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Δπραξηζηίεο

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζηε δηεξεχλεζε ηεο αηηηνπαζνγέλεηαο ηεο θαηαζιηπηηθήο
ζπκπησκαηνινγίαο. Με απψηεξν ζθνπφ θαη ππέξκεηξε επηζπκία λα ζπλδπαζηνχλ νη γλψζεηο
ησλ βαζηθψλ θξηηεξίσλ ηεο Μείδνλνο Καηαζιηπηηθήο Γηαηαξαρήο κε απηέο ηεο αλνζνινγηθήο
απφθξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ, έγηλε κηα αμηνπξεπήο θαη γεκάηε πξνθνπή
πξνζπάζεηα απφ ην ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Αηγηλεηείνπ Ννζνθνκείνπ Αζελψλ.
Πξσηίζησο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ πιένλ νκφηηκν θαζεγεηή ηεο Α‘
Φπρηαηξηθήο θιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Ζιία Αγγειφπνπιν, γηα ηελ εκπηζηνζχλε
θαη ηελ θαζνδήγεζή ηνπ, θαζψο απνηέιεζε αθιφλεην έξεηζκα ηεο ζπλνιηθήο πξνζπάζεηαο θαη
κε ελέπλεπζε ζε επηζηεκνληθφ θαη πξνζσπηθφ επίπεδν κε ηηο γλψζεηο θαη ηνλ δήιν ηνπ.
Δπηπιένλ, νθείισ λα επραξηζηήζσ ηνλ Γηεπζπληή θαη θαζεγεηή ηεο Α‘ ςπρηαηξηθήο
θιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Υαξάιακπν Παπαγεσξγίνπ, θαη ηνλ Aλαπιεξσηή
θαζεγεηή Α‘ Φπρηαηξηθήο θιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Βαζίιεην Μαζδξάθε, πνπ
ζηηο χζηαηεο ζηηγκέο έιαβαλ ην ξφιν ηνπ ἀπὸ κεραλῆο ζενῦ θαη ππνζηήξημαλ έσο ηε ιήμε ηεο
ζπγγξαθήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.
Γελ ζα κπνξνχζα λα παξαιείςσ λα επραξηζηήζσ ην ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ηεο
θιηληθήο Κνπξέηα ηνπ Αηγηλεηείνπ Ννζνθνκείνπ, θαη ηδηαίηεξα ηνπο λνζειεπηέο θαη ηνπο
εηδηθεπφκελνπο ηνπ ηκήκαηνο Κνπξέηα Α‘. Οη ίδηνη κεηαιακπάδεπζαλ ηηο γλψζεηο ηνπο κε ηνλ
πην απνδνηηθφ ηξφπν, κνηξάζηεθαλ ηε δέζε γηα εξγαζία θαη απάιπλαλ ην άγρνο θαη ηελ αγσλία
θαηά ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο.
Θα ήηαλ ζθάικα λα παξαιείςσ ηηο επραξηζηίεο ζην ηκήκα ηνπ Βηνπαζνινγηθνχ
Δξγαζηεξίνπ ηνπ Αηγηλεηείνπ Ννζνθνκείνπ Αζελψλ, θαζφηη ε Ηαηξφο Βηνπαζνιφγνο,
Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα Ηαηξηθήο Μηθξνβηνινγίαο, Μπνπθίδνπ Φσηεηλή, κε ζπλέπεηα θαη
παξά ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο ελ κέζσ παλδεκίαο δελ ακέιεζε λα ππνζηεξίμεη ην εγρείξεκα ηεο
εθπφλεζεο ησλ αηκαηνινγηθψλ αλαιχζεσλ.
Δπγλσκνζχλε δείρλσ θαη γηα ηελ βνήζεηα ζηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ
απνηειεζκάησλ πνπ δφζεθε απιφρεξα απφ ηνλ θαξδηαθφ κνπ θίιν θαη ηαηηζηηθνιφγν,
Μηράιε Σζηνκπαλίδε.
Σέινο, νθείισ λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ, ηφζν εληφο ηεο νηθίαο κνπ φζν θαη
ζην δεχηεξν ζπίηη κνπ, ζηελ εξγαζία κνπ, πνπ κε ζηήξημε ζπλαηζζεκαηηθά ζηελ θνχξαζε θαη
ζηηο ψξεο αππλίαο , γηα λα κπνξέζνπκε λα βγάινπκε ηε ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία κε
πνιιή ππεξεθάλεηα θαη πιένλ επηζπκία γηα παξαπάλσ κειέηεο.
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1.Πεξίιεςε
Δηζαγσγή- Ζ Μείδσλ θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή είλαη ε πην θνηλή ζνβαξή ςπρηθή δηαηαξαρή κε
δηα βίνπ επηπνιαζκφ

έσο θαη 17% (Kessler et al., 2003). Γηαζέζηκεο βάζεη ηεθκεξίσλ

ζεξαπείεο νδεγνχλ ζε βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ ζηνπο πεξηζζφηεξνπο αζζελείο. Χζηφζν,
φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ζεκαληηθφηεξε ίζσο κειέηε αιιεινπρίαο Θεξαπεπηηθψλ
ελαιιαθηηθψλ πξαθηηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζιηςεο [The Sequenced Treatment
Alternatives to Relieve Depression (STAR * D)], ζηελ νπνία αλαιχζεθαλ ηα απνηειέζκαηα
κεηά απφ αξθεηά ηππνπνηεκέλα ζηάδηα ζεξαπείαο, ην 33% ησλ αζζελψλ δελ αληαπνθξίλεηαη
παξά ηα ηέζζεξα, βάζεη θξηηεξίσλ, δηαδνρηθά ζηάδηα ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο ζεξαπείεο (Rush et
al 2006). Σα ίδηα απνηειέζκαηα, ζρεηηθά κε ηελ αλζεθηηθή ζηε ζεξαπεία θαηάζιηςε (ΑΘΚ),
έδεημαλ θαη πην πξφζθαηεο κειέηεο (Juan Qiao et. al , 2019).

Σηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο κηα αλαπηπζζφκελε πεξηνρή πξνθιηληθήο θαη θιηληθήο
έξεπλαο ζπζζσξεχεη

δεδνκέλα πνπ ζπλδένπλ ςπρηαηξηθέο αζζέλεηεο κε θιεγκνλψδεηο

δηεξγαζίεο. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα δεδνκέλα πξνέθπςαλ απφ κηα πξνζπάζεηα λα
ζπλδεζνχλ απηέο νη δηαηαξαρέο, ηδίσο ε κείδσλ θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή (ΜΚΓ) κε ηελ
βηνινγία ηνπ stress. Σα δεδνκέλα απηψλ ησλ κειεηψλ θαίλεηαη φηη εληζρχνπλ ηελ πηζαλφηεηα
ελφο «αξρηθνχ θνηλνχ κνλνπαηηνχ» κε ην νπνίν αλνζνινγηθνί/θιεγκνλψδεηο παξάγνληεο ζε
ζπλδπαζκφ κε βηνδείθηεο ηνπ stress πξνθαινχλ αιιαγέο ζηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ
εγθεθάινπ (Raison CL et al,2006). Ζ θιεγκνλή, θαη εηδηθά ε C-αληηδξψζα πξσηετλε (CRP),
ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηάζιηςε, ελψ ηα επίπεδα απηήο έρεη θαλεί απφ κειέηεο πσο
δηαθνξνπνηνχληαη έσο θαη κεηαβάιινληαη χζηεξα απφ ηε ρξήζε αληηθαηαζιηπηηθήο αγσγήο.
Χο πξνο ηελ αλζεθηηθφηεηα ζηελ θαηάζιηςε

ζπγθξηηηθέο κειέηεο θαη κεηα-

αλαιχζεηο δείρλνπλ φηη ε ειεθηξνζπαζκνζεξαπεία (ECT) είλαη πηζαλψο ε πην απνδνηηθή
παξεκβαηηθή (κε θαξκαθνινγηθή) ζεξαπεία νμείαο θάζεο γηα ηελ αλζεθηηθφηεηα ζηελ
θαηάζιηςε, αιιά ε θιηληθή ηεο αληαπφθξηζε πνηθίιιεη. Παξφιεο ηηο έξεπλεο πνπ αμηνινγνχλ
ηελ πνξεία ηεο θιεγκνλψδνπο κεηαβνιήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ECT, ηφζν σο πξνο ηε CRP
φζν θαη σο πξνο άιινπο θιεγκνλσδεηο, πξν-θιεγκνλψδεηο θαη αληηθιεγκνλψδεηο δείθηεο, ε
αμηνιφγεζε ησλ βηνδεηθηψλ σο πξνγλσζηηθψλ δεηθηψλ απφθξηζεο ζηελ ζεξαπεία είλαη
εκθαλψο απνχζα (Jennifer L Kruse. et. Al, 2018).
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θνπόο- ηελ παξνχζα κειέηε δηεξεπλήζεθε ην θαηά πφζν ε αλζεθηηθφηεηα ζηε ζεξαπεία
θαηαζιηπηηθψλ αζζελψλ ζπλδέεηαη κε ηνλ θιεγκνλψδε βηνδείθηε, hs-CRP. Γηα ην ζθνπφ απηφ
ζπγθξίζεθαλ ηα επίπεδα θιεγκνλσδψλ παξαγφλησλ ζε νκάδα αζζελψλ πνπ πιεξνχζε ηα
θξηηήξηα γηα αλζεθηηθή ζηε ζεξαπεία θαηάζιηςε, ζηελ νπνία εθαξκφζηεθε ΖΘ σο ζεξαπεία
εθινγήο, κε ηα επίπεδα ησλ ίδησλ παξαγφλησλ κηαο νκάδαο αζζελψλ κε ΜΚΓ πνπ
αληαπνθξίζεθε ζηελ per os αληηθαηαζιηπηηθή αγσγή.
Μεζνδνινγία - Ζ αμηνιφγεζε δηελεξγείηαη ζε αζζελείο (n=43), 25 αζζελείο κε TRD θαη 18
αζζελείο κε απνθξηλφκελε ζε θαξκαθεπηηθή αγσγή ΜΚΓ (νκάδα control) (δηαγλσζκέλνη κε
βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ DSM-V), ιακβάλνληαο δείγκα πεξηθεξηθνχ αίκαηνο γηα αλάιπζε ησλ
παξαγφλησλ ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά πιαίζηα . Ο επηιεγφκελνο αλνζνινγηθφο παξάγνληαο
πξνο αλάιπζε ήηαλ ε hs-CRP, ελψ ηα θξηηήξηα ζπκκεηνρήο ησλ αζζελψλ πεξηιάκβαλαλ
απζηεξά ηελ ζπκπησκαηνινγία ηεο ΜΚΓ, απνθιείνληαο νξγαληθή ή θαξκαθνεπαγφκελε/
νπζηνεπαγφκελε αηηηνινγία. πγθεθξηκέλα, γηα ηνπο αζζελείο κε TRD ε πξψηε θαη ηειεπηαία
αηκνιεςία πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξηλ ηελ 1ε θαη κεηά ηε 12ε ζπλεδξία ECT (πνπ έιαβε ρψξα
ζε αθαδεκατθφ θέληξν παξαπνκπήο, Αηγηλήηεην Ννζνθνκείν Αζελψλ) , ελψ παξάιιεια ζηνπο
αζζελείο κε control

πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη αηκνιεςίεο ζηελ έλαξμε θαη ζηελ ιήμε ηεο

λνζειείαο ηνπο ζηνλ ίδην λνζνθνκεηαθφ ρψξν. Σαπηφρξνλα, γίλνληαλ θαηαγξαθή ηεο
θαξκαθεπηηθήο αγσγήο ηνπο θαη ησλ κεηαβνιψλ ηεο, εθηηκήζεηο ζπκπησκαηνινγίαο ηνπο κε
ηηο θιίκαθεο HAM-D, MADRS, ζηηο πξναλαθεξζείζεο ρξνληθέο πεξηφδνπο θαη ηεο θιηληθήο
εηθφλαο ησλ αζζελψλ θαζεκεξηλά απφ εθπαηδεπκέλν ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ.

Σα

πξνζσπηθά δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ ηελ πεξίνδν 10/2019-12/2020.
Απνηειέζκαηα - ε δηκεηαβιεηέο αλαιχζεηο , εκθαλίζηεθαλ πςειφηεξα επίπεδα ζηηο
θιίκαθεο HAM-D-17 θαη MADRS ζηελ νκάδα control (n=18) θαηά ηελ έλαξμε, ελψ ζηε ιήμε
θαη νη δχν θιίκαθεο παξνπζίαζαλ βειηίσζε. Οη δηαθπκάλζεηο απηέο ζηηο ηηκέο ζπζρεηίζηεθαλ
κε ηηο αληίζηνηρεο δηαθπκάλζεηο ζηα επίπεδα hs- CRP (p<0.002). Γηα ηελ νκάδα TRD (n=25),
ε hs-CRP παξνπζίαζε ηηο ίδηεο κεηαβνιέο κε ηελ νκάδα control, κε ηηο θιίκαθεο HAM-D-17
θαη MADRS λα μεθηλνχλ ζε πςειά επίπεδα θαη λα παξνπζηάδνπλ κηα ήπηα βειηίσζε , αιιά φρη
πιήξε απνπζία θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ (p<0.001). H hs-CRP ζηελ νκάδα control
μεθίλεζε ζε πην πςειά επίπεδα ζπγθξηηηθά κε ηελ νκάδα TRD θαη παξνπζίαζε κεγαιχηεξε
κείσζε ζηηο ηηκέο, ελψ δελ έιιεηςε έλα εχινγν πνζνζηφ ζηελ νκάδα ηνπ TRD πνπ
πξαγκαηνπνίεζε κηα κηθξή αχμεζε.
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πκπεξάζκαηα - Δλψ ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο θέξνπλ απνηειέζκαηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά,
νη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζηηο ηηκέο θαη ην κηθξφ κέγεζνο δείγκαηνο δελ επηηξέπνπλ ηελ
αλαγλψξηζε ηεο hs-CRP πξνγλσζηηθφ παξάγνληα θαηάζιηςεο, ζε ππφζηξσκα θιεγκνλψδνπο
ιεηηνπξγίαο. Ομείεο αιιαγέο ζηελ hs-CRP κπνξεί λα αληαλαθινχλ αηρκέο ζηε θιεγκνλψδε
απφθξηζε θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ αληηθαηαζιηπηηθψλ ζεξαπεηψλ εθινγήο, αιιά φρη
απαξαίηεηα ζηε δηάζεζε. Οη επηπιένλ κειέηεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ
θιεγκνλσδψλ βηνδεηθηψλ σο θαζνδεγεηηθψλ πξνο ηελ ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ηεο TRD.

Λέμεηο θιεηδηά: Μείδσλ Καηαζιηπηηθή δηαηαξαρή, Ηιεθηξνζπαζκνζεξαπεία, hs-CRP,
βηνδείθηεο
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1.Abstract
Introduction- Major depressive disorder is the most common severe mental disorder with a
lifetime prevalence of up to 17% (Kessler et al., 2003). Evidence-based treatments are
available to improve symptoms in most patients. However, according to the most important
sequence study of The Sequenced Treatment Alternatives to Relieve Depression (STAR * D),
in which the results were analyzed after several standardized stages of treatment, 33% of
patients do not meet only the four, successive stages of their participation in the treatments,
according to criteria(Rush et al 2006). The same results, regarding treatment-resistant
depression (TRD), have been shown in more recent studies (Juan Qiao et. Al, 2019).

Over the past two decades, a growing area of preclinical and clinical research has
been accumulating data linking psychiatric illness to inflammatory processes. Most of this data
came from an attempt to link these disorders, in particular major depressive disorder (MDD), to
the biology of stress. The data from these studies appear to enhance the possibility of an "initial
common pathway" by which immune / inflammatory factors in combination with stress
biomarkers cause changes in brain structure and function (Raison CL et al, 2006).
Inflammation, and especially C-reactive protein (CRP), is associated with depression, and its
levels have been shown to vary and even change after antidepressant treatment.

In terms of resistance to depression, comparative studies and meta-analyzes show
that electroconvulsive therapy (ECT) is probably the most effective intervention (nonpharmacological) acute phase treatment for resistance to depression, but its clinical response
varies. Despite studies evaluating the course of inflammatory change during ECT, both CRP
and other inflammatory, pre-inflammatory, and anti-inflammatory markers, evaluation of
biomarkers as prognostic markers of response to treatment is clearly absent (Jennifer L Kruse.
Et al., 2018).

Aim- The present study investigated whether resistance to the treatment of depressed patients
was associated with the inflammatory biomarker, hs-CRP. For this purpose, the levels of
inflammatory factors in a group of patients who met the criteria for treatment-resistant
depression, in which ECT was used as the treatment of choice, were compared with the levels
of the same factors in a group of patients with MDDs responding to per os antidepressant.
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Methodology - Evaluation is performed in patients (n = 43), 25 patients with TRD and 18
patients with drug-responsive MDD (control group) (diagnosed according to DSM-V criteria),
taking a peripheral blood sample for blood factor analysis in specific time frames. The selected
immune factor for analysis was hs-CRP, while the criteria for patient participation strictly
included the symptoms of MDD, excluding organic or drug-induced / substance-induced
etiology. Specifically, for patients with TRD, the first and last blood sampling was performed
before the 1st and after the 12th ECT session(which took place at an academic referral center,
Aeginiteio Hospital of Athens), while at the same time the control patients (MDD patients)
underwent blood sampling at the beginning and at the end of their treatment in the same
hospital. At the same time, their medication and its changes were recorded, their
symptomatology assessments with the scales HAM-D-17 and MADRS, in the aforementioned
time periods and the clinical picture of patients daily by trained medical staff. Personal data
were collected during the period 10 / 2019-12 / 2020.

Results - In two-variable analysis, higher levels appeared on the HAM-D-17 and MADRS
scales in the control group (n = 18) at the beginning, while at the end both scales showed
improvement. These fluctuations in values were correlated with the corresponding fluctuations
in hs-CRP levels (p <0.002). For the TRD group (n = 25), hs-CRP showed the same changes as
the control group, with the HAM-D-17 and MADRS scales starting at high levels and showing
a slight improvement, but not a complete absence of depression symptoms (p <0.001). The hsCRP in the control group started at higher levels compared to the TRD group, and showed a
greater decrease in prices, while a reasonable percentage was not lacking in the TRD group
which made a small increase.

Conclusions - While the findings of the study yield statistically significant results, large
fluctuations in values and small sample size do not allow the identification of hs-CRP
prognostic factor of depression, on a substrate of inflammatory function. Acute changes in hsCRP may reflect peaks in the inflammatory response when selecting antidepressants of choice,
but not necessarily in the mood. Additional studies are needed to identify inflammatory
biomarkers as guidelines for the treatment of TRD.

Keywords: Major Depressive Disorder, Electroconvulsive Therapy, hs-CRP, Biomarkers
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2. Δηζαγσγή
Ζ κείδσλ θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή (ΜΚΓ) είλαη κηα εηεξνγελήο δηαηαξαρή κε
ζεκαληηθά ζπκπησκαηηθή αιιειεπηθάιπςε κε άιιεο ςπρηαηξηθέο, αιιά θαη ζσκαηηθέο
δηαηαξαρέο. Πξνέξρεηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ γνληδίσλ επαηζζεζίαο θαη επηβιαβή
πεξηβαιινληηθά γεγνλφηα, ηδίσο απφ αγρνγφλα (Josipa Vlainić, et al.,2016). Παξφιν πνπ
απνηειεζκαηηθέο θαξκαθνινγηθέο θαη κε θαξκαθνινγηθέο ζεξαπείεο είλαη δηαζέζηκεο γηα ηελ
ΜΚΓ, 30-40% ησλ αζζελψλ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηξέρνπζεο ζηξαηεγηθέο, είηε δελ
απαληνχλ είηε δελ αλέρνληαη ηε ζεξαπεία, θάλνληαο έηζη ιφγν γηα «αλζεθηηθφηεηα» (Bauer
ME,et al.,2019). Δίλαη γλσζηφ πσο, αλ θαη δελ ππάξρεη επξεία ζπκθσλία σο πξνο ηνλ επίζεκν
νξηζκφ, ε «αλζεθηηθή» θαηάζιηςε (TRD) θνηλψο νξίδεηαη σο αλεπαξθήο απάληεζε ζε δχν ή
πεξηζζφηεξεο ζπλεδξίεο απφ κνλνζεξαπεία κε ηξία δηαθνξεηηθά αληηθαηαζιηπηηθά επαξθνχο
δνζνινγίαο θαη δηάξθεηαο γηα ην πξνεγεζέλ επεηζφδην (Ionescu DF et al,2015).
Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο εηεξνγελνχο αηηηνπαζνγέλεηαο ηεο TRD
εθαξκφδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη
εληζρχεη ηελ ιήςε θαηάιιεισλ απνθάζεσλ ζηελ θαξκαθνζεξαπεία. Δπεηδή έλαο κεγάινο
αξηζκφο κειεηψλ επηβεβαηψλεη ηελ ζπλεηζθνξά ηνπ ελεξγνχ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη
ηνπο παξάγνληεο εκθάληζεο ηεο TRD, είλαη απαξαίηεηε ε ηξνπνπνίεζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο
εθαξκνδφκελεο θαξκαθνζεξαπείαο, θαζψο θαη ε δηεξεχλεζε λέσλ επηινγψλ ππφ ηελ ήδε
ππάξρνπζα γλψζε πεξί ησλ αλνζνηξνπνπνηεηηθψλ παξαγφλησλ (Vojvodic J. et al,2019)
Έρεη απνδεηρζεί φηη ε δπζιεηηνπξγία ηνπ άμνλα ππνζαιάκνπ-ππφθπζεο-επηλεθξηδίσλ
(ΖΡΑ), ε αληζνξξνπία κεηαμχ ησλ αληη- θαη ησλ πξν- θιεγκνλσδψλ θπηνθηλψλ, ε εμάληιεζε
ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ (ζεξνηνλίλε, λνξεπηλεθξίλε θαη/ή ληνπακίλε) ζην θεληξηθφ λεπξηθφ
ζχζηεκα (ΚΝ), ε δηαηαξαγκέλε γινπηακηλεξγηθή (GABA) κεηάδνζε παίδνπλ ζεκαληηθφ
ξφιν ζηελ παζνγέλεζε ηεο θαηάζιηςεο (Allgulander C, et al.,2007). Οη αλνζνινγηθνί
κεραληζκνί έρνπλ εκπιαθεί ζηελ παζνγέλεζε ηεο θαηάζιηςεο, θαη νη αληηθιεγκνλψδεηο
παξάγνληεο έρνπλ πξνηαζεί σο πηζαλέο ζεξαπείεο (Dean OM,2017).
ε κεηα-αλαιχζεηο κε θεληξηθή εξεπλεηηθή ππφζεζε ηε ρξήζε κε ζηεξνεηδψλ
αληηθιεγκνλσδψλ θαξκάθσλ (ΜΑΦ) θαη ηε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα σο
κνλνζεξαπεία ή πξφζζεηε ζεξαπεία ζε αζζελείο κε TRD, θάλεθε κείσζε ησλ αμηνινγήζεσλ
θαηάζιηςεο ζην ηειηθφ ζεκείν ηεο ζεξαπείαο θαη αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζεηηθήο απφθξηζεο
(Joshua D Rosenblat,et al.,2006).

Δπηπιένλ ζε ζπγθξηηηθέο κειέηεο ζε πιεζπζκνχο κε

εθαξκνγή πην παξεκβαηηθψλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ηεο TRD, ηελ ειεθηξνζπαζκνζεξαπεία
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(ECT), απνδείρζεθε πσο ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο αλνζναπφθξηζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ
ηελ επίδξαζε ηεο ηάζεο ηνπ ξεχκαηνο ζηνλ ΖΡΑ, έρνληαο σο απνηέιεζκα ξπζκφ χθεζεο ζην
ηειηθφ ζεκείν ηεο ζεξαπείαο θαη κείσζε ησλ ζνβαξψλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ. (Müller N. Et
al,2018)
Καηαλνψληαο

ηελ

παζνθπζηνινγία

ηεο

θαηαζιηπηηθήο

ζπλδξνκήο

θαη

ηνπ

ζπκπνξεπφκελνπ ζηξεο , ζε αλζεθηηθφ ή κε πιαίζην, ε θιεγκνλψδεο αλνζναπφθξηζε θαη ηα
παξαγφκελα επίπεδα θπηνθίλεο έρνπλ ζπζρεηηζηεί ηφζν κε θαηάζιηςε φζν θαη κε θφπσζε ζε
έλα κεγάιν φγθν βηβιηνγξαθίαο. Πξνεγνχκελεο κεηα-αλαιχζεηο έρνπλ δείμεη αχμεζε
πξνθιεγκνλσδψλ θπηνθηλψλ, φπσο TNFa, ηληεξιεπθίλεο (IL)-6, IL-8, IL-1, ζε άηνκα πνπ
πάζρνπλ απφ θαηάζιηςε . Παξάιιεια, επηπιένλ κειέηεο θέξνπλ ην απνηέιεζκα ηεο κείσζεο
ηνπ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ ηεο IL-1β (νη κειέηεο δηαθσλνχλ ζρεηηθά κε ην αλ πθίζηαηαη κφλν ζε
αλαζηνιείο επαλαπξφζιεςεο ζεξνηνλίλεο (SSRI‘s) ή θαη ζε άιια αληηθαηαζιηπηηθά) , IL-4,
IL-6, IL-10 (Chieh-Hsin L et al,2019). Οη πξνθιεγκνλψδεηο απηέο θπηνθίλεο ζπληίζεληαη ζηα
αξρηθά ζηάδηα ηεο θιεγκνλήο θαη πξνθαινχλ ηε δεκηνπξγία ελφο αξηζκνχ πξσηετλψλ νμείαο
θάζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο C- αληηδξψζαο πξσηετλεο (CRP) (Σanaka T. Et al, 2014).
Με απηήλ ηε ινγηθή νη κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ εθηίκεζεο αλνζνινγηθήο θαη θιεγκνλψδνπο
ζπλδξνκήο είλαη δπλαηφλ λα δηαηαξαρζνχλ κε ηελ εκθάληζε θαηαζιηπηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο
θαη ζηξεο.
Παξάιιεια, αλαθέξνληαο ηηο θιεγκνλψδεηο κεηαβνιέο ζε πιαίζην αλζεθηηθφηεηαο, νη
παξεκβαηηθνί ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηεο TRD (ειεθηξνζπαζκνζεξαπεία, δηαθξαληαθφο
καγλεηηθφο εξεζηζκφο, δηέγεξζε πλεπκνλνγαζηξηθνχ λεχξνπ) πξνθαινχλ εμίζνπ κεηαβνιέο ηηο
νπνίεο εχινγα νθείινπκε λα παξαηεξήζνπκε. Δζηηάδνληαο ζηελ ειεθηξνζπαζκνζεξαπεία
(ECT), έρεη βξεζεί πσο κεηαβάιεη ηα επίπεδα θπηνθίλεο (van Buel EM et al,2015, Guloksuz S
et al,2014, Zincir S et al,2016) . Όζηεξα απφ κηα κφλν ζπλεδξία ECT, απμεκέλεο
ζπγθεληξψζεηο ηληεξιεπθίλεο (IL) -1β, IL-6, (TNF)-a, CRP έρνπλ παξαηεξεζεί, ρσξίο ζπλερή
αχμεζε κεηά απφ επαλαιακβαλφκελεο ζεξαπείεο. Μηα κηθξή κειέηε έδεημε, θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ ECT, πσο απμεκέλα ηα επίπεδα ηνπ TNF-a πξηλ απφ ηε ζεξαπεία ζε αζζελείο κε
θαηάζιηςε κεηά ηε ζεξαπεία νκαινπνηήζεθαλ. Μηα πξφζθαηε κειέηε δηαπίζησζε πσο ε
θιηληθή χθεζε ησλ αζζελψλ ζπζρεηίζηεθε κε κείσζε ηελ IL-6 , CRP θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
ζεξαπεηψλ (Jarventausta K et al, 2017). Έηζη, αλ θαη ππάξρνπλ απνδεηθηηθά πνπ αμηνινγνχλ
ηελ ηξνρηά ηεο θιεγκνλψδνπο αιιαγήο θαηά ηελ πνξεία ηνπ ECT, ε αμηνιφγεζε ησλ
θιεγκνλσδψλ βηνδεηθηψλ σο πξνγλσζηηθή ζεξαπεία απνπζηάδεη πιήξσο απφ ηε δηεζλή
βηβιηνγξαθία.
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Ζ απνδξνκή ζπκπησκάησλ κπνξεί λα έρεη πνιιαπιά νθέιε ζηε θξνληίδα
θαηαζιηπηηθψλ

αζζελψλ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

ηνπ

ρξφλνπ

γηα

λα

νξγαλσζνχλ

θαξκαθεπηηθέο θαη κε ζεξαπεπηηθέο ζηξαηεγηθέο. Δπνκέλσο, ε επηπιένλ πξνζπάζεηα
ζπζρεηηζκνχ ηεο θαηαζιηπηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο κε ηηο αλνζνινγηθέο απαληήζεηο ηνπ
αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ κε ζπλερείο κειέηεο θαη έξεπλεο πξνβιέπεηαη λα θέξεη επεξγεηηθά
απνηειέζκαηα ζηηο κεηαβνιέο ζηα ζήκαηα ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ, ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ΚΝ
θαη θαη‘ επέθηαζε ηε δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο, ηελ κείσζε ησλ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ
θαη ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. (Josipa Vlainić, et al.,2016).

3. Θεσξεηηθό ππόβαζξν
3.1. Δπηζηεκνληθά δεδνκέλα ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ γηα δεηήκαηα αλζεθηηθόηεηαο ζηελ
θαηάζιηςε
Οξηζκφο – ηαδηνπνίεζε TRD
Ζ ΜΚΓ είλαη κηα απφ ηηο πην ζπρλέο αζζέλεηεο παγθνζκίσο θαη θαηαηάζζεηαη 4 ε ζηηο
θνξπθαίεο ζαλαηεθφξεο παζήζεηο ζην Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (ΠΟΤ,2019). Σα
αληηθαηαζιηπηηθά θάξκαθα έρνπλ κειεηεζεί δηεμνδηθά ηηο ηειεπηαίεο 3 δεθαεηίεο θαη
αληηπξνζσπεχνπλ κηα θαζηεξσκέλε θαη πνιχ απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία ηεο ΜΚΓ. Παξφια
απηά, έσο ην 60% ησλ αζζελψλ δελ αληαπνθξίλεηαη κε 100% επηηπρία ζηε θαξκαθεπηηθή
αγσγή (Cipriani et al., 2018) . χκθσλα κε ηηο κειέηεο ζηελ θνηλφηεηα, ην εχξεκα ηνπ
επηπνιαζκνχ απνηειεί 2 κε 3 θνξέο παξαπάλσ ζηελ ΜΚΓ ζπγθξηηηθά κε επηπνιαζκνχο
δηαθνξεηηθψλ ςπρνπαζνινγηψλ , δίλνληαο έηζη ηελ πιεξνθνξία πσο ζην 1/3 ή θαη ½ ησλ
πεξηζηαηηθψλ θαηάζιηςεο εκθαλίδνπλ παξαπάλσ απφ 1 επεηζφδην θαηαζιηπηηθήο ζπλδξνκήο
ζην ίδην έηνο ( Muhammad Ishrat Husain et al,2019). Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο
απηνχ,

κηα

ζπγθεθξηκέλε

ζεκαηηθή

ζπλάληεζε

ηνπ

International

College

of

Neuropsychopharmacology ζηελ Πξάγα ην 2017 επηθεληξψζεθε ζηε δηάγλσζε, ηελ
επηδεκηνινγία θαη ηνπο ππνθείκελνπο βηνινγηθνχο κεραληζκνχο, θαζψο θαη λένπο ηξφπνπο
ζεξαπείαο γηα αλζεθηηθή ζηελ ζεξαπεία θαηάζιηςε (Treatment Resistant Depression-TRD).
Αλ θαη έρνπλ πξνηαζεί πνιινί νξηζκνί γηα ην TRD, σο γεληθή ζπλαίλεζε θαίλεηαη λα
είλαη νη 2 αλεπηηπρείο δνθηκέο θαηά ηελ αληηθαηαζιηπηηθή δηα ηνπ ζηφκαηνο (per os) ζεξαπεία
(Daphne Voineskos et al,2020). Ζ κειέηε Sequenced Treatment Alternatives to Relieve
Depression (STAR*D), ε νπνία ήηαλ ε κεγαιχηεξε λαηνπξαιηζηηθή κειέηε γηα ηελ ΜΚΓ
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κέρξη ζήκεξα, αλέθεξε πσο ηα πνζνζηά χθεζεο ζηελ πξψηε δνθηκή ζεξαπείαο ήηαλ πεξίπνπ
ην 1/3, ελψ θαζψο απμάλνληαλ νη ζεξαπεπηηθέο δνθηκέο, ν ξπζκφο χθεζεο φιν θαη απμαλφηαλ
εμίζνπ. Ζ STAR*D ππέδεημε πσο ην 1/3 ησλ αζζελψλ κε ΜΚΓ είλαη πηζαλφ λα αληηκεησπίδνπλ
TRD (Rush JA et al,2018 ). Απηνί νη αζζελείο επεξεάδνληαη ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο σο
πξνο ηνλ επαγγεικαηηθφ θαη θνηλσληθφ ηνκέα, ελψ απνηεινχλ θαη απφ ηα πςειφηεξα πνζνζηά
ζλεζηκφηεηαο ζηελ θαηεγνξία ηεο πάζεζεο θαηαζιηπηηθήο ζπλδξνκήο, θαη ίζσο θαη ησλ
ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ. Σα επίκνλα ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζπρλά κεηαθξάδνληαη ζε
εθζεηηθέο απμήζεηο εξγαζηαθήο απψιεηαο θαη ηαηξηθνχ θφζηνπο , ζε ζχγθξηζε κε ηηο
πεξηζζφηεξεο αληαπνθξηλφκελεο ζε θαξκαθεπηηθή αγσγή κνξθέο αζζελεηψλ.
Αξθεηά κνληέια ζηαδηνπνίεζεο έρνπλ πξνηαζεί παξάιιεια γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ
επηπέδσλ αλζεθηηθφηεηαο ηεο θαηάζιηςεο. Σν αξρηθφ κνληέιν ην πξφηεηλαλ νη Thase and Rush
(2010) πνπ πεξηειάκβαλε επίπεδα αληνρήο ζηε ζεξαπεία. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν
θπκαηλφηαλ απφ κία απνηπρεκέλε δνθηκή θαξκαθεπηηθήο αγσγήο σο ηελ έιιεηςε
αληαπφθξηζεο ζην ECT. Έλα επηπιένλ κνληέιν ζηαδηνπνίεζεο απνηεινχζε ε κέζνδνο
ζηαδηνπνίεζεο ηνπ Massachusetts General Hospital κε ηελ ηεθκεξίσζε ηεο πξνζεθηηθήο
βειηηζηνπνίεζεο ησλ δφζεσλ ησλ θαξκάθσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ απνηπρεκέλσλ δνθηκψλ.
Παξάιιεια, ηα θξηηήξηα ηνπ Souery παξέρνπλ κηα ειαθξψο δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε
ζηαδηνπνίεζε θαζψο πξνηείλνπλ ηνλ νξηζκφ ηεο TRD σο νπνηαδήπνηε κεησκέλε απνηπρία
επαξθνχο δνθηκήο κηαο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο (6-8 εβδνκάδεο), ελψ, ηαπηφρξνλα, ε κέζνδνο
ζηαδηνπνίεζεο Maudsley αμηνινγεί ηελ αληίζηαζε ηεο ζεξαπείαο ζηελ θαηάζιηςε κε έλαλ
άιιν πην «πνιπδηάζηαην» ηξφπν (Daphne Voineskos et al,2020).
Ο αληίθηππνο θαη ε έλλνηα ηεο TRD ζπλνςίδνληαη απφ ηνπο Demyttenaere θαη Van
Duppen (Demyttenaere and Van Duppen, 2018) ζθηαγξαθψληαο πσο ππάξρεη πνιπδηάζηαηε
πξνζέγγηζε απηήο θαη επηπιένλ απφθιηζε κεηαμχ ησλ δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ θαη ησλ
ζηνηρείσλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζιηςεο κέζσ θιηκάθσλ. Οη ζπλάδειθνί ηνπο
ππνδεηθλχνπλ πσο κπνξεί λα ππάξρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ,
ε νπνία πξνβάιιεηαη ζπγρπηηθά κε ηε ιεγφκελε «ςεπδν-αληίζηαζε» . πλάκα, νη ζπγγξαθείο
θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ε επηξξνή θαη ε επηβάξπλζε ηεο TRD ζπγθαηαιέγεηαη εθηφο
θιίκαθαο ζην πεδίν ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ θαη γηγαληψλεηαη (κε αξλεηηθφ
πξφζεκν) φζνλ αθνξά ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ αζζελψλ. πγθεθξηκέλα, νη
νηθνλνκηθέο εθηηκήζεηο αλαθέξνπλ πσο ε εηήζηα νθεηιφκελε νηθνλνκηθή δεκία ιφγσ ΜΚΓ
αλέξρεηαη ζηα 83 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζηηο ΖΠΑ ( Muhammad Ishrat Husain et al,2019).
Οη ίδηνη, επηπιένλ, ηνλίδνπλ πσο ε TRD ζπλδέεηαη ζπρλά κε απηνθηνληθφ ηδεαζκφ ρσξίο,
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σζηφζν, απηνθηνληθήο αηηηνινγίαο ζλεζηκφηεηα, κε απνηέιεζκα πηζαλψο ηελ θαηαθπγή ησλ
ηδίσλ ησλ αζζελψλ ζην αίηεκα πξνο ππνβνεζνχκελν ζάλαην ζηηο επηηξεπφκελεο ρψξεο.
Δπξήκαηα αηηηνπαζνγέλεηαο TRD
Ζ ππνθείκελε γελεηηθή ηεο TRD εμεηάδεηαη θαη πεξηγξάθεηαη γηα κειινληηθέο
πξννπηηθέο κειέηεο απφ European Group for the Study of Resistant Depression (GSRD). ε
ζπζηεκαηηθέο αλαζθνπήζεηο, νη κειέηεο ηεο γελεηηθήο ηνπ TRD, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
δεδνκέλσλ ηνπ γνληδηψκαηνο θάζε αζζελνχο θαζψο θαη κε πιεξνθνξίεο απφ ήδε ππάξρνπζεο
αλαιχζεηο γνληδίσλ αζζελψλ κε TRD, ζπιιέγνληαη, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο πεξηνξηζκνχο
πνπ έρνπλ κέρξη ηψξα ζπδεηεζεί θαη ηηο πξνηάζεηο βειηίσζεο ζρεδηαζκνχ κειινληηθψλ
κειεηψλ. Ζ επηζθφπεζε ππνδεηθλχεη πσο ε βειηίσζε είλαη δπλαηή εάλ ζπγθεληξσηηθέο
δνθηκέο μεθηλήζνπλ λα ελζσκαηψλνληαη ζην κέιινλ ησλ θαξκαθν-γνληδησκαηηθψλ ζπνπδψλ,
ελδερνκέλσο ρξεζηκνπνηψληαο θξηηήξηα πξνηεξαηφηεηαο παξαγφλησλ/γνληδίσλ θαη αχμεζε
αλάιπζεο παξαγφλησλ θαη θιηληθν-δεκνγξαθηθψλ predictors ζηελ TRD. Χζηφζν, θιηληθά
guidelines, φπσο απηά απφ Clinical Pharmagenetics Implementation Consortium (2014),
πξνηείλνπλ νη ιεηηνπξγηθνί γνλφηππνη ηνπ θπηνρξψκαηνο λα ιακβάλνληαη ππφςε ζε νξηζκέλεο
ζεξαπείεο γηα ηελ θαηάζιηςε. Δίλαη πξνθαλέο βάζεη απηήο ηεο γλψζεο πσο νη γελεηηθνί
έιεγρνη ησλ πνιπκνξθηζκψλ ζε 2 γνλίδηα (CYP2D6 und CYP2C19) κπνξεί λα είλαη
βνεζεηηθνί ζε νξηζκέλνπο αζζελείο κε TRD πνπ ιακβάλνπλ θαξκαθεπηηθή αγσγή πνπ
κεηαβνιίδεηαη απφ ηα ζπγθεθξηκέλα θπηνρξψκαηα, απνθιείνληαο έηζη ηελ πηζαλφηεηα
κεηαβνιηθψλ δηαηαξαρψλ.
Δπηπξφζζεηα, ε νκάδα NIH κε επηθεθαιήο ηνλ Zarate (Kadriu et al., 2019) ζε απηφ ην
ζέκα

ζπλνςίδεη

ηε

ζπλάθεηα

ηνπ

γινπηακηλεξγηθνχ

ζπζηήκαηνο

λα

αλαπηχμεη

αληηθαηαζιηπηηθέο ζεξαπείεο ηαρείαο δξάζεο, δηφηη νη παξαδνζηαθέο κνλνακηλεξγηθέο
ππνζέζεηο ππνιείπνληαη θαηά έλαλ κεγάιν βαζκφ ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα παξέρνπλ κηα πιήξε
εηθφλα ηεο ΜΚΓ. Πξνο ελίζρπζε ηεο παξαπάλσ πιεξνθνξίαο, κε βάζε νξηζκέλα άξζξα, ε
δπζιεηηνπξγία ηεο γινπηακηλεξγηθήο λεπξνδηαβίβαζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαιχηεξε
θαηαλφεζε ησλ ππνθείκελσλ πξνηχπσλ ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο ΜΚΓ, ελψ ζε θπζηνινγηθή
ιεηηνπξγία δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη σο ζηαζεξνπνηεηηθφ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο (θαη θαη‘
επέθηαζε ηεο αλεδνλίαο) ζε αζζελείο κε TRD.
Παξάιιεια κε ηηο κειέηεο ζηνλ γνλφηππν ησλ αζζελψλ, ν φκηινο ηεο Βηέλλεο κε
επηθεθαιήο ηνλ Lanzenberger θαη Kasper (Höflich et

al., 2018) μεθίλεζε κειέηε

επηθεληξσκέλε ζην κεραληζκφ ηνπ αηζζήκαηνο ηεο αληακνηβήο , ηεο αλεδνλίαο θαη ηεο
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θαηάζιηςεο ζε αζζελείο κε TRD , ζπιιέγνληαο δεδνκέλα απφ δψα θαη αλζξψπνπο κε ζθνπφ
ηελ απεηθφληζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ θσδηθνπνίεζεο γηα ηελ αληακνηβή, ππφ ην
ππφζηξσκα ηνπ αηζζήκαηνο ηεο αλεδνλίαο. Μειεηψληαο απηή ηε θνξά , έηζη, ηνλ θαηλφηππν
ησλ αζζελψλ, απφ ηηο παξερφκελεο πιεξνθνξίεο, είλαη εκθαλέο πσο ε βειηηζηνπνίεζε ησλ
κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ ρξεηάδεηαη λα ζπκπεξηιάβεη κεηξήζεηο γηα ηελ αλεδνλία ζηηο
ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο, γηα λα βειηησζεί κε ηε ζεηξά ηνπ ε κέηξεζε ηνπ επηπνιαζκνχ ησλ
παζνινγηθψλ θαηλφηππσλ ηέηνηαο κνξθήο.

Θεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο TRD
Απφ ην πιήζνο κειεηψλ ζηα εξγαιεία εχξεζεο, είλαη πξνθαλέο φηη ε αηηηνπαζνγέλεηα
ηεο ΜΚΓ έρεη πξνθαιέζεη ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηε ζεξαπεία φζνλ αθνξά ζηελ
αληηκεηψπηζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο. Οδεγψληαο πιένλ ηνπο αζζελείο ζε πην παξεκβαηηθνχο
ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηεο θαηαζιηπηηθήο ζπλδξνκήο ηνπο, νη ηξεηο θαξκαθνινγηθέο
ζεξαπείεο εγθεθξηκέλεο απφ ην Food and Drug Administration (FDA), γηα ζπκπιεξσκαηηθή
ζεξαπεία ζε αζζελείο κε TRD είλαη ε αξηπηπξαδφιε, ν ζπλδπαζκφο νιαλδαπίλεο-θινπνμεηίλεο
θαη ε κπξεμπηπξαδφιε. Δπηπιένλ κφλν ηξεηο κε θαξκαθνινγηθέο ζεξαπείεο έρνπλ εγθξηζεί γηα
ηε ζπγθεθξηκέλε θχζε ηεο αζζέλεηαο, ν επαλαιακβαλφκελνο δηαθξαληαθφο καγλεηηθφο
εξεζηζκφο (rTMS), ε δηέγεξζε πλεπκνλνγαζηξηθνχ λεχξνπ (VNS),ε ειεθηξνζπαζκνζεξαπεία
(ECT).

Θεραπεστικές προσεγγίσεις -rTMS
To TMS ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ
ιεηηνπξγηψλ ηνπ εγθεθάινπ θαη γηα κειέηεο λεπξνςπρηαηξηθψλ παζήζεσλ. Ζ ζπλερήο πξφνδνο
ηεο ηερλνινγίαο TMS ζχληνκα θαηέζηεζε δπλαηή ηελ ρνξήγεζε πνιιαπιψλ παικψλ ζε
ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηερληθή πνπ πιένλ ηψξα είλαη γλσζηή σο

rTMS. Σν

αληηθαηαζιηπηηθφ απνηέιεζκα ηνπ rTMS αλαθέξζεθε αξρηθά απφ ηνπο Pascual-Leone et al ην
1962 θαη ακέζσο κεηά πνιινζηά λεπξνςπρηαηξηθά θέληξα ζε φινλ ηνλ θφζκν άξρηζαλ λα
δηεξεπλνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ rTMS ζηε ζεξαπεία ηεο ΜΚΓ.
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Σν rTMS πεξηιακβάλεη καγλεηηθή εζηηαθή δηέγεξζε κέζσ ηνπ ηξηρσηνχ ηεο θεθαιήο.
Σν ξεχκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ην ειεθηξνκαγλεηηθφ πελίν δηεγείξεη ηα λεπξηθά θχηηαξα
παίδνληαο έηζη ζπκνξξπζκηζηηθφ ξφιν. Δίλαη πεξηνξηζηηθφ γηα ηνπο αζζελείο πνπ θέξνπλ
αγψγηκα , ζηδεξνκαγλεηηθά ή καγλεηηθά επαίζζεηα κέηαιια ζην θεθάιη ή αθφκε θαη ζε
απφζηαζε 30 εθαηνζηψλ απφ ην πελίν ζεξαπείαο , δηφηη δελ επηηξέπεηαη λα ππνβιεζνχλ ζε
απηήλ ηελ δηαδηθαζία. Οη ζπλεδξίεο γίλνληαη θαζεκεξηλψο, ελψ έρνπλ ζπλήζσο δηάξθεηα 40
ιεπηψλ γηα 2 έσο 6 εβδνκάδεο, κε πςειφ θφζηνο ζε θάζε ζπλεδξία.
Θεσξείηαη ζπλήζσο κηα ινγηθή επηινγή γηα νμεία ζεξαπεία ηνπ TRD ζε αληίζεζε κε ην
VNS θαη ηε θαξκαθνζεξαπεία. Σν FDA ελέθξηλε γηα πξψηε θνξά ηελ ζπζθεπή ηνπ rTMS ηνλ
Οθηψβξην ηνπ 2008, δειψλνληαο πσο ην rTMS «ππνδεηθλχεη ηε ζεξαπεία ηεο ΜΚΓ ζε
ελήιηθεο αζζελείο πνπ δελ θαηάθεξαλ λα επηηχρνπλ ηθαλνπνηεηηθή βειηίσζε απφ έλα
πξνεγνχκελν αληηθαηαζιηπηηθφ θάξκαθν ζηελ ειάρηζηε ή θαη παξαπάλσ απνηειεζκαηηθή
δφζε θαη δηάξθεηα ζην ηξέρνλ επεηζφδην» (Melkerson MN,2008). Πηζαλέο αλεπηζχκεηεο
ελέξγεηεο κε ην rTMS πεξηιακβάλνπλ θαξεβαξία, ζπγθνπηθά επεηζφδηα θαη παξνδηθέο αιιαγέο
ζηελ αθνή (Rossi S et al,2009). Παξφιν πνπ ην rTMS ελέρεη θίλδπλν επηιεπηηθήο θξίζεο
(Belmaker B et al, 2003), θέξεηαη λα κελ έρεη γλσζηηθνχο θηλδχλνπο φπσο ην ECT (Rossi S et
al,2009).

Θεραπεστικές προσεγγίσεις - ECT
Σν ECT ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο ΖΠΑ απφ ην 1930. Σα ηξέρνληα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη
παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζεξαπεία ηεο θαηάζιηςεο θαη ζε νξηζκέλεο ππννκάδεο αηφκσλ κε
ζρηδνθξέλεηα, θαηαηνλίεο (αλεμαξηήησο αηηηνινγίαο) θαη αλζεθηηθή καλία. Ο πξσηαξρηθφο
ξφινο ζηελ θαηάζιηςε είλαη ε αλζεθηηθφηεηα ζηε ζεξαπεία ή ε αλνρή. Πεξηιακβάλεη ηε
δηέιεπζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζε ζεκεία ηνπ εγθεθάινπ κε ζθνπφ ηελ πξφθιεζε επηιεπηηθψλ
θξίζεσλ. Γε ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο σο ζεξαπεία πξψηεο γξακκήο ή ζε πξαθηηθή
πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. Δμαηξέζεηο απνηεινχλ νη πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο
φπσο ε άξλεζε ιήςεο ηξνθήο, θαηαηνληθή θαηάζηαζε ή ζε απηνθαηαζηξνθηθέο απφπεηξεο ή
αθφκε θαη πξαθηηθέο. Θεσξείηαη ε πην απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία γηα TRD.
Σν ECT πξνυπνζέηεη γεληθή αλαηζζεζία θαη ρξήζε κπνραιαξσηηθνχ θαξκάθνπ γηα ηελ
πξφιεςε έληνλσλ κπτθψλ ζπαζκψλ, πφλνπ, ηξαπκαηηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο.
Οη ζεξάπνληεο ηαηξνί ηηηινπνηνχλ ηηο δνζνινγίεο γηα λα δηαζθαιίζνπλ πσο νη αζζελείο ζα
ιάβνπλ ην επαξθέο εξέζηζκα , απνθεχγνληαο ηελ ππεξδνζνινγία (Health Quality Ontario,
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2016). Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ηερληθή απηή έρεη βειηησζεί ζεκαληηθά θαη κπνξεί κε
κεγαιχηεξε αζθάιεηα λα αλαθνπθίζεη αζζελείο κε TRD. χκθσλα κε πξσηφθνιιν ηνπ
Canadian Psychiatric Association (Enns MW et al, 2001), ην ECT έρεη ζαθψο θαζνξηζκέλα
πιένλ πξφηππα γηα πξαθηηθή, ελδείμεηο θαη αληελδείμεηο, εμαιείθνληαο έηζη έλα κεγάιν κέξνο
πηζαλψλ επηπινθψλ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ECT κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηηο παξακέηξνπο
ηνπ εξεζίζκαηνο , ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζέζεο ησλ ειεθηξνδίσλ, ηεο δνζνινγίαο ησλ
επηθνπξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ αγσγψλ, ηε δνζνινγία ηεο θπκαηνκνξθήο ηεο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο (Bradley N Gaynes et al,2011). Οη ζπλεδξίεο γίλνληαη 2 έσο 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα,
ελψ έρνπλ ζπλήζσο δηάξθεηα 30 ιεπηψλ κε δηαρεηξίζηκν θφζηνο ζε θάζε ζπλεδξία.
Οη έξεπλεο δείρλνπλ επίζεο πσο παξά ηηο ζσκαηηθέο αζζέλεηεο, ηηο ζπλ-λνζεξφηεηεο ή
ηε γλσζηηθή εμαζζέλεζε ιφγσ πξνρσξεκέλε ειηθίαο ή δηαηαξαρήο λεπξνινγηθήο, νη
ειηθησκέλνη αζζελείο αλέρνληαη απηήλ ηελ παξεκβαηηθή πξαθηηθή, ελψ νη λεφηεξνη ειηθηαθά
αζζελείο κπνξεί λα επηδείμνπλ θαιχηεξε αληαπφθξηζε (Tew JD Jr et al,1999, Van Der Wurff
FB et al,2003).
Δπεηδή ην ECT είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηεί αλαηζζεζία, ελέρεη επίζεο
ειαθξνχο θηλδχλνπο γηα ηνπο αζζελείο απφ ηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία. Πηζαλέο αλεπηζχκεηεο
ελέξγεηεο απνηεινχλ ε νπηζζφδξνκε ακλεζία ή ε έληνλε θεθαιαιγία πνπ χζηεξα απφ έλα
κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηελ άκεζε ιήςε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο αληηξξφπεζεο
αληηκεησπίδνληαη (Harm-Pieter Spaans et al, 2013), ελψ δχλαηαη λα εκθαληζηνχλ γλσζηηθά
ειιείκκαηα κεηά ηηο ζπλεδξίεο ECT, ηα νπνία παξέξρνληαη (Lisanby SH,2007).

Θεραπεστικές προσεγγίσεις - VNS
To VNS πεξηιακβάλεη ρεηξνπξγηθά ηνπνζεηεκέλα ειεθηξφδηα γχξσ απφ ην αξηζηεξφ
πλεπκνλνγαζηξηθφ λεχξν. Ζ ζπζθεπή VNS απνηειείηαη απφ κηα γελλήηξηα κε ζηξνγγπιή
κπαηαξία πνπ εκθπηεχεηαη ζην ηνίρσκα ηνπ ζψξαθα θαη ζπλδέεηαη κε ζχξκαηα πνπ
ζπεηξψλνληαη θαηά κήθνο ηνπ πλεπκνλνγαζηξηθνχ λεχξνπ. Ζ δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηελ
πξαγκάησζε ρεηξνπξγείνπ γηα ηελ εκθχηεπζε ησλ ειεθηξνδίσλ δηάξθεηαο 30 έσο 60 ιεπηψλ
θαη κφιηο εκθπηεπζνχλ νη παικνί ζην λεχξν ρνξεγνχληαη αλά 5 ιεπηά (Shuchman M,2007). Ζ
ζπλνιηθή δηάξθεηα απηήο ηεο παξέκβαζεο είλαη 10 εβδνκάδεο, ελψ κπνξεί λα παξαηαζεί
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ αζζελνχο.
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Υξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζε αζζελείο κε επηιεςία. Βξέζεθε επίζεο
ηαπηφρξνλα λα ζηαζεξνπνηεί ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ αζζελψλ. Σν FDA ελέθξηλε
ην VNS γηα TRD ηνλ Ηνχιην ηνπ 2005, κε ηελ έλδεημε « ζπκπιεξσκαηηθή καθξνρξφληα
ζεξαπεία ρξφληαο ή ππνηξνπηάδνπζαο θαηάζιηςεο γηα αζζελείο ειηθίαο 18 εηψλ θαη άλσ πνπ
αληηκεησπίδνπλ ΜΚΓ θαη δελ έρνπλ επαξθή απάληεζε ζε 4 ή πεξηζζφηεξεο θαηάιιειεο
αληηθαηαζιηπηηθέο ζεξαπείεο». Σν θφζηνο ησλ ζπζθεπψλ είλαη ππέξνγθν, ρσξίο λα
ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα έμνδα ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο θαη ηνπ λνζνθνκείνπ. Αλ θαη ην
αξρηθφ θφζηνο ηνπ VNS είλαη πνιχ πςειφ, κπνξεί λα εμνηθνλνκήζεη ρξήκαηα γηα αζζελείο κε
VNS καθξνπξφζεζκα. Μία κειέηε αλέθεξε καθξνπξφζεζκεο εμνηθνλνκήζεηο κε VNS ζε
ζχγθξηζε κε ηε ζπλήζε θξνληίδα VNS, εθηηκψληαο εμνηθνλφκεζε 2.974$ θαη 23.539$ αλά
αζζελή εηεζίσο ζε 5 θαη 8 ρξφληα δσήο ζπζθεπήο, αληίζηνηρα (Cohen LJ et al, 2008).
Θεξαπεία κε VNS αθνξά ζε αζζελείο πνπ έρνπλ 4 ή πεξηζζφηεξεο απνηπρίεο σο πξνο
ηε απάληεζε ζε αληηθαηαζιηπηηθή θαξκαθεπηηθή αγσγή. Οη εθηηκήζεηο πξντδεάδνπλ γηα κηα
καθξνπξφζεζκε αληηθαηαζιηπηηθή δξάζε ζπγθξηηηθά κε άιιεο ζεξαπείεο, θαζψο ηα νθέιε ηνπ
VNS γηα ην TRD ελδέρεηαη λα κελ πξαγκαηνπνηεζνχλ πιήξσο γηα 6 έσο 12 κήλεο (Rush AJ et
al,2005). Δπηπιένλ, ην VNS ελέρεη ρεηξνπξγηθνχο θηλδχλνπο θαη ζρεηίδεηαη κε παξελέξγεηεο
φπσο βήρα, απρελαιγία, δχζπλνηα (George MS et al, 2005).
Θεραπεστικές προσεγγίσεις – Φαρμακοθεραπεία
Ζ επαχμεζε ή ε ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία πεξηιακβάλεη ηελ πξνζζήθε ελφο
επηπιένλ θαξκάθνπ, κε αληηθαηαζιηπηηθήο δξάζεο εμ νξηζκνχ, ζε κηα θαξκαθνζεξαπεπηηθή
επηινγή πξψηεο γξακκήο. Παξαθάησ, θαηαγξάθνληαη νη ηξεηο βαζηθέο ζπκπιεξσκαηηθέο
ζεξαπείεο πνπ ένπλ θαηαγξαθεί θαη κειεηεζεί έλαληη άιινλ θαξκάθσλ ζπγθξηηηθά, αθφκε θαη
έλαληη placebo (Zhou X et al, 2015)
Ο πξψηνο ιφγνο γίλεηαη γηα ην Λίζην. Σν ιίζην είλαη έλα θπζηθφ άιαο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά σο ςπρηαηξηθή ζεξαπεία ζηε δεθαεηία ηνπ 1960.146
ηνηρεία γηα ηελ επαχμεζε ηεο αληηθαηαζιηπηηθήο θαξκαθνζεξαπείαο κε ην ιίζην πξνέξρνληαη
απφ κειέηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηξηθπθιηθά αληηθαηαζιηπηηθά (TCA) (Crossley NA et al ,
2007),

ελψ ππάξρνπλ

αληηθαηαζιηπηηθήο

ιηγφηεξα απνδεηθηηθά

θαξκαθνζεξαπεία

κε

ζηνηρεία γηα

εθιεθηηθνχο

αχμεζε

αλαζηνιείο

ζε

ηξέρνπζαο

επαλαπξφζιεςεο

ζεξνηνλίλεο SSRIs. Μηα κειέηε απφ ηνπο Baumann et al (1996) έδεημε φθεινο ζηελ ελίζρπζε
ηεο δξάζεο ηεο ζηηαινπξάκεο κε ιίζην, κε απνηέιεζκα πνζνζηφ απφθξηζεο 60% ζε 24
αζζελείο, ζε ζχγθξηζε κε πνζνζηφ απφθξηζεο 14% ζην εηθνληθφ θάξκαθν. Ζ δνθηκή STAR *
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D αλέθεξε κηα χθεζε 16% ζηελ νκάδα αζζελψλ πνπ ιάκβαλαλ ζηηαινπξάκε επαπμεκέλε κε
ιίζην. Χζηφζν, ζε απηή ηε κειέηε κεγάιεο θιίκαθαο, δηαηεξήζεθαλ ηα επίπεδα ιηζίνπ ζε
αξθεηά ρακειά επίπεδα, ην νπνίν κπνξεί λα ζπλέβαιε θαη ζηνλ ρακειφ ξπζκφ απφθξηζεο
(Nierenberg AA et al, 2006).

Οδεγίεο κεγάισλ θιηκάθσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο

Ακεξηθαληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο (APA) , πξνηείλνπλ ην ιίζην σο κηα απνηειεζκαηηθή
ζηξαηεγηθή αχμεζεο ζε ΜΚΓ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, κηα κεηα-αλάιπζε πην πξφζθαηα
θαηαξηίζηεθε κε δεδνκέλα πσο ην ιίζην είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθφ κε ην πεξηζζφηεξα θνηλά
αληηςπρσζηθά δεχηεξεο γεληάο πνπ ζπληαγνγξαθνχληαη γηα ηελ ίδηα αθξηβψο πξαθηηθή,
εληζρπηηθά (Nelson JC et al, 2014). Παξά ηα ζηνηρεία απηά, θαη ηελ αληη-απηνθηνληθή θχζε
ηνπ ιηζίνπ, ζπλερίδεη λα παξακέλεη ιηγνζηά ρξεζηκνπνηνχκελν θαη ππν-ζπληαγνγξαθεκέλν
(Post RM, 2018).
Δπφκελνο ηξφπνο ελίζρπζεο ηεο αληηθαηαζιηπηηθήο θαξκαθνζεξαπείαο είλαη ην Σ3.
Σα επίπεδα ησλ ζπξενεηδηθψλ νξκνλψλ είλαη γλσζηφ φηη έρνπλ ζεκαληηθφ απνηέιεζκα
ζηε δηάζεζε. Ζ ηξηησδνζπξνλίλε (Σ3) είλαη ζπλήζσο ε κνξθή νξκφλεο ηνπ ζπξενεηδνχο πνπ
ζπληαγνγξαθείηαη ζηελ αχμεζε ηεο αληηθαηαζιηπηηθήο αγσγήο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
θαξκαθνζεξαπείαο (Aronson R et al, 1996). Απηφ θαίλεηαη λα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε
ζεξαπεία ηνπ ππνζπξενεηδηζκνχ, θαζψο ην Σ3 κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ
ΚΝ. πσο θαη κε ην ιίζην, νη αξρηθέο κειέηεο Σ3 εθηειέζηεθαλ πξνο αλαδήηεζε αχμεζεο ηεο
θαξκαθνζεξαπείαο ζε TCA (Aronson R et al, 1996, Prange AJ Jr et al, 1969). ηελ ελίζρπζε
ησλ SSRIs, κειέηεο έρνπλ αλαθεξζεί ζε πνιχ ππνζρφκελα απνηειέζκαηα.. Χζηφζν, ζηε
δνθηκή STAR * D, δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ππεξνρή έλαληη ηεο αχμεζεο κε ην ιίζην,
κε ην ξπζκφ χθεζεο χζηεξα απφ ρνξήγεζε/αχμεζε Σ3 λα πέθηεη ζην 24,7% (Nierenberg AA et
al, 2006). Δίλαη ζεκαληηθφ, σζηφζν, φηη ην Σ3 είλαη γεληθά θαιχηεξα αλεθηφ απφ ην ιίζην
κηθξνζθνπηθά θαη απαηηεί ζεκαληηθά ιηγφηεξε θιηληθή παξαθνινχζεζε.
Σειηθψο, γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θαηάζιηςεο κε απνθξηλφκελεο ζε θαξκαθεπηηθή
αγσγή έρνπλ κειεηεζεί επξένο ηα αληηςπρσζηθά δεχηεξεο γεληάο. ε αληίζεζε κε ην ιίζην θαη
ην Σ3, αληηςπρσζηθήο δεχηεξεο γεληάοs (SGAs) έρνπλ εξεπλεζεί σο ζπκπιεξσκαηηθέο
ζεξαπείεο ζε ζπλδπαζκφ ηδηαίηεξα κε ηελ ηξέρνπζα ζεξαπεία πξψηεο γξακκήο (δει. SSRIs θαη
SNRIs). Καζψο ηα SGA είλαη

θάξκαθα πνπ αλαπηχρζεθαλ ζρεηηθά πξφζθαηα, γηα ην

ζπκθέξνλ ησλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ ήηαλ αμηφινγν λα δηεξεπλεζεί εάλ ηα θάξκαθα
κπνξνχζαλ λα είλαη ρξήζηκα γηα ηε ζεξαπεία ζπλαηζζεκαηηθψλ αζζελεηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ λα
εγθξηζνχλ γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζε πεξαηηέξσ θαηεγνξίεο δηαηαξαρψλ. Δίλαη γλσζηφ φηη
22

ηα SGA έρνπλ θάπνηα επίδξαζε ζηνπο ππνδνρείο ζεξνηνλίλεο θαη επνκέλσο κπνξεί λα είλαη
απνηειεζκαηηθφ ζε ζπλδπαζκφ κε SSRI / SNRIs ζηε ζεξαπεία ηνπ TRD. πγθεθξηκέλα,
θνπεηηαπίλε (Bauer M et al, 2009, El-Khalili N et al, 2010), αξηπηπξαδφιε (Berman RM et al,
2007, Berman RM et al, 2011), νιαλδαπίλε (Shelton RC et al, 2001)

θαη ξηζπεξηδφλε

(Mahmoud RA et al, 2007) έρνπλ θαιά απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ αχμεζε ηεο
αληηθαηαζιηπηηθήο ζεξαπείαο γηα TRD. Ζ θνπεηηαπίλε ζε δφζε 300 mg ηελ εκέξα έδεημε έσο
θαη Απφθξηζε 48% θαη χθεζε 24,5% ζε ζπλδπαζκφ κε SSRIs θαη έθηνηε έρεη εγθξηζεί γηα
ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία ηεο ΜΚΓ απφ ην FDA (Bauer M et al, 2009, El-Khalili N et al,
2010). Ζ Οιαλδαπίλε εμεηάζηεθε ζε ζπλδπαζκφ κε θινπνμεηίλε θαηαδεηθλχνληαο 60%
απφθξηζε ζε έλα δείγκα 28 αζζελψλ κε TRD (Shelton RC et al, 2001).
ε έλα γεληθφηεξν πιαίζην, ζθνπφο ηεο ςπρηαηξηθήο εηδηθφηεηαο είλαη λα
βειηηζηνπνηήζεη ην απνηέιεζκα ηεο απφθξηζεο ζηελ αληηθαηαζιηπηηθή αγσγή ζε αζζελείο κε
αλζεθηηθφηεηα. Σφζν νη νδεγίεο CANMAT φζν θαη ε NICE γηα ηε ζεξαπεία ηεο ΜΚΓ έρνπλ
ζπζηάζεηο γηα ηνλ θαιχηεξν ηξφπν βειηηζηνπνίεζεο θαξκαθνζεξαπείαο φηαλ έλαο αζζελήο
παξνπζηάδεη κεξηθή ή θακία απφθξηζε ζπκπησκάησλ ζε κηα αξρηθή αληηθαηαζιηπηηθή δνθηκή.
Ζ πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ πνπ αλαδεηνχλ θαξκαθνζεξαπεία γηα ηελ ΜΚΓ μεθηλνχλ αξρηθά
κε SSRIs ή SNRIs σο ζεξαπείεο πξψηεο γξακκήο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο
ππάξρνπλ ιίγεο ζπγθεθξηκέλεο ελδείμεηο φηη ε κεηάβαζε ζε θάξκαθα απφ ηελ ίδηα θαηεγνξία
αληηθαηαζιηπηηθψλ είλαη κηα απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή γηα ΜΚΓ. Χζηφζν, αξθεηέο κειέηεο
έρνπλ θαηαιήμεη ζην φηη ε ιήςε θαηεγνξηψλ θαξκάθσλ κεηά απφ κε αληαπφθξηζε ζηελ
αξρηθή θαηεγνξία εθινγήο αληηθαηαζιηπηηθήο θαξκαθνζεξαπείαο απμάλεη ηα πνζνζηά
απφθξηζεο. Οη Thase et al (2002) θαη Peselow et al (1989) εμέηαζαλ ηε κεηάβαζε απφ
θάξκαθα SSRI / SNRI ζε TCA, εηδηθά ηελ ηκηπξακίλε, θαη αλέθεξαλ ζπλνιηθά πνζνζηά
απφθξηζεο 44-73%. Οη αλαζηνιείο ηεο κνλνακηλννμεηδάζεο (ΜΑΟΗ) πεξηιακβάλνπλ θάξκαθα
φπσο ηξαλπιθππξνκίλε, θαηλειδίλε θαη κνθινβεκίδε. Απηά είλαη αλαζηνιείο ησλ ελδχκσλ
ΜΑΟ-Α θαη Β θαη είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθνί σο αληηθαηαζιηπηηθά. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ
κειεηψλ

πνπ

εμεηάδνπλ

ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα

ηεο

κεηάβαζεο

ζε

ΜΑΟΗ

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ελαιιαγή απφ έλα TCA, θαη παξνπζίαζαλ πνζνζηά απφθξηζεο έσο θαη
60% (Thase ME et al,1992). Έλα βήκα ηνπ STAR * D ζπλέθξηλε ηελ ηξαλπιθππξνκίλε κε έλα
ζπλδπαζκφ κηξηαδαπίλεο θαη βελιαθαμίλεο ζε κηα νκάδα αζζελψλ πνπ δελ είραλ αληαπνθξηζεί
ζε ηξεηο δνθηκέο θαξκάθσλ. Γπζηπρψο, δελ βξέζεθε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ απφθξηζε
κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ, κε κφλν 6,9% χθεζε
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ζηελ νκάδα ηεο ηξαλπιθππξνκίλεο, ε νπνία επίζεο ππέθεξε ρακειφηεξε αλνρή ζηνπο MAOI
(McGrath PJ et al,2006).

χγθξηζε κεηαμχ ησλ κε θαξκαθνινγηθψλ αληηθαηαζιηπηηθψλ ζεξαπεηψλ
Ο παξαθάησ πίλαθαο (πηλ. 1) παξέρεη κηα πεξίιεςε ησλ βαζηθψλ κε θαξκαθνινγηθψλ
παξεκβάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξήζεψλ ηνπο, ησλ ηερληθψλ παξακέηξσλ, ησλ
θνηλψλ παξελεξγεηψλ θαη ησλ αληελδείμεσλ. Λακβάλνληαο ππφςε ην θφζηνο, ηηο αλεπηζχκεηεο
ελέξγεηεο, ηε δηάξθεηα ζεξαπείαο θαη ην αλακελφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα απφθξηζεο
θαηαιήγνπκε πσο ν πιένλ επξένο ρξεζηκνπνηνχκελνο παξεκβαηηθφο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο
απνηειεί ην ECT. Φέξεη πνζνζηά 70% αξρηθήο απφθξηζεο απφ ηηο πξψηεο 6 ζπλεδξίεο αθφκε
(εμαηνκηθεχεηαη ν αξηζκφο αλαιφγσο κε ηε βαξχηεηα ηεο λφζνπ) (Michael J Ward et al,2020).
Τπάξρεη κηα θξίζηκε αλάγθε γηα λέεο ζεξαπείεο γηα TRD . Έρεη θαλεί πσο νη ρακειέο
δφζεηο θεηακίλεο - έλαο αληαγσληζηήο ηνπ ππνδνρέα NMDA - έρνπλ δείμεη ππφζρεζε ηελ
ηαρεία ζεξαπεία αζζελψλ κε TRD (Maurizio F.,2020), ελψ έρεη αξρίζεη ε ρξήζε ηνπ ξηληθνχ
εθλεθψκαηνο εζθεηακίλε – S-ελαληηνκεξέο ηεο θεηακίλεο- πνπ ππφζρεηαη έσο ηψξα θαιχηεξε
δηαρείξηζε ησλ αζζελψλ ζην κέιινλ (Fernanda S Correia-Melo et al, 2018).
Παξφιν πνπ φια απηά ηα έγγξαθα ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζπληνκνγξαθία «TRD» γηα ηελ
αλζεθηηθφηεηα ζηελ θαηάζιηςε, νθείινπκε λα γλσξίδνπκε πσο απηφο νξηζκφο πηζαλφλ λα κελ
είλαη απνδεθηφο απφ ηνπο αζζελείο ή ηελ κε ςπρηαηξηθή θνηλφηεηα.
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Πίλαθαο 1
Κύξηνη παξάγνληεο γηα ηηο
κε θαξκαθνινγηθέο
παξεκβάζεηο

Πεξηγξαθή

Υξήζε
Μέζνο όξνο Γηάξθεηαο

Rtms

Εςτιακι μαγνθτικι διζγερςθ μζςω
του τριχωτοφ τθσ κεφαλισ χωρίσ τθ
χριςθ αναιςκθςίασ
Κατάκλιψθ, μανία, άγχοσ,
ςχιηοφρζνεια, επιλθψία, νόςοσ του
Πάρκινςον
40 ιεπηά θαζεκεξηλά (ζπλήζσο ηηο
θαζεκεξηλέο) γηα 2-6 εβδνκάδεο

ECT

VNS

Πξνθιεηέο επηιεπηηθέο θξίζεηο
κε ρνξήγεζε ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο δηα ηνπ εγθεθαινπ.
Πξνεγείηαη ρνξήγεζε
κπνραιαξσηηθνχ αη
αλαηζζεηηθνχ θαξκάθνπ.

Υεηξνπξγηθά ηνπνζεηεκέλα
ειεθηξφδηα γχξσ απφ ην
αξηζηεξφ πλεπκνλνγαζηξηθφ
λεχξν γηα ηε ξχζκηζε ηεο
δηάζεζεο θαη ηνλ έιεγρν ησλ
επηιεπηηθψλ θξίζεσλ

Κατάκλιψθ, χιηοφρζνεια,
Κατατονία, Μανία
2-3 φορζσ/εβδομάδα, για 3-4
εβδομάδεσ

πλήζεο Γνζνινγία

Αληελδείμεηο

<1-20 Hertz
Παρουςία αγϊγιμων,
ςιδθρομαγνθτικϊν ι άλλων
μαγνθτικϊν ευαίςκθτων μετάλλων
ςτθν κεφαλι ι εντόσ 30 εκατοςτϊν
από το πθνίο επεξεργαςίασ.
Παρουςία εμφυτευμάτων που
ελζγχονται από φυςιολογικά
ςιματα. Αςκενείσ με υψθλό κίνδυνο
επιλθπτικϊν κρίςεων.

millicoulombs

Απμεκέλνο θίλδπλνο επηπινθψλ
ζε αζζελείο κε αζηαζή
θαξδηαθή λφζν, ηζραηκία,
αξξπζκίεο, αηκνξξαγία ή
απμεκέλε ελδνθξάληα πίεζε

Κατάκλιψθ, επιλθψία
30 δεπηεξφιεπηα θάζε 5
ιεπηά,γηα 10 εβδνκάδεο
Έληαζε> 1 milliamperes
(mA), πρλφηεηα 1-145
hertz
Γηκεξήο ή αξηζηεξή εθηνκή
πλεπκνλνγαζηξηθνχ λεχξνπ.
Οη αζζελείο κε εκθπηεχκαηα
δελ πξέπεη λα ιακβάλνπλ
δηαζεξκία βξαρείσλ
θπκάησλ, δηαζεξκία
κηθξνθπκάησλ ή δηαζεξκία
ππεξήρσλ.

Μέζνδνη αληηκεηψπηζεο TRD θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπο

3.2. Δπηζηεκνληθά δεδνκέλα γηα δεηήκαηα ςπρνπαζνινγίαο θαηάζιηςεο επεξεαζκέλεο
από θιεγκνλώδεηο δηαηαξαρέο
Κεληξηθνί θαη πεξηθεξηθνί δείθηεο θιεγκνλήο ζηελ θαηάζιηςε
Ζ θαηάζιηςε έρεη ζπζρεηηζηεί κε θιεγκνλψδεηο δείθηεο απφ ην 1985 (Ader R et
al,1985, Maes M et al,2012, Skaper SD et al,2014).

Μεησκέλνο αξηζκφο εξπζξψλ

αηκνζθαηξίσλ, αηκαηνθξίηε θαη αηκνζθαηξίλεο, απμεκέλνο αξηζκφο δηθηπνεξπξζξνθπηηάξσλ
θαη αιιαγέο ζην κεηαβνιηζκφ ηνπ ζηδήξνπ απνηεινχλ νξηζκέλνη απφ ηνπο ιφγνπο ζπζρέηηζεο
ηεο αλνζνινγηθήο απφθξηζεο. Απηέο νη παξαηεξήζεηο είλαη ζπγθξίζηκεο κε ήδε θαζηεξσκέλνπο
δείθηεο θιεγκνλήο (κεησκέλα επίπεδα αιβνπκίλεο νξνχ θαη ςεπδαξγχξνπ) πνπ είλαη παξφληεο
θαηά ηε δηάξθεηα επεηζνδίσλ θαηάζιηςεο (Maes M et al, 1996).
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Οη έξεπλεο ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο έρνπλ θέξεη επαλάζηαζε σο πξνο ηελ
ηξέρνπζα θαηαλφεζε ηεο θαηάζιηςεο. Δπηδεκηνινγηθέο κειέηεο έρνπλ εληνπίζεη ζπζρεηίζεηο
κεηαμχ θαηάζιηςεο θαη εθθπιηζηηθψλ, θιεγκνλσδψλ, γελεηηθψλ, ιεηηνπξγηθψλ θαη δηαθφξσλ
άιισλ ηχπσλ δηαηαξαρψλ. Απφ ηφηε πνπ ν Smith (Smith RS, 1991) παξνπζίαζε κηα κειέηε
ησλ επηπηψζεσλ ησλ θπηνθηλψλ ζηελ θαηαζιηπηηθή ζπκπεξηθνξά, δηαπηζηψλεηαη πσο ε
αηηηνινγία θαη ε παζνγέλεζε ηεο θαηάζιηςεο πιένλ γίλεηαη ζεκείν έξεπλαο. Σφηε πιένλ ε
πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ επηθεληξψλεηαη ζηε ζπλχπαξμε ηεο θαηάζιηςεο κε αγγεηαθέο θαη
θιεγκνλψδεηο δηαηαξαρέο. Έρνπλ αλαθεξζεί πνιιέο κειέηεο ζε απηνχο ηνπο δεζκνχο θαη
πξνηάζεθαλ πνιινί κεραληζκνί (Patel A, 2013). Δπηπιένλ, έρνπλ ζπζρεηηζηεί θιεγκνλψδεηο
δηαηαξαρέο κε αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά (Dantzer R, 2009, Maes M et al,2012). Χο
απνηέιεζκα απηψλ ησλ επξεκάησλ, θιεγκνλέο θαη ηα κεκνλσκέλα ζπζηαηηθά ηνπο (φπσο
θιεγκνλψδεηο θπηνθίλεο), ζπζρεηηδφκελα γνλίδηα θαη άιινη πνιπκνξθηζκνί, θαζψο θαη ε
επίδξαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ έρνπλ γίλεη ην επίθεληξν κειινληηθψλ εξεπλψλ.
Ζ ζπκπεξηθνξά αζζελείαο, πνπ αλαθέξζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Hart (Hart
BL,1988), ραξαθηεξίδεηαη απφ ππεξζεξκία, ιήζαξγν, χπλν θαη δηαηαξαρέο ηεο φξεμεο,
κεησκέλε πεξηπνίεζε εαπηνχ, πνπ πξνέθπςαλ σο ζπλέπεηα ελφο κνιπζκαηηθνχ εξεζίζκαηνο.
Πνιιά απφ απηά ηα απνηειέζκαηα αξγφηεξα απνδφζεθαλ ζην IL-1, κηα απφ ηηο
πξνθιεγκνλψδεηο θπηνθίλεο πνπ απειεπζεξψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο ινίκσμεο
(Patel A, 2013). Αλαθέξζεθε ζην ίδην πείξακα φηη ε θεληξηθή ρνξήγεζε ελφο αληαγσληζηή
αλέζηεηιε απνηειεζκαηηθά ηα πξναλαθεξζέληα ζπκπεξηθνξηθά απνηειέζκαηα ζε έλα δψν ζην
νπνίν ε IL-1β εγρχζεθε ελδνπεξηηνλατθά. Χζηφζν, ε ππεξζεξκία θαη ε αλαβιεηηθφηεηα ζηε
ζπκπεξηθνξά δελ επεξεάζηεθε (Kent S et al, 1992). Ο Hart ζεκείσζε ηε ζπκπεξηθνξά ηεο
αζζέλεηαο σο εμειηθηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ νξγαληζκψλ πνπ πξνθαινχλ
αζζέλεηεο. Χζηφζν, ε παξαηεξνχκελε ζρέζε κεηαμχ ηεο δηάζεζεο θαη ησλ θιεγκνλσδψλ
αιιαγψλ νδήγεζε ζηελ ππφζεζε φηη κηα ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμχ ησλ θπηνθηλψλ θαη αιιαγψλ
ζηε ζπκπεξηθνξά ππάξρεη, θαη νη πξννπηηθέο ήηαλ ππνζρφκελεο ζην λα δηεπθξηλίζνπλ
πεξαηηέξσ ηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηαζιηπηηθήο αζζέλεηαο.
Σα επεηζφδηα ηεο θαηάζιηςεο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί απφ αχμεζε ζηα επίπεδα
δηαθφξσλ δεηθηψλ θιεγκνλήο, θεληξηθά θαη πεξηθεξηθά . ηα θπηηαξηθά ζπζηαηηθά ηνπ ην
αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα έρεη δείμεη απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο
θπηηάξσλ θαη κεηψζεηο ζε άιια (Irwin M,1999, Cruess DG et al,2005, Evans DL et al,2002 ).
Φπζηθά ηα δνινθνληθά θχηηαξα βξέζεθαλ λα κεηψλνληαη κε επαπμεκέλε απειεπζέξσζε IL-6
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θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζιηπηηθψλ επεηζνδίσλ (Pike JL et al, 2006). Σα επίπεδα ηεο IL-6 θαη ηνπ
παξάγνληα λέθξσζεο φγθνπ (TNF) αλαθέξζεθαλ φηη είλαη πςειφηεξα ζε άηνκα κε θαηάζιηςε
ζε ζχγθξηζε κε κε θαηαζιηπηηθά άηνκα. Δπηπιένλ, ήηαλ δεισκέλν φηη νη ηξεηο
πξνθιεγκνλψδεηο θπηνθίλεο, IL-6, TNF θαη ε IL-1β εκπιέθνληαη ζηελ παζνθπζηνινγία ζηε
ζπγθεθξηκέλε αζζέλεηα (Brebner K et al, 2000).
ηξεο θαη θιεγκνλψδεηο δείθηεο: ξφινο ζηελ θαηάζιηςε
Ζ θιεγκνλή είλαη ε απαξαίηεηε -sine qua non- πξνυπφζεζε ηεο παζνινγίαο, νπφηε
είλαη θαηαλνεηφ πσο νη πξνθιεγκνλψδεηο θπηνθίλεο κπνξεί λα ζπκβάιινπλ ζηελ θαηάζιηςε
ζην πιαίζην ηεο ηαηξηθήο αζζέλεηαο, επνκέλσο δπλεηηθά αληηπξνζσπεχνληαο ην πεληαπιάζην
κεγαιχηεξν επηπνιαζκφ ηεο θαηάζιηςεο ζε άηνκα κε επξεία ζεηξά ηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ
(Alesci S, et al, 2005). Χζηφζν, δελ είλαη ηφζν πξνθαλέο ηη κπνξεί λα νδεγήζεη απμεκέλε
θιεγκνλή ζε αζζελείο κε ΜΚΓ πνπ είλαη πηζαλψο ζσκαηηθά πγηήο. Μηα πηζαλφηεηα είλαη ε
επίδξαζε ηνπ ζηξεο ζηελ αλνζναπφθξηζε.

Πεγή: ¨Cytokines sing the blues: inflammation and the pathogenesis of depression¨-Trends Immunol. 2006
January ; 27(1): 24–31.

Σν ςπρνινγηθφ άγρνο είλαη έλαο θνηλφο παξάγνληαο θηλδχλνπ γηα ηελ αλάπηπμε ΜΚΓ ζε θάζε
δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα πνπ εμεηάδεηαη, θαη ηα πεξηζζφηεξα αξρηθά επεηζφδηα πξνεγνχληαη
απφ έλα αλαγλσξίζηκν ζηξεο (Kendler KS, et al,2000) . πλεπψο, κε ηελ ηδέα φηη ην άγρνο
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κπνξεί λα παξέρεη κηα ζχλδεζε κεηαμχ ηεο θαηάζιηςεο θαη ηεο θιεγκνλήο, φιν θαη
απμαλφκελα δεδνκέλα δείρλνπλ φηη ην ςπρνινγηθφ ζηξεο ελεξγνπνηεί πξνθιεγκνλψδεηο
θπηνθίλεο θαη ηηο νδνχο ζεκαηνδφηεζήο ηνπο ζηελ πεξηθέξεηα θαη ην ΚΝ.
ε εξγαζηεξηαθά δψα, κηα πνηθηιία ςπρνινγηθψλ ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ (π.ρ.
ζπγθξάηεζε, έθζεζε ζε αλνηρηφ πεδίν ή θνηλσληθή απνκφλσζε) απμάλνπλ ηηο ζπγθεληξψζεηο
ησλ πξνθιεγκνλσδψλ θπηνθηλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ IL-1β θαη TNF-α, ζε πεξηνρέο
ηνπ εγθεθάινπ πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε, θαζψο θαη ζηελ πεξηθέξεηα
(Kendler KS, et al,2000). Δπηπιένλ, νη αιιαγέο ζπκπεξηθνξάο πνπ πξνθαινχληαη ζηα
ηξσθηηθά απφ ηελ θνηλσληθή απνκφλσζε κπνξνχλ λα αληηζηξαθνχλ κε ελδνεγθεθαινθνηιηαθή
ρνξήγεζε ηνπ δηαιπηνχ αληαγσληζηή ππνδνρέα IL-1 (IL-1ra) (Pugh CR, et al,1999). Ζ
ελεξγνπνίεζε ηεο πξνθιεγκνλψδνπο θπηνθίλεο θαίλεηαη επίζεο φηη κεζνιαβεί ζε άιιεο
ζρεηηδφκελεο κε ην ζηξεο βηνρεκηθέο αιιαγέο ζηνλ εγθέθαιν. Γηα παξάδεηγκα, απαηηείηαη
TNF-α γηα ηελ παξαγσγή ην κνλνμείδην ηνπ αδψηνπ ζην ΚΝ κεηά ην ζηξεο αθηλεηνπνίεζεο
(Kendler KS, et al,2000), θαη ην IL-1-b έρεη βαζηθφ ξφιν ζηελ αλαζηνιή ηεο έθθξαζεο
λεπξηθνχ απμεηηθνχ παξάγνληα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ εγθέθαιν ζηνλ ηππφθακπν αξνπξαίσλ
κεηά απφ θνηλσληθή απνκφλσζε. χκθσλα κε απηά ηα επξήκαηα είλαη ην γεγνλφο φηη ην άγρνο
θαη ε επαγφκελε απψιεηα λεπξηθψλ θπηηάξσλ ζηα ηξσθηηθά ζπλδέεηαη κε απμεκέλεο
ζπγθεληξψζεηο TNF-α θαη ΝΡ-θΒ (Kendler KS, et al,2000).
ηνπο αλζξψπνπο, ην νμχ άγρνο (π.ρ. εξγαζηεξηαθά πξνθιεηφ ζηξεο) θαη ην ρξφλην
άγρνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έιιεηςεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο - ππνζηήξημεο) έρνπλ
ζπζρεηηζηεί κε απμεκέλε παξαγσγή ή / θαη απειεπζέξσζε ησλ πξνθιεγκνλσδψλ θπηνθηλψλ
θαη κε κεηψζεηο ζηηο αληηθιεκνλσδψλ θπηνθηλψλ φπσο ε IL-10 (Raison CL.et al, 2006).
Σν IL-6 έρεη πξνηαζεί λα είλαη θεληξηθφ ζηηο ζπζηεκαηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ
ςπρνινγηθνχ ζηξεο, κεζνιαβψληαο ζηξεο κέζσ ηνπ άμνλα ππνζαιάκνπ-ππφθπζεοεπηλεθξηδίσλ (HPA) θαη θαηερνιακηλψλ πνπ νδεγνχλ ζε αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε,
αλσκαιίεο πήμεσο θαη ελδνζειηαθή δπζιεηηνπξγία (Carvalho LA et al, 2015, McInnis CM et
al, 2014). Οκνίσο, ε θαηάζιηςε έρεη ζπζρεηηζηεί κε ζπζηεκαηηθέο αζζέλεηεο πνπ ζπλεπάγεηαη
πξφθιεζε πξνθιεγκνλψδνπο θαηάζηαζεο. Γηα παξάδεηγκα, ηα επίπεδα ηεο IL – 6 έρεη
δηαπηζησζεί φηη απμάλνληαη κε ηελ ειηθία (Ershler WB et al, 2000) θαη ζρεηίδνληαη κε ηε
γλσζηηθή επεκεξία. Παξαηεξήζεθε πσο ρξφλην απξφβιεπην ζηξεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη
κείσζε ηεο θηλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (θαηαζιηπηηθή ζπκπεξηθνξά), θαζψο θαη επλνεί ηελ
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αζεξνζθιήξσζε

κέζσ

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο

ηεο

ηεο

ελεξγνπνίεζεο

C-αληηδξψζαο

δηαθφξσλ

πξσηεΐλεο

(CRP),

δεηθηψλ
IL-6

θαη

θιεγκνλήο,
απμεκέλεο

ζπγθεληξψζεηο αγγεηαθψλ θπηηάξσλ κφξην πξνζθφιιεζεο 1 θαη κφξην δηαθπηηαξηθήο
πξνζθφιιεζεο (Zhang T et al, 2010). Γηαπηζηψζεθαλ απμήζεηο ζηα επίπεδα πξσηετλψλ νμείαο
θάζεο

ελψ νη πξσηεΐλεο νμείαο θάζεο κεηψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο επεηζνδίνπ

θαηάζιηςεο, πνπ ππνδειψλεη φηη ε θαηάζιηςε μεθηλά κηα θιεγκνλψδε απφθξηζε ζην ζψκα. Σν
θνηλσληθφ άγρνο ζηνλ άλζξσπν έρεη απνδεηρζεί φηη πξνθαιεί αχμεζε ζηα θπθινθνξνχληα
επίπεδα ηεο

IL-6, κε απνηέιεζκα ηειηθά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνλ άμνλα HPA θαη ηηο

κεηαβνιηθέο ηνπ ζπλέπεηεο, φπσο ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο θαη ε ζηεθαληαία λφζνο (Yudkin JS
et al, 1999). Παξαηεξήζεθε ε IL-6 λα απμάλεηαη ζην πιάζκα θαη ην εγθεθαινλσηηαίν πγξφ
(CSF) ζε αζζελείο κε δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο (Baker DG et al, 2001).
Φιεγκνλψδεηο αιιαγέο έρνπλ επίζεο αλαθεξζεί κε ζπλέπεηα κε ηελ έθζεζε ζε ζχληνκεο
ρξνληθέο πεξηφδνπο άγρνπο. Σν νμχ άγρνο έρεη ζπζρεηηζηεί κε αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο IL-1β
ζε αξνπξαίνπο (Nguyen KT et al, 1998). Δπηπιένλ, αζζελείο κε νμεία θαηάζιηςε θαη
πξνεγνπκέλσο κε ζεξαπεπκέλνη αζζελείο βξέζεθαλ λα έρνπλ πςειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο
πξνθιεγκνλψδνπο θπηνθίλεο, IL-1β ζην CSF (Levine J et al, 1999).
Μηα αλάιπζε κηθξνζπζηνηρηψλ DNA ηνπ γεξάζθνληνο εγθεθάινπ δεκηνχξγεζε έλα
πξνθίι έθθξαζεο γνληδίνπ πνπ ππνδειψλεη ηε ζήκαλζε θιεγκνλψδνπο έθθξαζεο, νμεηδσηηθφ
ζηξεο θαη κεησκέλε λεπξσληθή πιαζηηθφηεηα θαη λεπξνηξνθηθή ππνζηήξημε (Prolla TA,2002).
ε απηήλ ηελ αλάιπζε ζην ήκηζχ ηνπο απηά ηα γνλίδηα πνπ ξπζκίζηεθαλ κε ηελ ειηθία
βξέζεθε λα ζρεηίδνληαη κε θιεγκνλψδεηο κεζνιαβεηέο. Ζ ππεξθηλεηηθφηεηα ηνπ άμνλα HPA
είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα θαη επζχλεηαη γηα ηηο αιιαγέο ζην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα.
Μηα κειέηε, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 16 γπλαίθεο πνπ ππέθεξαλ απφ ΜΚΓ θαη 16
πγηή άηνκα ειέγρνπ, δηαπίζησζε φηη ε βαζηθή ζπγθέληξσζε ηεο θνξηηδφιεο ήηαλ ζεκαληηθά
πςειφηεξε ζε άηνκα κε θαηάζιηςε ζε ζρέζε κε ην πνζνζηφ ησλ ππνθεηκέλσλ ειέγρνπ (Choi
SH et al, 1998). Έηζη, ε θεληξηθή θαη πεξηθεξεηαθή θιεγκνλή έρνπλ ηεθκεξησζεί σο ζρεηηθέο
παξάκεηξνη γηα αιιαγέο ζηε δηάζεζε.
Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη ε επαγφκελε απφ ην ζηξεο ελεξγνπνίεζε ησλ πξνθιεγκνλσδψλ
θπηνθηλψλ κπνξεί λα παξέρεη επίγλσζε ησλ κεηψζεσλ ζηηο επίθηεηεο αλνζνινγηθέο
αληηδξάζεηο πνπ βξέζεθαλ ηφζν ζην άγρνο φζν θαη ζηελ θαηάζιηςε. Γηα παξάδεηγκα, νη
πξνθαινχκελεο απφ ην ζηξεο κεηψζεηο ζηηο αληηδξάζεηο αληηζσκάησλ IgM θαη IgG ζε
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αλνζνπνίεζε κε αηκνθπαλίλε βξέζεθε λα εμαζζελεί ζεκαληηθά φηαλ νη αξνπξαίνη ππέζηεζαλ
πξνθαηεξγαζία κε IL-1ra . πλδπάδνληαο δεδνκέλα πνπ ππνδειψλνπλ φηη ν TNF-α κπνξεί λα
δηαηαξάζζεη ζεκαληηθά ηε ζεκαηνδφηεζε Σ-θπηηάξσλ, απηά ηα επξήκαηα ππνδειψλνπλ φηη ε
ππεξβνιηθή ελεξγνπνίεζε ηεο έκθπηεο αλνζναπφθξηζεο κεηά ην άγρνο θαη θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο θαηάζιηςεο κπνξεί λα έξζεη ζε βάξνο ηεο κεησκέλεο θπηηαξηθήο θαη ρεκηθήο
αλνζναπφθξηζεο πνπ απνθηήζεθε (Raison CL.et al, 2006).
Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηξεο κπνξεί λα πξνάγεη ηελ παξαγσγή θπηνθίλεο
κέζσ πνιιψλ κεραληζκψλ. Παξά ηελ θαηαζηνιή νξηζκέλσλ αλνζνινγηθψλ δηεξγαζηψλ θαη
ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ζπκπαζεηηθψλ, ην λεπξηθφ ζχζηεκα έρεη ζπλδεζεί ζε αξθεηέο κειέηεο
κε ηελ πξνθιεγκνλψδε ελεξγνπνίεζε ζηελ πεξηθέξεηα, ε νπνία κπνξεί, κε ηε ζεηξά ηεο, λα
επεξεάζεη θιεγκνλψδεηο δηεξγαζίεο ζην ΚΝ (Raison CL et al, 2003). Γηα παξάδεηγκα,
εκθαλίδεηαη επαγφκελε απφ ην ζηξεο ελεξγνπνίεζε ηνπ ΝΡ-θΒ ζε κνλνπχξελα θχηηαξα
πεξηθεξηθνχ αίκαηνο λα εμαξηάηαη απφ ηε λνξεπηλεθξίλε θαη λα κπνξεί λα αθπξσζεί κε
απνθιεηζκφ α1-αδξελνυπνδνρέα . Παξνκνίσο, ε δηέγεξζε ηνπ β-αδξελνυπνδνρέα έρεη
απνδεηρζεί φηη απμάλεη ηελ γνληδηαθή έθθξαζε θαη παξαγσγή πξσηετλψλ TNF-α, IL-1β θαη IL6 ζε θχηηαξα κπνθαξδίνπ , θαη ρξφληα ρνξήγεζε β-απνθιεηζηψλ κεηψλεη ηα επίπεδα ηεο IL-6
ζην πιάζκα ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπκπησκαηηθή βειηίσζε αζζελείο κε ζπκθνξεηηθή θαξδηαθή
αλεπάξθεηα (Mayer B, et al.2005). Ζ θνιπηθή απφζπξζε ζε απφθξηζε ζην ζηξεο κπνξεί επίζεο
λα πξνάγεη ηε θιεγκνλή, δεδνκέλεο ηεο απφδεημεο φηη ε θνιπηθή δξαζηεξηφηεηα αλαζηέιιεη
ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ NFkB (θαη ηελ απειεπζέξσζε ηνπ TNF-α απφ καθξνθάγα) κέζσ
ρνιηλεξγηθήο ζεκαηνδφηεζεο κέζσ ηεο α-7 ππνκνλάδαο ηνπ ππνδνρέα ληθνηηληθήο
αθεηπινρνιίλεο (Pavlov VA et al, 2005). Πξάγκαηη, κεησκέλνο θνιπηθφο ηφλνο, φπσο
εθδειψλεηαη απφ κεησκέλε κεηαβιεηφηεηα ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ, έρεη ζπζρεηηζηεί κε
απμεκέλνπο θιεγκνλψδεηο δείθηεο ζηηο γπλαίθεο κε ζηεθαληαία λφζν (Raison CL.et al, 2006)..
Σν άγρνο θαη ε θαηάζιηςε έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε κεησκέλε κεηαβιεηφηεηα ηνπ θαξδηαθνχ
ξπζκνχ . Σέινο, ην ρξφλην ζηξεο πξνάγεη ηελ αλάπηπμε αλζεθηηθφηεηαο ζε γιπθνθνξηηθνεηδή,
ε νπνία έρεη ζπζρεηηζηεί κε απμεκέλε παξαγσγή θπηνθίλεο θαη ην νπνίν ζα κπνξνχζε επίζεο
λα απειεπζεξψζεη ην ζπκπαζεηηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα απφ ηνλ αλαζηαιηηθφ έιεγρν, πεξαηηέξσ
πξνψζεζεο ηεο θιεγκνλψδνπο ελεξγνπνίεζεο (Raison CL et al, 2003).
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πζρέηηζε ΜΚΓ κε θιεγκνλψδεηο κεηαβνιέο
Μειέηεο αλαθέξνπλ ζηαζεξά φηη νκάδεο αηφκσλ κε κείδνλα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή
(MDD) θαηαδεηθλχνπλ απμεκέλα επίπεδα κηαο πνηθηιίαο πεξηθεξηθψλ θιεγκνλσδψλ
βηνδεηθηψλ ζε ζχγθξηζε κε νκάδεο αηφκσλ ρσξίο θαηάζιηςε. Απηά ηα επξήκαηα εξκελεχνληαη
ζπρλά κε ην λφεκα πσο ε ΜΚΓ, αθφκε θαη ζε ηαηξηθά πγηή άηνκα, κπνξεί λα πεξηγξάθεη ή
αθφκα θαη λα πεξηγξάθεηαη σο κηα θιεγκνλψδεο θαηάζηαζε (Raison C et al, 2011).
Πξηλ απφ δέθα ρξφληα, ε ηδέα φηη νη θιεγκνλψδεηο δηεξγαζίεο κπνξεί λα ζπκβάινπλ
ζηελ αλάπηπμε ηεο ΜΚΓ ήηαλ απφ κφλε ηεο ηφζν λέα πνπ ζα κπνξνχζε (θαη ην έθαλε) λα
ππνζηεξίμεη νιφθιεξα ζρφιηα θαη εθηηκήζεηο. Αληίζεηα, κηα ηξέρνπζα αλαδήηεζε Medline
απνθάιπςε 37 άξζξα θξηηηθήο δεκνζηεπκέλα απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009 πνπ ζρεηίδνληαη
εηδηθά κε ζπζρεηίζεηο κεηαμχ θαηάζιηςεο ή ζεξαπεία θαηάζιηςεο θαη αλνζνινγηθψλ
θιεγκνλσδψλ παξαγφλησλ (Raison C et al, 2011).
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Δίλαη άμηα αλαδήηεζεο ε ζπκβνιή ησλ θιεγκνλσδψλ δηεξγαζηψλ ζηελ πιεηνςεθία ή
θαη κφλν ζε έλα ππνζχλνιν θαηαζιηπηηθψλ παξνπζηάζεσλ, ελψ ηα παξαθάησ δεδνκέλα
έξρνληαη γηα λα εληζρχζνπλ ηελ ππφζεζε απηή. Αξρηθά, απηφ πνπ πξαγκαηηθά αλαθέξνπλ νη
κειέηεο είλαη φηη θαηά κέζν φξν, ε κέζε ηηκή γηα έλαλ πίλαθα θιεγκνλσδψλ κεζνιαβεηψλ
ηείλεη λα είλαη πςειφηεξε ζε θαηαζιηπηηθέο νκάδεο απφ φ, ηη ζε νκάδεο κε άηνκα ρσξίο
θαηάζιηςε. ε νξηζκέλεο κειέηεο, απηή ε αχμεζε ηνπ κέζνπ φξνπ είλαη αλεμάξηεηε απφ
άιινπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απμεκέλε θιεγκνλή, φπσο δείθηεο κάδαο ζψκαηνο θαη
θχιν. ε άιιεο κειέηεο, ε δηαθνξά κεηαμχ θαηαζιηπηηθψλ θαη κε θαηαζιηπηηθψλ νκάδσλ
εμαθαλίδεηαη φηαλ ιακβάλνληαη ππφςε απηνί νη ηχπνη παξαγφλησλ (πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο
ππεξεθπξνζσπνχληαη ζηελ θαηάζιηςε) (Howren MB et al, 2009). Καηά δεχηεξνλ, νη απμήζεηο
ησλ πξνθιεγκνλσδψλ θπηνθηλψλ θαη άιισλ θιεγκνλσδψλ ζηνηρείσλ πνπ παξαηεξνχληαη ζε
νκάδεο θαηαζιηπηηθψλ αηφκσλ είλαη κεησκέλεο ζε ζρέζε κε ηηο απμήζεηο πνπ ζπλήζσο
παξαηεξνχληαη ζε απηνάλνζεο ή κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο, κε κέζεο ηηκέο θαηάζιηςεο ζπλήζσο
φρη ππεξβαίλνληαο δχν έσο ηξεηο θνξέο ηηο ηηκέο πνπ βξέζεθαλ ζε πγηείο νκάδεο ειέγρνπ.
πλεπψο, νη κέζεο ηηκέο γηα θιεγκνλψδεηο δείθηεο ζε νκάδεο θαηάζιηςεο είλαη ζπλήζσο ζηελ
«θπζηνινγηθή» πεξηνρή φηαλ έρνπλ ηεζεί ηέηνηνη θαλφλεο, φπσο ζπκβαίλεη κε ην CRP (Pasco
JA et al, 2010). Με απηφλ ηνλ ηξφπν, θαίλεηαη ε ζρέζε κεηαμχ θαηάζιηςεο θαη απμεκέλεο
θιεγκνλήο είλαη ζπληξηπηηθή. πσο απνδεηθλχεηαη, ε θαηάζιηςε απέρεη πνιχ απφ ην λα είλαη
κηα θαηάζηαζε πνπ λα ραξαθηεξίδεηαη απφ αμηφπηζηε - αιιά ζπρλά ειαθξά απμεκέλε θιεγκνλψδε δξαζηεξηφηεηα. Σαπηφρξνλα, νη αζζέλεηεο κε ελδείμεηο ζρεηηθά απμεκέλεο
θιεγκνλψδνπο

ζεκαηνδφηεζεο

πεξηιακβάλνπλ

θαξδηαγγεηαθέο

παζήζεηο,

εγθεθαιηθφ

επεηζφδην, θαξθίλνο, δηαβήηεο θαη άλνηα. Αληίζεηα, αθφκε θαη κηθξέο απμήζεηο ηεο θιεγκνλήο
- φπσο παξαηεξνχληαη ζηελ θαηάζιηςε - είλαη αξθεηέο γηα λα πξνβιέςνπλ πηζαλή κειινληηθή
αλάπηπμε θαη πνξεία ηεο λφζνπ.

Σέινο, έλα ηξίην ζεκείν- δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ

θαηαλφεζε ηεο θχζεο κεηαμχ θιεγκνλήο θαη θαηάζιηςεο- είλαη νη ηηκέο γηα θάζε δεδνκέλν
θιεγκνλψδε δείθηε πνπ πάληα αιιειεπηθαιχπηνληαη κεηαμχ νκάδσλ θαηαζιηπηηθψλ θαη κε
θαηαζιηπηηθψλ αηφκσλ, αλεμάξηεηα απφ ην πφζν πςειφηεξε είλαη ε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε
ζηελ νκάδα θαηάζιηςεο. Δπνκέλσο, δελ είλαη πξσηάθνπζην γηα ηελ πςειφηεξε ηηκή ζε
νπνηαδήπνηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε λα είλαη ζηελ νκάδα ρσξίο θαηάζιηςε θαη ε ρακειφηεξε
ηηκή λα είλαη ζηελ νκάδα θαηάζιηςεο. Σν πην ζεκαληηθφ, επίζεο, είλαη φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ
ηεο θαηαζιηπηηθήο νκάδαο ζε νπνηαδήπνηε εθαξκνζκέλε κειέηε ζα έρεη ηηκέο παξφκνηεο κε
απηέο ηεο κε θαηαζιηπηηθήο νκάδαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αθφκε θαη αλ θαη νη ηηκέο ηείλνπλ
λα θαηαλέκνληαη νκνηφκνξθα ζε νιφθιεξν ην εχξνο θαη ζηηο δχν νκάδεο, θαηαζιηπηηθνχο θαη
κε πιεζπζκνχο, ζπλήζσο πεξίπνπ ην έλα ηξίην ηεο νκάδαο θαηάζιηςεο έρνπλ ηηκέο πνπ είλαη
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ζαθψο πςειφηεξεο απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ ρσξίο ςπρνπηεζηηθά θαη ζπλεπαγφκελα
θαηαζιηπηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σν παξαπάλσ δεδνκέλν είλαη ππεχζπλν γηα ηε δηαπίζησζε φηη ε
θαηάζιηςε ζρεηίδεηαη κε απμεκέλε θιεγκνλή (Dowlati Y et al, 2010).
Απφ ηε κία πιεπξά, ε ζρέζε κεηαμχ ηεο θαηάζιηςεο θαη ηεο απμεκέλεο θιεγκνλήο
κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο πηζαλέο, έηζη ψζηε νπνηνδήπνηε άηνκν κε θαηάζιηςε έρεη ηέηνηνθαη-ηφζν απμεκέλν θίλδπλν λα απμήζεη θιεγκνλψδεηο δείθηεο ζε ζχγθξηζε κε θάπνηνλ ηεο
ίδηαο ειηθίαο θαη θχινπ ρσξίο θαηάζιηςε. Χζηφζν, απηφο ν ηξφπνο ζθέςεο - ελψ είλαη
απνιχησο

λφκηκνο

-

θαίλεηαη

θάπσο

αλεπαξθήο

επί

εδάθνπο

θαηαζιηπηηθήο

ζπκπησκαηνινγίαο, δηφηη φπσο πξναλαθέξζεθε, άιινηε νη αζζελείο θέξνπλ απμεκέλεο ηηκέο
δεηθηψλ θαη άιινηε φρη. Απφ απηή ηελ πξννπηηθή, θαίλεηαη πην ινγηθφ λα αλαξσηηφκαζηε αλ
άηνκα κε απμεκέλε θιεγκνλή αληηπξνζσπεχνπλ έλαλ βηνινγηθά ζρεηηθφ «ππνηχπν» ηεο
θαηάζιηςεο ζηελ νπνία νη αλνζνπνηεηηθέο θαη αλνζνινγηθέο δηαδηθαζίεο ζρεηίδνληαη ηδηαίηεξα
κε ηελ αλάπηπμε αζζελεηψλ.
Γηα λα είλαη απηφο ν «θιεγκνλψδεο ππφηππνο» νληνινγηθά έγθπξνο, θιεγκνλψδεηο
δηακεζνιαβεηέο — κφλνη ή ζε ζπλδπαζκφ - πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη ηθαλφ λα πξνθαινχλ
θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα θαη ζηηο ζπγθεληξψζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζε πξαγκαηηθνχο
αζζελείο κε θαηάζιηςε. Απηή ε θιεγκνλψδεο ελεξγνπνίεζε αμηφπηζηα παξάγεη έλα
θαηαζιηπηηθφ ζχλδξνκν κε ηζρπξή νκνινγία κε ηδηνπαζή MΚΓ ζε πνιιέο κειέηεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ ζεξαπεία κε ηληεξθεξφλε (IFN) -α σο πεγή ρξφληαο έθζεζεο ζε θπηνθίλεο
(Capuron L et al,2009, Raison CL et al,2005). ε πςειέο δφζεηο ζεξαπείαο κε ηληεξθεξφλε, ην
50% ησλ αζζελψλ ρσξίο θαηάζιηςε πξηλ απφ ηε ζεξαπεία πνπ κπνξνχζαλ λα πιεξνχλ ηα
θξηηήξηα γηα ΜΚΓ εληφο 3 κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο θαη πνιχ πςειφηεξν πνζνζηφ
- ίζσο 90% ή πεξηζζφηεξν - ζα εκθαλίζνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα ή δχν ζεκαληηθά θαηαζιηπηηθά
ζπκπηψκαηα (κε ηελ πην ζπρλή, ηελ θφπσζε) (Capuron L et al, 2002). πλεπψο, κε επίθεληξν
θιεγκνλήο ζε απηφ ην κνληέιν, ζε μερσξηζηέο κειέηεο, ε επαγφκελε απφ IFN-α απμεζε ζηελ
IL-6 θαη ηε ζεκαηνδφηεζε ηνπ παξάγνληα λέθξσζεο φγθνπ (TNF) -α νδεγνχλ ηαπηφρξνλα ζε
ππξνδφηεζε ή αλαδσπχξσζε θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ (Prather AA et al, 2009).
Έλα ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα ηεο ζεξαπείαο κε έλα μερσξηζηφ πεξηνξηζκφ ηεο
ζεξαπείαο κε IFN-α είλαη φηη φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο, πξνθαιεί
αχμεζε ηεο θπηνθίλεο, ε θπηνθίλε ρνξεγείηαη ζε παξαπάλσ απφ ην θπζηνινγηθφ δφζεηο πνπ
δχλαηαη λα θέξνπλ απνηειέζκαηα ζρεηηδφκελα κε ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ επηπέδσλ ησλ
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θιεγκνλσδψλ δεηθηψλ πνπ θαίλεηαη λα παξαηεξείηαη ζηα ηαηξηθά πγηή άηνκα κε ΜΚΓ.
Γεδνκέλεο ηεο πηζαλήο εγθπξφηεηαο απηήο ηεο αλεζπρίαο, είλαη αμηνζεκείσην φηη πνιχ πην
κέηξηα βξαρππξφζεζκα αλνζνπνηεηηθά εξεζίζκαηα (π.ρ. δφζε ιηπνπνιπζαθραξίηε, εκβφιην γηα
ηχθν) έρνπλ απνδνζεί επαλεηιεκκέλα γηα ηα ζπλαηζζεκαηηθά ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο /
άγρνπο, αθφκε θαη αλ δελ επαξθνχλ γηα λα πξνθαιέζνπλ ΜΚΓ (Wright CE et al,2005,
Eisenberger NI et al, 2010) Απηέο νη κειέηεο παξέρνπλ επίζεο ζπγθιίλνπζα ηζρχ γηα ηε ρξήζε
ηνπ IFN-α σο πξφηππν ζχζηεκα γηα ηελ θαηάζιηςε πνπ πξνθαιείηαη απφ θπηνθίλε, δεδνκέλνπ
φηη ηα κέηξηα αλνζνπνηεηηθά εξεζίζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αιιαγέο απφδνζεο ζηε
ιεηηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ εγθεθάινπ είλαη παξφκνηα κε απηά πνπ παξαηεξήζεθαλ κεηά
απφ ρξφληα ζεξαπείαο κε IFN-α [Eisenberger NI et al, 2010, Harrison NA et al, 2009).
Γχν πξφζζεηεο απνδείμεηο πξνζδίδνπλ αμηνπηζηία ζηελ πηζαλφηεηα φηη ηα απμεκέλα
επίπεδα θιεγκνλσδψλ βηνδεηθηψλ πνπ παξαηεξνχληαη ζε νξηζκέλνπο αζζελείο κε ΜΚΓ
κπνξεί λα ζπκβάιινπλ ζηελ παζνθπζηνινγία ζε απηήλ ηελ θαηαζιηπηηθή ππννκάδα. Πξψηνλ,
πξφζθαηεο κειέηεο έρνπλ αλαθέξεη φηη αθφκε θαη ηα ήπηα απμεκέλα επίπεδα CRP θαη IL-6
πξνβιέπνπλ αλεμάξηεηα ηελ επαθφινπζε αλάπηπμε θαηάζιηςεο γηα κηα δεθαεηία ή
πεξηζζφηεξν, αθφκε θαη ζε άηνκα πνπ δελ έρνπλ ηξέρνλ ή παξειζνληηθφ ηζηνξηθφ θαηάζιηςεο
θαηά ηνλ ρξφλν ηεο αλνζνινγηθήο δνθηκαζίαο (Gimeno D et al, 2008). Αληίζεηα, ηα βαζηθά
επίπεδα ηεο θαηάζιηςεο δελ πξνβιέπνπλ αχμεζε ησλ θιεγκνλσδψλ βηνδεηθηψλ θαηά ηελ
ζπλερή παξαθνινχζεζε (Gimeno D et al, 2008), ππνδειψλνληαο έηζη φηη ε ζπρλά
παξαηεξνχκελε ζρέζε κεηαμχ θιεγκνλήο θαη θαηάζιηςεο κπνξεί λα εμεγεζεί θαιχηεξα απφ
έλα αηηηψδεο βέινο πνπ εθηείλεηαη απφ ηε θιεγκνλή έσο ηελ θαηάζιηςε θαη αληηζηξφθσο. Δάλ
νη θιεγκνλψδεηο δηεξγαζίεο ζπκβάιινπλ ζηελ παζνγέλεζε ηεο λφζνπ, ζα κπνξνχζε θαλείο λα
ηηο πξνβιέςεη σο γλσζηνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ΜΚΓ θαη ζα έπξεπε επίζεο λα ηηο
ζπζρεηίζεη κε απμεκέλα επίπεδα θιεγκνλσδψλ βηνδεηθηψλ. Γειαδή, φηη κηα απιή θπζηνινγηθή
δηαδηθαζία - θιεγκνλή - κπνξεί λα είλαη κηα θνηλή νδφο κε ηελ νπνία νη παξάγνληεο ηεο
δηαδηθαζίαο λα πξνθαινχλ θίλδπλν. Πεξηζζφηεξεο άκεζεο απνδείμεηο γηα απηήλ ηελ
πηζαλφηεηα πξνέξρνληαη απφ κηα κειέηε ηνπ Capuron θαη ησλ ζπλαδέιθσλ (2008), νη νπνίνη
παξαηήξεζαλ φηη ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ θαη ηεο θαηάζιηςεο ελ κέξεη
αληηζηνηρνχζαλ ζε απμεκέλεο ζπγθεληξψζεηο ζην πιάζκα ησλ IL-6 θαη CRP.
Αλ θαη ηα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνληαη εθαξκφδνληαη ζίγνπξα ζχκθσλα κε ηελ
πηζαλφηεηα νη θιεγκνλψδεηο δηεξγαζίεο λα ζπκβάιινπλ κφλν κε ζεκαληηθφ ηξφπν ζηελ
παζνγέλεζε ηεο ΜΚΓ ζην ππνζχλνιν ησλ αζζελψλ κε ελδείμεηο θιεγκνλήο, ηίπνηα δελ έρεη
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παξνπζηαζηεί λα επηβεβαηψλεη άκεζα απηήλ ηελ ππφζεζε. Μηα ηέηνηα επηβεβαίσζε ζα
απαηηνχζε απφδεημε φηη κφλν άηνκα κε θαηάζιηςε κε απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα ζε
θιεγκνλψδεηο νδνχο κείσζαλ ηα ζπκπηψκαηά ηνπο φηαλ απηά κπινθαξίζηεθαλ. Αθφκε θαη
πην πεηζηηθή ζα ήηαλ ε επίδεημε κηαο γξακκηθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ επίπεδσλ θιεγκνλσδψλ
βηνδεηθηψλ θαη ηεο ζπκπησκαηηθήο αληαπφθξηζεο ζε αληηθιεγκνλψδε παξέκβαζε, φπσο ε
ρνξήγεζε ελφο αληαγσληζηή θπηνθίλεο. Δμ φζσλ γλσξίδνπκε, κφλν κηα κειέηε έρεη αλαθέξεη
ηέηνηα δεδνκέλα. Οη Persoons et al. (2005) δηαπίζησζε φηη άηνκα κε λφζν ηνπ Crohn θαη ΜΚΓ
πνπ εκθάληζαλ χθεζε ζηα ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο κεηά απφ έγρπζε ηνπ TNF-α αληαγσληζηή
infliximab είρε πςειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο CRP ζην πιάζκα πξν ζεξαπείαο απφ φ, ηη ηα άηνκα
κε λφζν ηνπ Crohn θαη ΜΚΓ πνπ δελ θαηάθεξαλ λα επηηχρνπλ χθεζε.

Ο ξφινο ηεο CRP θαη παξάγσγα- Αλαζθφπεζε
Ζ C-αληηδξψζα πξσηεΐλε είλαη κηα γιπθνπξσηεΐλε νμείαο θάζεο, κηα πξσηεΐλε
πιάζκαηνο πνπ αλαθαιχθζεθε αξρηθά ην 1930 απφ ηνπο Tillet θαη Francis, ελψ εξεπλνχηαλ
ζηνπο νξνχο ησλ αζζελψλ πνπ έπαζραλ απφ ην νμχ ζηάδην ηεο κφιπλζεο απφ πλεπκνληφθνθθν,
κε ηελ πξψηε νλνκαζία ηεο λα πξνέξρεηαη απφ ηελ αληίδξαζή ηνπ κε θάςνπια (C) πνιπζαθραξίηεο ηνπ Pneumococcus (Tillet WS et al,1930) . Παξνπζία αζβεζηίνπ, ε CRP
δεζκεχεηαη κε πνιπζαθραξίηεο φπσο ε θσζθνρνιίλε (PCh) ζε κηθξννξγαληζκνχο θαη
ελεξγνπνηεί ηελ θιαζηθή νδφ ζπκπιεξψκαηνο ηεο έκθπηεο αλνζίαο ελεξγνπνηψληαο ην C1q
(Volanakis JE et al, 2001). Ζ CRP έρεη πνιιά νκφινγα, είλαη κέινο ηεο νηθνγέλεηαο
πεληξαμίλεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη άιια δνκηθά ζρεηηδφκελα κφξηα φπσο ην ακπινεηδέο Α ηνπ
νξνχ (Gewurz H et al, 1982). Ζ κεηαγξαθηθή επαγσγή ηνπ γνληδίνπ CRP ζπκβαίλεη θπξίσο
ζηα θχηηαξα ζην ήπαξ ζε απφθξηζε ζε απμεκέλα επίπεδα θιεγκνλσδψλ θπηνθηλψλ, εηδηθά
ζηελ ηληεξιεπθίλε-6 (IL-6) (Boras E et al, 2014).
Ζ C-αληηδξψζα πξσηεΐλε εκθαλίδεη απμεκέλε έθθξαζε θαηά ηε δηάξθεηα
θιεγκνλσδψλ θαηαζηάζεσλ φπσο ε ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα, νξηζκέλεο θαξδηαγγεηαθέο
παζήζεηο θαη κνιχλζεηο. Χο πξσηεΐλε νμείαο θάζεο, ε ζπγθέληξσζε CRP ζην πιάζκα
απνθιίλεη θαηά ηνπιάρηζηνλ 25% θαηά ηε δηάξθεηα θιεγκνλσδψλ δηαηαξαρψλ (Gabay C et
al,1999). Οη πςειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο CRP βξίζθνληαη ζηνλ νξφ, κε νξηζκέλεο βαθηεξηαθέο
ινηκψμεηο λα απμάλνπλ ηα επίπεδα έσο θαη 1.000 θνξέο (Thompson D et al, 1999). Χζηφζν,
φηαλ ηειεηψλεη ην εξέζηζκα, νη ηηκέο CRP κεηψλνληαη εθζεηηθά ζε δηάζηεκα 18-20 σξψλ,
θνληά ζηνλ ρξφλν εκηδσήο ηεο CRP (Ridker PM,2003). Σα επίπεδα CRP ζην πιάζκα
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απμάλνληαη απφ πεξίπνπ 1 κg / mL ζε πάλσ απφ 500 κg / mL εληφο 24-72 σξψλ απφ ζνβαξή
βιάβε ηζηνχ φπσο ηξαχκα θαη πξννδεπηηθφ θαξθίλν ( Ciubotaru I et al, 2005). Ζ IL-6
αλαθέξεηαη φηη είλαη ν θχξηνο επαγσγέαο ηεο έθθξαζεο γνληδίνπ CRP, κε ηελ IL-1 λα εληζρχεη
ην απνηέιεζκα (Szalai AJ et al, 1998). Χζηφζν, παξφιν πνπ ε IL-6 είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ
επαγσγή γνληδίνπ CRP, δελ αξθεί λα επηηεπρζεί απηφ κφλν ηνπ (Weinhold B et al, 1997).
Ζ CRP παξάγεηαη σο πξσηεΐλε, πνπ νλνκάδεηαη θπζηθή CRP (nCRP), ε νπνία κπνξεί
λα απνζπλδεζεί αλεπαλφξζσηα ζε ζέζεηο θιεγκνλήο θαη κφιπλζεο ζε πέληε μερσξηζηά
κνλνκεξή, πνπ νλνκάδνληαη κνλνκεξή CRP (mCRP). Σν CRP ζπληίζεηαη θπξίσο ζηα θχηηαξα
ηνπ ήπαηνο θαη απφ θχηηαξα ιείνπ κπφο, καθξνθάγα, ελδνζειηαθά θχηηαξα, ιεκθνθχηηαξα
θαη ιηπνθχηηαξα. ηνηρεία κειεηψλ δείρλνπλ φηη ηα νηζηξνγφλα κε ηε κνξθή ζεξαπείαο
αληηθαηάζηαζεο νξκνλψλ επεξεάδνπλ ηα επίπεδα CRP ζηνπο ειηθησκέλνπο. Έρνληαο
παξαδνζηαθά ρξεζηκνπνηεζεί σο δείθηεο ινίκσμεο θαη θαξδηαγγεηαθψλ επεηζνδίσλ, ππάξρνπλ
πιένλ απμεκέλεο ελδείμεηο φηη ε CRP παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζε θιεγκνλψδεηο δηεξγαζίεο θαη
απνθξίζεηο μεληζηψλ ζε ινίκσμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νδνχ ζπκπιεξψκαηνο, ηεο
απφπησζεο, ηεο θαγνθπηηάξσζεο, ηεο απειεπζέξσζεο ληηξηθνχ νμεηδίνπ (ΝΟ) θαη ηεο
παξαγσγήο ησλ θπηνθηλψλ, ηδηαίηεξα ηεο IL-6 θαη ηνπ TNF-a. ε αληίζεζε κε ηηο πην
πξφζθαηεο δεκνζηεχζεηο, ηα επξήκαηα ηεο πξψηκεο εξγαζίαο γηα ην CRP κπνξεί λα θαίλνληαη
θάπσο αζαθή θαη κεξηθέο θνξέο αληηθξνπφκελα, δεδνκέλνπ φηη ζπρλά δελ πξνζδηνξίζηεθε
πνηα ζπγθεθξηκέλε CRP ηζνκνξθή κεηξηέηαη ζε πεηξάκαηα θαη αλ νη απνθξίζεηο πνπ
απνδφζεθαλ ζην nCRP νθείινληαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πηζαλψο ιφγσ απνζχλδεζεο ζε
κφιπλζε κε mCRP ή ιηπνπνιπζαθραξίηε (LPS).
Δπηπιένλ, επεηδή ηα αληηζψκαηα γηα mCRP δελ είλαη δηαζέζηκα ζην εκπφξην, ιίγα
εξγαζηήξηα είλαη ζε ζέζε λα δηεμάγνπλ κειέηεο πνπ δηεξεπλνχλ ηελ ηζνκνξθή ηνπ mCRP.
Παξά απηά ηα δεηήκαηα θαη ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο CRP κέρξη ζήκεξα έρνπλ
επηθεληξσζεί ζε αγγεηαθέο δηαηαξαρέο, ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ηα ηζφκνξθα CRP έρνπλ
μερσξηζηέο βηνινγηθέο ηδηφηεηεο, κε ην nCRP λα εκθαλίδεη ζπρλά πεξηζζφηεξεο
αληηθιεγκνλψδεηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζε άιιεο παζήζεηο ζε ζχγθξηζε κε ην mCRP. Ζ
ηζνκνξθή nCRP ελεξγνπνηεί ηελ θιαζηθή νδφ ζπκπιεξψκαηνο, πξνθαιεί θαγνθπηηάξσζε θαη
πξνσζεί ηελ απφπησζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην mCRP πξνάγεη ηε ρεκεηνηαθηηθή
δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ πξφζιεςε θπθινθνξνχλησλ ιεπθνθπηηάξσλ ζε πεξηνρέο θιεγκνλήο
θαη κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη ηελ απφπησζε. Οη ηζνκνξθέο nCRP θαη mCRP ιεηηνπξγνχλ ζε
αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο γηα λα αλαζηέιινπλ θαη λα επάγνπλ παξαγσγή ΝΟ, αληίζηνηρα. ζνλ
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αθνξά ζηελ πξν-θιεγκνλψδε παξαγσγή θπηνθίλεο, ην mCRP απμάλεη ηελ παξαγσγή
πξσηεΐλεο-1 ηληεξιεπθίλεο-8 (IL-8) θαη ρεκεηνηαθηηθνχ κνλνθπηηάξνπ, ελψ ην nCRP δελ έρεη
αληρλεχζηκν απνηέιεζκα ζηα επίπεδα ηνπο. Απαηηνχληαη πεξαηηέξσ κειέηεο γηα ηελ επέθηαζε
απηψλ ησλ αλαδπφκελσλ επξεκάησλ θαη γηα ηνλ πιήξε ραξαθηεξηζκφ ησλ δηαθνξηθψλ ξφισλ
πνπ παίδεη θάζε ηζφκνξθε CRP ζε πεξηνρέο ηνπηθήο θιεγκνλήο θαη κφιπλζεο.

Ο ξφινο ηεο CRP θαη νη θιεγκνλψδεηο αληηδξάζεηο- Αλαζθφπεζε
Σα επίπεδα ηεο CRP είλαη γλσζηφ φηη απμάλνπλ δξακαηηθά σο απφθξηζε ζε
ηξαπκαηηζκφ, ινίκσμε θαη θιεγκνλή (ρήκα 1). Ζ CRP ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο σο νμχο
δείθηεο θιεγκνλήο, αιιά ε έξεπλα αξρίδεη λα δείρλεη ζεκαληηθνχο ξφινπο πνπ παίδεη ε CRP
ζηε θιεγκνλή. Ζ CRP είλαη ν θχξηνο κεηαγελέζηεξνο κεζνιαβεηήο ηεο απφθξηζεο νμείαο
θάζεο κεηά απφ έλα θιεγκνλψδεο ζπκβάλ θαη ζπληίζεηαη θπξίσο κε εμαξηψκελε απφ IL-6
επαηηθή βηνζχλζεζε (Pradhan AD et al,1998, Baumeister D et al, 2016). Ο θχξηνο ξφινο ηεο
CRP ζηε θιεγκνλή ηείλεη λα επηθεληξψλεηαη γχξσ απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ κνξίνπ C1q ζην
κνλνπάηη ζπκπιεξψκαηνο πνπ νδεγεί ζηνλ νςνληζκφ ησλ παζνγφλσλ. Αλ θαη ε CRP κπνξεί
λα μεθηλήζεη ηηο νδνχο ξεπζηήο θάζεο ηεο άκπλαο ηνπ μεληζηή ελεξγνπνηψληαο ηελ νδφ
ζπκπιεξψκαηνο, κπνξεί επίζεο λα μεθηλήζεη κνλνπάηηα κεζνιαβνχκελεο απφ θχηηαξα
ελεξγνπνηψληαο ην ζπκπιήξσκα θαζψο επίζεο θαη ηε ζχλδεζε κε ηνπο ππνδνρείο Fc ηεο IgG
(Pradhan AD et al,1998). Ζ CRP ζπλδέεηαη κε Fc ππνδνρείο κε ηελ πξνθχπηνπζα
αιιειεπίδξαζε πνπ νδεγεί ζηελ απειεπζέξσζε πξν-θιεγκνλσδψλ θπηνθηλψλ . Σν CRP έρεη
επίζεο ηελ ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδεη κφλα θαη μέλα κφξηα κε βάζε ηελ αλαγλψξηζε πξνηχπνπ,
θάηη πνπ άιινη ελεξγνπνηεηέο ζπκπιεξψκαηνο φπσο ην IgG δελ κπνξνχλ λα επηηχρνπλ επεηδή
απηά ηα κφξηα αλαγλσξίδνπλ κφλν δηαθξηηνχο αληηγνληθνχο επηηφπνπο (Du Clos TW,2000).
Τπάξρνπλ απμεκέλεο ελδείμεηο φηη ε CRP έρεη ιεηηνπξγηθφ ξφιν ζηε θιεγκνλψδε
δηαδηθαζία. Δίλαη θαζηεξσκέλν φηη ε CRP είλαη νμχο δείθηεο θιεγκνλήο θαη φηη ε
ζπγθέληξσζή ηνπ απμάλεηαη ζηελ θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα θιεγκνλσδψλ ζπκβάλησλ. Ζ
CRP ελαπνηίζεηαη ζε ζεκεία θιεγκνλήο θαη βιάβεο ησλ ηζηψλ ηφζν ζε θπζηθέο φζν θαη ζε
πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο (Braig D et al,2017). Χζηφζν, ππάξρεη κηα ζεηξά δεκνζηεπκέλσλ
δεδνκέλσλ πνπ εξεπλά ηελ CRP πνπ δελ ιακβάλεη ππφςε ηηο δχν δηαθνξεηηθέο ηζνκνξθέο ηεο.
Δίλαη θαηαλνεηφ, φηαλ δηεμήρζεζαλ κεξηθέο απφ απηέο ηηο κειέηεο, ε χπαξμε δχν CRP
ηζνκνξθψλ δελ ήηαλ θαζηεξσκέλε θαη ηα δηαζέζηκα αληηζψκαηα ζα είραλ δεκηνπξγεζεί κφλν
έλαληη ηνπ πεληακεξνχο nCRP. Έλα άιιν δήηεκα κε δεκνζηεπκέλα δεδνκέλα είλαη φηη ν
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εληνπηζκφο CRP ζπρλά δηεξεπλάηαη κφλν ζε έλα ζηελφ θάζκα θιεγκνλσδψλ θαηαζηάζεσλ θαη
ηχπσλ ηζηψλ. Παξφιν πνπ ε ηζνκνξθή mCRP έρεη απνδεηρζεί φηη είλαη αδηάιπηε ζην πιάζκα,
εληνπίδεηαη ζε θιεγκνλψδεηο ηζηνχο θαη εληζρχεη κηα πξν-θιεγκνλψδε απφθξηζε κέζσ ελφο
βξφρνπ ζεηηθήο αλάδξαζεο (Mihlan M et al, 2011).
Ζ βηβιηνγξαθία πξνηείλεη φηη ε CRP ζπλδέεηαη κε θαηεζηξακκέλεο θπηηαξηθέο
κεκβξάλεο θαη ζπκβάιιεη ζηελ θιεγκνλψδε απφθξηζε (Kaplan MH et al,1974), κε ηα κφξηα
CRP λα ζπλδένληαη κε ζπκπιέγκαηα ηειηθνχ ζπκπιεξψκαηνο, εηδηθά ζε αζεξνζθιεξσηηθέο
βιάβεο . Οη Lagrand et al. (1997) παξείρε απνδεηθηηθά ζηνηρεία φηη ε CRP εληνπίδεηαη ζε
ζξνκβψζεηο θαξδηαθνχ ηζηνχ θαη αγγείσλ ηνπ θπθινθνξηθνχ θαη πξνσζεί ηελ ηνπηθή
ελεξγνπνίεζε ζπκπιεξψκαηνο, πξνθαιψληαο πεξαηηέξσ βιάβε ζηνλ θαξδηαθφ ηζηφ. Οη Gitlin
et al. (1977) θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε CRP εληνπίζηεθε ζηνπο ππξήλεο ησλ θπηηάξσλ
εληφο ηεο άξζξσζεο ησλ αζζελψλ κε ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα, αιιά ν ηχπνο ησλ θπηηάξσλ δελ
ηαπηνπνηήζεθε ηφηε. Χζηφζν, άιιεο κειέηεο δείρλνπλ φηη δελ ππάξρεη ζεκαληηθφο εληνπηζκφο
ηεο CRP ζε νξηζκέλεο παζνινγίεο, ππνδειψλνληαο φηη ε CRP βξίζθεηαη θπξίσο ζηελ πγξή
θάζε αληί λα ελαπνηίζεηαη ζε ηζηνχο ζε ζεκεία θιεγκνλήο ή ηξαπκαηηζκνχ (Vigushin DM et
al, 1993). Μέρξη ζήκεξα έρεη γίλεη κηθξή έξεπλα ζρεηηθά κε ηνλ εληνπηζκφ ηεο CRP ζε
θιεγκνλψδε θχηηαξα. Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ εληνπηζκνχ ηεο CRP ζε δηεζήκαηα
νπδεηεξφθηισλ, εηδηθά ζε βιάβεο αγγεηίηηδαο θαη αιιεξγηθήο εγθεθαινκπειίηηδαο (Du Clos
TW et al, 1981).
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ΥΖΜΑ 1

Figure 1. Summary of studies investigating the role of native C-reactive protein (CRP) and
monomeric CRP in inflammation, infection, and disease.

CRP ηζνκνξθέο θαη θιεγκνλώδεηο θπηνθίλεο
Τπήξμαλ απμαλφκελεο ελδείμεηο ζρέζεο κεηαμχ CRP θαη αξθεηψλ πξνθιεγκνλσδψλ
θπηνθηλψλ.
Ιντερλεσκίνη -6 (IL-6) και CRP
Ζ ηληεξιεπθίλε-6 είλαη κηα πξνθιεγκνλψδεο θπηνθίλε πνπ εθθξίλεηαη απφ δηάθνξα
θχηηαξα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θιεγκνλσδψλ θπηηάξσλ, ησλ θεξαηηλνθπηηάξσλ, ησλ
ηλνβιαζηψλ θαη ησλ ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ. Ρπζκίδεη ηελ απφθξηζε νμείαο θάζεο θαη ν
θχξηνο ξφινο ηεο πεξηιακβάλεη ηελ απφθξηζε ηνπ μεληζηή ζηε κφιπλζε (Zhang JM et al,2006).
Παξφιν πνπ είλαη θπξίσο κηα πξν-θιεγκνλψδεο θπηνθίλε, ζε νξηζκέλα θχηηαξα, ε IL-6
κπνξεί λα έρεη αλαγελλεηηθέο θαη αληηθιεγκνλψδεηο επηδξάζεηο κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο
ζεκαηνδνηνχκελεο κεκβξάλεο IL-6 ππνδνρέα (Scheller J et al, 2011).
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Ζ ηληεξιεπθίλε-6 ζπληίζεηαη ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο θιεγκνλήο θαη πξνθαιεί έλαλ
αξηζκφ πξσηετλψλ νμείαο θάζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο CRP (Tanaka T et al, 2014). Ζ IL6 κπνξεί επίζεο λα κεηψζεη ηελ παξαγσγή ηλσδνλεθηίλεο, ιεπθσκαηίλεο θαη ηξαλζθεξίλεο,
θαζψο θαη ηελ πξνψζεζε βνεζεηηθψλ θπηηάξσλ CD4 + Σ, ε νπνία μεθηλά ηε ζχλδεζε έκθπηεο
θαη επίθηεηεο αλνζίαο (Tanaka T et al, 2014). Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ απμαλφκελσλ
επηπέδσλ ηεο IL-6 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεγκνλήο θαη ησλ απμαλφκελσλ επηπέδσλ ηεο CRP ,
κε ηελ IL-6 λα πξνθαιεί ην γνλίδην CRP . Χζηφζν, νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο γηα ηελ παξαγσγή
CRP απφ IL-6 γεληθά δελ δείρλνπλ πνηεο ηζνκνξθέο CRP παξάγνληαη. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο,
ηα αληηζψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ππνδειψλνπλ φηη ππάξρεη nCRP, αιιά δεδνκέλνπ φηη ε
IL-6 εκθαλίδεηαη ζηηο ζέζεηο ηεο θιεγκνλήο, ε πεληακεξηθή CRP κπνξεί λα απνζπληίζεηαη ζην
mCRP.

Ιντερλεσκίνη-8 (IL-8) και CRP
Ζ ηληεξιεπθίλε-8 είλαη κηα θπηνθίλε πνπ παξάγεηαη απφ πνιινχο ηχπνπο θπηηάξσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

θιεγκνλσδψλ

θπηηάξσλ,

θεξαηηλνθπηηάξσλ,

ηλνβιαζηψλ

θαη

ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ. Ζ IL-8 δξα σο ηζρπξφ ρεκεηνηαθηηθφ ησλ νπδεηεξφθηισλ θαη
ππεξεθθξάδεηαη ζε ρξφληεο θιεγκνλψδεηο αζζέλεηεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ζεπηηθνχ ζνθ
(Bickel M,1993). Ζ IL-8 δηεγείξεη ηελ απειεπζέξσζε θφθθσλ απφ νπδεηεξφθηια κε κηα
δηαδηθαζία πνπ νλνκάδεηαη απνθνθθίσζε. Απηνί νη θφθθνη πεξηέρνπλ κηα ζεηξά
αληηκηθξνβηαθψλ ηειεζηψλ πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ινίκσμεο
(Palomino DCT et al, 2015). Σα νπδεηεξφθηια είλαη ηα πξψηα θιεγκνλψδε θχηηαξα πνπ
θηάλνπλ ζηε ζέζε ηεο θιεγκνλήο θαη πξαγκαηνπνηνχλ ηελ θαγνθπηηάξσζε ησλ βαθηεξίσλ
θαη απειεπζεξψλνπλ ρεκεηνηαθηηθνχο κεζνιαβεηέο πνπ πξνζιακβάλνπλ άιια ιεπθνθχηηαξα
ζηνλ πξνζβεβιεκέλν ηζηφ (Palomino DCT et al, 2015).
Οη Kibayashi et al. (2005) ππέδεημαλ φηη ε CRP παίδεη ξφιν ζηελ αζεξνζθιήξσζε
κέζσ εληζρπκέλεο παξαγσγήο IL-8 θαη απμεκέλεο έθθξαζεο IL-8 mRNA κε εμαξηψκελν απφ
ηε δφζε ηξφπν CRP. Έδεημαλ φηη ην CRP πξνσζεί ηελ παξαγσγή IL-8 κέζσ ηεο
ελεξγνπνίεζεο ησλ κνλνπαηηψλ ERK, p38 MAPK θαη JNK. Αληίζεηα, νη Wigmore et al.
(1977) ππέδεημαλ φηη ε IL-8 πξνθαιεί παξαγσγή CRP ζηα επαηνθχηηαξα, παξέρνληαο έλαλ
πηζαλφ βξφρν αλαηξνθνδφηεζεο. Έρεη δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηζνκνξθψλ
CRP ζηελ παξαγσγή IL-8. Οη Khreiss et al. (2004) έδεημαλ φηη ην nCRP δελ είρε αληρλεχζηκν
απνηέιεζκα ζηελ παξαγσγή IL-8, ελψ ην mCRP αχμεζε ηελ παξαγσγή IL-8 θαη ηελ έθθξαζε
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γνληδίνπ IL-8, πξνάγνληαο ηελ πξν-θιεγκνλψδε δξάζε κέζσ ελφο εμαξηψκελνπ απφ ξ38
ΜΑΡΚ κεραληζκνχ. ηαλ ππνβιήζεθε ζε αγσγή κε αληη-CD16, ππήξρε αλαζηνιή
ζρεκαηηζκνχ ΝΟ πνπ δηεγείξεηαη κε mCRP θαη απειεπζέξσζε IL-8.
πκπεξαζκαηηθά, είλαη εκθαλέο πσο ε CRP θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη απφ
θιεγκνλψδεηο αληηδξάζεηο ηνπ νξγαληζκνχ χζηεξα απφ κηα αθνινπζία δηαηαξαρψλ
δηαθνξεηηθψλ βηνδεηθηψλ ζην αλζξψπηλν ζψκα.. Δχινγα ινηπφλ θαηαιήγνπκε ζηα παξαθάησ:
ζνλ αθνξά ηελ πξνθιεγκνλψδε παξαγσγή θπηνθίλεο, ην mCRP απμάλεη ηελ παξαγσγή IL-8
θαη MCP-1, ελψ ην nCRP δελ έρεη αληρλεχζηκν απνηέιεζκα ζηα επίπεδα ηνπο. Ζ CRP κπνξεί
επίζεο λα πξνθαιέζεη παξαγσγή IL-6 θαη TNF-α ζε ζέζεηο θιεγκνλήο, ππνδειψλνληαο θαη
πάιη πηζαλή εκπινθή ηνπ mCRP απφ ηε δηάζπαζε ηνπ nCRP. Απαηηνχληαη πεξαηηέξσ κειέηεο
γηα ηελ επέθηαζε απηψλ ησλ αλαδπφκελσλ επξεκάησλ θαη γηα ηνλ πιήξε ραξαθηεξηζκφ ησλ
δηαθνξηθψλ ξφισλ πνπ παίδεη θάζε ηζφκνξθε CRP ζε πεξηνρέο ηνπηθήο θιεγκνλήο θαη
κφιπλζεο. Σειηθψο, κε κηα ινγηθή ζπλεπαγσγή, εθφζνλ απνδείρηεθε ε ζρέζε κεηαμχ ηεο
θιεγκνλψδνπο απφθξηζεο θαη ηεο θαηάζιηςεο απφ ηε κία θαη ε ζρέζε ηεο θιεγκνλψδνπο
απφθξηζεο κε ηε CRP απφ ηελ άιιε, θαηαιήγνπκε ζην φηη ε θαηάζιηςε ζα κπνξνχζε λα
επεξεάζεη ηελ CRP.

πζρέηηζε ΜΚΓ- TRD κε CRP
πσο αδξά αλαθέξζεθε παξαπάλσ θαη κειεηψληαο ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία είλαη
θαλεξφ πσο ηα άηνκα κε ηζηνξηθφ θαηάζιηςεο βηψλνπλ κείδνλ θαη έιαζζνλ ζηξεο ζπγθξηηηθά
κε άηνκα ρσξίο παξφκνην ηζηνξηθφ. Παξάιιεια γίλεηαη γλσζηφ πσο ε επαισηφηεηα ζε ήδε
ππάξρνπζα θαηαζιηπηηθή ζπκπεξηθνξά εληζρχεη ηελ αληίδξαζε ζην ζηξεο, ρσξίο λα θέξεη
απνηειέζκαηα κε ζεηηθφ πξφζεκν. Έηζη έλα ηζηνξηθφ δηαηαξαρήο ηεο δηάζεζεο δχλαηαη λα
δξάζεη ζπλεξγηθά κε ην άγρνο κέζσ πνιιαπιψλ κνλνπαηηψλ (Janice K. et al,2017).
Λίγα είλαη γλσζηά γηα ηνπο κεραληζκνχο κεηαηξνπήο ηνπ ςπρνθνηλσληθνχ ζηξεο ζε
θπηηαξηθή

δπζιεηηνπξγία.

Πξφζθαηα

δεδνκέλα

έρνπλ

δείμεη

αιιειεπίδξαζε

HPA

(ππνζάιακνο, αθξνδέθηεο ππφθπζεο, κπειφο επηλεθξηδίσλ) κε λεπξηθά θχηηαξα ηνπ
ζπκπαζεηηθνχ ζπζηήκαηνο, σο λεπξνελδνθξηληθή απάληεζε ζην ζηξεο. Έθηνηε, ζε πνιιαπιέο
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κειέηεο κειεηψληαη πψο νη κεραληζκνί ησλ παξαηεξνχκελσλ επηδξάζεσλ κπνξεί λα
ζρεηίδνληαη κε αιιαγέο ζηελ λεπξνελδνθξηληθή ιεηηνπξγία. Ζ δηαηαξαγκέλε επηθνηλσλία
πεξηθεξηθνχ (ΠΝ)-θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο (ΚΝ) κέζσ αηκαηεγθεθαιηθνχ θξαγκνχ
ζηελ θάζε ηνπ ζηξεο ζπκβάιιεη πεξαηηέξσ ζηελ πξν-θιεγκνλψδε κεηαηφπηζε ηνπ ΚΝ. Ζ
κηθξνγινία θαη ηα αζηξνθχηηαξα είλαη ηα δχν θχξηα ζπζηαηηθά ησλ θπηηάξσλ ηνπ ΚΝ πνπ
δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ λεπξν-βηνινγηθή αηκφζηαζε. Με ηελ πξνθιεγκνλψδε
επίδξαζε ζην ζηξεζαξηζκέλν ΚΝ, ππάξρεη πνιιαπιαζηαζκφο ηεο κηθξνγινίαο θαη ησλ
αζηξνθπηηάξσλ κε απνηέιεζκα ηελ ζπλερφκελε παξαγσγή πξνθιεγκνλσδψλ θπηνθηλψλ,
ηληεξιεπθίλεο (IL) (Ada Ng,2018).
Γλσξίδνληαο πσο ε ζχλζεζε ηεο CRP πξαγκαηνπνηείηαη ζην ήπαξ θαη επάγεηαη απφ
πξνθιεγκνλψδεηο θπηνθίλεο, θαη δεδνκέλεο ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ ζηξεο ζηελ πξψηκε δσή θαη
ηεο θαηάζιηςεο θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ην ςπρνθνηλσληθφ ζηξεο ελεξγνπνηεί έκθπηεο
αλνζνινγηθέο αληηδξάζεηο θαη επηδξάζεηο ζηνπο πξνθιεγκνλψδεηο παξάγνληεο, θαηαιήγνπκε
πσο σο ηειηθή επίδξαζε κηθξνζθνπηθά ζην πιάζκα νη κεηαβνιέο ησλ θιεγκνλσδψλ
δηαηαξαρψλ ζα επεξεάδνπλ ηνλ αλνζνινγηθφ παξάγνληα, CRP.
Πξάγκαηη, κειέηεο έρνπλ δείμεη πψο ε κέζε γξακκή ηεο CRP βξίζθεηαη ζε πςειφηεξα
επίπεδα ζε αζζελείο κε TRD ζπγθξηηηθά ζε αζζελείο κε θαηάζιηςε (Maes et al., 1997), αιιά
θαη πσο ζε δηαρξνληθέο κειέηεο βάζεη πιεζπζκνχ ηα πςειφηεξα επίπεδα CRP θαη IL-6 θαηά
ηελ έλαξμε ηεο λφζνπ πξνκήλπαλ απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο θαηάζιηςεο ζε επαθφινπζα
follow-ups (Emanuele F.O. , 2019). ε αζζελείο κε TRD εθδειψζεθε επίζεο πσο ηα επίπεδα
ηεο hs-CRP ήηαλ απμεκέλα πξηλ θαη κεηά ηε ζεξαπεία ζε ζχγθξηζε κε αζζελείο κε ΜΚΓ,
γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη ε αλνζνινγηθή ελεξγνπνίεζε ζε αζζελείο κε TRD είλαη
ηζρπξφηεξε , παξφιν πνπ ε hs-CRP απμάλεηαη θαη ηα θιηληθά ζπκπηψκαηα βειηηψλνληαη (Juan
Qiao et al,2019). Πξφζθαηα δεδνκέλα δείρλνπλ, επηπξφζζεηα, πσο ε αχμεζε ησλ
ζπγθεληξψζεσλ ηεο CRP ζην πιάζκα ζε αζζελείο κε ΜΚΓ ζρεηίδνληαη επίζεο κε κεησκέλε
ιεηηνπξγηθή ζπλδεζηκφηεηα κε ην θχθισκα αληακνηβήο θαη πςειά επίπεδα γινπηακηληθνχ
νμένο ζην ΚΝ, γεγνλφο πνπ ζπζρεηίζηεθε κε ηε ζεηξά ηνπ κε ην αίζζεκα ηεο αλεδνλίαο.
Οη ζπζηεκαηηθέο αλαζθνπήζεηο θαη νη κεηα-αλαιπηηθέο κειέηεο παξέρνπλ κηα ηζρπξή
εθηίκεζε ηνπ επηπνιαζκνχ ηνπ ρακεινχ-επηπέδνπ θιεγκνλήο ησλ θαηαζιηπηηθψλ αζζελψλ.
Αλαθέξεηαη ζπρλά επίζεο πσο νη αζζελείο κε θαηάζιηςε είλαη πεξίπνπ 50% πην πηζαλφ λα
έρνπλ ελδείμεηο θιεγκνλήο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο κε θαηαζιηπηηθνχο κάξηπξεο.
Απηά ηα επξήκαηα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ νδεγφ γηα κειινληηθέο κειέηεο ζεξαπείαο κε
θιεγκνλψδε θάξκαθα θαη θαζνδήγεζε γηα θιηληθέο πξαθηηθέο. Χζηφζν, έσο φηνπ θηάζνπκε
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ζε απηφ ην βήκα είλαη απαξαίηεην κε παξαπάλσ αλαιχζεηο λα θαηαιήμνπκε πσο ε βάζε ηεο
λφζνπ ςπρηθήο ζθαίξαο νθείιεηαη ζε έλα κεγάιν κέξνο ηεο ζε δηαηαξαρέο αλνζνινγηθήο
θχζεσο.

3.3. Δπηζηεκνληθά δεδνκέλα γηα θιίκαθεο εθηίκεζεο θαηαζιηπηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο
HAM-D-17 θαη MADRS

Hamilton Rating Scale for Depression
Ζ θιίκαθα θαηάηαμεο Hamilton Rating Scale for Depression (HAM-D) είλαη ε πην
επξέoο ρξεζηκνπνηνχκελε θιίκαθα βαζκνινγίαο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο
θαηάζιηςεο ζε αζζελείο πνπ είραλ ήδε δηαγλσζηεί κε θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή (Bech P, 2009).
Ζ πξψηε έθδνζε ηνπ HAM-D δεκνζηεχζεθε αξρηθά απφ ηνλ Max Hamilton ην 1960 θαη
απνηειείηαη απφ 21 είδε, ην HAM-D-21. Ο ίδηνο ζπλέζηεζε, σζηφζν, ηε ρξήζε κφλν ησλ
πξψησλ 17 αληηθεηκέλσλ ηνπ HAM-D-21 απφ ηα 4 ηειεπηαία ζπκπηψκαηα (δει. εκεξήζηα
κεηαβνιή δηάζεζεο, απνπξνζσπνπνίεζε / απoπξαγκαηνπνίεζε, παξαλντθά θαη εκκνληθά /
ςπραλαγθαζηηθά ζπκπηψκαηα) είηε δελ ζεσξήζεθαλ κέξνο ηεο λφζνπ ή ήηαλ ζρεηηθά
αζπλήζηζηα ή δελ ζεσξήζεθαλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο
θαηάζιηςεο(Hamilton M,1960).
Πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηάθνξεο θξηηηθέο ζην HAM-D [Bech P, 2009, Timmerby N et
al, 2017, Zimmerman M et al, 2005). Οη Hedlund θαη Vieweg πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ πξψηε
θξηηηθή ην 1979. Χζηφζν, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θξηηηθέο επηθεληξψζεθαλ ζηηο ςπρνκεηξηθέο
ηδηφηεηεο ηνπ HAM-D. Οη ζπγγξαθείο ηέηνησλ θξηηηθψλ δελ αλέιπζαλ ηηο δηάθνξεο εθδφζεηο
ηνπ HAM-D θαη, ην πην ζεκαληηθφ, δελ αμηνιφγεζαλ ηηο θιηληθνκεηξηθέο ηδηφηεηεο απηψλ ησλ
θιηκάθσλ αμηνιφγεζεο (Bech P,2006, Shafer AB,2006). Απφ φζα γλσξίδνπκε, κφλν ν
Williams (Williams JB, 2001) δηελήξγεζε κηα νινθιεξσκέλε αλαζθφπεζε γηα λα αμηνινγήζεη
ηελ εγθπξφηεηα ησλ δηαθνξεηηθψλ εθδφζεσλ ηνπ HAM-D. Χζηφζν, θαη ζε απηήλ ηελ
πεξίπησζε, ν ζπγγξαθέαο δελ επηθεληξψζεθε ζηα θιηληθνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ
θιηκάθσλ αμηνιφγεζεο . Οη Timmerby et al. δηεμήγαγε κηα ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε ησλ
θιηληθνκεηξηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ HAM-D, ζηελ νπνία ζπλέθξηλαλ ην HAM-D-6 θαη ην HAMD-17 ρσξίο λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ κε δνκεκέλσλ θαη δνκεκέλσλ εθδνρψλ. Τπάξρεη,
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επνκέλσο, αλάγθε γηα κηα ελεκεξσκέλε θαη πεξηεθηηθή εξγαζία, ηδίσο γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ησλ θιηληθνκεηξηθψλ ηδηνηήησλ ησλ δηαθφξσλ εθδφζεσλ ηνπ HAM-D.
ζνλ αθνξά ζηηο κειέηεο πνπ αμηνινγνχλ ηελ ηθαλφηεηα δηάθξηζεο κεηαμχ
δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ ηελ ίδηα αζζέλεηα, νη Carroll et al. ήηαλ
κεηαμχ ησλ πξψησλ ζπγγξαθέσλ πνπ έδεημαλ φηη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο κε δνκεκέλεο
έθδνζεο ηνπ HAM-D-17 δηαθνξνπνίεζε κε κεγάιε επαηζζεζία ηνπο αζζελείο κε ζνβαξή
θαηάζιηςε απφ ηνπο αζζελείο κε κέηξηα θαη ήπηα θαηάζιηςε. Με άιια ιφγηα, έδεημαλ φηη νη
αζζελείο κε ζνβαξή θαηάζιηςε ζεκείσζαλ ζεκαληηθά πςειφηεξα επίπεδα ζην HAM-D-17
απφ φηη νη άιιεο 2 νκάδεο θαηαζιηπηηθψλ αζζελψλ . Οη Knesevich et al. αλέθεξαλ παξφκνηα
επξήκαηα. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ παγθφζκηα θξίζε ησλ έκπεηξσλ θιηληθψλ, έδσζαλ έλα κηθξφ
δείγκα 26 αζζελψλ κε θαηάζιηςε ζε 4 νκάδεο ζνβαξφηεηαο: απνπζία, ήπηα, κέηξηα θαη
ζνβαξή (Knesevich JW et al, 1977). ηε ζπλέρεηα, έδεημαλ φηη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο κε
δνκεκέλεο έθδνζεο ηνπ HAM-D-17 δηαθνξνπνίεζε κε πςειή επαηζζεζία μαλά κεηαμχ ησλ 4
δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ ζνβαξφηεηαο θαηάζιηςεο (Knesevich JW et al, 1977). Οη Thase et al.
(2001) έδεημαλ φηη ε κε δνκεκέλε έθδνζε ηνπ HAM-D-17 δηαθνξνπνίεζε ηνπο αζζελείο κε
ελδνγελή θαηάζιηςε απφ εθείλνπο κε κε ελδνγελή θαηάζιηςε. Οη Zheng et al. (1988)
ρξεζηκνπνίεζε ηελ Παγθφζκηα Κιίκαθα Αμηνιφγεζεο (Global Assessment Scale- GAS) πνπ
αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Endicott et al. (1973) γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο
θαηάζιηςεο θαη ζηε ζπλέρεηα δνθίκαζαλ ηε δηαθξηηηθή εγθπξφηεηα ηεο κε δνκεκέλεο έθδνζεο
ηνπ HAM-D-17. Πξάγκαηη, απέδεημαλ φηη νη αζζελείο κε πςειφηεξεο βαζκνινγίεο HAM-D-17
ήηαλ πηζαλφ λα είραλ ζνβαξφηεξε δπζιεηηνπξγία/αλαπεξία ζχκθσλα κε ηελ GAS .
Σειηθψο, ππάξρνπλ πάξα πνιιέο εθδνρέο θαη ηξφπνη ρνξήγεζεο ηεο θιίµαθαο πνπ
έρνπλ αλαπηπρζεί θαηά ηα ηειεπηαία 40 ρξφληα, µε απνηέιεζµα λα ππάξρεη ζχγρπζε ζηνπο
εξεπλεηέο γχξσ απφ ηηο δηάθνξεο εθδνρέο θαη µείσζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ µειεηψλ. Σα
πξνβιήµαηα πξνηχπσζεο ζηε ρνξήγεζε θαη ηε βαζµνιφγεζή ηεο θαη νη ζπρλέο πεξηπηψζεηο
θαθήο ρξήζεο ηεο απφ ηνπο εξεπλεηέο επηβάιινπλ ηε βειηίσζε θαη πξνηχπσζε ηεο θιίµαθαο
κε ζθνπφ ηε µεγαιχηεξε αμηνπηζηία θαη εγθπξφηεηα (Ferentinos P et al, 2003).
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Montgomery Äsberg Depression Rating Scale
Πεξηγξάθεηαη ε θαηαζθεπή κηαο θιίκαθαο βαζκνινγίαο θαηάζιηςεο πνπ έρεη
ζρεδηαζηεί ψζηε λα έρεη κεγάιε επαηζζεζία ζηα απνηειέζκαηα ηεο ζεξαπείαο. Αμηνινγήζεηο
κεηαμχ 54 Άγγισλ θαη 52 νπεδψλ αζζελψλ ζε θιίκαθα ζπλνιηθήο ςπρνπαζνινγίαο 65
ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ 17 πην ζπρλά εκθαληδφκελσλ
ζπκπησκάησλ ζηελ πξσηνπαζή θαηαζιηπηηθή αζζέλεηα.
Οη βαζκνινγίεο ζε απηά ηα 17 ζηνηρεία γηα ηνπο αζζελείο πνπ ζπκκεηείραλ ζε κειέηεο
ηεζζάξσλ

δηαθνξεηηθψλ

αληηθαηαζιηπηηθψλ

θαξκάθσλ

ρξεζηκνπνηήζεθαλ

γηα

λα

δεκηνπξγήζνπλ κηα θιίκαθα θαηάζιηςεο πνπ απνηειείηαη απφ ηα 10 ζηνηρεία πνπ έδεημαλ ηηο
κεγαιχηεξεο αιιαγέο κε ηε ζεξαπεία θαη ηελ πςειφηεξε ζπζρέηηζε κε ηελ ζπλνιηθή αιιαγή.
Ζ αμηνπηζηία κεηαμχ ησλ ζηηο βαζκνινγίεο ήηαλ πςειή. Οη βαζκνινγίεο ζηελ θιίκαθα
ζπζρεηίζηεθαλ ζεκαληηθά κε ηηο βαζκνινγίεο ζε κηα ηππηθή θιίκαθα βαζκνινγίαο γηα
θαηάζιηςε, ηελ θιίκαθα βαζκνινγίαο Hamilton Rating Scale, ππνδεηθλχνληαο ηελ εγθπξφηεηά
ηεο σο γεληθφηεξε εθηίκεζε ζνβαξφηεηαο. Ζ ηθαλφηεηά ηνπ λα δηαθνξνπνηείηαη κεηαμχ ησλ
αληαπνθξηηψλ θαη ησλ κε αληαπνθξηηψλ ζηελ αληηθαηαζιηπηηθή ζεξαπεία ήηαλ θαιχηεξε απφ
ηελ Hamilton Rating Scale, ππνδειψλνληαο κεγαιχηεξε επαηζζεζία ζηηο αιιαγέο.
πδεηνχληαη νη πξαθηηθέο θαη εζηθέο επηπηψζεηο παξάιιεια φζνλ αθνξά ζε κηθξφηεξα κεγέζε
δείγκαηνο ζε θιηληθέο δνθηκέο.
Μηα κειέηε ησλ Janet L.Cunningham et al (2011) έδεημε πσο ε θιίκαθα MADRS είλαη
θαηάιιειν εξγαιείν γηα ηελ ηαθηηθή παξαθνινχζεζε ζπκπησκάησλ θαη κπνξεί επίζεο λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αληηζηάζκηζε ηεο κεξνιεςίαο ζηηο βαζκνινγίεο ησλ ηαηξψλ ζε δνθηκέο
θαξκάθσλ. Σα απνηειέζκαηα φκσο δείρλνπλ κφλν κέηξηα έσο θαιή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ
αμηνινγήζεσλ αζζελψλ θαη ηαηξψλ.
Ζ κέηξεζε ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ είλαη ζεκαληηθή φρη
κφλν γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, αιιά φιν θαη
πεξηζζφηεξν γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ νδεγηψλ γηα ηε ζεξαπεία γηα κείδνλεο
θαηαζιηπηηθέο θαη άιιεο δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο (Crismon et ατ., 1999; Πίλαθαο νδεγηψλ
θαηάζιηςεο, 1993; Rush et al., 2003; Trivedi et al., 2004). Αξηζκφο απηναλαθνξψλ (π.ρ.,
Κιίκαθα αμηνιφγεζεο Carroll, Inventory Depression Beck, Zung Self- Βαζκνινγία
βαζκνινγίαο θαη απνγξαθή θαηάζιηςεο ζπκπησκαηνινγίαο - απηναλαθνξά) θαη βαζκνινγίεο
θιηληθψλ (π.ρ., θιίκαθα αμηνιφγεζεο θαηάζιηςεο Hamilton, θιίκαθα αμηνιφγεζεο θαηάζιηςεο
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Montgomery Äsberg, θαη Καηάινγνο Καηαζιηπηηθήο πκπησκαηνινγίαο - Βαζκνινγία
γηαηξνχ) είλαη δηαζέζηκα. Ίζσο νη δχν πην δεκνθηιείο θιηληθέο αμηνινγήζεηο είλαη ην Hamilton
Rating Scale for Depression (HRSD), ην νπνίν έξρεηαη ζε δηάθνξεο εθδφζεηο (π.ρ. 17, 21, 24,
28 θαη 31 αληηθείκελα) (Hamilton, 1960; Hamilton, 1967) θαη ην 10-item Montgomery Äsberg
Depression Rating Scale (MADRS) (Montgomery θαη Äsberg, 1979). Σν MADRS
ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηελ Δπξψπε, ελψ ην Hamilton εμαθνινπζεί λα ρξεζηκνπνηείηαη
επξχηεξα ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, αλ θαη πξφζθαηεο εθζέζεηο (Bagby et al., 2004;
Zimmerman et al., 2005) έρνπλ επηζεκάλεη ζεκαληηθέο ειιείςεηο
ζην HRSD.
Σν MADRS έρεη αλαθεξζεί σο ηζνδχλακν ή πην επαίζζεην ζηε κεηαβνιή ησλ
ζπκπησκάησλ ζηνλ ρξφλν ζπγθξηηηθά κε ην HRSD17 (Mulder et al., 2003; Rivera et al., 2000;
Senra, 1996) θαη ηζνδχλακν ζην HRSD17 ζηελ αλίρλεπζε δηαθνξψλ θαξκάθνπ / εηθνληθνχ
θαξκάθνπ (Khan et al., 2002). Σν MADRS έρεη αλαθεξζεί φηη δελ είλαη δηαθσηηζηηθφ κεηά ηε
ζεξαπεία (Galinowski and Lehert, 1995 · Rocca et al.,2002), αλ θαη έρνπλ βξεζεί πεξηζζφηεξνη
απφ έλαο παξάγνληεο ρξεζηκνπνηψληαο βαζκνινγίεο κε πην πεξηνξηζκέλα εχξεκαηα ζηε
ζπλνιηθή βαζκνινγία (δειαδή, πξηλ απφ ηε ζεξαπεία) (Corruble et al., 1999; Craighead and
Evans, 1996; Galinowski and Lehert, 1995; Hammond, 1998; Rocca et al., 2002). Μηα κεηααλάιπζε (Faries et al., 2000), σζηφζν, δηαπίζησζαλ φηη ε αλσηεξφηεηα ηνπ MADRS ή ηνπ
HRSD ζηελ αλίρλεπζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ηνπ θαξκάθνπ θαη ηνπ εηθνληθνχ θαξκάθνπ
εμαξηψληαη απφ ηελ θαηεγνξία ηνπ θαξκάθνπ θαη ην ζπγθεθξηκέλεο παξελέξγεηεο.
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4. θνπόο Μειέηεο- Δξεπλεηηθή Τπόζεζε
Σν θχξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο είλαη ν βαζκφο
αιιειεπίδξαζεο ηεο βαξχηεηαο ηεο θαηαζιηπηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο ησλ παζρφλησλ
(αλζεθηηθφηεηαο θαηάζιηςεο θαη κε) κε ηελ θιεγκνλψδε θαηάζηαζή ηνπο ζην νξηδφκελν
ρξνληθφ πιαίζην κειέηεο. Βηνδείθηεο επηινγήο πξνο αλάιπζε θαη αλαπαξάζηαζε ηεο
θιεγκνλψδνπο θαηάζηαζεο επηιέρζεθε λα είλαη ε C- αληηδξψζα πξσηεΐλε (πςειήο
επαηζζεζίαο), hs-CRP, θαζφηη απηή ηειηθψο θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ
πξνθιεγκνλσδψλ παξαγφλησλ. Απηή ε αλάιπζε πξνβιέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε
αηκνιεςία απφ ην πιάζκα αζζελψλ κε ζθνπφ ηελ εθηίκεζε ηεο αλνζνινγηθήο απάληεζεο ζηελ
επηιεγείζα αληηθαηαζιηπηηθή ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε.
εκείν αμηνιφγεζεο ζηελ ππάξρνπζα κειέηε ζεσξείηαη ηφζν ε εθηίκεζε ηεο
δηαθχκαλζεο ηεο ζπκπησκαηνινγίαο (κε βάζε ηελ θιηληθή εηθφλα ησλ αζζελψλ) κε ηελ
πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζην κειεηψκελν δείγκα, φζν θαη ηεο κεηαβνιήο ηεο hs-CRP απφ ηε βαζηθή
γξακκή έλαξμεο έσο ηε ιήμε θάζε ζεξαπείαο.

4.1 Μεζνδνινγία
4.1.1 Πεγή εξεπλεηηθνχ πιηθνχ
Ζ κειέηε επηθεληξψλεηαη ζε πάζρνληεο ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη ρσξίδνληαη ζε δχν
νκάδεο, ηελ νκάδα control, πνπ έρνπλ αζζελήζεη κε ΜΚΓ, θαη ηελ νκάδα κε πάζρνληεο απφ
TRD. Σφπνο ηπραηνπνηεκέλεο επηινγήο ζπκκεηερφλησλ απνηέιεζε ην ηκήκα Κνπξέηα ηνπ
Αηγηλεηείνπ Ννζνθνκείνπ Αζελψλ, πνπ θηινμελεί θαη εμσηεξηθνχο αζζελείο πξνο εθαξκνγή
ζπλεδξηψλ ECT.
Σα βαζηθά θξηηήξηα ζπκκεηνρήο φισλ αλεμαίξεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ αξρηθά ε
θαηάηαμή ηνπο ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο κεηαμχ 18-65 έηε κε δηάγλσζε 1νπ επεηζνδίνπ Μείδνλνο
Καηαζιηπηηθήο Γηαηαξαρήο (ΜΚΓ) (ιακβάλνληαο ππφςε ηα θξηηήξηα πνπ πιεξνχληαη θαηά
DSM-V), πνπ έθεξαλ βαζκνινγία >18 ηεο θιίκαθαο Hamilton Rating Scale of Depression
(HAM-D-17) θαη βαζκνινγία >20 ηεο θιίκαθαο Montgomery- Åsberg Depression Rating
Scale (MADRS) ηελ πεξίνδν ηνπ ηξέρνληνο θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ. Αζζελείο (ζειπθά
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άηνκα) πνπ δελ έρνπλ δπλαηφηεηα ή επηζπκία ηεθλνπνίεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο
πξνζηίζεληαη επηπιένλ ζηα θξηηήξηα ζπκκεηνρήο. Δθφζνλ ε κειέηε εζηηάδεηαη ζηε ζχγθξηζε
κεηαμχ δχν νκάδσλ πιεζπζκνχ (ΜΚΓ + TRD) , είλαη αλαγθαίν λα αλαθεξζεί πσο νη
ζπκκεηέρνληεο πνπ θέξνπλ ηε δηάγλσζε ΜΚΓ κε αλζεθηηθφηεηα ζηελ αληηθαηαζιηπηηθή
θαξκαθεπηηθή αγσγή (TRD) θαινχληαη λα πιεξνχλ φια ηα παξαπάλσ θξηηήξηα θαζψο θαη ην
θξηηήξην πνπ πξνβιέπεηαη εμ‘ νξηζκνχ γηα ηελ TRD, δειαδή ηελ αλεπαξθή αληαπφθξηζε ζε
έλα ή πεξηζζφηεξα αληηθαηαζιηπηηθά ρνξεγνχκελα γηα ηνπιάρηζηνλ 6 εβδνκάδεο θαη ζε
επαξθή δφζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο επεηζνδίνπ (Zarate C.,2013, Maurizio F.,2003).
Καη‘ εμαίξεζε γηα ηελ νκάδα πιεζπζκνχ κε TRD δελ θάλνπκε απαξαίηεηε αλαθνξά ζην 1ν
επεηζφδην, αιιά απαηηείηαη ε ζπλεδξία ηνπ ECT εθαξκφζηεθε λα είλαη ε 1ε ρσξίο λα έρνπλ
πξνεγεζεί πξνεγνχκελεο φκνηεο παξεκβάζεηο. Σα θξηηήξηα απνθιεηζκνχ θαη γηα ηηο δχν
νκάδεο πξνο κειέηε πεξηειάκβαλαλ ηηο ειηθηαθέο νκάδεο εθηφο ησλ θαζνξηζκέλσλ νξίσλ,
ηπρνχζα εκθάληζε ςπρνπαζνινγίαο ιφγσ θαξκαθνεπαγφκελεο ή νξγαληθήο αηηηνινγίαο (π.ρ.
θξαληνεγθεθαιηθέο θαθψζεηο), ηζηνξηθφ ή ελ εμειίμεη θαηάρξεζε νπζηψλ (εμαίξεζε ληθνηίλε
θαη θαθεΐλε), εκθάληζε αιιεξγηθψλ αληηδξάζεσλ ζηηο ζεξαπείεο εθινγήο, ελ δπλάκεη
παζνινγία νμέσλ ή ρξφλησλ θιεγκνλσδψλ λνζεκάησλ, ζσκαηηθψλ αζζελεηψλ (λεθξηθή/
επαηηθή/ θαξδηαθή αλεπάξθεηα, πλεπκνληθέο/ θαξδηαγγεηαθέο αιινηψζεηο), αθφκα θαη ρξήζε
αληηθιεγκνλσδψλ θαη αλνζνθαηαζηαιηηθψλ θαξκάθσλ (pos ζηεξνεηδή) (γηα δηάξθεηα
πεξηζζφηεξε ησλ 7 εκεξψλ).
Ζ εθηίκεζε ηεο θιηληθήο εηθφλαο ησλ αζζελψλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ εθπαηδεπκέλν
ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. ια ηα ζέκαηα παξείραλ γξαπηή ζπγθαηάζεζε θαηφπηλ
ελεκέξσζεο θαη φιεο νη δηαδηθαζίεο εγθξίζεθαλ εθ ησλ πξνηέξσλ απφ ηα αξκφδηεο επηηξνπέο
ηνπ Αηγηλεηείνπ Ννζνθνκείνπ.
4.1.2. Γηαδηθαζίεο Μειέηεο-Καηαγξαθήο δεδνκέλσλ
Πην ζπγθεθξηκέλα, σο πξνο ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ δχν νκάδσλ ζπκκεηερφλησλ:
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κηα θαηαλνεηή αλαπαξάζηαζε ηεο θιεγκνλψδνπο θαηάζηαζεο ηνπ
κειεηψκελνπ πιεζπζκνχ, ππήξμε δηαρσξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ κε βάζε ηελ απφθξηζή
ηνπο ζηελ per os αληηθαηαζιηπηηθή αγσγή. Δπνκέλσο, πξνθχπηεη ε νκάδα control κε δηάγλσζε
ΜΚΓ (θαη αληαπφθξηζε ζηελ θαξκαθνζεξαπεία) θαη ε νκάδα ζπκκεηερφλησλ κε TRD (κε
αλζεθηηθφηεηα ζηε θαξκαθνζεξαπεία θαη αλη‘ απηήο ρξήζε ECT). ινη νη ζπκκεηέρνληεο, θαη
απφ ηελ νκάδα control (ΜΚΓ) θαη απφ ηελ νκάδα κε TRD επηιέγεθαλ ηπραία ηελ ρξνληθή
πεξίνδν 10/2019 – 11/2020 θαη νη αμηνινγήζεηο ηεο βαξχηεηαο ηεο ζπκπησκαηνινγίαο ησλ
ζπκκεηερφλησλ έγηλαλ κε ηελ ρξήζε ησλ θιηκάθσλ HAM-D-17 θαη MADRS(πνπ έθεξαλ ηηο
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αληίηνηρεο

επηζεκεο

ειιεληθέο

απνδφζεηο).

Μηθξνζθνπηθά,

γηα

ηελ

εξγαζηεξηαθή

αλαπαξάζηαζε ηνπ επηπέδνπ θιεγκνλήο ησλ νκάδσλ έγηλε επηινγή αλάιπζεο ηνπ
αλνζνινγηθνχ δείθηε hs-CRP .
Οη κεηξήζεηο απηέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δχν ρξνληθέο ζηηγκέο. Γηα ηελ νκάδα
control, πξαγκαηνπνηήζεθε αηκνιεςία θαη ζπλέληεπμε-αμηνιφγεζε ζηελ πξψηε εκέξα
λνζειείαο ησλ αζζελψλ, θαζψο θαη ζηε ιήμε ηεο λνζειείαο ηνπο. Γηα ηελ νκάδα TRD,
πξαγκαηνπνηήζεθε αηκνιεςία θαη ζπλέληεπμε-αμηνιφγεζε πξηλ ηελ 1ε εθαξκνγή ζπλεδξίαο
ECT θαη κεηά ηελ 12ε εθαξκνγή ζπλεδξίαο ECT (δηαγ.1)
ε πεξηπηψζεηο ελδείμεσλ ινίκσμεο, θιεγκνλήο, αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ απφ ηελ
εθαξκνγή ECT ή θαη ηελ ιήςε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο έγηλε άκεζε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε
θαη απνθιεηζκφο ηνπ ζπκκεηέρνληνο απφ ην κειεηψκελν δείγκα.
4.1.3. Δξγαζηεξηαθέο Μεηξήζεηο
Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηπηψζεσλ ησλ θηξθάδησλ ξπζκψλ, ε ιήςε θιεβηθνχ αίκαηνο
πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ ησλ σξψλ 8-10 πκ. Ζ ζπιινγή ησλ δεηγκάησλ ζε φινπο ηνπο
αζζελείο έγηλε ζε θηαιίδηα κε επηθάιπςε EDTA, ην πιάζκα απνκαθξχλζεθε θαη
απνζεθεχηεθε ζηνπο -80 °C κέρξη ηελ αλάιπζε, ελψ απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ηειηθψο κε
θπγνθέληξεζε ζηα 1000x γηα 15 ιεπηά ζηνπο 4 °C. H hs-CRP κεηξήζεθε κε ηελ
αλνζνηνπξβηδηκεηξηθή κέζνδν ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ αλαιπηή ρεκείαο BECKMAN AU 480
θαη ην θηη αληηδξαζηεξίνπ Human C Reactive Protein ELISA Kit (ab181416). Οη ζπληειεζηέο
δηαθχκαλζεο κεηαμχ ελδνπξνζδηνξηζκνχ ήηαλ αμηφπηζηα ιηγφηεξν απφ 3%.
4.1.4. Γηαδηθαζία ECT.
Σν βξαρχ παικφ, ην ζπλερέο ξεχκα ( εμαηνκηθεπκέλε επηινγή ζπρλφηεηαο θαη έληαζεο
ξεχκαηνο), ην ηεηξαγσληθφ θχκα ECT (Thymatron System IV, Somatics Inc., Lake Bluff, IL,
USA) ρνξεγνχηαλ ζηαζεξά ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο νκάδαο κε TRD

ηξεηο θνξέο ηελ

εβδνκάδα κε δηκεξή ηνπνζέηεζε ειεθηξνδίσλ κεησπηαία-θξνηαθηθά. Μνλάρα ην 25% ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζην ήκηζπ ησλ ζπλεδξηψλ επηιέγεθε λα πεξηνξηζηεί ζε κνλνκεξή εθαξκνγή
ειεθηξνδίσλ (αξηζηεξά θξνηαθηθά). Ο ιφγνο πξαγκάησζεο απηήο ηεο θίλεζεο απνηειεί
κνλάρα ε εκθάληζε αλεπηζχκεηεο ελέξγεηαο, πνπ δελ απνηεινχζε ζπλάκα αλαγθαία θαη ηθαλή
λα απνθιείζεη απηφ ην πνζνζηφ αηφκσλ απφ ηε κειέηε. Ο αξηζκφο ησλ ζπλεδξηψλ πνηθίιιεη
κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο θιηληθήο εηθφλαο ή ηηο απαληήζεηο
ζηηο ζπλεδξίεο ECT. ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε έρεη επηιεγεί ν αξηζκφο 12 ζπλεδξηψλ δηφηη απφ
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πξσηφθνιιν εθαξκνγήο ECT (APA,2009) θαίλεηαη πσο ζηηο 12 ζπλεδξίεο σο επί ην πιείζηνλ
νη αζζελείο κε αλζεθηηθφηεηα ζε ςπρνπαζνινγία θαζψο θαη θαηαηνληθνί αζζελείο θέξνπλ ηα
κέγηζηα δπλαηά απνηειέζκαηα.
Σν ηππηθφ πξσηφθνιιν ηνπ ECT φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην Δγρεηξίδην ηνπ ECT Royal
College of Psychiatrists, 4th edn (2019) ζέιεη ηε κέζνδν πξνζδηνξηζκνχ ηεο αξρηθήο έληαζεο
ελέξγεηαο εθαξκνγήο θαη ηε ξχζκηζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ ειηθία (ήκηζπ ηεο ειηθίαο) γηα ηελ
πξψηε ζπλεδξία θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ αχμεζε απηήο θαηά 10-20% ζε θάζε επφκελε ζπλεδξία
(αλαιφγσο θάζε θνξά ηε δηάξθεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πξνθιεηψλ επηιεπηηθψλ θξίζεσλ).
Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ επηιεπηηθψλ θξίζεσλ πξνεγήζεθε νμπγφλσζε κε 100% ρνξήγεζε
νμπγφλνπ, σο λεπξνκπτθφο απνθιεηζηήο βξαρείαο δξάζεο ρνξεγήζεθε ε ζνπθπληινρνιίλε θαη
σο κε βαξβηηνπξηθφ ελδνθιέβην αλαηζζεηηθφ βξαρείαο δξάζεο ρνξεγήζεθε ε πξνπνθφιε. Οη
δνζνινγίεο ζε mg εμαξηηφληαλ ακηγψο απφ ην BMI ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη νη δηαθπκάλζεηο
ηνπο επεξεάδνληαλ θάζε θνξά απφ ηελ απφδνζε ηεο ρνξεγνχκελεο ελέξγεηαο θαη ηελ πνηφηεηα
ησλ επηιεπηηθψλ θξίζεσλ. Μεηά ηελ επηβεβαίσζε πιήξνπο κπτθή ραιάξσζεο, ε θξίζε
πξνθαιφπηαλ δίλνληαο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε TRD ζχληνκα εξεζίζκαηα παικνχ ζηαζεξνχ
ξεχκαηνο (πιάηνο παικνχ 0,5 ms, κε αχμεζε ζε 1ms εάλ ελδείθλπηαη θιηληθά). Με βάζε ηελ
ηπραία ηηηινπνίεζε εξεζίζκαηνο ζηελ πξψηε ζπλεδξία , ε δφζε ζεξαπείαο είλαη 1.5 θνξέο ην
θαηψθιη ηεο θξίζεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ειεθηξνδίσλ ακθνηεξφπιεπξα κεησπνθξνηαθηθά. Οη
παξάκεηξνη εξεζίζκαηνο παξέκεηλαλ νη ίδηεο, εθηφο εάλ απαηηνχζαλ αιιαγή γηα θιηληθνχο
ιφγνπο. Δπί νπνηαζδήπνηε ηξέρνπζαο νξγαληθήο δπζιεηηνπξγίαο (βξνγρφζπαζκνο, ππέξηαζε
θιπ) ε θαξκαθεπηηθή αληηκεηψπηζε ήηαλ άκεζε.

Αθνινπζήζεθαλ ηππηθέο δηαδηθαζίεο

ιεηηνπξγίαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θξηηεξίσλ γηα επαξθή πξνθιεηή επηιεπηηθή θξίζε, γηα
επαλέγεξζε θαη γηα πξνζαξκνγή ηεο δνζνινγίαο ECT πξνο βειηηζηνπνίεζε ηεο θιηληθήο
απφθξηζεο. Ζ per os θαξκαθεπηηθή αγσγή ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαηεξήζεθε ακεηάβιεηε θαζ‘
φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηψλ κε ηελ κείσζε ηεο ρνξήγεζεο βελδνδηαδεπηλψλ ηελ λχρηα πξν
ηεο ζπλεδξίαο.
4.1.5. Γηαδηθαζία εθαξκνγήο θιηκάθσλ
Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπιιέρζεθαλ κεηαμχ ησλ ρξνλνινγηψλ
2019-2020. ινη νη ζπκκεηέρνληεο ειηθίαο 18 έσο 65 εηψλ βξίζθνληαλ εληφο ησλ θξηηεξίσλ
πνπ αλαγξάθνληαη παξαπάλσ θαη ε εθηίκεζε ηεο θιηληθήο εηθφλαο ηνπο (κε ηελ πξννπηηθή
παξαηήξεζεο) θαη ηεο βαξχηεηαο ηεο ζπκπησκαηνινγίαο ησλ θαηαζιηπηηθψλ επεηζνδίσλ ηνπο
έγηλε κε ηελ εθαξκνγή δχν θιηκάθσλ , ηελ Montgomery–Åsberg Depression Rating
Scale (MADRS) θαη ηελ Hamilton Rating Scale for Depression (HAM-D-17) (ακθφηεξα ζε
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ειιεληθή γιψζζα πξνζαξκνζκέλα) (Fafouti M et al, 2010). Γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο νκάδαο
control, ε εθαξκνγή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ έλαξμε ηεο λνζειείαο ηνπο θαη ηε ιήμε, ιίγν
πξηλ ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ ην ηκήκα ηνπ Αηγηλεηείνπ λνζνθνκείνπ θαη, γηα ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ηεο νκάδαο TRD, ε εθαξκνγή ησλ θιηκάθσλ πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ ηελ
πξψηε ζπλεδξία κε ECT θαη χζηεξα απφ ηε 12ε ζπλεδξία. ινη νη ζπκκεηέρνληεο κηινχζαλ
άπηαηζηα ηελ ειιεληθή γιψζζα.
4.1.6. ηαηηζηηθή αλάιπζε
Γηα λα εθηηκεζεί ν αληίθηππνο ηεο αξρηθήο θιεγκνλψδνπο θαηάζηαζεο ζηελ εθρψξεζε
θαη απφθξηζε ηεο ζεξαπείαο, ε δηαθνξά ησλ hs-CRP απφ ηελ έλαξμε κέρξη ηελ ιήμε ησλ
εθάζηνηε ζεξαπεηψλ εμεηάζηεθε ζε κνληέιν ζηαηηζηηθήο θαη ζπγθξίζεθε κε ηηο δηαθνξέο ησλ
απνηειεζκάησλ θαη ησλ δχν θιηκάθσλ, μερσξηζηά γηα θάζε νκάδα. Πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε
κηα πην πνζνηηθή ππνζηήξημε κε ζηξαηεγηθή νκαινπνίεζεο ζηελ θιίκαθα αλάιπζεο, φινη νη
δείθηεο κεηαζρεκαηίζηεθαλ ζε log πξηλ απφ ηελ έληαμε ζε ζηαηηζηηθά κνληέια. Παξφιν πνπ ε
αλάιπζε δείρλεη φηη κεηά ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ log εμαθνινπζνχλ λα εκθαλίδνληαη κε
θπζηνινγηθέο θαηαλνκέο, ε αζπκκεηξία δεδνκέλσλ κεηψλεηαη ζεκαληηθά παξέρνληαο αξθεηή
εκπηζηνζχλε γηα κηα ζηαζεξή εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ. Δπνκέλσο, νη αιιαγέο απφ ηε
γξακκή βάζεο ζε θάζε δείθηε πξνήιζαλ σο αιιαγέο ζηηο ηηκέο log, θαη νη βαζηθέο ζπλζέζεηο
ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ θιίκαθα log. Υξεζηκνπνηήζεθαλ αλαιχζεηο δηκεηαβιεηψλ κεηθηψλ
κνληέισλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο ινγαξηζκηθήο δηαθνξάο ηνπ ζπλφινπ
ησλ θιηκάθσλ HAM-D-17 θαη MADRS θαη ηεο ινγαξηζκηθήο δηαθνξάο ησλ ηηκψλ hs-CRP. Οη
ζπγθξίζεηο εληφο ησλ νκάδσλ ησλ βαζκνινγηψλ HAM-D-17 θαη MADRS θαη νη επαιεζεχζεηο
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο δεπγάξηα t-test. Σειηθά,

νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ

απνηειεζκάησλ ηεο hs-CRP θαη ησλ απνηειεζκάησλ HAM-D-17 θαη MADRS αλαιχζεθαλ
ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearson. Υξεζηκνπνηήζεθε ε εξγαιεηνζήθε
ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζην ινγηζκηθφ Microsoft Excel γηα λα εθηειεζηνχλ φιεο ηηο ζηαηηζηηθέο
αλαιχζεηο.

5. Απνηειέζκαηα
ηνλ παξαθάησ πίλαθα είλαη αλαξηεκέλα ηα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν νκάδσλ.
ηελ νκάδα κε ΜΚΓ, ειηθίαο 18-65 εηψλ, θάλεθε λα ππάξρεη ζεκαληηθά πςειφηεξν θνξηίν
θαηαζιηπηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο ζπγθξηηηθά κε ηελ TRD πνπ εκθαλίδεη επηφηεξα
ραξαθηεξηζηηθά εμαξρήο (πιεξνθνξίεο πνπ αλαπαξηζηψληαη πην αλαιπηηθά ζηα παξαθάησ
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αλαξηεκέλα δηαγξάκκαηα). Δπίζεο, ζηελ νκάδα ΜΚΓ δελ ππήξρε ηζηνξηθφ πξνεγνχκελσλ
λνζειεηψλ ή αλνρήο ζε θαξκαθεπηηθή αγσγή αληηθαηαζιηπηηθήο δξάζεο, θαη, παξάιιεια,
ζηελ νκάδα TRD δελ ππήξρε ηζηνξηθφ πξνεγνχκελσλ εθαξκνγψλ ζε ζπλεδξίεο θαη αιιά
ππήξρε αλνρή ζηελ θαξκαθεπηηθή αγσγή.
ηηο νκάδεο ECT εθαξκφζηεθε δηκεξήο ηνπνζέηεζε ειεθηξνδίσλ κεησπνθξνηαθηθά
εθηφο απφ έλα 25% πνπ ζην ήκηζπ ησλ ζπλεδξηψλ ιφγσ αλεπηζχκεηεο ελέξγεηαο
(νπηζζφδξνκεο ακλεζίαο) πεξηνξίζηεθε ζε κνλφπιεπξε εθαξκνγή (αξηζηεξά θξνηαθηθά). Γελ
παξνπζηάζηεθαλ δηαθνξέο σο πξνο ηελ θαηλνηππηθή απάληεζε ζην ξεχκα, ζπγθξηηηθά κε ην
ππφινηπν 75% ή ζπγθξηηηθά κε ηελ αληίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ ησλ ίδησλ ησλ αζζελψλ ζηηο
πξνεγνχκελεο ζπλεδξίεο.
Χο πξνο ηηο θιίκαθεο, παξαηεξείηαη πσο ζηελ νκάδα control ΜΚΓ θαη ε HAM-D-17
θαη ε MADRS (ζρ. 1, ζρ. 4) μεθηλνχλ κε έλα κεγάιν πνζνζηφ ηεο ηάμεο 80-100%
παξνπζίαζεο «πνιχ ζνβαξήο» θαηαζιηπηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο, πνπ χζηεξα απφ ηελ
πεξίζαιςε κε θαξκαθεπηηθή αγσγή, ην 50-60% ησλ αζζελψλ πιένλ θαηαηάζζνληαλ ζηε
δηάγλσζε «απνδξνκή» θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ. Απφ ηελ άιιε, ζηελ νκάδα TRD, ην
ήκηζπ ηνπ κειεηψκελνπ πιεζπζκνχ έθεξε ηε δηάγλσζε «πνιχ ζνβαξή» θαηάζιηςε ηφζν ζηελ
HAM-D-17 φζν θαη ζηε MADRS (ζρ.2, ζρ.5), ελψ χζηεξα απφ ηελ παξέκβαζε κε ECT , ην
50-60% απηνχ θαηαηάρζεθε ζηελ θαηεγνξία «ήπηα» ζπκπησκαηνινγία, ή θαη «κέηξηα».
Χο πξνο ηε ζπζρέηηζε απνηειεζκάησλ θιηκάθσλ κε ηηο κεηαβνιέο ηεο hs-CRP, κηα
ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε απνθάιπςε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο απφθξηζεο ζηηο
ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο θαη ησλ δχν νκάδσλ θαη ηεο κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ ηνπ παξάγνληα
hs-CRP. πγθεθξηκέλα, ζηελ νκάδα control ΜΚΓ κε ηελ θιίκαθα HAM-D-17 λα θέξεη df=1,
p=0,001 θαη ηελ θιίκαθα MADRS λα θέξεη df=1, p=0,006 (πηλ.2) απνδεηθλχεηαη ε ζηαηηζηηθή
ζεκαληηθφηεηα, ηφζν κε ηελ κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ θιηκάθσλ, φζν θαη κε ηε κείσζε ησλ
ηηκψλ ηεο hs-CRP θαηά γεληθή νκνινγία (δηαγ.2) . Αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε απφδεημε ηεο
ζπζρέηηζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βηνδείθηε ζηελ νκάδα TRD, χζηεξα απφ ηελ εθαξκνγή ECT,
σο πξνο δχν επίπεδα. Απφ ηε κία, απνδεηθλχεηαη γηα ηελ θιίκαθα HAM-D-17 κε df=1,
p=0,0004 θαη ηελ θιίκαθα MADRS κε df=1, p=0,001 (πηλ.3) πσο ππάξρεη ζρέζε
αιιειεμάξηεζεο κε ηελ θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία (δηαγξ. 3), απνξξίπηνληαο έηζη ηελ
κεδεληθή ππφζεζε, δειαδή φηη ε hs-CRP δελ επεξεάδεηαη ζηελ αλζεθηηθφηεηα ηεο
θαηάζιηςεο, ιφγσ ρξνληφηεηαο ηεο αζζέλεηαο. Απφ ηελ άιιε, παξαηεξείηαη πσο ζε 50 % ζηελ
ίδηα νκάδα ε hs-CRP κεηψλεηαη παξά ηελ παξέκβαζε κε ειεθηξηθφ ξεχκα ζηνπο εγθεθαιηθνχο
ηζηνχο πνπ εχινγα ζα κπνξνχζε λα απμήζεη ηηο ηηκέο ηεο.
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Κιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ζπκκεηερόλησλ
Υαξαθηεξηζηηθά
Ν ζήιπ
Ν άξξελ
Καπθάζηνη
πλνιηθφ Ν
Ζιηθία
Ζιηθία έλαξμεο 1νπ επεηζνδίνπ
Γηάξθεηα ηξέρνληνο επεηζνδίνπ (εβδνκάδεο)
Ηζηνξηθφ ECT
Γηκεξήο ηνπνζέηεζε ειεθηξνδίσλ
Μνλφπιεπξε ηνπνζέηεζε ειεθηξνδίσλ
Αξηζκφο ζπλεδξηψλ ECT
Ηζηνξηθφ λνζειεηψλ
Ηζηνξηθφ αλζεθηηθφηεηαο ζε αληηθαηαζιηπηηθά
(εβδνκάδεο)

ΜΚΓ
Ν

%

TRD
Ν

%

11

61.1

14

56

7

38.9

11

44

18

100

25

100

18

25

Mean

Mean

40.2

38.2

38.8

32.6

8.2

10.6

N

%

N

%

0

0

0

0

0

0

19

75

0

0

6

25

Mean

Mean

0

16

0

3.2

0

30.9

6. πδήηεζε
6.1. Καηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία θαη κεηαβνιέο ηηκώλ θιηκάθσλ
Ζ επηινγή ησλ αζζελψλ ζηνπο νπνίνπο κεηξήζεθε ν αλαθεξφκελνο βηνδείθηεο είρε σο
απνηέιεζκα 18 αζζελείο δηαγλσζκέλνπο κε ΜΚΓ (νκάδα control) , γπλαίθεο (61%)

θαη

άλδξεο (38%), θαη 29 αζζελείο δηαγλσζκέλνπο κε TRD, γπλαίθεο (55%) θαη άλδξεο (45%).
ηελ νκάδα control ζπκκεηείραλ φινη αλεμαίξεηα έσο ηε ιήμε ηεο κειέηεο, ελψ ζηελ νκάδα
αζζελψλ κε TRD απνθιείζηεθαλ 4 άηνκα , ιφγσ εκθάληζεο αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηψλ, κεηαηξέπνληαο έηζη ην ηειηθφ αξηζκφ ησλ αζζελψλ λα θαηαιήγεη ζε
44% άλδξεο θαη 56% γπλαίθεο, 25 άηνκα ζπλνιηθά. ηε βαζηθή γξακκή ηεο ηπραηνπνίεζεο
αμηνινγνχηαλ ε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζιηςεο απφ ηηο δχν θιίκαθεο MADRS θαη HAM-D-17.
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Χο πξνο ηελ θιίκαθα HAM-D-17 θαίλεηαη πσο ν επηπνιαζκφο ηεο νκάδαο control ΜΚΓ ελάξρεηαη κε ηελ ηηκή 1, δηαθνξεηηθά κε δηάγλσζε «Πνιχ νβαξήο» ζπκπησκαηνινγίαο
ζην 100% ησλ ζπκκεηερφλησλ, φπσο νξίδεηαη ζηελ θιίκαθα ηεο HAM-D-17 ε απμεκέλε
βαξχηεηα λφζνπ. Δπνκέλσο, είλαη εκθαλήο ε αξηζηεξή ινμφηεηα πνπ ζρεκαηίδεηαη ζην
ξαβδφγξακκα. ηε ιήμε ηεο λνζειείαο ηνπο, ε θακππιφηεηα παξαηεξείηαη απφ ηε δεμηά κεξηά
ηνπ ξαβδνγξάκκαηνο (ζρ.1) , θέξνληαο ην απνηέιεζκα κηαο πιήξνπο απνδξνκήο θιηληθήο
εηθφλαο ζην 45% ησλ ζπκκεηερφλησλ , κέηξηαο βειηίσζεο πεξίπνπ ζην 20% θαη δηαηήξεζεο
ηεο ίδηαο πνιχ ζνβαξήο θαηάζηαζεο ζην 20%. Παξάιιεια, ζην ξαβδφγξακκα

πνπ

ζρεκαηίδεηαη χζηεξα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο θιίκαθαο HAM-D-17 ζηελ νκάδα κε TRD
παξαηεξείηαη πσο ην 90% ησλ ζπκκεηερφλησλ νξίδεηαη κε «Πνιχ ζνβαξή» θαηάζιηςε θαηά
ηελ έλαξμε ησλ ζπλεδξηψλ κε ECT, ελψ χζηεξα απφ ηε 12ε ζπλεδξία ECT δηαθξίλεηαη κηα
εμίζνπ ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο θιηληθήο εηθφλαο, κε ην 20% απηψλ λα θαηαηάζζνληαη ζηελ
θαηεγνξία «ΑΠΟΓΡΟΜΖ», 30% απηψλ λα εκθαλίδνπλ «ΖΠΗΑ» θαηάζιηςε θαη πεξίπνπ 10%
απηψλ λα δηαηεξνχληαη κε «ΠΟΛΤ ΟΒΑΡΖ» θαηάζιηςε (ζρ.2).
Δθαξκφδνληαο γξαθήκαηα γξακκήο γηα λα είλαη πην εκθαλή ηα ζηνηρεία
ζπιινγήο ησλ αζζελψλ, παξαηεξείηαη πσο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο νκάδαο control ΜΚΓ, ζηελ έλαξμε ηεο λνζειείαο ηνπο, ππάξρεη ζηαζεξφηεηα σο πξνο ηελ θηλεηηθφηεηα ηεο
κέζεο γξακκήο (mean(prior)=39.857), ζε πςειά επίπεδα γεγνλφο πνπ δειψλεη πσο ε
ςπρνπαζνινγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ κειέηεο επεξεάδεη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηά
ηνπο θαη ηελ πνηφηεηα δσήο, ελψ ζε δεχηεξν ρξφλν ε κέζε γξακκή (mean(post)=10.928) ηείλεη
λα έρεη κηα ειαθξά αχμνπζα πνξεία, αιιά παξακέλεη ζε ρακειφηεξα επίπεδα ησλ ηηκψλ ηνπ
γξαθήκαηνο ζπγθξηηηθά κε ηελ έλαξμε, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη ηελ βειηίσζε ηεο θιηληθήο
εηθφλαο ηνπο (ζρ.3). Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη δηαθπκάλζεηο (var) κεηαμχ ηηκψλ, ηφζν ζηελ
έλαξμε φζν θαη ζηελ ιήμε, είλαη πνιχ κεγάιεο (var(prior)=118.593-var(post)=104.071). Απηφ,
πηζαλφλ, λα νθείιεηαη είηε ζην κηθξφ κέγεζνο δείγκαηνο, πξνσζψληαο έηζη ηελ ηδέα πσο κηα
κειέηε κε πεξηζζφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο ζα κείσλε κε βεβαηφηεηα ηπρφλ ζθάικαηα θαη ζα
ελίζρπε ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε πην αθιφλεηα, είηε ζε θάπνηεο ηπρνχζεο θιεγκνλψδεηο
αληηδξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ζηνπο αζζελείο, άμηεο λα
πξνθαιέζνπλ κηα πειψξηα αχμεζε ηηκψλ βηνδεηθηψλ αλνζναπφθξηζεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά,
ζηελ νκάδα κε ηνπο αζζελείο TRD, ην κέγεζνο δείγκαηνο είλαη κεγαιχηεξν, κε ηηο
δηαθπκάλζεηο ηνπο λα κεηψλνληαη ζεκαληηθά θαη ηελ βειηίσζή ηνπο λα είλαη θιηληθά εκθαλήο .
πσο παξαηεξείηαη, ε κέζε γξακκή αξρηθήο ςπρνπαζνινγίαο ζηελ θιίκαθα γηα ηνπο αζζελείο
κε TRD έρεη κηα αχμνπζα πνξεία κε ηε δηαθχκαλζε λα είλαη κεγάιε (var=122.233), ελψ
χζηεξα απφ ηε 12ε ζπλεδξία ECT θαίλεηαη πσο ε κέζε γξακκή θιηκαθψλεηαη
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(mean(prior)=36.333-mean(post)=12.571) κε κηα ήπηα θαηηνχζα πνξεία θαη δηαθχκαλζε
εκθαλψο κεησκέλε θαηά 50%. Απηφ ην γεγνλφο επαιεζεχεη ηα πξναλαθεξζέληα γξαθφκελα,
σο πξνο ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη ηελ επηθείκελε βειηίσζε ησλ ηηκψλ δηαθχκαλζεο (ζρ.3)
Χο πξνο ηελ θιίκαθα MADRS θαίλεηαη πσο ν επηπνιαζκφο ηεο νκάδαο
control - ΜΚΓ ελάξρεηαη ζηελ ηηκή 0.33 ζηε δηάγλσζε «νβαξή» ςπρνπαζνινγία θαη ζηελ
ηηκή 0.55 κε ηε δηάγλσζε «Μέηξηα» ςπρνπαζνινγία, εγείξνληαο έηζη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ
εχξεζε ηεο πνηνηηθήο δηαθνξάο εθηίκεζεο βαξχηεηαο ηεο θαηάζιηςεο κεηαμχ ησλ δπν απηψλ
θιηκάθσλ. Παξαηεξψληαο ην ξαβδφγξακκα, ζηελ έλαξμε λνζειείαο ηνπο, παξνπζηάδεηαη
πεξηζζφηεξν ζε κνξθή θαλνληθήο θαηαλνκήο , ελψ ζηε ιήμε, ε θακππιφηεηα παξαηεξείηαη
απφ ηε δεμηά κεξηά ηνπ ξαβδνγξάκκαηνο (ζρ.4) κε ην 50% ησλ ζπκκεηερφλησλ λα παξνπζηάδεη
«Απνπζία» ζπκπησκάησλ θαη ην 33% ήπηα θαηαζιηπηηθή ζπλδξνκή. Παξάιιεια, ζην
ξαβδφγξακκα πνπ ζρεκαηίδεηαη χζηεξα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο θιίκαθαο MADRS ζηελ νκάδα
κε TRD παξαηεξείηαη πσο ην 40% ησλ ζπκκεηερφλησλ νξίδεηαη κε «νβαξή» θαηάζιηςε θαη
ην 32% κε «Μέηξηα» θαηάζιηςε θαηά ηελ έλαξμε ησλ ζπλεδξηψλ κε ECT, ελψ χζηεξα απφ ηε
12ε ζπλεδξία ECT δηαθξίλεηαη κηα εμίζνπ ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο θιηληθήο εηθφλαο, κε ην
32% απηψλ λα θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία «Απνπζία », 36% απηψλ λα εκθαλίδνπλ
«Ήπηα» θαηάζιηςε θαη ην 8% απηψλ λα δηαηεξνχληαη κε «Μέηξηα» θαηάζιηςε (ζρ.5).
Δθαξκφδνληαο γξαθήκαηα γξακκήο γηα λα είλαη πην εκθαλή ηα ζηνηρεία ζπιινγήο ησλ
αζζελψλ, παξαηεξείηαη πσο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο νκάδαο control - ΜΚΓ, ζηελ έλαξμε
ηεο λνζειείαο ηνπο, ππάξρεη ζηαζεξφηεηα έσο πησηηθή ηάζε σο πξνο ηελ θηλεηηθφηεηα ηεο
κέζεο γξακκήο (mean(prior)=31.07143), αιιά παξάιιεια ζε πςειά επίπεδα γεγνλφο πνπ
δειψλεη πσο ε χπαξμε ςπρνπαζνινγίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ κειέηεο
επεξεάδεη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο θαη ηελ πνηφηεηα δσήο, ελψ ζε δεχηεξν ρξφλν ε κέζε
γξακκή (mean(post)=23.07143) ηείλεη λα έρεη πησηηθή πνξεία, παξακέλνληαο πξσηνθαλψο ζε
ρακειφηεξα επίπεδα ησλ ηηκψλ ηνπ γξαθήκαηνο ζπγθξηηηθά κε ηελ έλαξμε, πξάγκα πνπ
ζεκαίλεη ηελ βειηίσζε ηεο θιηληθήο εηθφλαο ηνπο (ζρ. 6). Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη
δηαθπκάλζεηο (var) κεηαμχ ηηκψλ, ηφζν ζηελ έλαξμε φζν θαη ζηελ ιήμε, είλαη πνιχ κηθξφηεξεο
ζπγθξηηηθά κε ηελ θιίκαθα HAM-D-17 (var(prior)=80.22527-var(post)=45.3846). Απφ ηελ
άιιε κεξηά, ζηελ νκάδα κε ηνπο αζζελείο TRD, ην κέγεζνο δείγκαηνο είλαη κεγαιχηεξν, κε ηηο
δηαθπκάλζεηο ηνπο λα κεηψλνληαη ζεκαληηθά θαη ηελ βειηίσζή ηνπο λα είλαη θιηληθά λα
εκθαλήο. πσο παξαηεξείηαη, ε κέζε γξακκή αξρηθήο ςπρνπαζνινγίαο ζηελ θιίκαθα γηα ηνπο
αζζελείο κε TRD έρεη κηα αχμνπζα πνξεία κε ηε δηαθχκαλζε λα είλαη κεγάιε
(var=82.25730994), ελψ χζηεξα απφ ηε 12ε ζπλεδξία θαίλεηαη πσο ε κέζε γξακκή
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θιηκαθψλεηαη (mean(prior)= 32.42105-mean(post)= 10.57895) κε κηα ήπηα θαηηνχζα πνξεία
θαη δηαθχκαλζε εκθαλψο κεησκέλε θαηά 50%. Απηφ ην γεγνλφο επαιεζεχεη ηα
πξναλαθεξζέληα γξαθφκελά καο, σο πξνο ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη ηελ επηθείκελε
βειηίσζε ησλ ηηκψλ δηαθχκαλζεο (ζρ.6)

6.2. Καηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία θαη κεηαβνιέο επηπέδνπ ηηκώλ CRP
Οη βαζκνινγίεο ησλ θιηκάθσλ HAM-D-17 θαη MADRS κεηψζεθαλ κε ηελ έλαξμε έσο
ηελ ιήμε ησλ ζεξαπεηψλ ( λνζειεία / ζπλεδξίεο) φπσο θαίλεηαη ζηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα.
Γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο ζπζρέηηζεο ηεο θιεγκνλψδνπο απφθξηζεο κε απηήλ ησλ ζεξαπεηψλ
ζρεδηάζηεθε κηα γξακκηθή αλαπαξάζηαζε κε ηηο δηαθνξέο ησλ ηηκψλ ησλ θιηκάθσλ θαη ηνπ
αλνζνινγηθνχ δείθηε ζε ινγαξηζκηθή κνξθή πξνο κεγαιχηεξε δηεπθφιπλζε θαηαλφεζεο.
Αδξά, ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ επηπέδσλ hs-CRP θαίλεηαη λα θέξεη αχμνπζα ηάζε θαη
επί ησλ 4 θιηκάθσλ, πνπ ιφγσ ρξήζεο ινγαξηζκηθήο κνξθήο αλαπαξάζηαζεο ηηκψλ έρνπλ σο
εξκελεία ηε κείσζε ησλ ηηκψλ

hs-CRP θαη ζηηο δπν νκάδεο. Οη αλαιχζεηο γξακκηθήο

παιηλδξφκεζεο έδεημαλ πσο πςειφηεξα επίπεδα CRP θαηά ηελ έλαξμε ησλ ζεξαπεηψλ
πξνέβιεπαλ πςειφηεξεο βαζκνινγίεο HAM-D-17 θαη MADRS κε αληίζηνηρε κείσζή ησλ έσο
ην ηέινο ησλ ζεξαπεηψλ ( p<0,05)
πζρέηηζε ηηκψλ hs-CRP κε εθαξκνζκέλεο θιίκαθεο ζηελ νκάδα ΜΚΓ
Αμηνινγήζεθε εάλ νη βαζηθέο ηηκέο hs-CRP ζπζρεηίζηεθαλ κε βαζκνινγίεο HAM-D17 θαη MADRS κεηά απφ ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα λνζειείαο ιακβάλνληαο ππφςε
θιηληθέο κεηαβιεηέο πνπ πξνεγνπκέλσο πξφηεηλαλ λα ζπζρεηηζηνχλ κε ηελ απφθξηζε ζηελ
θαξκαθεπηηθή αγσγή (δειαδή ειηθία, δηάξθεηα ηξέρνληνο θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ θαη
ζνβαξφηεηα ζπκπησκάησλ θαηά ηελ έλαξμε, πξνεγνχκελεο λνζειείεο, εθπαηδεπηηθφ επίπεδν).
Ζ hs-CRP παξέκεηλε ζεκαληηθφο ελδεηθηηθφο κνλάρα δείθηεο ηεο βαζκνινγίαο ησλ 2 θιηκάθσλ
ζην ηέινο ηεο ζεξαπείαο ECT , παξά ην γεγνλφο ησλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ απνηειεζκάησλ.
Παξαηεξψληαο ηηο γξακκηθέο παιηλδξνκήζεηο (δηαγ.2), θαίλεηαη πσο ηα δεδνκέλα θέξνπλ κηα
ειαθξηά αχμνπζα πνξεία. Καζψο ε αλάιπζή καο εζηηάδεηαη ζηε ζπζρέηηζε ησλ δηαθνξψλ ησλ
ηηκψλ ησλ δχν θιηκάθσλ θα ηεο δηαθνξάο ησλ ηηκψλ ηεο hs-CRP (ζε ινγαξηζκηθή κνξθή),
είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε πσο παξά ηε κηθξή κεηαβνιή ησλ ηηκψλ ζηα δηαγξάκκαηα
(νξηαθά ζηαζεξέο ηηκέο) ην p-value ζηε ζπζρέηηζε κε ηε HAM-D-17 είλαη ,001 θαη ζηε
ζπζρέηηζε κε ηε MADRS είλαη ,006, θέξνληαο ηηο αλακελφκελεο ηππηθέο απνθιίζεηο θαη
56

απνηειέζκαηα απφ t-test, θαζηζηψληαο ηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (πηλαθ.2). Απνδεηθλχεηαη απφ
ηα δεδνκέλα πσο νη κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ηεο hs-CRP είλαη ηθαλέο λα επεξεάζνπλ ηηο ηηκέο ησλ
θιηκάθσλ, δειψλνληαο έηζη ζπζρέηηζε κεηαμχ θιεγκνλσδψλ κεηαβνιψλ θαη θαηαζιηπηηθήο
ζπκπησκαηνινγίαο.
πζρέηηζε ηηκψλ hs-CRP κε εθαξκνζκέλεο θιίκαθεο ζηελ νκάδα TRD
Αμηνινγήζεθε εάλ νη βαζηθέο ηηκέο CRP ζπζρεηίζηεθαλ κε βαζκνινγίεο HAM-D-17
θαη MADRS κεηά ην ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ζπλεδξηψλ ECT (mean n: 10-20) , ιακβάλνληαο
ππφςε θιηληθέο κεηαβιεηέο πνπ πξνεγνπκέλσο πξφηεηλαλ λα ζπζρεηηζηνχλ κε ηελ απφθξηζε
ζε ECT (δειαδή ειηθία, δηάξθεηα ηξέρνληνο θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ θαη ζνβαξφηεηα
ζπκπησκάησλ θαηά ηελ έλαξμε). Ζ CRP παξέκεηλε ζεκαληηθφο ελδεηθηηθφο κνλάρα δείθηεο
ηεο βαζκνινγίαο ησλ 2 θιηκάθσλ ζην ηέινο ηεο ζεξαπείαο ECT , αθνχ δελ απνδείρηεθε
ζεκαληηθή ζπζρέηηζε πξνγλσζηηθήο ηδηφηεηαο κε θακία απφ ηηο θιίκαθεο.
ηηο γξακκηθέο παιηλδξνκήζεηο ζπζρέηηζεο ησλ ινγαξηζκηθψλ δηαθνξψλ ησλ ηηκψλ
ησλ θιηκάθσλ HAM-D-17 θαη MADRS ζηελ νκάδα ζπκκεηερφλησλ κε TRD (δηαγ.3) ε
αχμνπζα πνξεία είλαη πην εκθαλήο ζρεκαηίδνληαο πην έληνλε θακππιφηεηα ζπγθξηηηθά κε ηελ
νκάδα ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ΜΚΓ. Απηφ είλαη θαλεξφ θαη απφ ηηο ηηκέο ησλ p-value θαζψο
είλαη αληίζηνηρα γηα ηελ HAM-D-17 θαη ηελ MADRS

,000 θαη ,001, κε ηα t-test λα

απνκαθξχλνληαη απφ ηελ ηηκή 0 (πηλαθ. 3) θαη λα ηζρπξνπνηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηα
απνηειέζκαηά καο. Απνδεηθλχεηαη απφ ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα πσο νη κεηαβνιέο ησλ
αλνζνινγηθψλ δεηθηψλ επεξεάδνπλ ηελ θιηληθή εηθφλα ησλ αζζελψλ, θαη ζπγθξηηηθά κε ηα
παξαπάλσ απνηειέζκαηα ησλ αζζελψλ control, απηή ε ζπζρέηηζε είλαη πην ηζρπξή.
χκθσλα κε ηηο ζπζρεηίζεηο ηνπ hs-CRP θαη ησλ θιηκάθσλ θαη ζηηο δπν νκάδεο μερσξηζηά ,
παξαηεξείηαη βειηίσζε κε ηηο παιηλδξνκήζεηο λα θέξνπλ κηα αχμνπζα πνξεία θαη έρνληαο pvalue<0.05 ζε θάζε πεξίπησζε θαζηζηψληαο ηηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Ζ ζρέζε κεηαμχ
κεηαβνιψλ θιεγκνλσδψλ, πξν-θιεγκνλσδψλ θαη αλνζνινγηθψλ βηνδεηθηψλ έρεη απνδεηρηεί
θαη αλαγλσξηζηεί απφ θαηξφ θαη χζηεξα απφ ηελ εθαξκνγή πνιιψλ κειεηψλ (φπσο
παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ). Έρνληαο ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, ε αξρηθή κεδεληθή
ππφζεζε, φηη δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο hs-CRP θαη ηεο θαηαζιηπηηθήο
ζπκπησκαηνινγίαο, απνξξίπηεηαη , ελψ ηζρχεη πιένλ ε ελαιιαθηηθή ππφζεζε κε ηα
απνηειέζκαηά καο λα απνηεινχλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θαη δείρλνληαο πσο νη κεηαβνιέο ηεο
hs-CRP επεξεάδνληαη απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο δηάζεζεο ησλ αζζελψλ.
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ηνρεχνληαο ζηελ επηζθφπεζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο hs-CRP (πηλ. 4,5). , παξαηεξήζεθε
πσο ηα επίπεδά ηεο ήηαλ ζεκαληηθά απμεκέλα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ΜΚΓ, ζπγθξηηηθά κε
ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε TRD θαηά ηελ έλαξμε (πηλ.4). ηελ πξψηε νκάδα, ε ζεξαπεία κε
θαξκαθεπηηθή αληηθαηαζιηπηηθή αγσγή είρε σο απνηέιεζκα ηελ ειαθξά κείσζε ησλ επηπέδσλ
ηεο CRP (50%), κε κηθξφ πνζνζηφ (22%) απηψλ λα παξακέλεη ζηαζεξφ ρσξίο κεηαβνιέο. ηελ
νκάδα ησλ ζπκκεηερφλησλ κε TRD, παξαηεξείηαη ζηελ πιεηνλφηεηά ησλ κείσζε ησλ ηηκψλ
(50%) , κεγαιχηεξε ζπγθξηηηθά κε ηελ πξψηε νκάδα, ελψ έλα κηθξφ πνζνζηφ απηψλ
παξνπζηάδεη αχμεζε ηεο hs-CRP(24%). Καηά γεληθή νκνινγία, νη ηηκέο ηνπ θιεγκνλψδνπο
δείθηε ζε ακθφηεξεο ηηο δχν νκάδεο δελ ήηαλ παζνινγηθέο, είηε ζηελ έλαξμε ησλ ζεξαπεηψλ
είηε ζην ηέινο.
Απφ ην ηζηνξηθφ ησλ ζπκκεηερφλησλ, παξαηεξήζεθε επίζεο πσο ηα επίπεδα ηεο hsCRP παξέκελαλ ζηαζεξά ζε εθείλνπο πνπ δελ είραλ ηδηαίηεξα εκθαλή χθεζε θαηαζιηπηηθήο
ζπκπησκαηνινγίαο ( απφ ηηο θιίκαθεο θαηάζιηςεο), αιιά ε δηαθνξά δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα εμεγείηαη ιφγσ πεξηνξηζκέλνπ κεγέζνπο δείγκαηνο.
ηελ ζπγθεθξηκέλν ζεκείν είλαη εχινγν λα ζεκεησζεί πσο νη θιίκαθεο κεηαμχ ηνπο
θέξνπλ νξηζκέλεο δηαθνξέο. Αμηνινγνχλ ηελ θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία εζηηάδνληαο ε
HAM-D-17 πεξηζζφηεξν ζηελ νξγαληθή ζπκπησκαηνινγία θαη ε MADRS ζηε δηαηαξαρή ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο. Παξαηεξείηαη ζηνλ ίδην πίλαθα πσο νη πηψζεηο ησλ ηηκψλ ησλ θιηκάθσλ ζηελ
νκάδα TRD ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξεο ζε ζρέζε κ ηελ νκάδα ΜΚΓ , γεγνλφο πνπ εγείξεη ην
ελδηαθέξνλ σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ECT ζαλ απνδνηηθφ ηξφπν αληηκεηψπηζεο
ηεο θαηαζιηπηηθήο ζπλδξνκήο. Κάλνληαο αλαθνξά θαη παξαπάλσ ζε απηέο ηηο δχν θιίκαθεο,
ζα ήηαλ αμηφινγν ζε κειινληηθέο έξεπλεο λα αμηνπνηεζεί απηή ε πιεξνθνξία, σο πξνο ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ECT, κε βάζεη ηηο θιίκαθεο, ηφζν γηα ηελ πην επξεία ρξήζε ηνπ, φζν
θαη γηα ηελ δηεπθξίληζε ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ πνπ θαιχπηνπλ νη εθάζηνηε θιίκαθεο θαη ηηο
πηζαλέο απνθιίζεηο ηνπο. Δπνκέλσο, ε ζπζρέηηζε κε ηελ hs-CRP δείρλεη κία ηάζε, αιιά ζε έλα
πιαίζην πην γεληθφ θαη φρη ηφζν επηθεληξσκέλν ζηα ίδηα αθξηβψο ζπκπηψκαηα αλαθνξάο
(δειαδή λα ζπγθξηζνχλ νη δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ κφλν, ε ιεηηνπξγηθφηεηα ζηελ
θαζεκεξηλφηεηα κφλν, ε δηαηαξαρέο πξφζιεςεο ηξνθήο κφλν, νη θεθαιαιγίεο κφλν). ε
θάπνηα επηπιένλ κειέηε, ε πξφηαζε επηθέληξσζεο ζε ζπγθεθξηκέλα ζπκπηψκαηα αθφκε θαη
θιεγκνλσδψο επαγφκελα ζα κπνξνχζε λα πξνσζεζεί γηα λα είλαη πην δηαθσηηζηηθή.
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7. Πιενλεθηήκαηα-Πεξηνξηζκνί
Ζ κειέηε καο θέξεη νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα. Μεηξήζεθε έλαο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο
αξηζκφο αζζελψλ κε αλζεθηηθφηεηα ζηελ θαηάζιηςε ζηελ 1ε ηνπ εθαξκνγή ζε ECT.
Παξάιιεια, κηα πιεξνθνξία πνπ απνηειεί δχλακε θαη ηξνθή γηα επηπιένλ κειέηε απνηειεί ε
εμήο: ηα απνηειέζκαηα πνπ βγάιακε θαηέιεμαλ πσο ε βειηίσζε ησλ ηηκψλ ηεο hs-CRP ζηε
ζπγθεθξηκέλε νκάδα εκθαλίζηεθε αθφκα θαη ζε ήπηα βειηίσζε ηεο θαηάζιηςεο, ελψ ζηελ
νκάδα control βειηίσζε ηεο θιηληθήο εηθφλαο είρακε αθφκε θαη φηαλ ην hs-CRP παξέκεηλε
ζηαζεξφ. Μειινληηθέο κειέηεο κε ζπλδπαζκφ άιισλ βηνδεηθηψλ ηαπηφρξνλα κε ηελ hs-CRP
ζα απνηεινχζαλ πξαγκαηηθά δηαθσηηζηηθέο, φζνλ αθνξά ζηελ παζνγέλεζε ηεο θαηάζιηςεο,
θαη εηδηθφηεξα ηεο αλζεθηηθήο θαηάζιηςεο. Ζ επηπιένλ δχλακε πνπ εληζρχεη ηα απνηειέζκαηά
καο είλαη πην θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αλαιχζεσλ ζηελ νκάδα TRD δελ πξνέθπςαλ αιιαγέο ηεο
θαξκαθεπηηθήο αγσγήο ησλ ζπκκεηερφλησλ, πνπ ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξνθαινχζε
κεγαιχηεξεο ακθηβνιίεο γηα ηεο επαηζζεζία ησλ απνηειεζκάησλ καο.
ηελ ηξέρνπζα κειέηε αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ηα επίπεδα ζηνπο αζζελείο παξέκεηλαλ
κεηαμχ ησλ ελδεδεηγκέλσλ θαηά ην εξγαζηήξην αλάιπζεο θπζηνινγηθψλ ηηκψλ, εμαηξψληαο
έλα 20% απφ ηελ νκάδα control. Έρνληαο πεξηνξηζκέλν κέγεζνο δείγκαηνο, ην δήηεκα απηφ
πξνβιεκαηίδεη θαη εγείξεη ην ελδηαθέξνλ γηα αχμεζε κεγέζνπο ζε θάπνηα επφκελε ζπλαθή
κειέηε, θαζψο θαη εζηίαζε ζηνπο αζζελείο πνπ εηζέξρνληαη ζην λνζνθνκείν πξνο λνζειεία,
έρνληαο

ελεξγνπνηήζεη

θιεγκνλψδεηο

δηεξγαζίεο

κε

νπνηνλδήπνηε

ηξφπν,

φπσο

απηνηξαπκαηηζκφ, δηαθνκηδή απφ λνζειεία ζε ΜΔΘ θιπ.
Πηζαλνί ζπγρπηηθνί παξάγνληεο, πεξηνξηζηηθνί πξνο ηα απνηειέζκαηά καο, ζα
κπνξνχζαλ λα είλαη ν αξηζκφο ησλ αζζελψλ θαη ε δηάξθεηα παξαθνινχζεζεο απηψλ ζηελ
κειέηε. Παξάιιεια, ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε TRD ε ρνξήγεζε θαη ε δνζνινγία ησλ
βελδνδηαδεπηλψλ θαζψο θαη ε έληαζε θαη ε ζπρλφηεηα ηνπ ξεχκαηνο θαηά ηελ ECT, έρεη θαλεί
πσο δχλαληαη λα επεξεάζνπλ ηφζν ην θαηλνηππηθφ απνηέιεζκα ησλ ζπκπησκάησλ , φζν θαη
ησλ βηνδεηθηψλ πνπ ηειηθψο επεξεάδνληαη. Παξάιιεια κηα πξφηαζε γηα κειινληηθή κειέηε
απνηειεί ε έξεπλα ζηηο δηαθπκάλζεηο ησλ κεηαβνιψλ επηπιένλ θιεγκνλσδψλ παξαγφλησλ θαη
ε ζπζρέηηζή ηνπο ηφζν κε ηελ ζπκπησκαηνινγία ηεο ΜΚΓ , φζν θαη ηεο TRD , φρη κφλν ζε
εθαξκνγέο θαη κειέηε κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θάξκαθα, φρη κφλν ζε αξηζκφ εθαξκνγψλ
ζπλεδξηψλ ECT, αιιά θαη ζε επηπιένλ ζεξαπείεο αληηκεηψπηζεο ηεο θαηάζιηςεο φπσο ην
rTMS, ηελ εζθεηακίλε.
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Παξάιιεια, παξφιν πνπ ε hs-CRP ζην πεξηθεξηθφ αίκα δξα σο έλαο εμαηξεηηθφο
δείθηεο κέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ επηπέδνπ ηεο πεξηθεξηθήο θιεγκνλήο κε πηζαλέο
επηπηψζεηο ηφζν γηα ηελ έξεπλα φζν θαη γηα ηελ θιηληθή θξνληίδα, απνπζηάδεη ε θξηηηθή γλψζε
ζρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ πεξηθεξηθήο hs-CRP θαη άιισλ θιεγκνλσδψλ δεηθηψλ θαη
θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο κέζσ εγεθαινλσηηαίνπ πγξνχ.
8. Δπίινγνο
Ζ ζεξαπεία ησλ ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ έρεη πςειή νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζηελ
πεξίνδν πνπ δηαλχνπκε. Δίλαη επίζεο αιήζεηα πσο νη επελδχζεηο ζηηο έξεπλεο γηα ηηο κεηαβνιέο
ζηα κνξηαθά δίρηπα ηνπ εγθεθάινπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ πιαηθφξκα γηα λέεο ζεξαπεπηηθέο
ζηξαηεγηθέο, πνπ είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο θαξκαθνινγηθέο θαη εξεπλεηηθέο πξνθιήζεηο
ηνπο 21νπ αηψλα.
Δλψ πηζηεχνπκε φηη ε ζρέζε κεηαμχ θιεγκνλήο θαη ΜΚΓ δίδαμε πνιιά γηα ηελ
θαηαζιηπηηθή παζνθπζηνινγία, ζε απηήλ ηελ θξηηηθή, επηζεκαίλνπκε πσο ε ελεξγνπνίεζε ησλ
θιεγκνλσδψλ δηεξγαζηψλ δελ είλαη νχηε αλαγθαίεο νχηε ηθαλέο γηα λα ηηο νξίζνπκε σο
πξνγλσζηηθέο θαηαζιηπηηθήο ζπλδξνκήο. Αληίζεηα, ηα δεδνκέλα δείρλνπλ φηη ζε νκάδεο
θαηάζιηςεο ηα άηνκα παξνπζηάδνπλ απμεκέλα επίπεδα πνιιαπιψλ θιεγκνλσδψλ βηνδεηθηψλ.
Παξέρνπκε δεδνκέλα πνπ ππνζηεξίδνπλ δχν αληίζεηεο εμεγήζεηο γηα απηφ θαηλφκελν: πξψηα
φηη ηα άηνκα κε απμεκέλε θιεγκνλή πεξηιακβάλνπλ θπζηνινγηθά δηαθξηηνχο θαηαζιηπηηθνχο
ππφηππνπο, θαη ηειηθά φηη επεηδή νη θιεγκνλψδεηο νδνί είλαη πιήξσο ελζσκαησκέλεο ζε
κεγαιχηεξα ζπζηήκαηα κπαινχ - ζψκαηνο θαη εμειίρζεθαλ γηα λα αληηκεησπίζνπλ
αληηξξνπηζηηθά ηνλ πεξηβαιινληηθφ θίλδπλν, απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη δηφηη αθφκε θαη ηα
ρακειά επίπεδα θιεγκνλψδνπο δηέγεξζεο κπνξεί λα είλαη ζε θαηαζιηπηηθά άηνκα κε κνηίβα
εππάζεηαο ζε κε αλνζνπνηεηηθά ζηνηρεία απηψλ ησλ κεγαιχηεξσλ ζπζηεκάησλ. Γηεμάγνληαη
κειέηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αληηθιεγκνλσδψλ παξεκβάζεσλ
γηα ηελ θαηάζιηςε ζα επηβεβαηψζνπλ ηαπηφρξνλα ή ζα αληηθξνχζνπλ έλαλ ξφιν γηα
θιεγκνλψδεηο νδνχο ζεκαηνδφηεζεο ζηε ΜΚΓ θαη βνεζνχλ ζηελ επίιπζε ηνπ ζεκαληηθνχ
δεηήκαηνο ηνπ εάλ ε θιεγκνλή ζπκβάιιεη ζηελ θαηάζιηςε ζε επξεία θιίκαθα ή ζε πνιχ
πεξηζζφηεξν πεξηνξηζκέλνο ηξφπνο πνπ αθνξά κφλν άηνκα κε κεηξήζηκα απμεκέλνπο δείθηεο
θιεγκνλψδεο ελεξγνπνίεζε.
Έηζη, απηφ πνπ κπνξεί κέρξη ηψξα λα ζπλαρζεί κε κεγάιε πξνζνρή, είλαη φηη ε
αληηθιεγκνλψδεο ζεξαπεία κπνξεί ελδερνκέλσο λα είλαη επηθνπξηθή ζεξαπεία καδί κε
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αληηθαηαζιηπηηθά αθελφο, αθνχ ηα ίδηα θαη ηδηαηηέξσο ηεο λέαο γεληάο θαίλεηαη λα έρνπλ
αλαζηαιηηθέο επηδξάζεηο ζηηο αλνζνπνηεηηθέο δηαδηθαζίεο. Ζ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ
λεπξνδηαβηβαζηψλ θαη έκθπηε θαη επίθηεηε αλνζία πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ δηεμνδηθά. Απηή
ηε ζηηγκή, είλαη πνιχ δχζθνιν λα βγάινπκε ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξάζκαηα, γηαηί δελ ππάξρνπλ
αθφκε αξθεηά ζηνηρεία θαη έξεπλεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επηβεβαηψζεη ηνλ ζαθή θαη
αλακθηζβήηεην ξφιν ησλ αλνζνπνηεηηθψλ κεραληζκψλ ζηελ παζνγέλεζε ηεο θαηάζιηςεο, θαη
θαηά ζπλέπεηα ηελ επίδξαζε ησλ αληηθιεγκνλσδψλ θαξκάθσλ ζηελ ζεξαπεία ηεο. Πεξαηηέξσ
κειέηεο θαινχληαη λα θαζνξίζνπλ κεζφδνπο πνπ ζα μερσξίδνπλ ηα ζπζηαηηθά ηνπ
αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε δηαθνξεηηθέο λεπξναλαηνκηθέο πεξηνρέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν
ξφινο ηνπο είλαη λα νινθιεξψλνπλ ηελ παιέηα ησλ βηνδεηθηψλ πνπ ζα επηηξέπνπλ ζην κέιινλ
κηα εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε ζε θάζε έλα αζζελήο θαη αληηκεηψπηζε δηιεκκάησλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ αληίζηαζε ζηα θάξκαθα. Μειέηεο λεπξνβηνινγίαο θαη λεπξναλνζνινγίαο
πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ζηηγκήο εμεγνχλ κφλν ελ κέξεη πεξηπινθέο παζνθπζηνινγίαο
ηεο θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο, ηφζεο πνιιέο ψζηε νη πξνηεηλφκελεο ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο
λα βξίζθνληαη αθφκε ζε εμέιημε ηφζν ζε ελλνηνινγηθά, φζν θαη πξνθιηληθά ζηάδηα.
Οη αιιειεπηδξάζεηο ηνπ εγθεθάινπ-αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο έρνπλ αλνίμεη λέα
ζέα ζρεηηθά κε ηε ζεξαπεία θαη πξφιεςε δηαηαξαρψλ ζπκπεξηθνξάο. Γεδνκέλνπ ηνπ
ελδηαθέξνληνο

γηα

θιεγκνλή

σο

θνηλφο

κεραληζκφο

πνιιαπιψλ

αζζελεηψλ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ, ηνπ δηαβήηε θαη ηνπ θαξθίλνπ, ν
ξφινο ηεο θιεγκνλήο ζε λεπξνςπρηαηξηθέο παζήζεηο φπσο ε θαηάζιηςε βάδεη ηηο
λεπξνεπηζηήκεο θαη ηελ ςπρηαηξηθή ζε θιεηδαξηά κε άιινπο ηαηξηθνχο θιάδνπο ζηνλ
εληνπηζκφ θαη ηε ζηφρεπζε αλνζνπνηεηηθψλ ζρεηηθψλ κνξίσλ θαη νδψλ γηα ηε ζεξαπεία ηεο
λφζνπ. Ζ θαηάζιηςε έρεη ιάβεη ηε κεγαιχηεξε πξνζνρή κέρξη ζήκεξα. Χζηφζν, ππφ ην θσο
ησλ επηπηψζεσλ ησλ θπηνθηλψλ ζε ζπζηήκαηα λεπξνδηαβηβαζηψλ θαη λεπξνθπθιψκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε έλα επξχηεξν θάζκα λεπξνςπρηαηξηθψλ παζήζεσλ (π.ρ. δηαηαξαρέο άγρνπο,
δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο, λεπξνεθθπιηζηηθνί παξάγνληεο αζζέλεηεο φπσο ε λφζνο ηνπ
Πάξθηλζνλ θαη ηνπ Αιηζράηκεξ), είλαη πηζαλφ φηη ε ζεκαζία ηεο αιιειεπηδξαζεο ηνπ
εγθεθάινπ-αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα έρεη επξεία εθαξκνγή γηα ηελ αλάπηπμε
λέσλ ζεξαπεπηηθψλ γηα πνιιέο λεπξνςπρηαηξηθέο αζζέλεηεο.
Μείδσλ επηζπκία απηήο ηεο κειέηεο ήηαλ λα αμηνινγεζεί ε πηζαλφηεηα ηεο ζπζρέηηζεο
ηνπ

αλνζνινγηθνχ δείθηε, hs-CRP, κε ηελ απφθξηζε ησλ αζζελψλ ζηελ εθάζηνηε

αληηθαηαζιηπηηθή ζεξαπεία. Έρνληαο επξήκαηα ζπλαθή κε πξνεγνχκελεο κειέηεο, ζθνπφο ηεο
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ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο είλαη ε απφδεημε ηεο εμάξηεζεο ησλ αλνζνινγηθψλ δεηθηψλ κε ηελ
θαηλνηππηθή θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία, θαηαιήγνληαο ζε έλα ζπκπέξαζκα εκθάληζεο
ηεο θαηάζιηςεο σο επί ην πιείζησλ νξγαληθήο αηηηνινγίαο.
Σα αληηθιεγκνλψδε κπνξεί λα πξνζθέξνπλ κηα ρξήζηκε λέα ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε
ζηηο λεπξνπαζνινγηθέο δηαηαξαρέο θαη/ή σο επηθνπξηθέο ζεξαπείεο ζε ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο,
φπσο ε κείδσλ θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή θαη πνιπαλζεθηηθή θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή. Πξέπεη
λα ζεκεησζεί, ηέινο, πσο απαηηνχληαη θαιά ζρεδηαζκέλεο θιηληθέο δνθηκέο γηα λα θαηαζηνχλ
ζαθή ζπκπεξάζκαηα (Josipa Vlainić, et al.,2016). H πξνηξνπή πξνο επηπιένλ εξεπλεηηθέο
δξάζεηο κε θεληξηθφ ζέκα ηηο αληηθιεγκνλψδεηο πξαθηηθέο γηα δηαρείξηζε αλζεθηηθφηεηαο ζηελ
θαηάζιηςε είλαη ζαθήο απφ ηελ παξαπάλσ κειέηε.
Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε φηη απηά θάξκαθα αλνζνδηακφξθσζεο γηα ηα
νπνία ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ελδείμεηο θιηληθψλ νθειψλ ζα πξέπεη λα πεξάζνπλ ηε θάζε πην
εκπεξηζηαησκέλσλ δνθηκψλ ζρεηηθά κε ηελ αλεθηηθφηεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα θαη αζθάιεηα,
νπφηε κεηά απφ απηφ, ε εθαξκνγή ηνπο ζε ζεξαπεπηηθά πξσηφθνιια γηα ηε ζεξαπεία ηεο
θαηάζιηςεο κπνξεί λα ζεσξεζεί ρξήζηκε θαη πξνζνδνθφξα.
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10. πληνκνγξαθίεο

CSF = Δγθεθαινλσηηαίν Τγξφ
Σ3= ηξηησδνζπξνλίλε
CRP = C- αληηδξψζα πξσηεΐλε
FDA = Food and Drug Administration
hs-CRP= C- αληηδξψζα πξσηεΐλε (πςειήο επαηζζεζίαο)
IL= ηληειθεπθίλε

LPS= ιηπνπνιπζαθραξίηε
SNRI's= Δθιεθηηθνί αλαζηνιείο επαλαπξφζιεςεο ζεξνηνλίλεο θαη λνξεπηλεθξίλεο
SSRI's= Δθιεθηηθνχο αλαζηνιείο επαλαπξφζιεςεο ζεξνηνλίλεο
STAR*D = Sequenced Treatment Alternatives to Relieve Depression

TCA= Σξηθπθιηθά αληηθαηαζιηπηηθά θάξκαθα
TRD= Treatment Resistant Depression- Αλζεθηηθή ζηελ θαξκαθεπηηθή αγσγή Καηάζιηςε
ΑΡΑ= Ακεξηθαληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία
ΖΡΑ= Άμνλαο Τπνζάιακνο- Τπφθπζε- Δπηλεθξίδηα
ΚΝ= Κεληξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα
ΜΑΟΗ= Αλαζηνιείο ηεο κνλνακηλννμεηδάζεο
ΜΚΓ= Μείδσλ θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή
ΜΑΦ = Με ηεξνεηδή Αληηθιεγκνλψδε Φάξκαθα

ΝΟ = Νηηξηθφ νμείδην
ΠΝ= Πεξηθεξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα
ΠΟΤ = Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο
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11. Παξαξηήκαηα
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0.001410525

P-value
#Γ/Τ
0.001224114

MADRS- ΜΚΓ
Regression Statistics
Multiple R
0.650548348
R Square
0.423213153
Adjusted R
Square
0.351784582
Standard Error
1.065647395
Observations
15
ANOVA
df
Regression
1
Residual
14
Total
15

SS
11.66538025
15.89846118
27.56384143

Coefficients
Intercept
Log

0
-0.365834644

MS
11.66538025
1.13560437
Standard
Error
#Γ/Τ
0.114142901

F
10.27239816

Significance F
0.00690007

t Stat
#Γ/Τ
-3.205058216

P-value
#Γ/Τ
0.006356275

ηαηηζηηθέο αλαιχζεηο δεδνκέλσλ ηηκψλ ηεο hs-CRP - ΜΚΓ
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Πίλαθαο 3
HAM-D-17-TRD
Regression Statistics
Multiple R
0.681003972
R Square
0.46376641
Adjusted R
Square
0.41376641
Standard Error
1.009917222
Observations
21
ANOVA
df
SS
MS
Regression
1 17.64195975 17.64195975
Residual
20 20.39865589 1.019932794
Total
21 38.04061564
Standard
Coefficients
Error
Intercept
0
#Γ/Τ
Log
-0.934349916 0.224658014

F
17.29717864

Significance F
0.000532926

t Stat
#Γ/Τ
-4.158987694

P-value
#Γ/Τ
0.000485074

MADRS-TRD
Regression Statistics
Multiple R
0.655770321
R Square
0.430034714
Adjusted R
Square
0.374479158
Standard Error
1.015933772
Observations
19
ANOVA
df
Regression
1
Residual
18
Total
19

SS
14.01710765
18.57818571
32.59529336

Coefficients
Intercept
Log

0
-1.004599637

MS
14.01710765
1.032121428
Standard
Error
#Γ/Τ
0.272602108

F
13.58087069

Significance F
0.001835801

t Stat
#Γ/Τ
-3.685223289

P-value
#Γ/Τ
0.001693481

ηαηηζηηθέο αλαιχζεηο δεδνκέλσλ ηηκψλ ηεο hs-CRP - TRD
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Πίλαθαο 4

ΜΚΓ
πκκεηέρνληεο
Υ1
Υ2
Υ3
Υ4

HAM-D-17
(…/54)( πξηλ)
44
37
37
28

Υ5
Υ6

54

Υ7

48
35

Υ8
Υ9
Υ10
Υ11
Υ12

26

54
45

HAM-D-17
(…/54) (κεηά)
4
20
4

hs-CRP (mg/l)
(πξηλ) (…)
0.6

hs-CRP
(mg/l)(κεηά)
0.4

0.2

0.2

0.4
1.6

0.3
0.3

8
26

0.2

0.2

0.1

0.1

06

1.4
0

2.4
0

0.2
0.6

0.1
0.2
0.2
0.1
0.7
0.5
0.1

1

4
36
25
11
02

Υ13
Υ14
Υ15

26
28
54
38
33

03
15
16

0.1
0.3
12.5
0.7
0.4

Υ16

35

12

0.54

0.54

Υ17
Υ18

34
54

14
22

0.12
0.6

0.11
0.3
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ΜΚΓ
πκκεηέρνληεο
Υ1
Υ2
Υ3
Υ4
Υ5

MADRS
(…/60)( πξηλ)
26
38
39
23
30

MADRS
(…/60)(κεηά)
1
20
20
1
8

hs-CRP
(mg/l) (πξηλ)
0.6
0.2
0.4
1.6
0.2

hs-CRP
(mg/l)(κεηά)
0.4
0.2
0.3
0.3
0.2

Υ6
Υ7
Υ8
Υ9
Υ10
Υ11
Υ12
Υ13
Υ14
Υ15
Υ16
Υ17
Υ18

26
34
30
54
24
19
25
26
38
28
26
32
30

3
3
6
17
4
6
1
2
10
11
9
12
8

0.1
1.4
0
0.2
0.6
0.1
0.3
12.5
0.7
0.4
0.54
0.12
0.6

0.1
2.4
0
0.1
0.2
0.2
0.1
0.7
0.5
0.1
0.54
0.11
0.3

Πίλαθεο κεηαβνιψλ θιηκάθσλ θαη ηηκψλ hs-CRP (αλαιπηηθά) - ΜΚΓ
Πίλαθαο 5

πκκεηέρνληεο
Υ1
Υ2
Υ3
Υ4
Υ5
Υ6
Υ7
Υ8
Υ9
Υ10
Υ11
Υ12
Υ13
Υ14
Υ15
Υ16
Υ17
Υ18
Υ19
Υ20

HAM-D-17
(…/54)( πξηλ)
50
35
25
25
21
17
39
39
48
47
34
33
29
32
54
39
52
25
41
27

TRD
HAM-D-17
(…/54) (κεηά)
12
20
19
25
5
3
10
13
26
16
11
2
1
2
26
13
10
10
14
17
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hs-CRP
(mg/l) (πξηλ)
0.2
0.1
0.1
1.1
0.1
0.1
0.4
0.1
0.2
0.2
0.1
0.7
0.1
0
0
0.4
0.1
0.3
0.2
0.02

hs-CRP
(mg/l)(κεηά)
0.5
0.2
0
2.7
0.8
0.5
0.5
0.3
0.1
0.4
0.4
0.4
0.4
0.1
0.1
0.6
0.2
0.2
0
0.03

Υ21

49

16

0.1

0.1

Υ22
Υ23
Υ24
Υ25

50
26
34
27

12
4
15
16

0.1
0.3
0.2
0.4

0.1
0.2
0.2
0.2

TRD
πκκεηέρνληεο
Υ1
Υ2
Υ3
Υ4
Υ5
Υ6
Υ7
Υ8
Υ9
Υ10
Υ11
Υ12
Υ13
Υ14
Υ15
Υ16
Υ17
Υ18
Υ19
Υ20
Υ21
Υ22
Υ23
Υ24
Υ25

MADRS
(…/60)
(πξηλ)
41
26
26
26
26
16
35
37
43
26
34
54
34
37
26
44
23
35
27
44
35
37
24
25

MADRS
(…/60)(κεηά)
8
8
23
26
5
11
8
14
19
2
0
14
13
6
6
6
12
10
10
10
10
10
8
4
8

hs-CRP
(mg/l) (πξηλ)
0.2
0.1
0.1
1.1
0.1
0.1
0.4
0.1
0.2
0.2
0.1
0.7
0.1
0
0
0.4
0.1
0.3
0.2
0.02
0.1
0.1
0.3
0.2
0.2

26
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hs-CRP
(mg/l)(κεηά)
0.5
0.2
0
2.7
0.8
0.5
0.5
0.3
0.1
0.4
0.4
0.4
0.4
0.1
0.1
0.6
0.2
0.2
0
0.03
0.1
0.1
0.2
0.2
0.1

11.2. Κιίκαθεο

Hamilton Rating Scale for Depression
Ο∆ΖΓΗΔ ΤΠΛΖΡΧΖ ΣΖ ΚΛΗΜΑΚΑ HAM-D :
ΠΡΟΟΥΗ - Υξήζε κόλν από ηαηξνύο θαη εηδηθνύο ςπρηθήο Τγείαο. Σν ηεζη απηό ΓΔΝ είλαη γηα
ρξήζε από ηνπο ίδηνπο ηνπο αζζελείο
Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ ηεζη γίλεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ηαηξφ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο ζε
ζπλάξηεζε κε ηελ θιηληθή εμέηαζε ηνπ αζζελνχο, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ηαπηφρξνλα.
Ζ ζπκπιήξσζε ηεο θιίκαθαο , παξνπζηάδεη αξθεηέο δπζθνιίεο θαη απαηηεί ηδηαίηεξε θιηληθή εμάζθεζε.
Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ε αμηνπηζηία ηεο θιίκαθαο λα εμαξηάηαη ηδηαίηεξα απφ απηφλ πνπ
βαζκνινγεί, ελψ ε ρξήζε ηεο θιίκαθαο απφ άπεηξνπο θιηληθνχο είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη ζε
ιαλζαζκέλεο εθηηκήζεηο. (Αο ζεκεησζεί εδψ φηη ε θιίκαθα δελ είλαη δηαγλσζηηθφ εξγαιείν αιιά
εξγαιείν εθηίκεζεο ηεο βαξχηεηαο ηεο λφζνπ).
Οδεγίεο: Γηα θάζε εξψηεζε, επηιέμηε ηνλ αξηζµφ εθείλν πνπ αληηπξνζσπεχεη θαιχηεξα ηνλ/ηελ
αζζελή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεγνχµελεο εβδνµάδαο

01. Καηαζιηπηηθή δηάζεζε (θαηήθεηα, απαηζηνδνμία, ιχπε, απειπηζία, ηάζε λα θιαίεη)
0 δελ ππάξρνπλ
1 θαλεξψλνληαη κφλν κε ζρεηηθέο εξσηήζεηο
2 αλαθέξεηαη ζε απηά ρσξίο λα εξσηεζεί – θιαίεη θάπνπ-θάπνπ
3 θαλεξψλεη απηά ηα αηζζήκαηα φρη ιεθηηθά αιιά κε ηελ έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ, ηελ νκηιία θ.η.ι. θιαίεη ζπρλά
4 ππεξβνιηθά ζπκπηψκαηα

02. Αηζζήκαηα ελνρήο
0 δελ ππάξρνπλ
1 απηνκνξθή, αηζζάλεηαη φηη έρεη απνγνεηεχζεη ηνπο αλζξψπνπο
2 ηδέεο ελνρήο
3 ε παξνχζα αξξψζηηα είλαη κία ηηκσξία
4 ςεπδαηζζήζεηο ελνρήο (αθνχεη θσλέο πνπ ηνλ θαηεγνξνχλ, ή ηνλ θαηαγγέινπλ, ή θαη βηψλεη απεηιηθέο
νπηηθέο ςεπδαηζζήζεηο)
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03. Σάζε απηνθηνλίαο
0 δελ ππάξρεη
1 αηζζάλεηαη φηη ε δσή δελ αμίδεη
2 εχρεηαη λα είρε πεζάλεη
3 ηδέεο απηνθηνλίαο
4 απφπεηξεο απηνθηνλίαο

04. Αξρηθή αυπλία
0 δελ ππάξρεη δπζθνιία λα ηνλ πάξεη ν χπλνο
1 παξαπνλείηαη γηα δπζθνιία θάπνπ-θάπνπ
2 παξαπνλείηαη γηα δπζθνιία λα ηνλ πάξεη ην βξάδπ ν χπλνο

05. Δλδηάκεζε αυπλία
0 φρη δπζθνιία
1 ν αζζελήο είλαη αλήζπρνο θαη ηαξαγκέλνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο
2 μππλάεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο

06. ςηκε αυπλία
0 φρη δπζθνιία
1 μππλάεη πνιχ λσξίο ην πξσί αιιά μαλαθνηκάηαη
2 μππλάεη πνιχ λσξίο ην πξσί αιιά δελ κπνξεί λα μαλαθνηκεζεί

07. Δξγαζία θαη ελδηαθέξνληα
0 φρη δπζθνιία
1 αίζζεκα αληθαλφηεηαο, θφπσζε ή αδπλακία ζε δξαζηεξηφηεηεο, ηελ εξγαζία ή ηα ρφκπη
2 απψιεηα ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα δξαζηεξηφηεηα, εξγαζία ή ρφκπη ή αθεθηά, αλαπνθαζηζηηθφηεηα θαη
ακθηηαιάληεπζε (αηζζάλεηαη ζαλ λα πξέπεη λα πηέζεη ηνλ εαπηφ ηνπ γηα εξγαζία ή δξαζηεξηφηεηεο)
3 πεξηνξηζκέλεο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, κεησκέλε παξαγσγηθφηεηα, κείσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ
ρξφλνπ πνπ μνδεχεη ζε δξαζηεξηφηεηεο (ζην λνζνθνκείν βαζκνινγείζηε κε 3 φηαλ ν αζζελήο δε
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δαπαλά ηνπιάρηζηνλ 3 ψξεο ηελ εκέξα ζε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ λνζνθνκείνπ ή ζε ρφκπη, πέξα απφ ηηο
αγγαξείεο ζην ηκήκα)
4 έπαςε λα εξγάδεηαη εμαηηίαο ηεο λφζνπ ηνπ (ζην λνζνθνκείν βαζκνινγείζηε κε 4 φηαλ ν αζζελήο δελ
απαζρνιείηαη κε δξαζηεξηφηεηεο εθηφο απφ αγγαξείεο ζην ηκήκα ή φηαλ απηέο δελ κπνξεί λα ηηο
εθηειέζεη ρσξίο βνήζεηα)

08. Δπηβξάδπλζε (βξαδχηεηα ζηε ζθέςε, ηελ νκηιία θαη ηελ θηλεηηθή ζπκπεξηθνξά, απάζεηα,
εκβξνληεζία)
0 θαλνληθή νκηιία θαη ζθέςε
1 ειαθξά επηβξάδπλζε θαηά ηελ εμέηαζε
2 ζαθήο επηβξάδπλζε θαηά ηελ εμέηαζε
3 ζπλέληεπμε πξνβιεκαηηθή
4 πιήξεο εκβξνληεζία

09. Κηλεηηθή αλεζπρία (αλεζπρία ζπλνδεπφκελε απφ άγρνο)
0 θαζφινπ
1 ―παίδεη‖ κε ηα ρέξηα, ηα καιιηά ηνπ θ.η.ι.
2 πζηξέθεη ηα ρέξηα, δαγθψλεη ηα λχρηα, ηξαβάεη ηα καιιηά ηνπ, δαγθψλεη ηα ρείιε

10. Φπρηθφ άγρνο
0 θαζφινπ
1 αίζζεκα έληαζεο θαη επεξεζηζηηθφηεηα
2 ζηελνρσξείηαη γηα αζήκαληα πξάγκαηα
3 θνβηζκέλε ζηάζε, θαλεξή ζηελ φςε θαη ζηελ νκηιία
4 θφβνη πνπ ηνπο εθθξάδεη ρσξίο λα εξσηεζεί

11. σκαηηθφ άγρνο (απφ ην γαζηξεληεξηθφ ζχζηεκα, φπσο ξέςηκν, δπζπεςία, δηάξξνηα, ζπαζκνί, ηάζε
γηα εκεηφ, θεθαιφπνλνη. Απφ ην αλαπλεπζηηθφ, φπσο ππεξαεξηζκφο, αλαζηελαγκνί, ή απφ ην
νπξνγελλεηηθφ θ.η.ι.)
0 δελ ππάξρεη
1 ήπηα
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2 κέηξην
3 βαξχ
4 αλίθαλνο γηα εξγαζία

12. Γαζηξεληεξηθά ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα (απψιεηα φξεμεο, αίζζεκα βάξνπο ζην ππνγάζηξην,
δπζθνηιηφηεηα θ.α.)
1 δελ ππάξρνπλ
2 ειαθξά ζπκπηψκαηα πνπ εκπνδίδνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ 3 κφληκα ζπκπηψκαηα ή ζπκπηψκαηα
πνπ πεξηνξίδνπλ ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο

13. Γεληθά ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα (αίζζεκα βάξνπο ζηα άθξα, ηε ξάρε θαη ην θεθάιη, δηάρπηνο
πνλνθέθαινο ή απψιεηα ελεξγεηεθφηεηαο θαη εχθνιε θφπσζε)
0 δελ ππάξρνπλ
1 ειαθξά ζπκπηψκαηα πνπ φκσο δελ επεξεάδνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ
2 κφληκα ζπκπηψκαηα ή ζπκπηψκαηα πνπ πεξηνξίδνπλ ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο

14. Γελλεηηθά ζπκπηψκαηα (απψιεηα ηεο ιίκπηλην ή δηαηαξαρέο ηεο εκκελνξξπζίαο)
0 δελ ππάξρνπλ
1 ειαθξά ζπκπηψκαηα πνπ δελ επεξεάδνπλ ηελ δξαζηεξηφηεηά ηνπ
2 κφληκα ζπκπηψκαηα ή ζπκπηψκαηα πνπ πεξηνξίδνπλ ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο

15. Τπνρνλδξηαθά ζπκπηψκαηα
0 δελ ππάξρνπλ
1 ζσκαηηθή ελαζρφιεζε
2 ππεξαπαζρφιεζε κε ηε ζσκαηηθή ηνπ πγεία
3 κεκςίκνηξε ζηάζε γχξσ απφ ηελ ζσκαηηθή ηνπ πγεία
4 ππνρνλδξηαθφ παξαιήξεκα
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16. Απψιεηα βάξνπο (βαζκνινγείηαη θαηά ην ―Α‖ ζηελ πξψηε επίζθεςε θαη θαηά ην ―Β‖ ζηηο επφκελεο)
Α. Δθηίκεζε κε βάζε ην ηζηνξηθφ
0 φρη απψιεηα βάξνπο
1 πηζαλή απψιεηα βάξνπο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ παξνχζα λφζν
2 βέβαηε (θαηά ηνλ αζζελή) απψιεηα βάξνπο
Β. Δθηίκεζε απφ ηνλ ςπρίαηξν ηνπ ηκήκαηνο κε δχγηζε ηνπ αζζελνχο θάζε εβδνκάδα
0 απψιεηα βάξνπο κηθξφηεξε απφ κηζφ θηιφ ηελ εβδνκάδα
1 απψιεηα βάξνπο κεγαιχηεξε απφ κηζφ θηιφ ηελ εβδνκάδα
2 απψιεηα βάξνπο κεγαιχηεξε απφ έλα θηιφ ηελ εβδνκάδα

17.Δπίγλσζε ηνπ λνζεξνχ (ελαηζζεζία) (Ζ ελαηζζεζία πξέπεη λα εθηηκεζεί ζχκθσλα κε ηελ αληίιεςε
θαη ηελ κφξθσζε ηνπ αζζελή)
0 γλσξίδεη φηη είλαη θαηαζιηπηηθφο θαη άξξσζηνο
1 γλσξίδεη ηελ αξξψζηηα αιιά απνδίδεη ηελ αηηία ηεο ζε θαθή δηαηξνθή, θιίκα, ππεξθφπσζε, ίσζε,
αλάγθε γηα αλάπαπζε θ.ά.
2 αξλείηαη εληειψο φηη είλαη άξξσζηνο

Montgomery Äsberg Depression Rating Scale
Ο∆ΖΓΗΔ ΤΠΛΖΡΧΖ ΣΖ ΚΛΗΜΑΚΑ MADRS: Ζ βαζµνιφγεζε πξέπεη λα γίλεηαη θαηφπηλ
ζπλέληεπμεο µε ηνλ/ηελ αζζελή, αξρίδνληαο απφ γεληθέο εξσηήζεηο µε ηα ζπµπηψµαηα ηνπ/ηεο θαη ζε
ζπλέρεηα µε πεξηζζφηεξν ιεπηνµεξείο εξσηήζεηο, πνπ ζα επηηξέςνπλ µηα αθξηβέζηεξε βαζµνιφγεζε/
αμηνιφγεζε ηεο ζνβαξφηεηαο ηνπ πεξηζηαηηθνχ. Ο αμηνινγεηήο ηαηξφο πξέπεη λα απνθαζίζεη αλ ε
βαζµνινγία ηεο θάζε εξψηεζεο βξίζθεηαη ζηελ θιίµαθα (0, 2, 4, 6) ή µεηαμχ ησλ αξηζµψλ απηψλ (1, 3,
5) θαη ηφηε λα αζξνίζεη θαη λα θαηαγξάςεη ην ζχλνιν ηεο βαζµνινγίαο ζην ηεηξαγσλάθη δεμηά ηεο θάζε
εξψηεζεο. Δίλαη ελδηαθέξνλ λα ελζπµνχµεζα φηη µφλν ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο, έλαο θαηαζιηπηηθφο
αζζελήο δελ µπνξεί λα βαζµνινγεζεί ζηηο δηάθνξεο εξσηήζεηο ηεο θιίµαθαο MADRS. Δάλ δελ είλαη
δπλαηφλ λα ιεθζνχλ μεθάζαξεο απαληήζεηο απφ έλα/µία αζζελή, πξέπεη λα ζπλεθηηµεζνχλ φια εθείλα
ηα ζηνηρεία θαζψο θαη νη πιεξνθνξίεο απφ άιιεο έγθπξεο ηαηξηθέο πεγέο θαη λα ρξεζηµνπνηεζνχλ ζαλ
µηα βάζε αμηνιφγεζεο µαδί µε ηε ζπλήζε θιηληθή πξαθηηθή θαη ηειηθά λα γίλεη ε αλάινγε
βαζµνιφγεζε
Ζ αμηνιφγεζε πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζρέζε µε ην πψο ν/ε αζζελήο αηζζάλνληαλ ηελ πεξαζµέλε
εβδνµάδα.
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Καηάινγνο αμηνιφγεζεο:
1. Παξαηεξνχµελε Μειαγρνιία
2. Αλαθεξζείζα Μειαγρνιία
3. Δζσηεξηθή Έληαζε
4. Μεησµέλνο Όπλνο
5. Μεησµέλε ξεμε
6. ∆πζθνιία ζηε πγθέληξσζε
7. Κφπσζε
8. Απψιεηα ηνπ πλαηζζήµαηνο
9. Απαηζηφδνμεο Ηδέεο
10. θέςεηο απηνθηνλίαο

(1). Παξαηεξνχµελε Μειαγρνιία: απειπηζία, ζιίςε, απφγλσζε (ζε µεγαιχηεξν βαζµφ απφ µία
παξνδηθή δηαηαξαρή ηεο δηάζεζεο) φπσο εθθξάδεηαη ζηελ νµηιία, ζηελ έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ θαη ζηε
ζηάζε.
Βαζµνινγείζηε αλάινγα µε ην βάζνο θαη ηελ αδπλαµία γηα αλχςσζε ηνπ ζπµηθνχ.
0. ρη µειαγρνιία
1.
2. Φαίλεηαη απειπηζµέλνο αιιά δελ δπζθνιεχεηαη λα απνθηήζεη ην θέθη ηνπ
3.
4. Σνλ πεξηζζφηεξν θαηξφ θαίλεηαη ιππεµέλνο θαη δπζηπρηζµέλνο
5.
6. Φαίλεηαη δπζηπρηζµέλνο ζπλερψο. Δμαηξεηηθά απειπηζµέλνο.

(2). Αλαθεξζείζα Μειαγρνιία: αλαθνξέο θαηαζιηπηηθήο δηάζεζεο αλεμάξηεηα µε ην αλ απηή
εθθξάδεηαη ή φρη µε άιινπο ηξφπνπο. Δδψ πεξηιαµβάλνληαη ε απψιεηα ηθαλφηεηαο γηα επραξίζηεζε, ε
έιιεηςε ειπίδαο, ε αλεµπνξηά.
Βαζµνινγείζηε αλάινγα µε ηελ έληαζε, ηε δηάξθεηα θαη ην βαζµφ πνπ ε δηάζεζε αλαθέξεηαη φηη
επεξεάδεηαη απφ δηάθνξα γεγνλφηα.
0. ζπνξαδηθή ζιίςε πνπ ζρεηίδεηαη µε ηηο πεξηζηάζεηο
1.
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2. ζιηµµέλνο ή µε «πεζµέλα» θέθηα, αιιά μαλαπνθηά ην θέθη ηνπ ρσξίο δπζθνιία
3.
4. δηάρπην αίζζεµα ζιίςεο ή θαηήθεηαο. Αθφµε, φµσο, ε ςπρηθή δηάζεζε επεξεάδεηαη απφ εμσηεξηθέο
θαηαζηάζεηο
5.
6. ζπλερήο ή ζηαζεξή ζιίςε, δπζηπρία ή απειπηζία.

(3). Δζσηεξηθή Έληαζε: αηζζήµαηα αθαζφξηζηεο αλεζπρίαο, επεξεζηζηφηεηα εζσηεξηθήο δηέγεξζεο ή
ππεξέληαζεο πνπ θζάλεη µέρξη ην παληθφ, θφβν ή αγσλία.
Βαζµνινγείζηε αλάινγα µε ηελ έληαζε, ζπρλφηεηα, δηάξθεηα θαη ην βαζµφ ηεο απαηηνχµελεο
θαζεζχραζεο ηνπ αζζελή
0. Πξάνο. Πξφζθαηξε µφλν εζσηεξηθή έληαζε
1.
2. πνξαδηθά αηζζήµαηα εθλεπξηζµνχ θαη αθαζφξηζηεο δπζθνξίαο
3.
4. πλερέο αίζζεµα εζσηεξηθήο έληαζεο ή πξφζθαηξνο παληθφο ηνλ νπνίν ν αζζελήο ππεξληθά µε
δπζθνιία
5.
6. Δληνλφηαηνο θφβνο ή αγσλία. Καηαθιπζµηαίνο παληθφο.

(4). Μεησµέλνο χπλνο: µεησµέλε δηάξθεηα χπλνπ ή ιηγφηεξν βαζχο χπλνο ζε ζχγθξηζε µε ηνλ ηχπν ηνπ
χπλνπ ηνπ ίδηνπ αηφµνπ φηαλ ήηαλ θαιά
0. Κνηµάηαη φπσο ζπλήζσο
1.
2. Διαθξά δπζθνιία ζην λα απνθνηµεζεί ή θνηµάηαη ιηγφηεξν, έρεη ειαθξχ θαη αθαλφληζην χπλν
3.
4. Κνηµάηαη ηνπιάρηζηνλ 2 ψξεο ιηγφηεξν απφ φηη ζπλήζσο ή έρεη δηαηαξαγµέλν χπλν επί 2 ψξεο
5.
6. Κνηµάηαη ιηγφηεξν απφ 2 ή 3 ψξεο

(5). Μεησµέλε φξεμε: απψιεηα ηεο φξεμεο ζε ζχγθξηζε µε ηελ φξεμε ηνπ ίδηνπ αηφµνπ φηαλ ήηαλ θαιά.
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Βαζµνινγείζηε αλάινγα µε ηελ απψιεηα ηεο επηζπµίαο γηα ιήςε θαγεηνχ ή ηελ αλάγθε πίεζεο γηα
θαγεηφ.
0. Φπζηνινγηθή ή απμεµέλε φξεμε
1.
2. Διαθξψο ειαηησµέλε φξεμε
3.
4. ∆ελ έρεη θαζφινπ φξεμε. Σν θαγεηφ ηνπ (ηεο) θαίλεηαη άγεπζην.
5.
6. Πξέπεη λα πεηζζεί θαη λα ελζαξξπλζεί γηα λα θάεη έζησ θαη µία µπνπθηά

(6). ∆πζθνιία ζηε ζπγθέληξσζε: δπζθνιία ζην λα ζπγθξνηήζεη θάπνηνο ηηο ζθέςεηο ηνπ πνπ θζάλεη
µέρξη ηελ πιήξε αδπλαµία ιφγσ έιιεηςεο ζπγθεληξψζεσο
Βαζµνινγείζηε αλάινγα µε ηε βαξχηεηα, ηε ζπρλφηεηα θαη ην βαζµφ ηεο πξνθχπηνπζαο αδπλαµίαο 0.
Καµία δπζθνιία
1.
2. Πφηε – πφηε δπζθνιεχεηαη λα ζπγθεληξσζεί
3.
4. ∆πζθνιεχεηαη λα ζπγθεληξσζεί θαη λα παξαθνινπζήζεη ηε ζθέςε ηνπ άιινπ, µε ζπλέπεηα λα µελ
µπνξεί λα παξαθνινπζήζεη µηα ζπδήηεζε ή λα δηαβάζεη
5.
6. Δίλαη αδχλαην λα δηαβάζεη ή λα ζπλνµηιήζεη ρσξίο λα θαηαβάιιεη πνιχ µεγάιε πξνζπάζεηα.

(7). Κφπσζε: δπζθνιία ή θαζπζηέξεζε ζηελ έλαξμε θαη εθηέιεζε ησλ θαζεµεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ
0. ρεδφλ θαµία δπζθνιία ζην λα αξρίζεη µηα δνπιεηά. Καµία λσζξφηεηα.
1.
2. ∆πζθνιία ζην λα αξρίζεη ηηο θαζεµεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο
3.
4. ∆πζθνιία ζην λα εθηειεί ηηο ζπλεζηζµέλεο θαζεµεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο νπνίεο θέξεη ζε πέξαο
µε πνιχ µεγάιε πξνζπάζεηα
5.
6. Σέιεηα θφπσζε. ∆ελ µπνξεί λα θάλεη ηίπνηε ρσξίο βνήζεηα
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(8). Απψιεηα ηνπ ζπλαηζζήµαηνο: ππνθεηµεληθή έθθξαζε ηνπ µεησµέλνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην
πεξηβάιινλ ή γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνεγνπµέλσο έδηλαλ επραξίζηεζε. Ζ µεησµέλε ηθαλφηεηα
αληίδξαζεο ζε θαηαζηάζεηο θαη αλζξψπνπο µε ην ζσζηφ ζπλαίζζεµα
0. Φπζηνινγηθφ ελδηαθέξνλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηνπο άιινπο αλζξψπνπο
1.
2. Ληγφηεξε επραξίζηεζε γηα πξάγµαηα πνπ ζπλήζσο έβξηζθε επράξηζηα
3.
4. Απψιεηα ελδηαθέξνληνο γηα ην ηη ζπµβαίλεη γχξν ηνπ. Απψιεηα ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο θίινπο θαη
γλσζηνχο
5.
6. Έρεη ηελ αίζζεζε φηη ζπλαηζζεµαηηθά είλαη παξάιπηνο, αδπλαηεί λα λνηψζεη ζπµφ, ιχπε ή
επραξίζηεζε. Πιήξεο ή αθφµε θαη επψδπλε έιιεηςε αηζζεµάησλ γηα ηνπο ζηελνχο ζπγγελείο θαη
θίινπο

(9). Απαηζηφδνμεο ηδέεο: ζθέςεηο ελνρήο, απηνυπνηίµεζεο, απηνµνµθήο, εμαµάξηεζεο, ηχςεηο θαη
θαηαζηξνθήο
0. ρη απαηζηφδνμεο ζθέςεηο.
1.
2. Απμνµεηνχµελεο ηδέεο απνηπρίαο, απηνµνµθήο θαη απηνυπνηίµεζεο.
3.
4. πλερήο απηνθαηεγνξίεο ή ζαθψο θαζνξηδφµελεο αιιά αθφµε ινγηθέο ηδέεο γηα αµαξηήµαηα θαη
ελνρέο. πλερψο απμαλφµελε απαηζηνδνμία γηα ην µέιινλ.
5.
6. Παξαιήξεµα θαηαζηξνθήο, ηχςεηο ή µε ιχηξσζεο απφ ηηο ηχςεηο. Απηνθαηεγνξίεο πνπ είλαη
παξάινγεο θαη αµεηάβιεηεο.

(10). θέςεηο απηνθηνλίαο: δελ αμίδεη λα δεη θαλείο, έλαο θπζηθφο ζάλαηνο ζα ήηαλ εππξφζδεθηνο,
ζθέςεηο απηνθηνλίαο θαη πξνεηνηµαζία γηα απφπεηξα. Οη απφπεηξεο απηνθηνλίαο απηέο θαζ‘ απηέο δελ
ζα πξέπεη λα επεξεάζνπλ ηε βαζµνινγία.
0.Υαίξεηαη ηε δσή θαη ηελ απνδέρεηαη φπσο είλαη.
1.
2. Έρεη θνπξαζηεί απφ ηε δσή. Φεπγαιέεο µφλν ζθέςεηο απηνθηνλίαο
3.
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4. Θα ήηαλ θαιχηεξα λα πέζαηλε. Οη ζθέςεηο απηνθηνλίαο είλαη ζπρλέο θαη ε απηνθηνλία ζεσξείηαη ζαλ
µηα πηζαλή ιχζε, ρσξίο εηδηθά ζρέδηα ή πξφζεζε
5.
6.πγθεθξηµέλα ζρέδηα γηα απφπεηξα απηνθηνλίαο, φηαλ ζα ηνπ/ηεο δνζεί ε επθαηξία. Δλεξγεηηθή
πξνεηνηµαζία γηα απφπεηξα απηνθηνλίαο.

πλνιηθή Βαζµνινγία
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11.3. Έληππν ζπγθαηάζεζεο ζπκκεηερόλησλ

Γήισζε ζπγθαηάζεζεο Αζζελή Όζηεξα απφ πιεξνθφξεζε

…./…./2019

Σίηινο Πξσηνθφιινπ «Μείδσλ θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή θαη hs-CRP – ζπγθξηηηθή κειέηε

απνθξηλφκελεο θαη κε ΜΚΓ ζε αληηθαηαζιηπηηθά θάξκαθα θαη ζπζρέηηζε κε
θιεγκνλψδεηο δείθηεο»

Ολνκαηεπψλπκν Αζζελνχο:………………………………………………………………………

Ο/Ζ
θάησζη
ππνγεγξακκέλνο/ε………………………………………………………………………………
… κεηά απφ ελεκέξσζε απφ Ννζειεχηξηα-εξεπλήηξηα, ζπγθαηαηίζεκαη λα ζπκκεηάζρσ ζηελ
παξαπάλσ κειέηε πνπ αθνξά ζηελ πνξεία ηεο λφζνπ κνπ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα
δεδνκέλα γηα εξεπλεηηθνχο ιφγνπο, κε ηελ ειπίδα λα πξνζθέξνπλ ρξήζηκα επηζηεκνληθά
ζπκπεξάζκαηα θαη ππν ηελ πξνυπφζεζε λα δηαζθαιίδνληαη απφιπηα ηα επαίζζεηα πξνζσπηθά
δεδνκέλα θαη λα ηεξνχληαη νη θαλφλεο εζηθήο θαη δενληνινγίαο. Γλσξίδσ πσο πξφθεηηαη γηα
εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν, νη ιεπηνκέξεηεο ηνπ νπνίνπ κνπ εμεγήζεθαλ απφ ηνλ εξεπλεηή θαη
πσο ε ζπκκεηνρή κνπ ζηε κειέηε είλαη εζειεκέλε θαη κπνξψ λα δηαθφςσ ηε ζπκκεηνρή κνπ
ζε απηή νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή ρσξίο θάπνηα πξνθαηάιεςε ή πνηλή ελαληίνλ κνπ.

Ο/Ζ ππνγξαθψλ/-νχζα

Ο Δξεπλεηήο

……………………………

…………………………………

……………………………

…………………………………
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‘Πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ
Σην πιαίζην ηεο δηεμαγσγήο ηεο παξνύζαο δνθηκήο, ζα ρξεηαζηεί λα παξαρσξεζνύλ
θσδηθνπνηεκέλα ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα πγείαο πνπ αθνξνύλ ζηνπο ίδηνπο ηνπο
αζζελείο ζε άιια θπζηθά πξόζσπα (πξνζσπηθό), εθηόο ηνπ γηαηξνύ ηεο δνθηκήο. Η παξνύζα
Δήισζε εμεγεί πώο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θσδηθνπνηεκέλα νη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ηεο
πγείαο ησλ αζζελώλ θαη ζε πνηνλ ζα κεηαβηβαζηνύλ («γλσζηνπνηεζνύλ») γη’ απηή ηελ
εξεπλεηηθή δνθηκή. Πεξηγξάθεη επίζεο ηα δηθαηώκαηα πεξί απνξξήηνπ, θαζώο θαη ην δηθαίσκά
ηνπο λα ιάβνπλ γλώζε ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ γηα ηελ πγεία ηνπο.
Ο ππεύζπλνο γηαηξόο θαη πξνζσπηθό ζα δηαρεηξηζηνύλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ
αθνξνύλ ζηελ πγεία ησλ αζζελώλ κε ερεκύζεηα. Τα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ πγεία ζα
απνζεθεπηνύλ ζε βάζεηο δεδνκέλσλ πεξηνξηζκέλεο πξόζβαζεο. Οη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πγεία
ησλ αζζελώλ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη θνηλνπνηεζνύλ ζύκθσλα κε ηελ εθάζηνηε εζληθή θαη
θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη ηε ζπλεκκέλε ζην παξόλ έγγξαθν «Δήισζε Σπγθαηάζεζεο Αζζελή
Ύζηεξα Από Πιεξνθόξεζε». Η πξόζβαζε ζε όιεο ηηο πιεξνθνξίεο είλαη πεξηνξηζκέλε θαη
πξαγκαηνπνηείηαη, όπσο ππνδεηθλύεηαη ζην παξόλ έγγξαθν. Λακβάλνληαη κέηξα πξνθεηκέλνπ λα
πεξηνξηζηεί ν θίλδπλνο λα γίλεη θαθή ρξήζε ησλ πξνζσπηθώλ πιεξνθνξηώλ ησλ αζζελώλ ή λα
έρνπλ πξόζβαζε ζε απηέο κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. Ωζηόζν, απηνί νη θίλδπλνη δελ κπνξνύλ λα
εμαιεηθζνύλ.
Τα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ ζα ζπιιερζνύλ ζην πιαίζην ηεο δνθηκήο θαη ζα
θαηαρσξεζνύλ ρσξίο ην όλνκα ησλ αζζελώλ (θσδηθνπνηεκέλα) ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο
δνθηκήο ζην ρνξεγό, ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ εξεπλεηηθνύο ζθνπνύο. Σηελ παξνύζα δνθηκή, νη
απνδέθηεο ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ αθνξνύλ ζε Κεληξηθό Εξγαζηήξην αλάιπζεο δεηγκάησλ.
Η νπνηαδήπνηε κειινληηθή ρξήζε, ηόζν ησλ δεδνκέλσλ όζν θαη ησλ βηνινγηθώλ
δεηγκάησλ, εθόζνλ ζπκθσλνύλ νη αζζελείο, ζα αθνξνύλ θαη πάιη ζε παξεκθεξή επηζηεκνληθό
ζθνπό θαη ζα γίλνπλ κόλν κε ηελ έγθξηζε ησλ Αξκόδησλ Αξρώλ.
Τα επηζηεκνληθά ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ δνθηκή, νη νπνηεζδήπνηε
αλαθνηλώζεηο ζε ζπλέδξηα θαη δεκνζηεύζεηο ζα είλαη ζπγθεληξσηηθά από όινπο ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζηε δνθηκή θαη δελ ζα απνθαιύπηεηαη ε ηαπηόηεηά ηνπο.
Οη αζζελείο έρνπλ δηθαίσκα λα γλσξίδνπλ, λα επαιεζεύνπλ θαη λα ιάβνπλ αληίγξαθν
ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ γηα ηελ πγεία ηνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξεπλεηηθή δνθηκή, γηα
όζν θαηξό απηέο νη πιεξνθνξίεο ηεξνύληαη από ηνλ γηαηξό ηεο δνθηκήο ή ηελ εξεπλεηηθή νκάδα.
Εάλ νη πιεξνθνξίεο είλαη αλαθξηβείο ή ειιηπείο, έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ηε δηόξζσζή
ηνπο, ηελ ζπκπιήξσζή ηνπο , θαζώο θαη εθόζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ λόκνπ, λα
δεηήζνπλ ηε δηαγξαθή ηνπο, ηνλ πεξηνξηζκό ηεο επεμεξγαζίαο, λα ελαληησζνύλ ζηελ επεμεξγαζία,
αιιά θαη λα δεηήζνπλ ηελ κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ ζε άιιν θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν, ζε
αλαγλώζηκν από κεραλήκαηα κνξθόηππν ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο (θνξεηόηεηα). Ωζηόζν,
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε επηζηεκνληθή εγθπξόηεηα ηεο δνθηκήο, νξηζκέλεο από ηηο ηαηξηθέο
πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα ηεο πγείαο ηνπο, ελδερνκέλσο λα κελ είλαη δηαζέζηκα, παξά κόλν
κεηά ην ηέινο ηεο δνθηκήο ζην βαζκό πνπ επηηξέπεηαη από ηνλ επηδησθόκελν βαζκό ηεο δνθηκήο.

94

Μπνξνύλ νη αζζελείο λα αλαθαιέζνπλ ηελ εμνπζηνδόηεζή ηνπο νπνηαδήπνηε ρξνληθή
ζηηγκή, δίλνληαο έγγξαθε εηδνπνίεζε ζηνλ γηαηξό ηεο δνθηκήο. Αλ αλαθαιέζνπλ ηελ
εμνπζηνδόηεζή ηνπο, ν γηαηξόο θαη ην πξνζσπηθό ηεο δνθηκήο ζα ζηακαηήζνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ
ή λα γλσζηνπνηνύλ ηηο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πγεία ηνπο ζε ζρέζε κε ηε δνθηκή, εθηόο
εάλ ρξεηαζηεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο επηζηεκνληθήο εγθπξόηεηαο ηεο δνθηκήο
, γεγνλόο γηα ην νπνίν ζα ελεκεξσζνύλ νη αζζελείο.
Εάλ νη αζζελείο έρνπλ νπνηαδήπνηε εξώηεζε ζρεηηθά κε ηε ρξήζε, ηελ επεμεξγαζία ή ηελ
δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ από ην λνζνθνκείν όπνπ δηεμάγεηαη ε παξνύζα δνθηκή ζηελ νπνία ζα
ζπκκεηέρνπλ, παξαθαινύληαη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ ππεύζπλν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
δεδνκέλσλ ηνπο.
Εάλ δελ κείλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη νη αζζελείο κε ηελ αληαπόθξηζή ηνπ ή ζεσξνύλ όηη ε
επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ δελ είλαη ζε ζπκθσλία κε ηα νξηδόκελα ζηε λνκνζεζία, κπνξνύλ λα
ππνβάινπλ θαηαγγειία πξνο ηελ Αξκόδηα Αξρή:

Αξρή Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Χαξαθηήξα (ΑΠΔΠΧ)
Κεθηζίαο 1-3,
Αζήλα, 115 23
Email: contact@dpa.gr
Τει: 210 6475600
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