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Άρθρο σύνταξης
Editorial

Μέχρι τη δεκαετία του ’60 και την εμφάνιση των πρώτων αποτελεσματικών ψυχιατρικών φαρμάκων, οι «φυσιοδυναμικές» 
θεραπείες – όπως λέγονταν ήταν οι μόνες διαθέσιμες θεραπείες στην ψυχιατρική. Από τις θεραπείες εκείνης της εποχής μία μόνο 
παραμένει ακόμα εν χρήσει, αρκετά τροποποιημένη. Το κώμα ινσουλίνης εξαφανίστηκε, οι μέθοδοι μη ηλεκτρικής διεγέρσης 
του εγκεφάλου (όπως η «πόλωση» και το διοξείδιο του άνθρακα) ξεχάστηκαν και η λοβοτομή απομονώθηκε μέσα από την ζημι-
ογόνα υπερβολή στη χρήση της, ειδικά στις ΗΠΑ.1 Το ηλεκτροσόκ στοχοποιήθηκε από αντιψυχιατρικές και παραθρησκευτικές 
ομάδες όσο καμία άλλη θεραπεία στην ψυχιατρική. Όμως παρά την κατακόρυφη πτώση της χρήσης του, αυτή η μέθοδος επέ-
ζησε λόγω ασύγκριτης αποτελεσματικότητας και ικανοποιητικής ασφάλειας. Επέζησε όμως γιατί «υιοθετήθηκε» από μια επιστη-
μονική εταιρεία που μελέτησε, βελτίωσε, και τεκμηρίωσε την επιστημονική βάση και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας, 
αύξησε την ασφάλεια και τις ιατρικές ενδείξεις στην εφαρμογή της, δημοσίευσε επανειλημμένα κατευθυντήριες οδηγίες για τη 
χρήση της και διευκρίνισε προς πάσα κατεύθυνση ότι επιτρέπεται μόνο η θεραπευτική χρήση ως «ηλεκτροσπασμοθεραπεία» 
(Electroconvulsive Therapy, ECT), με αυστηρές ενδείξεις και διαδικασίες. Δεν κατάφερε παρόλα αυτά να ακυρώσει το στίγμα που 
συνοδεύει την ιστορική φήμη αυτής της θεραπείας. Η αύξηση της χρήσης της από τη δεκαετία του ’90 συνδέεται περισσότερο 
με οικονομικούς λόγους εξαιτίας της ταχύτητας και της σταθερής αποτελεσματικότητας, της αυξημένης (πια) ασφάλειας στη χο-
ρήγησή της που επιτρέπει περιπατητική χρήση, καθώς και του ευνοϊκότερου, σε σχέση με τα φάρμακα, προφίλ ανεπιθύμητων ε-
νεργειών σε ειδικούς πληθυσμούς όπως στον –ολοένα αυξανόμενο– γηριατρικό πληθυσμό.2 Ωστόσο, ακόμη και σήμερα η εφαρ-
μογή του ECT στις ΗΠΑ αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις καθώς, παρά την πληθώρα ερευνητικών δεδομένων για την ασφάλεια 
της θεραπείας, οι αντιψυχιατρικές ομάδες πιέζουν για την επαναξιολόγηση της ασφάλειας των συσκευών χορήγησης ρεύματος.3

Παράλληλα με τη βελτίωση του ECT, έχουν εισαχθεί και μελετώνται άλλες νέες μέθοδοι νευρωνικής διέγερσης (ή τροποποίη-
σης της νευρωνικής λειτουργίας) του εγκεφάλου, κάτι που δείχνει ότι η προσπάθεια να υπάρξει μια παράλληλη διαδρομή, βιολο-
γική μεν, αλλά μη φαρμακευτική, συνεχίζει στην ψυχιατρική. Δύο από αυτές έχουν πάρει ένδειξη από τον FDA4 για τη θεραπεία 
της κατάθλιψης: η φωτοθεραπεία (Light Therapy)5 για τη θεραπεία της εποχικής κατάθλιψης και ο Επαναληπτικός Διακρανιακός 
Mαγνητικός Eρεθισμός (repetitive Transcranial Μagnetic Stimulation, rTMS) για τη θεραπεία της μέσης βαρύτητας κατάθλιψης.6 
Στο rTMS χρησιμοποιείται μαγνητικό πεδίο για την πρόκληση υποσπασμικού ερεθίσματος (και έτσι δεν χρειάζεται να χορηγηθεί 
γενική αναισθησία). Και οι δύο υπολειτουργούν στην Ελλάδα παρότι είναι απλές και ασφαλείς θεραπείες. 

Η επιτυχής χρήση σύγχρονων χειρουργικών μεθόδων στη θεραπεία νευρολογικών διαταραχών αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον 
για τη χρήση τους και στην ψυχιατρική. Οι χρόνιες ανθεκτικές καταθλίψεις είναι εδώ ο κύριος στόχος. Ο ερεθισμός του πνευ-
μονογαστρικού νεύρου (Vagus Nerve Stimulation, VNS) είναι η μόνη επέμβαση που έχει πάρει έγκριση ως συμπληρωματική 
θεραπεία στην κατάθλιψη7 ενώ, παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα των ανοικτών μελετών του εν τω βάθει εγκεφαλικού 
ερεθισμού (Deep Brain Stimulation, DBS), οι δύο διπλές τυφλές τυχαιοποιημένες μελέτες που εγκρίθηκαν από τον FDA στις ΗΠΑ 
διακόπηκαν γιατί η ενδιάμεση ανάλυση δεν κατόρθωσε να τον διαφοροποιήσει από την ομάδα ελέγχου.8 Η αποτυχία σχετίστη-
κε με αστοχίες στον σχεδιασμό των μελετών παρά με τη μέθοδο αυτή καθαυτή.

Στην Ελλάδα εφαρμόζονται περιορισμένα το ECT, και πιο πρόσφατα το rTMS και η Φωτοθεραπεία. Παρά την πολυετή εφαρ-
μογή της ΗΣΘ δεν υπήρξε ποτέ καταγραφή της χρήσης της μέχρι το 2009 οπότε με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Αθηνών 
πραγματοποιήθηκε η πρώτη συγκέντρωση στοιχείων.9 Τα στοιχεία αυτά ήταν μάλλον αποθαρρυντικά. Την πτωτική τάση στη 
χρήση της ΗΣΘ δεν ακολούθησε ποτέ η ανάκαμψη όπως συνέβη στις ΗΠΑ. Αντίθετα, η ΗΣΘ είναι μια θεραπεία που σταδιακά 
εγκαταλείπεται, κι όπου εφαρμόζεται, συνήθως δεν τηρούνται αυστηρά οι κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής της. Η περιορι-
σμένη χρήση της αλλά και η μέτρια ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας όπου εφαρμόζεται, σχετίζεται κυρίως με ελλείμματα 

Οι βιολογικές μη φαρμακολογικές θεραπείες
στη σύγχρονη ψυχιατρική

Ψυχιατρική 2015, 26:239–242
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στην εκπαίδευση των ψυχίατρων, τη μειωμένη διαθεσιμότητα αναισθησιολόγων και τη χαμηλή κοστολόγηση της θεραπείας από 
τα ασφαλιστικά ταμεία. 

Παρόλ’ αυτά, πιστεύουμε ότι ιδιαίτερα στη σύγχρονη οικονομική συγκυρία, η θέση των μη φαρμακευτικών βιολογικών θε-
ραπειών που είναι διαθέσιμες στην Ελλάδα –και κυρίως του ECT–, θα πρέπει να επανεκτιμηθεί, ιδιαίτερα αν κανείς σκεφτεί ότι 
απευθύνεται σε έναν υπολογίσιμο πληθυσμό χωρίς άλλες θεραπευτικές επιλογές και μπορεί να προσφέρει ουσιαστική άμεση 
βοήθεια με περιορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες αν εφαρμοστεί lege artis. Για τις ελαφρότερες περιπτώσεις η φωτοθεραπεία 
μπορεί να γίνει απλά και φθηνά στο σπίτι του ασθενούς με φορητές συσκευές, και έχει ιδιαίτερη εφαρμογή είτε μόνη της είτε 
σε συνδυασμό με φάρμακα (των οποίων επιταχύνει τη δράση) για μετρίου βαθμού καταθλίψεις, ειδικά εποχικές, αλλά όχι μόνο. 
Αξιόλογα αποτελέσματα έχουν αναφερθεί, στη διπολική κατάθλιψη και στην κατάθλιψη της κύησης όπου τα αντικαταθλιπτικά 
έχουν αυξημένη επιβάρυνση. Το rTMS είναι σαφώς ακριβότερο και έχει νοσοκομειακή βάση, αλλά μπορεί να γίνει εύκολα σε 
περιπατητικούς εξωτερικούς ασθενείς. Και οι δύο θεραπείες αφορούν σε μετρίου βαθμού καταθλίψεις, αλλά στις βαρύτερες 
καταστάσεις μπορούν άνετα να συνδυαστούν με φαρμακευτική αγωγή. Το ECT όμως είναι αναντικατάστατο, στις σοβαρές και 
ανθεκτικές καταθλίψεις, ειδικά εκεί που υπάρχει ψυχωτικό στοιχείο. Υπάρχουν βαρύτατα ασθενείς που έχουν απόλυτη ανάγκη 
αυτή τη θεραπεία καθώς καμία άλλη δεν είναι αποτελεσματική με δεινή κατάληξη πολλές φορές, όταν δεν είναι διαθέσιμη. Η 
χορήγηση του ECT όμως απαιτεί καλή εκπαίδευση και εμπειρία και άρτιες συνθήκες χορήγησης για να είναι ασφαλές και αποτε-
λεσματικό. Αυτό όμως δεν πρέπει να αποτελεί δικαιολογία για τη μη διαθεσιμότητά του και τη μη εφαρμογή του, ειδικά από τα 
δημόσια νοσοκομεία, καθώς είναι εντέλει μια απλή, ασφαλής και μη επεμβατική –σε σχέση με άλλες– θεραπεία. Τέλος, το DBS 
αν και εφαρμόζεται σε νευρολογικές διαταραχές στην Ελλάδα, δεν εφαρμόζεται στα ψυχιατρικά περιστατικά λόγω της έλλειψης 
έμπειρων ψυχιάτρων να παρακολουθήσουν και να ρυθμίσουν τον ασθενή μετά την εμφύτευση της συσκευής των ηλεκτροδίων. 

Συμπερασματικά, ο ψυχιατρικός ασθενής στην Ελλάδα έχει μάλλον αδικαιολόγητα περιορισμένη πρόσβαση στις σύγχρονες 
βιολογικές μη φαρμακευτικές θεραπείες και πιστεύουμε ότι η ενίσχυση της εκπαίδευσης των ειδικευομένων σε αυτές τις θερα-
πείες και η αυξημένη εφαρμογή τους στα ψυχιατρικά νοσοκομεία θα αύξανε και την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα των 
βιολογικών ψυχιατρικών παρεμβάσεων και θα κάλυπτε ανάγκες ειδικών ομάδων που τώρα είναι ακάλυπτες όχι επειδή δεν υπάρ-
χουν θεραπείες αλλά γιατί, απλά, δεν έχουν γίνει διαθέσιμες. 

Γιάννης  Ζέρβας

Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής,
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στυλιανή  Καλλιώρα

Ψυχίατρος, Επιστημονική Συνεργάτης,
Πανεπιστήμιο Αθηνών
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Editorial
Άρθρο σύνταξης

Biological non pharmacological treatments
in current psychiatry

Psychiatriki 2015, 26:239–242

Up until the initiation of the first effective psychiatric medication in the 60s, the only available treatments in psychiatry were 
the so called “psysiodynamic” treatments. Of those treatments, only one remains in use, after being extensively modified, 
namely ECT. Insulin coma disappeared, non electric stimulation techniques (such as “polarization” and carbon dioxide) are now 
completely forgotten and lobotomy was abandoned due to its harmful abuse especially in the US.1 “Electroshock” was targeted 
by anti psychiatric and religious groups as no other treatment in psychiatry. However, despite the acute decline in its use, this 
method survived due to its superior effectiveness and satisfactory safety. Electroshock survived only because a group of scien-
tists “adopted” it and established the scientific background and efficacy of the treatment, increased its safety profile and de-
fined the indications of use, published repeatedly guidelines on its use and clarified to everyone that the treatment now called 
Electroconvulsive Therapy (ECT) is used only for therapeutic reasons when indicated following strict procedures. Nonetheless, 
it didn’t manage to fight the stigma that historically has followed the treatment. The increase in its use since the 90s is mostly 
related to financial reasons due to the speed of recovery and the steadily high effectiveness of the method, its increased safety 
that allows the use in outpatients and the favorable -compared to medication- safety profile in special populations like the 
steadily increasing elderly population.2 However, even today ECT faces new challenges in US as, despite the abundance of data 
supporting its safety, anti-psychiatric groups force for the re-evaluation of ECT devices safety.3

While ECT was improved as a treatment, new experimental neuromodulation techniques are developed suggestive of the 
intense research interest in the biological non pharmacological treatments in psychiatry. Two of them are approved by Food 
and Drug Administration in US (FDA)4 for the treatment of depression: light therapy for the treatment of seasonal depression5 

and, repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) for the treatment of moderate depression.6 rTMS uses magnetic field 
to produce sub-convulsive stimulus and thus general anesthesia is not required. Both techniques use is sub-optimal in Greece 
although they are safe and simple in use.

The successful use of modern surgical techniques in neurology, revive the interest of their tentative use in psychiatry as well. 
They are used in psychiatry in the treatment of chronic Treatment Resistant Depression (TRD). Vagus Nerve Stimulation (VNS) 

-the only surgical procedure approved by FDA as adjunctive treatment in TRD7 while, despite the promising data of the DBS use 
in the treatment of TRD in open labeled studies, the two double blinded randomized studies approved by FDA in US were dis-
continued after failing the futility analysis.8 The failure of the studies to differentiate DBS group from control group was related 
to design defaults rather than to the treatment itself.

In Greece, ECT and recently-rTMS and Light Therapy use is limited. Despite its use for years data on the ECT use were not avail-
able until 2009 when the first survey on the ECT use was conducted by the University of Athens.9 Data were rather discouraging. 
The decline in ECT use was never followed by a revival as in US. Instead, ECT is gradually abandoned and even when it is used, 
guidelines are not strictly followed. The limited ECT use and the average quality of the procedure when provided, is related to 
limited training, unavailability of anesthesiologists and the low reimbursement for the treatment paid by insurance companies.

However, we strongly believe that in the current financial crisis, the use of biological non pharmacological treatments avail-
able in Greece –especially ECT use– should be reconsidered, since it can offer immediate relief of symptoms with limited/mild 
side effects in a considerable number of patients with unmet needs and limited, if no other, therapeutic options. For milder 
cases light therapy is a cost effective, simple, treatment that can be applied at home using portable device. It can be used alone 
or in combination with medication (accelerating the onset of the antidepressant effect) in moderate –especially seasonal– de-
pression, in bipolar depression and in depression during pregnancy where the use of antidepressants can be controversial. rTMS 
is more expensive treatment and it can be used in hospitalized patients or outpatients. ECT however, is superior in severe and 
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refractory depression especially when psychotic symptoms are present. There are severely ill patients in need of ECT as it may 
be the only effective treatment that may suffer severe complications of the untreated depression if the treatment is not avail-
able. The use of ECT requires training, experience and strict compliance with the guidelines in order to be safe and effective. 
Nonetheless, the lack of these requirements should not restrict its availability in public hospitals since it is a simple, safe and 
non invasive treatment. At last, DBS, even if it is used for the treatment of neurological treatments in Greece, it is not used in 
psychiatry due to the lack of trained psychiatrists to treat the patient and adjust the parameters of the implanted device.

As a conclusion, psychiatric patients have rather unjustifiably limited access to current biological, non pharmacological treat-
ments and we strongly believe that the residents training and the increased use in psychiatric hospitals will increase the avail-
able therapeutic options increasing the overall effectiveness of psychiatric interventions in the treatment of depression and 
would meet the unmet needs of special populations. 

Ioannis  Zervas

Assoc. Professor of Psychiatry,
University of Athens

Styliani  Kalliora

Psychiatrist, Research Fellow,
University of Athens
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Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην αξιολόγηση μιας ψυχοεκπαιδευτικής παρέμβασης σε ομά-
δες συγγενών των οποίων οι ασθενείς πάσχουν από σχιζοφρένεια ή σχιζοσυναισθηματική 
διαταραχή. Διερευνάται αφενός η επίδρασή της στην οικογένεια και αφετέρου η επίδρασή 
της στην πορεία της ίδιας της νόσου του ασθενούς. Στη μελέτη συμμετείχαν 131 συγγε-

νείς. Οι 83 αποτέλεσαν την ομάδα παρέμβασης και οι 48 την ομάδα ελέγχου. Η ψυχοεκπαιδευτική 
παρέμβαση περιελάμβανε εκπαίδευση των συγγενών γύρω από τη νόσο, εκπαίδευση σε δεξιότητες 
επικοινωνίας, εκπαίδευση σε τεχνικές επίλυσης προβλήματος, συνδυάζοντας εκπαιδευτικές και ψυ-
χοθεραπευτικές τεχνικές. Κάθε συγγενής της ομάδας παρέμβασης συμμετείχε σε μία από τις πέντε 
ομάδες συγγενών που πραγματοποιήθηκαν. Η καθεμία ομάδα ολοκληρώθηκε σε 18 συνεδρίες. Οι 
ασθενείς τους, καθώς και οι συγγενείς και οι ασθενείς της ομάδας ελέγχου δεν έλαβαν καμία ψυ-
χοεκπαιδευτική παρέμβαση και συνέχισαν κατά το ερευνητικό διάστημα τη θεραπεία ρουτίνας. 
Πραγματοποιήθηκαν τρεις μετρήσεις, σε διάστημα ενός έτους. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν 
ήταν μεταξύ άλλων η Κλίμακα Οικογενειακής Επιβάρυνσης, η Κλίμακα Οικογενειακών Συνηθειών, το 
Ερωτηματολόγιο Γενικής υγείας (GHQ-28), η Κλίμακα για την κατάθλιψη (CES-D), το Ερωτηματολόγιο 
Καταγραφής των Στάσεων (ΟΜΙ), δύο κλίμακες αξιολόγησης των γνώσεων γύρω από την ασθένεια 
και ερωτηματολόγια προσδοκιών και ανατροφοδότησης από την ομάδα. Επίσης συλλέχθηκαν τα κοι-
νωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών και συγγενών και στοιχεία γύρω από την πορεία 
της ασθένειας. Διερευνήθηκε ο αριθμός των νοσηλειών των ασθενών (n=91) κατά τη διάρκεια του 
ερευνητικού χρόνου και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ ομάδας και μέτρησης. 
Βρέθηκε ότι ενώ οι νοσηλείες που είχαν οι ασθενείς των δύο ερευνητικών ομάδων το έτος πριν τη 
μελέτη δεν διέφεραν σημαντικά (x2=0,54, p=0,46), διέφεραν όμως έναν χρόνο μετά την παρέμβαση, 
όπου οι ασθενείς της ομάδας παρέμβασης είχαν στατιστικά σημαντικά λιγότερες νοσηλείες έναντι 
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Εισαγωγή

Η σχιζοφρένεια είναι μια χρονία και σοβαρή ψυ-
χική διαταραχή, της οποίας η ακριβής αιτιολογία 
παραμένει ως σήμερα άγνωστη και η έκβαση μπο-
ρεί να αφορά σε ένα μόνο επεισόδιο με πλήρη ύ-
φεση έως πολλαπλά επεισόδια που συνοδεύονται 
από μόνιμες βλάβες.1 Ορισμένοι παράγοντες όπως 
τα στρεσογόνα γεγονότα, κάποιες καταστάσεις στο 
περιβάλλον του ασθενούς, οι αλλαγές στη φαρμα-
κευτική θεραπεία, η χρήση ουσιών και ορισμένες 
σωματικές ασθένειες, συμβάλλουν στην πρόκληση 
των υποτροπών.2 Τις εβδομάδες ακριβώς πριν από 
μια υποτροπή διαπιστώνεται αξιοσημείωτη αύξηση 
της συχνότητας συγκεκριμένων γεγονότων ζωής,3 
ενώ φαίνεται ότι όλοι σχεδόν οι ασθενείς μπορούν 
να προσδιορίσουν ένα τουλάχιστον συγκεκριμένο 
εκλυτικό γεγονός που προηγείται της υποτροπής.4 
Το οικογενειακό περιβάλλον συσχετίζεται με τις υ-
ποτροπές μέσω του «εκφραζόμενου συναισθήμα-
τος», το οποίο αποτελεί προγνωστικό δείκτη αυ-
τών.5,6 Ταυτόχρονα το εκφραζόμενο συναίσθημα 
βρίσκεται να αλληλεπιδρά με τη βαρύτητα των συ-
μπτωμάτων οδηγώντας σε βαρύτερη συμπτωματο-
λογία των ασθενών που ζουν σε οικογένειες με αρ-

νητική στάση και επικοινωνία απέναντί τους.7 Έτσι η 
συναισθηματική έκφραση και επικοινωνία των με-
λών της οικογένειας μπορεί να πυροδοτεί υποτρο-
πές ή να συμβάλει στη σταθεροποίηση της πορείας 
του ασθενούς προς την ανάρρωση.8

Με τη σύγχρονη φαρμακευτική αγωγή μπορούν να 
ελεγχθούν τα θετικά συμπτώματα της σχιζοφρένει-
ας και σε ορισμένες περιπτώσεις και τα αρνητικά ενώ 
προστατεύεται ο ασθενής από τις υποτροπές και τα 
γνωσιακά ελλείμματα που του προκαλούν.9,10 Έτσι, τα 
ποσοστά υποτροπών στη σχιζοφρένεια κυμαίνονται 
μέσα στα δύο χρόνια στο 40% των ασθενών με φαρ-
μακευτική αγωγή και στο 80% χωρίς.11 Όμως, ακόμα 
και με τη βέλτιστη φαρμακευτική αγωγή, το 30% πε-
ρίπου των ασθενών, συνεχίζουν να έχουν επίμονα 
συμπτώματα.12 Από την άλλη πλευρά, η «συμμόρφω-
ση» στη φαρμακευτική αγωγή είναι φτωχή με το 50% 
των ασθενών με ψυχωτική διαταραχή να διακόπτουν 
τη φαρμακευτική αγωγή τους σε λιγότερο από 12 
μήνες και με όλους σχεδόν να τη διακόπτουν στα 2 
χρόνια.13 Τα αίτια της διακοπής είναι σύνθετα και σχε-
τίζονται με πολλούς παράγοντες που αφορούν σε χα-
ρακτηριστικά της ασθένειας, της θεραπείας, του ψυ-
χιάτρου, του ασθενούς, του στενού περιβάλλοντός 
του και του κοινωνικού περίγυρου.14 Οι ασθενείς που 

των ασθενών της ομάδας ελέγχου. (x2=4,58, p=0,032). Ως προς τη «συμμόρφωση» στη φαρμακευτική 
αγωγή πραγματοποιήθηκαν δύο στατιστικοί έλεγχοι, λαμβάνοντας υπόψη ότι ασθενείς που ξεκινούν 
με πολύ καλή συμμόρφωση δεν μπορούν να βελτιωθούν, ενώ όσοι ξεκινούν με κακή συμμόρφωση 
δεν μπορούν να χειροτερέψουν. Στον πρώτο έλεγχο, ο οποίος αφορούσε σε ασθενείς με περιθώριο 
βελτίωσης ή επιδείνωσης της «συμμόρφωσης», καταγράφηκε βελτίωση σε 12 ασθενείς της ομάδας 
παρέμβασης. Το εύρημα είναι στατιστικά σημαντικό (p=0,0005). Ο δεύτερος στατιστικός έλεγχος πε-
ριελάμβανε όλους τους ασθενείς οι οποίοι έδιναν σαν αρχική απάντηση, ως προς τη «συμμόρφωση» 
όποια τιμή κατώτερη της «πολύ καλής». Στην ομάδα παρέμβασης επρόκειτο για 32 ασθενείς, για 14 
από τους οποίους υπήρξε βελτίωση της συμμόρφωσης κατά το ερευνητικό έτος. Η διαχρονική αυτή 
μεταβολή είναι στατιστικά σημαντική (p=0,0014). Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η συμμετοχή 
των συγγενών σε ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες οδηγεί σε στατιστικά σημαντική βελτίωση της πορείας 
των ασθενών με χαρακτηριστικά ευρήματα τη μείωση των νοσηλειών και τη βελτίωση της «συμμόρ-
φωσης» στη φαρμακευτική αγωγή. Ταυτόχρονα έχει σημαντική θετική επίδραση στην ψυχική υγεία 
των ίδιων των συγγενών. Η μελέτη δείχνει ότι η ψυχοεκπαίδευση των συγγενών αποτελεί ένα σημα-
ντικό εργαλείο στη βελτίωση της πορείας του ασθενούς και στην ενδυνάμωση της οικογένειας που 
τον φροντίζει. Η εφαρμογή της στον ελληνικό χώρο αποτελεί μια αναγκαιότητα και η διάδοσή της μια 
συνεχή πρόκληση.

Λέξεις κλειδιά: Ψυχοεκπαίδευση, ομαδικές παρεμβάσεις, σχιζοφρένεια, συμπεριφορική θεραπεία οικο-
γένειας, συγγενείς.
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διακόπτουν τη φαρμακευτική αγωγή έχουν αυξημέ-
νες πιθανότητες να παρουσιάσουν κάποια υποτροπή 
και να νοσηλευθούν.9 Στην προσπάθεια να αντιμετω-
πίσουν τη «μη-συμμόρφωση» ορισμένοι ερευνητές 
έχουν δείξει ότι οι ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις 
σε ασθενείς και οικογένειες μπορούν να βελτιώσουν 
τη λήψη της φαρμακευτικής αγωγής.15,16

Ψυχοεκπαίδευση οικογενειών

Πρόκειται για μια εμπειρικά τεκμηριωμένη, δομη-
μένη μορφή παρέμβασης κατά την οποία δίνονται 
στους ασθενείς και/ή στις οικογένειές τους στοχευ-
μένες πληροφορίες σχετικά με τη σχιζοφρένεια, εκ-
παίδευση σε δεξιότητες επικοινωνίας και στην αντι-
μετώπιση του στρες και υποστήριξη.17,18

Στόχος είναι να κατανοήσουν τα μέλη των οικο-
γενειών βασικά θέματα γύρω από την ασθένεια, να 
την αποδεχθούν και να υποστηριχθούν στην αντι-
μετώπισή της μέσα από μακροχρόνια θεραπεία και 
τροποποίηση της συμπεριφοράς τους.19

Σε πληθώρα μελετών και επισκοπήσεων τα ευ-
ρήματα αποδεικνύονται ισχυρά και δείχνουν τη 
θετική και πολυδιάστατη επίδραση της ψυχοεκ-
παιδευτικής παρέμβασης στην πορεία της ίδιας της 
ασθένειας αλλά και στην καθημερινή, κοινωνική, 
οικονομική, και συναισθηματική ζωή της οικογένει-
ας.20 Διαπιστώνεται ότι οι ψυχοεκπαιδευτικές πα-
ρεμβάσεις μπορoύν να μειώσουν τις νοσηλείες, να 
ενισχύσουν τη «συμμόρφωση» στη φαρμακευτική 
θεραπεία, να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των 
ασθενών, να βελτιώσουν τις στρατηγικές αντιμετώ-
πισης της ασθένειας και κάποιες φορές να μειώσουν 
την επιβάρυνση της οικογένειας, να προδιαθέσουν 
πιο θετικά τις οικογένειες απέναντι στις υπηρεσίες 
ψυχικής υγείας και να αυξήσουν τα ποσοστά ανα-
ζήτησης υποστήριξης από επαγγελματίες ψυχικής 
υγείας. Τα αποτελέσματά τους είναι σταθερά και 
διατηρούνται τουλάχιστον δύο χρόνια μετά την ε-
φαρμογή τους, με τις πιο μακροχρόνιες παρεμβά-
σεις, άνω των 3 μηνών, να αποδεικνύονται πιο απο-
τελεσματικές.21–30

Σύγχρονες εφαρμογές των ψυχοεκπαιδευτικών 
παρεμβάσεων τόσο σε πραγματικές συνθήκες όσο 
και σε ερευνητικά περιβάλλοντα καταλήγουν στα 
ίδια σημαντικά αποτελέσματα.31

Για τους λόγους αυτούς πολλοί ερευνητές και επι-
στημονικές ομάδες όπως οι NICE32 και PORT33 αλλά 
και η APA34 και DGPPN35 συστήνουν την ψυχοεκπαί-
δευση ως μια καλή πρακτική που πρέπει να προ-
σφέρεται σε όλους τους ασθενείς με σχιζοφρένεια. 
Σχετική ανασκόπηση γύρω από τη θέσπιση κριτηρί-
ων ποιότητας της λειτουργίας των υπηρεσιών ψυχι-
κής υγείας για χρόνιους ψυχικά ασθενείς, χαρακτη-
ρίζει τις οικογενειακές ψυχοεκπαιδευτικές παρεμ-
βάσεις ως έναν από τους τομείς που συμβάλλουν 
καθοριστικά στη βελτίωση των ασθενών.36

Ψυχοεκπαίδευση σε ομάδες συγγενών

Ελάχιστες μελέτες διερευνούν τα οφέλη από την 
εφαρμογή των ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων 
αποκλειστικά σε συγγενείς και ειδικά σε ομάδες. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέ-
σματα κινεζικής μελέτης σε συγγενείς 409 ασθενών. 
Βρέθηκε ότι τρία χρόνια μετά την ομαδική ψυχο-
εκπαιδευτική παρέμβαση 23 συνεδριών, υπάρχει 
μείωση των νοσηλειών και της διάρκειας παραμο-
νής των ασθενών στο νοσοκομείο, βελτίωση της 
συμπτωματολογίας τους και ανάκτηση ορισμένων 
κοινωνικών δεξιοτήτων.37

Περισσότερο βραχείες ομαδικές παρεμβάσεις α-
ναδεικνύουν θετικά αποτελέσματα για τους ίδιους 
τους συγγενείς, χωρίς να διερευνούν επιπτώσεις 
στους ασθενείς.38,39

Άλλη μελέτη συνέκρινε 3 ψυχοεκπαιδευτικά προ-
γράμματα ίδιου περιεχομένου αλλά διαφορετικής 
χρονικής έκτασης (2–9 συνεδρίες) ή αριθμού συμ-
μετεχόντων (3–20 συγγενείς), τα οποία παρείχαν 
σε 324 συγγενείς.40 Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 
και οι τρεις παρεμβάσεις είχαν σημαντικά αποτε-
λέσματα. Διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν λιγότερες 
νοσηλείες στις οικογένειες των συγγενών που α-
πέκτησαν τις περισσότερες γνώσεις καθώς και ότι 
οι συγγενείς με χαμηλό εκφραζόμενο συναίσθημα 
μπόρεσαν να επωφεληθούν περισσότερο από το 
πρόγραμμα και να αποκτήσουν περισσότερες γνώ-
σεις. Ως προς τα ίδια τα ψυχοεκπαιδευτικά προ-
γράμματα, και με δεδομένο ότι πολλοί συγγενείς 
συμμετείχαν σε περισσότερα από ένα, διαπιστώ-
θηκε ότι η αποτελεσματικότητα είναι μεγαλύτερη, 
όσο αυξάνεται ο χρόνος που ο συγγενής συμμετέ-
χει στο πρόγραμμα. 
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Με την τρέχουσα μελέτη διερευνάται εάν η ψυχο-
εκπαιδευτική παρέμβαση σε ομάδες συγγενών μπο-
ρεί να επηρεάσει θετικά την πορεία ανάρρωσης του 
ασθενούς ακόμα και όταν δεν συμμετέχει ο ίδιος και 
ειδικότερα εάν η ομαδική ψυχοεκπαιδευτική πα-
ρέμβαση στους συγγενείς: 

1.  Μειώνει ή τουλάχιστον μεταθέτει χρονικά τον α-
ριθμό νοσηλειών των ασθενών τους.

2.  Βελτιώνει την προσαρμογή «συμμόρφωση» των 
ασθενών στην εκάστοτε φαρμακευτική αγωγή.

Υλικό και μέθοδος

Δείγμα

Συμμετείχαν 131 συγγενείς, οι οποίοι απευθύνθηκαν 
μετά από παραπομπή ή αυτόβουλα στον Πανελ λήνιο 
Σύλλογο Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία με διάφο-
ρα αιτήματα.

Την ομάδα παρέμβασης αποτέλεσαν 83 συγγενείς 
60 ασθενών. 

Την ομάδα ελέγχου αποτέλεσαν 48 συγγενείς 30 
ασθενών. 

Μετρήσεις

Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας χρη-
σιμοποιήθηκαν 11 ψυχομετρικά εργαλεία, προσαρ-
μοσμένα ή σταθμισμένα στον ελληνικό πληθυσμό 
ενώ κάποια σχεδιάστηκαν ειδικά για τις ανάγκες της 
μελέτης. Χρησιμοποιήθηκε η Κλίμακα Οικογενειακής 
Επιβάρυνσης,41 η Κλίμακα Οικογενειακών Συνη-
θειών,42 το Ερωτηματολόγιο Γενικής υγείας GHQ-28,43 
η Κλίμακα για την κατάθλιψη CES-D,44 το Ερωτη-
ματολόγιο καταγραφής των στάσεων ΟΜΙ,45 δύο 
κλίμακες αξιολόγησης των γνώσεων γύρω από την α-
σθένεια, ένα ερωτηματολόγιο προσδοκιών και ένα α-
νατροφοδότησης από την ομάδα. Συλλέχθηκαν επί-
σης τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά των 
συγγενών και των ασθενών καθώς και στοιχεία γύρω 
από τη νόσο. Πραγματοποιήθηκαν τρεις μετρήσεις, 
στην έναρξη, με τη λήξη της παρέμβασης –μόνο για 
την ομάδα παρέμβασης– και 12 μήνες αργότερα. 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται μόνο τα α-
ποτελέσματα που αφορούν στις εκβάσεις ασθενών.

Κριτήριο συμμετοχής 

Βασικό κριτήριο συμμετοχής ήταν η διάγνωση 
των ασθενών να εμπίπτει στον Άξονα I σχιζοφρέ-

νεια ή σχιζοσυναισθηματική διαταραχή (DSM IV-TR) 
ανεξαρτήτως διάγνωσης σε άλλους άξονες. 

Η διάγνωση των ασθενών της ομάδας παρέμβα-
σης επιβεβαιώθηκε μέσω της ημιδομημένης συνέ-
ντευξης SCID-I με βάση το DSM-VI.46 Οι διαγνωστι-
κές συνεντεύξεις έγιναν στο ΣΟΨΥ ή στο Κέντρο 
Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα-Καισαριανής 
του Αιγινητείου Νοσοκομείου. 

Για την ομάδα ελέγχου η διάγνωση ζητήθηκε απο-
κλειστικά από τους ψυχιάτρους των ασθενών και α-
ποφεύχθηκε η άμεση αξιολόγηση ασθενών οι οποί-
οι δεν θα λάμβαναν ούτε οι ίδιοι ούτε οι οικογένειές 
τους ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση. 

Η συστηματική θεραπευτική/φαρμακευτική πα-
ρακολούθηση των ασθενών στην τρέχουσα χρονική 
στιγμή δεν αποτελούσε προϋπόθεση συμμετοχής. 

Ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση

Οι συγγενείς της ομάδας παρέμβασης εντάχθη-
καν ανάλογα με τη σειρά προσέλευσης σε πέντε ψυ-
χοεκπαιδευτικές ομάδες. Κάθε ομάδα ολοκληρωνό-
ταν σε 18 προγραμματισμένες συνεδρίες, διάρκειας 
μιάμισης ώρας, υπό τον θεραπευτικό συντονισμό 
ψυχολόγου, στις δε συνεδρίες που αφορούσαν στα 
φάρμακα, υπό τον συντονισμό και ψυχιάτρου. 

Η ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση περιελάμβανε 
εκπαίδευση των συγγενών γύρω από τη νόσο και 
εκπαίδευση σε δεξιότητες επικοινωνίας και σε τεχνι-
κές επίλυσης προβλήματος, συνδυάζοντας εκπαι-
δευτικές και ψυχοθεραπευτικές τεχνικές. 

Οι συνεδρίες ήταν δομημένες σύμφωνα με τις αρ-
χές του συμπεριφορισμού και της ψυχοεκπαιδευτι-
κής προσέγγισης.17,47–50 Σε όλες τις συνεδρίες ακο-
λουθήθηκαν τα κύρια χαρακτηριστικά της ομαδικής 
γνωσιακής-συμπεριφοριστικής προσέγγισης.51

Οι συγγενείς της ομάδας ελέγχου όπως και όλοι 
οι ασθενείς του ερευνητικού δείγματος δεν έλαβαν 
καμία παρέμβαση και συνέχισαν κατά το ερευνητι-
κό διάστημα όποια θεραπεία ρουτίνας. 

Στατιστική ανάλυση

Σε σχέση με την περιγραφική στατιστική χρησι-
μοποιήθηκαν ποσοστά για τις κατηγορικές μετα-
βλητές και τις μεταβλητές της διάταξης ενώ υπολο-
γίστηκε ο μέσος όρος και οι τυπικές αποκλίσεις για 
τις αριθμητικές μεταβλητές. Για τις διαφορές των 
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δύο ομάδων ως προς τα χαρακτηριστικά των ασθε-
νών χρησιμοποιήθηκε ο στατιστικός έλεγχος για τις 
κατηγορικές μεταβλητές και ο στατιστικός έλεγχος 
student t για ανεξάρτητα δείγματα για τις αριθμη-
τικές μεταβλητές. Για τη διερεύνηση διαφορών α-
νάμεσα στις δύο ομάδες ως προς τις νοσηλείες και 
τη συμμόρφωση στις τρεις χρονικές στιγμές χρη-
σιμοποιήθηκε στατιστικός έλεγχος x2. Επομένως η 
ανάλυση συνέκρινε τις δύο ομάδες μεταξύ τους στις 
τρεις χρονικές στιγμές.

Αποτελέσματα

Από την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομέ-
νων προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Χαρακτηριστικά του συνόλου των ασθενών 

Παρατηρώντας τα στοιχεία των 91 ασθενών των 
δύο ερευνητικών ομάδων διαπιστώνει κανείς ότι οι 
ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη ήταν άνδρες 
(59,3%) και γυναίκες (40,7%) με μέση ηλικία τα 30,5 
χρόνια. Οι περισσότεροι είχαν τη διάγνωση της σχι-
ζοφρένειας (75,8%) και οι υπόλοιποι της σχιζοσυ-
ναισθηματικής διαταραχής και νοσούσαν, κατά μέ-
σο όρο, ήδη 8 χρόνια πριν την έναρξη της μελέτης 
(εύρος 1–33 χρόνια). Ο μέσος αριθμός νοσηλειών 
τους ήταν μία, με το 28,6% να μην έχει νοσηλευ-
θεί ποτέ αλλά το 45% να έχει περισσότερες από 2 
νοσηλείες στο παρελθόν (εύρος 0–10 νοσηλείες). 
Διαπιστώθηκε ακόμα ότι περισσότεροι από τους μι-
σούς (59,3%) είχαν τη μοναδική νοσηλεία τους κατά 
την έναρξη της ασθένειας, δηλαδή πολύ νωρίτερα 
από τη συμμετοχή τους στη μελέτη. 

Όλοι σχεδόν οι ασθενείς κατοικούσαν με τους γο-
νείς και/ή τα αδέλφιά τους (90,1%). Το εκπαιδευτικό 
τους επίπεδο, το 56,1% είχε ξεκινήσει κάποια μετα-
λυκειακή εκπαίδευση, την οποία όμως διέκοψαν σε 
ποσοστό 37,8%. 

Σημαντικό είναι το ποσοστό των ασθενών (22,2%) 
οι οποίοι δεν επιχείρησαν καν να ξεκινήσουν κάποια 
επαγγελματική εκπαίδευση κυρίως λόγω της πρώ-
ιμης έναρξης της νόσου. Κατά συνέπεια το 61,5% 
είναι ανεπάγγελτοι, ενώ οι μισοί (48,4%) δεν έχουν 
καμία απολύτως επαγγελματική δραστηριότητα. 

Ακόμα ένα χαρακτηριστικό του δείγματος είναι 
ότι το 28,6% του συνόλου των ασθενών που συμμε-
τείχαν στη μελέτη δεν έλαβαν ποτέ κανενός είδους 

ψυχοθεραπευτική ή αποκαταστασιακή παρέμβαση 
εκτός της φαρμακευτικής. Το ποσοστό αυτό αντικα-
τοπτρίζει την ανάγκη για πολυδιάστατη αντιμετώ-
πιση των ασθενών ώστε να αξιοποιούνται όλες οι 
θεραπευτικές δυνατότητες που διαθέτει η επιστη-
μονική κοινότητα. 

Ως προς τη θεραπεία, το 28,6% των ασθενών δεν 
έλαβαν ποτέ κανενός είδους ψυχοθεραπευτική ή 
απο καταστασιακή παρέμβαση εκτός της φαρμα-
κευτικής. 

Η «συμμόρφωση» των ασθενών στη φαρμακευ-
τική αγωγή βρίσκεται σε παρόμοια επίπεδα στις 
δύο ομάδες. Κατά την έναρξη της έρευνας, οι μι-
σοί σχεδόν ασθενείς (46,7% vs 45,2%) περιγράφο-
νται να έχουν πολύ καλή «συμμόρφωση», 26,7% 
vs 22,6% καλή, 15% vs 12,9% μέτρια και 11,7% vs 
19,4% κακή. 

Συγκρίνοντας τα χαρακτηριστικά των ασθενών 
των δύο ομάδων στην έναρξη της μελέτης (μέτρη-
ση Α1), παρατηρούμε ότι πρόκειται για παρόμοιες 
ομάδες ασθενών. Από τη σύγκρισή τους διαπιστώ-
θηκε ότι δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά: 

ούτε ως προς το φύλο (x2=0,79, p=0,37), 

ούτε ως προς την ηλικία (t=0,83, p=0,41), 

ούτε ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο
(t=0,15, p=0,88), 

ούτε αναφορικά με ποιον κατοικούν
(x2=0,10, p=0,75), 

ούτε ως προς την απασχόληση σε προστατευμένα 
εργαστήρια (x2=0,97, p=0,33), 

ούτε ως προς τα έτη ασθένειας (z=0,38, p=0,71),

ούτε ως προς τον αριθμό νοσηλειών (z=1,45, p=0,15), 

ούτε ως προς τις πρόσφατες νοσηλείες τους κατά 
τους τελευταίους 12 μήνες πριν την έναρξη της 
μελέτης (x2=0,54, p=0,46). 

Η μόνη στατιστική τάση διαφοροποίησης ήταν ότι 
περισσότεροι ασθενείς της ομάδας ελέγχου δεν εί-
χαν νοσηλευθεί ποτέ (41,9% έναντι 21,7% των ασθε-
νών της ομάδας παρέμβασης, x2=3,18, p=0,07). 

Ως προς τις νοσηλείες

Για να διερευνηθεί εάν μειώθηκε ο αριθμός των 
ασθενών της ομάδας παρέμβασης, οι οποίοι νοση-
λεύθηκαν κατά τη διάρκεια του ερευνητικού χρό-
νου, συγκρίθηκε ο αριθμός των ασθενών της ομά-
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δας παρέμβασης που νοσηλεύθηκαν τους 12 αυ-
τούς μήνες με τον αντίστοιχο της ομάδας ελέγχου. 
Κανένας ασθενής δεν νοσηλεύθηκε περισσότερο 
από μία φορά στο έτος αυτό. 

Η σύγκριση των νοσηλειών των ασθενών έδειξε 
ότι υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ ομάδας και μέ-
τρησης όσον αφορά στις νοσηλείες των ασθενών. 
Έτσι ενώ οι νοσηλείες που είχαν οι ασθενείς των 
δύο ομάδων κατά τους 12 μήνες πριν τη μελέτη 
δεν δια φέρουν σημαντικά στην πρώτη μέτρηση Α1 
που έγινε στην αρχή της μελέτης, (x2

1=0,54 στατι-
στικά μη σημαντική p=0,46), διαφέρουν όμως στη 
μέτρηση Α3 που πραγματοποιήθηκε έναν χρόνο 
μετά την παρέμβαση, όπου οι ασθενείς της ομάδας 
παρέμβασης είχαν στατιστικά σημαντικά λιγότερες 
νοσηλείες έναντι των ασθενών της ομάδας ελέγχου 
(x2=4,58, p=0,032) (πίνακας 1). 

Ως προς τη «συμμόρφωση» 
στη φαρμακευτική αγωγή 

Για να εξετάσουμε εάν υπάρχει αλληλεπίδραση 
μεταξύ ομάδας (παρέμβασης-ελέγχου) και μέτρη-
σης (πριν την παρέμβαση Α1 και έναν χρόνο μετά 
την πρώτη μέτρηση Α3) όσον αφορά στη «συμμόρ-
φωση» των ασθενών στη φαρμακευτική αγωγή, 
χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές που δόθηκαν ως εκτίμη-
ση από τον/τους συγγενείς του κάθε ασθενούς στη 
σχετική με τη φαρμακευτική συμμόρφωση ερώτη-
ση. Οι τιμές αυτές συγκρίθηκαν καθώς και οι μετα-
βολές τους.

Η σύγκριση των διαχρονικών μεταβολών της 
«συμμόρφωσης» των ασθενών έδειξε ότι υπάρχει 
αλληλεπίδραση μεταξύ ομάδας και μέτρησης όσον 
αφορά στο στοιχείο αυτό. Πραγματοποιήθηκαν δύο 
στατιστικοί έλεγχοι λαμβάνοντας υπόψη ότι ασθε-
νείς που ξεκινούν με πολύ καλή συμμόρφωση δεν 

μπορούν να βελτιωθούν, ενώ όσοι ξεκινούν με κακή 
συμμόρφωση δεν μπορούν να χειροτερέψουν. 

Ο πρώτος έλεγχος αφορούσε σε ασθενείς με 
«συμμόρφωση» «καλή» ή «μέτρια», οι οποίοι έχουν 
περιθώριο για βελτίωση, αλλά και για χειροτέρευση. 
Στην ομάδα παρέμβασης οι ασθενείς αυτοί ήταν 25. 
Διαπιστώθηκαν 12 μεταβολές, όλες προς βελτίωση. 
Το εύρημα είναι στατιστικά σημαντικό (p=0,0005). 
Αντίθετα στην ομάδα ελέγχου δεν διαπιστώθηκαν 
μεταβολές. 

Ο δεύτερος στατιστικός έλεγχος περιελάμβανε 
όλους τους ασθενείς οι οποίοι έδιναν σαν αρχική 
απάντηση, ως προς τη «συμμόρφωση» όποια τιμή 
κατώτερη της «πολύ καλής». Στην ομάδα παρέμ-
βασης επρόκειτο για 32 ασθενείς. Βρέθηκε ότι από 
αυτούς βελτιώθηκαν οι 14. Η διαχρονική αυτή μετα-
βολή είναι στατιστικά σημαντική (p=0,0014). Στους 
αντίστοιχους 17 ασθενείς της ομάδας ελέγχου, δεν 
υπήρχε καμία βελτίωση.

Στον πίνακα 2 που ακολουθεί, αποτυπώνονται οι 
απαντήσεις των συγγενών ως προς τη «συμμόρφω-
ση» των ασθενών τους στη πρώτη (Α1) και τρίτη (Α3) 
μέτρηση. 

Συζήτηση

Ψυχοεκπαιδευτική 
παρέμβαση και νοσηλείες 

Συγκρίνοντας τις νοσηλείες των ασθενών πριν και 
μετά την παρέμβαση, βρέθηκαν μεγάλες διαφορές 
στα ποσοστά των νοσηλειών στις δύο ομάδες. Ενώ 
στην αρχική μέτρηση, πριν την εφαρμογή της πα-
ρέμβασης, ο αριθμός των ασθενών των δύο ομά-
δων που είχαν πρόσφατες νοσηλείες δεν διέφερε 
σημαντικά, στη μέτρηση που πραγματοποιήθηκε 
στο τέλος της μελέτης υπήρχαν σημαντικά λιγό-
τεροι ασθενείς της ομάδας παρέμβασης οι οποίοι 
χρειάστηκε να νοσηλευθούν και συγκεκριμένα δύο. 

Πίνακας 1. Κατανομές συχνότητας των νοσηλειών των ασθενών των δύο ερευνητικών ομάδων.

Νοσηλείες

Ομάδα παρέμβασης Ομάδα ελέγχου

Α1 Α3 Α1 Α3

n=60 (%) n=60 (%) n=31 (%) n=31 (%)

Τους 12 μήνες πριν τη μελέτη 6 10,0 1 3,2

Τους 12 μήνες της μελέτης 2 3,4 6 19,4
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Πίνακας 2. Μεταβολές στη «συμμόρφωση» των ασθενών στη φαρμακευτική αγωγή (Α1–Α3).

«Συμμόρφωση»

Μέτρηση Α1

Ομάδα

Παρέμβασης Ελέγχου

Μέτρηση Α3 Πολύ καλή Καλή Μέτρια Κακή Πολύ καλή Καλή Μέτρια Κακή

Πολύ καλή n 28 7 1 14

(%) 100,0 43,8 14,3 100,0

Kαλή n 9 5 7

(%) 56,3 55,6 100,0

Mέτρια n 4 1 4

(%) 44,4 14,3 100,0

Kακή n 5 6

(%) 71,4 100,0

Ο ένας μάλιστα από αυτούς νοσηλεύθηκε στο πρώ-
το δίμηνο της εφαρμογής της παρέμβασης, διάστη-
μα κατά το οποίο δεν αναμένονται αποτελέσματα 
από τη συμμετοχή στην ψυχοεκπαιδευτική ομάδα. 
Έτσι το ποσοστό νοσηλειών των ασθενών της ομά-
δας παρέμβασης μειώθηκε μετά τη λήψη της ψυχο-
εκπαιδευτικής παρέμβασης από 10% στο 3,4%.

Αντίθετα ένας μεγάλος αριθμός των ασθενών της 
ομάδας ελέγχου (n=6, 19,4%) χρειάστηκε να νοση-
λευθεί κατά τη διάρκεια των 12 μηνών που διήρκεσε 
η μελέτη. Το ποσοστό αυτό αποκτά ακόμα μεγαλύτε-
ρη βαρύτητα αν λάβει κανείς υπόψη του ότι πολλοί 
ασθενείς στην ομάδα ελέγχου δεν είχαν νοσηλευθεί 
ποτέ στην πορεία της ασθένειας. Το δεδομένο αυτό 
μας κάνει να υποθέτουμε ότι στις περιπτώσεις αυτές 
η απόφαση για νοσηλεία σηματοδοτεί έντονες εξάρ-
σεις της νόσου και δεν αφορά σε ασθενείς με συχνές 
νοσηλείες στα ψυχιατρικά νοσοκομεία. 

Το εύρημα ότι η συμμετοχή των συγγενών στην 
ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση μειώνει σημαντι-
κά την εμφάνιση σοβαρών υποτροπών, οι οποίες 
οδηγούν σε νοσηλείες, είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
και συνάδει με τα ευρήματα της διεθνούς βιβλιο-
γραφίας. Κομβικές μελέτες των πρωτοπόρων των 
ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων52–54 στις οποίες 
εφαρμόστηκαν ολοκληρωμένα προγράμματα ψυ-
χοεκπαίδευσης, έδειξαν ποσοστό μείωσης των υ-
ποτροπών στους ασθενείς που λάμβαναν θεραπεία 

οικογένειας με συμμετοχή του ασθενούς σε ποσο-
στό περίπου 40%. Μελέτες που συνέκριναν τα απο-
τελέσματα της φαρμακευτικής θεραπείας με αυτά 
της φαρμακευτικής μαζί με ψυχοεκπαίδευση στην 
οικογένεια, δείχνουν ότι τον πρώτο χρόνο μετά α-
πό ένα ψυχωτικό επεισόδιο τα ποσοστά υποτροπής 
κυμαίνονταν γύρω στο 70% σε όσους ασθενείς λάμ-
βαναν placebo, στο 30–40% σε όσους λάμβαναν 
μόνο φαρμακευτική θεραπεία και στο 13% σε όσους 
λάμβαναν φαρμακευτική θεραπεία μαζί με ψυχοεκ-
παίδευση των ιδίων και των οικογενειών τους.55

Αυτή η μείωση των νοσηλειών έχει ακόμα μεγα-
λύτερο ενδιαφέρον αν αναλογιστεί κανείς ότι στην 
παρούσα μελέτη οι ίδιοι οι ασθενείς δεν έλαβαν κα-
νενός είδους παρέμβαση πέρα από τη συνήθη θε-
ραπεία που είχαν. 

Ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση 
και «συμμόρφωση» 
στη φαρμακευτική αγωγή

Βρέθηκε ότι η «συμμόρφωση» των ασθενών της 
ομάδας παρέμβασης στη φαρμακευτική αγωγή βελ-
τιώθηκε σημαντικά μετά τη συμμετοχή των συγγε-
νών τους στην ψυχοεκπαιδευτική διαδικασία. 

Από τη σύγκριση των ερευνητικών ομάδων προ-
κύπτει ότι η βελτίωση της «συμμόρφωσης» οφεί-
λεται στην παρέμβαση που εφαρμόστηκε. Το εύ-
ρημα αυτό συνάδει με τη διεθνή βιβλιογραφία. Ο 
Goldstein56 υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση των οικο-
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γενειών γύρω από την ασθένεια οδηγεί σε καλύτερη 
«συμμόρφωση» των ασθενών. Αλλά και οι ίδιοι οι 
ασθενείς και οι οικογένειές τους αποδίδουν την ανε-
παρκή προσαρμογή τους στη φαρμακευτική αγωγή 
στην έλλειψη γνώσεων γύρω από την ασθένεια σε 
ποσοστό 60%, όπως έδειξε μελέτη σε μικρό δείγ-
μα ασθενών στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βόλου.57 
Ανασκόπηση ερευνητικών ευρημάτων καταλήγει 
επίσης στο συμπέρασμα ότι η ψυχοεκπαίδευση των 
συγγενών μπορεί να ενισχύσει τη σωστότερη λήψη 
της φαρμακευτικής αγωγής.28,58–60

Στην παρούσα μελέτη διαπιστώθηκε ότι η συμμε-
τοχή των συγγενών στην ψυχοεκπαιδευτική ομάδα 
οδήγησε στην υποστήριξη των ασθενών τους να 
ακολουθήσουν τη φαρμακευτική θεραπεία. Η κλι-
νική εμπειρία από την οικογενειακή θεραπεία στις 
ψυχώσεις δείχνει ότι κάποιες φορές οι συγγενείς 
αμφισβητούν τη χρησιμότητα της φαρμακευτικής 
αγωγής άμεσα ή έμμεσα, υπονομεύοντας έτσι την 
όποια θεραπεία. Συχνοί λόγοι μπορεί να είναι οι 
προκαταλήψεις γύρω από τα «ψυχοφάρμακα» ή η 
περιορισμένη αποτελεσματικότητά τους. 

Αναζητώντας τα στοιχεία της ομαδικής παρέμβα-
σης τα οποία συνέβαλλαν στη βελτίωση της «συμ-
μόρφωσης» και στη μείωση των νοσηλειών μπορεί 
να εντοπίσει κανείς πολλές παραμέτρους. Η βελτίω-
ση της «συμμόρφωσης» μπορεί να οφείλεται στην 
αναγνώριση των συμπτωμάτων, στη γνώση γύρω 
από τη δράση των φαρμάκων και στη διαλεύκανση 
αποριών σχετικά με τη σχέση κόστους-οφέλους, ό-
πως και στη βελτίωση της επικοινωνίας και της προ-
σέγγισης του ασθενούς από την οικογένειά του. 

Σε ποιον βαθμό δρουν οι παράμετροι αυτοί δεν 
είναι γνωστό, ωστόσο μελέτη σε 79 ζευγάρια ασθε-
νών-φροντιστών αποδίδουν τη μεταβολή της «συμ-
μόρφωσης» τόσο στη μεταβολή των ίδιων των ψυ-
χωτικών συμπτωμάτων όσο και στο εκφραζόμενο 
συναίσθημα ως ανεξάρτητες μεταβλητές που επη-
ρεάζουν τη «συμμόρφωση».59 Θα μπορούσε, όμως, 
κανείς να θεωρήσει ότι υπάρχουν και άλλοι παράγο-
ντες που καθορίζουν τη συμμόρφωση, όπως ατομι-
κά χαρακτηριστικά του ασθενούς και χαρακτηριστι-
κά της νόσου. Στις περιπτώσεις αυτές ίσως να ήταν 
απαραίτητη η ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση στον 
ίδιο τον ασθενή. 

Περιορισμοί

Η κατανομή των συμμετεχόντων στις δύο ομάδες 
του ερευνητικού σχεδιασμού πραγματοποιήθηκε με 
σειρά προσέλευσης και όχι τυχαία-με τον αυστηρό 
όρο της έννοιας, δηλαδή τη χρήση του στατιστικού 
πακέτου SPSS. Επομένως υπάρχει το ενδεχόμενο 
οι δύο ομάδες ασθενών να διαφέρουν με συστη-
ματικό τρόπο σε άγνωστες μεταβλητές (unknown 
confounders). Ωστόσο η απουσία στατιστικά σημα-
ντικών διαφορών σε κοινωνικο-δημογραφικά και 
κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών συνηγορεί 
στη συγκρισιμότητά τους. 

Ένας δεύτερος περιορισμός αφορά στη μέτρηση 
της «συμμόρφωσης», η οποία ενέχει δύο διαστά-
σεις: το αντικειμενικό-υποκειμενικό (εργαστηρια-
κοί έλεγχοι/Medication Event Monitoring System-
ερωτηματολόγια/ημερολόγια) καθώς και την επιλο-
γή του πλέον κατάλληλου εργαλείου για τη μέτρη-
ση της υποκειμενικής διάστασης. Αναφορικά με το 
πρώτο ζήτημα, φαίνεται ότι οι πιο ακριβείς μέθοδοι 
(οι αντικειμενικές) είναι οι πιο δύσκολες να εφαρ-
μοστούν και τότε μόνο σε νοσηλευτικά πλαίσια.61 
Αναφορικά με το δεύτερο, η συμμόρφωση εκτιμή-
θηκε μέσω αυτοσχέδιας κλίμακας, ενώ θα μπορού-
σε να έχει χρησιμοποιηθεί κάποιο διεθνές εργαλείο 
όπως το Medication Adherence Report Scale,62 το 
οποίο όμως θα προϋπόθετε την εγκυροποίησή του 
στον ελληνικό πληθυσμό. 

Ένας ακόμα περιορισμός της έρευνας είναι ότι α-
ναφέρεται μόνο σε περιπτώσεις ασθενών που έχουν 
κάποιον κύριο συγγενή, ο οποίος αναζητά κάποια 
βοήθεια γύρω από την αντιμετώπιση της ψυχικής 
ασθένειας. 

Συμπεράσματα

Με την παρούσα μελέτη επιχειρήθηκε η εφαρμο-
γή μιας ομαδικής ψυχοεκπαιδευτικής παρέμβασης 
σε συγγενείς ατόμων με σχιζοφρένεια και η τεκμη-
ρίωση της αποτελεσματικότητάς της σε ελληνικό 
πληθυσμό. 

Τα ευρήματα είναι ενθαρρυντικά και έχουν σημα-
ντική κλινική αξία. 

Βρέθηκε ότι μια συστηματική και ολοκληρωμένη 
ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση στους συγγενείς μπο-
ρεί να μειώσει σημαντικά τις νοσηλείες των ασθενών 
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The present research paper aims at assessing the effectiveness of a psychoeducational interven-
tion in relatives’ groups of patients with schizophrenia or schizoaffective disorder. It examines 
the possible influence of the intervention on family members as well as on the course of the 
patient illness. Of a total of 131 relatives, 83 consisted the experimental group and 48 the con-
trol group. The relatives of the experimental group were divided into 5 groups and attended 18 
psychoeducational sessions. Their patients as well s the patients and the relatives of the con-
trol group attended no specific intervention and continued their routine care. The psychoedu-
cational intervention included education about the illness, communication skills training and 
training in problem-solving. It combined educational and psychotherapeutic techniques. The 
psychometric tools administered were: The Family Burden Scale, The Family Rituals Scale, The 
General Health Questionnaire GHQ-28, the Center for Epidemiological studies - Depression Scale 
(CES-D), the Opinions about Mental Illness Scale OMI, two scales concerning the knowledge 
about the illness, two questionnaires concerning expectations and feedback about the group 
process and questionnaires regarding sociodemographic characteristics of the sample and infor-
mation about the illness. The number of hospitalizations of patients (n=91) during the research 
year was investigated. An interaction between group and measurement was found. While pa-
tient hospitalizations of both research groups did not differ significantly at the year before the 
study with X2=0.54, p=0.46), they differed when measured a year after the intervention, where 
patients in the intervention group had statistically significant fewer hospitalizations compared 
to the patients in the control group (x2=4.58, significant at p=0.032). As to the "compliance" in 

και να βελτιώσει τη «συμμόρφωσή» τους στη φαρμα-
κευτική αγωγή. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα αποκτά 
ακόμα περισσότερη βαρύτητα αν λάβει κανείς υπόψη 
ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών (90,1%) 
κατοικούσαν με την πυρηνική οικογένεια και όσοι κα-
τοικούσαν μόνοι βρίσκονταν σε γεωγραφική εγγύτη-
τα και συχνή αλληλεπίδραση με μέλη της πυρηνικής 
τους οικογένειας, όπως ταιριάζει στη σύγχρονη ελλη-
νική οικογένεια που παραμένει παραδοσιακή.63

Ανάμεσα στα αδιάσειστα πλεονεκτήματα της συ-
γκεκριμένης παρέμβασης είναι ότι δεν απαιτεί τη 
συμμετοχή όλων των μελών μιας οικογένειας ούτε 
του ασθενούς. Για τον λόγο αυτόν μπορούν να επω-
φεληθούν μια μεγάλη μερίδα οικογενειών συμπερι-
λαμβανομένων αυτών που ο ασθενής δεν είναι σε 
θέση να παρακολουθήσει ένα ψυχοεκπαιδευτικό 
πρόγραμμα στην τρέχουσα περίοδο ή οικογένειες, 
μέλος των οποίων δεν μπορεί ή αρνείται να εμπλακεί. 
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Βιβλιογραφία 

the medication, two statistical tests were conducted, taking into consideration that "compli-
ance" by patients starting with a "very good" one can’t be improved, while by those beginning 
with poor compliance can’t be worsen. In the first investigation, which involved patients with 
possibility of amelioration or deterioration of "compliance", an improvement of patients (n=12) 
in the intervention group was recorded. This finding is statistically significant (p=0.0005). The 
second statistical test included all patients who were giving as an initial reply for the 'compli-
ance' any value below “very good". In the intervention group there were 32 patients, 14 of whom 
showed improved “compliance” during the research year. This change is statistically significant 
(p=0.0014). The findings verify that the participation of relatives in psychoeducational groups 
leads to statistically significant improvement in the course of patient illness, as evident by the 
reduction in hospitalization rates and the improvement in adherence to pharmacotherapy. The 
study shows that relatives’ psychoeducation constitutes a useful tool in improving the course of 
illness and empowering the family. The widespread implementation of relatives’ psychoeduca-
tion in Greece is both necessary and challenging.

Key words: Psychoeducation, group interventions, schizophrenia, behavioral family therapy, rela-
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Παρουσιάζονται τα δημογραφικά στοιχεία των ατόμων (n=515) που ζήτησαν να λάβουν ψυ-
χοθεραπεία Γνωσιακής-Συμπεριφοριστικής προσέγγισης από τον Οκτώβριο του 2005 έως 
τον Ιούλιο του 2009 στο Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς (ΙΕΘΣ). Στη 
συνέχεια παρουσιάζονται τα δημογραφικά στοιχεία εκείνων που ολοκλήρωσαν τη θερα-

πεία τους (n=180), οι διαγνώσεις που έλαβαν και η πορεία της θεραπείας τους σύμφωνα με τις με-
τρήσεις των ψυχομετρικών εργαλείων που χορηγήθηκαν. Τα δημογραφικά στοιχεία περιλαμβάνουν 
μεταβλητές όπως το φύλο, η ηλικία, η πορεία της θεραπείας, η επαγγελματική και οικογενειακή κα-
τάσταση, το επίπεδο σπουδών, ο αριθμός των συνεδριών, η τυχόν προηγούμενη επίσκεψη σε ειδι-
κό ψυχικής υγείας και η πιθανή λήψη φαρμακευτικής αγωγής. Η πορεία της θεραπείας εκτιμήθηκε 
με τη βοήθεια των ψυχομετρικών εργαλείων Beck Anxiety Inventory (BAI), Beck Depression Inventory 
(BDI), Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90R) και Personality Diagnostic Questionnaire (PDQ-4) 
που χορηγήθηκαν στην αρχή, τη μέση και το τέλος της θεραπείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της α-
πογραφής, απευθύνθηκαν και ολοκλήρωσαν τη θεραπεία τους στο ΤΘΕ 180 άτομα (133 γυναίκες και 
47 άνδρες). Το προφίλ αυτών των ατόμων ήταν υψηλού μορφωτικού επιπέδου, εργαζόμενα, με μέσο 
όρο ηλικίας τα 33 χρόνια (ΤΑ=9,2) και προηγούμενη εμπειρία ψυχοθεραπείας. Ο μέσος όρος των συ-
νεδριών ήταν 34 (ΤΑ=15). Οι πιο συχνές διαγνώσεις στον Άξονα Ι ήταν οι Αγχώδεις (n=76, 42,22%) και 
οι Συναισθηματικές Διαταραχές (n=52, 28,9%). Όσον αφορά στον Άξονα ΙΙ, το 22,22% του δείγματος 
πληρούσε τα κριτήρια Αποφευκτικής Διαταραχής Προσωπικότητας (n=40) και το 16,11% (n=29) τα κρι-
τήρια της Ψυχαναγκαστικής-Καταναγκαστικής Διαταραχής Προσωπικότητας με ή χωρίς συννόσηση 
με κάποια Διαταραχή στον Άξονα Ι σύμφωνα με το DSM IV-TR. Ο μέσος όρος των ψυχομετρικών ερ-
γαλείων που χορηγήθηκαν έδειξε στατιστικά σημαντική μείωση των αναφερόμενων συμπτωμάτων 
στο τέλος της θεραπείας. Συγκεκριμένα, υπήρξε στατιστικά σημαντική μείωση με μεγάλο μέγεθος 
επίδρασης στο BAI t(143)=12,02, p<0,0005, eta squared statistic (0,50), στο BDI t(142)=17,93, p<0,0005, 
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Εισαγωγή

Η Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Θεραπεία (ΓΣΘ) 
είναι μια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, βασικό πυ-
ρήνα της οποίας αποτελούν οι αρχές σύμφωνα με τις 
οποίες η γνωστική λειτουργία επηρεάζει τη συμπε-
ριφορά, μπορεί να μεταβληθεί και να ελεγχθεί και οι 
επιθυμητές αλλαγές στη συμπεριφορά μπορούν να 
προκληθούν από γνωστικές αλλαγές.1 Η ΓΣΘ βασίζε-
ται στη θεώρηση σύμφωνα με την οποία οι σκέψεις 
μας επηρεάζουν τα συναισθήματα και τη συμπερι-
φορά μας και ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε ε-
πηρεάζει, με τη σειρά του, τον τρόπο σκέψης μας και 
τα συναισθήματά μας.2 Ο Aaron T. Beck, που είναι 
ευρύτερα γνωστός ως ο ιδρυτής της γνωσιακής ψυ-
χοθεραπείας, που αποτελεί εξέλιξη της κλασικής συ-
μπεριφοριστικής θεραπείας, μίλησε πρώτος για την 
ύπαρξη αυτόματων αρνητικών σκέψεων, οι οποίες 
χαρακτηρίζονται ως διαστρεβλωμένες και μη λογικές 
και αφορούν σε σκέψεις: (α) για τον εαυτό, (β) για τον 
κόσμο/περιβάλλον και (γ) για το μέλλον (γνωσιακή 
τριάδα).3,4 Οι άνθρωποι δέχονται αυτές τις «διαστρε-
βλωμένες» σκέψεις ως αληθινές χωρίς να τις επεξερ-
γαστούν, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται αρνητικά το 
συναίσθημά τους. Εάν η ένταση αυτών των σκέψεων 
είναι μεγάλη και η συχνότητα αυξημένη μπορεί να 
αναπτυχθεί κάποια διαταραχή. Συγκεκριμένες διατα-
ραχές φαίνεται να συσχετίζονται με συγκεκριμένους 
τύπους διαστρεβλωμένων σκέψεων.5 Ένας από τους 
βασικότερους στόχους της γνωσιακής θεραπείας 
είναι να βοηθήσει τον θεραπευόμενο να συνειδητο-
ποιήσει τον «διαστρεβλωμένο» τρόπο σκέψης και με 
γνωσιακές τεχνικές να τον εκπαιδεύσει να μάθει να 
αναγνωρίζει και να αξιολογεί αυτές τις σκέψεις, να 
τις αμφισβητεί και να κάνει εναλλακτικές σκέψεις.6 

Έτσι, ο θεραπευόμενος μαθαίνει να σκέφτεται πιο 
ρεαλιστικά, αλλάζει τις δυσλειτουργικές συμπεριφο-
ρές του, αρχίζει να αισθάνεται καλύτερα και γίνεται 

πιο λειτουργικός.7 Η συμπεριφοριστική θεραπεία πα-
ρέμεινε βασικό και αναπόσπαστο κομμάτι της γνω-
σιακής θεώρησης και προσφέρει πολύτιμες τεχνικές 
και εργαλεία για την ακριβή συλλογή στοιχείων από 
τον θεραπευόμενο, τη συστηματική διατύπωση και 
μορφοποίηση του θεραπευτικού σχεδιασμού, τον 
καθορισμό και την πραγματοποίηση συγκεκριμένων 
στόχων και τη μετρήσιμη αξιολόγηση της θεραπευτι-
κής αλλαγής.1,6

Η εφαρμογή της ΓΣΘ έχει φανεί αποτελεσματική 
στη θεραπεία μιας πληθώρας διαταραχών όπως η 
κατάθλιψη,8 οι αγχώδεις διαταραχές,9 η διπολική δια-
ταραχή,10 οι διαταραχές διατροφής,11 η χρήση ου-
σιών,12 οι διαταραχές προσωπικότητας13 και πολλές 
ιατρικές καταστάσεις με ψυχολογικές διαστάσεις.14 
Σε μια μετα-ανάλυση των Covin et al15 για την αποτε-
λεσματικότητα της ΓΣΘ στην παθολογική ανησυχία 
(worry) ατόμων με Γενικευμένη Αγχώδη Διαταραχή 
παρουσιάστηκε σημαντική μείωση στο αίσθημα α-
νησυχίας (worry), ιδιαίτερα σε νεότερους ενήλικες, 
με τα αποτελέσματα να διαρκούν σε μέτρηση που 
έγινε 12 μήνες μετά τη λήξη της θεραπείας. Επίσης, 
η εφαρμογή ΓΣΘ σε συνδυασμό με φαρμακοθερα-
πεία φάνηκε να έχει σημαντικά μεγαλύτερη αποτε-
λεσματικότητα από την απλή φαρμακοθεραπεία στη 
θεραπεία της Διαταραχής Πανικού.16 Μετα-ανάλυση 
του Tolin17 για την αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ σε 
σχέση με άλλες προσεγγίσεις υπέδειξε τη ΓΣΘ ως θε-
ραπεία εκλογής ιδιαίτερα για τις αγχώδεις διαταρα-
χές και τις διαταραχές διάθεσης.

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμπεριφοριστικής-Γνω-
σιακής Θεραπείας (European Association for Beha-
vioural and Cognitive Therapies, EABCT) έχει θέσει 
ένα πλαίσιο γενικών αρχών και κανόνων για την εκ-
παίδευση και κατάρτιση στη ΓΣΘ. Σύμφωνα με την 
EABCT, τα ελάχιστα κριτήρια για την εκπαίδευση στη 
ΓΣΘ αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην 

eta squared statistic (0,69), στο SCL-90-R t(133)=15,77, p<0,0005, eta squared statistic (0,65) και τέλος 
στο PDQ-4 t(56)=7,59, p<0,0005, eta squared statistic (0,50). Συμπερασματικά, το Τμήμα Θεραπειών 
Ενηλίκων (ΤΘΕ) είναι μια δομή που λειτουργεί με συνέπεια ενός αυστηρού πρωτοκόλλου που παρέχει 
στα μέλη της κοινότητας τη δυνατότητα να λάβουν σχετικά άμεσα αποτελεσματική Γ-Σ ψυχοθεραπεία 
με υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Λέξεις κλειδιά: Γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία, αξιολόγηση υπηρεσιών ψυχικής υγείας, κοινοτι-
κή κλινική ψυχολογία, ψυχοθεραπεία.
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κλινική πρακτική υπό εποπτεία και στην πιστοποίη-
ση των θεραπευτών και εποπτών. Όσον αφορά στην 
εποπτευόμενη κλινική άσκηση, προσδιορίζονται οι 
δεξιότητες που θα πρέπει να διαθέτουν οι ΓΣ θερα-
πευτές όπως η ικανότητα κατανόησης και ερμηνείας 
ερευνητικών δεδομένων, η δημιουργία θεραπευτι-
κής σχέσης, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή θεραπευ-
τικών παρεμβάσεων, η προαγωγή της ερευνητικής 
δουλειάς, καθώς επίσης και ο τρόπος αξιολόγησης 
και πιστοποίησης των αποκτηθέντων αυτών δεξιοτή-
των και γνώσεων (ολοκλήρωση συγκεκριμένου αριθ-
μού θεραπειών, εξετάσεις, ερευνητική δουλειά κ.ά.).

Μέθοδος

Το ΤΘΕ ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2005 για να 
καλύψει τις ανάγκες εκπαίδευσης των σπουδαστών 
του ΙΕΘΣ και τελεί υπό την εποπτεία του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ινστιτούτου. Λειτουργεί καθημερινά, 
εκτός Σαββάτου και Κυριακής, από τις 14:00 έως τις 
21:00, προσφέροντας διαγνωστικές και θεραπευτικές 
υπηρεσίες Γνωσιακής-Συμπεριφοριστικής κατεύθυν-
σης σε ενήλικες.18 

Στο ΤΘΕ λειτουργούν οι ακόλουθες δύο υπηρεσίες: 
(α) Υπηρεσία εισαγωγής νέων περιστατικών (intake): 
Η υπηρεσία αυτή λειτουργεί με τους τεταρτοετείς 
σπουδαστές του ΙΕΘΣ (Ψυχιάτρους και Ψυχολόγους – 
κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος), οι οποίοι 
αναλαμβάνουν για μια περίοδο δεκαπέντε ημερών 
την εισαγωγή όλων των περιστατικών που εξετάζο-
νται στη συγκεκριμένη περίοδο. Η διαδικασία αυτή 
απαιτεί δύο περίπου ώρες ανά περιστατικό, πραγμα-
τοποιείται μία ώς δύο φορές την εβδομάδα, κατόπιν 
ραντεβού, και περιλαμβάνει την προκριματική αξιο-
λόγηση και την αρχική συνέντευξη. Τα κλινικά εργα-
λεία μέτρησης που χρησιμοποιούνται στη φάση της 
προκριματικής αξιολόγησης είναι ένα αυτοσχέδιο 
ερωτηματολόγιο γενικών δημογραφικών στοιχεί-
ων όπου αναφέρεται και το αίτημα του πελάτη, το 
Beck Anxiety Inventory (BAI),19 το Beck Depression 
Inventory (BDI),20 το Symptom Checklist 90-R (SCL-
90-R)21,22 και το Personality Diagnostic Questionnaire 
(PDQ-4+).23,24 Ακολουθεί δομημένη διαγνωστική συ-
νέντευξη, που διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Μία φορά 
τον μήνα, τα νέα περιστατικά παρουσιάζονται στην 
επιτροπή εποπτών και κατανέμονται στους σπουδα-
στές για θεραπεία, ανάλογα με τις ανάγκες που προ-
κύπτουν. Λόγω του εκπαιδευτικού χαρακτήρα του 

ΙΕΘΣ, το ΤΘΕ δεν προσφέρει υπηρεσίες σε άτομα που 
χρήζουν πρωτίστως ψυχιατρικής φροντίδας και θε-
ραπείας για κατάχρηση ή εξάρτηση από ουσίες. 

Σήμερα το ΤΘΕ προσφέρει υπηρεσίες σε περίπου 
285 θεραπευόμενους και απασχολεί 75 εκπαιδευόμε-
νους ψυχοθεραπευτές, οι οποίοι εποπτεύονται από 6 
επόπτες. 

(β) Υπηρεσία ψυχοθεραπείας: Στη συγκεκριμένη 
υπηρεσία προσφέρεται υποστηρικτική ψυχοθερα-
πεία Γνωσιακής-Συμπεριφοριστικής κατεύθυνσης. 
Οι θεραπευτές είναι οι τριτοετείς και τεταρτοετείς 
εκπαιδευόμενοι του ΙΕΘΣ, κάτοχοι άδειας άσκησης 
επαγγέλματος. Η θεραπεία διεξάγεται αποκλειστικά 
στους χώρους του ΙΕΘΣ και την ευθύνη για την εξέ-
λιξη κάθε περιστατικού έχει ο εκπαιδευόμενος (κα-
θότι κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος), ο οποίος 
καθοδηγείται σε όλα τα στάδια της θεραπείας από 
έναν επόπτη, δηλαδή έναν έμπειρο πιστοποιημένο 
θεραπευτή ΓΣΘ ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανα-
γνώρισης, όπως αυτά ορίζονται σύμφωνα με τις ο-
δηγίες της European Association for Behavioural and 
Cognitive Therapies (EABCT).25 Για τη διεξαγωγή των 
συνεδριών χρησιμοποιούνται 10 ειδικά διαμορφω-
μένες αίθουσες και η διάρκεια κάθε συνεδρίας είναι 
50 λεπτά. Κάθε εκπαιδευόμενος θεραπευτής οφείλει 
να διατηρεί ατομικό φάκελο, για κάθε θεραπευόμε-
νο που αναλαμβάνει, στον οποίο φυλάσσει σημει-
ώσεις, μετρήσεις αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό 
χρησιμοποιείται σε κάθε συνεδρία. Οι φάκελοι αυτοί 
παραμένουν και φυλάσσονται σε φωριαμούς στους 
χώρους του ΙΕΘΣ. Τα ψυχομετρικά εργαλεία BAI, BDI, 
SCL-90-R και PDQ-4+ χορηγούνται σε κάθε θεραπευ-
όμενο κατά τη διαλογή, στο ενδιάμεσο της θεραπεί-
ας και με τη λήξη της. 

Ψυχομετρικά εργαλεία

Χορηγείται το ερωτηματολόγιο άγχους (ΒΑΙ), μια 
αυτο-συμπληρούμενη κλίμακα που αποτελείται α-
πό 21 λήμματα συμπτωμάτων άγχους.19 Το ερωτη-
ματολόγιο κατάθλιψης (BDI) είναι μια αυτο-συμπλη-
ρούμενη κλίμακα για τη μέτρηση της έντασης της 
καταθλιπτικής συμπτωματολογίας. Αποτελείται από 
21 λήμματα που το καθένα αναφέρεται σε μία εκδή-
λωση ή σε ένα σύμπτωμα της κατάθλιψης και περι-
έχει 4–6 πιθανές προτάσεις-απαντήσεις.20 H κλίμακα 
SCL-90-R είναι μια έγκυρη αυτο-συμπληρούμενη 
κλίμακα μέτρησης των υποκειμενικών ενοχλημάτων 
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και της συμπτωματικής συμπεριφοράς σε πολλές 
δια στάσεις ψυχολογικών προβλημάτων. Αποτελείται 
από 90 λήμματα τα οποία αντιπροσωπεύουν τις εξής 
εννέα συμπτωματολογικές διαστάσεις: σωματοποίη-
ση, ψυχαναγκαστικότητα-καταναγκαστικότητα, δια-
προσωπική ευαισθησία, κατάθλιψη, άγχος, θυμός, 
φοβικό άγχος, παρανοειδής ιδεασμός, ψυχωτισμός. 
Επιπλέον των διαστάσεων αυτών, από το σύνολο 
των διαπιστώσεων εξάγονται και τρεις συνολικοί 
δείκτες της έκτασης και της έντασης της παρουσια-
ζόμενης συμπτωματολογίας. Οι δείκτες αυτοί είναι: 
ο Γενικός Δείκτης Συμπτωμάτων (ΓΔΣ), που συνδυά-
ζει πληροφορίες για τον αριθμό των συμπτωμάτων 
και την ένταση της ενόχλησης από αυτά, ένας δεί-
κτης με συχνή εφαρμογή σε μελέτες παρακολούθη-
σης της θεραπευτικής αλλαγής, το Σύνολο Θετικών 
Συμπτωμάτων, που δίνει πληροφορίες μόνο για 
τον αριθμό των συμπτωμάτων (ΣΘΣ), και ο Δείκτης 
Ενόχλησης Θετικών Συμπτωμάτων (ΔΕΘΣ) που απο-
τελεί ένα μέτρο της έντασης της ενόχλησης. Η κάθε 
διαπίστωση βαθμολογείται με βάση μια πενταβάθ-
μια κλίμακα ενόχλησης που κυμαίνεται από 0=καθό-
λου έως 4=πάρα πολύ.18,21,22 

Τέλος, χορηγείται το Ερωτηματολόγιο Προσωπικό-
τητας PDQ-4 που είναι ένας συνδυασμός αυτο-συμ-
πληρούμενου ερωτηματολογίου προσωπικότητας 
και ημιδομημένης κλινικής συνέντευξης για την προ-
κριματική αξιολόγηση διαταραχών προσωπικότητας 
κατά DSM-IV. Αποτελείται από 99 λήμματα που πε-
ριγράφουν συμπτώματα. Για κάθε λήμμα οι δυνατές 
απαντήσεις είναι Ναι ή Όχι. Χορηγείται αρχικά με αυ-
τοσυμπλήρωση. Όταν ο εξεταζόμενος συγκεντρώνει 
βαθμολογία ίση ή ανώτερη από την τιμή ουδό για 
κάθε διαταραχή, χορηγείται –υπό τη μορφή κλινικής 
συνέντευξης– η Κλίμακα Κλινικής Σημαντικότητας, 
ώστε να καθοριστεί η κλινική σημαντικότητα της 
δια ταραχής.23,24

Δείγμα

Τα στοιχεία που ακολουθούν στη συνέχεια αφορούν: 
(α) στα 515 άτομα που προσήλθαν στη διαδικασία 
πρώτης συνέντευξης (intake) από τον Οκτώβριο του 
2005 μέχρι και τον Ιούλιο του 2009 στο ΤΘΕ του ΙΕΘΣ 
και (β) στα 180 άτομα που ολοκλήρωσαν, σε αυτό το 
διάστημα, τη θεραπεία τους. Η συλλογή των στοιχείων 
έγινε από τους –τηρουμένους στο ΙΕΘΣ- φακέλους των 

ατόμων και η εισαγωγή και επεξεργασία τους έγινε σε 
αρχείο Excel Microsoft 2007 και σε SPSS.18

Ανάλυση και Αποτελέσματα

α. Δημογραφικά στοιχεία όλων των ατόμων που προ-
σήλθαν για διαλογή. Από τα 515 άτομα που προ-
σήλθαν για διαλογή (πίνακας 1) τα 180 (35%) ολο-
κλήρωσαν τη θεραπεία, τα 119 (23%) διέκοψαν, τα 
33 (6%) δεν προσήλθαν για θεραπεία, τα 37 (7%) 
παραπέμφθηκαν σε άλλους φορείς, τα 138 (27%) 
βρίσκονται σε εξέλιξη και για τα τελευταία 8 (2%) 
δεν συλλέχθηκαν ικανοποιητικά στοιχεία για την 
κατανόηση της πορείας της θεραπείας τους. Από 
το ίδιο δείγμα οι 120 (23,3%) ήταν άνδρες, οι 395 
(76,7%) ήταν γυναίκες και ο μέσος όρος ηλικίας ή-
ταν τα 34 χρόνια (ΤΑ=10,3), με μικρότερη ηλικία τα 
18 και μεγαλύτερη τα 76 χρόνια. Το μεγαλύτερο πο-
σοστό των ατόμων ήταν άγαμοι (63%), εργάζονταν 
με πλήρη απασχόληση (56%), είχαν λάβει ανώτατη 
εκπαίδευση (48%), είχαν επισκεφθεί στο παρελθόν 
ειδικό ψυχικής υγείας (59,4%) και δεν λάμβαναν 
ούτε είχαν λάβει ποτέ στο παρελθόν οποιαδήποτε 
φαρμακευτική αγωγή (50,3%).

β. Δημογραφικά στοιχεία των 180 ατόμων που ολο-
κλήρωσαν τη θεραπεία τους από Οκτώβριο του 2005 
μέχρι Ιούλιο του 2009. Από τα 180 άτομα που ολοκλή-
ρωσαν τη θεραπεία (πίνακας 2) οι 47 (26,1%) ήταν 
άνδρες και οι 133 (73,9%) ήταν γυναίκες με μέσο όρο 
ηλικίας τα 33 (ΤΑ=9,2) έτη. Ο μέσος όρος των συνε-
δριών ήταν οι 34 (ΤΑ=15) συνεδρίες, ο ελάχιστος 
ήταν οι 8 και ο μέγιστος αριθμός συνεδριών ήταν οι 
82. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων που ολο-
κλήρωσαν τη θεραπεία τους ήταν άγαμοι (73%), ερ-
γάζονταν με πλήρη απασχόληση (57%), είχαν πτυχίο 
ανώτατης εκπαίδευσης (54%), είχαν επισκεφθεί ειδι-
κό ψυχικής υγείας στο παρελθόν (55%) και δεν λάμ-
βαναν ούτε είχαν λάβει ποτέ στο παρελθόν οποιαδή-
ποτε φαρμακευτική αγωγή (54,5%).

Διαγνώσεις ατόμων 
που ολοκλήρωσαν τη θεραπεία 

Οι διαγνώσεις στον Άξονα Ι των ατόμων που ο-
λοκλήρωσαν τη θεραπεία (ανά φύλο) σύμφωνα 
με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τους φακέ-
λους, ήταν οι παρακάτω: 24 άνδρες διαγνώστη-
καν με Αγχώδεις Διαταραχές, 8 με Διαταραχές 
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Αριθμός 
ατόμων

Ποσοστό 
(%)

Φύλο n=515

Άνδρες 120 23,3

Γυναίκες 395 76,7

Ηλικία

ΜΟ (Τυπική Απόκλιση) 34 (10,3)

Μεγαλύτερη 76

Μικρότερη 18

Πορεία θεραπείας

Ολοκλήρωση 180 35

Σε εξέλιξη 138 27

∆ιακοπή 119 23

∆εν προσήλθαν 33 6

Παραπομπές 37 7

Ελλιπή στοιχεία 8 2

Ε παγγελματική κατάσταση

Πλήρης απασχόληση 293 56

Μερική απασχόληση 65 13

Άνεργος/η 74 14

Φοιτητής/τρια 70 14

Συνταξιούχος 8 2

Ελλιπή στοιχεία 5 1

Οικογενειακή κατάσταση

Άγαμος/η 321 63

Έγγαμος/η 42 8

Έγγαμος/η με παιδιά 78 15

∆ιαζευγμένος/η, Χήρος/α 43 8

Συμβίωση με σύντροφο 26 5

Άγαμος/η με παιδιά 3 1

Ελλιπή στοιχεία 2 0

Επίπεδο σπουδών

∆ημοτικό 1 0

Γυμνάσιο 0 0

Λύκειο 1 0

Ανώτερη εκπαίδευση 87 17

Ανώτατη εκπαίδευση 245 48

Μ εταπτυχιακό/∆ιδακτορικό 37 7

Επαγγελματική σχολή 38 7

Ελλιπή στοιχεία 106 21

Επίσκεψη σε ειδικό ψυχικής
υγείας στο παρελθόν

Ναι 306 59,4

Όχι 201 39

Ελλιπή στοιχεία 8 1,6

Φαρμακευτική αγωγή πριν ή τώρα

Ναι 246 47,8

Όχι 259 50,3

Ελλιπή στοιχεία 10 1,9

Πίνακας 1. ∆ημογραφικά στοιχεία ατόμων που προσήλθαν για διαλογή.

Αριθμός 
ατόμων

Ποσοστό 
(%)

Αριθμός 
ατόμων

Ποσοστό 
(%)

Φύλο n=180

Άνδρες 47 26,1

Γυναίκες 133 73,9

Ηλικία

ΜΟ (Τυπική Απόκλιση) 33 (9,2)

Μεγαλύτερη 68

Μικρότερη 19

Αριθμός συνεδριών

ΜΟ (Τυπική απόκλιση) 35 (15)

Μέγιστος 82

Ελάχιστος 8

Επαγγελματική κατάσταση

Πλήρης απασχόληση 102 57

Μερική απασχόληση 27 15

Άνεργος/η 20 11

Φοιτητής/τρια 27 15

Συνταξιούχος 0 0

Ελλιπή στοιχεία 4 2

Οικογενειακή κατάσταση

Άγαμος/η 129 73

Έγγαμος/η 11 6

Έγγαμος/η με παιδιά 24 13

Πίνακας 2. ∆ημογραφικά στοιχεία ατόμων που ολοκλήρωσαν τη θεραπεία.

Αριθμός 
ατόμων

Ποσοστό 
(%)

(Συνεχίζεται)
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Διάθε σης, 2 με Σωματόμορφες Διαταραχές, 4 με 
Σεξουαλικές Διαταραχές και 1 με λοιπές διαταραχές 
στον Άξονα Ι. Επίσης, 52 γυναίκες διαγνώστηκαν με 
Αγχώδεις Διαταραχές, 44 με Διαταραχές Διάθεσης, 
12 με Διαταραχές Διατροφής, 4 με Σωματόμορφες 
Διαταραχές, 2 με Σεξουαλικές Διαταραχές και 2 με 
λοιπές διαταραχές στον Άξονα Ι. 

Οι διαγνώσεις στον Άξονα ΙΙ των ατόμων που ολο-
κλήρωσαν τη θεραπεία (ανά φύλο) ήταν οι παρα-
κάτω: 7 άνδρες διαγνώστηκαν με Ψυχαναγκαστική-
Κατα ναγκαστική Διαταραχή Προσωπικότητας, 7 με 
Αποφευκτική, 5 με Ναρκισσιστική, 4 με Παρανοειδή, 4 
με Εξαρτημένη, 3 με Παθητικοεπιθετική, 2 με Οριακή, 
1 με Σχιζότυπη, 1 με Σχιζοειδή και 1 με Διαταραχή 
Προσωπικότητας Μη Προσδιοριζόμενη Αλλιώς. 
Επίσης, 33 γυναίκες διαγνώστηκαν με Αποφευκτική 
Διαταραχή Προσωπικότητας, 23 με Εξαρτημένη, 22 με 
Ψυχαναγκαστική-Καταναγκαστική, 19 με Οριακή, 6 με 
Ναρκισσιστική, 5 με Παρανοειδή, 5 με Οιστριο νική, 4 
με Διαταραχή Προσωπικότητας Μη Προσδιοριζόμενη 
Αλλιώς, 3 με Παθητικοεπιθετική, 1 με Σχιζότυπη και 1 
με Καταθλιπτική.

Αναλύσεις ψυχομετρικών εργαλείων

Στον πίνακα 3 περιγράφεται ο μέσος όρος των αρχι-
κών, ενδιάμεσων και τελικών μετρήσεων των ψυχομε-
τρικών εργαλείων (BAI, BDI, SCL-90-R και PDQ-4) των 
ατόμων που ολοκλήρωσαν τη θεραπεία. Σημειώνεται, 
ότι επειδή δεν βρέθηκαν αρχικές, ενδιάμεσες και τε-

λικές μετρήσεις για όλα τα άτομα και σε όλα τα ψυ-
χομετρικά εργαλεία, τα παρακάτω στοιχεία αφορούν 
σε διαφορετικό αριθμό ατόμων κατά περίπτωση. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο μέσος όρος των αρχικών 
μετρήσεων του BAI (n=177) είναι 19,7 (ΤΑ=11,3), το 
οποίο ερμηνεύεται ως «ήπιο άγχος» για τους άνδρες 
και «μέτριο άγχος» για τις γυναίκες. Ο μέσος όρος 
των ενδιάμεσων μετρήσεων του ΒΑΙ (n=83) είναι 13,1 
(ΤΑ=9), το οποίο ερμηνεύεται ως «ήπιο άγχος» και για 
τους άνδρες και για τις γυναίκες. Ο μέσος όρος των 
τελικών μετρήσεων του ΒΑΙ (n=144) είναι 8,96 (ΤΑ=7), 
το οποίο ερμηνεύεται ως «ήπιο άγχος» για τους άν-
δρες και «ελάχιστο άγχος» για τις γυναίκες.

Ο μέσος όρος των αρχικών μετρήσεων του BDI 
(n=176) είναι 21,3 (ΤΑ=9,3), το οποίο ερμηνεύεται ως 
«ελαφριά κατάθλιψη». Ο μέσος όρος των ενδιάμεσων 
μετρήσεων του ΒDΙ (n=84) είναι 11,8 (ΤΑ=8,3), το ο-
ποίο ερμηνεύεται ως «ελαφρότατη κατάθλιψη» και ο 
μέσος όρος των τελικών μετρήσεων του ΒDΙ (n=144) 
είναι 7,96 (ΤΑ=6,7), το οποίο ερμηνεύεται ως «απου-
σία κλινικής κατάθλιψης».

Ο μέσος όρος των αρχικών μετρήσεων του Γενικού 
Δείκτη Συμπτωμάτων (ΓΔΣ) του SCL-90-R (n=173) εί-
ναι 1,48 (Τ=63) (ΤΑ=11,7), το οποίο ερμηνεύεται ως 
πιθανή ύπαρξη κλινικού συνδρόμου. Ο μέσος όρος 
των ενδιάμεσων μετρήσεων του SCL-90-R (n=74) εί-
ναι 0,87 (Τ=52) (ΤΑ=11,5), το οποίο ερμηνεύεται ως 
μειωμένη πιθανότητα ύπαρξης κλινικού συνδρόμου. 
Ο μέσος όρος των τελικών μετρήσεων του SCL-90-R 

∆ιαζευγμένος/η, Χήρος/α 6 3

Συμβίωση με σύντροφο 8 4

Άγαμος/η με παιδιά 0 0

Ελλιπή στοιχεία 2 1

Επίπεδο σπουδών

∆ημοτικό 0 0

Γυμνάσιο 0 0

Λύκειο 0 0

Ανώτερη εκπαίδευση 27 15

Ανώτατη εκπαίδευση 98 54

Μεταπτυχιακό/∆ιδακτορικό 13 7

Επαγγελματική σχολή 5 3

Ελλιπή στοιχεία 37 21

Επίσκεψη σε ειδικό ψυχικής
υγείας στο παρελθόν

Ναι 99 55

Όχι 77 42,8

Ελλιπή στοιχεία 4 2,2

Φαρμακευτική αγωγή πριν ή τώρα

Ναι 78 43,3

Όχι 98 54,5

Ελλιπή στοιχεία 4 2,2

Πίνακας 2. ∆ημογραφικά στοιχεία ατόμων που ολοκλήρωσαν τη θεραπεία - (συνέχεια)

Αριθμός 
ατόμων

Ποσοστό 
(%)

Αριθμός 
ατόμων

Ποσοστό
(%)
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(n=134) είναι 0,62 (Τ=47,2) (ΤΑ=9) και σύμφωνα με την 
ελληνική στάθμιση του ερωτηματολογίου κατατάσ-
σεται στο δείγμα των μη-ασθενών και υποδηλώνει 
απουσία ύπαρξης κλινικού συνδρόμου.22

Τέλος, ο μέσος όρος των αρχικών μετρήσεων του 
PDQ-4 (n=79) είναι 41 (ΤΑ=13,2), το οποίο ερμηνεύε-
ται ως «μέτρια επίπεδα ψυχοπαθολογίας στον Άξονα 
ΙΙ». Ο μέσος όρος των ενδιάμεσων μετρήσεων του 
PDQ-4 (n=40) είναι 30,3 (ΤΑ=14,5), το οποίο ερμη-
νεύεται ως «χαμηλά επίπεδα ψυχοπαθολογίας στον 
Άξονα ΙΙ», και ο μέσος όρος των τελικών μετρήσεων 
του PDQ-4 (n=70) είναι 27,7 (ΤΑ=14,3), το οποίο ερμη-
νεύεται, επίσης, ως «χαμηλά επίπεδα ψυχοπαθολογί-
ας στον Άξονα ΙΙ» (σχήμα 1).

Για την αξιολόγηση της επίδρασης της ΓΣΘ στη μεί-
ωση των συμπτωμάτων των θεραπευόμενων έγινε 
συσχετισμένος έλεγχος Τ (paired-sample t-test) (πί-
νακας 4). Υπήρξε στατιστικά σημαντική μείωση στο 
BAI από την αρχική μέτρηση (ΜΟ=19,7, ΤΑ=11,3) ως 
την τελική μέτρηση (ΜΟ=8,96, ΤΑ=7), t(143)=12,02, 

Σχήμα 1. Μέσος όρος αρχικών, ενδιάμεσων και τελικών 
μετρήσεων των BAI, BDI και SCL-90-R των ατόμων που 
ολοκλήρωσαν τη θεραπεία.

p<0,0005. To eta squared statistic (0,50) δείχνει με-
γάλο μέγεθος επίδρασης. Στο BDI υπήρξε στατι-
στικά σημαντική μείωση από την αρχική μέτρηση 
(ΜΟ=21,3, ΤΑ=9,3) ώς την τελική μέτρηση (ΜΟ=7,96, 
ΤΑ=6,7), t(142)=17,93, p<0,0005 και με μεγάλο μέγε-
θος επίδρασης (0,69). Επίσης, στο SCL-90-R υπήρξε 
στατιστικά σημαντική μείωση από την αρχική μέ-
τρηση (ΜΟ=62,6, ΤΑ=11,7) ώς την τελική μέτρηση 
(ΜΟ=47,2, ΤΑ=8,9), t(133)=15,77, p<0,0005 και με με-
γάλο μέγεθος επίδρασης (0,65). Τέλος, στο PDQ-4 υ-
πήρξε στατιστικά σημαντική μείωση από την αρχική 
μέτρηση (ΜΟ=40,4, ΤΑ=13,2) ώς την τελική μέτρηση 
(ΜΟ=27,7, ΤΑ=14,3), t(56)=7,59, p<0,0005 και το μέγε-
θος επίδρασης ήταν μεγάλο (0,50). 

Συζήτηση-Συμπεράσματα

Στην ελληνική βιβλιογραφία υπάρχουν πολύ περιο-
ρισμένα στοιχεία για τη δομή και τον τρόπο λειτουρ-
γίας ψυχοθεραπευτικών μονάδων αντίστοιχων με το 
ΤΘΕ. Οι Κωτσόπουλος και συν26 περιγράφουν τις πα-
ρεμβάσεις και το κόστος λειτουργίας του Ανοιχτού 
Ψυχοθεραπευτικού Κέντρου. Οι Κουμαντάνου και συν27 
δημοσίευσαν τα δημογραφικά και φαινομενολογικά 
χαρακτηριστικά ασθενών με ιδεοψυχαναγκαστική 
δια ταραχή που προσήλθαν για θεραπεία στη Μονάδα 
Θεραπείας Συμπεριφοράς του Κέντρου Ψυχικής 
Υγιεινής Αθηνών κατά τα έτη 1988–2001. Στην έρευνα 
των Anagnostopoulos et al28 μελετάται η χρήση ψυχι-
ατρικών υπηρεσιών και η ύπαρξη ψυχοπαθολογίας σε 
οικογένειες μεταναστών σύμφωνα με τριετή στοιχεία 
του Κέντρου Ψυχικής Υγείας της Ψυχιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι Παπακωνσταντίνου και 
συν29 περιγράφουν το πλαίσιο λειτουργίας και τις πρα-
κτικές που ασκούνται στο Κέντρο Ημέρας Μελισσίων 
της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής 
Υγείας (ΕΠΑΨΥ). 

25
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Πίνακας 3. Μέσος όρος αρχικών, ενδιάμεσων και τελικών (λήξης θεραπείας) μετρήσεων ψυχομετρικών εργαλείων 
(BAI, BDI, SCL-90-R και PDQ-4) των ατόμων που ολοκλήρωσαν τη θεραπεία (n=180).

Αρχικές μετρήσεις (1) Ενδιάμεσες μετρήσεις (2) Τελικές μετρήσεις (3)

ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ

BAI 19,7 11,3 13,1 9 8,96 7

BDI 21,3 9,3 11,8 8,3 7,96 6,7

SCL-90-R 1,48 (Τ=63) 11,7 0,87 (Τ=52) 11,5 0,62 (Τ=47,2) 9

PDQ-4 41 13,2 30,3 14,5 27,7 14,3
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Στο παρόν άρθρο έγινε μια προσπάθεια κατα-
γραφής των στοιχείων όλων των ατόμων που προ-
σήλθαν για να αναζητήσουν θεραπεία Γνωσιακής-
Συμπεριφοριστικής προσέγγισης στο ΤΘΕ του ΙΕΘΣ 
από τον Οκτώβριο του 2005 μέχρι και τον Ιούλιο του 
2009. 

Η Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία απο-
τελεί ένα μοντέλο ψυχοθεραπείας το οποίο έχει φα-
νεί αποτελεσματικό σε πληθώρα διαταραχών όπως 
οι αγχώδεις διαταραχές, οι διαταραχές διάθεσης, οι 
διαταραχές διατροφής, οι σεξουαλικές διαταραχές. 
Επίσης, σημαντική βελτίωση επιφέρει στη λειτουργι-
κότητα ατόμων που έχουν διαγνωστεί με κάποια δι-
αταραχή προσωπικότητας, με ψύχωση ή με διπολική 
διαταραχή.

Επιχειρώντας τη σκιαγράφηση του «μέσου» ασθε-
νούς του ΤΘΕ που ολοκλήρωσε τη θεραπεία του, 
προκύπτει η περιγραφή μιας άγαμης γυναίκας, ηλι-
κίας 33 ετών, με πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης, ερ-
γασία πλήρους απασχόλησης και με προηγούμενη 
εμπειρία ψυχοθεραπείας. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων που προ-
σήλθαν για θεραπεία έπασχαν από κάποια αγχώ-
δη διαταραχή ή από κάποια διαταραχή διάθεσης. 
Πιθανότατα, το γεγονός ότι η ΓΣΘ είναι ευρύτερα 
γνωστή ως ιδιαίτερα αποτελεσματική στην αντιμε-
τώπιση αυτού του είδους διαταραχών, να οδήγησε 
άτομα με αντίστοιχα προβλήματα να αναζητήσουν 
θεραπεία αυτής της προσέγγισης. Ωστόσο, η αποτε-
λεσματικότητα της ΓΣΘ στην αντιμετώπιση αντίστοι-

χων διαταραχών φάνηκε και από τα αποτελέσματα 
των ψυχομετρικών εργαλείων τα οποία δόθηκαν 
στην αρχή, τη μέση και το τέλος της θεραπείας για τη 
μέτρηση συγκεκριμένων συμπτωμάτων και τα οποία 
έδειξαν στατιστικά σημαντική μείωση του μέσου ό-
ρου τόσο στη μέση όσο και στο τέλος της θεραπείας. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι αν και η ΓΣΘ δεν 
θεωρείται θεραπεία εκλογής για διαταραχές προσω-
πικότητας, πολλά από τα άτομα που προσήλθαν για 
θεραπεία στο ΤΘΕ του ΙΕΘΣ έλαβαν διάγνωση για κά-
ποια διαταραχή προσωπικότητας και στο τέλος της 
θεραπείας παρουσίασαν μείωση του μέσου όρου στο 
ψυχομετρικό εργαλείο που δόθηκε για τη διερεύνη-
ση της ύπαρξης κάποιας διαταραχής προσωπικότη-
τας. Σημαντικό περιορισμό –που θα πρέπει να λαμ-
βάνεται υπόψη στην εκτίμηση των στοιχείων που πα-
ρουσιάζονται στην παρούσα καταγραφή– αποτελεί 
το γεγονός ότι αν και οι έμπειροι επόπτες –Κλινικοί 
Ψυχολόγοι ή Ψυχίατροι– είχαν σε όλη τη διάρκεια 
της θεραπείας πλήρη έλεγχο της πορείας του κάθε 
περιστατικού, η διάγνωση για κάθε θεραπευόμενο 
δινόταν από εκπαιδευόμενους ψυχοθεραπευτές, με 
αποτέλεσμα να υπάρχει περιθώριο σφάλματος λόγω 
της έλλειψης μεγάλης εμπειρίας. Σημαντική βοήθεια 
για πιο ακριβείς και εύστοχες διαγνώσεις μπορεί στο 
μέλλον να παρέχει η επιπρόσθετη χρήση διαγνωστι-
κών εργαλείων όπως η δομημένη κλινική συνέντευ-
ξη για το DSM-IV (SCID: Structured Clinical Interview 
for DSM-IV), η οποία θα ενταχθεί στη συνέντευξη 
εισαγωγής (Intake). Παράλληλα η χρήση εξειδικευμέ-

Πίνακας 4. Συσχετισμένοι έλεγχοι των αρχικών και τελικών μετρήσεων του BAI, BDI, SCL-90-R και PDQ-4. 

MO TA t Df p-value Eta effect

BAI n=144

Αρχική μέτρηση 19,7 11,3 12,02 143 <0,0005 0,50

Τελική μέτρηση 8,96 7

BDI n=143

Αρχική μέτρηση 21,3 9,3 17,93 142 <0,0005 0,69

Τελική μέτρηση 7,96 6,7

SCL-90-R n=134

Αρχική μέτρηση 62,6 11,7 15,77 133 <0,0005 0,65

Τελική μέτρηση 47,2 9

PDQ-4 n=57

Αρχική μέτρηση 40,4 13,2 7,59 56 <0,0005 0,50

Τελική μέτρηση 27,7 14,3
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νων ανά διαταραχή ερωτηματολογίων θα μπορέσει 
να βοηθήσει στην καλύτερη τεκμηρίωση του θερα-
πευτικού αποτελέσματος.

Μειονέκτημα της λειτουργίας του ΤΘΕ αποτελεί ο 
χρόνος αναμονής, που κυμαίνεται περίπου από 4 
έως 6 εβδομάδες, από τη στιγμή που θα καλέσει ο θε-
ραπευόμενος για να κλείσει ραντεβού για εκτίμηση, 
μέχρι τη στιγμή που θα γίνει η πρώτη συνεδρία. Αυτό 
οδηγεί πιθανώς στην υπερ-εκπροσώπηση ασθενών 
με χαρακτηριολογικά χαρακτηριστικά έναντι αυτών 
που θεωρούν ότι θα έπρεπε να λάβουν άμεση βοή-
θεια (π.χ. Διαταραχή Πανικού). Η μείωση του χρόνου 
αναμονής για την έναρξη θεραπείας αναμένεται να 
επιτευχθεί με την παραπομπή περιστατικών με το ίδιο 
αίτημα σε ομαδική θεραπεία σε ένα από τα 9 δομημέ-

να προγράμματα που αναμένεται να λειτουργήσουν 
άμεσα αποσυμφορώντας τη λίστα αναμονής.

Συμπερασματικά, το ΤΘΕ είναι μια δομή που σχε-
διάστηκε με ιδιαίτερη προσοχή και λειτουργεί με συ-
νέπεια ενός αυστηρού πρωτοκόλλου,18 το οποίο δι-
ευκολύνει αφενός την εκπαίδευση και αφετέρου την 
εύρυθμη λειτουργία του. Η συνεχής βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών αφενός λόγω της απόκτη-
σης εμπειρίας με το πέρασμα των ετών και αφετέρου 
λόγω των ολοένα και πιο καταρτισμένων ειδικών ψυ-
χικής υγείας που εκπαιδεύονται στο ΙΕΘΣ, καθιστά το 
ΤΘΕ μία δομή που –εκτός από το εκπαιδευτικό της 
έργο– συμβάλλει στο να καθίσταται ολοένα και πε-
ρισσότερο προσιτή η γνωσιακή-συμπεριφοριστική 
ψυχοθεραπεία στο ευρύ κοινό. 

Operation of the Department of Adult 
Psychotherapy at the Institute of Behaviour 

Research & Therapy in Athens

E. Tzintziropoulou, K. Efthimiou

Institute of Behaviour Research and Therapy, Athens, Greece

Phychiatriki 2015, 26:255–264

The article presents the demographics of the total number of people (n=515) who were adminis-
tered Cognitive Behavior Psychotherapy from October 2005 until July 2009 as well as the demo-
graphics of those who completed therapy (n=180), along with the diagnoses and the course of 
their treatment based on the scores of psychometric assessments. Demographic variables include: 
sex, age, course of treatment, professional and marital status, educational level, number of ses-
sions, previous visits to mental health professionals and possible medication uptake. The course 
of treatment was assessed by scores on: Beck Anxiety Inventory (BAI), Beck Depression Inventory 
(BDI), Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90R) and Personality Diagnostic Questionnaire (PDQ-4) 
that were completed at the beginning, in the middle and at the end of treatment. According to 
data analysis, 180 people completed treatment at the Institute of Behaviour Research and Therapy, 
of whom 133 were women and 47 men. The profile of these individuals showed that they were 
highly educated, employed, with an average of 33 (SD=9.2) years of age and with previous visits 
to mental health professionals. The average number of sessions was 34 (SD=15). Anxiety (n=76, 
42.22%) and Mood Disorders (n=52, 28.9%) were the most frequent Axis I diagnoses. In relation to 
Axis II diagnoses, 22.22% of the sample was diagnosed with Avoidant Personality Disorder (n=40) 
and 16,11% with Obsessive-Compulsive Personality Disorder (n=29) with or without comorbid-
ity with an Axis I Disorder according to DSM IV-TR. Means of the scores of psychometric mea-
surements showed a statistically significant reduction in reported symptoms after the comple-
tion of treatment. In particular, there was a statistically significant reduction with a large effect 
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size: (1) t(143)=12.02, p<0.0005, eta squared statistic (0.50) for BAI, (2) t(142)=17.93, p<0.0005, eta 
squared statistic (0.69) for BDI, (3) t(133)=15.77, p<0.0005, eta squared statistic (0.65) for SCL-90-R, 
and (4) t(56)=7.59, p<0.0005, eta squared statistic (0.50) for PDQ-4. In conclusion, Department of 
Adult Psychotherapy is a unit that has been thoroughly designed, operates according to a strict 
protocol and provides community members with the opportunity to receive effective Cognitive 
Behaviour Psychotherapy with a high quality of provided services.

Key words: Cognitive behavioral therapy, mental health services assessment, community clinical 
psychology, psychotherapy.
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Η σχέση της εναισθησίας με άλλους κλινικούς παράγοντες στις ψυχωτικές διαταραχές έχει 
διερευνηθεί από πληθώρα μελετών. Οι περισσότερες από τις μελέτες αυτές δείχνουν ότι 
ο βαθμός της εναισθησίας σχετίζεται αρνητικά με τα ψυχωτικά συμπτώματα και θετικά με 
την κατάθλιψη και τον αυτοκτονικό ιδεασμό. Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να εξεταστούν 

αυτές οι σχέσεις σε ελληνικό πληθυσμό. Σαράντα-τρεις εξωτερικοί ασθενείς (30 άνδρες και 13 γυναί-
κες) με σχιζοφρένεια ή παραληρητική διαταραχή, οι οποίοι παρακολουθούνται στο Κέντρο Ψυχικής 
Υγείας Καβάλας, έλαβαν μέρος στην έρευνα. Η μέση ηλικία του δείγματος ήταν 40,7 έτη και η μέση 
διάρκεια νόσου 18,6 έτη. Ασθενείς με διπολική διαταραχή, σχιζοσυναισθηματική διαταραχή ή χρή-
ση ουσιών αποκλείστηκαν από την έρευνα. Όλοι οι ασθενείς ήσαν υπό φαρμακευτική αγωγή και σε 
σταθερή κλινική κατάσταση την περίοδο της μελέτης. Χρησιμοποιήσαμε την Κλίμακα Θετικού και 
Αρνητικού Συνδρόμου (PANSS) για την εκτίμηση της θετικής και αρνητικής συμπτωματολογίας, την 
Κλίμακα Εκτίμησης Εναισθησίας-Διευρυμένη εκδoχή (SAI-E) για τη μέτρηση του βαθμού εναισθησί-
ας, την Κλίμακα Μοντγκόμερυ-Άσμπεργκ για την Kατάθλιψη (MADRS) και ξεχωριστά τη βαθμολογία 
του λήμματος της κλίμακας αυτής που αφορά στον αυτοκτονικό ιδεασμό. Όλες οι προαναφερθείσες 
κλίμακες έχουν προσαρμοστεί στον ελληνικό πληθυσμό. Για τον υπολογισμό των συσχετίσεων μετα-
ξύ των κλιμάκων χρησιμοποιήσαμε τον συντελεστή Spearman επειδή ορισμένες μεταβλητές δεν πα-
ρουσίαζαν κανονική κατανομή. Προκειμένου να υπολογιστεί η προβλεπτική αξία της εναισθησίας για 
την κατάθλιψη και τον αυτοκτονικό ιδεασμό ανεξάρτητα από την ψυχοπαθολογία χρησιμοποιήσαμε 
γραμμική παλινδρόμηση με ιεραρχική μέθοδο. Οι συσχετίσεις της συνολικής εναισθησίας με την κα-
τάθλιψη, τα θετικά και αρνητικά συμπτώματα και τον αυτοκτονικό ιδεασμό ήταν στατιστικά σημαντι-

Η σχέση της εναισθησίας 
με την κατάθλιψη και τον αυτοκτονικό 
ιδεασμό στις ψυχωτικές διαταραχές 
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Εισαγωγή

Η παρουσία ή έλλειψη εναισθησίας στις ψυχωτι-
κές διαταραχές έχει ιδιαίτερη κλινική σημασία, διότι 
φαίνεται ότι συσχετίζεται με άλλους κλινικούς παρά-
γοντες, όπως συμπεραίνεται από πληθώρα μελετών. 
Υπάρχει καταρχήν ισχυρή αρνητική συσχέτιση της 
εναισθησίας με την ψυχοπαθολογία και πιο συγκε-
κριμένα τόσο με τη θετική όσο και με την αρνητική 
συμπτωματολογία.1 Από προηγούμενες μελέτες σχε-
τικά με την εναισθησία στους διαφορετικούς τύπους 
ψυχωτικής διαταραχής προκύπτει ότι η σχιζοσυναι-
σθηματική διαταραχή χαρακτηρίζεται από μεγαλύ-
τερο βαθμό εναισθησίας, ενώ η αποδιοργανωτικού 
τύπου σχιζοφρένεια και η παραληρητική διαταραχή 
συνοδεύονται από μικρότερο βαθμό εναισθησίας.2–4 
Επίσης η έλλειψη εναισθησίας έχει συσχετιστεί με 
βίαιη συμπεριφορά5,6 και με επανειλημμένες καθώς 
και περισσότερες αναγκαστικές νοσηλείες.7,8 Όσον α-
φορά στην πορεία της νόσου, η έλλειψη εναισθησίας 
σχετίζεται με μειωμένη ψυχοκοινωνική λειτουργικό-
τητα,9,10 και με πτωχότερη πρόγνωση.11 Σημαντική 
είναι επίσης η επίδραση της εναισθησίας στη συμ-
μόρφωση στη θεραπευτική αγωγή, όπως φαίνεται 
από πολλές μελέτες.12–14

Όσον αφορά ειδικά στην κατάθλιψη, η οποία μπο-
ρεί να εμφανιστεί στην πορεία μιας ψυχωτικής διατα-
ραχής, από αρκετές μελέτες μέχρι σήμερα βρέθηκε 
θετική συσχέτισή της με την εναισθησία.15–20 Η συ-
σχέτιση αυτή, ωστόσο, δεν είναι πάντα μονοσήμα-
ντη διότι σε κάποιες μελέτες φαίνεται ότι η σχέση 
μεταξύ κατάθλιψης και εναισθησίας διαμεσολαβείται 
από πεποιθήσεις για την ασθένεια21,20 και το εσω-
τερικευμένο στίγμα.22 Επιπλέον, σύμφωνα με ορι-
σμένους ερευνητές, τα υψηλά επίπεδα εναισθησίας 

σχετίζονται με αυξημένο στρες, υψηλότερο νοητικό 
δυναμικό και χαμηλότερη αυτοεκτίμηση, αλλά όχι με 
κατάθλιψη.23–24 Σε πρόσφατη επίσης μελέτη σε κινε-
ζικό πληθυσμό δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ κατά-
θλιψης και εναισθησίας.25

Διάφορα μοντέλα ερμηνείας της πτωχής εναι-
σθησίας στην ψύχωση έχουν προταθεί,26 και 3 είναι 
αυτά που κυριαρχούν στη σχετική συζήτηση σήμε-
ρα: (α) το κλινικό μοντέλο, που θεωρεί την έλλειψη 
εναισθησίας ως σύμπτωμα της νόσου και προτάθηκε 
από τους Cuesta & Peralta το 1994.27 (β) Tο νευρο-
ψυχολογικό μοντέλο, που υποστηρίζει ότι η έλλειψη 
εναισθησίας είναι αποτέλεσμα νευροψυχολογικών 
ελλειμμάτων σχετιζόμενων κυρίως με δυσλειτουρ-
γία του μετωπιαίου λοβού και υποστηρίζεται από 
πολλές μελέτες που έχουν βρει θετική συσχέτιση της 
εναισθησίας με την επίδοση στις εκτελεστικές δοκι-
μασίες και το νοητικό πηλίκο.28–30,36 Επίσης υπέρ του 
μοντέλου αυτού συνηγορούν έρευνες που βρίσκουν 
ελάττωση του όγκου της φαιάς ουσίας στον προμε-
τωπιαίο λοβό σχετιζόμενη με την έλλειψη εναισθη-
σίας.31 (γ) Tο ψυχολογικό μοντέλο, που θεωρεί την 
έλλειψη εναισθησίας μηχανισμό άμυνας. Το ψυχολο-
γικό μοντέλο αποδίδει την κατάθλιψη των ψυχωτι-
κών ασθενών στην αποθάρρυνση (απώλεια ηθικού) η 
οποία ακολουθεί τη συνειδητοποίηση της ασθένειας 
από τον ασθενή, όταν ο μηχανισμός της άρνησης δεν 
λειτουργεί πλέον. Το μοντέλο αυτό βασίζεται σε δε-
δομένα πολλών ερευνών που βρήκαν συσχέτιση της 
εναισθησίας με την κατάθλιψη, όπως προαναφέραμε. 
Επιπλέον, ισχυρή συνηγορία υπέρ του ψυχολογικού 
μοντέλου παρέχει η θετική συσχέτιση της εναισθη-
σίας με την αυτοκτονικότητα,15,32–34 παρόλο που, από 

κές σε επίπεδο σημαντικότητας p<0,01. Εξίσου σημαντικές ήσαν και οι συσχετίσεις των υποκλιμάκων 
του SAI-E με τους προαναφερθέντες κλινικούς παράγοντες. Η ανάλυση παλινδρόμησης έδειξε ότι το 
μοντέλο θετικής και αρνητικής ψυχοπαθολογίας και εναισθησίας εξηγούσε το 47,4% της διακύμανσης 
της κατάθλιψης και το 32,2% της διακύμανσης του αυτοκτονικού ιδεασμού. Ιδιαίτερα σημαντική ή-
ταν η προβλεπτική αξία της εναισθησίας, διότι μόνο μετά την είσοδο της εναισθησίας στην ανάλυση 
απέκτησαν στατιστική σημαντικότητα τα μοντέλα παλινδρόμησης. Λαμβάνοντας υπόψη τους μεθο-
δολογικούς περιορισμούς της (σχετικά μικρό μέγεθος δείγματος και χρονιότητα ασθενών), η μελέτη 
μας επιβεβαιώνει τη θετική σχέση της εναισθησίας με την κατάθλιψη και τον αυτοκτονικό ιδεασμό 
συνηγορώντας υπέρ του ψυχολογικού μοντέλου εξήγησης της έλλειψης εναισθησίας.

Λέξεις κλειδιά: Εναισθησία, ψύχωση, κατάθλιψη, συμπτωματολογία, αυτοκτονικός ιδεασμός.
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μία πρόσφατη μετα-ανάλυση όλων των σχετικών με-
λετών, η συσχέτιση αυτή δεν επιβεβαιώθηκε.35

Στη χώρα μας έχουν διεξαχθεί δύο πρόσφατες με-
λέτες που διερεύνησαν την εναισθησία σε ασθενείς 
με σχιζοφρένεια36,37 στις οποίες προέκυψαν σημα-
ντικές συσχετίσεις μεταξύ εναισθησίας και καταθλι-
πτικής συμπτωματολογίας, αλλά δεν ελέγχθηκαν πι-
θανές συσχετίσεις της εναισθησίας με παραμέτρους 
αυτοκτονικότητας, όπως είναι ο αυτοκτονικός ιδεα-
σμός. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να ελέγ-
ξουμε τη σχέση της εναισθησίας με την κατάθλιψη 
και την αυτοκτονικότητα στον ελληνικό πληθυσμό.

Υλικό και μέθοδος

Σαράντα τρεις ασθενείς (30 άνδρες και 13 γυναί-
κες) με σχιζοφρένεια ή παραληρητική διαταραχή, (34 
και 9 αντίστοιχα) οι οποίοι παρακολουθούνται στο 
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Καβάλας, συμμετείχαν στη 
μελέτη. Οι ασθενείς ενημερώθηκαν για την έρευνα 
και έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για τη συμμετοχή 
τους σε αυτή. Ασθενείς με διπολική ή σχιζοσυναι-
σθηματική διαταραχή αποκλείστηκαν από τη μελέτη 
προκειμένου να μην επηρεαστεί η συσχέτιση εναι-
σθησίας και καταθλιπτικής συμπτωματολογίας από 
τυχόν καταθλιπτικά επεισόδια που χαρακτηρίζουν 
την πορεία αυτών των διαταραχών. Επίσης αποκλεί-
στηκαν ασθενείς με συννοσηρότητα χρήσης ουσιών. 
Η κλινική διάγνωση τέθηκε σύμφωνα με τα κριτήρια 
του ICD-10.38 Ο μέσος όρος ηλικίας του δείγματός 
μας ήταν40,74 (±7,42) έτη και η μέση διάρκεια νόσου 
18,67 έτη (±6,96), ενδεικτική του γεγονότος ότι το 
δείγμα μας αποτελείτο κυρίως από χρόνιους ασθε-
νείς. Όλοι οι ασθενείς βρίσκονταν υπό φαρμακευτική 
αγωγή και σε σταθερή κλινική κατάσταση κατά την 
περίοδο της μελέτης.

Χρησιμοποιήσαμε την Κλίμακα Θετικού και Αρνη-
τικού Συνδρόμου (Positive and Negative Syndro me 
Scale, PANSS)39 για την εκτίμηση της ψυχοπαθολογί-
ας (ελληνική μετάφραση-προσαρμογή)40 και ειδικό-
τερα τις υποκλίμακες για το θετικό και το αρνητικό 
σύνδρομο. Για την εκτίμηση της κατάθλιψης χρησι-
μοποιήσαμε την Κλίμακα Μοντγκόμερι-Άσμπεργκ 
για την Κατάθλιψη (Montgomery-Asberg Depression 
Rating Scale, MADRS),41 η οποία έχει μεταφραστεί 
και έχει χρησιμοποιηθεί σε αρκετές μελέτες σε ελ-
ληνικό πληθυσμό,42 βαθμολογώντας αφενός το 
σύνολο, και αφετέρου ειδικά το λήμμα 10, το οποίο 

αναφέρεται στoν αυτοκτονικό ιδεασμό. Το επίπεδο 
εναισθησίας εκτιμήθηκε με την Κλίμακα Εκτίμησης 
της Εναισθησίας-Διευρυμένη εκδοχή (Schedule for 
Assessment of Insight-Εxpanded, SAI-E). Η κλίμακα 
SAI-E κατασκευάστηκε από τους Kemp & David το 
199612 και αποτελείται από 11 λήμματα. Επιλέξαμε 
την κλίμακα SAI-E διότι είναι η μόνη κλίμακα εναι-
σθησίας που έχει προσαρμοστεί στον ελληνικό 
πληθυσμό από δύο ομάδες ερευνητών. Η πρώτη 
το 200843 με έλεγχο αξιοπιστίας μεταξύ ερευνη-
τών, η οποία και χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα 
έρευνα, και η πιο πρόσφατη το 2013,36 η οποία έχει 
τεκμηριωμένη εγκυρότητα και αξιοπιστία μεταξύ 
βαθμολογητών καθώς και αξιοπιστία χορήγησης-ε-
παναχορήγησης. Επίσης στη μετάφραση αυτή έχει 
γίνει και παραγοντικού τύπου ανάλυση, βάσει της 
οποίας εκτιμήσαμε ξεχωριστά τις τρεις συνιστώσες 
της εναισθησίας (επίγνωση νόσου, αναγνώριση συ-
μπτωμάτων, συμμόρφωση στην αγωγή). Οι κλίμα-
κες συμπληρώθηκαν σε διάστημα 4–7 ημερών σε 
δύο διαδοχικές συναντήσεις με τον ασθενή. Ο πρώ-
τος από τους συγγραφείς συμπλήρωσε τις κλίμακες 
ψυχοπαθολογίας και κατάθλιψης και ο δεύτερος την 
κλίμακα εναισθησίας, χωρίς να γνωρίζουν ο ένας τα 
αποτελέσματα του άλλου. Τα δεδομένα συλλέχθη-
καν σε περίοδο 5 μηνών.

Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήσαμε κα-
ταρχάς τη δοκιμασία Shapiro-Wilk, προκειμένου να 
ελέγξουμε την κανονικότητα της κατανομής των με-
ταβλητών. Η δοκιμασία αυτή έδειξε ότι 3 μεταβλητές 
(βαθμολογία στην κλίμακα κατάθλιψης, βαθμολογία 
στην κλίμακα εναισθησίας, και αυτοκτονικός ιδεα-
σμός) δεν παρουσίαζαν κανονική κατανομή και γι’ 
αυτόν τον λόγο χρησιμοποιήσαμε τον συντελεστή 
Spearman για τις συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλη-
τών. Χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο της ιεραρχικής-κα-
τά βήματα ανάλυσης παλινδρόμησης με τη μέθοδο 
enter για να υπολογίσουμε την προβλεπτική αξία της 
εναισθησίας στην κατάθλιψη και στον αυτοκτονικό 
ιδεασμό ξεχωριστά και αφού πρώτα ελεγχθεί η επί-
δραση της ψυχωτικής συμπτωματολογίας στις δύο 
αυτές μεταβλητές. Η σύγκριση των βαθμολογιών 
μεταξύ ανδρών και γυναικών έγινε με τη δοκιμασία 
Mann Whitney U test λόγω του μικρού μεγέθους του 
δείγματος των γυναικών. Η στατιστική επεξεργασία 
έγινε μέσω του SPSS 15.
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Αποτελέσματα

Στον πίνακα 1 φαίνονται τα κλινικά χαρακτηρι-
στικά του δείγματος. Η σύγκριση μεταξύ ανδρών 
και γυναικών δεν έδειξε στατιστικά σημαντικές 
διαφορές στις κλινικές παραμέτρους, εκτός από 
τη διάρκεια νόσου (άνδρες 20,43±6,58, γυναίκες 
14,61±6,25 p=0,016) και τη συνολική βαθμολογία 
στη MADRS (άνδρες 22,03±5,66, γυναίκες 19,07±8,04 
p=0,026).

Ο συντελεστής συσχέτισης Spearman rho μεταξύ 
της εναισθησίας και των άλλων κλινικών μεταβλη-
τών βρέθηκε στατιστικά σημαντικός στο επίπεδο 
p<0,01 για όλες τις μεταβλητές, εκτός από την ηλικία 
και τη διάρκεια της νόσου. Οι συσχετίσεις της κλίμα-
κας SAI-E και των υποκλιμάκων της με τις υπόλοιπες 
κλινικές μεταβλητές φαίνονται στον πίνακα 2. Πρέπει 
να σημειωθεί ότι δεν βρέθηκε σημαντική συσχέτι-
ση της κατάθλιψης αλλά ούτε και του αυτοκτονικού 
ιδεασμού με την ψυχοπαθολογία (PANSS θετική και 
αρνητική).

Η ανάλυση παλινδρόμησης έγινε, όπως προαναφέ-
ραμε, ιεραρχικά σε δύο βήματα με τη μέθοδο enter. 
Στην πρώτη ανάλυση ελέγξαμε την επίδραση της ε-
ναισθησίας στην κατάθλιψη, θέτοντας την κλίμακα 
MADRS ως εξαρτημένη μεταβλητή με ανεξάρτητες 
μεταβλητές στο πρώτο βήμα τις κλίμακες PANSS θε-
τική και αρνητική και στο δεύτερο βήμα την κλίμακα 
SAI-E. Στη δεύτερη ανάλυση θέσαμε ως εξαρτημένη 
μεταβλητή τον αυτοκτονικό ιδεασμό και ως ανε-
ξάρτητες μεταβλητές στο πρώτο βήμα τις κλίμακες 
PANSS θετική και αρνητική και στο δεύτερο βήμα 
την κλίμακα SAI-E. Από τα αποτελέσματα της ανά-
λυσης παλινδρόμησης φαίνεται ότι οι τρείς παράγο-
ντες ως σύνολο (θετική-αρνητική ψυχοπαθολογία και 
εναισθησία) έχουν σημαντική προβλεπτική αξία για 
την κατάθλιψη και την αυτοκτονικότητα. Η συμβολή 
της μεταβλητής SAI-E όμως είναι ιδιαίτερα σημαντι-
κή, διότι μόνο μετά την είσοδο στην ανάλυση αυτού 
του παράγοντα αποκτά στατιστική σημαντικότητα 
το κάθε μοντέλο παλινδρόμησης. Βρέθηκε ότι για 
την κατάθλιψη το μοντέλο εξηγεί το 47,4% της δια-
κύμανσης και για τον αυτοκτονικό ιδεασμό το 32,2% 
της διακύμανσης. Η ανάλυση παλινδρόμησης πα-
ρουσιάζεται στον πίνακα 3.

Συζήτηση

Λαμβάνοντας υπόψη το σχετικά μικρό μέγεθος 
και τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δείγματός 
μας, όπως περιγράφονται παραπάνω, η μελέτη μας 
επιβεβαιώνει τη σχέση της εναισθησίας με την κατά-
θλιψη και τον αυτοκτονικό ιδεασμό. Η συσχέτιση της 
εναισθησίας με την κατάθλιψη βρέθηκε αρκετά ισχυ-
ρή και το εύρημά μας αυτό βρίσκεται σε συμφωνία 
με προηγούμενες έρευνες.17–19 Το μοντέλο παλινδρό-
μησης που ακολουθήσαμε, δείχνει επίσης σημαντική 
προβλεπτική αξία της εναισθησίας για την κατάθλι-

Πίνακας 1. Κλινικά χαρακτηριστικά δείγματος (n=43).

Min Μax ΜΟ ΤΑ

Ηλικία 26 55 40,74 7,42 

∆ιάρκεια νόσου 7 33 18,67 6,96

PANSS Θετική 9 29 18,44 4,30

PANSS Αρνητική 12 37 25,06 6,01

MADRS Σύνολο 13 39 21,13 6,52

Αυτοκτονικός ιδεασμός 0 4 1,34 1,08

SAI-E Σύνολο 3 25 14,34 7,27

Επίγνωση νόσου 1 12 6,62 3,46

Αναγνώριση συμπτωμάτων 0 10 4,74 3,13

Συμμόρφωση στην αγωγή 0 4 2,97 1,18

Πίνακας 2. Συντελεστές συσχέτισης Spearman μεταξύ εναισθησίας και άλλων κλινικών μεταβλητών.

Ηλικία ∆ιάρκεια 
νόσου

PANSS 
Θετική

PANSS 
Αρνητική

MADRS 
Σύνολο

Αυτοκτονικός 
ιδεασμός

SAI-E 0,33 –0,27 –0,499** –0,587** 0,617** 0,571**

Επίγνωση νόσου 0,067 –0,007 –0,388* –0,580** 0,672** 0,585**

Αναγνώριση συμπτωμάτων –0,048 –0,084 –0,555** –0,533** 0,613** 0,522**

Συμμόρφωση στην αγωγή 0,169 0,088 –0,338* –0,557** 0,424** 0,484**

*p<0,05, **p<0,01
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ψη, ενώ φαίνεται ότι τα ψυχωτικά συμπτώματα δεν 
παρεμβάλλονται στη σχέση εναισθησίας-κατάθλι-
ψης. Ο ρόλος των ψυχωτικών συμπτωμάτων στη δια-
μόρφωση της εναισθησίας είναι καθοριστικός μεν, 
όπως φαίνεται και από ανάλογες μελέτες,44,45 αλλά 
σύμφωνα με το αιτιολογικό μοντέλο εναισθησίας 
που προτάθηκε από τους ίδιους συγγραφείς,46 η κα-
τάθλιψη και το άγχος μπορεί να παρεμβάλλονται στη 
σχέση ψυχωτικής συμπτωματολογίας-εναισθησίας. 
Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε ότι το 
δείγμα μας αποτελείτο κυρίως από χρόνιους ασθε-
νείς, ενώ προηγούμενη μελέτη11 έδειξε ότι η επίδρα-
ση των θετικών και αρνητικών συμπτωμάτων στην 
τελική διαμόρφωση της εναισθησίας εξαρτάται και 
από τη φάση της νόσου (οξεία ή χρονία).

Παρομοίως σημαντική βρέθηκε και η συσχέτιση 
της εναισθησίας με την αυτοκτονικότητα στη μελέ-
τη μας και μάλιστα ανεξάρτητα από την κατάθλιψη. 
Το εύρημά μας αυτό συμβαδίζει με ευρήματα προ-
ηγούμενων μελετών που διερεύνησαν τη σχέση της 
εναισθησίας με τον αυτοκτονικό ιδεασμό33,34 και με 
έρευνες που εξέτασαν τη συσχέτιση της εναισθησίας 
με τις απόπειρες αυτοκτονίας.32 Φαίνεται επίσης στη 
μελέτη μας ότι η εναισθησία έχει σημαντική προβλε-
πτική αξία για τον αυτοκτονικό ιδεασμό, ενώ η ψυχω-
τική συμπτωματολογία δεν βρέθηκε να είναι σημα-

ντικός προβλεπτικός παράγοντας για τον αυτοκτονι-
κό ιδεασμό. Ωστόσο, σε μια πρόσφατη ανασκόπηση 
σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου της αυτοκτο-
νίας στη σχιζοφρένεια,47 αναφέρονται μεταξύ άλλων 
τόσο η εναισθησία όσο και συγκεκριμένα ψυχωτικά 
συμπτώματα ως ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου.

Η σχέση της εναισθησίας με την κατάθλιψη φαίνε-
ται ότι είναι ειδικό χαρακτηριστικό των χρόνιων ψυ-
χωτικών ασθενών, διότι σε άλλες ψυχικές διαταραχές 
όπως διπολική διαταραχή48,49 και διαταραχές λήψης 
τροφής,50 η εναισθησία είναι ένα σχετικά ανεξάρτη-
το ψυχοπαθολογικό χαρακτηριστικό και δεν συσχε-
τίζεται σημαντικά με την κατάθλιψη. Εξαίρεση αποτε-
λεί μια μελέτη που αφορά στην ιδεοψυχαναγκαστική 
διαταραχή51 στην οποία βρέθηκε ότι η εναισθησία 
συσχετίζεται τόσο με την κατάθλιψη όσο και με την 
ψυχοπαθολογία. Την ανεξαρτησία της εναισθησίας 
από τη συμπτωματολογία και την πορεία της νόσου 
υποστηρίζει και μια πρόσφατη προοπτική έρευνα52 

από την οποία συνάγεται ότι για ένα σημαντικό πο-
σοστό των ασθενών η εναισθησία στην ψύχωση εί-
ναι προκαθορισμένη από την έναρξη της νόσου και 
έχει ιδιότητες σταθερού χαρακτηριστικού (trait).

Τα ευρήματα της μελέτης μας είναι περισσότερο 
συμβατά με το ψυχολογικό αιτιολογικό μοντέλο της 
εναισθησίας. Δύο προοπτικές μελέτες15,16 μέχρι σή-

Πίνακας 3. Ανάλυση παλινδρόμησης για την πρόβλεψη της κατάθλιψης και του αυτοκτονικού ιδεασμού από την 
εναισθησία και τα ψυχωτικά συμπτώματα.

Adjusted R2 F p βήματος β t p παράγοντα

Εξαρτημένη 
μεταβλητή:
MADRS

1ο βήμα 0,035 1,752 0,186 –0,155 –1,004 0,321

Θετική PANSS –0,212 –1,375 0,177

Αρνητική PANSS

2ο βήμα 0,474 13,596 0,000

Θετική PANSS 0,232 1,766 0,085

Αρνητική PANSS 0,327 2,233 0,031

SAI-E 0,972 5,862 0,000

Εξαρτημένη 
μεταβλητή: 
Αυτοκτονικός 
ιδεασμός

1ο βήμα 0,099 3,307 0,47

Θετική PANSS –0,189 –1,273 0,210

Αρνητική PANSS –0,293 –1,971 0,056

2ο βήμα 0,322 7,642 0,000

Θετική PANSS 0,092 0,619 0,540

Αρνητική PANSS 0,099 0,594 0,556

SAI-E 0,708 3,760 0,001
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μερα έχουν καταδείξει την προβλεπτική αξία της ε-
ναισθησίας για την κατάθλιψη και τον αυτοκτονικό 
ιδεασμό στην ψύχωση, σε συμφωνία επίσης με την 
υπόθεση της έλλειψης εναισθησίας ως μηχανισμού 
άμυνας. Η έρευνά μας προσδοκούμε να αποτελέσει 
έναυσμα για την περαιτέρω μελέτη της σχέσης της 
εναισθησίας με την κατάθλιψη και την αυτοκτονι-

κότητα στη σχιζοφρένεια μέσω καλά οργανωμένων 
προοπτικών μελετών και στον ελληνικό πληθυσμό. 
Ο εντοπισμός ενός παράγοντα κινδύνου για την αυ-
τοκτονία στους ασθενείς με ψυχωτικές διαταραχές 
έχει καίρια σημασία για τη στρατηγική μακροχρό-
νιας θεραπευτικής αντιμετώπισης των ασθενών αυ-
τών.

Relationship of insight with depression 
and suicidal ideation in psychotic disorders

E. Patelaros,1 E. Zournatzis,1 G. Kontstantakopoulos2

1Mental Health Center, General Hospital of Kavala, Kavala,
2Α’ Psychiatric Department, University of Athens, Eginitio Hospital, Athens, Greece

Phychiatriki 2015, 26:265–272

The associations of insight into psychosis (i.e., awareness of illness) with clinical variables have 
been examined by a great number of studies. Most of these studies revealed that the level of in-
sight is negatively correlated with psychotic symptoms but positively correlated with depression 
and suicidal ideation. The aim of this study was to test these findings in a Greek sample of patients. 
Forty-three outpatients (30 men and 13 women) with schizophrenia or delusional disorder being 
followed up at the Mental Health Centre of Kavala took part in the study. Patients with bipolar or 
schizoaffective disorder were excluded. Patients’ mean age was 40.7 years and the mean duration 
of illness was 18.67 years. All participants were under treatment and clinically stable at the time 
of the study. We used the Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) for the assessment of 
positive and negative symptoms, the Schedule for the Assessment of Insight-Expanded (SAI-E) to 
assess the insight into psychosis, and the Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS) 
for the evaluation of depression recording separately the score for item 10 as an estimate of sui-
cidal ideation. All the scales used have been adapted to Greek population. We used Spearman rho 
coefficient to assess the strength of correlations between the scales because the distributions of 
some scores were not normal. In order to assess the predictive value of insight for depression and 
suicidal ideation, we used hierarchical linear regression analysis. Correlation coefficients between 
SAI-E and the clinical scales of psychopathology, depression and suicide ideation was statistically 
significant at the p<0.01 level. The correlations between the clinical scales and the three subscales 
of SAI-E were also significant at the aforementioned p level. The regression analysis showed that 
our model of positive and negative psychopathology and insight explained 47.4% of the variance 
of depression and 32.2% of the variance of suicidal ideation. The predictive value of insight was 
critically important, because only after the introduction of the SAI-E score in the analysis our re-
gression models reached statistical significance. Taking into account its limitations regarding the 
sample size and the chronicity of the illness, our study confirms the positive correlation of insight 
with depression and suicidal ideation, offering support to the psychological model of insight.

Key words: Insight, psychosis, depression, symptomatology, suicidal ideation.
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Οι διαταραχές του αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ) αποτελούν αντικείμενο έντονου ενδια-
φέροντος κλινικών και ερευνητών λόγω του υψηλού επιπολασμού (περίπου 1%) στον 
παιδικό πληθυσμό, της σοβαρότητας, και της χρονιότητας που παρουσιάζουν. Η ερευ-
νητική προσπάθεια είναι εντατική τα τελευταία χρόνια με επίκεντρο την πρώιμη διάγνω-

ση, την εξέλιξη της διαταραχής κατά την πρώτη παιδική ηλικία και τη θεραπευτική παρέμβαση. Η 
νεότερη έρευνα έχει δείξει ότι η πλέον αισιόδοξη αντιμετώπιση του αυτισμού προσφέρεται από 
την πρώιμη διάγνωση και εξίσου σημαντικό την πρώιμη και εντατική θεραπευτική παρέμβαση. Η 
αναβολή της διάγνωσης πέραν από τη νηπιακή ηλικία αποτελεί απώλεια πολύτιμου χρόνου. Μέχρι 
πρόσφατα εθεωρείτο ότι έγκυρη διάγνωση μπορούσε να γίνει από την ηλικία των 3 ετών και άνω. 
Νεότερες παρατηρήσεις από την παρακολούθηση παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο για αυτισμό 
λόγω γενετικής επιβάρυνσης (είχαν μεγαλύτερο/η αδελφό/ή με αυτισμό) έχουν δείξει ότι διακρι-
τά χαρακτηριστικά του αυτισμού εμφανίζονται προς το τέλος του πρώτου χρόνου και η διάγνωση 
μπορεί να γίνει με εγκυρότητα μέχρι τη συμπλήρωση του δεύτερου χρόνου. Από άποψη κλινικής 
παρατήρησης σημειώνεται ότι τα πρώιμα σημεία κινδύνου για αυτισμό αφορούν στην κοινωνική 
επικοινωνία (π.χ. μειωμένη ανταπόκριση στο άκουσμα του ονόματος και στην από κοινού προσοχή), 
επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές-κινήσεις του σώματος ή ασυνήθιστη χρήση αντικειμένων (π.χ. 
εντατική οπτική παρατήρηση αντικειμένων και στερεότυπες κινήσεις με χτυπήματα ή στριφογύ-
ρισμα), ασυνήθιστη ρύθμιση του συναισθήματος (μειωμένο θετικό και αυξημένο αρνητικό συναί-
σθημα). Παρατηρείται επίσης εκτροπή σε αναπτυξιακά χαρακτηριστικά όπως η γλώσσα (αντίληψη 
λέξεων και επανάληψη-εκφορά) και κινητικότητα (ιδιαίτερα έλεγχος της στάσης του σώματος-χα-
ρακτηριστική είναι η πτώση της κεφαλής προς τα πίσω όταν το νήπιο κρατείται σε οριζόντια θέση). 
Η μελέτη των διαφόρων απόψεων του ενδοφαινοτύπου σε νήπια σε κίνδυνο για αυτισμό βρίσκεται 
στα αρχικά στάδια της διερεύνησης. Η πρόσφατη έρευνα έχει δείξει ότι ορισμένα νευροβιολογικά 
χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την αποφυγή βλεμματικής επαφής, την υστέρηση στην ανάπτυ-
ξη λεκτικής επικοινωνίας και την αύξηση της περιμέτρου της κεφαλής, δίνουν τη δυνατότητα στον 
κλινικό να παρακολουθήσει ήδη από τη συμπλήρωση του πρώτου χρόνου το παιδί που βρίσκεται σε 

Πρώιμη διάγνωση του αυτισμού:
Φαινότυπος-ενδοφαινότυπος

Σ. Κωτσόπουλος
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Εισαγωγή

Η πρώιμη διάγνωση του αυτισμού και η χωρίς κα-
θυστέρηση έναρξη θεραπευτικής παρέμβασης ανα-
γνωρίζεται ότι αποτελούν ενέργειες που προσφέ-
ρουν την καλύτερη δυνατή πρόγνωση για το παιδί.1,2 
Εντούτοις έγκαιρη διάγνωση προϋποθέτει ικανοποι-
ητική αναγνώριση των πρώιμων κλινικών εκδηλώσε-
ων του αυτισμού.

Τα κλινικά χαρακτηριστικά του συνδρόμου του 
αυτισμού, σύμφωνα με την πρόσφατη ταξινόμηση 
του DSM-5 (2013) (βλέπε Παράρτημα), αποτελούν η 
σοβαρή δυσχέρεια στην κοινωνική επικοινωνία και 
συναλλαγή και οι στερεοτυπίες και οι εμμονές που 
περιορίζουν τις δυνατότητες επιτυχημένης ανταπό-
κρισης και προσαρμογής του ατόμου στις μεταβαλ-
λόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος. Τα ελλείμμα-
τα στην ανάπτυξη της γλώσσας και της κινητικότη-
τας καταχωρούνται επίσης ως χαρακτηριστικά του 
αυτισμού. 

Η πρώιμη διάγνωση είναι συνάρτηση της αναγνώ-
ρισης από τον ειδικό των κλινικών χαρακτηριστικών 
του αυτισμού η οποία δεν είναι πάντα ευχερής στα 
πρώτα στάδια εμφάνισης στο νήπιο. Για τον λόγο αυ-
τόν η κλινική διάγνωση συχνά δεν γίνεται πριν την 
ηλικία των 36 μηνών τότε που οι συμπεριφορές του 
αυτισμού έχουν λάβει τη χαρακτηριστική τους μορ-
φή. Όμως ακόμη και τότε η διάγνωση μπορεί να είναι 
αβέβαιη σε περιπτώσεις που οι κλινικές εκδηλώσεις 
της διαταραχής δεν είναι τυπικές όπως συμβαίνει σε 
αρκετές περιπτώσεις. 

Η διάγνωση του αυτισμού γίνεται συνήθως όταν 
οι γονείς αντιληφθούν ότι το νήπιο υπολείπεται στην 
ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη. Τότε αρχίζει η αναζή-
τηση των ειδικών που θα καθορίσουν τη φύση του 
προβλήματος και θα προσφέρουν ειδική θεραπευτι-

κή παρέμβαση. Η αναζήτηση είναι επείγουσα επειδή 
η απώλεια χρόνου είναι εις βάρος του παιδιού. 

Τα ερωτήματα τα οποία θα επιχειρηθεί να απα-
ντηθούν στην παρούσα ανασκόπηση με τεκμηριω-
μένες παρατηρήσεις μπορούν να συνοψισθούν ως 
εξής: πότε, σε ποιους μήνες παρατηρείται η ανάδυ-
ση και με ποια χαρακτηριστικά του αυτισμού κατά 
την περίοδο της νηπιακής ανάπτυξης; Είναι δυνατή 
με εγκυρότητα η διάγνωση του αυτισμού πριν την 
ηλικία των 36 μηνών; Θα ερευνηθούν επίσης χαρα-
κτηριστικά του ενδοφαινοτύπου του αυτισμού στη 
νηπιακή ηλικία που είναι δυνατόν να προβλέψουν 
την ανάδυση του συνδρόμου και να συμβάλουν 
στην πρώιμη διάγνωση. 

Φαινότυπος

Κλινικές παρατηρήσεις – 
Ανάδυση του φαινοτύπου του αυτισμού

Μέχρι πρόσφατα οι πληροφορίες για τις πρώιμες 
κλινικές εκδηλώσεις του αυτισμού προέρχονταν από 
τις αναμνήσεις γονέων και από βίντεο που οι γονείς 
είχαν κρατήσει από τα πρώτα χρόνια του παιδιού. Οι 
πληροφορίες που συλλέγονταν με τον τρόπο αυτόν 
είχαν περιορισμένη εγκυρότητα. Τελευταίως εντού-
τοις συστηματικές παρατηρήσεις καταχωρούνται με 
έναρξη από τη βρεφική ηλικία μέχρι τους 36 μήνες 
σε παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο να παρουσιά-
σουν αυτισμό σε σύγκριση με παιδιά εκτός κινδύ-
νου, με τυπική ανάπτυξη. Το βρέφος-νήπιο σε κίν-
δυνο για αυτισμό θεωρείται εκείνο με μεγαλύτερο 
αδελφό/ή με αυτισμό. Ο κίνδυνος για το παιδί αυτό 
συνίσταται σε γενετική επιβάρυνση. Η παρατήρηση 
σε μεγάλο δείγμα παιδιών που είχαν μεγαλύτερο σε 
ηλικία αδελφό/ή με αυτισμό έχει δείξει ότι από αυτά 
18,7% μέχρι την ηλικία των 36 μηνών παρουσίασαν 
διαταραχές αυτιστικού φάσματος.3 Παρόμοια απο-
τελέσματα έδειξε και η παρακολούθηση 170 νηπίων 

κίνδυνο για αυτισμό. Σε αντίθεση με την πρόοδο στην κλινική αναγνώριση των πρώιμων σημείων 
του αυτισμού οι προσπάθειες που αφορούν στις αποτελεσματικές πρώιμες θεραπευτικές παρεμβά-
σεις υστερούν. Κάποιες δοκιμασμένες εντούτοις μέθοδοι για παιδιά προσχολικής ηλικίας όπως η 
«Πρώιμη Παρέμβαση» – “Denver Model” που επικεντρώνει το ενδιαφέρον στην οικογένεια, δηλαδή 
στο φυσικό περιβάλλον του παιδιού, μπορούν για τον έμπειρο θεραπευτή να αποτελέσουν αποτελε-
σματικό πλαίσιο παρέμβασης. 

Λέξεις κλειδιά: Αυτισμός, πρώιμη διάγνωση, φαινότυπος, ενδοφαινότυπος.
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σε κίνδυνο για αυτισμό από παραπομπές παιδιών σε 
τρία διαγνωστικά κέντρα του Καναδά. Στην ηλικία 
ήδη των 12 μηνών 19,4% των νηπίων παρουσίασαν 
χαρακτηριστικά φαινοτύπου ευρέως φάσματος αυ-
τισμoύ.4 Στον γενικό πληθυσμό η επίπτωση του αυτι-
σμού κατά συντηρητική εκτίμηση δεν υπερβαίνει το 
1% (DSM-5, 2013).5

Ερώτημα που έχει επιχειρηθεί να απαντηθεί είναι 
αν τα σημεία του αυτισμού είναι παρόντα νωρίς, 
ευθύς μετά τη γέννηση όπως υπέθεσε ο Kanner 
και όπως πιστευόταν μέχρι πρόσφατα, ή εμφανί-
ζονται αργότερα. Οι πρόσφατες παρατηρήσεις δεν 
επιβεβαιώνουν την άποψη ότι τα σημεία του αυτι-
σμού είναι παρόντα κατά τη γέννηση. Μία από τις 
πρώτες παρατηρήσεις σε πρώιμη ηλικία 87 νηπίων 
σε κίνδυνο για αυτισμό με αξιολόγηση στους 6, 14 
και 24 μήνες με την κλίμακα Mullen Scales of Early 
Learning (MSEL) έδειξε ότι τα 24 παιδιά που αργό-
τερα διαγνώσθηκαν με αυτισμό, στην ηλικία των 6 
μηνών δεν παρουσίασαν διαφορές με εκείνα που 
δεν εμφάνισαν αυτισμό ενώ στους 14 μήνες η ίδια 
ομάδα παρουσίασε σημαντικά χαμηλότερη βαθ-
μολογία σε όλες τις κλίμακες εκτός από την οπτική 
αντίληψη. Στους 24 μήνες η ίδια ομάδα σημείωσε 
σημαντικά χαμηλότερη βαθμολογία σε όλες τις κλί-
μακες MSEL συμπεριλαμβανομένων της αδρής και 
λεπτής κινητικότητας.6

Στην περισσότερο εμπεριστατωμένη μέχρι σήμε-
ρα σχετική μελέτη των Ozonoff et al7 αναφέρονται 
παρατηρήσεις σε 25 παιδιά σε κίνδυνο για αυτισμό 
τα οποία ανέπτυξαν αυτισμό, σε σύγκριση με 25 
παιδιά που δεν βρίσκονταν σε κίνδυνο και δεν ανέ-
πτυξαν αυτισμό παρουσιάζοντας τυπική ανάπτυξη. 
Σε κίνδυνο για αυτισμό ήταν τα παιδιά που είχαν με-
γαλύτερο/η αδελφό/ή με αυτισμό. Και οι δύο ομάδες 
παιδιών παρακολουθήθηκαν μέχρι την ηλικία των 36 
μηνών. Η παρατήρηση έγινε κάτω από πειραματικές 
συνθήκες κατά τις οποίες το παιδί βιντεοσκοπήθηκε 
στις ηλικίες 6,12,18,24 και 36 μήνες. Αξιολογήθηκε η 
επικέντρωση της προσοχής στο πρόσωπο, η αντα-
πόκριση στον παρατηρητή, το κοινωνικό χαμόγελο, 
η εκφορά φθόγγων. Στα χαρακτηριστικά αυτά δεν 
υπήρχε διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων παιδιών 
στην ηλικία των 6 μηνών. Σημειώνεται μάλιστα ότι 
τα παιδιά που αργότερα ανέπτυξαν αυτισμό είχαν 
ανταποκριθεί λίγο καλύτερα σε σχέση με εκείνα της 

ομάδας ελέγχου. Σημαντική όμως υποχώρηση παρα-
τηρήθηκε στις εκδηλώσεις κοινωνικής ανταπόκρισης 
στον εξεταστή μετά τους 6 μήνες με απώλεια της ι-
κανότητας βλεμματικής επαφής και του κοινωνικού 
χαμόγελου. Οι διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων 
παιδιών ήταν σημαντικές στους 12 μήνες, και στους 
18 μήνες τα παιδιά με αυτισμό είχαν αναπτύξει όλα τα 
τυπικά χαρακτηριστικά της διαταραχής. Οι ερευνη-
τές παρατηρούν ότι τα σημεία του αυτισμού εμφα-
νίζονται στη διάρκεια του χρόνου με την προοδευ-
τική απώλεια βασικών κοινωνικών συμπεριφορών 
επικοινωνίας. Είναι ενδιαφέρον ότι οι γονείς δεν α-
ντιλήφθηκαν τα πρώιμα σημεία έκπτωσης που είχε 
καταγράψει η έρευνα στην ικανότητα των παιδιών 
για επικοινωνία. Σοβαρή εντούτοις οπισθοδρόμηση 
έχει παρατηρηθεί σε κάποια παιδιά (21,8%, σε μέση 
ηλικία 1,78 χρ) μετά από περίοδο τυπικής ανάπτυξης 
όπως αναφέρεται σε πρόσφατη μετα-ανάλυση επι-
δημιολογικών μελετών.8 

Η διάγνωση αυτισμού που γίνεται στη νηπιακή η-
λικία παρουσιάζει σταθερότητα στον χρόνο όπως 
έδειξε η παρακολούθηση 82 παιδιών με αξιολόγηση 
για πρώτη φορά σε ηλικίες που κυμαίνονταν από 15 
μέχρι 24 μήνες και δεύτερη σε 1 με 2 χρόνια αργότε-
ρα. Η σταθερότητα στη διάγνωση ήταν 100%.9 

Πέραν των τυπικών χαρακτηριστικών του αυτι-
σμού συχνά συνυπάρχουν δυσκολίες ιδιοσυγκρασίας 
(temperament) νηπίων σε κίνδυνο για αυτισμό όπως 
έδειξαν παρατηρήσεις από την καναδική διαχρονική 
μελέτη. Παιδιά που στους 36 μήνες διαγνώσθηκαν 
με αυτισμό είχαν σε μικρότερη ηλικία παρουσιάσει 
χαμηλότερα επίπεδα σε θετικό και υψηλότερο σε 
αρνητικό συναίσθημα και δυσκολία στον έλεγχο της 
προσοχής και της συμπεριφοράς, όπως και χαμηλό-
τερη ευαισθησία σε κοινωνικά μηνύματα επιβράβευ-
σης. Η χαμηλή ευαισθησία σε κοινωνικά μηνύματα 
σχετιζόταν αργότερα με σοβαρότερα σημεία αυτι-
σμού.10 Παρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα παρα-
κολούθησης παιδιών σε κίνδυνο για αυτισμό από 
τους 7 στους 24 μήνες. Τα παιδιά που διαγνώσθηκαν 
με αυτισμό είχαν νωρίτερα παρουσιάσει ευαισθησία 
σε ερεθίσματα χαμηλής έντασης, αυξημένα αρνητικό 
συναίσθημα και μειωμένη ανταπόκριση στη σωματι-
κή επαφή με το μητρικό πρόσωπο ή υποκατάστατο.11 
Προβλήματα ρυθμού επίσης παρατηρήθηκαν, όπως 
κλάμα, δυσκολίες πρόσληψης τροφής και ύπνου σε 
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44% 208 νηπίων πριν διαγνωσθούν με αυτισμό ενώ 
τα παιδιά της ομάδας ελέγχου παρουσίασαν παρό-
μοια προβλήματα σε 16%.12 

Η υστέρηση στην ανάπτυξη της γλώσσας και οι 
δυσκολίες στην κινητικότητα αποτελούν διακριτά 
χαρακτηριστικά των ΔΑΦ κυρίως μετά τον πρώτο 
χρόνο στο παιδί κατά την περίοδο εμφάνισης της 
αυτιστικής διαταραχής. Η οπισθοδρόμηση ή η α-
πουσία στην αντίληψη και στην έκφραση της γλώσ-
σας παρατηρούνται στην πλειονότητα των παιδιών 
ήδη από το δεύτερο έτος.6 Προβλήματα λεπτής και 
αδρής κινητικότητας, αν και δεν κατατάσσονται με-
ταξύ αυτών που θεωρούνται πρωτεύοντα στις ΔΑΦ, 
είναι ενδεικτικά του αυτισμού και σημαντικά από 
άποψη θεραπευτικού χειρισμού. Ένα πρώτο σημείο 
ήδη από τον 6ο μήνα κινητικής ανωριμότητας απο-
τελεί η «πτώση της κεφαλής προς τα πίσω» όταν ο 
εξεταστής σηκώνει το παιδί από την ύπτια θέση. Η 
δυσκολία συντονισμού των κινήσεων γίνεται περισ-
σότερο εμφανής στη δυσχέρεια που παρατηρείται 
στον έλεγχο της στάσης του σώματος (postural 
control).13 Οι κινητικές δυσκολίες είναι επίμονες 
στον χρόνο και εικάζεται ότι σχετίζονται με τις πα-
θολογοανατομικές ανωμαλίες που έχουν παρατη-
ρηθεί στην παρεγκεφαλίδα.14 

Συνοψίζοντας, η Zwaigenbaum15 παρατηρεί ότι τα 
πρώιμα σημεία κινδύνου για αυτισμό αφορούν στην 
κοινωνική επικοινωνία (π.χ. μειωμένη ανταπόκριση 
στο άκουσμα του ονόματος και στην από κοινού 
προσοχή), επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές – κι-
νήσεις του σώματος ή ασυνήθιστη χρήση αντικει-
μένων (π.χ. εντατική οπτική παρατήρηση αντικει-
μένων και κινήσεις όπως χτυπήματα με τα χέρια η 
στριφογύρισμα κάποιου αντικειμένου), ασυνήθιστη 
ρύθμιση του συναισθήματος (μειωμένο θετικό και 
αυξημένο αρνητικό συναίσθημα). Παρατηρείται επί-
σης εκτροπή σε αναπτυξιακά χαρακτηριστικά όπως 
γλώσσα (περιλαμβάνει λέξεις και κινήσεις) και κινητι-
κότητα (ιδιαίτερα έλεγχος της στάσης του σώματος). 

Ενδοφαινότυπος 

Ο ενδοφαινότυπος κατά τους Gottesman & Gould16 
περιλαμβάνει μετρήσιμα στοιχεία που δεν είναι δια-
κριτά με «γυμνό οφθαλμό», αποτελούν συνδετικούς 
κρίκους μεταξύ γονότυπου και κλινικής έκφρασης 
του συνδρόμου και μπορεί να είναι νευροφυσιολο-

γικά, νευροανατομικά, γνωστικά, νευροψυχολογικά, 
ορμονικά και άλλα. Η διερεύνηση του ενδοφαινοτύ-
που μπορεί να προσφέρει πληροφορίες για το βιολο-
γικό υπόστρωμα της διαταραχής και για τις διεργα-
σίες που προηγούνται ή συνοδεύουν την ανάδυση 
του φαινοτύπου του αυτισμού όπως και για το ποιο 
παιδί ανάμεσα σε αυτά που βρίσκονται σε κίνδυνο 
πιθανόν θα αναπτύξει το σύνδρομο, όπως τονίζει η 
Tager-Flusberg.17 

Η αποφυγή «βλεμματικής επαφής» που παρατηρεί-
ται στο νήπιο με ΔΑΦ ήδη από την έναρξη των κλινι-
κών σημείων της διαταραχής, και αποτελεί πρόδρο-
μο σημείο του ελλείμματος στην από κοινού παρα-
τήρηση και στην προσοχή αργότερα, που αποτελούν 
γνωστικά χαρακτηριστικά του αυτισμού, έχει γίνει 
αντικείμενο εντατικής διερεύνησης. Ο ενδοφαινότυ-
πος του πρώιμου αυτού κλινικού χαρακτηριστικού 
εικάζεται ότι μπορεί να προσφέρει σημαντικές πλη-
ροφορίες στην παθολογία του αυτισμού. 

Η αποφυγή βλεμματικής επαφής έχει σχετισθεί με 
την ειδική δυσκολία ατόμων με ΔΑΦ στην επεξεργα-
σία της εικόνας προσώπου. Έχει παρατηρηθεί ότι τα 
άτομα αυτά επεξεργάζονται ταχύτερα την εικόνα α-
ντικειμένων παρά την εικόνα προσώπου.18,19 Σε κλινι-
κά πειράματα ερευνήθηκε το βιολογικό υπόστρωμα 
της αποφυγής βλεμματικής επαφής με τη διερεύνη-
ση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας του δέρματος (au-
tonomic arousal), του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος 
(ΗΕΓ), των προκλητών δυναμικών (ERP), και της μα-
γνητικής (MRI) και της λειτουργικής μαγνητικής το-
μογραφίας (fMRI) του εγκεφάλου. 

Η διεγερσιμότητα του αυτόνομου νευρικού συστή-
ματος μελετήθηκε σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας (8 
με 16 χρονών) με σοβαρότερη μορφή ΔΑΦ και βρέ-
θηκε αυξημένη κατά την προσπάθεια βλεμματικής 
επαφής. Παρόμοια παρατήρηση δεν υπήρξε στα παι-
διά της ομάδας ελέγχου.20 Και άλλη μελέτη διεγερ-
σιμότητας του αυτόνομου νευρικού συστήματος κα-
τέληξε σε παρόμοια συμπεράσματα, σε συνδυασμό 
δε με το ΗΕΓ των μετωπιαίων λοβών οι ερευνητές 
συμπέραναν ότι η δυσκολία στη βλεμματική επαφή 
δεν είναι αποτέλεσμα αρνητικής συγκινησιακής κινη-
τοποίησης αλλά έλλειμμα στη φυσιολογική ανταπό-
κριση στο οπτικό ερέθισμα.21 

Η διερεύνηση της επεξεργασίας εικόνων προσώ-
που από ομάδα 24 νηπίων (ηλικίας 18 με 47 μηνών) 
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με ΔΑΦ με την ανάλυση των προκλητών δυναμι-
κών (ERP), (επίδειξη φωτογραφιών οικείων και μη 
οικείων προσώπων) και σύγκριση με ομάδα 22 
νηπίων τυπικής ανάπτυξης (ηλικίας 12 με 30 μη-
νών) έδειξε ότι τα πρώτα παρουσίαζαν μορφή ERP 
μικρότερης ηλικίας παιδιών με τυπική ανάπτυξη. 
Το εύρημα αυτό ερμηνεύεται ως ένδειξη επιβρά-
δυνσης στην ανάπτυξη της οπτικής αντίληψης στο 
παιδί με ΔΑΦ.18 Σε άλλο πείραμα σε ομάδα νηπίων, 
20 σε κίνδυνο και 20 εκτός κινδύνου για αυτισμό, 
έδειξαν φωτογραφίες προσώπων και αντικειμέ-
νων (παιγνίδια) ενώ καταγράφονταν τα προκλη-
τά δυναμικά. Η ανταπόκριση στην παρατήρηση 
προσώπων σε σχέση με αντικείμενα διέφερε με-
ταξύ παιδιών σε κίνδυνο και εκτός κινδύνου στις 
συχνότητες Ν290 και P400. Παιδιά εκτός κινδύνου 
παρουσίασαν ταχύτερες ανταποκρίσεις σε πρόσω-
πα παρά σε αντικείμενα. Αντίστροφα, παιδιά σε 
κίνδυνο παρουσίασαν ταχύτερη ανταπόκριση σε 
αντικείμενα παρά σε πρόσωπα.19 

Πειραματική μελέτη σε 19 νήπια (ηλικίας 10 μηνών) 
σε κίνδυνο και 17 εκτός κινδύνου για ΔΑΦ έδειξε ότι 
τα πρώτα παρουσίασαν επιβράδυνση στη συχνότη-
τα των προκλητών δυναμικών P400 στις ινιακές πε-
ριοχές κατά την άμεση βλεμματική επαφή. Επιπλέον 
κατά το ίδιο πείραμα η κυματοειδής δραστηριότητα 
γάμμα εμφανίσθηκε με βραδύτητα και ήταν λιγότερο 
σταθερή στη δεξιά κροταφική περιοχή των νηπίων 
σε κίνδυνο για ΔΑΦ.22 Η ίδια ερευνητική ομάδα με-
λέτησε τα προκλητά δυναμικά σε 54 παιδιά σε κίν-
δυνο για αυτισμό και σε 50 ομάδας ελέγχου, από την 
ηλικία των 6–10 μηνών μέχρι τους 36 μήνες οπότε 
17 από την πρώτη ομάδα διαγνώσθηκαν με ΔΑΦ. Τα 
παιδιά σε κίνδυνο για ΔΑΦ συνολικά παρουσίασαν 
την ίδια επιβράδυνση στη συχνότητα P400. Οι συγ-
γραφείς προτείνουν ότι το εύρημα αυτό αποτελεί 
κατά τη νηπιακή ηλικία χαρακτηριστικό κινδύνου 
για ΔΑΦ.23 Παρακολούθηση τους επόμενους μήνες 
και χρόνια των παιδιών του ανωτέρω δείγματος που 
παρουσίασαν αυτισμό και η πιθανή σταθερότητα της 
επιβράδυνσης στη συχνότητα Ρ400 θα αποκτούσε 
σημαντική προγνωστική αξία.

Πρώιμο σημείο του αυτισμού αποτελεί επίσης και 
η υστέρηση στην ανάπτυξη αντίληψης της γλώσ-
σας, ο ενδοφαινότυπος εντούτοις του ελλείμματος 
αυτού δεν είναι γνωστός. Η πλευρίωση στην ανά-

πτυξη της γλώσσας έχει πρόσφατα ερευνηθεί με τη 
χρήση λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας (fMRI) 
σε 40 παιδιά στα οποία είχε διαγνωσθεί αυτισμός σε 
ηλικία 12 με 48 μηνών και σύγκριση με παρόμοιο 
δείγμα παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Τα παιδιά με βε-
βαιωμένη διάγνωση αυτισμού παρουσίασαν στους 
ήχους της ομιλίας ελλειμματική ενεργοποίηση του 
αριστερού ημισφαιρίου και ενεργοποίηση, μη τυπι-
κή, της οπίσθιας περιοχής της άνω έλικας του δεξιού 
κροταφικού λοβού. Το έλλειμμα αυτό έγινε σοβαρό-
τερο στην ηλικία των 3 και 4 ετών των παιδιών με 
αυτισμό.24 Μελέτη με χρήση προκλητών δυναμικών 
διαπίστωσε επίσης έλλειψη τυπικής πλευρίωσης σε 
νήπια ηλικίας 6 με 12 μηνών σε κίνδυνο για αυτισμό. 
Οι συγγραφείς προτείνουν ότι η μη τυπική πλευρίω-
ση στην ομιλία πιθανόν να αποτελεί χαρακτηριστι-
κό του ενδοφαινοτύπου των ήχων της ομιλίας στην 
ομάδα κινδύνου για ΔΑΦ κατά τον πρώτο χρόνο 
του παιδιού.25

Απόκλιση στην ανάπτυξη του εγκεφάλου σε νήπια 
σε κίνδυνο για αυτισμό έχει ερευνηθεί με μαγνητική 
τομογραφία (ΜRI). Από προγενέστερες μελέτες είναι 
γνωστό ότι στο παιδί με αυτισμό η περίμετρος της 
κεφαλής (όγκος του εγκεφάλου) συχνά παρουσιάζει 
αύξηση που συμπίπτει χρονικά με την εμφάνιση των 
κλινικών σημείων της διαταραχής.26 Μετά το 4ο έ-
τος εντούτοις οι ίδιοι ερευνητές έχουν παρατηρήσει 
ότι η περίμετρος της κεφαλής παύει να αυξάνει και 
δεν αποτελεί πλέον διακριτό χαρακτηριστικό του 
αυτισμού.27 Μελέτη της περιμέτρου της κεφαλής σε 
μεγάλο αριθμό από μονοζυγώτες και διζυγώτες δι-
δύμους από τους οποίους μόνον ένας παρουσίαζε 
αυτισμό έδειξε ότι σε αυτούς 20% των αρρένων και 
27% των θηλέων στις ηλικίες 4 έως 18 ετών παρου-
σίασαν «μακροκεφαλία». Αλλά και ο δεύτερος των 
διδύμων, χωρίς αυτισμό, παρουσίασε περίπου στην 
ίδια αναλογία (16% άρρενες και 22% θήλεις) παρό-
μοια «μακροκεφαλία». Οι ερευνητές καταλήγουν ότι 
ο αυξημένος όγκος της κεφαλής/εγκεφάλου αποτε-
λεί χαρακτηριστικό του ενδοφαινοτύπου του αυτι-
σμού χωρίς όμως να αποτελεί απαραίτητο στοιχείο 
του κλινικού συνδρόμου του αυτισμού.28 Η παρακο-
λούθηση 55 νηπίων σε κίνδυνο για αυτισμό και 22 
εκτός κινδύνου με μαγνητική τομογραφία στους 
6–9 μήνες και επανάληψη στους 12–15 και 18–24 
μήνες έδειξε ότι στα δέκα (10) παιδιά που παρουσί-
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ασαν στο μεταξύ ΔΑΦ υπήρχε ήδη από την πρώτη 
τομογραφία στους 6–9 μήνες σημαντικά αυξημένη 
συγκέντρωση εγκεφαλονωτιαίου υγρού στον υπα-
ραχνοειδή χώρο κυρίως στους μετωπιαίους λοβούς. 
Η ποσότητα του υγρού που ανιχνεύθηκε ακόμη και 
στους 6 μήνες σχετίσθηκε αργότερα με τη σοβαρό-
τητα των κλινικών σημείων του αυτισμού. Οι συγ-
γραφείς παρατηρούν ότι αυτή υπήρξε η πρώτη με-
λέτη που έδειξε αύξηση του όγκου του εγκεφάλου 
σε ηλικία κάτω από τα δύο έτη.29

Συνοψίζοντας, η διερεύνηση του ενδοφαινοτύπου 
του αυτισμού αναδεικνύει τρία χαρακτηριστικά κατά 
τη νηπιακή ηλικία που είναι προσιτά σε αντικειμενική 
αξιολόγηση με νευροφυσιολογικά και απεικονιστι-
κά μέσα: αποφυγής βλεμματικής επαφής (προκλητά 
δυναμικά), υστέρησης στην ανάπτυξη λόγου (ΗΕΓ 
και προκλητά δυναμικά), όγκος κεφαλής /εγκεφάλου 
(μαγνητική τομογραφία). 

Συζήτηση

Η ανάδυση του φαινοτύπου, και του ενδοφαινο-
τύπου ορισμένων χαρακτηριστικών του αυτισμού, 
εξετάσθηκαν στην παρούσα ανασκόπηση με επί-
κεντρο τη νηπιακή ηλικία και ειδικότερα σε παιδιά 
που βρίσκονται σε κίνδυνο για αυτισμό. Στο ερώτη-
μα αν τα κλινικά σημεία της διαταραχής ΔΑΦ είναι 
έκδηλα και αν η διάγνωση είναι δυνατή πριν τους 
36 μήνες τα ερευνητικά προγράμματα συγκλίνουν 
ότι ο αυτισμός γίνεται εμφανής στους 12 μήνες και 
η διάγνωση μπορεί να γίνει με εγκυρότητα στους 
24 μήνες (DSM-5). Αναγνωρίζοντας τα νέα δεδομέ-
να η Αμερικανική Παιδιατρική Ακαδημία συνιστά 
εξέταση ρουτίνας (screening) στις ηλικίες 18 με 24 
μήνες30 (Johnson & Myers 2007). Εξάλλου το δια-
γνωστικό σύστημα DSM-5 που αποτελεί σύνοψη 
κλινικής πείρας και ερευνητικής προσπάθειας πολ-
λών ετών αποτελεί χρήσιμο διαγνωστικό οδηγό πα-
ρά τις επιφυλάξεις κάποιων διακεκριμένων κλινικών 
ερευνητών.31,32

Η διερεύνηση του ενδοφαινοτύπου αν και θα 
μπορούσε να περιλάβει ευρύ πεδίο ερευνητικών 
προσπαθειών περιορίσθηκε στα κλινικά χαρακτη-
ριστικά της αποφυγής βλεμματικής επαφής, της υ-
στέρησης στην ανάπτυξη λόγου και στην αύξηση 
του όγκου της κεφαλής (εγκεφάλου). Σημειώνεται 
ότι η αποφυγή βλεμματικής επαφής αποτελεί πρό-

δρομο σημείο στο έλλειμμα της από κοινού παρα-
τήρησης και προσοχής που χαρακτηρίζουν γνωστι-
κά τον αυτισμό. Το ερώτημα εγείρεται αν κάποια 
από τα νέα ευρήματα της έρευνας του ενδοφαινο-
τύπου κατά τη νηπιακή ηλικία είναι δυνατόν να γί-
νουν χρήσιμα εργαλεία στην καθημερινή πρακτική 
όσον αφορά στην πρώιμη διάγνωση π.χ. η επιβρά-
δυνση στα προκλητά δυναμικά του κύματος Ρ400 
στις ινιακές κυρίως περιοχές, η έλλειψη πλευρίω-
σης της γλώσσας στο ΗΕΓ, και η αυξημένη ποσότη-
τα εγκεφαλονωτιαίου υγρού στον υπαραχνοειδή 
χώρο στους μετωπιαίους λοβούς. Το ερώτημα θα 
μπορούσε να απαντηθεί καταφατικά μετά από με-
λέτες που θα επιβεβαίωναν ότι τα νέα ευρήματα εί-
ναι ειδικά για τον αυτισμό και δεν αποτελούν χαρα-
κτηριστικά και άλλων αναπτυξιακών διαταραχών 
(π.χ. ειδική γλωσσική διαταραχή, δυσλεξία, διατα-
ραχή ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητα) 
και αν τα τεχνικά μέσα θα επέτρεπαν χρήση στην 
καθημερινή πρακτική. 

Στο σύνολό τους τα νέα δεδομένα από την έρευνα 
του φαινοτύπου και ενδοφαινοτύπου του αυτισμού 
κατά τη νηπιακή φάση ανάπτυξης δείχνουν την κλι-
νική εικόνα του αυτισμού να αναδύεται στο τέλος 
του πρώτου χρόνου ενώ προηγούνται ή ακολουθούν 
νευροφυσιολογικές εκδηλώσεις οι οποίες δηλώνουν 
μια ευρύτερη συμμετοχή του εγκεφάλου στην ανα-
πτυξιακή εκτροπή. 

Η πρώιμη διάγνωση του αυτισμού είναι χρήσιμη 
από κλινική άποψη γιατί επιτρέπει την πρώιμη πα-
ρέμβαση η οποία εντούτοις, πρέπει να σημειωθεί, 
είναι συμπτωματική και όχι αιτιολογική, είναι μα-
κροχρόνια και αβέβαιη σε αποτελέσματα. Ήτοι η 
πρόοδος στην κατανόηση της δυσλειτουργίας του 
εγκεφάλου επί του παρόντος δεν συνοδεύεται και 
από ανάλογη ανάπτυξη θεραπειών που να στο-
χεύουν τα κύρια μειονεκτήματα της διαταραχής 
στη νηπιακή ηλικία. Από τις συμπεριφοριστικές 
μεθόδους θεραπευτικής παρέμβασης σε χρήση η 
«Πρώιμη Παρέμβαση Denver Model» της Dawson 
και συνεργατών που στοχεύει πρωταρχικά στην οι-
κογένεια προσφέρει χρήσιμα στοιχεία για τον χειρι-
σμό του παιδιού στο φυσικό του περιβάλλον και με 
τρόπους οικείους στους γονείς που είναι δυνατόν να 
εξειδικευθούν και να ενισχυθούν από έμπειρους θε-
ραπευτές.33 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΥΤIΣΜΟΣ (DSM-5), 299.00 (F84.0)

Διαγνωστικά κριτήρια 

Για τη διάγνωση «αυτισμός» πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια A, B, C, D, Ε 

Α. Σταθερό έλλειμμα στην κοινωνική επικοινωνία και συναλλαγή σε όλες τις περιστάσεις, όπως γίνεται φανερό από τα 
ακόλουθα, παρόντα ή σύμφωνα με το ιστορικό: 

 1.  Ελλείμματα στην κοινωνικο-συναισθηματική αμοιβαιότητα: κυμαίνεται, για παράδειγμα, από ασυνήθιστη 
κοινωνική προσέγγιση και αποτυχία στον διάλογο, σε μειωμένο ενδιαφέρον για κοινά ενδιαφέροντα και 
συναισθήματα, σε απουσία πρωτοβουλίας ή ανταπόκρισης σε κοινωνική συναλλαγή. 

 2.  Ελλείμματα στη μη-λεκτική επικοινωνιακή συμπεριφορά που χρησιμοποιείται στην κοινωνική συναλλαγή: κυ-
μαίνεται, για παράδειγμα, από την ελάχιστα συνδυασμένη λεκτική και μη-λεκτική επικοινωνία, σε ανωμα-
λίες στην οπτική επαφή και γλώσσα του σώματος ή ελλείμματα στην κατανόηση χρήσης των χειρονομιών, 
ή την πλήρη απουσία έκφρασης του προσώπου και της μη λεκτικής επικοινωνίας. 

 3.  Ελλείμματα στην ανάπτυξη, διατήρηση, και κατανόηση σχέσεων: κυμαίνεται, για παράδειγμα, από δυσκολίες 
προσαρμογής της συμπεριφοράς που να ταιριάζει στο κοινωνικό περιβάλλον, σε δυσκολίες να λάβει μέ-
ρος σε παιχνίδι που απαιτεί φαντασία ή σε απουσία ενδιαφέροντος να κάμει φίλους, και ενδιαφέροντος 
για συνομηλίκους. 

Β.  Περιορισμένα, επαναλαμβανόμενα σχήματα συμπεριφοράς, ενδιαφερόντων ή δραστηριοτήτων που γίνονται εμ-
φανή τουλάχιστον με δύο από τα ακόλουθα, παρόντα ή σύμφωνα με το ιστορικό: 

 1.  Στερεοτυπικές και επαναλαμβανόμενες κινήσεις, χρήση αντικειμένων ή ομιλίας (όπως απλά κινητικά στερεότυ-
πα, τοποθέτηση παιχνιδιών στη σειρά, στριφογύρισμα αντικειμένων, ηχολαλία, χρήση ιδιοσυγκρασιακών 
φράσεων). 

 2.  Εμμονή στην ομοιότητα, εξαιρετική προσκόλληση σε ρουτίνες ή τελετουργικά σχήματα λεκτικών και μη λεκτι-
κών συμπεριφορών (υπερβολική αναστάτωση σε μικρές αλλαγές, δυσκολίες στις μεταβάσεις από ένα πε-
ριβάλλον σε άλλο, δύσκαμπτο τρόπο σκέψης, στερεοτυπίες χαιρετισμού, επιμονή στην ίδια διαδρομή ή 
φαγητό κάθε ημέρα). 

 3.  Εξαιρετικά περιορισμένα ενδιαφέροντα που συνιστούν ανωμαλία όσον αφορά στην ένταση και τον στόχο 
(όπως έντονη προσκόλληση και ενασχόληση με ασυνήθη αντικείμενα, εξαιρετικώς περιορισμένα ή με εμ-
μονή ενδιαφέροντα).

 4.  Υπέρ – ή – υπό αντίδραση σε αισθητηριακά ερεθίσματα ή ασυνήθη ενδιαφέροντα σε αισθητηριακά ερεθί-
σματα από το περιβάλλον (όπως προφανής αδιαφορία στον πόνο/ζέστη/κρύο, παράδοξη αντίδραση σε 
ειδικούς ήχους ή υφή αντικειμένων, υπερβολική όσφρηση ή άγγιγμα αντικειμένων, εντυπωσιασμός με 
φώτα ή με κίνηση αντικειμένων. 

 Καθορίστε τη σοβαρότητα της κατάστασης την παρούσα στιγμή.

  Η σοβαρότητα βασίζεται στο έλλειμμα στην κοινωνική επικοινωνία και στα περιορισμένα και επαναλαμ-
βανόμενα σχήματα συμπεριφοράς. 

C.  Τα συμπτώματα πρέπει να είναι παρόντα κατά την πρώιμη αναπτυξιακή περίοδο (αλλά μπορεί να μη γίνουν πλή-
ρως φανερά μέχρις ότου οι κοινωνικές απαιτήσεις υπερβούν τις περιορισμένες δυνατότητες του παιδιού ή 
μπορεί να καλύπτονται από στρατηγικές μαθημένες μεταγενέστερα). 

D.  Τα συμπτώματα περιορίζουν συνολικά τη λειτουργικότητα στον κοινωνικό και επαγγελματικό βίο όπως και σε άλ-
λες σημαντικές απόψεις του παρόντος βίου.

Ε.  Οι διαταραχές δεν εξηγούνται καλύτερα ως αποτέλεσμα νοητικής αναπηρίας (νοητική αναπτυξιακή διαταραχή) 
ή συνολικής αναπτυξιακής υστέρησης. Νοητική αναπηρία και διαταραχή αυτιστικού φάσματος συχνά συνυ-
πάρχουν. Προκειμένου να τεθεί διάγνωση συννοσηρότητας διαταραχής αυτιστικού φάσματος και νοητικής 
αναπηρίας, η κοινωνική επικοινωνία πρέπει να βρίσκεται κάτω από την αναμενόμενη σύμφωνα με το γενικό 
αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού. 
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Σημείωση: Σε άτομα με τη διάγνωση στο DSM-IV αυτιστική διαταραχή, διαταραχή Asperger, διάχυτη ανα-
πτυξιακή διαταραχή να δοθεί η διάγνωση διαταραχή αυτιστικού φάσματος. Άτομα με έντονα ελλείμματα στην 
κοινωνική επικοινωνία, των οποίων τα συμπτώματα δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια της διαταραχής αυτι-
στικού φάσματος, θα πρέπει να εκτιμηθούν για κοινωνική (πραγματολογική) διαταραχή της επικοινωνίας. 

Να διευκρινισθεί αν η διάγνωση συνοδεύεται:

Με ή όχι νοητική έκπτωση

Με ή όχι γλωσσική έκπτωση

Αν σχετίζεται με γνωστή ιατρική ή γενετική κατάσταση ή περιβαλλοντικό παράγοντα

Αν σχετίζεται με άλλη νευροαναπτυξιακή, νοητική ή συμπεριφοριστική διαταραχή

Αν σχετίζεται με κατατονία.

Early diagnosis of autism: 
Phenotype-endophenotype

S. Kotsopoulos

Day Centre for Children with Developmental Disorders - EPSYPEA, Messolonghi, Greece

Psychiatriki 2015, 26:273–281

Autism Spectrum Disorders have for some time been the focus of intense interest for clinicians and 
researchers because of the high prevalence of the disorders among children in the community (ap-
proximately 1%), their severity and pervasiveness. Particular attention has been paid to the early 
diagnosis of the disorder and to the intensive therapeutic intervention. Currently the best prognosis 
for autism lays in the early diagnosis and intervention. Postponing the diagnosis and the interven-
tion beyond infancy is considered loss of precious time. The diagnosis of autism, which begins early 
in life, was until recently considered that could be reliability made at the age of 3 years. Recent fol-
low up studies however on children at risk for autism (children who had an older sibling with autism) 
have shown that the clinical signs of autism emerge at the end of the first year and become distinct 
by the end of the second year when the diagnosis can reliably be made. From a clinical perspective 
it is noted that the early clinical signs of risk for autism are related to social communication (e.g. 
limited or absent response when calling his/her name and to joint attention), stereotype behavi-
ours and body movements or unusual handling of objects (e.g. intensive observation of objects 
and stereotype movements of hands and tapping or spinning), incongruent regulation of emotions 
(reduced positive and increased negative emotion). There is also delay in developmental character-
istics such as the language (both receptive and expressive) and motor (particularly in postural con-
trol – characteristic is the drop of the head backwards when the infant is held in horizontal position). 
Studies on various aspects of the endophenotype of certain clinical signs among infants at risk for 
Autism Spectrum Disorders, such as avoidance of eye contact, delay in verbal communication and 
increase of the head circumference, may provide useful information and may assist the clinician on 
follow up in the early diagnosis. Compared to the progress made for an early diagnosis of autism 
there is relatively no equal progress in the early intervention. However, some methods such as the 

‘Early Start Denver Model’ which focuses in the family, which is the natural environment of the child, 
may provide a useful framework for effective work with the child and the family.

Key words: Autism, early diagnosis, phenotype, endophenotype.
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Ο επικλινής πυρήνας είναι το κατώτερο τμήμα του ραβδωτού σώματος και συνδέεται 
κυρίως με το μεταιχμιακό σύστημα. Διαιρείται νευροχημικά και ανοσοϊστοχημικά σε 
κέλυφος εξωτερικά (περιφερικά) και κεντρικό τμήμα εσωτερικά (κεντρικά). Ως κεντρική 
λειτουργικά δομή ανάμεσα στην αμυγδαλή, τα βασικά γάγγλια, τις μεσομεταιχμιακές 

ντοπαμινεργικές περιοχές, τον ραχιαίο έσω θάλαμο και τον προμετωπιαίο φλοιό, ο επικλινής πυ-
ρήνας φαίνεται να παίζει έναν τροποποιητικό ρόλο στη ροή της πληροφορίας από το αμυγδαλο-
ειδές σύμπλεγμα προς τις περιοχές αυτές. Η ντοπαμίνη είναι ένας κύριος νευροδιαβιβαστής στον 
επικλινή και ο πυρήνας αυτός έχει τροποποιητική λειτουργία στο κύκλωμα αμυγδαλή-βασικά γάγ-
γλια-προμετωπιαίος φλοιός. Μαζί με τον προμετωπιαίο φλοιό και την αμυγδαλή, ο επικλινής πυ-
ρήνας αποτελεί τμήμα του εγκεφαλικού κυκλώματος που ρυθμίζει τις λειτουργίες που σχετίζονται 
με την προσπάθεια. Είναι ανατομικά τοποθετημένος κατά μοναδικό τρόπο ώστε να εξυπηρετεί τις 
συγκινησιακές και συμπεριφορικές συνιστώσες του συναισθήματος. Ο επικλινής πυρήνας θεωρεί-
ται ως ο νευρικός διαμεσολαβητής μεταξύ κινήτρων και δράσης, έχοντας έναν ρόλο κλειδί στην 
πρόσληψη τροφής, στη σεξουαλική συμπεριφορά, στη συμπεριφορά με κίνητρο την ανταμοιβή, 
στη σχετιζόμενη με το stress συμπεριφορά και στις ουσιοεξαρτήσεις. Εμπλέκεται σε αρκετές νοη-
τικές, συναισθηματικές και ψυχοκινητικές λειτουργίες, που αλλάζουν σε μερικές περιπτώσεις ψυ-
χοπαθολογίας. Συγκεκριμένα εμπλέκεται σε μερικές από τις πιο συχνές και σοβαρές ψυχιατρικές 
διαταραχές, όπως είναι η κατάθλιψη, η σχιζοφρένεια, η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και άλλες 
αγχώδεις διαταραχές, καθώς και σε καταστάσεις εθισμού και εξαρτήσεων, συμπεριλαμβανομένης 
της χρήσης ναρκωτικών ουσιών, του αλκοολισμού και του καπνίσματος. Ενέχεται επίσης και σε άλ-
λες ψυχιατρικές διαταραχές όπως η διπολική διαταραχή, η διαταραχή διάσπασης της προσοχής/
υπερκινητικότητας και η διαταραχή μετατραυματικού stress. Εξαιτίας των πλούσιων ντοπαμινερ-
γικών προβολών του, ο πυρήνας αυτός έχει αποτελέσει αντικείμενο μελετών, τόσο σε ζώα όσο και 
σε ανθρώπους, που συνδέουν τη δυσλειτουργία του με τη διαταραχή της διαδικασίας της αντα-
μοιβής που παρατηρείται στην κατάθλιψη. Σε αυστηρά επιλεγμένους ασθενείς που πάσχουν από 
φαρμακοανθεκτική κατάθλιψη, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, σύνδρομο Tourette και εξάρτη-
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Εισαγωγή

Ο επικλινής πυρήνας είναι το κατώτερο τμήμα του 
ραβδωτού σώματος και συνδέεται κυρίως με το με-
ταιχμιακό σύστημα.1–3 Παλαιότερα ονομαζόταν λο-
φίδιο του κερκοφόρου πυρήνα επειδή φαίνεται σαν 
προσεκβολή της κεφαλής του κερκοφόρου πυρήνα 
προς τα κάτω και έσω, κοντά στη βάση του διαφα-
νούς διαφράγματος.4 Επίσης ονομαζόταν πυρήνας 
επικλινής του διαφανούς διαφράγματος (nucleus 
accumbens septi), λόγω της θέσης του, αλλά σήμε-
ρα αναγνωρίζεται ως ένα μείζον τμήμα του κοιλια-
κού ραβδωτού σώματος.1,3 Διαιρείται νευροχημικά 
και ανοσοϊστοχημικά σε κέλυφος (shell) εξωτερικά 
(περιφερικά) και κεντρικό τμήμα (core) εσωτερικά 
(κεντρικά).5,6 Οι ακριβείς ανατομικές του συνδέσεις 
στον ανθρώπινο εγκέφαλο δεν είναι ακόμα πλήρως 
καθορισμένες σε όλη τους την έκταση.7

Ως κεντρική λειτουργικά δομή ανάμεσα στην αμυγ-
δαλή, τα βασικά γάγγλια, τις μεσομεταιχμιακές ντο-
παμινεργικές περιοχές, τον ραχιαίο έσω θάλαμο και 
τον προμετωπιαίο φλοιό, ο επικλινής φαίνεται να 
παίζει έναν τροποποιητικό ρόλο στη ροή της πληρο-
φορίας από το αμυγδαλοειδές σύμπλεγμα προς τις 
περιοχές αυτές. Η ντοπαμίνη είναι ένας κύριος νευ-
ροδιαβιβαστής στον επικλινή και ο πυρήνας αυτός έ-
χει τροποποιητική λειτουργία στο κύκλωμα αμυγδα-
λή-βασικά γάγγλια-προμετωπιαίος φλοιός.5

Ο επικλινής πυρήνας θεωρείται ως ο νευρικός δια-
μεσολαβητής μεταξύ κινήτρων και δράσης, έχοντας 
έναν ρόλο κλειδί στην πρόσληψη τροφής, στη σε-
ξουαλική συμπεριφορά, στη συμπεριφορά με κίνη-
τρο την ανταμοιβή (reward), στη σχετιζόμενη με το 

stress συμπεριφορά και στην εξάρτηση από ουσίες. 
Το κέλυφός του φαίνεται να συμπεριφέρεται σαν έ-
νας «ανιχνευτής συμπτώσεων», που μπορεί να ενερ-
γοποιηθεί κατά τη διάρκεια συμπεριφορικών κατα-
στάσεων προσαρμοστικής αξίας, χάρη στις συνδέ-
σεις του με τον προμετωπιαίο φλοιό, την αμυγδαλή 
και τον ιππόκαμπο. Η ενεργοποίηση του κελύφους 
του οδηγεί στην ενίσχυση κινητικών αλληλουχιών 
για συγκεκριμένο σκοπό που διαμεσολαβούνται από 
το κεντρικό τμήμα του και τον προμετωπιαίο φλοιό, 
περιοχές που συνδέονται με το πυραμιδικό και το ε-
ξωπυραμιδικό κινητικό σύστημα. Η ντοπαμίνη που 
απελευθερώνεται εντός του επικλινούς θα μπορούσε 
να δρα ως «νευροσταθεροποιητής» τέτοιων διαδικα-
σιών. Ο επικλινής πυρήνας αποτελείται δηλαδή από 
έναν «ηλεκτροφυσιολογικό ανιχνευτή συμπτώσεων» 
ή κέλυφος που συνδέεται σειριακά με έναν «ρυθμι-
στή κινητικών αλληλουχιών» ή κεντρικό τμήμα, αμ-
φότερα υποστηρίζοντα τον ρόλο του επικλινούς ως 
μεταιχμιο-κινητικού διαμεσολαβητή.8

Μαζί με τον προμετωπιαίο φλοιό και την αμυγδα-
λή, ο επικλινής πυρήνας αποτελεί τμήμα του εγκεφα-
λικού κυκλώματος που ρυθμίζει τις λειτουργίες που 
σχετίζονται με την προσπάθεια. Μελέτες των εγκε-
φαλικών συστημάτων που ρυθμίζουν τις διαδικασίες 
που σχετίζονται με την προσπάθεια μπορεί να έχουν 
εφαρμογές στην κατανόηση της κατάχρησης ουσιών, 
καθώς επίσης και σε διαταραχές σχετιζόμενες με την 
ενεργητικότητα όπως η ψυχοκινητική επιβράδυνση, 
η κόπωση, και η ανεργία (anergia) στην κατάθλιψη. 
Μελέτες του ρόλου της ντοπαμίνης του επικλινούς 
στη συμπεριφορική δραστηριότητα, στις διαδικα-
σίες που σχετίζονται με την προσπάθεια και άλλες 

ση από οπιοειδή ή αλκοόλ, εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια νευροτροποποιητικές παρεμβάσεις 
με στόχο τον επικλινή πυρήνα. Συγκεκριμένα, αμφοτερόπλευρη και ετερόπλευρη (δεξιά) εν τω 
βάθει εγκεφαλική διέγερση του επικλινούς πυρήνα έχει εφαρμοστεί σε ιδεοψυχαναγκαστικούς 
ασθενείς οδηγώντας σε σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων και της ποιότητας ζωής τους. Η 
ίδια επέμβαση έχει συσχετισθεί επίσης με αντικαταθλιπτική και αγχολυτική επίδραση, καθώς και 
βελτίωση της ποιότητας ζωής ασθενών με βαριά ανθεκτική κατάθλιψη. Τέλος, αυτή η ελάχιστα 
επεμβατική στερεοτακτική μέθοδος έχει αποδειχθεί επωφελής για όλες τις φαινοτυπικές συνιστώ-
σες του συνδρόμου Tourette, με σημαντική μείωση των κινητικών εκδηλώσεων του συνδρόμου, 
συμπεριλαμβανομένων των tics.

Λέξεις ευρετηρίου: Επικλινής πυρήνας, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, κατάθλιψη, νευροτροπο-
ποίηση, ψυχιατρικές διαταραχές.
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συμπεριφορικές λειτουργίες, οδηγούν σε μια βαθύ-
τερη κατανόηση των εγκεφαλικών μηχανισμών που 
ρυθμίζουν τις ξεχωριστές πτυχές των κινήτρων και 
επίσης βοηθούν στην ανάδειξη της σχέσης μεταξύ 
διαδικασιών των κινήτρων και της ρύθμισης της δρά-
σης (κίνησης).9

O επικλινής πυρήνας εμπλέκεται σε αρκετές νοητι-
κές, συναισθηματικές και ψυχοκινητικές λειτουργίες, 
που αλλάζουν σε μερικές περιπτώσεις ψυχοπαθο-
λογίας.2 Συγκεκριμένα εμπλέκεται σε μερικές από 
τις πιο συχνές και σοβαρές νευρολογικές και ψυχια-
τρικές διαταραχές, όπως είναι η νόσος Parkinson, η 
κατάθλιψη, η σχιζοφρένεια, η ιδεοψυχαναγκαστική 
διαταραχή (OCD) και άλλες αγχώδεις διαταραχές, 
καθώς και σε καταστάσεις εθισμού και εξαρτήσε-
ων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ναρκωτικών 
ουσιών.2,10–13 Ακολούθως θα αναλυθούν οι σημαντι-
κότερες από τις ψυχιατρικές διαταραχές στις οποίες 
εμπλέκεται ο επικλινής πυρήνας.

Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή

Η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή είναι μια χρονία 
ψυχιατρική διαταραχή που διαταράσσει σοβαρά την 
προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Οι 
ασθενείς υποφέρουν από παλίνδρομες έμμονες ιδέ-
ες και ανεξέλεγκτες καταναγκαστικές αντιδράσεις, 
όπως επαναλαμβανόμενες συμπεριφορικές ή νοητι-
κές δραστηριότητες που συμβαίνουν ως αντίδραση 
σε μια εμμονή. Η διαταραχή αυτή εμφανίζει συχνά 
συννοσηρότητα με άλλες αγχώδεις και καταθλιπτι-
κές διαταραχές. Χαρακτηριστικά αμφοτέρων είναι η 
χρονιότητα και η δυσκολία στην αντιμετώπιση.5

Στα 1960, οι Leksell & Talairach εισήγαγαν την πρό-
σθια καψοτομή (anterior capsulotomy) ως θεραπευ-
τικό μέσο για τη σοβαρή ιδεοψυχαναγκαστική διατα-
ραχή και τις αγχώδεις διαταραχές.5 Η νευροχειρουρ-
γική παρέμβαση έχει ένδειξη για μια υποκατηγορία 
ασθενών στους οποίους καμία άλλη συμβατική θε-
ραπεία δεν είναι ικανοποιητική. Όλες οι χειρουργι-
κές επεμβάσεις προσπαθούν να τροποποιήσουν τη 
δραστηριότητα του ραχιαίου-έξω μετωπιαίου φλοι-
ού, του κογχομετωπιαίου φλοιού και του φλοιού της 
έλικας του προσαγωγίου, καθώς και τις αλληλεπιδρά-
σεις αυτών με τα βασικά γάγγλια και τον θάλαμο.14 
Σήμερα, οι κυριότερες χειρουργικές επιλογές κατά-
λυσης με στερεοτακτικό πλαίσιο (frame-based) είναι 
η προσαγωγιοτομή (cingulotomy), η πρόσθια καψο-

τομή, η μεταιχμιακή λευκοτομή (limbic leucotomy) 
και η υποκερκοφόρος δεσμιδοτομή (subcaudate 
tractotomy). Η δημιουργία υποκερκοφόρου τοπικής 
καταστροφής ινών θα μπορούσε εμμέσως να διορ-
θώνει τη δυσλειτουργία του επικλινούς πυρήνα.14

Οι Meyerson et al (1998) και οι Sturm et al (2003) 
συμφωνούν ότι, στην εφαρμογή της πρόσθιας κα-
ψοτομής σε ασθενείς με ιδεοψυχαναγκαστική διατα-
ραχή και αγχώδεις διαταραχές, η πρόκληση βλάβης 
(lesioning) στο κοιλιακό-ουραίο τμήμα της έσω κά-
ψας είναι αποφασιστικής σημασίας για την επιτυχή 
θεραπεία. Παρόμοιο συμπέρασμα αναφέρεται και 
από τους Rasmussen & Greenberg (2002) για τη γ-
καψοτομή (gamma-capsulotomy). Η θερμοπηξία και 
η νέκρωση με ακτινοβολία στο κοιλιακό άκρο τής 
έσω κάψας είναι πιθανό να επηρεάζουν επίσης τον 
επικλινή πυρήνα, συμπεριλαμβανομένου του κελύ-
φους του.5

Το 1999 οι Nuttin & Cosyns αντικατέστησαν τις 
μη αναστρέψιμες τεχνικές πρόκλησης βλάβης με τη 
διέγερση σε υψηλές συχνότητες η οποία έχει ανα-
σταλτικό αποτέλεσμα, πλήρως, όμως, αναστρέψιμο. 
Συγκεκριμένα εφάρμοσαν αμφοτερόπλευρη εν τω 
βάθει εγκεφαλική διέγερση (DBS) του προσθίου σκέ-
λους της έσω κάψας επιτυγχάνοντας σημαντική βελ-
τίωση των ιδεοψυχαναγκαστικών συμπτωμάτων σε 
τέσσερεις ασθενείς.5,15 Το γεγονός ότι ο κατώτερος 
πόλος του ηλεκτροδίου τοποθετήθηκε στο κοιλιακό 
άκρο της έσω κάψας, που εφάπτεται με τον επικλινή 
πυρήνα, καθώς και το υψηλό εύρος διέγερσης, κα-
θιστούν πολύ πιθανή τη λειτουργική αναστολή της 
δραστηριότητας του επικλινούς πυρήνα.5

Οι Sturm et al (2003) αναφέρουν ότι τα επωφελή 
κλινικά αποτελέσματα της πρόσθιας καψοτομής θα 
μπορούσαν κάλλιστα να προέρχονται από αναστολή 
του κυκλώματος αμυγδαλοειδές σύμπλεγμα-βασικά 
γάγγλια-προμετωπιαίος φλοιός στο επίπεδο του κε-
λύφους του επικλινούς πυρήνα και όχι από αποκλει-
σμό δεματίων ινών στην έσω κάψα, σημειώνοντας 
ότι όλες οι περιοχές αυτού του κυκλώματος εμπλέκο-
νται στην παθολογική φυσιολογία των αγχωδών δια-
ταραχών και της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής.5

Οι ερευνητές αυτοί εφάρμοσαν εν τω βάθει εγκε-
φαλική διέγερση στο κέλυφος του επικλινούς πυρή-
να και στο κοιλιακό τμήμα του προσθίου σκέλους 
της έσω κάψας δεξιά, σε τέσσερεις ασθενείς που υπέ-
φεραν από σοβαρές αγχώδεις διαταραχές και ιδεο-
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ψυχαναγκαστική διαταραχή. Αναρωτήθηκαν αν μια 
δυσλειτουργία του επικλινούς πυρήνα, που οδηγεί 
σε ανικανότητα κατάλληλης τροποποίησης του κυ-
κλώματος αμυγδαλή-βασικά γάγγλια-προμετωπιαί-
ος φλοιός, θα μπορούσε να βρίσκεται στην πηγή των 
αγχωδών διαταραχών και της ιδεοψυχαναγκαστικής 
διαταραχής.5

Παρότι δεν είναι ακόμη γνωστά τα μακροπρόθε-
σμα αποτελέσματα της εφαρμογής εν τω βάθει εγκε-
φαλικής διέγερσης σε μεγάλες σειρές ασθενών με 
ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, εντούτοις τα μέχρι 
σήμερα δεδομένα από μικρές σειρές ασθενών φαί-
νονται να είναι ενθαρρυντικά.14 Οι Greenberg et al 
(2006) περιέγραψαν μια σειρά δέκα ασθενών με βα-
ριά φαρμακοανθεκτική ιδεοψυχαναγκαστική διατα-
ραχή που υποβλήθηκαν σε εν τω βάθει εγκεφαλική 
διέγερση της κοιλιακής έσω κάψας και του κοιλιακού 
ραβδωτού σώματος.16 Ο κατώτερος πόλος του ηλεκ-
τροδίου ήταν τοποθετημένος στο ουραίο τμήμα του 
επικλινούς πυρήνα. Οι οκτώ εκ των ασθενών είχαν 
παρακολουθηθεί ήδη επί τρία χρόνια μετεγχειρη-
τικώς και παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση των 
συμπτωμάτων και της ποιότητας ζωής των ασθενών. 
Για πρώτη φορά στην παγκόσμια βιβλιογραφία μια 
μελέτη έδειξε ενθαρρυντικά μακροπρόθεσμα αποτε-
λέσματα τής εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης σε 
ασθενείς με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή.16

Επιπλέον, οι Huff et al (2010) εφάρμοσαν μονό-
πλευρη, αντί για αμφοτερόπλευρη, εν τω βάθει δι-
έγερση του επικλινούς πυρήνα σε ασθενείς με αν-
θεκτική μορφή ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής. 
Σημείωσαν ότι η διέγερση του δεξιού επικλινούς είχε 
καλύτερα αποτελέσματα ενώ η αμφοτερόπλευρη δι-
έγερση δεν παρείχε κάποιο επιπλέον όφελος.17

Τέλος, η μεγαλύτερη, μέχρι σήμερα, δημοσιευμένη 
σειρά ιδεοψυχαναγκαστικών ασθενών που υποβλή-
θηκαν σε εν τω βάθει διέγερση του επικλινούς προ-
έρχεται από τους Greenberg et al (2010) και αφορά 
σε 26 ασθενείς στις ΗΠΑ και στο Βέλγιο,18 ενώ η με-
γαλύτερη σειρά παρόμοια χειρουργημένων ασθενών 
σε ένα μόνο κράτος προέρχεται από τους Denys et 
al (2011) στην Ολλανδία, που δημοσίευσαν δεδομένα 
16 ασθενών.19

Κατάθλιψη

Η χρονία κατάθλιψη είναι μια από τις σοβαρότερες 
ψυχιατρικές διαταραχές και αποτελεί παγκοσμίως την 
πρώτη αιτία αναπηρίας (disability) υπολογιζόμενη σε 
έτη ζωής με αναπηρία (Years Lived with Disability), 
σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης 
Υγείας (World Health Organization, WHO). Αν και η 
φαρμακολογική αντιμετώπιση της κατάθλιψης έχει 
ουσιωδώς προοδεύσει τα τελευταία χρόνια, υπάρ-
χουν ακόμα ασθενείς που δεν ωφελούνται από τη 
φαρμακοθεραπεία.20

Προκειμένου να βρεθούν επαρκή μέσα αντιμε-
τώπισης των ασθενών αυτών έχουν γίνει προσπά-
θειες βελτίωσης των μη φαρμακολογικών μεθό-
δων ψυχιατρικής αντιμετώπισης. Οι σωματικές μη 
φαρμακολογικές βιολογικές μέθοδοι αντιμετώπι-
σης των ανθεκτικών στη θεραπεία καταθλιπτικών 
ασθε νών περιλαμβάνουν την ηλεκτροσπασμοθε-
ραπεία (Electroconvulsive Therapy, ECT), τη διακρα-
νιακή μαγνητική διέγερση (Transcranial Magnetic 
Stimulation), τη διέγερση του πνευμονογαστρικού 
νεύρου (Vagus Nerve Stimulation), τις ψυχοχειρουρ-
γικές μεθόδους και, τα τελευταία χρόνια, την εν τω 
βάθει εγκεφαλική διέγερση.20

Όλες αυτές οι μέθοδοι βασίζονται στη θεωρία ότι 
κατεστραμμένα εγκεφαλικά κυκλώματα, που θε-
ωρούνται ότι ενέχονται αιτιολογικά στην παθοφυ-
σιολογία της ενδογενούς ή μείζονος κατάθλιψης, 
μπορούν να στοχευθούν εκλεκτικά. Για παράδειγμα 
η δραστηριότητα περιοχών όπως ο προμετωπιαίος 
φλοιός και το μεταιχμιακό σύστημα, που διασυνδέ-
ονται από ρυθμιστικά κυκλώματα ή αγκύλες ανα-
τροφοδότησης (feedback loops), ρυθμίζεται από τις 
αναφερθείσες μεθόδους προκειμένου να βελτιωθεί 
η μεταξύ τους επικοινωνία.20 Οι ψυχοχειρουργικές 
παρεμβάσεις σε αυτά τα κυκλώματα βελτιώνουν τα 
κλινικά συμπτώματα κατάθλιψης και συμπεριφορι-
κών αλλαγών σε αντίστοιχα ζωικά πρότυπα, προ-
τείνοντας τη θεραπευτική αποτελεσματικότητα των 
χειρουργικών μέσων. Αυτές οι μέθοδοι έχουν επίσης 
οδηγήσει σε μια βαθύτερη γνώση των παθοφυσιολο-
γικών μηχανισμών της κατάθλιψης.20

Ο επικλινής πυρήνας είναι ανατομικά τοποθετη-
μένος κατά μοναδικό τρόπο ώστε να εξυπηρετεί τις 
συγκινησιακές και συμπεριφορικές συνιστώσες του 
συναισθήματος. Σε ζωικά πρότυπα η διέγερση του 
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επικλινούς επάγει ηδονικά στοιχεία με αποτέλεσμα 
αυξημένη εξερευνητική συμπεριφορά και πρόσλη-
ψη τροφής, ενώ τα πειραματόζωα μαθαίνουν εύκολα 
διαδικασίες που σχετίζονται με αύξηση της συχνό-
τητας των ηλεκτρικών παλμών που φτάνουν στον 
επικλινή πυρήνα. Εξαιτίας των πλούσιων ντοπαμινερ-
γικών προβολών του, ο πυρήνας αυτός έχει αποτε-
λέσει αντικείμενο μελετών, τόσο σε ζώα όσο και σε 
ανθρώπους, που συνδέουν τη δυσλειτουργία του με 
τη διαταραχή της διαδικασίας της ανταμοιβής που 
παρατηρείται στην κατάθλιψη.21 Επίσης, νευρωνικές 
μορφολογικές αλλαγές στον επικλινή έχουν παρατη-
ρηθεί σε μοντέλο καταθλιπτικών συμπεριφορών σε 
αρουραίους.22

Ο επικλινής πυρήνας εμπλέκεται λοιπόν στην πα-
θοφυσιολογία της κατάθλιψης και μάλιστα αποτε-
λεί στόχο εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης (κατά 
ώσεις με ρυθμιζόμενο διεγέρτη) για επιλεγμένους 
ασθενείς που υποφέρουν από φαρμακοανθεκτική 
κατάθλιψη.23 Η εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση 
του επικλινούς πυρήνα έχει συσχετιστεί με αντικα-
ταθλιπτική και αγχολυτική επίδραση σε μικρό δείγμα 
ασθενών με κατάθλιψη ανθιστάμενη στη θεραπεία 
(treatment-resistant depression) που παρακολουθή-
θηκαν επί ένα έτος μετεγχειρητικά.24

Οι Bewernick et al (2012) από τη Γερμανία ανέφεραν 
μακροπρόθεσμα αποτελέσματα αμφοτερόπλευρης 
εν τω βάθει διέγερσης του επικλινούς σε ασθενείς με 
κατάθλιψη ανθιστάμενη στη θεραπεία. Περιέγραψαν 
δεδομένα από 11 ασθενείς που παρακολουθήθηκαν 
επί τέσσερα έτη μετεγχειρητικώς. Τόσο η κατάθλιψη 
όσο και το άγχος μειώθηκαν σημαντικά στο σύνολο 
των ασθενών, ήδη από τον πρώτο μήνα διέγερσης. 
Επίσης σε όλους παρατηρήθηκε βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής.24 Οι πέντε από αυτούς κρίθηκαν ως 
ανταποκριθέντες στη θεραπεία κατά την εκτίμησή 
τους έναν χρόνο μετά την επέμβαση και παρέμειναν 
έτσι κατά την επανεκτίμησή τους στην τετραετία. Για 
πρώτη φορά στη βιβλιογραφία υπήρξαν δεδομένα 
που υποστήριζαν ότι η διέγερση του επικλινούς έχει 
μια σταθερή αντικαταθλιπτική και αγχολυτική επί-
δραση και οδηγεί σε βελτίωση της ποιότητας ζωής 
ασθενών με βαριά ανθεκτική κατάθλιψη.24

Τέλος, η μεγαλύτερη, μέχρι σήμερα, δημοσιευμένη 
σειρά καταθλιπτικών ασθενών που υποβλήθηκαν σε 
εν τω βάθει διέγερση του επικλινούς προέρχεται από 
τους Malone et al (2009) και αφορά σε 15 ασθενείς 

στις ΗΠΑ.25 Η επέμβαση ήταν σε όλους τους ασθενείς 
αμφοτερόπλευρη. Το 40% των ασθενών κρίθηκαν ως 
ανταποκριθέντες στη θεραπεία έξι μήνες μετά την ε-
πέμβαση και το ποσοστό ανήλθε σε 53,3% κατά την 
τελευταία επανεκτίμησή τους, η οποία για μερικούς 
υπερέβαινε την τετραετία. Οι ερευνητές αυτοί, με 
βάση τα αποτελέσματά τους, πρότειναν ότι η εν τω 
βάθει εγκεφαλική διέγερση της κοιλιακής έσω κάψας 
και του κοιλιακού ραβδωτού σώματος είναι μια πολ-
λά υποσχόμενη μέθοδος για την αντιμετώπιση της 
ανθεκτικής μείζονος κατάθλιψης.25

Σύνδρομο Tourette

Το σύνδρομο Tourette (Gilles de la Tourette) είναι 
μια χρονία νευροψυχιατρική διαταραχή με τυπική 
έναρξη στην παιδική ηλικία, που χαρακτηρίζεται από 
τη χρονία εκδήλωση tics.26,27 Τα tics είναι ακούσιες, 
επαναλαμβανόμενες μυικές συσπάσεις (κινητικά tics) 
ή ήχοι (φωνητικά tics). Μπορεί να είναι αιφνίδιας έ-
ναρξης, ταχέα και σύντομα (κλονικά tics) ή βραδέα 
και παρατεταμένα (δυστονικά ή τονικά tics). Τα κι-
νητικά πρότυπα των tics μπορεί να περιλαμβάνουν 
μεμονωμένους μυς ή μικρές ομάδες μυών (απλά tics) 
ή περισσότερους μυς που παράγουν πιο περίπλοκες 
κινήσεις, οι οποίες μπορεί να μιμούνται εκούσιες κι-
νήσεις (σύνθετα tics).26

Το σύνδρομο Tourette σχετίζεται στενά με το φά-
σμα των ιδεοψυχαναγκαστικών διαταραχών. Ως πα-
θοφυσιολογικός μηχανισμός για το σύνδρομο αυτό 
έχει προταθεί η διαταραχή ρύθμισης του κοιλιακού 
ραβδωτού σώματος εντός των φλοιο-ραβδωτο-ω-
χρο-θαλαμο-φλοιωδών κυκλωμάτων.28 Πιστεύεται 
ευρέως ότι διαταραχές στη νευροδιαβίβαση της ντο-
παμίνης παίζουν έναν θεμελιώδη ρόλο στην παθογέ-
νεια του συνδρόμου Tourette.26,28

Αρκετές μελέτες έχουν προτείνει ότι τα συμπτώμα-
τα του συνδρόμου προκύπτουν από διαταραγμένη 
ρύθμιση των μεταιχμιακών-ραβδωτών κυκλωμάτων 
και των κυκλωμάτων που συνδέουν τον κογχομε-
τωπιαίο φλοιό με τους έσω θαλαμικούς πυρήνες. Το 
πρόσθιο σκέλος τής έσω κάψας εξυπηρετεί κυκλώ-
ματα του μεταιχμιακού συστήματος και περιέχει αμ-
φίδρομες μετωποθαλαμικές και μετωποραβδωτές 
συνδέσεις σημαντικές σε κινητικές, νοητικές και συ-
ναισθηματικές λειτουργίες.29
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H εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση του επικλινούς 
πυρήνα και της έσω κάψας έχει πρόσφατα αποδει-
χθεί επωφελής για όλες τις φαινοτυπικές συνιστώσες 
του συνδρόμου Tourette. Έχει αναφερθεί σημαντική 
μείωση των κινητικών εκδηλώσεων του συνδρόμου 
και των tics.26,28 Έχει προταθεί ένα παθοφυσιολογικό 
μοντέλο για το σύνδρομο Tourette με βάση το οποίο 
εξωτερικά και εσωτερικά συμβάντα που συμβαίνουν 
κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του νευρικού συ-
στήματος επάγουν ρυθμιστικές αλλαγές στον επικλι-
νή πυρήνα.26

Οι Flaherty et al (2005) ανέφεραν την εφαρμογή 
αμφοτερόπλευρης εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερ-
σης του προσθίου σκέλους της έσω κάψας σε μια 
37χρονη γυναίκα με σύνδρομο Tourette. Τα συμ-
πτώματά της περιελάμβαναν βίαια οπισθοτονικά 
τινάγματα της κεφαλής και κινήσεις των βραχιόνων. 
Είχε επίσης συχνά φωνητικά tics, τα οποία περιελάμ-
βαναν γρυλίσματα. Τα εμφυτευμένα ηλεκτρόδια κα-
τέληγαν στο όριο του επικλινούς πυρήνα προκειμέ-
νου να διεγείρουν αμφότερα το πρόσθιο σκέλος της 
έσω κάψας και το κοιλιακό ραβδωτό σώμα. Η συχνό-
τητα και η βαρύτητα των tics μειώθηκε κατά 45%, και 
η ικανότητα της ασθενούς να καταστέλλει τα tics της 
αυξήθηκε.29

Με βάση τις παρατηρήσεις τους υποστήριξαν ότι 
διέγερση των ανώτερων πόλων του ηλεκτροδίου, 
που ήταν τοποθετημένοι στο πρόσθιο σκέλος της έ-
σω κάψας, θα μπορούσε να έχει μια ευθεία επίδραση 
στις μεταιχμιακές προβολές που εμπλέκονται στη δι-
άθεση και στο άγχος, ενώ διέγερση των κατώτερων 
πόλων του ηλεκτροδίου, που ήταν τοποθετημένοι 
στα όρια του επικλινούς πυρήνα, θα μπορούσε να δι-
ακόπτει τα σήματα που είναι γνωστό ότι εμπλέκονται 
στην ευχαρίστηση και στην προσανατολισμένη στην 
επίτευξη συγκεκριμένου σκοπού (goal-oriented) 
συμπεριφορά.29 Επίσης πρότειναν ότι η υψηλής συ-
χνότητας διέγερση των δεματίων του προσθίου 
σκέλους της έσω κάψας μπορεί να προκαλέσει απο-
τέλεσμα παρόμοιο με τις βλάβες κατάλυσης (ablative 
lesions).29

Οι Kuhn et al (2008) ανέφεραν αμφοτερόπλευρη 
εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση του επικλινούς 
και της έσω κάψας σε άνδρα ασθενή με σύνδρομο 
Tourette. Βίωνε ένα ευρύ φάσμα αυξημένης συχνό-
τητας απλών (μορφασμοί προσώπου, βλεφαρισμοί, 
«βαρύ» βάδισμα) και σύνθετων κινητικών (συμπερι-

λαμβανομένης της κοπροπραξίας και του αγγίγματος 
των άλλων) και φωνητικών tics («καθάρισμα» του 
λαιμού, βήχας) και ιδεοψυχαναγκαστικών συμπτω-
μάτων,28 που σχεδόν πάντα συνοδεύουν αυτό το 
σύνδρομο.27 Το όφελος ήταν μια μείωση των tics της 
τάξης του 50%.28

Δεν υπάρχει μέχρι σήμερα καμία δημοσιευμένη 
σειρά χειρουργημένων στον επικλινή ασθενών με 
σύνδρομο Tourette. Όλες οι αναφορές αφορούν σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις. Οι Servello et al (2009) 
από την Ιταλία περιέγραψαν αποτελέσματα εν τω βά-
θει διέγερσης του επικλινούς από τέσσερεις ασθενείς 
με αυτό το σύνδρομο, που είχαν όμως συνοδό ιδεο-
ψυχαναγκαστική διαταραχή.30

Εθισμός-εξαρτήσεις

Ο εθισμός ή ουσιοεξάρτηση είναι μια ψυχιατρική 
διαταραχή με μεγάλη συχνότητα στον γενικό πλη-
θυσμό. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες σχετικά 
με τις νευροβιολογικές συνιστώσες του εθισμού. 
Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί σε μοντέλα διαταραγ-
μένης ρύθμισης του συστήματος της ανταμοιβής και 
του συστήματος ανασταλτικού ελέγχου εντός των ο-
δών φλοιού-βασικών γαγγλίων και των θαλαμοφλοι-
ωδών οδών.31

Οι φυσικές διεργασίες και τα τεχνητά χημικά ερε-
θίσματα που προκαλούν ευχαρίστηση, δρουν στις 
ίδιες περιοχές, αλλά ενώ οι φυσικές διεργασίες ελέγ-
χονται από μηχανισμούς ανατροφοδότησης που ε-
νεργοποιούν κέντρα αποστροφής, δεν υφίστανται 
τέτοιοι περιορισμοί για τις αντιδράσεις στα τεχνητά 
ερεθίσματα. Υπάρχουν αρκετές ομάδες ουσιών που 
ενεργοποιούν το σύστημα της ανταμοιβής και μπο-
ρεί να προκαλέσουν εθισμό, ο οποίος στους ανθρώ-
πους είναι μια χρονία, υποτροπιάζουσα ασθένεια που 
χαρακτηρίζεται από απόλυτη κυριαρχία της συμπε-
ριφοράς αναζήτησης των ουσιών αυτών.32

Οι Luigjes et al (2012) παρουσίασαν πρόσφατα μια 
αναλυτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά 
με τους δυνητικούς στόχους εν τω βάθει εγκεφαλικής 
διέγερσης για τη θεραπεία του εθισμού. Πρότειναν 
ότι ο επικλινής πυρήνας είναι σήμερα ο πιο πολλά 
υποσχόμενος στόχος εν τω βάθει διέγερσης για την 
αντιμετώπιση ασθενών με μορφές εθισμού που ανθί-
στανται στις άλλες θεραπείες.33
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Ναρκωτικά

Η εξάρτηση από ναρκωτικές ουσίες μπορεί να θεω-
ρηθεί διαταραχή του συστήματος ανταμοιβής του 
εγκεφάλου. Αυτό το σύστημα, το οποίο σχετίζεται 
στενά με το σύστημα δημιουργίας των συναισθη-
μάτων, εντοπίζεται κυρίως στις μεταιχμιακές δομές 
του εγκεφάλου. Η ύπαρξή του αποδείχθηκε με την 
ανακάλυψη των «κέντρων ευχαρίστησης». Παρότι η 
ντοπαμίνη είναι ο κύριος νευροδιαβιβαστής που εμ-
πλέκεται στην ανταμοιβή, άλλες μονοαμίνες όπως 
η ακετυλοχολίνη μπορούν επίσης να συμμετέχουν. 
Αρκετές από τις δομές-στόχους των ντοπαμινεργι-
κών νευρώνων της κοιλιακής καλύπτρας (επικλινής 
πυρήνας, αμυγδαλή, προμετωπιαίος φλοιός, άλλες 
δομές του προσθίου εγκεφάλου) μπορεί να ενέχο-
νται ειδικά στην ευχαρίστηση που προκαλείται από 
διάφορες ουσίες.32

Η έντονη επιθυμία που επάγεται από τις εξαρτησι-
ογόνες ουσίες αναστέλλει την εκδήλωση άλλων συ-
μπεριφορών. Η προσαρμογή ενός οργανισμού σε μια 
χρόνια λήψη ναρκωτικών περιλαμβάνει την ανάπτυ-
ξη προσαρμοστικών αλλαγών, ευαισθητοποίησης 
και ανοχής. Πιστεύεται ότι το χάσμα ανάμεσα στην 
ανάπτυξη ευαισθητοποίησης για την ανταποδοτική 
αξία της ουσίας και στην ανοχή στην ανταμοιβή που 
επάγεται από την κατανάλωσή της, αποτελεί το υπό-
στρωμα του βίαιου κύκλου γεγονότων που οδηγούν 
στην ουσιοεξάρτηση. Η ευαλωτότητα στον εθισμό 
εξαρτάται από περιβαλλοντικούς και γενετικούς πα-
ράγοντες.32

Οι Robbins et al (2008) μελέτησαν τον εθισμό σε 
ναρκωτικές ουσίες και συγκεκριμένα την υπόθεση 
ότι η κατάχρηση ναρκωτικών αλληλεπιδρά με δια-
κριτές εγκεφαλικές δομές που εμπλέκονται στα συ-
στήματα της μνήμης. Εκτός από την αμυγδαλή και 
τον ιππόκαμπο, οι δομές αυτές περιλαμβάνουν τον 
επικλινή πυρήνα και το ουραίο τμήμα του ραβδωτού 
σώματος.34

Νωρίτερα οι Parsons et al (1996) είχαν αναφέρει 
ότι τα συμπτώματα στέρησης των εξαρτημένων α-
πό κοκαΐνη ανθρώπων πιστεύεται ότι σχετίζονται 
με σεροτονινεργική δυσλειτουργία. Σημείωσαν δε, 
με βάση τα αποτελέσματά τους, ότι η συγκέντρωση 
της εξωκυττάριας σεροτονίνης είναι σημαντικά μειω-
μένη στον επικλινή πυρήνα κατά τη διάρκεια στέ-
ρησης της κοκαΐνης. Η βαρύτητα αυτής της μείωσης 

εξαρτάται από τον χρόνο της προηγηθείσας χρήσης 
της ουσίας αυτής.35 Επίσης έχει βρεθεί αύξηση του 
μεγέθους του επικλινούς πυρήνα σε νεότερους εξαρ-
τημένους από μεθαμφεταμίνη οροθετικούς (HIV) α-
σθενείς.36

Η πρόσφατη μελέτη των Zhao et al (2012), από το 
νευροχειρουργικό κέντρο της Κίνας που πέρασε στην 
κλινική πράξη τη στερεοτακτική κατάλυση (ablation) 
του επικλινούς πυρήνα, περιγράφει τη μεγαλύτερη 
μέχρι σήμερα δημοσιευμένη σειρά εξαρτημένων α-
σθενών που χειρουργήθηκαν στον επικλινή. Αφορά 
σε 78 ασθενείς εθισμένους σε οπιοειδή που υποβλή-
θηκαν στη στερεοτακτική αυτή επέμβαση για την α-
ντιμετώπιση του εθισμού τους.37

Οι Zhou et al (2011) επίσης από την Κίνα δημοσίευ-
σαν πρόσφατα τη μοναδική μέχρι σήμερα αναφορά 
εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης του επικλινούς 
πυρήνα για τη θεραπεία ασθενούς εξαρτημένου α-
πό οπιοειδή, συγκεκριμένα ηρωίνη. Σύμφωνα με το 
αποτέλεσμα που περιγράφουν, ο ασθενής απεξαρ-
τήθηκε χωρίς κάποια συμπληρωματική θεραπεία 
για την εξάρτησή του και κατά την εξαετή μετεγχει-
ρητική του παρακολούθηση δεν παρουσίασε υπο-
τροπή. Βελτιώθηκε σημαντικά η ποιότητα ζωής του 
και μείωσε σημαντικά και τα τσιγάρα που κάπνιζε 
ημερησίως.38

Αλκοόλ-αλκοολισμός

Οι Sullivan et al (2005) μελέτησαν ογκομετρικά 
εγκεφαλικούς πυρήνες σε σχέση με διαταραχές κίνη-
σης και μνήμης στον αλκοολισμό και πρότειναν ότι ο 
επικλινής πυρήνας μπορεί να είναι ειδικά ευαίσθητος 
στην πρόσφατη έκθεση σε αλκοόλ.39

Οι Makris et al (2008) μελέτησαν ογκομετρικά το 
σύστημα της ανταμοιβής στον αλκοολισμό. Βρήκαν 
μείωση του συνολικού όγκου του στους αλκοολικούς 
που ήταν περισσότερο έντονη στον δεξιό ραχιαίο-
έξω προμετωπιαίο φλοιό, στη δεξιά πρόσθια νήσο, 
στον δεξιό επικλινή πυρήνα και στην αριστερή αμυ-
γδαλή. Στους ασθενείς αυτούς ο όγκος του επικλι-
νούς πυρήνα και της πρόσθιας νήσου αυξανόταν με 
τον χρόνο αποχής από το αλκοόλ, ενώ ο όγκος όλου 
του συστήματος αλλά και της αμυγδαλής συσχετιζό-
ταν θετικά με την επίδοση στα test μνήμης. Με βάση 
τα ευρήματά τους συμπέραναν ότι ο αλκοολισμός 
σχετίζεται με αλλαγές στο σύστημα της ανταμοιβής 
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και ότι υπάρχουν δομικές-λειτουργικές σχέσεις μετα-
ξύ αλκοολισμού και συναισθηματικών και νοητικών 
διαδικασιών.40

Οι Bragulat et al (2008) μελέτησαν λειτουργικές 
μαγνητικές τομογραφίες εγκεφάλου ανθρώπων με 
αυξημένη πιθανότητα ανάπτυξης αλκοολισμού και 
βρήκαν ότι σε αυτούς, τα ερεθίσματα που σχετίζο-
νται με την πρόσληψη αλκοόλ προκαλούν μεγαλύ-
τερη ενεργοποίηση του επικλινούς πυρήνα σε σχέση 
με άλλα ερεθίσματα.41

Οι Heinze et al (2009) από τη Γερμανία δημοσίευ-
σαν την πρώτη, μικρή (αλλά μεγαλύτερη μέχρι σή-
μερα) σειρά ασθενών εξαρτημένων από αλκοόλ που 
υποβλήθηκαν θεραπευτικά σε εν τω βάθει εγκεφαλι-
κή διέγερση του επικλινούς πυρήνα.42 Οι Kuhn et al 
(2011)43 και οι Heldmann et al (2012)44 επίσης από τη 
Γερμανία, δημοσίευσαν πρόσφατα άλλες δύο αναφο-
ρές περιπτώσεων εν τω βάθει διέγερσης του επικλι-
νούς πυρήνα για τη θεραπεία ασθενών εξαρτημένων 
από αλκοόλ.

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα που περιέγραψαν οι 
Kuhn et al (2011) ο ασθενής τους διέκοψε πλήρως 
την κατανάλωση αλκοόλ έναν χρόνο μετά την ε-
πέμβαση. Οι ερευνητές αυτοί υποστήριξαν την 
υπόθεση ότι η εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση 
του επικλινούς θα μπορούσε να έχει μια θετική επί-
δραση στον εθισμό μέσω ομαλοποίησης της έντο-
νης επιθυμίας που σχετίζεται με δυσλειτουργία του 
πρόσθιου μεσο-προσαγώγιου φλοιού (anterior mid-
cingulate cortex).43

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι οι ίδιοι ερευνητές από 
τη Γερμανία είχαν δημοσιεύσει τέσσερα χρόνια νω-
ρίτερα την περίπτωση ενός 54χρονου ασθενούς με 
σοβαρή αγχώδη διαταραχή και συνοδό κατάθλιψη 
που υπεβλήθη σε εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση 
του επικλινούς πυρήνα. Ο ασθενής αυτός ήταν επί-
σης εξαρτημένος από το αλκοόλ και παρατήρησαν 
δραστική μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ μετεγ-
χειρητικά, χωρίς κάτι τέτοιο να έχει περιληφθεί στους 
στόχους της επέμβασης.45

Τέλος, οι Münte et al (2012) στην πρόσφατη ανα-
σκόπησή τους σχετικά με την εν τω βάθει εγκεφαλι-
κή διέγερση ως θεραπεία για τον εθισμό στο αλκοόλ, 
κατέληξαν ότι η επέμβαση αυτή στον επικλινή πυρή-
να αποτελεί μια ελπιδοφόρο θεραπευτική επιλογή 
του εθισμού, που αξίζει να ερευνηθεί περισσότερο.46 

Στερεοτακτική κατάλυση του επικλινούς πυρήνα, για 
τη θεραπεία εξαρτημένων από αλκοόλ ασθενών, έχει 
επίσης εφαρμοσθεί.47

Νικοτίνη-κάπνισμα

Η πλειονότητα των συστηματικών καπνιστών δυ-
σκολεύεται πολύ να διακόψει αυτή τη συνήθεια επει-
δή έχουν εθιστεί στη νικοτίνη που περιέχει ο καπνός. 
Η νικοτίνη, όπως και άλλες ψυχοτρόπες εθιστικές 
ουσίες, αυξάνει την απελευθέρωση ντοπαμίνης στον 
κύριο τελικό αποδέκτη του μεσομεταιχμιακού συ-
στήματος, τον επικλινή πυρήνα, και υπάρχουν στοι-
χεία ότι αυτός εξυπηρετεί την ευχαρίστηση που προ-
καλείται από την ουσία, ενισχύοντας την επιθυμία για 
χρήση της ξανά.48

Οι Balfour et al (2000) πρότειναν ότι ο εθισμός στη 
νικοτίνη, και σε άλλες ουσίες, βασίζεται στην ικανό-
τητά τους να προκαλούν παρατεταμένη αύξηση της 
απελευθέρωσης της ντοπαμίνης απευθείας στον ε-
ξωκυττάριο χώρο του επικλινούς πυρήνα, όπου διε-
γείρει εξωσυναπτικούς υποδοχείς της. Αυτοί απευαι-
σθητοποιούνται από την παρατεταμένη έκθεση στη 
νικοτίνη σε συγκεντρώσεις που βρίσκονται συνήθως 
στο πλάσμα των καπνιστών.48

Οι David et al (2005) μελέτησαν με λειτουργική μα-
γνητική τομογραφία τους εγκεφάλους, καπνιστών 
και μη, ατόμων, και βρήκαν ότι η περιοχή του επικλι-
νούς πυρήνα (και άλλες περιοχές του συστήματος 
της ανταμοιβής) παρουσίαζε σημαντικά μεγαλύτερη 
ενεργοποίηση στους καπνιστές όταν έβλεπαν ένα ε-
ρέθισμα σχετικό με το κάπνισμα.49

Οι Choi et al (2006) μελέτησαν με φαρμακολογι-
κή μαγνητική τομογραφία (phMRI) εγκεφάλου την 
επίδραση της χορήγησης νικοτίνης σε αρουραίους. 
Βρήκαν ότι ο επικλινής πυρήνας ανήκε στις περιοχές 
εκείνες του εγκεφάλου που παρουσίασαν σημαντικές 
αλλαγές της σχετικής τους αιμάτωσης. Το πρότυπο 
της απόκρισης που παρατήρησαν ήταν συμβατό με 
διέγερση τόσο χολινεργικών όσο και ντοπαμινεργι-
κών νευρωνικών κυκλωμάτων.50

Οι Kuhn et al (2009) από την Κολωνία μελέτησαν 
αναδρομικά την καπνιστική συμπεριφορά δέκα α-
σθενών που υποβλήθηκαν σε εν τω βάθει εγκεφα-
λική διέγερση του επικλινούς πυρήνα για την αντι-
μετώπιση ψυχιατρικών διαταραχών. Παρατήρησαν 
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μεγαλύτερη συχνότητα επιτυχούς διακοπής του κα-
πνίσματος στους ασθενείς αυτούς σε σχέση με τον 
γενικό πληθυσμό.51

Καφεΐνη

Η καφεΐνη είναι μια ευρύτατα διαδεδομένη ψυχο-
δραστική ουσία. Σε αντίθεση με τα κλασικά ναρκωτι-
κά, η καφεΐνη, σε δόσεις που αντιστοιχούν στη συνή-
θη καθημερινή κατανάλωσή της από τον άνθρωπο, 
δεν επάγει απελευθέρωση ντοπαμίνης στο κέλυφος 
του επικλινούς πυρήνα αλλά οδηγεί σε απελευθέρω-
ση ντοπαμίνης στον προμετωπιαίο φλοιό. Σε υψηλές 
δόσεις αυξάνει τη χρησιμοποίηση γλυκόζης στο κέ-
λυφος του επικλινούς πυρήνα.52

Η συχνότητα του καπνίσματος και της κατανάλω-
σης καφέ κατατάσσουν τη νικοτίνη και την καφεΐνη 
μεταξύ των πιο ευρέως χρησιμοποιούμενων νόμιμων 
εθιστικών ουσιών σε πολλές κοινωνίες. Ορισμένες 
επιδημιολογικές αναφορές υποστηρίζουν ότι οι κα-
πνιστές πίνουν καφέ για να ενισχύσουν την επίδραση 
της νικοτίνης. Πειραματικά δεδομένα υποστηρίζουν 
ότι η χρόνια έκθεση στην καφεΐνη ενισχύει την προ-
καλούμενη από τη νικοτίνη απελευθέρωση ντοπαμί-
νης στο κέλυφος του επικλινούς πυρήνα. Τα στοιχεία 
αυτά δείχνουν ότι η έκθεση στην καφεΐνη μπορεί να 
αποτελεί έναν σημαντικό περιβαλλοντικό παράγο-
ντα στην έναρξη και διατήρηση της συνήθειας του 
καπνίσματος.53

Τροφή-παχυσαρκία

Ο περιορισμός της τροφής αλλάζει τη λειτουργία 
των ντοπαμινεργικών νευρώνων του επικλινούς πυ-
ρήνα, ενισχύει τις κυτταρικές και συμπεριφορικές α-
ποκρίσεις σε διέγερση των D1 και D2 υποδοχέων της 
ντοπαμίνης και αυξάνει την επαγόμενη από ερέθι-
σμα συναπτική είσοδο ΑΜΡΑ [2-amino-3-(5-methyl-
3-oxo-1,2-oxazol-4-yl)propanoic acid] υποδοχέων 
στον επικλινή πυρήνα.54

Οι Silveira et al (2006) μελέτησαν το πουρινεργι-
κό σύστημα στον επικλινή πυρήνα σε σχέση με την 
πρόσληψη τροφής σε αρουραίους. Βρήκαν ότι ο επι-
κλινής πυρήνας είναι μια περιοχή έντονης αλληλεπί-
δρασης μεταξύ του αδενοσινεργικού και του ντοπα-
μινεργικού συστήματος. Πρότειναν ότι η αδενοσίνη 

μπορεί να ρυθμίζει τη νευροδιαβίβαση της ντοπαμί-
νης στον επικλινή πυρήνα.55

Ο επικλινής πυρήνας σχετίζεται με την αντίλη-
ψη της γεύσης της τροφής ως ευχάριστης. Μικρο-
ηλεκτροδιακές καταγραφές στον επικλινή έχουν δεί-
ξει ότι σε μια υποομάδα νευρώνων του η συχνότητα 
πυροδότησης ήταν συνάρτηση της συγκέντρωσης 
της σουκρόζης. Επίσης, ενέσεις ανταγωνιστών ντο-
παμίνης στον επικλινή έχει βρεθεί ότι καταστέλλουν 
την πρόσληψη τροφής, ενώ ενέσεις αγωνιστών υ-
ποδοχέων των οπιοειδών προκαλούν υπερφαγία 
(hyperphagia) και προτίμηση στην κατανάλωση λί-
πους, ανεξάρτητα από τη νευροδιαβίβαση της ντο-
παμίνης, που όμως αναστέλλεται από τη συγχορήγη-
ση ναλτρεξόνης (naltrexone).56

Η παχυσαρκία είναι ένα αυξανόμενο παγκόσμιο 
πρόβλημα υγείας συχνά ανθεκτικό στις χρησιμοποι-
ούμενες θεραπευτικές μεθόδους. Η αίσθηση ευχα-
ρίστησης που σχετίζεται με την πλούσια σε θερμί-
δες τροφή ενέχεται στην υπερκατανάλωσή της και 
στην παχυσαρκία και μπορεί μερικώς να εξηγεί τα 
ποσοστά αποτυχίας της συντηρητικής αντιμετώπι-
σης και της βαριατρικής χειρουργικής. Έτσι, περι-
οχές του συστήματος ανταμοιβής του εγκεφάλου, 
όπως ο επικλινής πυρήνας, είναι πιθανοί στόχοι για 
εφαρμογή εν τω βάθει διέγερσης για την αντιμετώ-
πιση ασθενών με παχυσαρκία ανθεκτική στις άλλες 
θεραπείες.56

Οι Halpern et al (2011) στην πρόσφατη ανασκόπη-
σή τους για τον δυνητικό θεραπευτικό ρόλο τής εν 
τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης στη θεραπεία της 
παχυσαρκίας και του εθισμού, καταλήγουν στο ότι 
πρέπει να ξεκινήσουν κλινικές δοκιμές σε προσεκτι-
κά επιλεγμένους παχύσαρκους ασθενείς.57

Παιχνίδια μέσω διαδικτύου
(online gaming)

Οι Ko et al (2009) μελέτησαν με λειτουργικές μα-
γνητικές τομογραφίες εγκεφάλου δέκα εθισμένους 
σε παιχνίδια μέσω διαδικτύου (online gaming) α-
σθενείς και δέκα υγιείς εθελοντές. Κατά την επίδειξη 
εικόνων σχετικών με τα παιχνίδια αυτά οι εθισμένοι 
εμφάνισαν ενεργοποίηση ορισμένων περιοχών του 
εγκεφάλου, σε αντίθεση με τους υγιείς μάρτυρες. 
Ανάμεσα στις περιοχές αυτές ήταν και ο δεξιός επι-
κλινής πυρήνας. Τα αποτελέσματά τους έδειξαν ότι το 
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νευρικό υπόστρωμα του εθισμού στο online gaming 
είναι παρόμοιο με αυτό των ουσιοεξαρτήσεων και πι-
θανώς μοιράζονται και τους ίδιους νευροβιο λογικούς 
μηχανισμούς.58

Σχιζοφρένεια

Ο όγκος του επικλινούς πυρήνα φαίνεται να αυξά-
νεται σε ασθενείς με σχιζοφρένεια.59 Έχει προταθεί 
ότι η εφαρμογή εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης 
θα μπορούσε να έχει θέση και σε άλλες, ανθεκτικές 
στη θεραπεία, διαταραχές, μεταξύ των οποίων η 
σχιζοφρένεια, εξαιτίας των σοβαρών και δύσκολα 
αντιμετωπίσιμων συμπτωμάτων της. Για ορισμένα 
από αυτά η εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση, πι-
θανότατα του επικλινούς πυρήνα, θα μπορούσε να 
θεωρηθεί στο μέλλον ως μια δυνητική θεραπευτική 
επιλογή.60

Διπολική διαταραχή

Νεαροί ασθενείς με διπολική διαταραχή (bipolar 
disorder), σοβαρή διαταραχή ρύθμισης του θυμικού 
(severe mood dysregulation) και υγιείς μάρτυρες με-
λετήθηκαν με λειτουργική μαγνητική τομογραφία 
εγκεφάλου κατά τη διάρκεια δραστηριότητας ανα-
στολής κίνησης. Κατά τη διάρκεια αποτυχημένης α-
ναστολής, οι διπολικοί ασθενείς, σε αντίθεση με τις 
άλλες δύο ομάδες, εμφάνισαν μειωμένη ενεργοποί-
ηση του δεξιού προσθίου φλοιού του προσαγωγίου 
και του δεξιού επικλινούς πυρήνα.61 

Διαταραχή διάσπασης της προσοχής/
υπερκινητικότητας

Σημαντικός αριθμός παιδιών με διπολική διαταρα-
χή έχουν συννοσηρότητα με διαταραχή διάσπασης 
της προσοχής/υπερκινητικότητας (attention-deficit/
hyperactivity disorder, ADHD). Μελέτη με μαγνητικές 
τομογραφίες εγκεφάλου έδειξε ότι ο όγκος του επι-
κλινούς πυρήνα αυξάνεται σε παιδιά με συννοσηρό-
τητα διπολικής διαταραχής και διαταραχής διάσπα-
σης της προσοχής/υπερκινητικότητας.62

Διαταραχή μετατραυματικού stress

Ασθενείς με διαταραχή μετατραυματικού stress 
(post-traumatic stress disorder) και υγιείς μάρτυρες 
μελετήθηκαν με λειτουργική μαγνητική τομογραφία 
εγκεφάλου κατά τη διάρκεια δραστηριότητας λήψης 

αποφάσεων. Οι ασθενείς παρουσίασαν συγκριτικά 
μειωμένη ενεργοποίηση του επικλινούς πυρήνα και 
του προμετωπιαίου φλοιού όταν προέκυπτε θετικό 
αποτέλεσμα από την απόφαση που έλαβαν. Αυτό ί-
σως αντανακλά εξασθένιση των κινήτρων τους κατά 
τη διάρκεια της δραστηριότητας.63

Απάθεια

Απάθεια (apathy) είναι ο περιορισμός της εκδήλω-
σης εκούσιας συμπεριφοράς και συνήθως περιγρά-
φεται από οροθετικούς (HIV) ασθενείς. Σε αυτούς 
τους ασθενείς η αυξημένη συχνότητα απάθειας έχει 
συσχετιστεί με σημαντικά μικρότερο όγκο του επι-
κλινούς πυρήνα, ο οποίος ρυθμίζει την έναρξη της 
συμπεριφορικής ενεργοποίησης. Η παρατήρηση 
αυτή δείχνει την άμεση προσβολή του Κεντρικού 
Νευρικού Συστήματος στους οροθετικούς ασθε-
νείς.64

Ύπνος

Πειραματικά δεδομένα βλάβης των κυτταρικών 
σωμάτων του κεντρικού τμήματος του επικλινούς 
πυρήνα σε αρουραίους έδειξαν μείωση της εγρήγορ-
σης κατά 26,72% καθώς και της διάρκειας του NREM 
(non-rapid eye movement) ύπνου. Επιπλέον, οι αρου-
ραίοι αυτοί εκδήλωσαν υπερβολική δραστηριότητα 
ξυσίματος.65

Συμπεράσματα

Ο επικλινής πυρήνας θεωρείται ως ο νευρικός 
δια μεσολαβητής μεταξύ κινήτρων και δράσης, και 
εμπλέκεται σε αρκετές νοητικές, συναισθηματικές 
και ψυχοκινητικές λειτουργίες, που αλλάζουν σε με-
ρικές περιπτώσεις ψυχοπαθολογίας. Ειδικότερα, ε-
μπλέκεται σε μερικές από τις πιο συχνές και σοβαρές 
ψυχιατρικές διαταραχές, όπως είναι η κατάθλιψη, η 
σχιζοφρένεια, η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και 
άλλες αγχώδεις διαταραχές, καθώς και σε καταστά-
σεις εθισμού και εξαρτήσεων, συμπεριλαμβανομένης 
της χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Σε αυστηρά επιλεγ-
μένους ασθενείς που πάσχουν από φαρμακοανθε-
κτική κατάθλιψη, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, 
σύνδρομο Tourette και εξάρτηση από οπιοειδή ή 
αλκοόλ, εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια νευρο-
τροποποιητικές παρεμβάσεις με στόχο τον επικλινή 
πυρήνα.
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The role of the nucleus accumbens
in psychiatric disorders

Ι. Mavridis
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Psychiatriki 2015, 26:282–294

The nucleus accumbens is the most inferior part of the striatum and is mainly connected to the lim-
bic system. It is neurochemically and immunohistochemically divided into a shell laterally and a core 
medially. As a functionally central structure between amygdala, basal ganglia, mesolimbic dopa-
minergic regions, mediodorsal thalamus and prefrontal cortex, the nucleus accumbens appears to 
play a modulative role in the flow of the information from the amygdaloid complex to these regions. 
Dopamine is a major neurotransmitter of the nucleus accumbens and this nucleus has a modulative 
function to the amygdala-basal ganglia-prefrontal cortex circuit. Together with the prefrontal cor-
tex and amygdala, nucleus accumbens consists a part of the cerebral circuit which regulates func-
tions associated with effort. It is anatomically located in a unique way to serve emotional and behav-
ioral components of feelings. It is considered as a neural interface between motivation and action, 
having a key-role in food intake, sexual behavior, reward-motivated behavior, stress-related behav-
ior and substance-dependence. It is involved in several cognitive, emotional and psychomotor func-
tions, altered in some psychopathology. Moreover it is involved in some of the commonest and 
most severe psychiatric disorders, such as depression, schizophrenia, obsessive-compulsive disorder 
and other anxiety disorders, as well as in addiction, including drugs abuse, alcoholism and smoking. 
Nucleus accumbens has also a role in other psychiatric disorders such as bipolar disorder, attention 
deficit/ hyperactivity disorder and post-traumatic stress disorder. Because of its rich dopaminergic 
projections, this nucleus has been subject of many studies in animals as well as in humans, connect-
ing its malfunction with the disturbed reward process observed in depression. Neuromodulation 
interventions targeting the nucleus accumbens are nowadays applied in strictly selected patients 
suffering from treatment-resistant depression, obsessive-compulsive disorder, Tourette syndrome 
and addiction to drugs or alcohol. Specifically, bilateral and unilateral (right) deep brain stimulation 
of the nucleus accumbens has been applied in obsessive-compulsive patients resulting into signifi-
cant improvement of their symptoms and their quality of life. Nucleus accumbens deep brain stimu-
lation has been also associated with antidepressant and anxiolytic effect, as well as quality of life 
improvement in patients suffering from severe resistant depression. Finally, this minimally invasive 
stereotactic procedure has been proved beneficial for all phenotypic components of the Tourette 
syndrome, with remarkable reduction of the syndrome’s motor manifestations, including tics.

Key words: Νucleus accumbens, obsessive-compulsive disorder, depression, neuromodulation, 
psychiatric disorders.
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H νόσος Αδαμαντιαδή-Beçhet (νόσος Α-Β) είναι μια χρονία πολυσυστηματική και ετερογενής 
νόσος, από την οποία νοσούν κυρίως νεαροί άνδρες και γυναίκες που κατοικούν γύρω από 
τη λεκάνη της Μεσογείου, καθώς και στη Μέση και Άπω Ανατολή. Η αιτιολογία της είναι 
ασαφής με την αγγειίτιδα να αποτελεί το κύριο παθολογοανατομικό εύρημα της νόσου. 

Ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών με νόσο Α-Β εμφανίζουν συμπτώματα από το Κεντρικό Νευρικό 
Σύστημα (ΚΝΣ) (παρεγχυματικός και μη παρεγχυματικός τύπος), με τα γνωστικά ελλείμματα και τις 
διαταραχές συμπεριφοράς να συνιστούν ένα συγκεκριμένο «νευροψυχιατρικό σύνδρομο» ιδιαίτερα 
συχνό στους ασθενείς αυτούς. Οι ασθενείς με νόσο Beçhet εμφανίζουν σε σημαντικό ποσοστό ψυ-
χιατρικά συμπτώματα, συχνότερα των οποίων καταθλιπτικά και αγχώδη. Η εκδήλωση μανιακών και 
ψυχωτικών επεισοδίων είναι σπανιότερη και με σποραδικές αναφορές στη βιβλιογραφία. Μάλιστα 
τα επεισόδια τέτοιου τύπου φαίνεται να περιορίζονται σε περιόδους που η νόσος εμφανίζει υποτρο-
πές και συνήθως συνοδεύονται από ταυτόχρονη νευρολογική σημειολογία. Θα περιγράψουμε την 
περίπτωση μιας ασθενούς, η οποία εκδήλωσε για πρώτη φορά μανιακό επεισόδιο 13 χρόνια μετά 
την αρχική διάγνωση της νόσου Α-Β, σε περίοδο ύφεσης της νόσου. Στην κλινική μας νοσηλεύθηκε 
ασθενής, 52 ετών, η οποία είχε διαγνωσθεί και έπασχε από νόσο Α-Β από την ηλικία των 39 ετών. Ο 
λόγος της νοσηλείας της ήταν η εκδήλωση μανιακού επεισοδίου με ευφορική διάθεση, λογόρροια, 
φυγή ιδεών, διάσπαση προσοχής και μειωμένη ανάγκη για ύπνο τις προηγούμενες 20 ημέρες πλη-
ρώντας τα κριτήρια μανιακού επεισοδίου σύμφωνα με το DSM-IV-TR. Κατά την περίοδο εμφάνισης 
του επεισοδίου η ασθενής λάμβανε φαρμακευτική αγωγή για τη ν. Α-Β και παρουσίαζε ύφεση των 
συμπτωμάτων της χρονίας νόσου. Παρότι η νευρολογική εξέταση της ασθενούς ήταν φυσιολογική 
και η MRI εγκεφάλου δεν ανέδειξε ευρήματα, η μελέτη αιμάτωσης του εγκεφάλου με SPECT αποκά-
λυψε μειωμένη αιμάτωση στον αριστερό προμετωπιαίο φλοιό. Ο νευροψυχολογικός έλεγχος ανέ-
δειξε σοβαρά ελλείμματα στην προσοχή, στην εργαζόμενη μνήμη και στην ικανότητα μάθησης, με 
τις εκτελεστικές λειτουργίες να διατηρούνται. Τα συμπτώματα της ασθενούς τελικά υποχώρησαν 
και ελέγχθηκαν αφού υποβλήθηκε σε αγωγή με κουετιαπίνη 800 mg ημερησίως. Το παραπάνω πε-
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Εισαγωγή

Η νόσος Αδαμαντιάδη-Beçhet (νόσος Α-Β) είναι 
μια χρονία πολυσυστηματική και ετερογενής νό-
σος, από την οποία νοσούν κυρίως νεαροί άνδρες 
και γυναίκες που κατοικούν γύρω από τη λεκάνη της 
Μεσογείου, καθώς και στη Μέση και Άπω Ανατολή. 
Η αιτιολογία της είναι ασαφής ενώ η αγγειίτιδα α-
ποτελεί το κύριο παθολογοανατομικό εύρημα της 
νόσου. Στις περιοχές που ενδημεί, η νόσος έχει συ-
σχετισθεί με το αλλοαντιγόνο HLA-B5 (HLA-B51). Για 
τη διάγνωση της νόσου έχουν θεσπιστεί διεθνή δια-
γνωστικά κριτήρια τα οποία απαιτούν την παρουσία 
υποτροπιαζόντων στοματικών ελκών καθώς και δύο 
από τις παρακάτω εκδηλώσεις: Υποτροπιάζοντα έλ-
κη γεννητικών οργάνων, οφθαλμικές βλάβες, δερ-
ματικές βλάβες και θετική δερματική αντίδραση 
(pathergy test).

Σημαντικό ποσοστό ασθενών με νόσο Α-Β εμφανί-
ζουν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα 
(ΚΝΣ). Δύο τύποι συμμετοχής του ΚΝΣ έχουν παρατη-
ρηθεί: ο παρεγχυματικός και ο μη-παρεγχυματικός 
τύπος. Οι συχνότερα παρατηρούμενες κλινικές εκ-
δηλώσεις είναι πυραμιδικά σημεία, νευροψυχολογι-
κά ελλείμματα, διαταραχές συμπεριφοράς, ημιπά-
ρεση και στελεχιαία συνδρομή.1

Η ύπαρξη γνωστικών ελλειμμάτων και οι διατα-
ραχές στη συμπεριφορά φαίνεται να είναι από τα 
πιο συχνά ευρήματα σε ασθενείς με συμμετοχή 
του ΚΝΣ. Οι διαταραχές συμπεριφοράς φαίνεται ό-
τι συνιστούν ένα συγκεκριμένο «νευροψυχιατρικό 
σύνδρομο» το οποίο χαρακτηρίζεται από άρση α-
ναστολών, ευερεθιστότητα, ευφορία, συναισθημα-
τική ευμεταβλητότητα, αδιαφορία για τη νόσο και 
ψυχοκινητική ανησυχία ή επιβράδυνση. Τα γνωστι-

κά ελλείμματα σχετίζονται κυρίως με διαταραχές 
στη μνήμη και την προσοχή, ενώ η διαδικασία γνω-
στικής αποδιοργάνωσης φαίνεται ότι συνεχίζεται 
ακόμα και σε περιόδους κατά τις οποίες οι ασθενείς 
δεν εμφανίζουν ενεργή συμπτωματολογία από τη 
νόσο Α-Β, υποδεικνύοντας μια συνεχή ενεργή νόσο 
στο ΚΝΣ.1,2

Ο επιπολασμός άγχους, κατάθλιψης και γενικών 
ψυχιατρικών συμπτωμάτων είναι υψηλότερος σε 
ασθενείς με νόσο Αδαμαντιάδη-Beçhet από ό,τι 
σε υγιείς. Εντούτοις η σχέση μεταξύ ψυχιατρικών 
συμ πτωμάτων και νόσου δεν είναι σαφώς ξεκαθα-
ρισμένη.3 Από την άλλη, σύνδρομα όπως ψυχωτι-
κή και διπολική διαταραχή φαίνεται να εμφανίζο-
νται λιγότερο συχνά, ιδίως σε περιόδους ύφεσης 
της νόσου.

Παρακάτω παρουσιάζουμε την περίπτωση μιας 
ασθενούς η οποία έπασχε από ν. Α-Β και η οποία εκ-
δήλωσε ένα μανιακό επεισόδιο σε μια περίοδο ύφε-
σης της νόσου.

Παρουσίαση περιστατικού

Μια 52χρονη γυναίκα η οποία έπασχε από τη ν. Α-Β 
από την ηλικία των 39 ετών, εισήχθη στην κλινική 
μας καθώς παρουσίασε μανιακά συμπτώματα τις 
τελευταίες 20 ημέρες πριν την εισαγωγή της. Πιο 
συγκεκριμένα εμφάνισε ανεβασμένη διάθεση, λο-
γόρροια, φυγή ιδεών, διάσπαση προσοχής και μειω-
μένη ανάγκη για ύπνο, πληρώντας τα κριτήρια μα-
νιακού επεισοδίου σύμφωνα με το DSM-IV-TR.

Από τη λήψη του ιστορικού προέκυψε ότι κατά τα 
προηγούμενα χρόνια, μετά την ηλικία των 39 οπότε 
και διαγνώστηκε η νόσος Α-Β, η ασθενής είχε εκδη-
λώσει κάποια καταθλιπτικά επεισόδια χωρίς να είναι 

ριστατικό εμφανίζει την ιδιαιτερότητα της εκδήλωσης μανιακού επεισοδίου σε ασθενή 13 χρόνια 
μετά την πρώτη διάγνωση της νόσου Α-Β, και το οποίο ήταν ξεκάθαρα διαφοροποιημένο από τις «νευ-
ρο-ψυχιατρικές» εκδηλώσεις που περιγράφονται σχετικά συχνά σε ασθενείς με νόσο Α-Β. Επίσης το 
συγκεκριμένο επεισόδιο εμφανίστηκε σε περίοδο κατά την οποία η νόσος Α-Β βρισκόταν σε ύφεση 
και χωρίς να συνυπάρχουν νευρολογικά ευρήματα ή ευρήματα από την MRI. Το γεγονός αυτό μπορεί 
να καταδεικνύει ότι οι χρόνιες βλάβες στο ΚΝΣ οφειλόμενες στη νόσο Beçhet, είναι πιθανό να απο-
τελούν οργανικό υπόστρωμα για την εκδήλωση ενός μανιακού επεισοδίου ακόμα και σε περιόδους 
ύφεσης της νόσου.

Λέξεις ευρετηρίου: Νόσος Αδαμαντιάδη-Beçhet, μανιακό επεισόδιο, SPECT, νευροψυχολογικές 
εκδηλώσεις.
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δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός του αριθμού 
τους. Δύο από τα επεισόδια αυτά είχαν αντιμετω-
πισθεί με τη λήψη αντικαταθλιπτικών. Τα τελευταία 
χρόνια η ασθενής δεν λάμβανε αντικαταθλιπτική α-
γωγή. Επιπλέον, οκτώ μήνες πριν την εισαγωγή της 
η ασθενής παραπονέθηκε για προβλήματα σχετικά 
με τη μνήμη της, ενώ εμφανίστηκαν και κάποιες 
ήπιες διαταραχές στη συμπεριφορά της και συγκε-
κριμένα ευερέθιστη διάθεση και άρση των αναστο-
λών.

Τα τελευταία χρόνια τα συμπτώματα της νόσου 
Α-Β ελέγχονταν ικανοποιητικά με την ασθενή να 
βρίσκεται σε θεραπεία με κολχικίνη (1 mg ημερη-

σίως). Κατά την εισαγωγή της δεν υπήρχαν κλινικές 
εκδηλώσεις της νόσου Α-Β, ούτε εστιακή σημειολο-
γία από το ΚΝΣ. Επιπλέον διενεργήθηκε MRI εγκε-
φάλου χωρίς ευρήματα.

Ευρήματα μελέτης SPECT

Η ασθενής υποβλήθηκε σε μελέτη αιμάτωσης του 
εγκεφάλου με SPECT. Συγκεκριμένα ελήφθησαν 
SPECT εικόνες 60 min μετά την ενδοφλέβια έγχυση 
25 mCi 99mTc-HMPAO, σε ήσυχο δωμάτιο με ανοιχτά 
μάτια. Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων ανέδειξε 
σοβαρή υποαιμάτωση του αριστερού προμετωπιαί-
ου φλοιού (εικόνες 1, 2).

Εικόνα 1. ∆ιερεύνηση της αιμάτωσης του εγκεφάλου με SPECT στην ασθενή της μελέτης.
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Εικόνα 2. ∆ιερεύνηση της αιμάτωσης του εγκεφάλου με SPECT στην ασθενή της μελέτης.

Νευροψυχολογικός έλεγχος

Στην ασθενή πραγματοποιήθηκε νευροψυχολογι-
κός έλεγχος αφού ελέγχθηκε η μανιακή συμπτωμα-
τολογία προκειμένου να μην επηρεασθούν τα απο-
τελέσματα από την ψυχοπαθολογία της ασθενούς. 
Χορηγήθηκαν οι παρακάτω νευροψυχολογικές 
δοκιμασίες: ROCF(Rey-Osterrieth Complex Figure 
Test), TMT (Trail Making Test), STROOP, Digit Span, 
Visual Pattern, Sentence Span, Hooper, Tower of 
London, Verbal Fluency, List Learning και Logical 
Memory (WAIS-III). 

Η χορήγηση των παραπάνω δοκιμασιών ανέ-
δειξαν ελλείμματα στην προσοχή (ιδιαίτερα στις 
σύνθετες δραστηριότητες) και στη λεκτική εργα-
ζόμενη μνήμη. Επίσης η ικανότητα μάθησης και η 
απόδοσή της σε δοκιμασίες μνήμης ήταν σοβαρά 
επηρεασμένη, εξαιτίας κακής κωδικοποίησης και 
εγγραφής. Αντίθετα η οπτικοχωρική ικανότητα και 
οι εκτελεστικές λειτουργίες διατηρούνταν σε φυσι-
ολογικό επίπεδο.

Αντιμετώπιση

Η μανιακή συμπτωματολογία της ασθενούς ελέγ-
χθηκε πλήρως με τη λήψη 800 mg κουετιαπίνης 
ημερησίως. Από την άλλη, καμία βελτίωση δεν πα-
ρατηρήθηκε στις διαταραχές μνήμης για τις οποίες 
παραπονιόταν η ασθενής πριν την έναρξη του μανι-
ακού επεισοδίου. 

Συζήτηση

Η εμφάνιση συμπτωμάτων από το ΚΝΣ συμπερι-
λαμβανομένων και των ψυχιατρικών εκδηλώσεων 
δεν είναι σπάνια ανάμεσα στους ασθενείς με νόσο 
Α-Β (Neuro-Beçhet).1 Αναφέρονται περιπτώσεις α-
σθενών που ανέπτυξαν ψυχωτικά και μανιακά (ή 
υπομανιακά) επεισόδια κατά τη διάρκεια της πορεί-

ας της νόσου. Σε κάποιους ασθενείς τα επεισόδια 
αυτά εμφανίστηκαν αρκετά χρόνια μετά την πρώτη 
εκδήλωση και διάγνωση της νόσου Α-Β,4–6 ενώ στη 
μειονότητα των ασθενών τα ψυχωτικά ή μανιακά 
συμπτώματα αποτέλεσαν την πρώτη εκδήλωση της 
νόσου Α-Β.7,8 Στις περιπτώσεις των ασθενών που 
αναφέρονται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, τα 
ψυχωτικά ή μανιακά συμπτώματα εμφανίστηκαν 
στους ασθενείς κατά την περίοδο ενεργής φάσης 
της νόσου, ενώ ταυτόχρονα εμφάνιζαν νευρολογι-
κή σημειολογία και απεικονιστικά ευρήματα σε MRI 
εγκεφάλου.4,5,7,8 Επίσης υπάρχει η περιγραφή ενός 
περιστατικού με εκδήλωση διπολικής διαταραχής 
σε ασθενή με ν. Α-Β, χωρίς να γίνεται αναφορά στην 
παρουσία νευρολογικών συμπτωμάτων ή νευρο-
απεικονιστικών ευρημάτων6 και ενός περιστατικού 
με ψυχωτικά συμ πτώματα και ευρήματα σε SPECT 
μελέτη του εγκεφάλου.9 Σε αντίθεση με τα παραπά-
νω, είναι ενδιαφέρον ότι στην κλινική περίπτωση 
που περιγράφουμε η ασθενής εμφάνισε μανιακό 
επεισόδιο 13 χρόνια μετά την πρώτη διάγνωση της 
νόσου Α-Β, και το οποίο ήταν ξεκάθαρα διαφορο-
ποιημένο από τις «νευρο-ψυχιατρικές» εκδηλώσεις 
που περιγράφονται σχετικά συχνά σε ασθενείς με 
νόσο Α-Β.1,3 Επίσης το συγκεκριμένο επεισόδιο εμ-
φανίστηκε σε περίοδο κατά την οποία η νόσος Α-Β 
βρισκόταν σε ύφεση και χωρίς να συνυπάρχουν 
νευρολογικά ευρήματα ή ευρήματα από την MRI 
εγκεφάλου.

Συγκεκριμένα νευροψυχολογικά ευρήματα έχουν 
αναφερθεί σε ασθενείς με νόσο Α-Β. Τα κύρια ευρή-
ματα που έχουν σχετισθεί με τη ν. Α-Β είναι διατα-
ραχές στη μνήμη και την προσοχή ενώ η οπτικοχω-
ρική ικανότητα δείχνει να διατηρείται.2,3 Επίσης σε 
μια μελέτη υπάρχει συσχέτιση νευροψυχολογικών 
ελλειμμάτων με διαταραχές αιμάτωσης του εγκε-
φάλου σε μελέτη με SPECT.3 Είναι πιθανό λοιπόν 
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Beçhet’s disease (BD) is a chronic, heterogeneous, multisystem disease that affects young males and 
females around the Mediterranean region, as well as from Far and Middle East. Its etiology is vague 
with vasculitis being its main pathological feature. International diagnostic criteria have been estab-
lished and they require the presence of recurrent oral ulcerations plus two of the following: Recurrent 
genital ulceration, eye lesions, skin lesions and positive pathergy test. A significant number of pa-
tients with Beçhet’s disease suffers from symptoms from the central nervous system (CNS), while the 
most common clinical symptoms are pyramidal signs, mental-behavioral changes, hemiparesis and 
brain stem syndrome. The existence of mental-behavioral changes seems to be one of the most com-
mon findings in patients with Neuro-Beçhet (N-BD). These changes seem to be related with memory 
and attention deficits, and the process of deterioration continues even in attack-free periods, sug-
gesting a continuously active disease process in the CNS. The prevalence of anxiety, depression and 
general psychiatric symptoms is higher among patients with BD compared to healthy individuals. 
However, the association between psychiatric symptoms and BD is not clearly understood. On the 
other hand, syndromes like psychosis or bipolar disorder appear to be less frequent, especially in 
attack-free periods. We describe the case of a 52-year old woman with Beçhet‘s disease who devel-
oped a single manic episode 13 years after the onset of Beçhet‘s disease. A 52-year old woman, suffer-
ing from Beçhet‘s disease since the age of 39, developed manic symptoms, namely  elevated mood, 
pressured speech, flight of ideas, distractibility and decreased need for sleep. The above symptoms 
developed during a period that no other symptoms of Beçhet‘s disease were present. Moreover there 
was no other manifestation from the nervous system. A brain MRI was unremarkable, while a brain 
SPECT study revealed severe hypoperfusion of the left prefrontal cortex. Neuropsychological exami-
nation revealed severe disturbance in attention, working memory and learning ability, while her vi-
suaspatial ability and executive functions were well spared. Her symptoms were well controlled after 

οι «νευρο-ψυχιατρικές» διαταραχές σε ασθενείς με 
νόσο Α-Β να σχετίζονται άμεσα με τα αναφερόμενα 
γνωστικά ελλείμματα. Πράγματι, η ασθενής μας είχε 
αναπτύξει παρόμοιες διαταραχές, πριν την εμφάνι-
ση του μανιακού επεισοδίου, ενώ η νευροψυχολογι-
κή εξέταση αποκάλυψε ελλείμματα στη μνήμη και 
την προσοχή. Επίσης η μελέτη αιμάτωσης του εγκε-
φάλου με SPECT ανέδειξε σοβαρή υποαιμάτωση 
του αριστερού προμετωπιαίου φλοιού. 

Συμπέρασμα

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι 
πέρα από τις γνωστικές διαταραχές που συναντάμε 
συχνά σε ασθενείς με νόσο Α-Β και συμμετοχή του 
ΚΝΣ, μοιάζει πιθανό η βλάβη του ΚΝΣ που προκα-
λείται από τη νόσο να συνιστά το βιολογικό υπόσ-
τρωμα για την ανάπτυξη μανιακών επεισοδίων σε 
ασθενείς με νόσο Α-Β.
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treated with quetiapine 800 mg. The manic episode developed in the absence of any neurological 
manifestation (Neuro-Beçhet), or other symptom of Beçhet‘s disease, and was clearly distinguishable 
from euphoria, disinhibition or irritability that are common in patients with Beçhet‘s disease. It looks 
probable that CNS damage caused by the disease constitutes a biological substrate for the develop-
ment of manic episodes in patients suffering from Beçhet’s disease.

Key words: Beçhet’s disease, manic episode, SPECT, neuropsychological impairment.



•  2ο Πολυθεματικό Συνέδριο Ψυχιατρικής και Εκπαίδευσης

και 3ο Συνέδριο Ψυχιατροδικαστικής Βορείας Ελλάδας,

Κοζάνη, Ελλάδα 

1–4 Οκτωβρίου 2015
Οργάνωση: Ελληνική Ψυχιατροδικαστική Εταιρεία, Περιφερειακό 
Τμήμα Μακεδονίας της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (ΕΨΕ) 
Γραμματεία Συνεδρίου: Global Events, 50A Stadiou street,
555 35 Pylea, Thessaloniki, Greece
Τηλ: (+30) 2310-247 734-43, 210-72 10 001
Fax: (+30) 2310-247 746
E-mail: chryssa@globalevents.gr
Website: www.globalevents.gr

•  FENS-Featured Regional Meeting (FFRM, Thessaloniki, 

Greece

7–10 October 2015
Organizer: Federation of European Neuroscience Society (FENS) 
Contact: Christina Dalla 
Tel: (+30) 210-74 62 577
Fax: (+30) 210-74 62 554
E-mail: cdalla@med.uoa.gr
Website: scholar.uoa.gr/cdalla

•  10th International Congress of the International 

Neuropsychiatric Association “Neuropsychiatry”,

Jerusalem, Israel

14–16 October 2015
Organizer: International Neuropsychiatric Association
Contact: Prof. Robert H. Belmaker 
Congress Secretariat: Nina Wilson
E-mail: ina2015@taarget-conference.com
Website: www.ina2015.com

•  The 20th World Congress of the World Federation for Mental 

Health, Cairo, Egypt

16–19 October 2015
Organizer: Egyptian Society for the Rights of people with Mental 
Illness
Contact: Dr Nasser Loza
E-mail: n.loza@behman.com
Website: www.wfmh2015.com

•  17th International Conference on Philosophy, Psychiatry 

and Psychology “Why do humans become mentally ill? 

Anthropological, biological and cultural vulnerabilities

of mental illness”, Frutillar, Chile

29–31 October 2015
Organizers: (1) Centro de Estudios de Fenomenologia y Psychiatria, 
Universitad Diego Portales, Chile, (2) International Network for 
Philosophy and Psychiatry Collaboration, (3) European Psychiatric 
Association/Philosophy Section 
Contact: Dr Leonor Irarrazaval
E-mail: centrodefenomenologia@mail.udp.cl
Website: www.centrodefenomenologia.udp.cl

•  12th Congress of World Association for Psychological 

Rehabilitation, Seoul, Korea 

1–4 November 2015
Organizers: (1) World Association for Psychological Rehabilitation 
(WARP), (2) Korean Association for Psychological Rehabilitation 
(KARP)
Contacts: (1) Dr Afzal Javed, (2) Prof. Tae-Yeon Hwang
Congress Secretariat: Nina Wilson
E-mail: afzal.javed@ntlworld.com, ilymh@gmail.com
Website: www.iwarp.info

Προσεχείς επιστημονικές εκδηλώσεις 
Future scientific meetings 

24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής

14–17 Απριλίου 2016

Ξενοδοχείο Thraki Palace, Αλεξανδρούπολη

Στο πλαίσιο του συνεδρίου εντάσσονται και οι παρακάτω επιστημονικές εκδηλώσεις: 
• 2η Πανελλήνια Εκπαιδευτική Ημερίδα Νέων Ψυχιάτρων 

• 31η Πανελλήνια Εκπαιδευτική Ημερίδα Ειδικευομένων Ψυχιάτρων 

Οργάνωση: Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία
Επιστημονική Γραμματεία: ΕΨΕ, Παπαδιαμαντοπούλου 11, 115 28 Αθήνα

Τηλ: (+30) 210-72 14 184, Fax: (+30) 210-72 42 032,
E-mail: psych@psych.gr, Website: www.psych.gr

FB: HELLENIC PSYCHIATRIC ASSOCIATION
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•  3rd Congress of Preventive Psychiatry and 4th Psychiatric 

Congress of Eastern Europe “Preventive Psychiatry & 

Psychiatry in Eastern Europe“, Athens, Greece

12–15 November 2015
Organizer: Society of Preventive Psychiatry
Collaboration: (1) Psychiatric Association for Eastern Europe and 
the Balkans (PAEEB), (2) Hellenic Psychiatric Association (HPA)
Contact Prof. George N. Christodoulou
Congress Secretariat: CONVIN
29, K. Varnali street, GR-152 32 Chalandri
Prefecture of Attica, Athens, Greece
Tel: (+30) 210-68 33 600, 210-72 14 184
Fax: (+30) 210-72 42 032
E-mail: (a) profgchristodoulou@gmail.com, (b) psych@psych.gr
Website: www.preventive-psychiatry2015.com

•  WPA International Congress of Psychiatry, Taipei, Tawan

18–22 November 2015
Organizer: World Psychiatric Association 
Congress Secretariat: c/o Elite Professional Conference Organizer
4F, No 285, Sec 2, Tiding Boulevard, Taipei, 114, Taiwan 
Tel: (+88) 62 2798 6225
Fax: (+88) 62 2798 6225 
E-mail: secretariat@wpaic2015.tw
Website: www.wpaic2015.tw

•  15th International forum on mood and anxiety disorders

(IFMAD 2015), Prague, Czech Republic 

2–4 December 2015
Organizers: International Forum on Mood
and Anxiety disorders (IFMAD) 
Congress Secretariat: Public Creations
74 Boulevard d’ Italie, 980 00 MONACO
Tel: (+377) 97 97 35 55
Fax: (+377) 97 97 35 50
E-mail: ifmad@publicreations.com
Website: www.ifmad.org/2015/

•  24th European Congress of Psychiatry, Madrid, Spain 

12–15 March 2016
Organizer: European Psychiatric Association 
Congress Secretariat: Kenes International
Organizers of Congresses SA
7, rue Francois-Versonnex, CP 6053, 1211 Geneva 6, Switzerland
Tel: (+4122) 508 7599 
Fax: (+4122) 906 9140
E-mail: invitation@kenes.com
Website: www.europsychiatric.com

•  24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής

14–17 Απριλίου 2016
Ξενοδοχείο Thraki Palace, Αλεξανδρούπολη
Στο πλαίσιο του συνεδρίου εντάσσονται και οι παρακάτω
επιστημονικές εκδηλώσεις: 
• 2η Πανελλήνια Εκπαιδευτική Ημερίδα Νέων Ψυχιάτρων 
•  31η Πανελλήνια Εκπαιδευτική Ημερίδα Ειδικευομένων 

Ψυχιάτρων 
Οργάνωση: Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία
Επιστημονική Γραμματεία: ΕΨΕ, Παπαδιαμαντοπούλου 11, 
115 28 Αθήνα
Τηλ: (+30) 210-72 14 184, Fax: (+30) 210-72 42 032,
E-mail: psych@psych.gr,
Website: www.psych.gr
FB: HELLENIC PSYCHIATRIC ASSOCIATION

•  WPA International Congress

“Integrating clinical, community and public health

in psychiatry”, Istanbul, Turkey 

6–10 July 2016
Organizers: (1) Psychiatric Association of Turkey, (2) Turkish 
Neuropsychiatric Society
Contact: Dr Levent Kuey
E-mail: kueyl@superonline.com
Website: www.wpainstanbul2016.org 

•  “Psychiatry: Integrative Care for the Community”,

Cape Town, South Africa

18–22 November 2016
Organizers: (1) World Psychiatric Association (WPA),
(2) South African Society for Psychiatrists (SASOP) 
Congress Secretariat Scatterlings Conferences and events
Tel: (+27) 11 463 5085
Fax: (+27) 11 463 3265
E-mail: Bernard.sasop@mweb.co.za
Website: www.wpacapetown2016.org.za,
www.soafrica.com

•  WPA World Congress of Psychiatry

“Psychiatry of the 21st Century: Context,

Controversies and Commitment”, Berlin, Germany 

8–12 October 2017
Organizer: German Association for Psychiatry, Psychotherapy
and Psychosomatics
Contact: Prof Peter Falkai
E-mail: wpa2017@cpo0-hanser.de
Website: www.wpaberlin2017.com
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