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Τ

ὰ συμπτώματα τῆς κατάθλιψης εἶναι ἀρκετὰ συχνὰ σὲ ἡλικιωμένους ἀσθενεῖς. Σὲ
πρόσφατες καταγραφὲς ἀσθενῶν μὲ στένωση ἀορτικῆς βαλβίδας σχεδὸν τὸ 10% τῶν ἐρωτηθέντων δήλωσαν στὸ ἀτομικό τους ἀναμνηστικὸ
ὅτι ἐλάμβαναν ἀντικαταθλιπτικὴ ἀγωγή. Μάλιστα, δὲν ἔχει ἀποσαφηνιστεῖ, ἂν ἡ καταθλιπτικὴ
συνδρομὴ βελτιώνεται μετὰ ἀπὸ τὶς ἐπεμβάσεις
καὶ ἂν ἔχει προγνωστικὸ ρόλο στὴ μακροχρόνια
παρακολούθηση τῶν ἀσθενῶν αὐτῶν.
Σὲ μιὰ πρόσφατη μελέτη [Frailty Aortic
Valve Replacement (FRAILTY-AVR)], ποὺ ἔγινε
στὸ Montreal τοῦ Καναδᾶ καὶ δημοσιεύθηκε στὸ
JAMA Cardiology, οἱ ἐρευνητὲς ἑστίασαν στὸ
συγκεκριμένο θέμα. Γιὰ τὴ διάγνωση τῆς κατάθλιψης χρησιμοποίησαν ἕνα εἰδικὸ ἐρωτηματολόγιο γιὰ νὰ γίνει ἡ διάγνωση. Πρέπει νὰ τονιστεῖ, ὅτι δὲν ἔγιναν προσωπικὲς συνεντεύξεις τῶν
ἡλικιωμένων, ἀλλὰ ἡ κατάθλιψη τεκμηριώθηκε
μόνο ἀπὸ γραπτὲς ἀπαντήσεις τῶν ἡλικιωμένων
ἀσθενῶν. Στὴ μελέτη συμπεριλήφθηκαν περισσότεροι ἀπὸ 1.000 ἀσθενεῖς ἀπὸ διάφορα κέντρα
ἀπὸ τὸν Καναδᾶ, ΗΠΑ καὶ Γαλλία μεταξὺ τῶν
ἐτῶν 2011-2016.
Σκοπὸς τῆς μελέτης δὲν ἦταν μόνο ἡ ἀκριβὴς
μέτρηση τῆς ἐπίπτωσης τῆς κατάθλιψης σὲ αὐτὸν
τὸν πληθυσμό. Οἱ ἐρευνητὲς ἤθελαν νὰ ἐκτιμήσουν καὶ τὴν προγνωστικὴ ἀξία τῆς κατάθλιψης
σὲ ἡλικιωμένους ἀσθενεῖς, μὲ στένωση ἀορτικῆς
βαλβίδας. Εἶναι γνωστό, ὅτι οἱ ἀσθενεῖς ποὺ ὑποβάλλονται σὲ διαδερμικὴ ἐπέμβαση ἀορτικῆς βαλ-

βίδας (TAVI) εἶναι συνήθως ἀνεγχείρητοι ἢ πολὺ
ὑψηλοῦ κινδύνου καὶ ἔχουν συμπαρομαρτοῦντα
νοσήματα. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ἔχουν προταθεῖ καὶ
κάποιοι δεῖκτες ἀσθενικότητας (frailty score),
ποὺ δίνουν σημαντικὲς προγνωστικὲς πληροφορίες γιὰ τὴ λειτουργικὴ κατάσταση τοῦ ἀσθενοῦς.
Αὐτοὶ οἱ δεῖκτες, ἐν πολλοῖς, ἔχουν καὶ προγνωστικὴ ἀξία, μὲ δεδομένο ὅτι ἐὰν ὁ ἀσθενὴς πάσχει
καὶ ἀπὸ σημαντικὰ ἄλλα νοσήματα ἡ ἔκβασή του
μετὰ ἀπὸ τὴν TAVI δὲν θὰ εἶναι καλή. Οἱ ἐρευνητὲς τῆς συγκεκριμένης μελέτης ἤθελαν νὰ ἐρευνήσουν ἐπιπρόσθετα, ἂν ἡ κατάθλιψη πρέπει νὰ
συμπεριληφθεῖ καὶ στοὺς δεῖκτες ἀσθενικότητας.
Ἔτσι, μελέτησαν 1.035 ἀσθενεῖς ἡλικίας ἄνω
τῶν 70 ἐτῶν, ποὺ ἔκαναν εἴτε χειρουργικὴ ἀντικατάσταση ἀορτικῆς βαλβίδας εἴτε ὑποβλήθηκαν σὲ
TAVI. Τὰ συμπτώματα τῆς κατάθλιψης ἐκτιμήθηκαν μὲ μιὰ συγκεκριμένη καὶ ἐγκεκριμένη φόρμα
[5-item Geriatric Depression Scale Short Form
(GDS-SF) καὶ frailty by both the Short Physical
Performance Battery (SPPB)]. Ἡ νοητικὴ λειτουργία τῶν ἀσθενῶν ποσοτικοποιήθηκε μὲ ἕνα ἐπίσης ἐξειδικευμένο ἐρωτηματολόγιο [Mini-Mental
State Examination (MMSE)].
Τὸ ποσοστὸ τῶν ἀσθενῶν, ποὺ τελικὰ εἶχαν
κατάθλιψη βάσει τοῦ ἐρωτηματολογίου, ἦταν
31,5%, ἂν καὶ μόλις τὸ 8,6% εἶχε διαγνωσθεῖ κλινικὰ πρὶν τὴν ἐπέμβαση. Συγκεκριμένα, στοὺς ἀσθενεῖς ποὺ ἔκαναν τελικὰ TAVI, τὸ 33,8% εἶχε κατάθλιψη ἔναντι τοῦ 27,5% τῶν ἀσθενῶν. Βέβαια,
οἱ ἀσθενεῖς μὲ κατάθλιψη ἦσαν πιὸ «ταλαιπωρη-
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μένοι», διότι εἶχαν καὶ ἄλλα συμπαρομαρτοῦντα
νοσήματα, ὅπως σακχαρώδη διαβήτη, νεφρικὴ
ἀνεπάρκεια, ἀρτηριακὴ ὑπέρταση, χρόνια ἀποφρακτικὴ πνευμονοπάθεια καὶ καρδιαγγειακὲς
νόσους. Ἔτσι, εἶχαν ἐκ προοιμίου ὑψηλότερο
κίνδυνο καὶ ἦταν πιὸ εὐάλωτοι ἀσθενεῖς. Ὁ δείκτης ἀσθενικότητας ἦταν μεγαλύτερος, ἐνῶ καὶ ἡ
νοητικὴ λειτουργία τους ὑπολειπόταν ἔναντι τῶν
ἀσθενῶν χωρὶς κατάθλιψη.      
Ἕνα μῆνα μετὰ ἀπὸ τὴν ἐπέμβαση, εἴτε δια
δερμικὰ εἴτε χειρουργικά, ἡ θνησιμότητα στοὺς
ἀσθενεῖς μὲ κατάθλιψη ἦταν διπλάσια (7,4% vs
3,0%; P = 0.04). Αὐτὸ ἦταν κατὰ κάποιον τρόπο
ἀναμενόμενο, λόγῳ τῶν περισσότερων παραγόντων κινδύνου στὴν ὁμάδα αὐτὴ τῶν ἀσθενῶν,
ὅπως προαναφέρθηκε. Ὅταν, ὅμως, οἱ ἐρευνητὲς
ἐξέτασαν τὴ συμβολὴ τῆς κατάθλιψης στὴ θνησιμότητα, παρατήρησαν ὅτι ἡ κατάθλιψη ἦταν ἀνεξάρτητος παράγοντας κινδύνου γιὰ θάνατο.
Ἔτσι, οἱ ἀσθενεῖς μὲ κατάθλιψη (adjusted
OR 2,20; 95% CΙ 1,18-4,10). Παρόμοια, στοὺς 12
μῆνες ἡ θνησιμότητα ἦταν ὑψηλότερη σὲ ἀσθενεῖς
μὲ κατάθλιψη (19% vs 11,7%; P = 0,07). Τὰ αἴτια
θανάτου ἦσαν καρδιαγγειακὰ στὸ 31%, μὴ καρδιαγγειακὰ στὸ 39,3% καὶ ἄγνωστες αἰτίες ἦσαν
στὸ 29,7%. Στὴν πολυπαραγοντικὴ ἀνάλυση οἱ
ἀνεξάρτητοι προγνωστικοὶ δεῖκτες θνησιμότητας
στοὺς 12 μῆνες ἦταν ἡ κατάθλιψη (adjusted OR
1,53; 95% CΙ 1,03-2,24), ἡ νοητικὴ δυσλειτουργία
(adjusted OR 2,31; 95% CΙ 1,53-3,49) καὶ ἡ ἀσθενικότητα (adjusted OR 2,37; 95% CΙ 1,38-4,09). Μάλιστα, σὲ ἀσθενεῖς μὲ ἐμμένουσα κατάθλιψη πάνω
ἀπὸ 6 μῆνες τριπλασιάστηκε ἡ θνησιμότητα (OR
2,98; 95% CΙ 1,08-8,20).
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Τὸ μήνυμα ἀπὸ αὐτὴν τὴ μελέτη εἶναι ὅτι
πρέπει νὰ γίνεται ἐκτίμηση τῶν ἡλικιωμένων
γιὰ κατάθλιψη κατὰ τὴν πρώτη ἰατρικὴ ἐπαφή.
Κατὰ τὴν πρώτη ἐξέταση πρέπει νὰ ἐρευνῶνται
πιθανὰ συμπτώματα καὶ νὰ ἀξιολογεῖται ἡ συνολικὴ εἰκόνα τοῦ ἀσθενοῦς. Πρέπει νὰ συστήνεται
ἡ συμβολὴ ψυχιάτρου σὲ περιπτώσεις χρόνιας κατάθλιψης καὶ νὰ ἐνημερώνονται οἱ ἀσθενεῖς, ἀλλὰ
καὶ οἱ συγγενεῖς, γιὰ τὰ χειρότερα ἀποτελέσματα
σὲ αὐτὴ τὴν ὁμάδα τῶν ἀσθενῶν.
Βέβαια, ὑπάρχουν καὶ ὁρισμένοι, ποὺ ἀκόμα
δὲν ἔχουν πειστεῖ πλήρως γιὰ τὴν ἀκρίβεια τῆς
διάγνωσης μὲ ἐρωτηματολόγια. Προτείνουν νὰ
γίνεται ἐξέταση ἀπὸ ψυχιάτρους μὲ λεπτομερῆ
ἐξέταση, γιὰ νὰ τίθεται ἡ διάγνωση καὶ πιθανῶς
ἡ θεραπεία. Ὅμως, ἐπειδὴ σὲ πολλὰ νοσοκομεῖα,
ποὺ ἀποστέλλονται οἱ ἀσθενεῖς μὲ βαλβιδοπάθειες, δὲν ὑπάρχει ψυχιατρικὴ ὑποστήριξη, πρέπει
καὶ οἱ καρδιολόγοι νὰ ἐκτιμοῦμε πιθανὰ συμπτώματα κατάθλιψης καὶ νὰ τὰ λαμβάνουμε ὑπ’ ὄψιν.
Μάλιστα, σὲ περιπτώσεις ποὺ εἶναι βαριὰ ἡ κατάσταση θὰ πρέπει νὰ συμβουλευόμαστε εἰδικούς.
Ἡ ἀντιμετώπιση ἀσθενῶν μὲ βαλβιδοπάθειες
σὲ προχωρημένες ἡλικίες μὲ τὶς νέες διαδερμικὲς
μεθόδους μᾶς φέρνει ἀντιμέτωπους καθημερινὰ μὲ
μιὰ νέα ὁμάδα ἀσθενῶν. Ἐνῶ, παλαιότερα, ἀσθενεῖς πάνω ἀπὸ 80-85 ἐτῶν σπάνια ἀντιμετωπίζονταν χειρουργικά, τὴν τελευταία δεκαετία ἔχει
δημιουργηθεῖ ἕνας «νέος» πληθυσμός, ποὺ ὑποβάλλεται σὲ διαδερμικὲς ἐπεμβάσεις στὶς βαλβῖδες.
Στὶς ἡλικίες αὐτὲς πρέπει, ὅμως, νὰ θυμόμαστε, ὅτι
ὑπάρχουν ἀρκετὰ συμπαρομαρτοῦντα νοσήματα
καί, βέβαια, ἡ κατάθλιψη εἶναι μιὰ πάθηση ποὺ
πρέπει νὰ τὴν ἔχουμε «κατὰ νοῦ».

