονικούς ασθε-
νείς, γεγονός το οποίο θα μπορούσε να σημαίνει ότι η αυτοκτονία είναι μία 
διαδικασία που καθορίζεται από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες συ-
μπεριλαμβανομένου του χρόνου της θεραπείας.  Οι αυτοκτονικοί ασθενείς 

σε αυτή τη μελέτη ήταν πιο σοβαρά άρρωστοι από ότι οι μη αυτοκτονικοί 
(είχαν υψηλότερες βαθμολογίες PANNS και HDRS-17) και τα ευρήματα αυ-
τά εξηγήθηκαν με βάση τη βλάβη που σχετίζεται με το μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα απουσίας θεραπείας. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι 
η χοληστερόλη έχει ένα σημαντικό ρόλο στη διάκριση αυτοκτονικών από 
μη αυτοκτονικούς αθενείς , ο οποίος, αν αναγνωριστεί σε ένα μεγαλύτερο 
αριθμό ασθενών και σε περισσότερες μελέτες, θα μπορούσε να έχει σημα-
ντική κλινική σημασία. 

Η κλινική διαχείριση των αυτοκτονικών καταστάσεων βασίζεται σε ολοκλη-
ρωμένη προσέγγιση και περιλαμβάνει τη διασφάλιση άμεσης ασφάλειας, τη 
χρήση ψυχοκοινωνικών τεχνικών για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης και 
ψυχοκοινωνικών στρεσσογόνων παραγόντων και τη στοχευμένη φαρμακο-
θεραπεία για ψυχωτικά και καταθλιπτικά συμπτώματα.

Αυτή η μελέτη εξέτασε τη σχέση μεταξύ 
στρεσσογόνων γεγονότων ζωής (stressful 

life events, SLE) και υποτροπιάζουσων μείζο-
νων καταθλιπτικών διαταραχών. 3 ομάδες 50 
ατόμων αξιολογήθηκαν: Ασθενείς με υποτρο-
πιάζουσες μείζονες καταθλιπτικές διαταραχές 
με χαρακτηριστικά μελαγχολίας, ασθενείς με 
μεταιχμιακή διαταραχή προσωπικότητας και 
υγιείς μάρτυρες. 

Συνεντεύξεις για διαταραχές του άξονα Ι και ΙΙ 
κατά DSMV-IV χρησιμοποιήθηκαν για τη διάγνω-

ση. Οι κλίμακες Israel Psychiatric Epidemiology 
Research Interview Life Event Scale και Coddington 
Life Events Schedule χρησιμοποιήθηκαν για να 
ποσοτικοποιηθούν τα γεγονότα ζωής και επιβε-
βαιώθηκαν με συνέντευξη. Επίσης χρησιμοποι-
ήθηκε η δοκιμασία κατάθλιψης του Beck (Βeck 
Depression Inventory). 

Οι αναλογίες των σχετιζόμενων με απώλεια γε-
γονότων σε παιδική ηλικία και στο έτος που προ-
ηγήθηκε του πρώτου επεισοδίου ήταν υψηλότε-
ρες στην ομάδα των ατόμων με κατάθλιψη από 
ότι στην ομάδα ελέγχου κατά τη διάρκεια της ί-

διας χρονικής περιόδου. Η αναλογία SLE, απρό-
βλεπτων και ανεξάρτητων γεγονότων ήταν επίσης 
πιο μεγάλη στους καταθλιπτικούς ασθενείς στο 
χρόνο που ακολούθησε το πρώτο καταθλιπτικό 
επεισόδιο. Το συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι 
τα SLE παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην εκδή-
λωση των καταθλιπτικών διαταραχών. 

Υπάρχουν συγκεκριμένα είδη SLE που συμβαί-
νουν κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και στο 
έτος που προηγείται του πρώτου επεισοδίου. Τα 
SLE έχουν λιγότερο σημαντικό ρόλο στη συντή-
ρηση της ασθένειας. 

Συσχέτιση χοληστερόλης και κοινωνικοδημογραφικών παραμέτρων 
με την αυτοκτονία σε άνδρες ασθενείς με σχιζοφρένεια
Marcinko D, Popovi-Knapi V, Frani T, Karlovi D, Martinac M, Brataljenovi T, Jakovljevi M. Association of cholesterol 
and socio-demographic parameters with suicidality in the male patients with schizophrenia. Psychiatr Danub. 2008 
Sep; 20(3):390-5.

Στρεσσογόνα γεγονότα ζωής και μείζονες καταθλιπτικές διαταραχές
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