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Β Ι Β λ Ι Ο γ ρ α Φ Ι κ Η  Ε Ν Η Μ Ε ρ ω Σ Η

Η παχυσαρκία είναι ένα από τα προβλήματα 
του αιώνα που διανύουμε. Είναι σημαντικό 

να αναφερθεί ότι εμφανίζεται στο 5-20% των 
παιδιών και των εφήβων, με αποτέλεσμα να 
εμφανίζουν διάφορες παθολογικές καταστάσεις, 
όπως για παράδειγμα δύσπνοια, υπνική άπνοια 
κ.λπ. Επομένως, καθίσταται αντιληπτό το μέγε-
θος του προβλήματος. Στην παρούσα μελέτη, 
γίνεται μια προσπάθεια ανεύρεσης συσχέτισης 
μεταξύ του δείκτη μάζας σώματος (BMI) και της 
γνωσιακής λειτουργίας των ατόμων.

Υπάρχει προοδευτικά αυξανόμενη ένδειξη ότι η 
παχυσαρκία συνδέεται με δυσμενή νευρογνωσια-

κά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της μει-
ωμένης γνωσιακής λειτουργικότητας και της νόσου 
Alzheimer. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει καμία μελέ-
τη ως τώρα που να διευκρινίζει το αν η σχέση με-
ταξύ του δείκτη μάζας σώματος και της γνωσιακής 
λειτουργίας μεταβάλλεται ανάλογα με την ηλικία. 
Στην παρούσα εργασία, μελετήθηκε η προσοχή και 
η εκτελεστική λειτουργία σε 408 υγιή άτομα κατά τη 
διάρκεια όλης της ενήλικης ζωής (20-82 έτη). 

Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έδει-
ξε ότι ο δείκτης μάζας σώματος παρουσιάζει αρνη-
τική συσχέτιση με όλα τα γνωσιακά τεστ. αφού έγι-
νε έλεγχος για πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες, 
οι υπέρβαροι και οι παχύσαρκοι ενήλικες (ΒMI>25) 

παρουσίασαν φτωχότερη εκτελεστική λειτουργία σε 
σχέση με τους φυσιολογικούς στο βάρος ενήλικες 
(BMI: 18,5-24,9). Δεν ανευρέθηκαν διαφορές στην 
προσοχή και δεν υπήρχε καμία ένδειξη αλληλεπί-
δρασης μεταξύ του δείκτη μάζας σώματος και της 
ηλικίας σε όλα τα γνωστικά λήμματα. 

Αυτά τα αποτελέσματα παρέχουν επιπλέον απο-
δείξεις για τη σχέση μεταξύ αυξημένου δείκτη 
μάζας σώματος και χαμηλής γνωσιακής απόδο-
σης και υποστηρίζει ότι αυτή η σχέση δεν αλλά-
ζει με την ηλικία. Είναι αναγκαίο να γίνουν περαι-
τέρω έρευνες για τον καθορισμό της αιτιολογίας αυ-
τών των ελλειμμάτων και το πώς επιλύονται μετά 
την απώλεια του βάρους.

Η αύξηση του δείκτη μάζας σώματος σχετίζεται με ιδιαίτερη 
δυσλειτουργία σε κατά τα άλλα υγιείς ενήλικες

Gunstad J, Paul RH, Cohen RA, Tate DF, Spitznagel MB, Gordon E. Elevated body mass index is associated 
with executive dysfunction in otherwise healthy adults. Comprehensive Psychiatry 2007; 48:57-61.

τ ο κρακ (crack) είναι μία καινούργια κρυσταλλική μορφή της κοκαΐνης, 
η οποία έχει εντονότατες και ολέθριες εθιστικές ιδιότητες. Το κρακ προ-

έρχεται από τη μετατροπή της υδροχλωρικής κοκαΐνης σε ελεύθερη βάση 
κοκαΐνης με την προσθήκη συνήθως διττανθρακικού νατρίου. Το παράγωγο 
της ουσίας αυτής έχει τη μορφή άσπρων κρυστάλλων, που θερμαινόμενοι, 
παράγουν ατμούς, οι οποίοι εισπνέονται. Στην πραγματικότητα το κρακ 
είναι μια πολύ φτηνή ουσία, παρά την υψηλή της τιμή στη μαύρη αγορά. 
Το προϊόν αυτό είναι ιδιαίτερα δημοφιλές και διαδεδομένο στον κόσμο 
των χρηστών. 

Το αποτέλεσμα της δράσης του κρακ είναι εντονότατο ευφορικό συναί-
σθημα, που διαρκεί μόνο μερικά λεπτά της ώρας και συνήθως αφήνει το 
χρήστη απελπισμένο, στην περίπτωση που δεν έχει περισσότερη ποσότητα 
της ουσίας για να την ξαναχρησιμοποιήσει. Υποστηρίζεται ότι το κρακ προ-
καλεί σοβαρές βλάβες στο νευρικό σύστημα, στην καρδιά και στους πνεύμονες 
και θεωρείται υπεύθυνο για σοβαρές ψυχικού τύπου διαταραχές. γενικά, η κο-
καΐνη θεωρείται μια από τις πλέον εθιστικές γνωστές ουσίες. 

Η κατάχρηση της ουσίας συνδέεται με την ύπαρξη μεγάλης ποικιλίας ψυχο-
παθολογικών καταστάσεων και κυρίως κρίσεων πανικού και ψυχωσικόμορφων 
συνδρομών. αναφέρεται ότι η κοκαΐνη μετά από χρόνια χρήση προκαλεί το-
ξικές βλάβες στο ήπαρ πειραματόζωων. Σε πολύ μεγάλες δόσεις η ουσία 
προκαλεί κώμα και θάνατο.

Σκοπός 
Η παρακολούθηση 131 χρηστών κοκαΐνης τύπου κρακ, η αξιολόγηση της θε-

ραπείας τους, η επαγγελματική τους κατάσταση, η εμπλοκή τους (αν υπάρχει) 
σε ποινικά παραπτώματα και η θνητότητα στα 2 και 5 χρόνια.

Μέθοδος
Εξαρτημένοι από το κρακ ασθενείς που εισήχθησαν σε μονάδα απεξάρτησης 

στο Σάο Πάολο μεταξύ του 1992 και 1994. Οι ίδιοι ασθενείς πέρασαν από νέες 
συνεντεύξεις σε δύο χρονικές στιγμές μεταξύ 1995-1996 και 1998-1999. 

Αποτελέσματα 

Πέντε χρόνια μετά τη θεραπεία, πληροφορίες υπήρχαν για 124 άτομα (95%) 
από το αρχικό δείγμα των χρηστών κοκαΐνης. Το 39,7% (n=52) των ασθενών 
αναφέρθηκε ότι δεν έκαναν χρήση κοκαΐνης τουλάχιστον ένα χρόνο, ενώ το 
21,4% (n=28) συνέχιζε τη χρήση. από αυτούς που δεν έκαναν χρήση κοκαΐ-
νης στα δύο χρόνια, οι 19 (62%) συνέχιζαν να απέχουν ακόμα στα 5 χρόνια. 23 
(17,6%) ασθενείς απεβίωσαν κατά τη διάρκεια της μελέτης αυτής, με κυριότε-
ρη αιτία θανάτου τη δολοφονία (n=13 άτομα) με πυροβόλα ή άλλα όπλα. Το 
ετήσιο προσαρμοσμένο ποσοστό θνητότητας για το συγκεκριμένο δείγμα ήταν 
24,92 θάνατοι/1.000 άτομα και το τυποποιημένο ποσοστό θνητότητας ήταν 
7,60. Το ιστορικό χρήσης ενέσιμης μορφής ναρκωτικών ουσιών καθώς και 
η τυχόν υπάρχουσα ανεργία στη διάρκεια της συγκεκριμένης μελέτης απο-
τελούσαν παράγοντες που συντέλεσαν στον αυξημένο κίνδυνο θανάτου 
των χρηστών στα επόμενα 5 χρόνια.

Συμπεράσματα
Υπήρχε μια προοδευτική κίνηση προς την αποχή από την κοκαΐνη κατά τη δι-

άρκεια των επανεξετάσεων των χρηστών και υπήρχαν ενδείξεις ότι όταν η αποχή 
είχε επιτευχθεί, αυτή διατηρούταν για αρκετό διάστημα. από την άλλη, το ποσο-
στό της θνητότητας ήταν εξαιρετικά υψηλό και ήταν ακόμα υψηλότερο στην 
ομάδα των χρηστών, οι οποίοι συνέχιζαν τη χρήση στα δύο χρόνια.

Κρακ κοκαΐνης: Μελέτη που αφορά στην πενταετή 
παρακολούθηση θεραπευόμενων χρηστών
Ribeiro M, Dunn J, Sesso R, Lima MS, Laranjeira R. Crack Cocaine: A five-year follow-up study of treated 
patients. Eur Addict Res 2007; 13:11-19.

ΕΠΙμEΛΕΙα: ΠAYΛOΣ ΣαΚΚαΣ
Νευρολόγος - Ψυχίατρος, αναπληρωτής Καθηγτής Παν/μίου αθηνών
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Σκοπός

Η ψυχογενής ανορεξία συνδέεται με υψηλή ψυχι-
ατρική συννοσηρότητα, όπως με αγχώδεις διατα-
ραχές και κατάθλιψη, καθώς και με ενδοκρινική δυ-
σλειτουργία στην οποία συμπεριλαμβάνεται σχετι-
κή ανεπάρκεια ανδρογόνων σε σύγκριση με υγιείς 
νεαρές γυναίκες. 

καθώς τα ανδρογόνα είναι γνωστό ότι επηρεά-
ζουν το συναίσθημα και τη συμπεριφορά, υποθέ-
σαμε ότι τα επίπεδα των ενδογενών ανδρογόνων 
στην ψυχογενή ανορεξία θα μπορούσαν να θεωρη-
θούν δείκτες πρόβλεψης της βαρύτητας του άγχους 
και της κατάθλιψης. 

Μέθοδος

 Σε 43 γυναίκες -μη νοσηλευόμενες- με διάγνωση 
ψυχογενούς ανορεξίας βάσει του DSM-IV, μετρή-

θηκαν τα επίπεδα ανδρογόνων στον ορό και η βα-
ρύτητα της κατάθλιψης (σύμφωνα με την κλίμακα 
Hamilton για την κατάθλιψη) και του άγχους (κλίμα-
κα Hamilton για το άγχος), από το Μάιο του 2004 
μέχρι τον Ιούλιο του 2006.

Αποτελέσματα

Ισχυρή αρνητική συσχέτιση παρατηρήθηκε μετα-
ξύ τόσο της ολικής όσο και της ελεύθερης τεστοστε-
ρόνης και της βαρύτητας της κατάθλιψης και του άγ-
χους, ανεξαρτήτως του σωματικού βάρους. Επίσης, η 
ελεύθερη τεστοστερόνη είχε αρνητική συσχέτιση με 
4 διαταραχές σκέψης και συμπεριφοράς, όπως καθο-
ρίζονται από την καταγραφή EDI-2 (Eating Disorder 
Inventory 2). 

Τα επίπεδα της ελεύθερης τεστοστερόνης στο αί-
μα ήταν χαμηλότερα στις γυναίκες με κλινικά σημα-

ντικό άγχος και σε αυτές με κλινικά σημαντική κατά-
θλιψη, σε σύγκριση με εκείνες που δεν εμφάνιζαν 
άγχος ή κατάθλιψη. 

Επίσης, η αναποτελεσματικότητα, η τελειοθηρία, 
η αδυναμία σύναψης υγιών διαπροσωπικών σχέσε-
ων και η κοινωνική ανασφάλεια του EDI-2 συσχετί-
ζονται αντίστροφα με τα επίπεδα των ανδρογόνων, 
ανεξαρτήτως του σωματικού βάρους.

Συμπέρασμα

 Τα παραπάνω δεδομένα υποδεικνύουν ότι τα χα-
μηλά επίπεδα των ανδρογόνων μπορεί να συμβάλ-
λουν στην κατάθλιψη, το άγχος και τις διαταραχές της 
σκέψης και συμπεριφοράς που συνδέονται με τη νευ-
ρική ανορεξία και έτσι συνιστούν τη βάση για επό-
μενες μελέτες για τη διερεύνηση της αποτελεσματι-
κότητας της θεραπείας υποκατάστασης με ανδρογό-
να στην ψυχογενή ανορεξία.

Ανεπάρκεια ανδρογόνων: σχέση με τη βαρύτητα των συμπτωμάτων 
άγχους και κατάθλιψης στην ψυχογενή ανορεξία

Miller KK, Wexler TL, Zha AM, Lawson EA, Meenagham EM, Misra M, Binstock AB, Herzog DB, Klibanski A.
J Clin Psychiatry 2007 Jun; 68(6):959-965.

Σκοπός

Η περιγραφή περίπτωσης κατά την οποία εφαρμό-
στηκε με επιτυχία ηλεκτροσπασμοθεραπεία (ECT) 
για τη θεραπεία ανθεκτικού status epilepticus (SE) 
μετά την εξάντληση όλων των φαρμακολογικών 
θεραπειών.

Μέθοδος

Άνδρας ασθενής 39 ετών, χωρίς ιστορικό σπα-
σμών, εμφανίστηκε με status epilepticus πιθανά 
δευτεροπαθούς σε ιογενή εγκεφαλίτιδα. Οι σπα-
σμοί ήταν ανθεκτικοί στους ιατρικούς χειρισμούς 
και ο ασθενής κατέληξε σε κώμα επαχθέν από την 
πεντοβαρβιτάλη. 

Πολλαπλές προσπάθειες απόσυρσης της πεντο-

βαρβιτάλης κατά τους επόμενους μήνες απέτυχαν 
λόγω υποτροπών του status epilepticus. αφού 
εξαντλήθηκαν όλες οι κλασικές φαρμακευτικές θε-
ραπείες, ο ασθενής υπεβλήθη σε μια σειρά 3 συ-
νεδριών ECT την ημέρα για 3 συνεχόμενες ημέ-
ρες. Ηλεκτροεγκεφαλογραφική βελτίωση ση-
μειώθηκε άμεσα. 

Δώδεκα μήνες μετά την ηλεκτροσπασμοθερα-
πεία, ο ασθενής είναι σε εγρήγορση και αντιμε-
τωπίζεται με αντιεπιληπτική αγωγή ως εξωτερι-
κός ασθενής.

Συζήτηση

 αυτό το περιστατικό καταδεικνύει το ρόλο που 
μπορεί να διαδραματίσει η ECT στη θεραπεία του 
ανθεκτικού status epilepticus.

Θεραπεία status epilepticus 
με ηλεκτροσπασμοθεραπεία

ΕΠΙμEΛΕΙα: ΠαΥΛΟΣ ΣαΚΚαΣ1, ΧΡΥΣΟΥΛα μΠΡΟΚαΛαΚΗ2

1Νευρολόγος - Ψυχίατρος, αν. Καθ. Παν/μίου αθηνών, 2Ιατρός

Cline JS, Roos K. J ECT 2007 Mar; 23(1):30-32.

6



21

Bιολογική Ψυχιατρική & Νευρολογία

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να τραβή-
ξει την προσοχή στα δυνητικά απειλητικά 

για τη ζωή συμπτώματα που συνδέονται με 
το σύνδρομο Gilles de la Tourette (TS) και να 
εξετάσει τη σχέση τους με τις συνυπάρχουσες 
με το TS καταστάσεις. Τα ιατρικά αρχεία όλων 
των ασθενών που εκτιμήθηκαν στην Κλινική 
Κινητικών Διαταραχών του Baylor College of 
Medicine μεταξύ Ιουλίου 2003 και Ιουλίου 
2006 επανεξετάστηκαν. 

Τα δεδομένα ασθενών με κακόηθες TS (που 
ορίζεται ως ≥2 επισκέψεις στο τμήμα επειγόντων 
περιστατικών ή ≥1 νοσηλεία για συμπτώματα του 
TS ή για τις σχετικές με αυτό συμπεριφορικές δια-
ταραχές) εισήχθησαν σε μια βάση δεδομένων και 
αναλύθηκαν. από τους 333 ασθενείς που εκτι-
μήθηκαν κατά την τριετή περίοδο, οι 17 (5,1%) 
πληρούσαν τα κριτήρια κακοήθους TS.

Η νοσηλεία ή οι επισκέψεις στο τμήμα επει-
γόντων περιστατικών οφείλονταν σε τραυματι-
σμούς σχετικούς με τα τικ, σε αυτο-τραυματισμό, 
σε ανεξέλεγκτη βία ή θυμό και σε αυτοκτονικό 
ιδεασμό ή απόπειρα αυτοκτονίας.

 Συγκρινόμενοι με τους ασθενείς με μη κακόη-
θες TS, εκείνοι με κακόηθες είναι συνηθέστερο να 
έχουν ατομικό αναμνηστικό ιδεοψυχαναγκαστικής 
συμπεριφοράς/διαταραχής (OCB/OCD), σύνθε-
των φωνητικών τικ, κοπρολαλίας, κοπροπραξί-
ας, αυτοτραυματισμών, συναισθηματικής διατα-
ραχής, αυτοκτονικού ιδεασμού και πτωχής αντα-
πόκρισης στη φαρμακευτική αγωγή. 

Παρόλο που το σύνδρομο Tourette σπάνια συν-
δέεται με αναπηρία, περίπου 5% των ασθενών 
που αναφέρονται σε ειδική κλινική, εμφανίζουν 
απειλητικά για τη ζωή συμπτώματα. 

Το κακόηθες TS συνδέεται με μεγαλύτερης βα-
ρύτητας κινητικά συμπτώματα και με την παρου-
σία ≥2 συνυπαρχουσών συμπεριφορικών δια-
ταραχών. 

Ειδικά οι OCD/OCB μπορεί να διαδραματίζουν 
κεντρικό ρόλο στο κακόηθες TS, καθώς τα ιδεο-
ψυχαναγκαστικά χαρακτηριστικά συνδέονται με 
απειλητικά για τη ζωή τικ, με αυτοκαταστροφική 
συμπεριφορά και αυτοκτονικό ιδεασμό. Το κα-
κόηθες TS είναι περισσότερο ανθεκτικό στη θε-
ραπεία από ό,τι το μη κακόηθες.

Κακόηθες σύνδρομο Tourette
Cheung MY, Shaled J, Jankovic J. Texas, Mov Disord 2007 Jun 12.

Σκοπός
Η αναφορά περίπτωσης ασθενούς, η οποία ανέ-

πτυξε έκδηλα συμπτώματα άγχους σε συνδυασμό 
με επεισόδια πανικού, μετά την έναρξη αγωγής με 
ραμπεπραζόλη.

Περίληψη περιστατικού

Σε κατά τα άλλα υγιή ασθενή 55 ετών, συνταγογρα-
φήθηκε ραμπεπραζόλη 20mg/ημέρα (πρωινή χορή-
γηση) λόγω επίμονων δυσπεπτικών συμπτωμάτων. 
Δέκα ημέρες αργότερα, η ασθενής εμφανίστηκε με 
από 7ημέρου άγχος και επεισόδια πανικού, νυχτερι-
νό τρόμο, επεισοδιακή διανοητική σύγχυση και έλ-
λειμμα προσοχής. Εντός 2 ημερών από τη διακοπή 
της ραμπεπραζόλης, η ασθενής απαλλάχθηκε πλή-
ρως από τις νευροψυχικές εκδηλώσεις. Η μετέπειτα 
θεραπεία με εσομεπραζόλη δεν προκάλεσε ψυχική 
συμπτωματολογία.

Συζήτηση

 Η επαγόμενη από τη ραμπεπραζόλη υπεργαστρι-

ναιμία πιθανά διαδραμάτισε κάποιο ρόλο στις νευρο-
ψυχικές ανεπιθύμητες ενέργειες. Τεκμηριωμένα στοι-
χεία υποδεικνύουν ότι το πεπτίδιο που απελευθερώ-
νεται από τη γαστρίνη (του οποίου η απελευθέρωση 
διαμεσολαβείται από την επαγόμενη από τους ανα-
στολείς αντλίας πρωτονίων -PPIs- έκκριση της γαστρί-
νης) εμπλέκεται σε ρυθμιστικούς μηχανισμούς της συ-
μπεριφοράς, που μπορεί να μεταβάλλεται προς δια-
ταραχές όπως άγχος, κατάθλιψη και άνοια. Το γεγο-
νός ότι η ραμπεπραζόλη έχει τη μεγαλύτερη ικανό-
τητα να επάγει την έκκριση γαστρίνης σε σύγκριση με 
τους υπόλοιπους ρρΙs μπορεί να εξηγήσει την εξαφά-
νιση των συμπτωμάτων πανικού μετά την αλλαγή της 
θεραπείας σε εσομεπραζόλη. Βάσει της κλίμακας πι-
θανοτήτων Naranjo, η ραμπεπραζόλη ήταν η πιθα-
νότερη αιτία των ανεπιθύμητων ενεργειών.

Συμπέρασμα

 Ειδικές μελέτες απαιτούνται για τη διερεύνηση του 
ρόλου της επαγόμενης από τους PPIs υπεργαστρι-
ναιμίας στην εκδήλωση νευροψυχικών ανεπιθύμη-
των ενεργειών.

Ραμπεπραζόλη και ψυχικά συμπτώματα

Polimeni G, Cutroneo P, Gallo S, Spina E, Caputi AP. Ann Pharmacother 2007 Jul 3.

6



22

Bιολογική Ψυχιατρική & Νευρολογία

6

Η μελέτη αυτή εξετάζει προοπτικά εάν η συνεχής επιπρόσθετη θεραπεία 
με οξκαρβαμαζεπίνη σχετίζεται με ποσοτική βελτίωση της διάθεσης και 

των συμπτωμάτων άγχους σε ενήλικους ασθενείς με μερική επιληψία. 
καταθλιπτικά συμπτώματα και άγχος εκτιμήθηκαν με κλινικές συνεντεύξεις με τη 

χρήση των κλιμάκων Hamilton Depression Rating Scale (HDRS), Cornell Dysthymia 
Rating Scale (CDRS), Beck Depression Inventory (BDI) και Hamilton Anxiety Rating 
Scale (HARS). Σαράντα ασθενείς ελέγχου (ασθενείς με επιληψία που αντιμετωπί-
στηκαν με αντιεπιληπτικά εκτός της οξκαρβαμαζεπίνης) και 40 ασθενείς που αντι-
μετωπίστηκαν με οξκαρβαμαζεπίνη συμμετείχαν στη μελέτη. 

Σε αυτή, καταδείχτηκε μια σημαντική βελτίωση στην επίδραση, όπως μετρήθηκε 
με την κλίμακα CDRS κατά τη διάρκεια των τριών μηνών της θεραπείας με οξκαρ-
βαμαζεπίνη. Οι κλίμακες HDRS και BDI επίσης παρουσίασαν μείωση στην ομά-
δα της οξκαρβαμαζεπίνης, αλλά αυτές οι μειώσεις δεν έφτασαν στο επίπεδο της 
στατιστικής σημαντικότητας. 

Επιπρόσθετα, οι 28 από τους 40 ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν με οξκαρβα-
μαζεπίνη, οι οποίοι ήταν δυσθυμικοί σύμφωνα με τα κριτήρια της CDRS κατά την 
εισαγωγή στη μελέτη, έδειξαν μια βελτίωση σύμφωνη με μια θεραπευτική χορή-
γηση αντιεπιληπτικής θεραπείας. 

αν και τα αποτελέσματά μας δεν παρέχουν συμπερασματικές αποδείξεις που 
να υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη χρήση της οξκαρβαμαζεπίνης σαν αντικαταθλι-
πτικό, η σημαντική υποχώρηση των δυσθυμικών συμπτωμάτων στην ομάδα της 
οξκαρβαμαζεπίνης σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου υποστηρίζει την υπόθεση 
ότι η οξκαρβαμαζεπίνη βελτιώνει τη διάθεση.

Η οξκαρβαμαζεπίνη βελτιώνει τη διάθεση στους ασθενείς με επιληψία
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