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Υπόθεση
Πολλές δεκαετίες έρευνας συσχετίζουν την απώλεια των γονέων σε παιδική ηλικία με μείζο-

να κατάθλιψη και άλλες μορφές ψυχοπαθολογίας. 
Ένα μεγάλο κομμάτι προκλινικής εργασίας σχετικά με το μητρικό αποχωρισμό και μερικές πρό-

σφατες μελέτες σε ανθρώπους που έχουν απωλέσει τους γονείς σε παιδική ηλικία έχουν κατα-
δείξει αλλαγές στη λειτουργία του άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων, οι οποίες θα 
μπορούσαν να προδιαθέτουν στην ανάπτυξη ψυχιατρικών διαταραχών.

Μέθοδοι
88 υγιείς ενήλικες χωρίς παρούσα ψυχική διαταραχή του άξονα Ι συμμετείχαν σε αυτή τη με-

λέτη. 44 συμμετέχοντες είχαν απωλέσει τους γονείς τους σε παιδική ηλικία, συμπεριλαμβανο-
μένου 19 συμμετεχόντων με ιστορικό γονικού θανάτου και 25 με παρατεταμένο γονικό απο-
χωρισμό. 

Η ομάδα με τις απώλειες συγκρίθηκε με μία ομάδα ελέγχου που δεν ανέφερε ιστορικό γονι-
κού αποχωρισμού ή κακοποίησης στην παιδική ηλικία. 

Oι συμμετέχοντες συμμετείχαν σε διαγνωστικές συνεντεύξεις, συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια 
και υποβλήθησαν στο test απελευθέρωσης δεξαμεθαζόνης/κορτικοτροπίνης (Dex/CRH test). 
Πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να ελεγχθεί η επίδρα-
ση της γονικής απώλειας, της γονικής φροντίδας, θαλπωρής και ηλικίας στις ορμονικές απα-
ντήσεις στο Dex/CRH test.

Αποτελέσματα
Η γονική απώλεια συσχετίσθηκε με αυξημένη απάντηση της κορτιζόλης στο test, ιδιαίτερα 

στους άντρες. Η επίδραση της απώλειας επηρεαζόταν από τα επίπεδα της γονικής φροντίδας. 
Οι συμμετέχοντες που είχαν εγκαταλειφθεί από τους γονείς και είχαν πολύ χαμηλά επίπεδα γο-
νικής φροντίδας εμφάνιζαν μειωμένη απάντηση της κορτιζόλης στο test. Οι απαντήσεις της α-
δρενοκορτικοτρόπου ορμόνης στο Dex/CRH test δεν εμφάνιζαν σημαντική διαφορά σε σχέση 
με τη γονική απώλεια.

Επίλογος
Τα ευρήματα αυτά είναι συμβατά με την υπόθεση ότι η πρώιμη απώλεια των γονέων προκα-

λεί διηνεκείς μεταβολές στη νευροενδοκρινική λειτουργία.

Απώλεια των γονέων σε παιδική ηλικία και λειτουργία 
υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων στην ενήλικο ζωή

Tyrka AR, Wier L, Price LH, Ross N, Anderson GM, Wilkinson CW, 
Carpenter LL. Childhood parental loss and adult hypothalamic-pituitary-adrenal function. 
Biol Psychiatry 2008  Jun 15;63(12):1147-54. 
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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 δια-
φορές στις κοινωνικοδημογραφικές παραμέτρους μεταξύ αυτοκτονι-
κών και μη αυτοκτονικών σχιζοφρενών ασθενών αλλά υπήρχε δια-
φορά στα επίπεδα της χοληστερόλης (χαμηλότερα στους αυτοκτονι-
κούς ασθενείς). Η διάρκεια της μη θεραπευθείσας ψύχωσης ήταν υψη-
λότερη στους αυτοκτονικούς ασθενείς, γεγονός το οποίο θα μπορού-
σε να σημαίνει ότι η αυτοκτονία είναι μία διαδικασία που καθορίζεται 
από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες συμπεριλαμβανομένου του 
χρόνου της θεραπείας. 

Οι αυτοκτονικοί ασθενείς σε αυτή τη μελέτη ήταν πιο σοβαρά άρρω-
στοι από ότι οι μη αυτοκτονικοί (είχαν υψηλότερες βαθμολογίες PANNS 
και HDRS-17) και τα ευρήματα αυτά εξηγήθηκαν με βάση τη βλάβη 
που σχετίζεται με το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απουσίας θερα-
πείας. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η χοληστερόλη έ-
χει ένα σημαντικό ρόλο στη διάκριση αυτοκτονικών από μη αυτοκτο-
νικούς αθενείς , ο οποίος, αν αναγνωριστεί σε ένα μεγαλύτερο αριθ-
μό ασθενών και σε περισσότερες μελέτες, θα μπορούσε να έχει σημα-
ντική κλινική σημασία. 

Η κλινική διαχείριση των αυτοκτονικών καταστάσεων βασίζεται σε ο-
λοκληρωμένη προσέγγιση και περιλαμβάνει τη διασφάλιση άμεσης 
ασφάλειας, τη χρήση ψυχοκοινωνικών τεχνικών για την αντιμετώπιση 
της κατάθλιψης και ψυχοκοινωνικών στρεσσογόνων παραγόντων και 
τη στοχευμένη φαρμακοθεραπεία για ψυχωτικά και καταθλιπτικά συ-
μπτώματα. 

Συσχέτιση χοληστερόλης και κοινωνικοδημογρ αφικών 
παραμέτρων με την αυτοκτονία σε άνδρες ασθενείς με 
σχιζοφρένεια
Marcinko D, Popovic'-Knapic' V, Franic' T, Karlovic' D, Martinac M, Brataljenovic' T, Jakovljevic' M. Association 
of cholesterol and socio-demographic parameters with suicidality in the male patients with schizophrenia. 
Psychiatr Danub. 2008 Sep; 20(3):390-5.

Στόχος 

H ψύχωση είναι μία τραυματική εμπειρία τόσο για τους πάσχοντες όσο και 
για τις οικογένειες τους. Η νοσηρότητα και η θνησιμότητα που συνδέονται με 
τις ψυχώσεις μπορούν να βελτιωθούν με μία δυναμική εξειδικευμένη πολυ-
παραγοντική προσέγγιση στη φροντίδα της οποίας η παροχή θα γίνει με την 
πρωιμότερη ευκαιρία. Η πρώιμη παρέμβαση στην ψύχωση (Early Intervention 
In Psychosis, EIP) χρησιμοποιεί αυτή την προσέγγιση για να βελτιώσει τη μα-
κροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη συμπτωματική και λειτουργική έκβαση 
του ατόμου καθώς και την ποιότητα της ζωής του. Ωστόσο, υπάρχει ακόμη 
αντιπαράθεση σχετικά με το αν αυτός ο τύπος παρέμβασης είναι αρκετά α-
ποτελεσματικός για να δικαιολογήσει τα συσχετιζόμενα κόστη.

Μεθοδολογία

Έγινε ανασκόπηση στοιχείων της βιβλιογραφίας σχετικά με την ΕΙP για το 
φάσμα της σχιζοφρένειας και για τις μη συναισθηματικές ψυχώσεις, με ιδιαί-

τερη προσοχή σε στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της στη μείωση της 
διάρκειας των μη θεραπευόμενων συμπτωμάτων, στην πρόληψη υποτρο-
πών και στη μείωση των ποσοστών εισαγωγών, στη μείωση των ποσοστών 
αυτοκτονίας και στη μείωση των θεραπευτικών εξόδων.

Αποτελέσματα

Υπάρχουν προκαταρτικά στοιχεία ότι η EIP μπορεί να είναι αποτελεσματι-
κή στην καθυστέρηση της μετάβασης σε ψύχωση, στη μείωση της διάρκει-
ας των μη θεραπευόμενων συμπτωμάτων, στην πρόληψη των υποτροπών, 
στη μείωση των εισαγωγών και των ποσοστών αυτοκτονίας και στη μείωση 
των θεραπευτικών εξόδων.

Συζήτηση

Η ΕΙΡ παραμένει μία ενδιαφέρουσα πολυπαραγοντική προσέγγιση στην ψύ-
χωση και ένα απαιτητικό καθήκον για τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας και 
τους εργαζόμενους στην ανάπτυξη των υπηρεσιών.

Eίναι η πρώιμη παρέμβαση στις ψυχώσεις αποτελεσματική;
Ricciardi A, McAllister V, Dazzan P. Is early intervention in psychosis effective? Epidemiol Psychiatr Soc 2008 
Jul-Sep; 17(3):227-35.
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Υπόθεση

Aυτή η μελέτη έχει ως στόχο την εκτίμηση του 
κινδύνου ανάπτυξης εγκεφαλικού επεισοδίου μέ-
σα σε χρονικό διάστημα 5 ετών από το εξιτήριο 
σε νέους ασθενείς ηλικίας 18 έως περίπου 44 ε-
τών οι οποίοι νοσηλεύτηκαν για καταθλιπτικές 
διαταραχές.

Μέθοδος

Ο σχεδιασμός της μελέτης περιλαμβάνει μία ο-
μάδα ελέγχου και μία ομάδα σύγκρισης. Η ομά-
δα ελέγχου περιελάμβανε ασθενείς ηλικίας 18 
έως 44 περίπου ετών, οι οποίοι είχαν νοσηλευτεί 
με κύρια διάγνωση την καταθλιπτική διαταραχή 
(n=827), ενώ η ομάδα σύγκρισης αποτελούνταν 

από 4.135 ασθενείς που επιλέχθηκαν τυχαία (5 
για κάθε καταθλιπτικό ασθενή) και αντιστοιχού-
σαν με τους ασθενείς της ομάδας ελέγχου όσον 
αφορά το φύλο, την ηλικία και την ημερομηνία 
του εξιτηρίου. Κάθε ασθενής παρακολουθήθηκε 
για 5 έτη μετά το εξιτήριο του το 1998. Αναλύσεις 
ποσοστιαίου κινδύνου κατά Cox πραγματοποιή-
θηκαν ώστε να υπολογιστούν οι δείκτες πενταε-
τούς ελεύθερης εγκεφαλικού επεισοδίου επιβίω-
σης των ασθενών μετά από προσαρμογή για πι-
θανούς συγχυτικούς παράγοντες.

Αποτελέσματα

Κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου παρα-
κολούθησης, 50 καταθλιπτικοί ασθενείς (το 6,05% 

της ομάδας ελέγχου) και 48 μη καταθλιπτικά άτο-
μα (1.16% της ομάδας σύγκρισης) παρουσίασαν 
εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο προσαρμοσμένος κίν-
δυνος εγκεφαλικού επεισοδίου ήταν 5,43 (95% 
όρια αξιοπιστίας=3.47-8.51, p < .001) φορές με-
γαλύτερος για τους καταθλιπτικούς ασθενείς από 
ότι για τα μη καταθλιπτικά άτομα.

Επίλογος

Τα ευρήματα δείχνουν ότι νέοι ασθενείς ηλικί-
ας 18 έως περίπου 44 ετών οι οποίοι έχουν νο-
σηλευτεί για καταθλιπτική διαταραχή είχαν πάνω 
από 5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν 
εγκεφαλικό επεισόδιο μέσα σε 5 χρόνια από το 
εξιτήριο τους σε σύγκριση με μη καταθλιπτικά ά-
τομα αντίστοιχης ηλικίας και φύλου.

Οι ασθενείς με ψυχικές διαταραχές όπως 
η σχι ζοφρένεια και η διπολική δια

ταραχή εμφανίζουν αυξημένη συχνότητα 
του μεταβολικού συν  δρόμου και των 
συνιστωσών αυτού σε σύγκριση με το γενικό 
πληθυσμό. 

Μεταξύ των ψυχιατρικών διαταραχών, η δι-
πολική διαταραχή έρχεται πρώτη στην αυτο-
κτονικότητα με ένα σχετικό κίνδυνο επιτυχημέ-
νων απόπειρων γύρω στο 25 σε σύγκριση με 
το γενικό πληθυσμό. 

Όσον αφορά τη βιολογική υπόθεση της αυτο-
κτονικότητας, τα χαμηλά επίπεδα χοληστερόλης 
στο αίμα έχουν μελετηθεί εκτενώς, αν και τα α-
ποτελέσματα είναι ακόμη αντικρουόμενα. 

Ο σκοπός της μελέτης αυτής είναι να διερευ-
νηθεί εάν υπήρχαν διαφορές στα επίπεδα χολη-
στερόλης του πλάσματος ανάμεσα σε νοσηλευ-
θέντες διπολικούς άνδρες ασθενείς με ιστορικό 
απόπειρων αυτοκτονίας (Ν=20) και χωρίς από-

πειρες αυτοκτονίας (Ν=20). Επιπρόσθετα, διερευνή-
θηκε εάν υπήρχαν διαφορές στον επιπολασμό του 
μεταβολικού συνδρόμου σύμφωνα με τα κριτήρια 
NCEP ATP-III σε αυτές τις δύο ομάδες ασθενών. 

Τα αποτελέσματα της μελέτης ανέδειξαν σημαντι-
κά χαμηλότερα επίπεδα χοληστερόλης πλάσματος 
(p=0.013) και τριγλυκεριδίων (p=0.047), στους διπο-
λικούς ασθενείς με απόπειρες αυτοκτονίας σε σχέση 
με τους διπολικούς ασθενείς χωρίς απόπειρες αυ-
τοκτονίας. Ο ολικός επιπολασμός του μεταβολικού 
συνδρόμου ήταν 11/40 (27,5%). Σε αυτό το συγκε-
κριμένο δείγμα, ήταν υψηλότερος στην ομάδα των 
διπολικών ανδρών που είχαν πραγματοποιήσει α-
πόπειρες 8/20 (40%) από ότι σε αυτούς που δεν εί-
χαν πραγματοποιήσει απόπειρες 3/20 (15.0%), αλ-
λά όχι σε βαθμό στατιστικά σημαντικό. 

Οι χαμηλές συγκεντρώσεις χοληστερόλης πλά-
σματος θα μπορούσεαν να φανούν χρήσιμοι βιο-
λογικοί δείκτες αυτοκτονικότητας σε άνδρες με δι-
πολική διαταραχή.

Νέοι ασθενείς με σοβαρή κατάθλιψη έχουν πάνω από 
5 φορές αυξημένο κίνδυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο: 
Mία μελέτη πενταετούς παρακολούθησης
Lee HC, Lin HC, Tsai SY. Severely Depressed Young Patients Have Over Five Times Increased Risk for Stroke: A 
5-Year Follow-Up Study. Biol Psychiatry 2008 Nov 15; 64(10):912-5. Epub Aug 20.

Διαφορές στη χοληστερόλη και το μεταβολικό σύνδρομο 
μεταξύ διπολικών ανδρών με και χωρίς απόπειρες 
αυτοκτονίας
Vuksan-Cusa B, Marcinko D, Naa S, Jakovljevic' M. University Hospital Centre Zagreb, Department of 
Psychiatry; General Hospital Virovitica, Department of Psychiatry, Croatia. Prog Neuropsychopharmacol 
Biol Psychiatry. 2009 Feb 1; 33(1):109-112. Epub 2008 Nov 12.

Οι ασθενείς με ψυχικές διαταραχές 

όπως η σχι ζοφρένεια και η διπολική 

δια ταραχή εμφανίζουν αυξημένη συ-

χνότητα του μεταβολικού συν  δρόμου 

και των συνιστωσών αυτού σε σύγκρι-

ση με το γενικό πληθυσμό. 
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