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Μήπως είναι η στιγμή να εξεταστεί η θεραπεία της γνωσιακής 
συμπεριφοράς για τα άτομα με επιληψία; Ενδείξεις από την 
παθοφυσιολογία, αντιμετώπιση και λειτουργική νευροαπεικόνιση

Is it time to consider cognitive behavioral therapy for persons with epilepsy? Clues from pathophysiology, treatment and 
functional neuroimaging.
Charyton C, Elliott JO, Moore JL, Klatte ET.
Department of Psychology, Ohio State University, OH, USA; Department of Psychology, Ohio State University, 108 Psychology 
Building, 1835 Neil Avenue, Columbus, OH 43210, USA.
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Η κατάθλιψη είναι συχνή σε νευρολογικές καταστάσεις. Οι ασθενείς 
με επιληψία είναι πολύ πιο πιθανό να εμφανίσουν κατάθλιψη από 

τον γενικό πληθυσμό. Ωστόσο, δεν υπάρχουν δημοσιευμένες μελέτες 
που να έχουν εξετάσει τις επιπτώσεις των αντικαταθλιπτικών και της 
ψυχοθεραπείας στον εγκέφαλο των ασθενών με επιληψία. 

Μια συστηματική ανασκόπηση 34 άρθρων σχετικών με νευροαπει-
κονιστικές μεθόδους διεξήχθη σε κροταφικό λοβό επιληπτικών ασθε-
νών (με και χωρίς κατάθλιψη), σε κατάθλιψη (με και χωρίς επιληψία) 
και σε θεραπεία γνωσιακής συμπεριφοράς (CBT) και αντικαταθλιπτι-
κών μέσα από σπινθηρογράφημα PET, MRI, SPECT ή φασματοσκοπι-
κή απεικόνιση πρωτονίων. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν υπολειτουργία στο μετωπιαίο φλοιό του 
εγκεφάλου και τον ιππόκαμπο, και υπερλειτουργία στον αριστερό ρα-
χιαίο-μεσαίο προμετωπιαίο φλοιό για την κατάθλιψη (με και χωρίς ε-

πιληψία). Υπολειτουργία βρέθηκε σταθερά στο μετωπιαίο φλοιό του 
εγκεφάλου και σε πλάγιες περιοχές του κροταφικού λοβού επιληπτι-
κών ασθενών (με και χωρίς κατάθλιψη). 

Μελέτες των ομάδων χωρίς επιληψία υποδηλώνουν ότι η θεραπεία 
γνωσιακής συμπεριφοράς έχει αντίκτυπο στο μετωπιαίο φλοιό του εγκε-
φάλου, στον προμετωπιαίο φλοιό, στον κροταφικό λοβό, στο θάλαμο 
και τον ιππόκαμπο - όλες αυτές οι περιοχές είναι δυσλειτουργικές στον 
κροταφικό λοβό επιληπτικών με κατάθλιψη. Τα ευρήματα υποδεικνύ-
ουν ότι οι ασθενείς με επιληψία μπορούν να επωφεληθούν από τη θε-
ραπεία γνωσιακής συμπεριφοράς. 
Απαιτείται περισσότερη έρευνα για να καθιερωθεί η θεραπεία γνω-

σιακής συμπεριφοράς ως τεκμηριωμένη πρακτική για την επιληψία με 
την κατάθλιψη.
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Σκοπός ανασκόπησης

Οι ψυχιατρικές διαταραχές είναι συχνές μετα-
ξύ των ηλικιωμένων που δέχονται μακροχρό-
νια φροντίδα (LTC) στα σπίτια και ο πληθυσμός 
αυτός αναπτύσσεται ραγδαία σε πολλές χώρες. 
Η θεραπεία των ψυχιατρικών καταστάσεων σε 
αυτόν τον πληθυσμό είναι πρόκληση δεδομέ-
νου του ψυχοκοινωνικού περιβάλλοντος και της 
σωματικής αδυναμίας του πληθυσμού. Αυτή η 
ανασκόπηση επισημαίνει ορισμένες σημαντικές 
προόδους στις φαρμακολογικές και μη παρεμ-
βάσεις σε αυτή την κατάσταση.

Πρόσφατα ευρήματα

Υπάρχουν κάποια στοιχεία που υποστηρίζουν 
τη χρήση των ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων 
για τα συμπτώματα συμπεριφοράς, συμπερι-
λαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούν 
αισθητικές παρεμβάσεις, όπως η αρωματοθε-
ραπεία και η μουσικοθεραπεία, τεχνικές διαχεί-
ρισης συμπεριφοράς, γνωσιακή διέγερση, σω-

ματική δραστηριότητα και εκπαίδευση προσω-
πικού. Υπάρχουν επίσης κάποια στοιχεία που 
υποστηρίζουν τη χρήση των ψυχοθεραπειών, 

όπως η θεραπεία αναπόλησης και η θεραπεία 
γνωσιακής συμπεριφοράς για την κατάθλιψη. 
Η πρόσφατη βιβλιογραφία σχετικά με τη φαρ-
μακολογική διαχείριση των συμπτωμάτων συ-

μπεριφοράς της άνοιας έχει συμπεριλάβει τις 
μελέτες των αντιψυχωσικών (αριπιπραζόλη, 
πραζοσίνη) και τη διακοπή δοκιμών φαρμα-
κευτικής αγωγής μαζί με δύο αρνητικές μελέ-
τες στις οποίες συμμετείχαν η μελατονίνη και η 
οξυκαρβαζεπίνη.

Περίληψη

Η βιβλιογραφία σχετικά με τις ψυχοκοινωνικές 
παρεμβάσεις για τα συμπτώματα συμπεριφοράς 
που συνδέονται με την άνοια έχει επικριθεί για 
την έλλειψη αποτελεσματικότητας, αλλά υπάρ-
χουν όλο και περισσότερες ενδείξεις από μελέ-
τες με βελτιωμένη μεθοδολογία ότι οι παρεμ-
βάσεις αυτές μπορούν να παρέχουν σημαντικά 
οφέλη, αν και το μέγεθος της επίδρασης είναι 
συχνά μικρό ή μέτριο. Πιο καλά σχεδιασμένες 
μελέτες των φαρμακολογικών θεραπειών στον 
πληθυσμό που δέχεται μακροχρόνια φροντίδα 
στα σπίτια είναι επίσης αναγκαία.

Η πρόοδος στη θεραπεία των ψυχιατρικών διαταραχών 
όσον αφορά τη μακροχρόνια φροντίδα στα σπίτια
Advances in the treatment of psychiatric disorders in long-term care homes.
Conn DK, Seitz DP.
aDepartment of Psychiatry, Baycrest Centre & University of Toronto, Toronto, Canada bDepartment  
of Psychiatry, Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada.

Υπάρχουν στοιχεία που υπο στη
ρίζουν τη χρήση των ψυχο κοι
νωνικών παρεμβάσεων για τα 
συ   μπτώ ματα συμπεριφοράς, συ
μπεριλαμβανομένων εκείνων που 
χρησιμοποιούν αισθητικές πα ρε
μβάσεις, τεχνικές διαχείρισης συ
μπε ριφοράς, γνωσιακή διέγερση, 
σω ματική δραστηριότητα και εκπαί
δευ ση προσωπικού
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Η σημασία της πρώιμης ανακούφισης από τα συμπτώματα 
στη θεραπεία της κατάθλιψης: εστιάζοντας στην αγομελατίνη

The importance of early symptom relief in antidepressant treatment: focus on agomelatine.
Lam RW
Department of Psychiatry, University of British Columbia, UBC Hospital, Vancouver, BC, Canada.  
r.lam@ubc.ca. J Psychopharmacol. 2010 Aug; 24(2 Suppl):27-30.

Πρόσφατες έρευνες έδειξαν 
όμως, ότι τα αντικαταθλιπτικά 

έχουν πιο γρήγορη έναρξη δρά
σης, 12 εβδομάδες, και ότι αυτή 
η πρώιμη ανταπόκριση μπο ρεί 
να συνδέεται με μετέπειτα δια
τήρηση της ανταπόκρισης στη 
φαρ μακευτική αγωγή. 

Επιπλέον, υπάρχουν αποδείξεις 
ότι μερικά φάρμακα μπορεί να έ-
χουν πιο γρήγορη έναρξη δράσης 
σε σχέση με άλλα. Το νέο αντικατα-
θλιπτικό, αγομελατίνη, με το πρω-
τότυπο φαρμακολογικό του προ-
φίλ σαν αγωνιστής των μελατονι-

νεργικών (ΜΤ1 ΚΑΙ ΜΤ2) υποδο-
χέων, και ανταγωνιστής των 5-ΗΤ 
(2C) υποδοχέων, σε πολλές μελέ-
τες, προσέφερε ακόμη πιο πρώιμη 
βελτίωση των συμπτωμάτων από 
ότι οι εκλεκτικοί αναστολείς της ε-
παναπρόσληψης σεροτονίνης και οι 
αναστολείς επαναπρόσληψης σερο-
τονίνης και νοραδρεναλίνης. 

Συγκεκριμένα, θετικές επιδράσεις 
στον ύπνο και στη λειτουργικότη-
τα κατά τη διάρκεια της ημέρας γί-
νονται εμφανείς από την πρώτη ε-
βδομάδα θεραπείας. Αυτά τα θε-
ραπευτικά πλεονεκτήματα μπορεί 

εν μέρει να σχετίζονται με τη ρυθ-
μιστική τους δράση στον κιρκά-
διο κύκλο και στον κύκλο ύπνου-
αφύπνισης. Με αυτόν τον τρόπο, 
η αγομελατίνη συνδυάζει την πρώ-
ιμη ανακούφιση από τα συμπτώ-
ματα, με ευνοϊκό προφίλ παρενερ-
γειών, και βραχυπρόθεσμη και μα-
κροπρόθεσμη αντικαταθλιπτική α-
ποτελεσματικότητα. 

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η 
αγομελατίνη μπορεί να αποτελέσει 
πρώτης γραμμής θεραπεία για α-
σθενείς με μείζον καταθλιπτικό ε-
πεισόδιο.

Τα αντικαταθλιπτικά θεωρήθηκε πα ραδοσιακά ότι έχουν καθυστερημένη έναρξη της 

δράσης τους, ενώ οι κλινικοί εξέφραζαν συχνά την άποψη ότι οι ασθενείς μπορεί να 

μην παρατηρήσουν εμφανή αξιοσημείωτη βελτίωση για 4-6 εβδομάδες. 

Η αγομελατίνη 
συνδυάζει την πρώιμη 
ανακούφιση από τα 
συμπτώματα, με ευνοϊκό 
προφίλ παρενεργειών, 
και βραχυπρόθεσμη 
και μακροπρόθεσμη 
αντικαταθλιπτική 
αποτελεσματικότητα


