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Εἰσαγωγή
“The sadness will last forever” - Suicide note of
Vincent Van Gogh (1853-1890)

Η

δημοσία ὑγεία πλήττεται σὲ παγκόσμιο
ἐπίπεδο ἀπὸ δύο χρόνιες παθολογικὲς
καταστάσεις: τὰ καρδιαγγειακὰ νοσήματα καὶ τὶς ψυχικὲς διαταραχές.1 Ἡ ἀλληλεπίδρασή τους εἶναι πολὺ ἰσχυρὴ καὶ ὁ συνδυασμός
τους ὁδηγεῖ σὲ χειρότερη πρόγνωση γιὰ τὴν ὑγεία
καὶ μεγαλύτερη ἔκπτωση στὴν ποιότητα τῆς ζωῆς
τῶν ἀτόμων.2 Μὲ τὰ καρδιαγγειακὰ νοσήματα νὰ
εὐθύνονται γιὰ περισσότερους ἀπὸ 17 ἑκατομμύρια θανάτους ἐτησίως καὶ τὴν καθημερινότητα
τουλάχιστον 350 ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων νὰ
καθορίζεται ἀπὸ τὴν κατάθλιψη, ἡ ἀνάγκη νὰ διερευνηθεῖ σὲ βάθος ἡ ἀκριβὴς σχέση μεταξὺ τῶν
καρδιαγγειακῶν καὶ ψυχικῶν νοσημάτων εἶναι
περισσότερο ἐπιτακτικὴ ἀπὸ ποτὲ ἄλλοτε στὸ παρελθόν.3,4
Οἱ ἀγχώδεις διαταραχὲς συνυπάρχουν σὲ μεγάλο ποσοστὸ μὲ τὴν κατάθλιψη, δημιουργώντας
ἕνα νοσολογικὸ σύμπλεγμα μὲ ἰδιαίτερες ἐπιπτώ-

σεις γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ὑγεία, καὶ ὑψηλότερο
καρδιαγγειακὸ κίνδυνο σὲ σχέση μὲ τὴν ὕπαρξη
μόνο μίας ἐκ τῶν δύο διαταραχῶν.5 Ἡ κατάθλιψη ἀποτελεῖ προγνωστικὸ παράγοντα γιὰ τὴν
ἀνάπτυξη στεφανιαίας νόσου σὲ κατ’ ἀρχὰς ὑγιῆ
ἄτομα, μὲ τὴν κλινικὰ διαγνωσμένη κατάθλιψη
νὰ αὐξάνει τὸν κίνδυνο σχεδὸν στὸ διπλάσιο σὲ
σχέση μὲ τὴν καταθλιπτικὴ διάθεση, ὑποδηλώνοντας μιὰ γραμμικὴ συσχέτιση.6 Τὰ εὑρήματα αὐτὰ
ἐπιβεβαιώνονται καὶ ἀπὸ πρόσφατη μετα-ανάλυση 30 προοπτικῶν ἐπιδημιολογικῶν μελετῶν,
σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία, ἡ κατάθλιψη ἀποτελεῖ
ἀνεξάρτητο παράγοντα κινδύνου γιὰ στεφανιαία
νόσο καὶ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου. Πράγματι,
τὸ συνολικὸ ἀποτέλεσμα τῆς μελέτης δὲν τροποποιήθηκε ὅταν λήφθηκαν ὑπ' ὄψιν βασικοὶ συγχυτικοὶ παράγοντες, ὅπως ὁ δείκτης μάζας σώματος,
ἡ ὑπέρταση, τὸ κοινωνικοοικονομικὸ ἐπίπεδο, τὸ
κάπνισμα καὶ ἡ φυσικὴ δραστηριότητα.7 Ἐπίσης,
ὑπερδιπλάσιο κίνδυνο γιὰ στεφανιαία νόσο καὶ
ὀξὺ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου ἐμφάνισαν νεαροὶ ἄντρες ἀπὸ τὴ Σουηδία, οἱ ὁποῖοι εἶχαν διαγνωσθεῖ μὲ ἀγχώδεις διαταραχές.8 Ἡ ἐμφάνιση
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τῆς κατάθλιψης μετὰ ἀπὸ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου ἀποτελεῖ ἕνα συχνὸ φαινόμενο.9 Μετα-ανάλυση, ποὺ συμπεριέλαβε μελέτες τῶν τελευταίων
25 ἐτῶν μέχρι τὸ 2011, συσχέτισε τὸ φαινόμενο
αὐτὸ μὲ αὐξημένο κίνδυνο γιὰ θνησιμότητα ἐντὸς
ἑνὸς ἔτους μετὰ ἀπὸ τὸ ἔμφραγμα. Ἂν καὶ εἶναι
πιθανὸ ἡ σοβαρότητα τῆς καρδιακῆς νόσου νὰ
εὐθύνεται γιὰ τὰ καταθλιπτικὰ συμπτώματα, ἡ
κατάθλιψη ἐξακολουθεῖ νὰ συσχετίζεται μὲ χειρότερη ἔκβαση τῆς ὑγείας, ἀκόμη καὶ ὕστερα ἀπὸ
προσαρμογὴ γιὰ τὴ σοβαρότητα τῆς καρδιαγγειακῆς νόσου. Συνεπῶς, ἡ σχέση, ποὺ συνδέει τὰ
ψυχικὰ μὲ τὰ καρδιαγγειακὰ νοσήματα, φαίνεται
νὰ εἶναι ἀμφίδρομη.10 Ἐπιπλέον, μιὰ πρόσφατη
συστηματικὴ ἀνασκόπηση ἀπὸ τὴν Ἀμερικανικὴ
Καρδιολογικὴ Ἑταιρεία (ΑΗΑ) ὑποστηρίζει πὼς
ἡ κατάθλιψη θὰ ἔπρεπε νὰ συγκαταλέγεται στοὺς
παράγοντες κινδύνου γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς μὲ ὀξὺ
στεφανιαῖο σύνδρομο.11
Παρὰ τὴν πληθώρα μελετῶν ποὺ ἐπιβεβαιώνουν τὴ θετικὴ συσχέτιση τῶν ψυχικῶν διαταραχῶν μὲ τὴν καρδιαγγειακὴ νοσηρότητα καὶ θνησιμότητα, ὁ ἀκριβὴς μηχανισμὸς ποὺ ἐξηγεῖ αὐτὴ
τὴ σχέση δὲν εἶναι πλήρως κατανοητός. Πιθανὸν
νὰ ὑπάρχει ἕνα κοινὸ ὑπόβαθρο (βιολογικό, κοινωνικό), τὸ ὁποῖο αὐξάνει τὸν κίνδυνο γιὰ κατάθλιψη, ἀλλὰ καὶ στεφανιαία νόσο. Οἱ ψυχικὲς
διαταραχὲς μποροῦν νὰ ἐπηρεάσουν τὴν καρδιαγγειακὴ ὑγεία ἄμεσα ἢ καὶ πιὸ ἔμμεσα, ἐνισχύοντας κλασικοὺς παράγοντες κινδύνου, οἱ ὁποῖοι
μπορεῖ νὰ ὁδηγήσουν τελικὰ στὴν ἐμφάνιση καρδιαγγειακῶν νοσημάτων.12

Βιβλιογραφική ἀναζήτηση/μεθοδολογία
Πραγματοποιήθηκε ἐκτενὴς βιβλιογραφικὴ
ἀνασκόπηση σὲ ἐθνικὲς καὶ διεθνεῖς μελέτες στὶς
βάσεις δεδομένων PubMed καὶ Scopus, χρησιμοποιώντας ὡς λέξεις κλειδιὰ τὶς ἑξῆς ἀγγλικὲς
λέξεις: CVD, coronary heart disease, myocardial
infarction, mental disorders, depression, stress,
anxiety, pathophysiological mechanisms, indirect
associations. Ἐπιλέχθηκαν μελέτες, στὶς ὁποῖες
παρατηρήθηκαν ἄμεσες ἢ ἔμμεσες συσχετίσεις
μεταξὺ κατάθλιψης ἢ καὶ ἄγχους μὲ τὰ καρδιαγγειακὰ νοσήματα. Ἐπιπλέον, συμπεριλήφθηκαν
προτάσεις ἀπὸ τὴν Ἀμερικανικὴ Καρδιολογικὴ
Ἑταιρεία (AHA) γιὰ καλύτερη διαχείριση τῶν
ἀσθενῶν μὲ καρδιαγγειακὴ νόσο ἢ καὶ κατάθλι-
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ψη. Ἡ γλῶσσα δημοσίευσης τῶν ἄρθρων ἦταν τὰ
ἀγγλικά. Ἀνασκοπήθηκαν ἄρθρα μὲ χρονολογία
δημοσίευσης ἀπὸ τὸ Μάρτιο τοῦ 1991 ἕως καὶ τὸ
Μάρτιο τοῦ 2016 καὶ πιὸ συγκεκριμένα: 11 ἀνασκοπήσεις, 2 συστηματικὲς μετα-αναλύσεις καὶ
ἀνασκοπήσεις, 2 μετα-αναλύσεις, 3 προοπτικὲς
μελέτες, 11 συγχρονικὲς μελέτες καὶ μία τυχαιο
ποιημένη κλινικὴ δοκιμή.

Ἐπίδραση τῆς κατάθλιψης καὶ τοῦ ἄγχους
στὸν καρδιαγγειακό κίνδυνο
Ἄξονας Ὑποθαλάμου-Ὑπόφυσης-Ἐπινεφριδίων
καὶ Συμπαθητικὸ Νευρικὸ Σύστημα
Ὅπως ἔχει φανεῖ ἀπὸ ἀρκετὲς μελέτες, τὰ
ἄτομα ποὺ πάσχουν ἀπὸ κατάθλιψη παρουσιάζουν αὐξημένη ἐνεργοποίηση τοῦ ἄξονα ὑποθαλάμου-ὑπόφυσης-ἐπινεφριδίων (ἄξονας ΥΥΕ). Ἡ
χρόνια ὑπερδιέγερσή του διαταράσσει τὴ λειτουργία του, ὁδηγώντας σὲ αὔξηση τῆς ἀπελευθέρωσης
τῆς ὁρμόνης τῆς κορτικοτροπίνης (Corticotropin
Releasing Hormone-CRH). Παράλληλα, τὸ σύστημα ἐλέγχου, ποὺ ἐπιτυγχάνεται μέσῳ ἀρνητικῆς
ἀνάδρασης, ἐξασθενεῖ. Ἔτσι, ἡ κορτιζόλη συνεχίζει νὰ ἐκκρίνεται ἀκόμη καὶ ὅταν γίνεται χορήγηση δεξαμεθαζόνης (γλυκοκορτικοειδές), γεγονὸς
ποὺ ἐξηγεῖ τὴν ὑπερκορτιζολαιμία, ποὺ ἐμφανίζεται πολὺ συχνὰ στὴν κατάθλιψη.13 Ἐπίσης, ἀπὸ
μεταθανάτιες ἀναλύσεις ἔχει βρεθεῖ ὅτι τὰ καταθλιπτικὰ ἄτομα παρουσιάζουν αὐξημένα ἐπίπεδα
mRNA τῆς ὁρμόνης ἀπελευθέρωσης τῆς κορτικοτροπίνης (CRH) στοὺς παρακοιλιακοὺς νευρῶνες
τοῦ ὑποθαλάμου.14 Οἱ νευρῶνες αὐτοὶ ρυθμίζουν
τὴ δράση τοῦ συμπαθητικοῦ νευρικοῦ συστήματος διεγείροντάς το. Ἡ ὑπερδιέγερση τοῦ συμπαθητικοῦ νευρικοῦ συστήματος ἀποτελεῖ κοινὴ
ἐκδήλωση στὰ ἄτομα μὲ κατάθλιψη καὶ ὁδηγεῖ
στὴν αὐξημένη ἀπελευθέρωση κατεχολαμινῶν
ἀπὸ τὰ ἐπινεφρίδια. Ἡ ὑπερέκκριση κατεχολαμινῶν ἐπηρεάζει τὴν καρδιά, τὰ αἱμοφόρα ἀγγεῖα
καὶ τὰ αἱμοπετάλια, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ καταθλιπτικοὶ ἀσθενεῖς συχνὰ νὰ παρουσιάζουν ὑψηλότερη καρδιακὴ συχνότητα ἠρεμίας καὶ μειωμένη
μεταβλητότητα καρδιακοῦ ρυθμοῦ σὲ σχέση μὲ
τὸ γενικὸ πληθυσμό, ὑποδηλώνοντας τὴ δυσλειτουργία τοῦ αὐτόνομου νευρικοῦ συστήματος.15
Ἐπιπλέον, ἡ δυσλειτουργία τοῦ ἄξονα ΥΥΕ καὶ ἡ
ὑπερκορτιζολαιμία, ποὺ συνοδεύει τὴν κατάθλι-
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ψη, σχετίζεται θετικὰ μὲ μεταβολικὲς διαταραχές,
ὅπως ἡ παχυσαρκία, ἡ ὑπέρταση, ἡ φλεγμονή, ἡ
ὑπερχοληστερολαιμία, ἡ ὑπερτριγλυκεριδαιμία
καὶ ἡ διαταραγμένη ἀνοχὴ στὴ γλυκόζη, θέτοντας
τοὺς καταθλιπτικοὺς ἀσθενεῖς σὲ ὑψηλότερο κίνδυνο νὰ ἐμφανίσουν καρδιαγγειακὰ νοσήματα.16
Μειωμένη μεταβλητότητα καρδιακοῦ ρυθμοῦ
Ἡ ὁμοιοστασία τοῦ καρδιαγγειακοῦ συστήματος ἐπιτυγχάνεται μέσῳ τῆς εὔρυθμης λειτουργίας τοῦ συμπαθητικοῦ καὶ παρασυμπαθητικοῦ
νευρικοῦ συστήματος. Τὰ καταθλιπτικὰ ἄτομα
ἐμφανίζουν συχνότερα μειωμένη μεταβλητότητα καρδιακοῦ ρυθμοῦ, ἡ ὁποία ἀντανακλᾶ τὶς
διαταραχὲς σὲ ἐπίπεδο συμπαθητικοῦ καὶ παρασυμπαθητικοῦ νευρικοῦ συστήματος. Πιθανῶς,
ἡ κατάσταση αὐτὴ νὰ συνδέεται μὲ τὴν ἐμφάνιση ἀρρυθμιῶν καὶ νὰ εὐθύνεται ἐν μέρει γιὰ
τὴν αὐξημένη καρδιαγγειακὴ θνησιμότητα τῶν
ἀσθενῶν, ποὺ πάσχουν ἀπὸ καρδιαγγειακὴ νόσο
καὶ κατάθλιψη.12
Αἱμοδυναμικὲς ἀλλαγὲς
Ὁ συνδυασμὸς τῆς μειωμένης δραστικότητας
τοῦ παρασυμπαθητικοῦ καὶ τῆς ὑπερδιέγερσης
τοῦ συμπαθητικοῦ νευρικοῦ συστήματος, ποὺ
παρατηρεῖται στὴν κατάθλιψη, συνδέεται μὲ ἐπιβαρυντικὲς γιὰ τὴν ὑγεία αἱμοδυναμικὲς ἀλλαγές.
Πράγματι, οἱ καταθλιπτικοὶ ἀσθενεῖς, λόγῳ τῆς
αὐξημένης ἀπελευθέρωσης κατεχολαμινῶν, ἐμφανίζουν ὑψηλὴ ἀντίσταση στὰ ἀγγεῖα, χωρὶς νὰ
συνοδεύεται ἀπαραίτητα ἀπὸ αὐξημένη μέση ἀρτηριακὴ πίεση. Ἀντιθέτως, σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις, οἱ καταθλιπτικοὶ ἀσθενεῖς ἔχουν χαμηλὴ μέση
ἀρτηριακὴ πίεση σὲ συνθῆκες ἠρεμίας. Ὅμως, ἡ
χαμηλὴ ἀρτηριακὴ πίεση ἠρεμίας ὀφείλεται στὴ
μειωμένη καρδιακὴ παροχὴ τῶν ἀσθενῶν μὲ κατάθλιψη καὶ ὑποδηλώνει τὴν ὕπαρξη αὐξημένων
ἀντιστάσεων στὰ ἀγγεῖα. Αὐτὴ ἡ παθολογικὴ ἀλλαγὴ τῶν ἀγγείων, ἐκτὸς τοῦ ὅτι σχετίζεται μὲ αὔξηση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης, μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει
σὲ ἀνεπαρκῆ αἱμάτωση τῆς καρδιᾶς καὶ τελικὰ
σὲ αὐξημένο κίνδυνο καρδιακῆς ἀνεπάρκειας.17
Ἀκόμη, ἔχει διατυπωθεῖ πὼς ἡ ὑψηλὴ ἀντίσταση
τῶν ἀγγείων ἴσως νὰ ὀφείλεται στὸ αὐξημένο ἰξῶδες τοῦ αἵματος, ἐξαιτίας τοῦ μειωμένου ὄγκου
πλάσματος ποὺ δημιουργεῖ τὸ χρόνιο στρὲς ἢ νὰ
εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς αὐξημένης ἀπελευθέρωσης
κατεχολαμινῶν ἢ καὶ τοῦ κολπικοῦ νατριουρητι-

κοῦ πεπτιδίου, ποὺ ἐκκρίνεται ἀπὸ τὸν κόλπο καὶ
τὸν ὑποθάλαμο.18
Ἐνδοθηλιακὴ δυσλειτουργία
Ἡ κατάθλιψη σχετίζεται θετικὰ μὲ τὴν ὕπαρξη ἐνδοθηλιακῆς δυσλειτουργίας καὶ μάλιστα
πολλὲς φορὲς δὲν ὑποχωρεῖ ἀκόμη καὶ ὅταν λαμβάνεται ἡ κατάλληλη ἀντικαταθλιπτικὴ ἀγωγή.
Ἡ ἐνδοθηλιακὴ δυσλειτουργία διαδραματίζει
καθοριστικὸ ρόλο στὴν ἀνάπτυξη καὶ ἐξέλιξη τῆς
ἀθηροσκλήρωσης, ἀλλὰ ὁ ἀκριβὴς μηχανισμός,
μὲ τὸν ὁποῖο ἡ κατάθλιψη τήν προκαλεῖ, δὲν εἶναι πλήρως κατανοητός. Παρ’ ὅλα αὐτά, φαίνεται πὼς ἐμπλέκονται ἀρκετοὶ παράγοντες, καθὼς
διαταράσσονται τὰ μονοπάτια ποὺ ἐξαρτῶνται
ἀπὸ τὸ νιτρικὸ ὀξύ, ἀπὸ τὸν προερχόμενο ἀπὸ
τὸ ἐνδοθήλιο παράγοντα ὑπερ-πόλωσης καὶ ἀπὸ
προϊόντα τῆς κυκλοοξυγενάσης.19
Μεταβολικὲς διαταραχὲς
Ἡ κατάθλιψη συνδέεται μὲ τὸ μεταβολικὸ
σύνδρομο μὲ ἕναν ἀμφίδρομο τρόπο, αὐξάνοντας
ἔτσι τὸν καρδιαγγειακὸ κίνδυνο τῶν καταθλιπτικῶν ἀσθενῶν. Ἀπὸ ἀποτελέσματα προοπτικῶν
μελετῶν φαίνεται ὅτι ἡ κατάθλιψη ἀποτελεῖ προγνωστικὸ δείκτη γιὰ τὸ μεταβολικὸ σύνδρομο,
τὸ ὁποῖο μὲ τὴ σειρά του προβλέπει τὴν ἐμφάνιση κατάθλιψης μακροπρόθεσμα. Μιὰ πρόσφατη ἀνασκόπηση, ποὺ διερεύνησε τὴν ἀμφίδρομη
αὐτὴ σχέση, ἀνέδειξε τὴν ἰσχυρὴ θετικὴ συσχέτιση
μεταξὺ κατάθλιψης καὶ κοιλιακῆς παχυσαρκίας,
χαμηλῶν ἐπιπέδων λιποπρωτεΐνης ὑψηλῆς πυκνότητας (High Density Lipoprotein -HDL) καὶ ὑπερτριγλυκεριδαιμίας. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, τὰ εὑρήματα,
ποὺ συσχετίζουν τὴν κατάθλιψη μὲ τὴν ὑπεργλυκαιμία καὶ τὴν ὑπέρταση, δὲν ἐπιβεβαιώνονται
ἀπὸ ὅλες τὶς μελέτες. Ὅταν ἡ κατάθλιψη συνοδεύεται μὲ κοιλιακὴ παχυσαρκία καὶ διαταραγμένο λιπιδαιμικὸ προφίλ, προκαλοῦνται περαιτέρω μεταβολικὲς διαταραχές, οἱ ὁποῖες διατηροῦν
ἢ καὶ ἐνισχύουν τὰ καταθλιπτικὰ συμπτώματα,
δημιουργώντας ἔτσι ἕνα φαῦλο κύκλο.20 Ἡ κατανομὴ τοῦ σωματικοῦ λίπους ἀποτελεῖ ἕνα σημαντικὸ παράγοντα, ποὺ καθορίζει τὴν καρδιαγγειακὴ ὑγεία καὶ φαίνεται νὰ ἐπηρεάζεται ἀπὸ
ὁρμόνες. Πιὸ συγκεκριμένα, τὰ γλυκοκορτικοειδῆ
προάγουν τὴν ἐναποθήκευση τοῦ λίπους ἐνδοσπλαχνικά. Πράγματι, οἱ καταθλιπτικοὶ ἀσθενεῖς
ποὺ ἔχουν ὑπερκορτιζολαιμία, λόγῳ τῆς ὑπερδιέ-
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γερσης τοῦ ἄξονα ΥΥΕ, παρουσιάζουν αὐξημένα
ποσοστὰ ἐνδοσπλαχνικοῦ λίπους καὶ ἰνσουλινοαντίσταση.21 Ὁ λευκὸς λιπώδης ἱστός, ἰδιαίτερα
στὴν κοιλιακὴ περιοχή, ἔχει πολὺ ἔντονη ἐνδοκρινικὴ δραστηριότητα, καθὼς παράγει πληθώρα
ὁρμονῶν καὶ μορίων διαμεσολαβητῶν τῆς φλεγμονῆς. Ἡ φλεγμονώδης ἀπόκριση τοῦ ὀργανισμοῦ συμπεριλαμβάνει τὴ μείωση τῶν ἐπιπέδων
HDL-C, διαταραχὲς στὴν ἀντίστροφη μεταφορὰ
χοληστερόλης, καθὼς καὶ ἄλλες τροποποιήσεις
στὶς λιποπρωτεΐνες, μὲ σκοπὸ τὴν ἀποτελεσματικὴ ἀντιμετώπιση τοῦ ἐρεθίσματος ποὺ πυροδότησε τὴ φλεγμονή. Ἐπιπλέον, ὁ λιπώδης ἱστὸς
ἐκφράζει ὑποδοχεῖς γλυκοκορτικοειδῶν σὲ ὑψηλὴ
συγκέντρωση. Στὴν ὑπερκορτιζολαιμία παρατηρεῖται αὐξημένη σύνδεση τῆς κορτιζόλης μὲ τοὺς
ὑποδοχεῖς καὶ ἡ πρόσδεση αὐτὴ παρεμποδίζει τὴ
δράση τῆς λιποπρωτεϊνικῆς λιπάσης. Ἔτσι, τὸ
ἀποθηκευμένο λίπος δὲν μπορεῖ νὰ κινητοποιηθεῖ καὶ οἱ τριακυλογλυκερόλες συσσωρεύονται.22
Ὁ διαταραγμένος μεταβολισμὸς τῶν λιποειδῶν
ἀντικατοπτρίζεται καὶ μέσα ἀπὸ ἀποτελέσματα
μελετῶν, οἱ ὁποῖες ὑποστηρίζουν πὼς τόσο ἡ κατάθλιψη ὅσο καὶ τὸ χρόνιο στρὲς σχετίζονται θετικὰ μὲ αὐξημένα ἐπίπεδα τριακυλογλυκερολῶν,
ὁλικῆς καὶ «κακῆς» χοληστερόλης (Low Density
Lipoprotein- LDL) καὶ χαμηλὰ ἐπίπεδα HDL-C.23,24
Οἱ διαταραχὲς ποὺ προκαλεῖ ἡ κατάθλιψη δὲν περιορίζονται μόνο στὰ λιποειδῆ, ἀλλὰ ἐπηρεάζουν
καὶ τὸ μεταβολισμὸ τῶν ὑδατανθράκων. Ἔτσι, ἡ
συχνότητα ἐμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη τύπου ΙΙ εἶναι κατὰ 60% καὶ κατὰ 123% ὑψηλότερη
σὲ ἄτομα ποὺ πάσχουν ἀπὸ μείζονα κατάθλιψη
καὶ γενικευμένη διαταραχὴ ἄγχους, ἀντίστοιχα.25
Οἱ παχύσαρκοι ἀσθενεῖς μὲ κατάθλιψη παρουσιάζουν ἰνσουλινοαντίσταση, ἡ ὁποία προκαλεῖται
ἀπὸ φλεγμονώδη μόρια, ποὺ ἐνεργοποιοῦν τὸν
ἀναστολέα τοῦ συμπλέγματος τῆς κινάσης kΒ/
πυρηνικὸς παράγοντας kβ (NF-kb) καὶ συνεπῶς
διατρέχουν αὐξημένο καρδιαγγειακὸ κίνδυνο.26
Ὑπέρταση
Μιὰ πρόσφατη συστηματικὴ ἀνασκόπηση
καὶ μετα-ανάλυση ἐπιδημιολογικῶν καὶ προοπτικῶν μελετῶν ἀνέδειξε τὴ θετικὴ συσχέτιση
τοῦ χρόνιου ἄγχους μὲ τὴν ὑπέρταση. Οἱ μηχανισμοί, μέσῳ τῶν ὁποίων ἀλληλεπιδροῦν οἱ ψυχικὲς διαταραχὲς μὲ τὴ ρύθμιση τῆς ἀρτηριακῆς
πίεσης, εἶναι σύνθετοι. Ὅπως προαναφέρθηκε, ἡ
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κατάθλιψη καὶ τὸ χρόνιο ἄγχος χαρακτηρίζονται
ἀπὸ αὐξημένη ἐνεργοποίηση τοῦ συμπαθητικοῦ
νευρικοῦ συστήματος καὶ διαταραχὲς στὸν ἄξονα
ΥΥΕ. Τὸ ὑπερδιεγερμένο συμπαθητικὸ νευρικὸ
σύστημα καὶ ἡ αὐξημένη ἀπελευθέρωση στεροειδῶν ὁρμονῶν, λόγῳ τῆς δυσλειτουργίας τοῦ ἄξονα ΥΥΕ, ὁδηγοῦν σὲ κατακράτηση νατρίου καὶ
νεροῦ, αὐξάνοντας μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο τὴν πίεση τοῦ αἵματος. Ἐπίσης, φαίνεται ὅτι τὸ χρόνιο
στρὲς ἐπιδρᾶ στὸ σύστημα ρενίνης-ἀγγειοτασίνης
καὶ πιὸ συγκεκριμένα αὐξάνει τὰ ἐπίπεδα τοῦ ἐνζύμου ἀγγειοτασίνη ΙΙ.27
Δραστικότητα αἱμοπεταλίων καὶ παράγοντες πή
ξης
Τὰ αἱμοπετάλια διαδραματίζουν καθοριστικὸ ρόλο στὴν ἀνάπτυξη τῶν καρδιαγγειακῶν
νοσημάτων, καθὼς ἐμπλέκονται στὴ διαδικασία
τῆς θρόμβωσης. Ἡ αὐξημένη δραστικότητα καὶ ἡ
συσσώρευση τῶν αἱμοπεταλίων εἶναι πιθανὸ νὰ
ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς αἰτίες γιὰ τὴν αὐξημένη θνησιμότητα ποὺ ἐμφανίζουν οἱ καταθλιπτικοὶ ἀσθενεῖς. Οἱ κατεχολαμῖνες, οἱ ὁποῖες ἀπελευθερώνονται σὲ αὐξημένες ποσότητες στὴν κατάθλιψη,
συνδέονται μὲ ἕναν ὑποδοχέα τῶν αἱμοπεταλίων
(Alfa-2a). Αὐτὸ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴν αὔξηση
τοῦ ἐνδοπλασματικοῦ ἀσβεστίου, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ
σὲ ἀποκοκκίωση τῶν α καὶ β κοκκίων. Ἡ ἀποκοκκίωση τῶν α κοκκίων ἐπάγει τὴν αὐξημένη
ἔκκριση προφλεγμονωδῶν κυτταροκινῶν, ἐνῶ
ἀπὸ τὰ β κοκκία ἀπελευθερώνεται σεροτονίνη.
Ἡ αὐξημένη ἀπελευθέρωση σεροτονίνης ἀπὸ τὰ
αἱμοπετάλια ὁδηγεῖ στὴ συσσώρευσή τους καὶ
προκαλεῖται ἀγγειοσυστολή.16 Ἐπιπλέον, στοὺς
καταθλιπτικοὺς ἀσθενεῖς, ποὺ πάσχουν ἀπὸ στεφανιαία νόσο, παρατηροῦνται ὑψηλὰ ἐπίπεδα
β-θρομβογλοβουλίνης, ποὺ ἀποτελοῦν ἔνδειξη
τῆς αὐξημένης δραστικότητας τῶν αἱμοπεταλίων
καὶ τῆς δημιουργίας θρόμβων.28 Ἡ θρομβογένεση
ρυθμίζεται ἀπὸ τὸ ἰνωδογόνο, ποὺ εἶναι μιὰ πρωτεΐνη ὀξείας φάσης καὶ σημαντικὸς παράγοντας
πήξης. Τὰ ἀποτελέσματα τῆς μελέτης ΑΤΤΙΚΗ
ἔδειξαν τὴν ὕπαρξη μιᾶς ἀνεξάρτητης θετικῆς
σχέσης μεταξὺ κατάθλιψης καὶ ἐπιπέδων ἰνωδογόνου. Ὑψηλὰ ἐπίπεδα ἰνωδογόνου βρέθηκαν καὶ
σὲ ἄτομα ποὺ αἰσθάνονται κόπωση, ἕνα ἀπὸ τὰ
κυριότερα συμπτώματα τῆς κατάθλιψης. Τὰ ἄτομα μὲ ἐνδοθηλιακὴ δυσλειτουργία δὲν ἔχουν ἀποτελεσματικοὺς ἀντιθρομβωτικοὺς μηχανισμοὺς
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καὶ ἔτσι εἶναι πιὸ ἐπιρρεπῆ στὴ θρόμβωση, ποὺ
μπορεῖ νὰ προκληθεῖ ἀπὸ τὸ ἄγχος.29
Φλεγμονὴ
Ἡ φλεγμονὴ ἀποτελεῖ κοινὸ σημεῖο ἀναφορᾶς τόσο στὴ διαδικασία τῆς ἀθηροσκλήρωσης
ὅσο καὶ στὴν κατάθλιψη. Σύμφωνα μὲ τὰ ἀποτελέσματα μετα-αναλύσεων, τὰ ἄτομα μὲ κατάθλιψη παρουσιάζουν σημαντικὰ αὐξημένα ἐπίπεδα
σὲ δεῖκτες φλεγμονῆς, ὅπως εἶναι ἡ ἰντερλευκίνη-6
(Interleukin-6, IL-6), ὁ παράγοντας νέκρωσης τῶν
ὄγκων α (Tumor Necrosis Factor, TNF-a) καὶ ὁ
διαλυτὸς ὑποδοχέας ἰντερλευκίνης-2.20
Οἱ προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες ἐνεργοποιοῦν τὴ σύνθεση πρωτεϊνῶν ὀξείας φάσης ἀπὸ
τὰ ἡπατοκύτταρα μὲ κυρίαρχη τὴ C-ἀντιδρῶσα
πρωτεΐνη (C-Reactive Protein, CRP), ἡ ὁποία ἐπάγει τὴ συστηματικὴ φλεγμονώδη ἀπόκριση. Πράγματι, ἔχει βρεθεῖ πὼς ἡ κατάθλιψη σχετίζεται θετικὰ μὲ τὰ ἐπίπεδα CRP σὲ ἄντρες καὶ γυναῖκες,
ἀνεξάρτητα ἀπὸ βασικοὺς συγχυτικοὺς παράγοντες, ὅπως ἡ ἡλικία, ὁ δείκτης μάζας σώματος, καπνιστικὲς καὶ διατροφικὲς συνήθειες, καθὼς καὶ
τὸ ἐπίπεδο φυσικῆς δραστηριότητας. Ἐπιπλέον, ἡ
αὐξημένη ἀπελευθέρωση κυτταροκινῶν λειτουργεῖ ὡς στρεσογόνο ἐρέθισμα γιὰ τὸν ἐγκέφαλο, μὲ
ἀποτέλεσμα νὰ προκαλεῖ τὴν ὑπερδραστηριότητα τοῦ ἄξονα ΥΥΕ καὶ νὰ ἐνισχύει τὴν ἐξέλιξη τῆς
κατάθλιψης.29
Ἡ ἐνεργοποίηση τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος θεωρητικὰ σχετίζεται μὲ τὸν αὐξημένο
καρδιαγγειακὸ κίνδυνο ποὺ διατρέχουν τὰ ἄτομα μὲ κατάθλιψη. Παρ’ ὅλα αὐτά, φαίνεται πὼς ἡ
φλεγμονή, ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν κατάθλιψη, δὲν
ἔχει τόσο καθοριστικὸ ρόλο στὴ διαδικασία τῆς
ἀθηροσκλήρωσης ἀπὸ μόνη της. Ὅπως προαναφέρθηκε, ἡ κατάθλιψη σχετίζεται θετικὰ μὲ τὴν
κοιλιακὴ παχυσαρκία, ἡ ὁποία, λόγῳ τῆς αὐξημένης ἔκκρισης προφλεγμονωδῶν κυτταροκινῶν,
αὐξάνει τὴν πιθανότητα ἐμφάνισης μεταβολικοῦ
συνδρόμου. Ἡ φλεγμονὴ φαίνεται νὰ δρᾶ συνεργιστικὰ μὲ τὸ μεταβολικὸ σύνδρομο καὶ ἡ ἀλληλεπίδρασή τους θέτει τὰ ἄτομα μὲ κατάθλιψη σὲ
ὑψηλότερο κίνδυνο γιὰ στεφανιαία νόσο.16

Ἒμμεση ἐπίδραση τῆς κατάθλιψης καὶ τοῦ
ἄγχους στὸν καρδιαγγειακό κίνδυνο
Οἱ ἐπιβαρυντικὲς ἐπιδράσεις τῆς κατάθλιψης
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καὶ τοῦ χρόνιου ἄγχους στὴν ὑγεία δὲν περιορίζονται μόνο στὶς παθοφυσιολογικὲς διαταραχὲς
ποὺ προκαλοῦν στὸν ὀργανισμό. Τὰ ἐρευνητικὰ
δεδομένα εἶναι ἔντονα καὶ μαρτυροῦν μιὰ στενὴ
σχέση μεταξὺ τῆς κατάθλιψης καὶ ἑνὸς τρόπου
ζωῆς, ποὺ χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἀνθυγιεινὲς συνήθειες καὶ συμπεριφορές.30 Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ
κατάθλιψη σχετίζεται μὲ αὐξημένο κίνδυνο γιὰ
καρδιαγγειακὴ θνησιμότητα, οἱ καταθλιπτικοὶ
ἀσθενεῖς μὲ στεφανιαία νόσο παραμελοῦν τὴν
ὑγεία τους καὶ ἐμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστὰ
συμμόρφωσης στὴ θεραπευτικὴ ἀγωγή τους σὲ
σχέση μὲ τοὺς μὴ καταθλιπτικοὺς ἀσθενεῖς. Ἐνδεχομένως, ἡ κατάθλιψη νὰ στερεῖ ἀπὸ τοὺς ἀσθενεῖς μὲ στεφανιαία νόσο τὸ κίνητρο νὰ κάνουν
μιὰ συστηματικὴ προσπάθεια γιὰ νὰ βελτιώσουν
τὴν ποιότητα τῆς ζωῆς τους, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ
44% ἀπὸ αὐτοὺς νὰ μὴν ὁλοκληρώνουν τὰ προγράμματα ἀποκατάστασης. Ἐπίσης, εἶναι πιθανό, τὰ ἄτομα μὲ κατάθλιψη νὰ καθυστεροῦν νὰ
ἀπευθυνθοῦν στοὺς εἰδικοὺς ὑγείας ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ οἱ πρῶτες ἐνδείξεις τῆς στεφανιαίας νόσου
κάνουν τὴν ἐμφάνισή τους.28 Ἡ τάση τῶν ἀτόμων
μὲ κατάθλιψη νὰ μὴν ἀκολουθοῦν τὶς συμβουλὲς
ποὺ τοὺς συστήνονται, ἐπιβεβαιώνεται καὶ ἀπὸ
τὴ μικρὴ πιθανότητα ποὺ ἔχουν, νὰ διακόψουν
τὸ κάπνισμα. Πολλὲς φορὲς αὐτὸ ὀφείλεται στὸ
φόβο ποὺ αἰσθάνονται, πὼς ἐὰν δὲν καπνίζουν θὰ
νιώθουν ἀκόμη χειρότερα. Ἐπιπλέον, ἡ κατάθλιψη σχετίζεται θετικὰ μὲ τὸ κάπνισμα καὶ αὐξάνει
τὶς πιθανότητες γιὰ ἀποτυχημένη προσπάθεια γιὰ
διακοπή του, ἐνῶ τὰ ἄτομα μὲ μείζονα κατάθλιψη
ἐμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστὰ ἐξάρτησης ἀπὸ
τὴ νικοτίνη. Ὅπως φαίνεται ἀπὸ ἀρκετὲς συγχρονικὲς μελέτες, ἡ κατάχρηση, καθὼς καὶ ἡ αὐξημένη κατανάλωση ἀλκοόλ, εἶναι πολὺ πιὸ συχνὴ
στὰ ἄτομα μὲ κατάθλιψη σὲ σχέση μὲ τὸ γενικὸ
πληθυσμό.
Μία ἀκόμα βασικὴ συνιστῶσα τοῦ τρόπου
ζωῆς, ποὺ ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὶς ψυχικὲς διαταραχές, εἶναι ἡ σωματικὴ δραστηριότητα. Ἡ ἔλλειψη
ἐνέργειας καὶ ἡ χαμηλὴ κινητοποίηση, ποὺ παρατηρεῖται στὴν κατάθλιψη, ὁδηγεῖ σὲ ἀνεπαρκῆ
φυσικὴ δραστηριότητα. Τὰ χαμηλὰ ἐπίπεδα σωματικῆς δραστηριότητας σχετίζονται μὲ τὴ σειρά τους μὲ καταθλιπτικὰ συμπτώματα καὶ αὐτὸ
ἔχει ὡς συνέπεια τὴ δημιουργία καὶ ἀνάπτυξη
ἑνὸς φαύλου κύκλου, ποὺ ἐπιβαρύνει τὴν ὑγεία.
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Πίνακας 1. Στοιχεῖα τῶν μελετῶν ποὺ ἀνασκοπήθηκαν στὴν παροῦσα ἐργασία.
Ἄμεση ἐπίδραση τῆς κατάθλιψης καὶ τοῦ ἄγχους στὸν καρδιαγγειακὸ κίνδυνο
Μελέτη

Ἔτος

Ἀριθμὸς
δείγματος

Χαρακτηριστικὰ δείγματος

Εὑρήματα

Raadsheer FC, et al14

1995

27

7 καταθλιπτικοὶ ἀσθενεῖς
Αὐξημένα ἐπίπεδα mRNA γιὰ τὴν ὁρμόνη
10 ἀσθενεῖς μὲ νόσο Ἀλτσχάιμερ ἀπελευθέρωσης τῆς κορτικοτροπίνης (Corti
10 ἄτομα στὴν ὁμάδα ἐλέγχου
cotropin Releasing Hormone-CRH) στὰ καταθλιπτικὰ ἄτομα σὲ σχέση μὲ τὴν ὁμάδα ἐλέγχου
gἡ κατάθλιψη σχετίζεται μὲ ὑπερδραστικότητα τῶν νευρώνων ποὺ ἐκκρίνουν τὴν CRH.

Raadsheer FC, et al38

1994

16

6 καταθλιπτικοὶ ἀσθενεῖς
10 ἄτομα στὴν ὁμάδα ἐλέγχου

Ὁ ἀριθμὸς τῶν νευρώνων τοῦ ὑποθαλάμου,
ποὺ ἐκφράζουν τὴν CRH, βρέθηκε 4 φορὲς
ὑψηλότερος στὰ ἄτομα μὲ κατάθλιψη σὲ σύγκριση μὲ τὴν ὁμάδα ἐλέγχου, ὅπως ἐκτιμήθηκε μὲ ἀνοσοϊστοχημικὴ μέθοδο.

Hamer M, et al17

2007

55

55 ἄντρες καὶ γυναῖκες, μέσος
ὅρος ἡλικίας 23.4 ± 3 ἔτη

Τὰ ἄτομα μὲ ὑψηλότερο σκὸρ στὴν κλίμακα
κατάθλιψης Studies Depression Scale (CES
-D) ἐμφάνισαν αὐξημένο μέσο ὅρο στὰ ἐπίπεδα νορεπινεφρίνης καὶ διαστολικῆς πίεσης σὲ
σύγκριση μὲ τὰ ἄτομα ποὺ εἶχαν χαμηλότερο
σκορ.
Ἀπὸ τοὺς ἐθελοντὲς ζητήθηκε νὰ ἀφηγηθοῦν
γεγονότα τῆς ζωῆς τους, ποὺ τούς εἶχαν προκαλέσει θυμὸ ἢ θλίψη καὶ ἔπειτα ἀκολούθησαν 30 λεπτὰ γιὰ νὰ ἀποφορτιστοῦν.
Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἀποφόρτισης τὰ καταθλιπτικὰ ἄτομα εἶχαν ὑψηλὰ ἐπίπεδα νορεπινεφρίνης, ἐνῶ ἡ ἀφήγηση γεγονότων, ποὺ τούς
προκάλεσαν θυμό, ἦταν ἱκανὴ νὰ αὐξήσει
ἀμέσως τὰ ἐπίπεδα νορεπινεφρίνης, ὑποδηλώνοντας αὐξημένη ἐνεργοποίηση τοῦ κεντρικοῦ
ἀδρενεργικοῦ συστήματος ἀπὸ ἀρνητικὰ συναισθήματα.

Greenstein AS,
et al19

2010

31

16 ἀσθενεῖς μὲ κατάθλιψη «μεγάλης ἡλικίας», μέσος ὅρος ἡλικίας
71.8±4.0 ἔτη
15 ἄτομα στὴν ὁμάδα ἐλέγχου,
μέσος ὅρος ἡλικίας 72.1±5.9 ἔτη

Καταθλιπτικοί ἀσθενεῖς: ὑπερτροφία ἀρτηριακοῦ τοιχώματος λόγῳ αὐξημένου πάχους τοῦ
μέσου χιτῶνα καὶ σημαντικὰ μειωμένη ἀγγειοδιαστολὴ ὕστερα ἀπὸ χορήγηση ἀκετυλοχολίνης σὲ σύγκριση μὲ τὴν ὁμάδα ἐλέγχου.

Weber-Hamann B,
et al21

2002

45

22 μετεμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες
μὲ κατάθλιψη
23 μετεμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες
χωρὶς κατάθλιψη

Οι καταθλιπτικὲς γυναῖκες ἐμφάνισαν ὑψηλότερα ποσοστὰ ἐνδοσπλαχνικοῦ λίπους, καθὼς
ἐπίσης ὑψηλότερες συγκεντρώσεις γλυκόζης
μετὰ ἀπὸ δοκιμασία ἀνοχῆς στὴ γλυκόζη σὲ
σχέση μὲ τὶς μὴ καταθλιπτικὲς γυναῖκες.

Sevincok L, et al24

2001

117

40 ἀσθενεῖς μὲ γενικευμένη
ἀγχώδη διαταραχὴ καὶ μείζονα
κατάθλιψη
27 ἀσθενεῖς μὲ μείζονα κατάθλιψη
26 ἀσθενεῖς μὲ γενικευμένη ἀγχώδη διαταραχὴ
24 ὑγιῆ ἄτομα στὴν ὁμάδα
ἐλέγχου

Ἀσθενεῖς μὲ γενικευμένη ἀγχώδη διαταραχὴ
καὶ μείζονα κατάθλιψη: ὑψηλότερα ἐπίπεδα ὁλικῆς χοληστερόλης, τριγλυκεριδίων καὶ
λιποπρωτεΐνης χαμηλῆς πυκνότητας (Low
Density Lipoprotein Cholesterol –LDL-C) καὶ
χαμηλότερα ἐπίπεδα λιποπρωτεΐνης χαμηλῆς πυκνότητας (High Density Lipoprotein
Cholesterol- HDL-C) σὲ σχέση μὲ τοὺς ὑγιεῖς
καὶ τοὺς ἀσθενεῖς, ποὺ εἶχαν μόνο γενικευμένη
ἀγχώδη διαταραχὴ ἢ μόνο μείζονα κατάθλιψη.
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Μελέτη

Ἔτος

Ἀριθμὸς
δείγματος

Χαρακτηριστικὰ δείγματος

Εὑρήματα

Fisher L, et al25

2008

506

Pan Y, et al27

2015

231.535

Μετα-ανάλυση:
13 ἐπιδημιολογικὲς μελέτες
(151.389 ἐθελοντὲς) καὶ 8 προοπτικὲς μελέτες (80.146 ἐθελοντὲς)

Ἐπιδημιολογικές μελέτες: θετικὴ συσχέτιση
χρόνιου ἄγχους μὲ ὑπέρταση (OR 1.18, 95% CΙ
1.02–1.37).
Προοπτικὲς μελέτες: τὸ χρόνιο ἄγχος αὐξάνει
τὸν κίνδυνο γιὰ ὑπέρταση (HR 1.55,95% CΙ
1.24–1.94).

Demosthenes B.
Panagiotakos, et al29

2004

853

453 ἄντρες, ἡλικία 19-89 ἐτῶν
καὶ
400 γυναῖκες, ἡλικία 18-84 ἐτῶν
χωρὶς στεφανιαία νόσο

Ἡ κατάθλιψη συσχετίστηκε θετικὰ μὲ δεῖκτες
φλεγμονῆς (C ἀντιδρῶσα πρωτεΐνη, ἀριθμὸς
λευκῶν αἱμοσφαιρίων) καὶ παράγοντες πήξης
(ἰνωδογόνο) καὶ στὰ δύο φῦλα.

506 ἀσθενεῖς μὲ σακχαρώδη δια- Ἀσθενεῖς μὲ σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ:
βήτη τύπου ΙΙ, ἡλικία 21-75 ἐτῶν 60% καὶ 123% ὑψηλότερη πιθανότητα γιὰ
μείζονα κατάθλιψη καὶ γενικευμένη ἀγχώδη
διαταραχή, ἀντίστοιχα, σὲ σχέση μὲ τὸ γενικὸ
πληθυσμό.
Ἡ γλυκοζυλιωμένη αἱμοσφαιρίνη (HbA1c) ἐμφάνισε θετικὴ συσχέτιση μὲ τὰ καταθλιπτικὰ
συναισθήματα.

Ἔμμεση ἐπίδραση τῆς κατάθλιψης καὶ τοῦ ἄγχους στὸν καρδιαγγειακὸ κίνδυνο
Μελέτη

Ἔτος

Ἀριθμὸς
δείγματος

Χαρακτηριστικὰ δείγματος

Εὑρήματα

Piwonski J, et al32

2010

13.545

6.392 ἄντρες καὶ 7.153 γυναῖκες, Σε σύγκριση μὲ τοὺς ὑγιεῖς, οἱ ἐθελοντὲς μὲ καἡλικίας 20-74 ἐτῶν
ταθλιπτικὰ συμπτώματα εἶχαν περισσότερους
παράγοντες κινδύνου γιὰ καρδιαγγειακὰ (παχυσαρκία, ὑπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης
τύπου ΙΙ, ὑπεριλιπιδαιμία), ἦσαν χαμηλότερου
κοινωνικοοικονομικοῦ ἐπιπέδου καὶ χαρακτηρίζονταν ἀπὸ πιὸ ἀνθυγιεινὸ τρόπο ζωῆς.
Ἡ ἔλλειψη σωματικῆς δραστηριότητας καὶ τὸ
κάπνισμα ἐμφάνισε στατιστικὰ σημαντικὴ καὶ
ἀνεξάρτητη σχέση μὲ τὰ καταθλιπτικὰ συμ
πτώματα καὶ στὰ δύο φῦλα, ἐνῶ ἡ τακτικὴ
κατανάλωση ἀλκοὸλ (>3 φορὲς τὴν ἑβδομάδα)
μόνο στὶς γυναῖκες.

Yannis Manios,
et al33

2005

3.042

1.514 ἄντρες, ἡλικίας 18-87 ἐτῶν Οἱ γυναῖκες καὶ οἱ ἄντρες ὑψηλοῦ κοινωνικο1.528 γυναῖκες, ἡλικίας 18-89
οικονομικοῦ ἐπιπέδου ἐμφάνισαν στατιστικὰ
ἐτῶν
σημαντικὰ χαμηλότερα ποσοστὰ παχυσαρκίας, σὲ σχέση μὲ ὅσους εἶχαν χαμηλὸ ἢ μέτριο
κοινωνικοοικονομικὸ ἐπίπεδο.
Τὰ ἀποτελέσματα αὐτὰ ὀφείλονταν σὲ διαφορὲς τοῦ τρόπου ζωῆς (ἐπίπεδο φυσικῆς δραστηριότητας καὶ διατροφικὲς συνήθειες-ἐνεργειακὴ πρόσληψη).

Panagiotakos DB,
et al34

2008

3.042

1.528 ἄντρες, ἡλικίας 18-87 ἐτῶν Τὰ ἄτομα χαμηλοῦ κοινωνικοοικονομικοῦ
1.514 γυναῖκες, ἡλικίας 18-89
ἐπιπέδου ἐμφάνισαν ὑψηλότερα ποσοστὰ
ἐτῶν
παχυσαρκίας, ὑπέρτασης, ὑπερλιπιδαιμίας,
σακχαρώδους διαβήτη τύπου ΙΙ, καθὼς ἐπίσης χαμηλότερα ἐπίπεδα συμμόρφωσης μὲ τὴ
μεσογειακὴ διατροφή, σὲ σύγκριση μὲ ἄτομα
ὑψηλοῦ κοινωνικοοικονομικοῦ ἐπιπέδου.
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Πιθανῶς, ἡ ὑπερδραστηριότητα τοῦ ἄξονα ΥΥΕ,
ποὺ ἀποτελεῖ κοινὴ δυσλειτουργία στὰ ἄτομα μὲ
κατάθλιψη, νὰ συνδέεται μὲ τὴ μειωμένη φυσικὴ
δραστηριότητα.32 Ἐπιπλέον, οἱ καταθλιπτικοὶ
ἀσθενεῖς ἔχουν τὴν τάση νὰ κάνουν ἀνθυγιεινὲς
διατροφικὲς ἐπιλογές, οἱ ὁποῖες, ὅταν συνδυάζονται μὲ σωματικὴ ἀδράνεια, προωθοῦν τὴν ἀνάπτυξη παχυσαρκίας καὶ τῶν ἐπιπλοκῶν της.20
Ἐὰν παρατηρήσει κάποιος τὶς ἀνεπιθύμητες γιὰ
τὴν ὑγεία συμπεριφορές, ποὺ συνοδεύουν τὴν κατάθλιψη, μπορεῖ νὰ ἐντοπίσει ἀρκετὲς ὁμοιότητες
μὲ τὸν ἀνθυγιεινὸ τρόπο ζωῆς ποὺ ἐμφανίζουν
τὰ ἄτομα χαμηλοῦ κοινωνικοοικονομικοῦ ἐπιπέδου.33-35
Τὸ χαμηλὸ κοινωνικοοικονομικὸ ἐπίπεδο συσχετίζεται μὲ αὐξημένα ποσοστὰ κατάθλιψης καὶ
χρόνιου ἄγχους. 36,37 Ἔτσι, εἶναι πιθανὸ πὼς τὸ
χαμηλὸ κοινωνικοοικονομικὸ ἐπίπεδο εὐθύνεται
γιὰ τὴν υἱοθέτηση ἀνθυγιεινῶν συμπεριφορῶν
καὶ τὴν ἐμφάνιση κατάθλιψης, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ
δημιουργεῖται μία ἀμφίδρομη σχέση, στὴν ὁποία
ἡ φτωχὴ ποιότητα τοῦ τρόπου ζωῆς ἐνισχύει τὰ
καταθλιπτικὰ συμπτώματα καὶ ἀντιστρόφως. Συνοψίζοντας, ἡ ἐπίδραση τῆς κατάθλιψης στὴν αὔξηση τῶν παραγόντων κινδύνου γιὰ καρδιαγγεια
κὰ εἶναι ἰσχυρὴ καὶ αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἐξηγήσει, ἐν
μέρει, τὸν αὐξημένο καρδιαγγειακὸ κίνδυνο καὶ
τὴ δυσμενέστερη πρόγνωση τῶν καταθλιπτικῶν
ἀσθενῶν.
Συμπεράσματα
Ὁ ὑψηλὸς ἐπιπολασμὸς τῆς κατάθλιψης τόσο
στὸ γενικὸ πληθυσμὸ ὅσο καὶ στοὺς ἀσθενεῖς μὲ
καρδιαγγειακὴ νόσο μαρτυρᾶ τὴν ἀνάγκη γιὰ
ἄμεση εὐαισθητοποίηση καὶ στρατηγικὲς ἀνίχνευσης τῆς κατάθλιψης στὸν πληθυσμό.39 Ἡ ἔγκαιρη
ἀντιμετώπιση τῆς κατάθλιψης καὶ τοῦ ἄγχους
μειώνει τὸν κίνδυνο συννοσηροτήτων καὶ συσχετίζεται μὲ καλύτερη ἔκβαση τῆς καρδιαγγειακῆς
νόσου. Ἡ Ἀμερικανικὴ Καρδιολογικὴ Ἑταιρεία
(AHA) ἔχει δημοσιεύσει συστάσεις, ποὺ προάγουν τὴν καλύτερη διαχείριση τῶν ἀσθενῶν μὲ
στεφανιαία νόσο. Ὅπως δηλώνεται ρητά, ἡ ἀνίχνευση τῶν καταθλιπτικῶν ἀσθενῶν θὰ πρέπει
νὰ ἀποτελεῖ διαδικασία ρουτίνας στὴν καθημερινὴ κλινικὴ πράξη.39 Ἔχει φανεῖ πὼς ἀκόμη καὶ
δύο ἁπλὲς ἐρωτήσεις (“Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ τελευταίου μῆνα ἔχετε νιώσει συχνὰ «πεσμένος»,
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ἀπελπισμένος ἢ καταθλιπτικός;” καὶ “ Κατὰ τὴ
διάρκεια τοῦ τελευταίου μῆνα ἔχετε νιώσει συχνὰ μικρὸ ἐνδιαφέρον γιὰ νὰ κάνετε πράγματα
καὶ πως ἀντλεῖτε λίγη εὐχαρίστηση ἀπὸ αὐτά;”)
εἶναι ἱκανὲς νὰ βοηθήσουν στὸν ἐντοπισμὸ τῶν
καταθλιπτικῶν ἀσθενῶν ἀπὸ τοὺς ἐπαγγελματίες ὑγείας.40 Σὲ περίπτωση ποὺ ἡ ἀνίχνευση εἶναι
θετική, θὰ πρέπει νὰ ἀπευθυνθοῦν σὲ κάποιον
εἰδικὸ ψυχικῆς ὑγείας. Οἱ ἀσθενεῖς θὰ πρέπει νὰ
παρακολουθοῦνται στενά, ὥστε νὰ ἐλέγχεται ἡ
συμμόρφωση μὲ τὴ θεραπευτικὴ ἀγωγὴ ποὺ τοὺς
ἔχει δοθεῖ τόσο γιὰ τὴν καρδιαγγειακὴ ὅσο καὶ
τὴν ψυχικὴ νόσο καὶ ἐπιπλέον νὰ γίνεται τακτικὸς ἐπανέλεγχος, ποὺ θὰ ἀξιολογεῖ τὶς ἀλλαγὲς
στὸν τρόπο ζωῆς τῶν ἀσθενῶν. Τέλος, ἡ οὐσιαστικὴ συνεργασία καὶ ἐπικοινωνία μεταξὺ τῶν
ἐπιστημόνων ὑγείας ἀποτελεῖ θεμέλιο λίθο γιὰ
τὴν προώθηση καὶ τὴν ἀποτελεσματικὴ ἐφαρμογὴ
τῶν στρατηγικῶν πρόληψης καὶ ἀντιμετώπισης
τῆς καρδιαγγειακῆς νόσου.39
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