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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 

Ζ δηπνιηθή δηαηαξαρή απνηειεί κία πνιπγνληδηαθή θαηα βάζε δηαηαξαρή  κε 

ηζρπξφ θιεξνλνκηθφ ππφβαζξν θαη κηα απφ ηηο πην ζνβαξέο ςπρηθέο παζήζεηο, ε 

νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ επεηζφδηα (θάζεηο) καλίαο θαη θαηάζιηςεο, ζπλδέεηαη κε 

ηελ απνξξχζκηζε ηεο δηάζεζεο θαη ηεο ζθέςεο, ελψ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

δηαγηγλψζθεηαη θαη αληηκεησπίδεηαη, κε ηελ ζπκβνιή θαξκαθεπηηθψλ ζεξαπεηψλ 

φπσο ην ιίζην,ηα άηππα θαη θιαζζηθά αληηςπρσζηθά θαη ηα αληηεπηιεπηηθά κε 

απνηέιεζκα ηελ βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αζζελψλ θαη ηεο θιηληθήο ηνπο 

πνξείαο. 

θνπφο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε αλαζθφπεζε ηεο δηεζλνχο 

βηβιηνγξαθίαο αλαθνξηθά κε ηελ λεπξναλαηνκία θαη λεπξνρεκεία ηεο δηπνιηθήο 

δηαηαξαρήο, ηε γελεηηθή θαη ηελ εμέηαζε ηεο θαξκαθνινγίαο σο θχξηα ζεξαπεπηηθή 

αληηκεηψπηζε θαη δηαρείξηζε. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

1. Ηζηνξηθή Αλαδξνκή 

 

Ζ θαηάζιηςε κέζα ζηα ρξφληα έρεη ραξαθηεξηζηεί σο κειαγρνιία ή καλία. Οη 

δπν απηέο ιέμεηο πξνέξρνληαη απφ ηα αξραία ειιεληθά. Ζ ιέμε κειαγρνιία 

πξνέξρεηαη απφ ην κέιαο, ην νπνίν ζεκαίλεη «καχξνο» θαη ηε ιέμε ρφινο πνπ 

ζεκαίλεη «ρνιή». Γηα ηηο ξίδεο ηεο ιέμεο καλία βέβαηα ε εηπκνινγίεο δελ είλαη 

εληειψο μεθάζαξεο. Πνιινί πηζηεχνπλ φηη πεξηέρεη ηε ιέμε «αλία» πνπ δειψλεη 

θάπνηνλ/θάηη πνπ πξνθαιεί ςπρηθή νδχλε θαη ηε ιέμε «καλφο» πνπ ζεκαίλεη 

«ραιαξφο». Μεξηθέο ζεσξίεο ππνζηήξηδαλ πσο ε καλία πξνθαιείηαη απφ πεξίζζεηα 

θίηξηλεο ρνιήο ή ζπλδπαζκφ θίηξηλεο θαη καχξεο ρνιήο (Αγγειφπνπινο, 2009). 

Ζ πξψηε πξνζέγγηζε έγηλε ζηηο αξρέο ηνπ 17
νπ

 αηψλα, κε ηνλ Γάιιν ςπρίαηξν 

Jean-EtienneDominiqueEsquirol. Αξγφηεξα, ηε δεθαεηία ηνπ 1850, ν JulesBailarger 

πεξηέγξαςε ζηε Γαιιηθή Απηνθξαηνξηθή Αθαδεκία Ηαηξηθήο, κηα αζζέλεηα δχν 

θάζεσλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ επαλαιακβαλφκελεο ελαιιαγέο κεηαμχ καλίαο θαη 

θαηάζιηςεο (Goodwin & Jamison, 2007). 

Βαζηδφκελνο ζε απηέο ηηο ζεσξίεο, ν Γεξκαλφο ςπρίαηξνο EmilKraepelin, 

θαηεγνξηνπνίεζε θαη κειέηεζε αζζελείο κε δηπνιηθή δηαηαξαρή, νη νπνίνη δελ 

ιάκβαλαλ θάπνηα ζεξαπεία. Ήηαλ απηφο πνπ επηλφεζε ηνλ φξν «καληνθαηαζιηπηηθή 

ςχρσζε» αθνχ δηαπίζησζε φηη παξά ηηο νμείεο θάζεηο ηεο αζζέλεηαο, ππήξραλ 

δηαζηήκαηα φπνπ ν αζζελήο ιεηηνπξγνχζε θαλνληθά (Millon&Theodore, 1996). 

Πνιχ αξγφηεξα, ην 1957, ν Γεξκαλφο ςπρίαηξνο KarlLeonhard, εηζήγαγε ηνλ 

φξν δηπνιηθφο (γηα αζζελείο κε καλία) θαη κνλνπνιηθφο (γηα αζζελείο κε 
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θαηαζιηπηηθά επεηζφδηα) θαη έηζη κπφξεζε λα θαηαλνεζεί θαιχηεξα ε θχζε ηεο 

αζζέλεηαο θαη λα δνζεί θάπνηνο  πην αθξηβήο νξηζκφο  (Goodwin,etal., 2007). 

 

 

 

2. Δπηδεκηνινγία 

 

Οη ςπρηθέο δηαηαξαρέο, νη νπνίεο εθδειψλνληαη θαηά ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή 

ειηθία, επεξεάδνπλ ηε θπζηνινγηθή πνξεία εμέιημεο θαη κπνξεί λα απνηξέςνπλ ηελ 

πιήξε αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ αηφκνπ. Ζ πξφιεςε, ε έγθαηξε δηάγλσζε θαη 

ε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ αλαθνχθηζε ηνπ παηδηνχ, 

ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ζηελ ελήιηθε δσή θαη ζηελ πξφιεςε ησλ 

δηαηαξαρψλ γηα ηηο επφκελεο γεληέο. Ζ κειέηε ησλ δηαηαξαρψλ ζην γεληθφ πιεζπζκφ 

νξίδεηαη σο επηδεκηνινγία, ελψ ν φξνο ηεο επίπησζεο αλαθέξεηαη ζην πνζνζηφ ηνπ 

δείγκαηνο πνπ παξνπζηάδεη κηα δηαηαξαρή ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν 

(Wilmshurst,  2011). Ζ ςπρηθή δηαηαξαρή πνπ αλαιχεηαη ζηε παξνχζα εξγαζία είλαη 

απηή ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο. 

Ζ πξφζθαηε Δζληθή Μειέηε ηεο πλλφζεζεο ζηηο Ζ.Π.Α., αλέθεξε έλα δηα βίνπ 

επηπνιαζκφ πεξίπνπ ηεο ηάμεο ηνπ 17% γηα ηε κείδνλα θαηάζιηςε, 2% πεξίπνπ γηα 

ηε δηπνιηθή δηαηαξαρή (ακθφηεξσλ ησλ ηχπσλ Η θαη ΗΗ) θαη πεξίπνπ 3% γηα ηε 

δπζζπκία. Δπνκέλσο, νη δηαηαξαρέο απηέο ζπλνιηθά πιήηηνπλ πεξίπνπ 1 ζηα 5 άηνκα. 

Ζ θαηάζιηςε είλαη ζπρλφηεξε ζηηο γπλαίθεο παξά ζηνπο άλδξεο, κε αλαινγία 2:1 

πεξίπνπ. Ζ δηπνιηθή δηαηαξαρή είλαη επίζεο ζπρλφηεξε ζηηο γπλαίθεο, κε κηα 

κηθξφηεξε σζηφζν αλαινγία, ηεο ηάμεο ηνπ 3:2. Ζ κειέηε έδεημε επίζεο φηη ε κέζε 

ειηθία έλαξμεο ηεο κείδνλνο θαηάζιηςεο, ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο θαη ηεο 

δπζζπκίαο είλαη ηα 32, 25 θαη 31 έηε, αληηζηνίρσο. Ζ έλαξμε ηεο δηπνιηθήο 

δηαηαξαρήο, εηδηθφηεξα ηείλεη λα είλαη πξσηκφηεξε ζηνπο άλδξεο απφ φηη ζηηο 

γπλαίθεο (Black&Andreasen, 2011). 

Αληηζηνίρσο, δεδνκέλα απφ ηε κειέηε ηεο Δπηδεκνινγηθήο Πεξηνρήο Δπζχλεο 

έδεημαλ φηη ε δπζζπκία είλαη ζπρλφηεξε ζηηο γπλαίθεο κε ειηθία κηθξφηεξε ησλ 65 
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εηψλ, ζηνπο άγακνπο, ζε άηνκα κε ρακειφ εηζφδεκα θαη πηζαλψο είλαη αξθεηά 

ζπλήζεο ζηα ειηθησκέλα άηνκα (Kendler , 2005). 

ηε ζεκεξηλή επνρή ζεσξείηαη φηη ε δηπνιηθή δηαηαξαρή είλαη ζπρλφηεξε θαη θαηά ηε 

παηδηθή ειηθία θαη ε ζπρλφηεηα απμάλεηαη θαηά ηελ εθεβεία. ε πνζνζηφ 20% 

πεξίπνπ ησλ αζζελψλ, ην πξψην επεηζφδην εθδειψλεηαη θαηά ηελ εθεβεία, κεηαμχ 

δεθαπέληε (15) θαη δεθαελλέα (19) εηψλ. Αλ θαη δελ ππάξρνπλ αθξηβή 

επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία, ππνζηεξίδεηαη φηη ζεκαληηθφ πνζνζηφ παηδηψλ, ην έλα ηξίην 

(1/3) πεξίπνπ, κε δηάγλσζε δηαηαξαρήο ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο θαη 

ππεξθηλεηηθφηεηαο, παξνπζηάδεη ζηε πξαγκαηηθφηεηα ζπκπηψκαηα δηπνιηθήο 

δηαηαξαρήο. Ζ πξψηκε εθδήισζε, ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, ησλ ηδηνζπγθξαζηαθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ηεο δηαηαξαρήο απνδίδεηαη, ζπλήζσο ζε 

δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο, ελψ νη πην ζπρλέο κνξθέο ζηε πεξίνδν ηεο 

εθεβείαο είλαη ε δηπνιηθή δηαηαξαρή ηχπνπ ΗΗ θαη ε θπθινζπκία (APA, 2000). 

  

3. Γηαγλσζηηθά θξηηήξηα δηπνιηθήο δηαηαξαρήο 

 

Σν θάζκα ησλ δηπνιηθψλ δηαηαξαρψλ απνηειεί κηα νκάδα ρξφλησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

δηαηαξαρψλ, κε επεηζνδηαθφ ραξαθηήξα, δηαθπκάλζεηο ηεο δηάζεζεο θαη ηδηαίηεξε 

ςπρηαηξηθή ζπκπησκαηνινγία, νη νπνίεο ζηνπο ελήιηθεο θαη ηα παηδηά κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθή βιάβε ζηελ επαγγεικαηηθή, νηθνγελεηαθή θαη δηαπξνζσπηθή 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη απαηηνχλ θαξκαθεπηηθή αληηκεηψπηζε. Γεληθά, ραξαθηεξίδνληαη 

απφ ελαιιαγή επεηζνδίσλ θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο θαη ππνκαλίαο ή καλίαο, θαηά ηα 

νπνία παξαηεξνχληαη επθνξηθά ζπλαηζζήκαηα ελζνπζηαζκφο, πίεζε ιφγνπ θαη ηδέεο 

κεγαιείνπ ζρεηηθά κε ηνλ εαπηφ (Strakowski, 2012). Παξαθάησ αλαιχνληαη 

αλαιπηηθά ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηεο θάζε επεηζνδηαθήο θάζεο θαη ηνπ θάζε ηχπνπ 

δηπνιηθήο δηαηαξαρήο ζχκθσλα κε βηβιηνγξαθηθφ πιηθφ θαη κε βάζε ην DSM-IV-TR. 

χκθσλα κε ην DMS-IV-TR, έλα καληαθφ επεηζφδην πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηξία 

απφ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

 Γηνγθσκέλε απηνεθηίκεζε ή αίζζεκα κεγαιείνπ 

 Μεησκέλε αλάγθε γηα χπλν 
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 Μεγαιχηεξε νκηιεηηθφηεηα απφ ηε ζπλήζε ή πίεζε γηα ζπλέρηζε ηεο νκηιίαο 

 Φπγή ηδεψλ ή αίζζεκα φηη νη ζθέςεηο θαιπάδνπλ 

 Γηάζπαζε ηεο πξνζνρήο 

 Τπέξκεηξε εκπινθή ζε ζπκπεξηθνξέο πςεινχ θηλδχλνπ 

(ηθειηαλνχ , 2010)  

 

Αιιν βηβιηνγξαθηθφ πιηθφ αλαθέξεη επηπξφζζεηα θαη πην αλαιπηηθά ηα 

δηαγλσζηηθά θξηηήξηαθαη ηα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ελα καληαθφ 

επεηζφδην,ζχκθσλα πάληα κε ην θιηληθφ εγρεηξίδην DSM-IV-TR,  φπσο ηα παξαθάησ:  

 κηα δηαθξηηή πεξίνδν παζνινγηθήο θαη επίκνλεο αλεβαζκέλεο, δηαρεφκελεο ή 

επεξέζηζηεο δηάζεζεο 

 απμεκέλε απηνεθηίκεζε/αίζζεζε κεγαιείνπ 

 κεησκέλε αλάγθε γηα χπλν 

 κεγαιχηεξε νκηιεηηθφηεηα  

 θπγή ηδεψλ 

 δηάζπαζε πξνζνρήο 

 αχμεζε ηεο ζηνρνθαηεπζπλφκελεο δξαζηεξηφηεηαο 

 εκπινθή ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ πςειφ θίλδπλν νδπλεξψλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

(Μάλνο , 2008) 

Πξέπεη σζηφζν λα απνθιείεηαη πξψηα ε πηζαλφηεηα ηα ζπκπηψκαηα λα 

νθείινληαη ζηε δξάζε νπζηψλ/θαξκάθσλ/θάπνηαο παζνινγηθήο θαηάζηαζεο (Μάλνο, 

2008). 

 Ζ έλαξμε ηεο καλίαο είλαη ζπλήζσο αηθλίδηα θαη δηαξθεί απφ ιίγεο κέξεο 

κέρξη θάπνηνπο κήλεο. Έρεη απφηνκε ιήμε θαη ζπρλά αθνινπζείηαη απφ έλα 

θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην (δηπνιηθή δηαηαξαρή) (Μάλνο, 2008). 

ε θαηάζηαζε καλίαο ηα άηνκα θηλνχληαη κε ηαρχηεηα θαη κηινχλ γξήγνξα θαη 

δπλαηά. Οη ζπδεηήζεηο ηνπο είλαη ζπρλά γεκάηεο αζηετζκνχο θαη επθπνινγήκαηα, ελψ 

πνιχ ζπλεζηζκέλνο είλαη επίζεο ν ζηφκθνο. Ζ θξίζε ηνπο είλαη κεησκέλε θαη ελίνηε 
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εκπιέθνληαη ζε επηθίλδπλεο ή άιινπ είδνπο ζπκπεξηθνξέο, γηα ηηο νπνίεο 

κεηαληψλνπλ φηαλ βξεζνχλ ζε ιηγφηεξν καληαθή θάζε. Δπηπιένλ, απνγνεηεχνληαη 

ηδηαίηεξα απφ ηηο πξάμεηο ησλ άιισλ, ηνπο νπνίνπο αληηιακβάλνληαη σο άηνκα πνπ 

πξνζπαζνχλ λα ηνπο απνηξέςνπλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ κεγαιεπήβνισλ 

ζρεδίσλ ηνπο. Δλδηαθέξνλ έρεη ην γεγνλφο φηη, ελψ πνιινί πάζρνληεο θαίλνληαη 

εμαηξεηηθά επηπρηζκέλνη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καληαθνχ επεηζνδίνπ, απηφ δελ είλαη 

πάληα αιεζέο (Αγγειφπνπινο, 2009). 

Οη επηπινθέο είλαη ζπλήζσο θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη ελδέρεηαη ζε έλα καληαθφ 

επεηζφδην ν αζζελήο λα θάλεη ρξήζε νπζηψλ θαη αιθνφι. Έλαο αζζελήο κε καλία 

κπνξεί λα θξηζεί αλήκπνξνο θαη λα ρξήδεη πξνζηαζίαο απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο πησρήο 

θξίζεο θαη ηεο ππεξδξαζηεξηφηεηάο ηνπο, ε νπνία απνηειεί έλα κεγάιν θίλδπλν. 

Όηαλ ην καληαθφ επεηζφδην κεηαηξαπεί ζε θαηαζιηπηηθφ ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα 

γηα απφπεηξα απηνθηνλίαο  ιφγσ ησλ ηδεψλ απηνκνκθήο πνπ θαηαθιχδνπλ ηνλ  

αζζελή (Μάλνο,2008). 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ δηπνιηθή θαηάζιηςε, ηα θξηηήξηα ηνπ DSM-IV-TR γηα επεηζφδην 

κείδνλνο δηπνιηθήο θαηάζιηςεο ρσξίδνληαη σο εμήο: 

ηνλ βηνζσκαηηθφ ηνκέα: 

 αυπλία ή ππεξππλία 

 απψιεηα φξεμεο ή αχμεζε φξεμεο 

 απψιεηα βάξνπο ή αχμεζε βάξνπο 

 θφπσζε, εμάληιεζε 

 ειαηησκέλε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα 

 ζσκαηηθέο ελνριήζεηο (π.ρ. θεθαιαιγίεο, θξάκπεο, λαπηία) 

ηνλ ςπρνθηλεηηθφ ηνκέα: 

 απψιεηα ησλ ελδηαθεξφλησλ 

 απνκφλσζε ηνπ αηφκνπ 

ηνλ γλσζηηθφ ηνκέα: 

 έιιεηςε ειπίδαο 
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 αξλεηηθέο ζθέςεηο 

 απφπεηξεο απηνθηνλίαο 

 ελνρέο 

 ρακειή απηνεθηίκεζε 

 ςεπδαηζζήζεηο θαη παξαιεξεηηθέο ηδέεο 

 

ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα: 

 αλεδνλία 

 έληνλν άγρνο 

 θαηαζιηπηηθφ ζπλαίζζεκα 

(Μάλνο,  2008) 

Σα ζπκπηψκαηα απηά πξέπεη λα δηαξθνχλ γηα ηνπιάρηζηνλ 2 εβδνκάδεο πξνθεηκέλνπ 

λα απνθιεηζηνχλ παξνδηθέο δηαθπκάλζεηο ηεο δηάζεζεο. (Μάλνο, 2008).  

 Ζ βαζηθή δηαηαξαρή ζηελ θαηάζιηςε αθνξά ζηε κεηαβνιή ηεο δηάζεζεο. Έλα 

άηνκν πνπ πάζρεη απφ θαηάζιηςε ληψζεη ζιηκκέλν, ιππεκέλν, απνγνεηεπκέλν ή 

απειπηζκέλν. Οξηζκέλεο θνξέο νη αζζελείο παξαπνλνχληαη γηα ππεξέληαζε ή 

επεξεζηζηφηεηα θαη ιηγφηεξν γηα ιχπε ή γηα ηε απψιεηα ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα 

ληψζνπλ επραξίζηεζε ή ελδηαθέξνλ γηα πξάγκαηα πνπ ζπλήζσο απνιάκβαλαλ 

(Αγγειφπνπινο, 2009). 

 Έλα θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην κπνξεί λα μεθηλήζεη είηε αηθλίδηα είηε ζηαδηαθά. 

Ζ δηάξθεηα ελφο επεηζνδίνπ ρσξίο ζεξαπεία κπνξεί λα θπκαλζεί απφ ιίγεο εβδνκάδεο 

έσο κήλεο ή ρξφληα. Ζ πξφγλσζε είλαη αξθεηά θαιή, δπζηπρψο φκσο έλα κεγάιν 

πνζνζηφ ησλ αζζελψλ εκθαλίδεη ππνηξνπή ζε θάπνηα ζηηγκή ηεο δσήο ηνπ θαη ην 

20% ησλ αζζελψλ κπνξεί λα εκθαλίζνπλ ρξφληα θαηάζιηςε (Bennett, 2010). 

 Ζ απηνθηνλία απνηειεί ηελ ζνβαξφηεξε επηπινθή ηεο θαηάζιηςεο. Σν 10-

15% ησλ αζζελψλ πνπ έρνπλ λνζειεπηεί κε θαηάζιηςε ζα πξνβνχλ ζε απφπεηξα 

απηνθηνλίαο. Ζ πηζαλφηεηα απηνθηνλίαο απφ έλα άηνκν πνπ πάζρεη απφ θαηάζιηςε 

ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη πνιχ ζνβαξά θαη ζε πςειφ πνζνζηφ θηλδχλνπ ην άηνκν 

απηφ ζα πξέπεη λα λνζειεχεηαη γηα παξαθνινχζεζε (Levinson, 2005). 
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 Σέινο ε θαηάζιηςε κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ ζεκαληηθέο θνηλσληθέο θαη 

αηνκηθέο επηπηψζεηο. Ζ κεησκέλε ελεξγεηηθφηεηα, ε πησρή ηθαλφηεηα ζπγθέληξσζεο 

θαη ε απψιεηα ελδηαθέξνληνο πηζαλψο λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ πησρή επίδνζε 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο αζρνιείηαη ην άηνκν. Ζ απάζεηα θαη ε κεησκέλε 

ζεμνπαιηθή επηζπκία κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ζπδπγηθή δπζαξκνλία. Οη αζζελείο 

ελδέρεηαη λα θαηαθχγνπλ ζε πξνζπάζεηεο απηνζεξαπείαο κε ηε ρξήζε εξεκηζηηθψλ, 

αιθνφι θαη νπζηψλ (Μάλνο, 2008). 

Σν DMS-IV-TR πεξηγξάθεη δπν ηχπνπο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο: 

 Γηπνιηθή δηαηαξαρή Η 

 Γηπνιηθή δηαηαξαρή ΗΗ 

(ηθειηαλνχ, 2010) 

 Γηπνιηθή Γηαηαξαρε Η: χκθσλα κε ην DSM-IV θαη ηνπο Kaplan&Sadock 

(1994),(φπσο αλαθέξεηαη ζην ηθειηαλνχ, 2010), ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο δηαηαξαρήο είλαη ε παξνπζία ελφο ε πεξηζζφηεξσλ καληαθψλ ή κηθηψλ 

επεηζνδίσλ θαη έλα ή πεξηζζφηεξα κείδνλα θαηαζιηπηηθά επεηζφδηα. Σα 

θιηληθά ζπκπηψκαηα ηεο δηαηαξαρήο είλαη ε εκθάληζε αθξαίσλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ π.ρ. έμαξζε θαη θαηάζιηςε (θάζε καλίαο θαη 

θάζε θαηάζιηςεο), ηα ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο θαη ηα ζπκπηψκαηα καλίαο 

(ηθειηαλνχ, 2010). 

 Γηπνιηθή Γηαηαξαρή ΗΗ:  χκθσλα κε ην DSM-IV θαη ηνπο Kaplan&Sadock 

(1994), (φπσο αλαθέξεηαη ζην ηθειηαλνχ, 2010), ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο δηαηαξαρήο είλαη ε παξνπζία ελφο ή πεξηζζφηεξσλ κείδνλσλ 

θαηαζιηπηηθψλ επεηζνδίσλ. Σα θιηληθά ζπκπηψκαηα ηεο δηαηαξαρήο είλαη ηα 

ζπκπηψκαηα ηεο θαηάζιηςεο θαη ηα ζπκπηψκαηα ηνπ ππνκαληαθνχ 

επεηζνδίνπ, ηα νπνία δελ πξνθαινχλ ζνβαξή θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή 

έθπησζε θαη είλαη επηφηεξεο κνξθήο ζε ζρέζε κε ην καληαθφ επεηζφδην 

(ηθειηαλνχ, 2010.  Campbell , 2003). 
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4. Πνξεία θαη έθβαζε 

 

Ζ έλαξμε ηεο καλίαο είλαη ζπλήζσο αηθλίδηα, κνινλφηη κπνξεί λα είλαη θαη 

ζηαδηαθή κέζα ζε δηάζηεκα ιίγσλ εβδνκάδσλ. Σα καληαθά επεηζφδηα δηαξθνχλ 

ζπλήζσο απφ ιίγεο κέξεο έσο κήλεο. Σείλνπλ λα έρνπλ βξαρχηεξε δηάξθεηα απφ κηα 

απφηνκε ιήμε ζε ζχγθξηζε κε ηα θαηαζιηπηηθά. Μνινλφηη ε πξφγλσζε θάζε 

επεηζνδίνπ είλαη αξθεηά θαιή, θαζψο είλαη δηαζέζηκεο απνηειεζκαηηθέο ζεξαπείεο 

φπσο ην ιίζην θαη ηα αληηςπρσηηθά, ν θίλδπλνο ππνηξνπήο είλαη ζπρλφο. Όρη ζπαλίσο, 

έλα καληαθφ επεηζφδην αθνινπζείηαη απφ έλα θαηαζιηπηηθφ. Κάπνηνη αζζελείο κε 

δηπνιηθή δηαηαξαρή αλαξξψλνπλ ζρεδφλ πιήξσο, αιιά κηα ζεκαληηθή ππννκάδα 

απηψλ εμαθνινπζεί λα εκθαλίδεη κηα ρξφληα ήπηα ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα, πνπ 

εθδειψλεηαη θπξίσο κε ππνηξνπηάδνληα επεηζφδηα ήπηαο θαηάζιηςεο (Bennett, 2010. 

Campbell, 2003). 

 Οη επηπινθέο ηεο καλίαο είλαη θαηά θχξην ιφγν θνηλσληθέο: ζπδπγηθή 

δπζαξκνλία, δηαδχγηα, επαγγεικαηηθέο δπζθνιίεο, νηθνλνκηθέο ζπαηάιεο θαη 

αδηάθξηηε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά. Καηά ηε δηάξθεηα ελφο καληαθνχ επεηζνδίνπ 

ελδέρεηαη λα ππάξμεη θαηάρξεζε αιθνφι ή άιισλ νπζηψλ. Όηαλ ε καλία είλαη 

ζρεηηθά κεγάιεο βαξχηεηαο, ν αζζελήο είλαη δπλαηφλ λα θαηαζηεί πιήξσο αλίθαλνο 

θαη λα ρξήδεη πξνζηαζίαο απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο πησρήο θξίζεο θαη ηεο 

ππεξδξαζηεξηφηεηαο ηνπ. Ζ ππεξβνιηθή δξαζηεξηφηεηα απνηειεί έλα ζεκαληηθφ 

θίλδπλν γηα αζζελείο κε θαξδηνινγηθά πξνβιήκαηα. Έλα καληαθφ ζχλδξνκν κπνξεί 

λα κεηαπέζεη ηαρέσο ζε θαηαζιηπηηθφ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν θίλδπλνο 

απηνθηνλίαο είλαη απμεκέλνο ιφγσ ησλ ηδεψλ απηνκνκθήο πνπ κπνξεί λα 

θαηαθιχζνπλ ηνλ αζζελή, φηαλ απνθηήζεη επίγλσζε ηεο αιινπξφζαιιεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καληαθνχ επεηζνδίνπ (Bennett, 2010. 

Campbell, 2003). 

 

 

5. Γηαθνξηθή δηάγλσζε 
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Καηά ηελ αμηνιφγεζε ελφο αζζελνχο κε δηαηαξαρή ηεο δηάζεζεο, ν θιηληθφο ζα 

πξέπεη πάληνηε λα ιακβάλεη ππ‟ φςηλ φηη ε πάζεζε ελδέρεηαη λα είλαη ην απνηέιεζκα 

ηεο επίδξαζεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ εμσγελνχο παξάγνληα πνπ ζα κπνξνχζε λα 

πξνθαιέζεη έλα καληαθφ ή θαηαζιηπηηθφ ζχλδξνκν, φπσο ε θαηάρξεζε νπζηψλ, ηα 

θάξκαθα φπσο ηα θαηαζηαιηηθά, ηα εξεκηζηηθά, ηα αληηππεξηαζηθά. Οη γεληθέο 

ηαηξηθέο παζήζεηο φπσο ν ππνζπξενεηδηζκφο θαη ν ζπζηεκαηηθφο εξπζεκαηψδεο 

ιχθνο είλαη δπλαηφλ, επίζεο, λα εκθαληζηνχλ κε  πξνεμάξρνληα θαηαζιηπηηθά 

ζπκπηψκαηα. Αλ ν θιηληθφο αμηνινγήζεη φηη έλα επεηζφδην δηαηαξαρήο ηεο δηάζεζεο 

είλαη απνηέιεζκα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θαξκάθνπ ή κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηαηξηθήο 

πάζεζεο, ηφηε ε δηαηαξαρή ηεο δηάζεζεο δηαγηγλψζθεηαη σο δεπηεξνπαζήο. Ζ 

ζεξαπεία ζπλίζηαηαη ζπλήζσο ζηελ απφζπξζε ή κείσζε ηνπ ππεχζπλνπ θαξκάθνπ ή 

ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ππνθείκελεο γεληθήο ηαηξηθήο πάζεζεο (Bennett, 2010. 

American Psychiatric Association, 2006).  

 Γπζθνξηθή δηάζεζε ελδέρεηαη επίζεο λα εκθαληζηεί θαη ζηε ζρηδνθξέλεηα, ζηελ 

νπνία φκσο έρεη θαηά θαλφλα ηε κνξθή ηεο απάζεηαο ή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

θελφηεηαο, ελψ ζηελ θαηάζιηςε ε δπζθνξηθή δηάζεζε βηψλεηαη ζπλήζσο σο 

εμαηξεηηθά νδπλεξή  (Bennett, 2010). 

 Ζ δηαθνξηθή δηάγλσζε ηεο καλίαο απφ ηε ζρηδνθξέλεηα είλαη επίζεο πνιχ 

ζεκαληηθή. Αξθεηά ραξαθηεξηζηηθά βνεζνχλ ζηε δηάθξηζε απηή. Ζ πξνζσπηθφηεηα 

θαη ε γεληθή ιεηηνπξγηθφηεηα είλαη ζπλήζσο ηθαλνπνηεηηθέο πξηλ θαη κεηά απφ έλα 

καληαθφ επεηζφδην, αθφκε θαη αλ εκθαλίδνληαη ήπηεο δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο. Αλ 

θαη ηα καληαθά επεηζφδηα κπνξεί λα ζπλνδεχνληαη απφ απνδηνξγαλσκέλν ιφγν πνπ 

δελ δηαρσξίδεηαη εχθνια απφ ηηο δηαηαξαρέο ιφγνπ ηεο ζρηδνθξέλεηαο, νη δηαηαξαρέο 

απηέο ζηε καλία ζπλνδεχνληαη πάληνηε απφ δηαηαξαρή ηεο δηάζεζεο θαη ζπλήζσο απφ 

ππεξδξαζηεξηφηεηα θαη ζσκαηηθή έληαζε. Οη αζζελείο κε καλία ελδέρεηαη λα έρνπλ 

παξαιεξεκαηηθέο ηδέεο ή ςεπδαηζζήζεηο, νη νπνίεο σζηφζν αληαλαθινχλ ηελ 

ππνθείκελε δηαηαξαρή ηεο δηάζεζεο. Δπηπξφζζεηεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ 

θαζηζηνχλ πηζαλφηεξε ηεο δηάγλσζε ηνπ καληαθνχ επεηζνδίνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

παξνπζία νηθνγελεηαθνχ ηζηνξηθνχ δηαηαξαρήο ηεο δηάζεζεο, ηελ θαιή πξνλνζεξή 

πξνζαξκνγή θαη ηελ παξνπζία πξνεγνχκελνπ επεηζνδίνπ δηαηαξαρήο ηεο δηάζεζεο 

απφ ην νπνίν ν αζζελήο αλέξξσζε πιήξσο ή ζε πνιχ ζεκαληηθφ βαζκφ, Όηαλ ηα 

ςπρσηηθά ζπκπηψκαηα επηκέλνπλ ρσξίο λα είλαη πιένλ παξνχζα κηα δηαηαξαρή ηεο 

δηάζεζεο, ηφηε είλαη πηζαλφηεξε ε δηάγλσζε ηεο ζρηδνθξέλεηα (Bennett, 2010). 
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 Άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε πεξίνδν πέλζνπο ελδέρεηαη λα έρνπλ πνιιά 

θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα θαη ζε ρξνληθή δηάξθεηα ηθαλή ψζηε λα θαιχπηνληαη ηα 

θξηηήξηα ελφο κείδνλνο θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ. Χζηφζν, ζηνπο αζζελείο απηνχο 

δελ ηίζεηαη ε δηάγλσζε θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο, δηφηη ε χπαξμε ησλ ζπκπησκάησλ 

απηψλ ζεσξείηαη σο θπζηνινγηθή αληίδξαζε. Χζηφζν φηαλ ην πέλζνο ζπλνδεχεηαη 

απφ ςπρνθηλεηηθή επηβξάδπλζε, απηνθηνληθφ ηδεαζκφ ή ςπρσηηθά ζπκπηψκαηα, ηφηε 

είλαη πηζαλφηεξε ε δηάγλσζε ηεο κείδνλνο θαηάζιηςεο. Γελ είλαη αζχλεζεο γηα ηα 

άηνκα πνπ πελζνχλ λα εχρνληαη λα είραλ πεζάλεη ηα ίδηα αληί ηνπ αγαπεκέλνπ ηνπο 

πξνζψπνπ ή βιέπνπλ νπηαζίεο ηνπ απνζαλφληα (Bennett, 2010. American Psychiatric 

Association, 2006). 

 

6. θνπνί ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο βαζηθφηεξν ζηφρν λα πεξηγξάςεη ηα βαζηθά 

γελεηηθά αίηηα γηα ηελ εκθάληζε ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ησλ γνληδίσλ θαη ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο. Ζ αλαθνξά ζηηο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ 

ζηηο νπνίεο επηηπγράλεηαη ε εκθάληζε ηεο δηαηαξαρήο απηήο δελ παξαιείπεηαη λα 

ζεκεησζεί, ελψ ηαπηφρξνλα γίλεηαη ιφγνο θαη ζηε θαξκαθνινγία ηεο δηαηαξαρήο, 

θαζψο παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθφηεξα θάξκαθα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

ζπκπησκάησλ ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. ΝΔΤΡΟΑΝΑΣΟΜΙΑΓΙΠΟΛΙΚΗ 

ΓΙΑΣΑΡΑΥΗ 
 

 

1.1. Νεπξναλαηνκηθά ειιείκκαηα δηπνιηθήο δηαηαξαρήο 

 

Ήδε απφ ην 1951, ππήξραλ θάπνηεο ζαθείο ελδείμεηο γηα γλσζηηθά θαη 

λεπξναλαηνκηθά  ειιείκκαηα ζηε δηπνιηθή δηαηαξαρή. Δηζη, αξθεηά λσξίο, ζεσξίεο, 

πνπ επεξεάδνληαη απφ ηε δηαθνξηθή απφδνζε ζε ιεθηηθέο επηδφζεηο, ζε ζρέζε κε ηηο 

επηδφζεηο απφδνζεο ζε ηεζη λνεκνζχλεο, επηθεληξψζεθαλ ζηε δεμηά εκηζθαηξηθή 

εγθεθαιηθή δπζιεηηνπξγία ζε αζζελείο κε ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο.  Μεξηθέο 

πξψηεο ελδείμεηο απηήο ηεο επηθέληξσζεο ήηαλ ν δηαρσξηζκφο ηνπ IQ, ππφζεζε πνπ 

δηαηππψζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Flor-Henry, ν νπνίνο ζεκείσζε φηη νη 

ζπλαηζζεκαηηθεο δηαηαξαρέο ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο ζπλδένληαη θπξίσο κε ηε 

δπζιεηηνπξγία ηνπ δεμηνχ εκηζθαηξίνπ (Delis, Kaplan, Kramer&Ober, 2000.) 

Απηή ε ππφζεζε νδήγεζε ζε πξφζζεηεο κειέηεο πνπ εμεηάζαλ ηηο γλσζηηθέο πηπρέο 

ησλ λεπξναλαηνκηθψλ ειιεηκκάησλ ζηε δηπνιηθή δηαηαξαρή.  

ε κηα κειέηε, εμεηάδνληαο ηε ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή κλήκε ζε αζζελείο κε 

δηπνιηθή δηαηαξαρή ζε επζπκηθέο θαη θαηαζιηπηηθέο θάζεηο θαη ζε αζζελείο κε 

κείδνλα θαηάζιηςε, ηφζν ε επζπκηθή νκάδα, φζν θαη νη επεηζνδηαθέο νκάδεο δελ 

είραλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ιεθηηθήο θαη ηεο κε ιεθηηθήο αλάθιεζεο. 

Πεξαηηέξσ, νη Newman θαη Silverstein δελ βξήθαλ επδηάθξηηεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

δηπνιηθψλ θαη κνλνπνιηθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ. Οη πην πξφζθαηεο 

έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ ειιείκκαηα ζηελ νπηηθναθνπζηηθή κλήκε ζε άηνκα κε 

δηπνιηθή δηαηαξαρή, αιιά ε δηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα κεηαμχ ησλ κειεηψλ δελ 
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ππνζηεξίδεη κηα ζηαζεξή δεμηά εκηζθαηξηθή δπζιεηηνπξγία. Χζηφζν, ε ππφζεζε ηεο 

δεμηάοεκηζθαηξηθήο δπζιεηηνπξγίαο έρεη επεξεάζεη ηελ πξφζθαηε έξεπλα θαη αχμεζε 

ηε ρξήζε ηφζν απιψλ φζν θαη ζχλζεησλ νπηηθναθνπζηηθψλ δνθηκψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

θαζνξηζηνχλ εηδηθφηεξα ηα λεπξναλαηνκηθά ειιείκκαηα πνπ εκπιέθνληαη ζηε 

δηπνιηθή δηαηαξαρή (Goodwin&Jamison, 1990). Δπηπξφζζεηα, ζρεηηθά κε απηήλ ηελ 

αξρή δεμηάο εκηζθαηξηθήο δπζιεηηνπξγίαο εξεπλεηηθφ πιηθφ βξήθε αλεζηξακκέλε 

εκηζθαηξηθή αζπκκεηξία ζε δηπνιηθφ δείγκα αζζελψλ (δηπνιηθή Η) ζε ζρέζε κε πγηέο 

δείγκα, κε ην δεμί εκηζθαίξην λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην αξηζηεξφ. Μάιηζηα ηα 

απμεκέλα δεμηά κεγέζε παξαηεξήζεθαλ πεξηζζφηεξν ζε πξνκεησπηαίεο πεξηνρέο, 

φπσο ηνλ κεησπνθνγρηθφ πξνκεησπηαίν θινηφ θαη ηνλ ξαρηαίν-πιάγην πξνκεησπηαην 

θινηφ (πεξηνρέο Brodmann 12 θαη 46) (Haznedar, Rovers, Pallanti , Baldini-Rossi , 

Schnur, Licalzi , etal., 2005). Ζ έξεπλα επίζεο ππνζηεξίδεη πσο απηή ε αζπκκεηξία 

κεγέζνπο ζρεηίδεηαη θαη ζπλδέεηαη κε ηελ απμεκέλε ιεηηνπξγηθή βιάβε (βιάβε 

ελεξγνπνίεζεο) πνπ έρεη παξαηεξεζεί ζην δεμί εκηζθαίξην ζηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή 

εηδηθά θαηά ηελ καληαθή θάζε ηεο δηαηαξαρήο ζε δηπνιηθνχο Η αζζελείο (Garcia-

Toro., Montes & Talavera,  2001 ).     

Αλαθνξηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θάζεσλ δηπνιηθήο, ε 

καλία ραξαθηεξίδεηαη απφ αζπλήζηζηα απμεκέλε θηλεηηθή ζπκπεξηθνξά, ραξνχκελε 

δηάζεζε, επεξεζηζηφηεηα θαη δηαδηθαζίεο ηαρείαο θαη ππεξβνιηθήο ζθέςεο (APA, 

2000. Brown,  2005). 

 Λίγεο κειέηεο έρνπλ εμεηάζεη ηα ζπγθεθξηκέλα λεπξνςπρνινγηθά ειιείκκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ καληαθή θάζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηε δηπνιηθή αζζέλεηα. Απηφ 

ελδερνκέλσο νθείιεηαη ζηε δπζθνιία επίηεπμεο κηαο αμηφπηζηεο θαη έγθπξεο 

αμηνιφγεζεο γηα αζζελείο πνπ παξνπζηάδνπλ καληαθά επεηζφδηα. Πξψτκεο κειέηεο 

αζζελψλ ζε καληαθφ επεηζφδην, έδεημαλ κηα θαλεξή εμαζζέληζε ηεο πξνζνρήο, 

ραιάξσζε ηεο νζηενζσκαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο κλήκεο. Πξφζθαηα επξήκαηα 

αλαπαξάγνληαη θαη ζεκεηψλνπλ ηελ χπαξμε εθηειεζηηθψλ ειιεηκκάησλ. Διιείκκαηα 

ζηελ εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία, ζπγθεθξηκέλα ζην γλσζηηθφ ζρεδηαζκφ, ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ θαη ζην ζρεκαηηζκφ ηδεψλ έρνπλ ζπλδεζεί κε ηε δηπνιηθή δηαηαξαρή 

(Brownetal, 2004). 

Δπηπξφζζεηα, νξηζκέλεο κειέηεο έρνπλ ζπγθξίλεη αζζελείο κε δηπνιηθή 

δηαηαξαρή ζε καληαθή θάζε κε αζζελείο κε  ζρηδνθξέλεηα, κειέηεο πνπ είλαη 

ρξήζηκεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηχπνπ θαη ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο δηπνιηθήο 
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δηαηαξαρήο κε λεπξνςπρνινγηθά ειιείκκαηα ζηε καλία. Γεληθά, νη αζζελείο κε 

δηπνιηθή δηαηαξαρή ζε νμεία καληαθή θαηάζηαζε, εκθαλίδνπλ παξφκνηεο καληαθέο 

θαηαζηάζεηο κε αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα πνπ εκθαλίδνπλ ειιείκκαηα ζε 

εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία, ζηελ πξνζνρή θαη ζε νπηηθναθνπζηηθέο δεμηφηεηεο 

(Wilson, 1998). 

Απηφ ην γεγνλφο είλαη άθξσο αμηνζεκείσην, θαζψο έρεη γεληθά ζεσξεζεί φηη ε 

ζρηδνθξέλεηα απνηειεί πην ζνβαξή δηαηαξαρή κε πην ζνβαξά λεπξνςπρνινγηθά 

ειιείκκαηα. Μηα άιιε κειέηε πνπ ζπλέθξηλε ηε ζρηδνθξέλεηα θαη ηε καληαθή 

δηπνιηθή δηαηαξαρή βξήθε θαη ηηο δχν νκάδεο λα παξνπζηάδνπλ δπζιεηηνπξγίεο ζε 

ηθαλφηεηεο νπηηθήο νξγάλσζεο, ζηελ πξνζνρή, ζηελ κλήκε, ζηελ ιεθηηθή κάζεζε 

θαη ζε κεραληζκνχο ζπκπεξηθνξηθνχ ζπληνληζκνχ, ρσξίο κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ δχν νκάδσλ  (Hoff, etal., 1990. Gottesman&Shields, 1990). 

Δλ ζπλερεία, έρεη θαηαζηεί εκθαλέο φηη ε θαηάζιηςε απνηειεί ηελ θπξίαξρε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ δηπνιηθνχ δηαηαξαγκέλνπ αηφκνπ θαη ζπλεπψο νη 

πξνζπάζεηεο γηα θαηαλφεζε ησλ ειιεηκκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαηαζιηπηηθή 

θάζε έρνπλ απμεζεί αξθεηά. Ζ θαηαζιηπηηθή θαηάζηαζε ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο 

είλαη άθξσο δηαθνξνπνηεκέλε απφ ηε κείδνλα θαηάζιηςε, θαζψο ραξαθηεξίδεηαη απφ 

κεγαιχηεξε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε, εληνλφηεξε εκεξήζηα δηαθχκαλζεδηάζεζεο 

θαη απμεκέλε θνηλσληθή απνκάθξπλζε. Μειέηεο έρνπλ εληνπίζεη λεπξναλαηνκηθά 

ειιείκκαηα ζηελ θαηαζιηπηηθή θαηάζηαζε ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο, ελψ έρνπλ 

επίζεο βξεζεί θαη βιάβεο ζηελ πξνζνρή, ηε κλήκε θαη ηελ εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία 

(Joseph, 2008). 

Πνιιέο κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ ηα γλσζηηθά ειιείκκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

θαηαζιηπηηθά επεηζφδηα έρνπλ επηθεληξσζεί ζε ζπγθξίζεηο κεηαμχ ηεο κείδνλνο 

θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο θαη ηεο θαηάζιηςεο ζηε δηπνιηθή δηαηαξαρή. Οη κειέηεο 

ζε απηφλ ηνλ ηνκέα έρνπλ βξεη θησρφηεξεο επηδφζεηο γηα ηε δηπνιηθή νκάδα φζνλ 

αθνξά ηελ εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία θαη ηε ιεθηηθή επειημία. Μεξηθνί εξεπλεηέο έρνπλ 

θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ην κνηίβν ησλ λεπξνςπρνινγηθψλ ειιεηκκάησλ 

κεηαμχ ησλ κνλνπνιηθψλ θαη δηπνιηθψλ νκάδσλ είλαη παξφκνην, αιιά γεληθά πην 

ζνβαξφ θαη έληνλν ζηε δηπνιηθή δηαηαξαρή (Goodwin&Jamison, 2007). 

Σέινο, ε βηβιηνγξαθία παξέρεη εξείζκαηα ζηελ ηδέα φηη νη αζζελείο κε 

δηπνιηθή δηαηαξαρή ππνθέξνπλ απφ γλσζηηθέο δπζιεηηνπξγίεο ζε ζπκπησκαηηθέο 

θάζεηο ηεο αζζέλεηαο. Πξφζθαηεο κειέηεο έρνπλ βξεη γλσζηηθά ειιείκκαηα ζε 
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αζζελείο κε δηάγλσζε δηπνιηθήο δηαηαξαρήο ηχπνπ Η ζε επζπκηθή θάζε, ελψ βξέζεθε 

επίζεο κεησκέλε απφδνζε ζε δείγκα ηξηάληα έμη αζζελψλ κε αζπκπησκαηηθή 

δηπνιηθή δηαηαξαρή. Οη αζζελείο έδεημαλ πεξηζζφηεξεο εμαζζελήζεηο θαη δηαηαξαρέο 

ζηε ιεθηηθή κλήκε θαη ζηε κάζεζε, θαζψο θαη ζηελ νπηηθναθνπζηηθή ηθαλφηεηα, ζε 

ζχγθξηζε κε νκάδεο ειέγρνπ ζε αληίζηνηρεο ειηθίεο. (Goodwin, etal., 2007). 

ε ζπλδπαζκφ κε κειέηεο εθηηκήζεσλ γλσζηηθψλ ειιεηκκάησλ, νη πην 

πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηηο κειέηεο λεπξνπαζνινγίαο θαη ηεο λεπξναπεηθφληζεο έρνπλ 

αξρίζεη λα νξηνζεηνχλ ηα λεπξηθά ππνζηξψκαηα ησλ δηαηαξαρψλ ηεο δηάζεζεο. Σα 

λεπξναλαηνκηθά επξήκαηα βνεζνχλ φρη κφλν λα απνθηήζνπλ νη εηδηθνί γλψζεηο γηα 

ηα ππεχζπλα λεπξηθά ζπζηήκαηα ζηελ ξχζκηζε ηεο δηάζεζεο αιιά θαη λα 

απνηειέζνπλ απηά ηε βάζε γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ γλσζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαηαξαρέο δηάζεζεο. Οη λεπξναλαηνκηθέο αλσκαιίεο έρνπλ βξεζεί 

ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, 

ηεο θνηλσληθήο γλψζεο θαη ηεο 

νκνηνζηαηηθήο ξχζκηζεο. Απηέο νη 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ ππνγελή 

πξνκεησπηαίν θινηφ 

(ππν/θνηιηαθά απφ ην γφλπ ηνπ 

κεζνινβίνπ), ηνλ κεησπνθνγρηθφ 

θινηφ, ηνλ ελδνξηληθφ θινηφ, ηελ 

πξφζζηα λήζν Reil, ην θνηιηαθφ 

ξαβδσηφ ζψκα θαη ηελ ακπγδαιή. 

Σα γεληθά επξήκαηα ζε 

ιεηηνπξγηθέο κειέηεο λεπξναπεηθφληζεο αλέθεξαλ απμεκέλε δξαζηηθφηεηα θαη 

ππεξδξαζηεξηφηεηα ζε θνηιηαθέο πεξηνρέο κε άθξα (ην γoλαηψδεο ηκήκα ηνπ 

κεζνινβίνπ, ε ακπγδαιή θαη ην θνηιηαθφ ξαβδσηφ ζψκα). Οη ιεηηνπξγηθέο αλσκαιίεο 

ζε απηέο ηηο  πεξηνρέο πηζηεχεηαη φηη αληαλαθινχλ ηα ζπλαηζζεκαηηθά θαη απηφλνκα 

ζπκπηψκαηα ησλ δηαηαξαρψλ ηεο δηάζεζεο (Potash, Toolan&Steele, etal., 2007). 

 

Δηθόλα 1: Πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ ζρεηηδόκελεο κε ηε δηπνιηθή δηαηαξαρή 
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Μειέηεο έρνπλ εληνπίζεη αλσκαιίεο ζε άιιεο πεξηνρέο, νη νπνίεο ζεσξνχληαη 

επίζεο ζεκαληηθέο γηα ηε ξχζκηζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, φπσο ζηνλ 

πξνκεησπηαίν θινηφ, ηνλ ηππφθακπν θαη ηνπο ππξήλεο ηνπ εμσηεξηθφηεξνπ κέξνπο 

ηνπ εγθεθάινπ. Οη κεηψζεηο ζηνλ φγθν ηνπ εγθεθάινπ, ηεο ξνήο αίκαηνο θαη ησλ 

BOLD   ζεκάησλ (ππνδξαζηεξηφηεηα) ζηνπο ξαρηαίνπο κεζαίνπο θαη ξαρηαίνπο 

πιεπξηθνχο/πιάγηνπο πξνκεησπηαίνπο θινηνχο ζε κνλνπνιηθέο θαη δηπνιηθέο 

δηαηαξαρέο ήηαλ κεηαμχ ησλ πην ζεκαληηθψλ επξεκάησλ, ελψ παξάιιεια θαη ζηηο 

δχν δηαηαξαρέο έρνπλ αλαθεξζεί θαη κεηψζεηο ζην κέγεζνο ηνπ ηππφθακπνπ, ελψ νη 

κεηψζεηο ζηνπο φγθνπο ησλ θεξαηνεηδψλ / πεηαιίδσλ έρνπλ βξεζεί κφλν ζε 

κνλνπνιηθή θαηάζιηςε (Potash, etal., 2007). 

Οη εληνπηζκέλεο δηαξζξσηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αλσκαιίεο ζηνλ εγθέθαιν 

πνπ δηαηαξάζζεη ηε δηάζεζε είλαη ζχκθσλεο κε ην είδνο ησλ γλσζηηθψλ ειιεηκκάησλ 

πνπ αλακέλεηαη λα βαζίδνληαη ζε πηζαλέο ιεηηνπξγίεο ησλ λεπξναλαηνκηθψλ 

πεξηνρψλ πνπ πξνζβάιινληαη. πγθεθξηκέλα, νη δηαηαξαρέο ηνπ ξαρηαίνπ πιεπξηθνχ 

πξνκεησπηαίνπ θινηνχ (DLPFC), ηνπ ξαβδσηνχ ζψκαηνο θαη ηνπ ηππφθακπνπ 

δπλεηηθά κπνξνχλ λα βιάςνπλ αξθεηνχο γλσζηηθνχο ηνκείο πνπ ζπρλά είλαη 

ζπκπησκαηηθνί ζηηο δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο, δειαδή ηελ κλήκε, ηελ πξνζνρή, ηηο 

εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο, ηελ γεληθφηεξε εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ κλήκε 

αλάθιεζεο (Soares&Mann, 1997). 

Σέινο, ε αλαζθφπεζε γηα ηε λεπξνπαζνινγία ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο (BD) 

είλαη αξθεηά κεγάιε, θαζψο ηα κεηαζαλάηηα επξήκαηα ζηνπο ηνκείο ηεο 

παζνκνξθνινγίαο, ηεο κεηαγσγήο ηνπ ζήκαηνο, ησλ λεπξνπεπηηδίσλ, ησλ 

λεπξνδηαβηβαζηψλ, ησλ κνξίσλ θπηηαξηθήο πξνζθφιιεζεο θαη ησλ ζπλαπηηθψλ 

πξσηετλψλ έρνπλ εμεηαζηεί ζην κέγηζην βαζκφ ηνπο. Έρνπλ αλαθεξζεί κεησκέλνη 

αξηζκνί λεπξνγινηαθψλ θπηηάξσλ θαη γινίαο (δελδξηηηθή αηξνθία 

νιηγνδελδξνθπηηάξσλ) θαη κεησκέλε ππθλφηεηα απηψλ ηφζν ζην BD φζν θαη ζηε 

κείδνλα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή (MDD), ελψ ν αξηζκφο ησλ θινησδψλ λεπξψλσλ 

δελ ήηαλ δηαθνξεηηθφο ζηελ BD. Αληίζεηα, νη αζζελείο κε MDD έδεημαλ κεηψζεηο ζην 

κέγεζνο θαη ηελ ππθλφηεηα ησλ λεπξψλσλ. Τπάξρνπλ δηάθνξα επξήκαηα 

ηξνπνπνηήζεσλ ησλ λεπξνπεπηηδίσλ θαη κνλνακηλψλ ζηνπο εγθεθάινπο ηεο 

δηπνιηθήο δηαηαξαρήο, ελψ ν θχθινο δξαζηεξηφηεηαο ηεο λνξεπηλεθξίλεο απμήζεθε 

ζε αξθεηέο πεξηνρέο ηνπ θινηνχ θαη ζηνλ ζάιακν, ελψ ν κεηαβνιίηεο ηεο 

ζεξνηνλίλεο, ην 5-πδξνμπτλδνινμηθφ νμχ (5-HIAA) θαη ν κεηαθνξέαο ζεξνηνλίλεο 
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κεηψζεθαλ ζηνλ θινηφ (Yatham&Mahli, 2010). Οξηζκέλεο αλαθνξέο αλαθέξνπλ 

πεξαηηέξσ ηφζν ηηο αλσκαιίεο ηεο θπθιηθήο κνλνθσζθνξηθήο αδελνζίλεο φζν θαη 

ηεο θσζθαηηδπινηλνζηηφιεο (PI). Οη ζπγθεληξψζεηο πξσηεΐλεο G θαη νη απμήζεηο ηεο 

δξαζηεξηφηεηάο ηεο βξέζεθαλ ζηνπο ηληαθνχο, πξνκεησπηαίνπο θαη θξνηαθηθνχο 

θινηνχο ησλ αζζελψλ δηπνιηθήο δηαηαξαρήο. ηνλ θαηαξξάθηε ζήκαηνο ΡΗ, 

παξαηεξήζεθαλ κεηαβνιέο ζηε δξαζηηθφηεηα PKC ζηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ. ηνλ 

ηληαθφ θινηφ, ε πδξφιπζε ΡΗ κεηψζεθε. Γχν ηζνκνξθέο ησλ κνξίσλ πξνζθφιιεζεο 

ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ απμήζεθαλ ζηνλ ηππφθακπν ησλ δηπνιηθψλ αζζελψλ, ελψ ν 

ζεκαηνδφηεο ηεο ζπλαπηηθήο πξσηεΐλεο, ε ζπλαπηνθπζίλε, δελ άιιαμε. Σα επξήκαηα 

ηεο γινηηθήο αλαγσγήο, ηεο πεξίζζεηαο δξαζηεξηφηεηαο ζήκαηνο, ησλ αλσκαιηψλ ηνπ 

λεπξνπεπηηδίνπ θαη ησλ κνλνακηληθψλ αιιαγψλ ππνδειψλνπλ δηαθξηηέο 

αληζνξξνπίεο ζηε λεπξνρεκηθή ξχζκηζε. Πηζαλέο κεηαβνιέο έρνπλ παξαηεξεζεί ζηηο 

νδνχο πνπ πεξηιακβάλνπλ αλεξρφκελεο πξνβνιέο απφ ην εγθεθαιηθφ ζηέιερνο. 

Μεγαιχηεξνη αξηζκνί δηπνιηθψλ εγθεθάισλ, σζηφζν, ρξεηάδνληαη γηα λα βειηηψζνπλ 

πεξαηηέξσ ηα ελλνηνινγηθά κνληέια πνπ έρνπλ πξνηαζεί θαη γηα λα αλαπηπρζνχλ 

ζπλεθηηθά κνληέια ηεο παζνθπζηνινγίαο ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο (Soares, etal., 

1997). 

     1.1.1 Αλσκαιίεο φγθνπ θαη ιεηηνπξγηθέο δηαηαξαρέο ζηελ ακπγδαιή 

Οη αλσκαιίεο φγθνπ ζηελ ακπγδαιή είλαη απφ ηα πην αλαθεξφκελα επξήκαηα 

ζηε δηπνιηθή δηαηαξαρή. Χζηφζν, νη κειέηεο δηαθέξνπλ σο πξνο ην αλ νη αλσκαιίεο 

φγθνπ πνπ εληνπίδνληαη είλαη απμήζεηο ή κεηψζεηο. Ζ θαηεχζπλζε ησλ επξεκάησλ 

θαίλεηαη λα δηαθέξεη πεξηζζφηεξν ζε ελήιηθα δείγκαηα δηπνιηθψλ, ελψ ηα επξήκαηα 

ησλ κεηψζεσλ ησλ φγθσλ ησλ ακπγδαιψλ ζηνπο εθήβνπο κε δηπνιηθή δηαηαξαρή 

είλαη έλα απφ ηα πην ζηαζεξά επξήκαηα ηεο δηαηαξαρήο. Πηζαλέο θαηεπζχλζεηο ησλ 

επξεκάησλ ζε ελήιηθεο δηπνιηθνχο αζζελείο πεξηιακβάλνπλ νγθνκεηξηθέο κεηψζεηο 

ηνπ κεγέζνπο ηεο ακπγδαιήο, θάηη ην νπνίν ζεσξείηαη φηη απνηειεί πξψηκν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο θαη εκθαλίδεηαη λσξίο ζηελ πνξεία ηεο 

αζζέλεηαο. Πξφζθαηεο κειέηεο έδσζαλ ζηνηρεία γηα κεησκέλνπο φγθνπο ακπγδαιήο 

ζε εθήβνπο κε δηπνιηθή δηαηαξαρή ζε ζχγθξηζε κε πγηείο εθήβνπο (Strakowski, 

Eliassen, Lamy, Seroullo, Allendorfer, Madore, etal., 2011. Blumberg, Fredericks, 

Wang, Kalmar, Papademetris, Pittman, et  al,,  2005.  Bechdolf.,Wood, Nelson, 
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Velakoulis, Yucel, Takahashi, et  al., 2012). Δπίζεο έρνπλ παξαηεξεζεί θαη 

ιεηηνπξγηθέο δηαηαξαρέο ακπγδαιήο ζηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή.  

Πην αλαιπηηθά, ππεξδξαζηεξηφηεηεο ακπγδαιήο έρνπλ παξαηεξεζεί ζε 

ελήιηθεο κε δηπνιηθή Η ή ΗΗ δηαηαξαρή επζπκηθνχο θαη θαηεζιηκκέλνπο θαηά ηελ 

δηάξθεηα έξγσλ αλαγλψξηζεο θαη παξαηήξεζεο αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

πξνζψπσλ (νξγηζκέλσλ, ιππεκέλσλ ή θνβηζκέλσλ) (Βrotman, Tseng, Olansky, 

Fromm, Muhrer, Rutenberg, etal., 2014. Hulvershorn, Karne.,Gunn, Hartwick, 

Wang,Hummer,etal.,  2012.)αιιάθαηραξνχκελσλπξνζψπσλ (Surguladze, Marshall, 

Schulze, Hall, Walshe, Bramon, etal., , 2010). Ηδηεο ππεξδξαζηεξηφηεηεο ακπγδαιήο 

έρνπλ παξαηεξεζεί θαη ζε εθήβνπο  (καληαθνχο-ππνκαληαθνχο, θαηαζιηπηηθνχο θαη 

επζπκηθνχο) κε δηπνιηθή Η ή ΗΗ δηαηαξαρή θαηά ηελ δηάξθεηα ηέιεζεο έξγσλ 

ζπλαηζζεκαηηθήο επεμεξγαζίαο θαη ειέγρνπ ( Phillips&Swartz , 2014. Kalmar, Wang, 

Chepenik, Womer, Jones, Pittman, etal., 2009). Παξάιιεια κε ηηο 

ππεξδξαζηεξηφηεηεο ακπγδαιήο ζηελ δηπνιηθή έρνπλ παξαηεξεζεί, φπσο αλαθέξζεθε 

ζπλνπηηθά θαη παξαπάλσ, κεησκέλα κεγέζε ακπγδαιήο, αλ θαη ε βηβιηνγξαθία ζηα 

ελήιηθα δείγκαηα είλαη θάπσο αληηθξνπφκελε κε θάπνηα επξήκαηα απμεκέλσλ 

κεγεζψλ ακπγδαιήο. Μέζσ καγλεηηθψλ ηνκνγξαθηψλ (MRIs) ζε εγθεθάινπο 

θαηαζιηπηηθψλ ελειίθσλ δηπνιηθψλ Η βξέζεθαλ κεησκέλα κεγέζε ακπγδαιήο ( 

Foland-Ross, Brooks, Mintz , Bartzokis, Townsend, Thompson, etal.,  2012.  Hibar, 

Westlye, Erp Van, Rasmussen, Leonardo &Faskowitz, 2016. Savitz, Nugent, Bogers, 

Liu, Sills, Luckenbaugh, etal., 2010) αιιά θαη ζε εγθεθάινπο καληαθψλ-ππνκαληαθψλ 

θαη επζπκηθψλ δηπνιηθψλ Η ελειίθσλ (Blumberg, Kaufman,, Martin, Whiteman, 

Zhang, Gore, etal., 2003. Hibar,  et al., 2016).  Δπξήκαηα κεησκέλσλ κεγεζψλ 

ακπγδαιήο έρνπλ παξαηεξεζεί θαη ζε θαηεζιηκκέλνπο θαη ζε κεηθηή θάζε ελήιηθεο 

αζζελείο δηπνιηθήο ΗΗ (Savitz,  et al., 2010) αιιά θαη ζε δηπνιηθνχο Η  εθήβνπο ζε 

καληαθή, επζπκηθή ή θαηαζιηπηηθή θάζε ( Blumberg,  et al., 2003. Bechdolf, etal., 

2012.  Phillips,  et al., 2014. Kalmar,et al., 2009). Δρεη ππνζηεξηρζεί φηη ππάξρεη 

αληίζηξνθε ζπζρέηηζε κεηαμχ κεγέζνπο ακπγδαιήο θαη 

δξαζηεξηφηεηαο/ελεξγνπνίεζεο ακπγδαιήο (φζν κηθξφηεξν ην κέγεζνο ηφζν θαη 

πςειφηεξε ε ππεξδξαζηεξηφηεηα ακπγδαιήο) ζε δηπνιηθνχο αζζελείο θαηά ηελ 

επεμεξγαζία ζπλαηζζεκαηηθψλ εξεζηζκάησλ (Kalmar, et al., 2009) θαη έρεη 

ππνζηεξηρζεί φηη ε ππεξδξαζηεξηφηεηα ακπγδαιήο θαη ηα κεησκέλα κεγέζε είλαη 

πεξηζζφηεξν έληνλα θαη εκθαλή ζε λένπο δηπνιηθνχο αζζελείο παξά ζε κεγαιχηεξνπο 
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(Phillips, et al., 2014). Δξεηζκα ζε απηήλ ηελ ζέζε δίλεη θαη εξεπλεηηθφ πιηθφ πνπ 

έρεη βξεί ζεκαληηθά κεησκέλα κεγέζε ακπγδαιήο ζε δηπνιηθνχο κνλνεπεηζνδηαθνχο 

(first episode) αζζελείο ζε ζρέζε κε πγηέο δείγκα (Hallahan, Newell, Soares, 

Brambilla, Strakowski, Fleck, etal., 2011). πλεπψο κπνξεί λα εμαρζεί ην 

ζπκπέξαζκα φηη νη δνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο δηαηαξαρέο ζηελ ακπγδαιή πξνθχπηνπλ 

λσξίο ζηελ πνξεία ηεο αζζέλεηαο, απφ ηελ αξρή ηεο αζζέλεηαο θαη αθφκα θαη πξηλ 

απφ ην πξψην επεηζφδην ηεο αζζέλεηαο (Bechdolf,  et al., 2012). 

Οη κεηαζαλάηηεο κειέηεο ηνπ φγθνπ ακπγδαιψλ ζηε δηπνιηθή δηαηαξαρή 

δείρλνπλ ζεκαληηθή κείσζε λεπξνγινηαθψλ θπηηάξσλ, ζπγθεθξηκέλα κεησκέλν 

αξηζκφ νιηγνδελδξνθπηηάξσλ, κφλν ζε εθείλνπο ηνπο αζζελείο κε δηπνιηθή 

δηαηαξαρή πνπ δελ ππνβιήζεθαλ ζε ζεξαπεία κε ιίζην ή βαιπξντθφ. Τπνζηεξίδεηαη 

απφ άιιν εξεπλεηηθφ πιηθφ, κάιηζηα, φηη απηή ε λεπξνγινηαθή κείσζε-εθθπιηζκφο 

ζηελ πεξηνρή ηεο ακπγδαιήο επζχλεηαη γηα ηηο κνξθνινγηθέο νγθνκεηξηθέο κεηψζεηο 

πνπ παξαηεξνχληαη γεληθά ζηελ ακπγδαιή ζε αζζελείο κε δηαηαξαρέο 

δηάζεζεο(Hamidi, Drevets&Price, 2004). Δπίζεο, κε βάζε ηα παξαπάλσ, έρεη βξεζεί 

φηη ε ιήςε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο έρεη ζπζρεηηζηεί κε κεγαιχηεξν φγθν θαη αχμεζε 

φγθνπ ακπγδαιψλ. Δληνχηνηο, είλαη επίζεο πηζαλφ ην γεγνλφο φηη ε δηπνιηθή 

δηαηαξαρή κε ηελ έλαξμε ηεο εθεβείαο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κηα πην νκνηνγελή 

ππννκάδα αζζελψλ ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο, πνπ λα θέξεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

λεπξναλαηνκηθφ απνηχπσκα φζνλ αθνξά ηελ ακπγδαιή. Οη δηαθνξέο ζηνπο φγθνπο 

ηεο ακπγδαιήο κπνξεί επίζεο λα θαηαδεηθλχνπλ άιιεο θιηληθά ελδηαθέξνπζεο 

ππννκάδεο ζηε δηπνιηθή δηαηαξαρή. Γηα παξάδεηγκα, έρνπλ δεηρζεί φηη νη γελεηηθέο 

παξαιιαγέο, π.ρ., ζηελ πξσηεΐλε ηνπ πξναγσγέα θαη ηνπ κεηαθνξέα ηεο ζεξνηνλίλεο 

(5-HTTLPR), θαζψο θαη ε έθζεζε ζην ζηξεο, επεξεάδνπλ ηε κνξθνινγία ηεο 

ακπγδαιήο. Ζ θαηαλφεζε απηήο ηεο αλνκνηνγέλεηαο πεξηνξίζηεθε απφ ηα ζρεηηθά 

κηθξά κεγέζε δεηγκάησλ ησλ κειεηψλ. πλεπψο, είλαη απαξαίηεηεο νη κειέηεο κε 

κεγαιχηεξα κεγέζε δεηγκάησλ ψζηε λα ππάξμεη ε δπλαηφηεηα ζπζηεκαηηθήο 

αμηνιφγεζεο απηψλ ησλ παξαγφλησλ (Altshuler, Bartzokis&Grieder, etal., 1998). 

 

     1.1.1.1 χλδεζε κε ηε ζπκπησκαηνινγία 

Οη δνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αλσκαιίεο ηεο ακπγδαιήο φπσο έρνπλ 

απνηππσζεί απν έξεπλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε λεπξναπεηθφληζε εκπιέθνληαη θαη 
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νδεγνχλ ζε ελα δπζιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ζπλαηζζεκαηηθνχ ειέγρνπ, ηζνξξνπίαο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο παξνκνίσο κε άιιεο δηαηαξαρέο, ζην θνηιηαθφ ξαβδσηφ 

ζψκα θαη ζην θνηιηαθφ πξνκεησπηαίν θινηφ, ζε παηδηά θαη ελήιηθεο κε δηπνιηθή 

δηαηαξαρή. πλεθηηθά φιεο απηέο νη αλσκαιίεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ δηαηαξαρέο 

ζηε ξχζκηζε θαη νξηνζέηεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο αιιά θαη λα εκπιαθνχλ θαη ζε 

δπζιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο θηλεηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο θηλήηξσλ ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη γεληθά ζε δπζιεηηνπξγηθά θίλεηξα. Αλ θαη ζε ελήιηθεο κε δηπνιηθή 

δηαηαξαρή έρνπλ αλαθεξζεί, ηφζν αχμεζε φζν θαη κείσζε ηνπ φγθνπ ηεο ακπγδαιήο, 

ζε εθήβνπο κε δηπνιηθή δηαηαξαρή έρεη εληνπηζηεί κφλν κείσζε ηνπ φγθνπ ηεο 

ακπγδαιήο. Έηζη, ππνζηεξίρζεθε φηη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη 

ηδηαίηεξα δχζθνιν λα δηαθνξνπνηεζεί ε δηπνιηθή δηαηαξαρή απφ άιιεο δηαηαξαρέο 

δηάζεζεο ή δηαηαξαρέο παξνξκεηηθφηεηαο ζηε παηδηθή ειηθία, είλαη φηη ν πιήξεο 

θαηλφηππνο ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο ησλ ελειίθσλ κπνξεί λα κελ εθδεισζεί παξά 

ζηελ χζηεξε εθεβεία ή ζηε πξψηκε ελήιηθε δσή (Murphy& Sahakian,  2001). 

 

     1.1.2 Γηαηαξαρέο ζηα βαζηθά γάγγιηα 

Δξεπλεηηθέο κειέηεο έρνπλ αλαδείμεη φηη πεξηνρέο βαζηθψλ γαγγιίσλ 

παξνπζηάδνπλ δνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο δηαηαξαρέο ζηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή. ε 

έξγα εξγαδφκελεο κλήκεο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αλαγλψξηζεο θαη επεμεξγαζίαο, 

έρνπλ παξαηεξεζεί ππεξδξαζηεξηφηεηεο λενξαβδσηψλ πεξηνρψλ (θεξθνθφξνπ 

ππξήλα θαη θειχθνπο) ζε ελήιηθεο επζπκηθνχο δηπνιηθνχο αζζελείο (Adler, Holland, 

Schmithorst, Tuchfarber &Strakowski, 2004.  Townsend &Altshuler,  2012.  

Surguladze,et al., 2010). Αιιά θαη ζε θαηαζιηπηηθνχο θαη καληαθνχο δηπνιηθνχο Η ή ΗΗ 

αζζελείο έρνπλ παξαηεξεζεί ππεξδξαζηεξηφηεηεο θειχθνπο, θνηιηαθνχ 

λενξαβδσηνχ, σρξάο ζθαίξαο θαη θεξθνθφξνπ ππξήλα ζε ζρέζε κε πγηέο δείγκα, ζε 

έξγα ζπλαηζζεκαηηθήο επεμεξγαζίαο θαη αλαγλψξηζεο (Hulvershorn,  et al., 2012. 

Townsend, etal., 2012.Ketter, Kimbrell, George, Dunn, Speer,  Benson, etal., 2001. 

Chen,Lennox, Jacob, Calder, Lupson, Bisbrown-Chippendale, et  al., 2006. Chen, 

Suckling,Lennox, Ooi&Bullmore, 

2011).Τπεξδξαζηεξηφηεηεοσρξάοζθαίξαοθαηθεξθνθφξνπππξήλαέρνπλπαξαηεξεζείζ

εελήιηθεοδηπνιηθνχοηφζνζεκαληαθήφζνθαηζεθαηαζιηπηηθήθάζεθαησοαπφθξηζεζεέξγ

αθηλεηηθψλεπηδφζεσλ (manualreactiontime) (Caligiuri, Brown, Meloy, Eberson, 

Kindermann, Frank,etal., 2003). Μάιηζηα ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα παξαηεξήζεθε 
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ζπζρέηηζε έληαζεο θαη δηάξθεηαο καληαθψλ ζπκπησκάησλ κε ηα επίπεδα 

δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πεξηνρή ηεο σρξάο ζθαίξαο θαη ε καληαθή θάζε ηεο 

δηαηαξαρήο ζπλδέζεθε κε πνιιαπιέο δηαηαξαρέο ζηελ ιεηηνπξγηθή ζπλδεζηκφηεηα 

σρξάο ζθαίξαο-ζαιάκνπ. Τπεξδξαζηεξηφηεηεο θνηιηαθνχ θαη ξαρηαίνπ λενξαβδσηνχ 

έρνπλ βξεζεί επίζεο σο απφθξηζε ζε δηαδηθαζίεο πξνζκνλήο θαη αλακνλήο 

επηβξάβεπζεο/αληακνηβήο ζε ελήιηθεο δηπνιηθνχο Η επζπκηθνχο θαη 

θαηεζιηκκέλνπο(Nusslock, Almeida, Forbes, Versace, Frank, Labarbara, etal., 2012. 

Phillips,  et al., 2014). Αιιά θαη ζε επζπκηθνχο δηπνιηθνχο ΗΗ ελήιηθεο αζζελείο έρνπλ 

βξεζεί παξφκνηεο θαη εληνλφηεξεο αθφκα ππεξδξαζηεξηφηεηεο θνηιηαθνχ 

λενξαβδσηνχ θαηά ηελ δηάξθεηα αλακνλήο επηβξάβεπζεο/αληακνηβήο ( Caseras, 

Lawrence, Murphy, Wise &Phillips, 2013). Χζηφζν, ζε άιιεο θχζεσο εξεζηζκάησλ 

έξγα, φπσο έξγα ζπκπεξηθνξηθνχ ειέγρνπ θαη έξγα αλαζηνιήο απφθξηζεο (response 

inhibition tasks) έρνπλ παξαηεξεζεί ππνδξαζηεξηφηεηεο θεξθνθφξνπ ππξήλα, 

θειχθνπο θαη σρξάο ζθαίξαο ζε επζπκηθνχο δηπνιηθνχο Η ελήιηθεο αζζελείο 

(Townsend, Bookheimer, Foland-Ross, Moody, Eisenberger, Fischer, etal.,  2012),  

αιιά θαη ζε καληαθνχο θαη θαηεζιηκκέλνπο δηπνιηθνχο ελήιηθεο αζζελείο 

(Strakowski, Adler, Almeida, Altshuler,Blumberg&Changetal, 2012. 

Maletic&Raison, 2014).εκαληηθφ λα αλαθεξζεί είλαη φηη αλαθνξηθά κε ηηο αλσηέξσ 

πεξηνρέο βαζηθψλ γαγγιίσλ πνπ αλαθέξζεθαλ ε βηβιηνγξαθία είλαη θαη πάιη ζρεηηθά 

αληηθξνπφκελε κε θάπνηα εξεπλεηηθά επξήκαηα λα αλαθέξνπλ ππνδξαζηεξηφηεηα 

λενξαβδσηψλ πεξηνρψλ ζε δηπνιηθνχο αζζελείο θαηά ηελ δηελέξγεηα έξγσλ 

ζπλαηζζεκαηηθήο επεμεξγαζίαο θαη αλαγλψξηζεο ή θαηά ηελ δηάξθεηα απνθξίζεσλ ζε 

εξεζίζκαηα αληακνηβήο (απφθξηζε ζε «λίθεο»). πλεπψο κειινληηθφ εξεπλεηηθφ έξγν 

είλαη απαξαίηεην γηα ηελ δηαιεχθαλζε ηεο θαηεχζπλζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

δηαηαξαρψλ ζηα βαζηθά γάγγιηα ζε άηνκα κε δηπνιηθή δηαηαξαρή Η ή ΗΗ.  

Πέξαλ απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο δηαηαξαρέο, νη αλσηέξσ πεξηνρέο βαζηθψλ 

γαγγιίσλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξνπζηάδνπλ θαη δνκηθέο δηαηαξαρέο ζηελ δηπνιηθή 

δηαηαξαρή, ηα επξήκαηα ησλ νπνίσλ είλαη επίζεο αξθεηά εηεξνγελή. Απφ ηα 

δεκνθηιέζηεξα επξήκαηα ζηελ βηβιηνγξαθία είλαη πσο νη δνκέο επηθιηλνχο ππξήλα 

(θνηιηαθφ ξαβδσηφ) ( Schneider, Delbello, McNamara, Strakowski &Adler,  

2012.Rimoll, Hartberg, Nesvag, Fennema-Notestine, Hagler, Pung, etal., 

2010),θνηιηαθνχλενξαβδσηνχ (Haller, Xekardaki, Delaloye, Canuto, Lovblad, 

Gold,etal., 2011. Phillips, et al., 2014), θεξθνθφξνπππξήλα(Womer, Wang, Alpert, 
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Smith, Csernansky, Barch,et  al., 2014. Ong, Walterfang, Malhi, Styner, 

Velakoulis&Pantelis,  2012.  Phillips, et al., 2014.  Haller, et al,. 

2011)θαησρξάοζθαίξαο (Womer, et al., 2014. Sandoval, Soares, Mwangi, Asonye, 

Alvarado, Zavala, etal., 2016)  

παξνπζηάδνπλκεησκέλαθαηπαξακνξθσκέλακεγέζεζεελήιηθεοδηπνιηθνχοαζζελείο. 

Μάιηζηα, νη ακθίπιεπξεο κεηψζεηο/ παξακνξθψζεηο σρξάο ζθαίξαο ζπλδέζεθαλ 

ηφζν κε ηελ αλάπηπμε θαη έληαζε ςπρσηηθψλ ζπκπηψκαησλ ζηελ δηπνιηθή 

δηαηαξαρή (Womer,  et al., 2014), φζν θαη πηζαλψο κε ηελ αλάπηπμε θαηάζιηςεο θαη 

αηζζεκάησλ απάζεηαο θαη αλεδνλίαο κε βάζε θαη άιιν εξεπλεηηθφ πιηθφ (Sandoval,   

et al., 2016. Singh, Mahgoub&Klimstra,2011. Miller, Vorel, Tranguch, Kenny, 

Mazzoni, van Gorp, et  al., 2006). Δπίζεο, ηα κεησκέλα κεγέζε θεξθνθφξνπ ππξήλα 

ζπζρεηίζηεθαλ κε αλάπηπμε θαη έληαζε θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ ζηελ δηπνιηθή 

δηαηαξαρή ((Womer,  et al., 2014). Χζηφζν, θαζφηη ππάξρεη θαη εξεπλεηηθφ πιηθφ ην 

νπνίν ππνζηεξίδεη άιιε θαηεχζπλζε δνκηθψλ δηαηαξαρψλ δνκψλ βαζηθψλ γαγγιίσλ, 

φπσο απμεκέλα κεγέζε λενξαβδσηνχ ζψκαηνο, θειχθνπο θαη θεξθνθφξνπ ππξήλα ζε 

ελήιηθεο αζζελείο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο (Strakowski, et al., 2005. Hallahan, et al., 

2011) είλαη απαξαίηεηε ε δηεμαγσγή κειινληηθψλ θιηληθψλ δνθηκψλ γηα ηελ 

επηβεβαίσζε ησλ επξεκάησλ. 

     1.1.3. Λεηηνπξγηθέο δηαηαξαρέο ζηελ λήζν ηνπ Reil 

Αλαθνξηθά κε ηελ πξφζζηα λήζν ηνπ Reil, πξφζθαην θαη παιαηφηεξν 

εξεπλεηηθφ πιηθφ έρεη βξεί ππεξδξαζηεξηφηεηεο θαηά ηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο 

δηπνιηθήο δηαηαξαρήο. Τπεξδξαζηεξηφηεηεο πξφζζηαο λήζνπ έρνπλ παξαηεξεζεί 

ηφζν ζε καληαθνχο-ππνκαληαθνχο θαη επζπκηθνχο δηπνιηθνχο Η αζζελείο θαηά ηελ 

επεμεξγαζία θαη αλαγλψξηζε αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ πξνζψπσλ, φζν θαη ζε 

θαηεζιηκκέλνπο δηπνιηθνχο αζζελείο (Hulvershorn,  et al., 2012. Ketter,  et al., 2001. 

Benedetta, Bolletini&Benedetti, 2014). Τπεξδξαζηεξηφηεηεο πξφζζηαο λήζνπ έρνπλ 

παξαηεξεζεί θαη σο απφθξηζε ζε έξγα εξγαδφκελεο κλήκεο επζπκηθψλ δηπνιηθψλ 

αζζελψλ ( Adler, et al., 2011). Χζηφζν ε θαηεχζπλζε ιεηηνπξγηθψλ δηαηαξαρψλ ζε 

ελήιηθεο αζζελείο δηπνιηθήο ΗΗ ίζσο είλαη δηαθνξεηηθέο θαζψο έρνπλ βξεζεί 

κεησκέλεο ελεξγνπνηήζεηο ζηελ πξφζζηα λήζν ζε θαηεζιηκκέλνπο ελήιηθεο δηπνιηθήο 

ΗΗ δηαηαξαρήο σο απφθξηζε ζε αξλεηηθά ζπλαηζζεκαηηθά εξεζίζκαηα (Mah, Zarate, 

Singh, Duan, Luckenbaugh, Manji, etal., 2007). 
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     1.1.4  Γηαηαξαρέο ζηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ 

Ο πξνκεησπηαίνο ινβφο είλαη έλα άιιν επίθεληξν ελδηαθέξνληνο γηα ηηο 

δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο. Μεησκέλν πάρνο ηνπ θινηνχ θαη ηεο ειαζηηθφηεηαο, αιιά 

θαη ακεηάβιεηε ζπλνιηθή λεπξσληθή ππθλφηεηα θαη ειαζκαηνεηδή ππθλφηεηα 

επηδείρζεθαλ ζηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ, ηφζν ζηε δηπνιηθή δηαηαξαρή φζν θαη ζηε 

κείδoλα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή. ε αληίζεζε κε ηνπο αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα, νη 

νπνίνη έδεημαλ επίζεο κηθξφηεξν πάρνο ηνπ θινηνχ αιιά απμεκέλε λεπξσληθή 

ππθλφηεηα ζε απηή ηελ πεξηνρή, νη αζζελείο κε δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο εκθαλίδνπλ 

ακεηάβιεηεο λεπξσληθέο ππθλφηεηεο ζε ηκήκαηα ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ . Δπίζεο, 

ζρεηηθά κε ηηο δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο, ζεσξεηηθά, είλαη ν θεθαιηθφο/πξφζζηνο 

πξνκεησπηαίνο θινηφο θαη ν πξφζζηνο θινηφο ηνπ πξνζαγσγίνπ (ACC) νη θχξηνη 

ππεχζπλνη γηα ηελ εθδήισζε ησλ ζπκπησκάησλ.(Le-Niculescu, Patel& Bhat, 2009). 

Ο Drevets θαη νη ζπλάδειθνί ηνπ βξήθαλ κείσζε ησλ φγθσλ θαη ιηγφηεξα 

λεπξνγινηαθά (αιιά φρη λεπξσληθά) θχηηαξα ζηνλ ππνγελή πξνκεησπηαίν θινηφ 

(subgenualprefrontalcortex) - πνπ είλαη κέξνο ηνπ πξφζζηνπ θινηνχ ηνπ πξνζαγσγίνπ 

- ζε νηθνγελεηαθέο δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο . Γελ έρνπλ πεξηγξαθεί δηαθνξέο κεηαμχ 

ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο θαη ηεο κνλνπνιηθήο θαηάζιηςεο. ε κηα άιιε κεηαζαλάηηα 

κειέηε παξαηεξήζεθε κείσζε ζε κηα εηδηθή ζηξψζε ησλ λεπξψλσλ ζηνλ πξφζζην 

θινηφ ηνπ πξνζαγσγίνπ ζε άηνκα κε δηπνιηθή δηαηαξαρή. Απηφ ην γεγνλφο 

ζπκβαδίδεη κε ηε δηαπίζησζε έιιεηςεο λεπξσληθψλ ππνπιεζπζκψλ πνπ αληρλεχεηαη 

κε αλνζναληηδξαζηηθφηεηα γηα πξσηεΐλε πνπ δεζκεχεη ην αζβεζηίδην θαη ηε 

θαιξεηηλίλε. Απηά ηα απνηειέζκαηα επηβεβαηψλνπλ θαη επεθηείλνπλ πξνεγνχκελεο 

κειέηεο λεπξναπεηθφληζεο πνπ απνθαιχπηνπλ δηαξζξσηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο 

αλσκαιίεο νξηζκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ ζε δηαηαξαρέο δηάζεζεο 

(Vawter, Freed&Kleinman, 2000). 

ηνηρεία απφ κειέηεο δνκηθήο λεπξναπεηθφληζεο βνήζεζαλ ζηελ παξνρή 

έκκεζσλ απνδείμεσλ γηα λεπξηθέο δηαηαξαρέο πνπ κπνξεί λα ππνδειψλνπλ γλσζηηθά 

ειιείκκαηα. Αληίζεηα, νξηζκέλεο ιεηηνπξγηθέο κειέηεο λεπξναπεηθφληζεο έρνπλ 

εμεηάζεη πην άκεζα ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο αθεξαηφηεηαο ζπγθεθξηκέλσλ εγθεθαιηθψλ 

πεξηνρψλ ζε θαηάζηαζε εξεκίαο θαη θαηά ηε δηάξθεηα γλσζηηθψλ έξγσλ. Ο Dolan 

ζπλέθξηλε ηελ εθηηκψκελε πεξηθεξεηαθή ξνή εγθεθαιηθήο αηκάησζεο ζε δηπνιηθνχο 
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καληαθνχο αζζελείο κε γλσζηηθέο δηαηαξαρέο  (MMSE ζθνξ: κηθξφηεξε απφ 26%) 

θαη ζε δηπνιηθνχο καληαθνχο αζζελείο κε κεησκέλε κπτθή ηθαλφηεηα (MMSE ζθνξ: 

πςειφηεξε απφ 28%). Έηζη, βξέζεθε κεησκέλε δξαζηηθφηεηα θαη ππνδξαζηεξηφηεηα 

ζηελ αξηζηεξή κέζε κεησπηαία έιηθα (πεξηνρή Brodmann 46) θαη απμεκέλε 

δξαζηεξηφηεηα ζην παξεγθεθαιηδηθφ θινηφ ζηνπο αζζελείο κε λνεηηθή δηαηαξαρή ζε 

ζρέζε κε ηνπο αζζελείο πνπ δελ πάζρνπλ απν ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή. Μηα άιιε 

έξεπλα ησλ αζζελψλ κε δηπνιηθή θαηάζιηςε έδεημε φηη ε κείσζε ηεο γλσζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ζπζρεηίζηεθε κε κεησκέλε πεξηθεξεηαθή ξνή εγθεθαιηθνχ αίκαηνο 

(ππνδξαζηεξηφηεηα) ζηνλ κεζαίν πξνκεησπηαίν θινηφ (PFC) (Almeida, etal., 

2009.Clark, Iversen&Goodwin, 2001). ε κηα άιιε έξεπλα, νη παξάγνληεο κλήκεο θαη 

πξνζνρήο πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε βαζκνινγηψλ πνπ ειήθζεζαλ απφ κηα 

λεπξνςπρνινγηθή θιίκαθα πνπ δφζεθε ζε 29 αζζελείο κε κείδνλα θαηάζιηςε. Σφζν ε 

κλήκε φζν θαη ε πξνζνρή βξέζεθαλ λα ζπζρεηίδνληαη κε ηε κεζαία πξνκεησπηαία 

δξαζηεξηφηεηα (π.ρ., φζν κεγαιχηεξε είλαη ε εμαζζέλεζε, ηφζν ρακειφηεξε είλαη ε 

ξνή αίκαηνο, ηφζν κεγαιχηεξε ε ππνδξαζηεξηφηεηα). Δπηπιένλ, ν παξάγνληαο 

κλήκεο ζπλδπάζηεθε κνλαδηθά κε ηε ξνή αίκαηνο ζηνλ πξφζζην θινηφ ηνπ 

πξνζαγσγίνπ (ACC) (Cecil, DelBello, Morey&Strakowski, 2002). 

Δπηπξφζζεηα, νη ζπλνιηθέο νγθνκεηξηθέο δηαθνξέο ζηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ 

κεηαμχ ησλ αζζελψλ κε δηπνιηθή δηαηαξαρή δελ έρνπλ παξαηεξεζεί κε ζπλέπεηα 

(Strakowski, etal., 2005. Baxter, Schwartz,Phelps, Mazziotta, Guze, Selin, etal., 

1989), θαζψο έρνπλ βξεζεί πην ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή 

ηνπ εγθεθάινπ. Αζζελείο κε δηπνιηθή δηαηαξαρή εκθαλίδνπλ κηθξφηεξνπο φγθνπο 

θαηάο νπζίαο ζηνλ αξηζηεξφ άλσ, ζηνλ κεζαίν θαη ζην δεμί πξνκεησπηαίν θινηφ ηνπ 

εγθεθάινπ (Lopez-Larson, DelBello, Zimmerman, Schwiers &Strakowski, 2002. 

Yatham, 2010), ελψ κεξηθά ζηνηρεία δείρλνπλ φηη κηα άιιε πεξηνρή ηνπ 

πξνκεησπηαίνπ θινηνχ, ν αξηζηεξφο ππνγελήο πξνκεησπηαίνο θινηφο, έλα κέξνο ηνπ 

πξφζζηνπ κέξνπο ηνπ εγθεθάινπ, ήηαλ κηθξφηεξνο ζε αζζελείο κε δηπνιηθή 

δηαηαξαρή πνπ είραλ νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ζπλαηζζεκαηηθήο δηαηαξαρήο. Απηέο νη 

κειέηεο ππνδεηθλχνπλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε πξνκεησπηαία νγθνκεηξηθή ζπλνδεχεηαη 

απφ κεηψζεηο φηαλ αλαθέξεηαη θαλείο ζηε λεπξναλαηνκία ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο 

(Yatham,  2010). 
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     1.1.4.1 χλδεζε κε ηε ζπκπησκαηνινγία 

Αξθεηέο κειέηεο έδεημαλ φηη θαηά ηε δηπνιηθή δηαηαξαρή ν πξνκεησπηαίνο 

θινηφο, αιιά θαη άιια πξναλαθεξζέληα εγθεθαιηθά ηκήκαηα, φπσο ε λήζνο, ν 

θεληξηθφο ππξήλαο, θαη πξναλαθεξζέληεο ζπκπιεξσκαηηθέο πεξηνρέο, φπσο ε 

παξεγθεθαιίδα,  ν ζάιακνο, ηα βαζηθά γάγγιηα  θαη ηκήκαηα ηνπ θξνηαθηθνχ θαη 

βξεγκαηηθνχ θινηνχ πξνθαινχλ εθξήμεηο καληαθψλ επεηζνδίσλ-ζπκπησκάησλ ζηε 

δηπνιηθή δηαηαξαρή, ελψ παξάιιεια, νη πεξηνρέο ηνπ κεζαίνπ βξεγκαηηθνχ θινηνχ 

πνπ επεθηείλνληαη ζηηο πξσηνηαγείο νπηηθέο πεξηνρέο, ηελ νπίζζηα λήζν θαη ηνλ 

ξαρηαην-πιεπξηθφ βξεγκαηηθφ θινηφ, πξνθαινχζαλ έληνλεο ελεξγνπνηήζεηο θαη 

απνελεξγνπνηήζεηο ζηε καλία, ηελ θαηάζιηςε θαη ζηελ 

επζπκία(Sun, Zhang, Johnston, Torrey&Yolken,  2001). 

 

Δπηπξφζζεηα, νη ελήιηθεο κε δηπνιηθή δηαηαξαρή Η ή ΗΗ παξνπζηάδνπλ 

ειιείκκαηα ζε εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο (αιιαγή ζεηξάο, ζρεδηαζκφο, κλήκε 

εξγαζίαο, αληίζηαζε ζηελ παξεκβνιή, ζηε δηαηήξεζε ηεο πξνζνρήο, ζηε ιεθηηθή 

κάζεζε θαη ζηε κλήκε). Οη έθεβνη κε λεαληθή δηπνιηθή δηαηαξαρή παξνπζηάδνπλ 

αδπλακίεο ζε δηάθνξα έξγα δηαηήξεζεο ηεο πξνζνρήο, κλήκεο εξγαζίαο θαη 

ηαρχηεηαο επεμεξγαζίαο. Οη έθεβνη, επίζεο, βηψλνπλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ζηα 

καζήκαηα (ηδηαίηεξα ζηα καζεκαηηθά) θαη ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξε εμσζρνιηθή 

βνήζεηα θαη εκπινθή ζε πξνγξάκκαηα εηδηθήο αγσγήο (Blumberg, Stern, Ricketts, 

Martinez, deAsis, White, etal.,  1999). 

 Δξεπλεηέο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ιεηηνπξγηθή απεηθφληζε καγλεηηθήο 

ηνκνγξαθίαο βξήθαλ ζπζρέηηζε κεηαμχ αξλεηηθήο δηάζεζεο θαη ειαηησκαηηθήο 

γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο ζε δηπνιηθνχο εθήβνπο απφ δψδεθα (12) έσο δεθανρηψ (18) 

εηψλ. Δπεηδή ηα παηδηά κε δηπνιηθή δηαηαξαρή κπνξεί λα είλαη πνιχ αληηδξαζηηθά θαη 

επαίζζεηα ζηελ θξηηηθή, νη εξεπλεηέο εζηίαζαλ ζην πψο νη έθεβνη κε δηπνιηθή 

δηαηαξαρή επεμεξγάδνληαη πιεξνθνξίεο, φπσο ηηο θξαζηηθέο πξνζβνιέο, ζε ζχγθξηζε 

κε ην πψο επεμεξγάδνληαη ηηο νπδέηεξεο ή ζεηηθέο ιέμεηο. ε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα 

ειέγρνπ, φηαλ παξνπζηάδνληαλ αξλεηηθέο ιέμεηο, νη έθεβνη κε δηπνιηθή δηαηαξαρή 

παξνπζίαδαλ απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα ηεο ακπγδαιήο θαη ηνπ κεζνθνηιηαθνχ 

πξνκεησπηαίνπ θινηνχ, δειαδή ηκεκάησλ ηνπ εγθεθάινπ πνπ εκπιέθνληαη ζηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθφ έιεγρν. Σαπηφρξνλα, ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπλ, νη έθεβνη 

κε δηπνιηθή δηαηαξαρή εκθάληδαλ κεησκέλε δξαζηεξηφηεηα ηνπ πιαγηνξαρηαίνπ 
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πξνκεησπηαίνπ θινηνχ (DLPFC), πεξηνρήο ηνπ εγθεθάινπ πνπ ειέγρεη ηηο γλσζηηθέο 

δηεξγαζίεο (Goodwin, etal., 2007). 

Οη αλσκαιίεο ζηνπο κεηνπνθνγρηθνχο θαη ηνπο πξφζζηνπο θινηνχο ηνπ  

εγθεθάινπ εκπιέθνληαη ζε δηαηαξαρέο ηεο πξνζνρήο, ησλ γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη 

ηεο ξχζκηζεο ησλ παικψλ ζηε δηπνιηθή δηαηαξαρή. Σα νμέα επεηζφδηα έρνπλ 

ζπζρεηηζηεί κε δπζιεηηνπξγία ζε απηέο ηηο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ θαη ε 

δηαξθέζηεξε δπζιεηηνπξγία ζε απηέο ηηο πεξηνρέο  νθείιεηαη ζε νγθνκεηξηθέο θαη 

θπηηαξηθέο-λεπξνγινηαθέο αλσκαιίεο ζηηο πεξηνρέο απηέο. Χζηφζν, νη αθξηβείο 

ζπλεηζθνξέο ησλ πξνκεησπηαίσλ πεξηνρψλ ζηηο δηαηαξαρέο ησλ επηκέξνπο θάζεσλ 

θαη ηεο δηαηαξαρήο ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο δελ έρνπλ θαζνξηζηεί. Δξεπλεηηθά 

δεδνκέλα έρνπλ επηδείμεη νηη νη κεηαβνιέο ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο δηάζεζεο ζηε δηπνιηθή δηαηαξαρή αληρλεχζεθαλ ζηνλ 

θνηιηαθφ πξνκεησπηαίν θινηφ. πγθεθξηκέλα, παξαηεξήζεθε ακβιπκέλε κεηαγσγή 

ηνπ ζήκαηνο (BOLD ζήκαηα) θαη άξα ππνδξαζηεξηφηεηα ζηε δεμηά εκηζθαηξηθή 

πιεπξά ηνπ θνηιηαθνχ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ ηεο δηπνιηθήο καληαθήο νκάδαο θαη 

ππεξβνιηθή αχμεζε ηνπ ζήκαηνο θαη άξα ππεξδξαζηεξηφηεηα ζηελ αξηζηεξή 

εκηζθαηξηθή πιεπξά ηνπ ζε ζχγθξηζε κε ηελ επζπκηθή νκάδα. Οη επεηζνδηαθνί 

αζζελείο (ελάληη ζε πγηέο δείγκα) έδεημαλ ακβιπσκέλε ελεξγνπνίεζε θαη 

ππνδξαζηεξηφηεηα ζε κηα ρσξηζηή, θπιιηθή πεξηνρή ηνπ αξηζηεξνχ θνηιηαθνχ 

πξνκεησπηαίνπ θινηνχ αιιά απηφ ην εχξεκα εκθαλίζηεθε αλεμάξηεηα απφ ηελ 

θαηάζηαζε δηάζεζεο (Sun, etal., 2001). 

πκπεξαζκαηηθά, ε δηπνιηθή δηαηαξαρή ζπλδέεηαη θαη κε κηα αλσκαιία 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνλ αξηζηεξφ θνηιηαθφ πξνκεησπηαίν θινηφ. Δπηκέξνπο θνηιηαθέο 

πξνκεησπηαίεο ηκεκαηηθέο αλσκαιίεο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο 

θαηαζηάζεηο νμείαο δηάζεζεο. Ζ εκηζθαηξηθή πιεπξφηεηα ηεο εθάζηνηε αλσκαιίαο 

θαη νη θαηεπζχλζεηο ηεο αιιαγήο ζήκαηνο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ην ζζέλνο ηνπ 

επεηζνδίνπ ηεο δηάζεζεο (Yatham, etal., 2010). 

     1.1.5 Γηαηαξαρέο ζηνλ ηππφθακπν 

Ζ δηπνιηθή δηαηαξαρή (BD) ζεσξείηαη φηη ζπζρεηίδεηαη κε αλσκαιίεο εληφο 

δηαθξηηψλ πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε, 

ηδηαίηεξα ζε κεησπηαία-ππνθινηηθά θπθιψκαηα. Αξθεηέο αλαζθνπήζεηο 
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αζρνιήζεθαλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο 

δηπνιηθήο δηαηαξαρήο, ελψ ιίγε πξνζνρή δφζεθε ζηνλ ξφιν ηνπ ηππφθακπνπ. Δλα 

κεγάιν πνζνζηφ κειεηψλ δνκηθήο απεηθφληζεο εγθεθάινπ δελ βξήθαλ αιιαγέο ζηνλ 

φγθν ηνπ ηππφθακπνπ ζηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή, αλ θαη κεξηθέο κειέηεο πξφηεηλαλ φηη 

νη αλαηνκηθέο αιιαγέο ζα κπνξνχζαλ λα πεξηνξηζηνχλ ζε παηδηαηξηθέο ε εθεβηθέο 

ππννκάδεο ηνπ BD. Οη ιεηηνπξγηθέο κειέηεο απεηθφληζεο έδεημαλ κε θπζηνινγηθή 

ελεξγνπνίεζε ηνπ ηππφθακπνπ θαη ησλ ζηελά ζπζρεηηδφκελσλ πεξηνρψλ ηνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ζπλαηζζεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ ζηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή 

(Dean, Scarr, Pavey& Copolov, 2003). 

Απηφ ην γεγνλφο ζπκβαδίδεη κε ηα λεπξνςπρνινγηθά επξήκαηα πνπ 

απνθάιπςαλ έλα επξχ θάζκα γλσζηηθψλ δηαηαξαρψλ θαηά ηε δηάξθεηα επεηζνδίσλ 

νμείαο δηάζεζεο θαη κηα ζεκαληηθή εμαζζέληζε ζηε δεισηηθή κλήκε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο χθεζεο. Μεηαζαλάηηεο κειέηεο δείρλνπλ αλψκαιε κεηάδνζε 

γινπηακηληθνχ θαη GABA ζηνλ ηππφθακπν αζζελψλ κε BD, ελψ δεδνκέλα απφ 

θιηληθέο κειέηεο δείρλνπλ φηη ε ξχζκηζε ηεο πιαζηηθφηεηαο θαη ηεο επηβίσζεο ηνπ 

ηππφθακπνπ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηηο ζεξαπεπηηθέο επηδξάζεηο ησλ 

ζηαζεξνπνηεηψλ ηεο δηάζεζεο. πκπεξαζκαηηθά, ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ππνδεηθλχνπλ 

φηη ν ηππφθακπνο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο δηπνιηθήο 

δηαηαξαρήο (Bearden, etal., 2008. Chepenik, Fredericks, Papademetris, Spencer, 

Lacadie, Wang, ,etal., 2009). 

Μία πξψηκε κεηαζαλάηηα κειέηε δηαπίζησζε ηελ χπαξμε κεγαιχηεξνπ 

εγθεθαιηθνχ βάξνπο θαη παρχηεξνπ θινηνχ ηεο παξατππνθάκπεηαο έιηθαο ζε αζζελείο 

κε δηπνιηθή ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή ζε ζχγθξηζε κε εθείλνπο κε ζρηδνθξέλεηα, 

έηζη ε δνκή ηνπ θξνηαθηθνχ δηαρσξηζκνχ δηαθέξεη ζηηο δηαηαξαρέο απηέο. Γπζηπρψο, 

ζε απηή ηε κειέηε δελ ζπκπεξηιήθζεθε νκάδα ειέγρνπ ρσξίο θάπνηα 

λεπξνςπρηαηξηθή δηαηαξαρή. Δπνκέλσο, είλαη δχζθνιν λα ζπγθξηζνχλ απηά ηα 

δεδνκέλα κε κειέηεο απεηθφληζεο κε καγλεηηθφ ηνκνγξάθν (MRI) πνπ αλαθέξνπλ 

κηθξφηεξα κεγέζε ελδνξηληθνχ θινηνχ ζηε ζρηδνθξέλεηα, αιιά φρη ζηε δηπνιηθή 

δηαηαξαρή. Δλλνείηαη φκσο φηη κηα δνκηθή δηαηαξαρή ηεο δνκήο ηνπ 

παξατππνθάκπεηνπ ζρεκαηηζκνχ εκθαλίδεηαη ζηηο δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο, αθνχ κία 

κεηαζαλάηηα κειέηε έδεημε κείσζε ηνπ κεγέζνπο απηνχ ηνπ θινηνχ ζε δηπνιηθά 

ζχκαηα απηνθηνλίαο ζε ζχγθξηζε κε πγηέο δείγκα (Savitz&Drevets,  2010). 
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Πεξαηηέξσ ζηνηρεία γηα κηα δηαηαξαγκέλε κνξθνινγηθή αθεξαηφηεηα απηήο 

ηεο πεξηνρήο πξνέξρνληαη απφ θπηηαξν-αξρηηεθηνληθέο κειέηεο πνπ αλαθέξνπλ φηη 

παξαηεξήζεθαλ δπζπιαζίεο ζηελ ελδνξηληθή ειαζκαηνπνίεζε ζε αζζελείο κε 

δηπνιηθή δηαηαξαρή ή κε κείδνλα θαηάζιηςε. Δπηπιένλ, κία κειέηε πεξηπηψζεσλ 

πεξηγξάθεη κηα θξνηαθηθή δπζπιαζία ηνπ θξνηαθηθνχ θινηνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε 

δηπνιηθή δηαηαξαρή ηαρείαο θπθιηθφηεηαο θαη ηελ καζεζηαθή αλαπεξία. Απηέο νη 

κειέηεο ππνδεηθλχνπλ φηη ηφζν ε δηπνιηθή φζν θαη ε κείδσλ θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή 

δηάζεζεο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε πεξηγξαθείζεο δηαηαξαρέο ηνπ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηηο θξνηαθηθέο πεξηνρέο (Dean, etal.,  2003). 

Μηα άιιε αιιαγή ζηνλ θξνηαθηθφ ινβφ αλαθέξζεθε απφ ηνλ Benes θαη ηνπο 

ζπλαδέιθνπο απηνχ, πνπ έδεημαλ επηιεθηηθή κείσζε ησλ κε ππξακηδνεηδψλ 

λεπξψλσλ (νγθνκεηξηθή κείσζε) ζηελ πεξηνρή CA2 ζηνλ ηππφθακπν αζζελψλ κε 

δηπνιηθή δηαηαξαρή θαη κε ζρηδνθξέλεηα. Απηέο νη κειέηεο επηβεβαηψλνπλ θαη 

επεθηείλνπλ ηα πξφζθαηα επξήκαηα MRI πνπ ππνδειψλνπλ ηππνθάκπεηα παζνινγία 

φρη κφλν ζηε ζρηδνθξέλεηα αιιά θαη ζηε δηπνιηθή δηαηαξαρή (Savitz, etal., 2010). 

 

     1.1.5.1 χλδεζε κε ηε ζπκπησκαηνινγία 

Οη κεραληζκνί πνπ απνηεινχλ ηε βάζε ησλ δνκηθψλ αλσκαιηψλ ζηνλ 

ηππφθακπν θαη ηεο ζρεηηθήο δπζιεηηνπξγίαο δελ είλαη γλσζηνί. Οη αλσκαιίεο ζηελ 

πιαζηηθφηεηα ηνπ ηππνθάκπνπ έρνπλ εκπιαθεί ζηελ παζνινγία ηεο δηπνιηθήο λφζνπ 

θαη γεληθά ζηηο δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο. ηελ δηπνιηθε δηαηαξαρή, νη κεηαζαλάηηεο 

κνξηαθέο κειέηεο επηδεηθλχνπλ κε θπζηνινγηθά επίπεδα ηππφθακπνπ ζε δείθηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ λεπξσληθή αλάπηπμε θαη ηελ πιαζηηθφηεηα. Δπηπξνζζέησο, 

κειέηεο θαζκαηνζθνπίαο καγλεηηθνχ ζπληνληζκνχ επηδεηθλχνπλ αλσκαιίεο ζηνπο 

δείθηεο θπηηαξηθήο ππθλφηεηαο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ηππφθακπν ζε πξψηκν ζηάδην ηεο 

εκθάληζεο ηεο αζζέλεηαο BD θαη ζα κπνξνχζαλ ελδερνκέλσο λα αληηθαηνπηξίδνπλ 

ηελ πξψηκε ζηελ πνξεία ηεο αζζέλεηαο δπζιεηηνπξγία ζηελ θπηηαξηθή αλάπηπμε θαη 

ηελ πιαζηηθφηεηα. Ζ κείσζε ηεο πεξηθεξεηαθήο ξνήο αίκαηνο θαη ε 

ππνδξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηππφθακπν θαηά ηε δηάξθεηα θσδηθνπνίεζεο  ιεθηηθήο 

κλήκεο ζε άηνκα κε δηπνιηθή I ή ΗΗ δηαηαξαρή, ππνδειψλεη πηζαλέο ιεηηνπξγηθέο 

επηδξάζεηο απηψλ ησλ θπηηαξηθψλ αιιαγψλ (Savitz, etal., 2010). 
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πλερίδνληαο, νη κειέηεο λεπξναπεηθφληζεο αλέθεξαλ αληηθξνπφκελα 

απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηνλ φγθν ηνπ ηππφθακπνπ ζηε δηπνιηθή δηαηαξαρή, ζε 

αληίζεζε κε ηα ζπληξηπηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ κηθξφηεξν φγθν ηνπ ηππφθακπνπ ζηε 

ζρηδνθξέλεηα θαη ηελ θαηάζιηςε. Δπηπιένλ, νη λεπξψλεο ηνπ ηππφθακπνπ 

δηακνξθψλνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ γινπηακηληθψλ λεπξψλσλ, κε απνηέιεζκα ην 

άηνκν κε δηπνιηθή δηαηαξαρή ζηελ επζπκηθή θαηάζηαζή ηνπ λα παξνπζηάδεη κηα 

απμεκέλε πξνζνρή πξνο ην ζφξπβν θαη απμεκέλε ζπγρξνληζκέλε δξαζηεξηφηεηα. 

Αξα βιέπνπκε νηη νη δνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο δηαηαξαρέο ηνπ ηππνθάκπνπ ελδέρεηαη 

λα επεξεάδνπλ θαη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαηεχζπλζεο πξνζνρήο, επηθέληξσζεο 

πξνζνρήο θαη εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ.  Σέινο, ε δνθηκαζία ιεθηηθήο δηδαζθαιίαο 

ηεο Καιηθφξληαο (CVLT) είλαη κηα επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε θιίκαθα ησλ 

ιεηηνπξγηψλ γηα ηε κειέηε ηεο ιεθηηθήο κλήκεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

επεηζνδηαθήο ιεθηηθήο εθκάζεζεο θαη αλάθιεζεο, πνπ απνδεηθλχεηαη φηη 

ζπζρεηίδεηαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηππφθακπνπ θαη δηαηαξξάζζεηαη εληφλσο ζε 

δηπνιηθά άηνκα κε παζνινγία ηνπ ηππφθακπνπ(Bearden, Hoffman&Cannon, 2001). 

Δπίζεο, άιιε κειέηε έρεη ζπζρεηίζεη ηνπο κεησκέλνπο φγθνπο θαη ην κεησκέλν 

θινηηθφ πάρνο ηνπ ηππφθακπνπ πνπ βξέζεθε ζε δηπνιηθνχο αζζελείο κε ηηο ρακειέο 

επηδφζεηο θαη ηα ζθνξ θιηκάθσλ ιεθηηθήο εθκάζεζεο θαη ηθαλφηεηαο 

θαζπζηεξεκέλεο αλάθιεζεο ζην CVLT (Fears, Schur, Sjouwerman, Service, 

ArayaC., ArayaX.,,etal., 2015). 

Αλ θαη ε CVLT εμεηάδεη επίζεο δηάθνξεο άιιεο δεμηφηεηεο, ηα άηνκα κε 

δηπνιηθή δηαηαξαρή ηείλνπλ λα επηδεηθλχνπλ δπζθνιία ζηηο θιίκαθεο ηεο CVLT σο 

πξνο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο άκεζεο θαη θαζπζηεξεκέλεο αλάθιεζεο. Μαδί κε ηα 

επξήκαηα πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ, απηά ηα απνηειέζκαηα ππνδειψλνπλ φηη ε 

δπζιεηηνπξγία ηεο ιεθηηθήο κλήκεο είλαη έλα επξέσο θαζηεξσκέλν πξφβιεκα ζηε 

δηπνιηθή θαη κπνξεί λα αληηθαηνπηξίδεη κηα γεληθή εππάζεηα ζηηο δηαηαξαρέο ηνπ 

ηππφθακπνπ. Χζηφζν, θακία κειέηε δελ έρεη αθφκε απνδείμεη ηελ άκεζε ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηνπ φγθνπ ηνπ ηππφθακπνπ θαη ηεο δπζιεηηνπξγίαο ηεο ιεθηηθήο κλήκεο ζην 

BD (Bourne, Aydemir, Balanzá-Martínez, Bora, Brissos, Cavanagh, etal.,  2013). 
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     1.1.6  Γηαηαξαρέο & φγθνο πιάγησλ θνηιηψλ 

Ο ηζρπξηζκφο φηη ηα λεπξνγλσζηηθά ειιείκκαηα είλαη θπξίσο ππεχζπλα γηα 

ηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή είλαη πεξαηηέξσ ππνζηεξηδφκελε απφ ηα λεπξναλαηνκηθά θαη 

λεπξναπεηθνληζηηθά επξήκαηα. Οη δνκηθέο αλσκαιίεο ηνπ εγθεθάινπ έρνπλ εμεηαζηεί 

κε ηε ρξήζε πνηθίισλ ηερληθψλ λεπξναπεηθφληζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ηνκνγξαθίαο (CT) θαη ηελ απεηθφληζε καγλεηηθνχ 

ηνκνγξάθνπ (MRI). Έξεπλεο γηα δηαξζξσηηθέο αλσκαιίεο έρνπλ αλαθεξζεί κε 

ζπλέπεηα ζηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ,ζε ππνθινηηθέο δνκέο αιιά θαη ζηηο πιάγηεο 

θνηιίεο εγθεθάισλ δηπνιηθψλ αηφκσλ. Γεληθά, ηφζν κειέηεο CT έδεημαλ φηη ν 

εγθεθαιηθφο φγθνο ζηηο πιάγηεο θνηιίεο είλαη πςειφηεξνο ζηνπο αζζελείο κε 

ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο, φζν θαη άιια εξεπλεηηθά δεδνκέλα δείρλνπλ επίζεο 

αθχζηθα κεγάιεο πιάγηεο θνηιίεο ζηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή (Bearden,  et al., 

2001.Catalá-López, Gènova-Maleras, Vieta& Σabares-Seishedos, 2013).  Δξεπλεηηθφ 

πιηθφ έρεη απνδείμεη απμεκέλα κεγέζε πέξαλ ησλ πιάγησλ θνηιηψλ θαη ζηελ ηξίηε 

θνηιία ζε δηπνιηθνχο αζζελείο (Roda, Chendo&Kunz,  2015). Σα επξήκαηα 

καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο ησλ πιάγησλ θνηιηψλ ζηε δηπνιηθή δηαηαξαρή έρνπλ επίζεο 

απνδείμεη κεγαιχηεξεο πιάγηεο θνηιίεο ζε αζζελείο κε δηπνιηθή δηαηαξαρή ζε ζρέζε 

κε πγηή δείγκαηα. Απφ εξεπλεηηθφ πιηθφ έρεη επίζεο βξεζεί φηη ν θνηιηαθφο φγθνο ζηε 

δηπνιηθή δηαηαξαρή ζρεηίδεηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ επεηζνδίσλ θαη 

εηδηθφηεξα ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνεγνχκελσλ καληαθψλ επεηζνδίσλ, θαζφηη έρεη βξεζεί 

φηη αζζελείο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο κε ηζηνξηθφ πνιιαπιψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

επεηζνδίσλ είραλ κεγαιχηεξεο πιάγηεο θνηιίεο φηαλ ζπγθξίζεθαλ ηφζν κε 

κνλνεπεηζνδηαθνχο αζζελείο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο φζν θαη κε πγηέο δείγκα (Catalá-

López, etal. , 2013). 

 

     1.1.6.1 χλδεζε κε ηε ζπκπησκαηνινγία 

πλερίδνληαο, κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε κηα έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ 

επίδξαζε ησλ δηαηαξαρψλ ησλ θνηιηαθψλ φγθσλ ηνπ εγθεθάινπ ζηελ αλάδεημε ησλ 

ζπκπησκάησλ ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο, πξνέθπςε κηα γεληθή δηαπίζησζε φηη ε 

δηπνιηθή δηαηαξαρή Η πξνθχπηεη απφ αλσκαιίεο ζηε δνκή, ιεηηνπξγία θαη 

ζπλδεζηκφηεηα ησλ βαζηθψλ δηθηχσλ ζπλαηζζεκαηηθνχ ειέγρνπ ζηνλ αλζξψπηλν 
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εγθέθαιν. Γειαδή, ε δηαηαξαρή ζηελ πξψηκε αλάπηπμε (π.ρ. δηαηαξαγκέλε 

ζπλδεζηκφηεηα ιεπθήο χιεο θαη δηαηαξαγκέλεο δηαδηθαζίεο λεπξσληθνχ θιαδέκαηνο) 

ζηα δίθηπα ηνπ εγθεθάινπ πνπ ξπζκίδνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζπκπεξηθνξά νδεγεί ζε 

κεησκέλε ζπλδεζηκφηεηα κεηαμχ ησλ πιάγησλ θνηιηαθψλ θαη θνηιηαθψλ 

πξνκεησπηαίσλ δηθηχσλ θαη άιισλ πεξηνρψλ ηνπ εγθεθαιηθνχ απηνχ ηκήκαηνο, 

ηδηαίηεξα ηεο ακπγδαιήο. Απηή ε αλαπηπμηαθή απνηπρία γηα ηελ θαζηέξσζε ηεο 

πγηνχο θνηιηαθήο πξνκεησπηαίαο δηακφξθσζεο βαζίδεηαη ζηελ έλαξμε ηεο καλίαο θαη 

ησλ ππνκαληαθψλ-καληαθψλ ζπκπησκάησλ θαη ηειηθά, κε πξννδεπηηθέο αιιαγέο ζε 

φια απηά ηα δίθηπα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη κε επαλαιεπηηθφηεηα νμέσλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ επεηζνδίσλ, ζε κηα δηπνιηθή πνξεία αζζέλεηαο (Robinson,  2003). 

Γειαδή,αλαθνξηθά κε ηηο δηαηαξαρέο ζηελ πεξηνρή ησλ πιάγησλ θνηιίσλ δηαθαίλεηαη 

πσο ε δηαηαξαγκέλε δνκή ηνπο αιιά θπξίσο ε δηαηαξαγκέλε ζπλδεζηκφηεηά ηνπο κε 

άιιεο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ 

δηθηχσλ νδεγεί ζηηο ζπκπησκαηηθέο καληαθέο θάζεηο ηεο αζζέλεηαο. 

 

     1.1.7  Τπεξηαζηθά εγθεθαιηθά επίπεδα 

 

Οη κειέηεο καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο νδήγεζαλ ζηελ δηεξεχλεζε ππεξηαζηθψλ 

επηπέδσλ ζηνλ εγθέθαιν δηπνιηθψλ. Οξηζκέλα ζήκαηα νδήγεζαλ ζηελ δηεξεχλεζε 

θαη ζηελ εχξεζε ζεκείσλ πςειψλ εληάζεσλ θαη κεησκέλσλ ηάζεσλ ζηελ κεηαγσγή 

ζεκάησλ ζε λεπξσληθά δίθηπα ιεπθήο νπζίαο, νη νπνίεο αληαλαθινχλ αλσκαιίεο ζε 

ηζηνχο ιεπθήο νπζίαο (whitemattertracts) αζζελψλ  δηπνιηθήο δηαηαξαρήο πνπ 

ζπλήζσο δελ ππάξρνπλ ζε πγηείο αλζξψπνπο ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ 45 εηψλ. ηε 

δηπνιηθή δηαηαξαρή νη εξεπλεηέο έρνπλ επίζεο βξεη αιιαγέο θαη δηαηαξαρέο ζηνπο 

φγθνπο πεξηνρψλ ιεπθήο (θπξίσο κεησκέλνη νγθνη ιεπθήο νπζίαο) ζε δηάθνξεο 

αλαηνκηθέο πεξηνρέο. Πην αλαιπηηθά, δηαηαξαρέο έρνπλ βξεζεί ζε ππεξιηπελία θαη 

πεξηθνηιηαθή ιεπθή νπζία (ζην πεξηθνηιηαθφ δειαδή εγθεθαιηθφ δηάζηεκα), θαη ζε 

ιεπθή νπζία ζε ππνθινηηθέο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ, πεξηνρέο πνπ νλνκάδνληαη 

πεξηνρέο βαζηάο ιεπθήο νπζίαο (deepwhitematter) (Kieseppä, vanErp&Haukka,   

2003). Απηή ε ππέξηαζε ζεκείσλ θαη πςειή έληαζε ζεκείσλ ζε λεπξσληθά δίθηπα 

ιεπθήο νπζίαο, αλ θαη έρεη παξαηεξεζεί ζε φινπο ηνπο ινβνχο, εληνπίζηεθε θινηηθά 

θαη ππνθινηηθά πεξηζζφηεξν ζηνπο κεησπηαίνπο ινβνχο θαη ηελ κεησπνβξεγκαηηθή 

πεξηνρή-έλσζε (frontoparietaljunction). ε κειέηεο καγλεηηθήο απεηθφληζεο απηέο νη 



36 
 

ππεξηάζεηο θαη ηα ζεκεία πςειήο έληαζεο ζε πεξηνρέο ιεπθήο νπζίαο δηπνιηθψλ 

εγθεθάισλ απεηθνλίδνληαη σο έληνλα ιεπθά ζεκεία (whitematterhyperintensities) θαη 

θαη‟ νπζίαλ αληηθαηνπηξίδνπλ δηαηαξαγκέλεο δνκέο λεπξαμφλσλ θαη λεπξαμνληθψλ 

δηθηχσλ ζε πεξηνρέο ιεπθήο νπζίαο θαη θαη‟ επέθηαζε δηαηαξαρέο ζπλδεζηκφηεηαο 

κεηαμχ λεπξαμφλσλ ζε ηκήκαηα ιεπθήο νπζίαο. Μεξηθέο κειέηεο έδεημαλ φηη ε 

εκθάληζε θαη ε αχμεζε απηψλ ησλ έληνλσλ ιεπθψλ ζεκείσλ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αχμεζε ηεο ειηθίαο αιιά θαη κε ηελ θαζπζηεξεκέλε έλαξμε δηπνιηθήο δηαηαξαρήο ζε 

κεγάιε ειηθία. Απηέο νη δηαηαξαρέο ιεπθήο νπζίαο (έληνλα ιεπθά ζεκεία) έρνπλ 

επίζεο ζπζρεηηζηεί κε γλσζηηθέο δηαηαξαρέο ζε δηπνιηθνχο αζζελείο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε επηδφζεηο ηαρχηεηαο επεμεξγαζίαο, ζχλζεηε επεμεξγαζία, κλεκνληθά ειιείκαηα, 

ζρεδηαζκφ ζπκπεξηθνξάο θαη επειημία ζθέςεο θαζψο θαη κε ζπκπεξηθνξηθέο 

δηαηαξαρέο ζε αζζελείο κε θαηάζιηςε. Δπίζεο, εξεπλεηηθφ πιηθφ αλαθέξεη πσο νη 

πηζαλέο αηηίεο γηα απηέο ηηο δηαηαξαρέο ηζηψλ-λεπξαμφλσλ ιεπθήο νπζίαο απνηεινχλ 

είηε απνκπειηλψζεηο ή ειιεηκαηηθέο εκκπειψζεηο ζε λεπξαμνληθέο πεξηνρέο, είηε 

αγγεηαθέο δηαηαξαρέο, είηε θάπνηα εγθεθαιηθή ηζραηκία (εγθεθαιηθφ ηζραηκηθφ 

επεηζφδην),  είηε νηδήκαηα, είηε θάπνηνπ είδνπο γινηψζεηο ζηηο δηαηαξαγκέλεο 

πεξηνρέο ζηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή πνπ νδεγνχλ ή ζε εθθπιηζκφ λεπξαμφλσλ ή ζε 

βιάβεο ζε ηκήκαηα ηνπ λεπξάμνλα ή δηαηαξαρέο ζηελ λεπξαμνληθή νξγάλσζε εληφο 

ησλ δεκαηίσλ λεπξηθψλ ηλψλ ιεπθήο νπζίαο (Bora, Fornito&Yücel, 2010. Mahon, 

Burdick&Szeszka, 2010). 

 

Οη ηζηνινγηθέο κειέηεο δείρλνπλ φηη ε δηπνιηθή δηαηαξαρή ζρεηίδεηαη κε κηα 

θαζνδηθή ξχζκηζε ησλ βαζηθψλ νιηγνδελδξνθπηηάξσλ θαη ησλ ζρεηηδφκελσλ κε 

κπειίλε γνληδίσλ θαη ησλ παξαγφλησλ κεηαγξαθήο ηνπο, νη νπνίνη είλαη θξίζηκνη γηα 

ηελ λεπξαμνληθή κπειίλσζε θαη ζπλδεζηκφηεηα θαη θαη‟ επέθηαζε γηα ηελ 

αθεξαηφηεηα λεπξαμφλσλ θαη ηζηψλ ιεπθήο νπζίαο. Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηηο 

ηερληθέο λεπξναπεηθφληζεο επηηξέπνπλ ηε δηεξεχλεζε ηεο δνκήο ιεπθήο νπζίαο 

(WM), ελψ ε ηππηθή δνκηθή καγλεηηθή ηνκνγξαθία επηηξέπεη επεκβάζεηο ηεο 

απεηθφληζεο αλίρλεπζεο δηάρπζεο (DTI) ηνπ εγθεθάινπ, κηα παξαιιαγή ηεο 

καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο πνπ κεηξά ηε δηάρπζε ηνπ λεξνχ ζηνπο ηζηνχο ηνπ 

εγθεθάινπ, ε νπνία παξαιιήισο είλαη εμαηξεηηθά επαίζζεηε ζηε κηθξνδνκή ηεο 

ιεπθήο νπζίαο θαη ζηελ αθεξαηφηεηα ηεο κπειίλεο. Μεηψζεηο κπειίλεο θαη 

απνκπειηλψζεηο ζην επίπεδν λεπξαμφλσλ πνπ απεηθνλίδνληαη ζηελ δηάρπζε είλαη 

ζπλεπείο κε κεηαζαλάηηεο κειέηεο πνπ παξνπζηάδνπλ κηα πξνθαλή λεπξνγινηαθή 
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απψιεηα-εθθπιηζκφ ζε αζζελείο κε δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο. Δπίζεο ζπλεπή 

επξήκαηα ππάξρνπλ θαη ζε κειέηε γνληδηαθήο έθθξαζεο, ζηελ νπνία νη δηπνιηθνί 

εγθεθάινη έδεημαλ κεησκέλε έθθξαζε βαζηθψλ γνληδίσλ νιηγνδελδξνθπηηάξσλ θαη 

κπειίλεο (Barnett&Smoller,  2009).  Με βάζε ηφζν ηα δηαηαξαγκέλα κεγέζε ιεπθήο 

νπζίαο φζν θαη ηελ δηαηαξαγκέλε αθεξαηφηεηα λεπξαμφλσλ ηκεκάησλ ιεπθήο νπζίαο, 

πνπ αλαιχζεθε παξαπάλσ, εξεπλεηηθφ πιηθφ DTI έρεη ππνζηεξίμεη φηη ε ειιεηκαηηθή 

κπειίλσζε νδεγεί ζε απμεκέλε ζπγθέληξσζε πδαηηθήο ξνήο ζε λεπξσληθέο πεξηνρέο 

ιεπθήο νπζίαο θαη απηφ νδεγεη ζε κεησκέλε έληαζε ζήκαηνο ζε δίθηπα ιεπθήο 

νπζίαο θαη δηαηαξαγκέλε ζπλδεζηκφηεηα θαη επηθνηλσλία δηθηχσλ ιεπθήο νπζίαο 

κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο, θαζφηη λεπξηθέο ίλεο θαη δίθηπα ιεπθήο νπζίαο δηαζπλδένπλ 

εγθεθαιηθεο πεξηνρέο κεηαμχ ηνπο θαη εμππεξεηνχλ ζηελ ιεηηνπξγηθή επηθνηλσλία 

δηάθνξσλ αλαηνκηθψλ πεξηνρψλ παξαηεξνχληαη δηαηαξαρέο ζηηο ζπλδέζεηο θαη ζηελ 

επηθνηλσλία θπξίσο κεηαμχ πξνκεησπηαίσλ θαη κεηαηρκηαθψλ πεξηνρψλ ζηελ 

δηπνιηθή δηαηαξαρή (Mahon, etal., 2010).  

 

     1.1.7.1 χλδεζε κε ηε ζπκπησκαηνινγία 

Σα επξήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ιεπθή νπζία ζηελ δηπνιηθή ππνζηεξίδνπλ ηελ 

ηδέα φηη νη δηαθιαδηθέο επηθνηλσλίεο κεηαμχ ηζηψλ ιεπθήο νπζίαο αιιά θαη κεηαμχ 

ηζηψλ ιεπθήο νπζίαο θαη θινηηθψλ-ππνθινηηθψλ αλαηνκηθψλ πεξηνρψλ έρνπλ βαζηθφ 

ξφιν ζηελ παζνθπζηνινγία ηνπ BD. Απηφ ζπκβαδίδεη κε αξθεηέο κειέηεο γηα 

αζζελείο κε πςειφ γελεηηθφ θίλδπλν γηα αλάπηπμε δηπνιηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

κίαο πξφζθαηεο κειέηεο απφ ηελ νκάδα κηαο δηπνιηθήο θννξηήο (Chaddock, Barker, 

Marshall, Schullze, Hall, Bramon,etal., 2009). Ζ δηαηαξαγκέλε κηθξναξρηηεθηνληθή 

ηεο WM ζε απηέο ηηο πεξηνρέο κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε δηαηαξαρέο ζηελ εθηειεζηηθή 

ιεηηνπξγία πνπ παξαηεξνχληαη ζε άηνκα κε δηπνιηθή δηαηαξαρή, φπσο ε θαθή θξίζε 

θαη ε κεησκέλε ηθαλφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ (Kafantaris, et al., 2009. Kawasaki, 

etal., 2001). Πεξαηηέξσ, εθηφο απφ ηηο δηαηαξαρέο ζε γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ 

ππνζηεξίδνληαη θαη πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, απηέο νη νδνί ιεηηνπξγνχλ επίζεο 

γηα ηελ ελζσκάησζε θαη απαξηίσζε αθνπζηηθψλ θαη ιεθηηθψλ πεξηνρψλ ηνπ 

εγθεθάινπ. Οη δηαηαξαρέο ζηε κηθξνδνκή ησλ WM απηψλ ησλ πεξηνρψλ κπνξνχλ 

έηζη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηα ζπκπηψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νκηιία θαη ηηο 

ιεθηηθέο δηαηαξαρέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηε δηπνιηθή, ελψ έρνπλ εκπιαθεί θαη αιινχ 



38 
 

σο θξίζηκνη παξάγνληεο γηα ηελ δηαηαξαγκέλε επεμεξγαζία ζπλαηζζεκαηηθψλ 

πξνζψπσλ (Philippi,  et al., 2009. Brown, etal. , 2004).  

 Απφ άιιν εξεπλεηηθφ πιηθφ ππνζηεξίδεηαη επίζεο νηη νη δηαηαξαρέο δηάρπζεο 

πνπ παξαηεξνχληαη ζε δεζκίδεο ιεπθήο νπζίαο κεηαμχ θαη εληφο πξνκεησπηαίσλ θαη 

ππνθινηηθψλ πεξηνρψλ νδεγνχλ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε ησλ θιηληθψλ 

ζπκπησκάησλ παξνξκεηηθφηεηαο, δηαηαξαγκέλεο θαη ειιεηκκαηηθήο παξεκπφδηζεο 

αληηδξάζεσλ ή θαηαζηνιήο αληηδξάζεσλ (δηαηαξαγκέλνο ζπκπεξηθνξηθφο 

έιεγρνο/νξηνζέηεζεο) πνπ παξαηεξνχληαη ζε δηπνιηθνχο αζζελείο. Ζ αδπλακία 

δειαδή πνπ παξαηεξείηαη ζε δηπνιηθνχο αζζελείο λα θαηαζηείινπλ ή λα κεηξηάζνπλ 

ηελ έθθξαζε παζνινγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, ππεξβνιηθψλ θάζεσλ δηάζεζεο ε 

καληαθψλ ζπκπεξηθνξψλ έρεη ηελ βάζε ηεο θαη ζε δηαηαξαγκέλα λεπξσληθά 

θπθιψκαηα ιεπθήο νπζίαο ζε πξνκεησπηαίεο θαη ππνθινηηθέο πεξηνρέο (Mahon, etal., 

2010). Γηαηαξαρέο δηάρπζεο ζε λεπξαμνληθά δίθηπα ιεπθήο νπζίαο έρνπλ 

ελνρνπνηεζεί θαη σο ππεχζπλα γηα ηηο ελαιιαγέο θαη ηελ θπθιηθφηεηα απφ ηελ κία 

ζπλαηζζεκαηηθή θάζε ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο ζηελ άιιε. πγθεθξηκέλα, 

δηαθνξεηηθήο θχζεσο δηαηαξαρέο δηάρπζεο, κεηαβνιέο ζε δηαηαξαρέο δηάρπζεο ζε 

λεπξηθέο ίλεο ιεπθήο νπζίαο θαη αιιαγέο θαηεπζχλζεσλ ζε απηέο ηηο δηαηαξαρέο 

δηάρπζεο εληφο ησλ λεπξαμφλσλ ιεπθήο νπζίαο ζεκαηνδνηνχλ αληίζηνηρα ηελ 

ελαιιαγή απν ηελ θαηαζιηπηηθή ζηελ επζπκηθή θάζε θαη ην αληίζηξνθν. Διέγρνπλ 

δειαδή ηελ θπθιηθφηεηα ησλ θάζεσλ δηπνιηθήο δηαηαξαρήο (Benedetti, Yeh, Bellani, 

Radaelli, Nicoletti, Poletti, etal., 2010).   

 

Αιιν εξεπλεηηθφ πιηθφ έρεη ζπλδέζεη ηελ απμεκέλε χπαξμε έληνλσλ ζεκείσλ 

ιεπθήο νπζίαο (whitematterhyperintensities) κε ηνλ αξηζκφ καληαθψλ επεηζνδίσλ 

ζηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή ζπζρεηίδνληαο ηηο δηαηαξαρέο λεπξηθψλ ηλψλ ιεπθήο νπζίαο 

κε εθδήισζε θαη επηδείλσζε καληαθψλ ζπκπησκάησλ (Roda, etal., 2014). 

 

Σέινο, δεδνκέλνπ φηη ν ηππφθακπνο εκπιέθεηαη ζηελ ελνπνίεζε ηεο κλήκεο 

θαη ζηε ρσξηθή πινήγεζε (Lavenex & Amaral, 2000.  Mega, et al., 1997. Brown, 

etal., 2005) , νη δηαηαξαρέο ζηηο νδνχο ηεο ιεπθήο νπζίαο πνπ ζπλδένπλ απηή ηελ 

πεξηνρή κε άιια κέξε ηνπ εγθεθάινπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζε δηαηαξαρέο 

δήισηηθήο κλήκεο δηπνιηθψλ αζζελψλ (Deckersbach,  et al., 2004. Glahn, et al., 

2005. Brown, etal., 2005) ή ζε δηαηαξαρέο ηεο επεηζνδηαθήο κλήκεο θαη ηεο ρσξηθήο 

απφδνζεο (Frey,  et al., 2007. Brown, etal., 2005) ζηε δηπνιηθή. 
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πκπεξαζκαηηθά, ε δηπνιηθή δηαηαξαρή κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα δηαηαξαρή, ε 

νπνία πξνέξρεηαη απφ ηε δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή δηαηαξαρή λεπξσληθψλ 

θπθισκάησλ ζπλαηζζεκαηηθεο επεμεξγαζίαο-ειέγρνπ ζηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ, 

θνηιηαθφο (vPFC), ξαρηαίνο πιεπξηθφο (DLPFC), ππνγελήο (sPFC), έζσ 

πξνκεησπηαίνο θινηφο (mPFC), ζε ζπλδπαζκφ κε δηαηαξαρέο ζε λεπξσληθά 

θπθιψκαηα γλσζηηθνχ ειέγρνπ  ξαρηαίνο πιεπξηθφο πξνκεησπηαίνο θινηφο, ξαρηαίνο 

έζσ πξνκεησπηαίνο θινηφο, πξφζζηνο θινηφο πξνζαγσγίνπ). Παξάιιεια, 

παξαηεξνχληαη αδπλακίεο ζπλαηζζεκαηηθήο επεμεξγαζίαο-ξχζκηζεο ζε δνκέο 

ηππφθακπνπ-ακπγδαιήο ακθίπιεπξα ζε ζπλδπαζκφ κε έλα "ππεξδξαζηήξην" 

αξηζηεξφ θνηιηαθφ ξαβδσηφ, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη ε ραξαθηεξηζηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο (Philips&Swartz 2014.  Brown, etal., 2005). 

Δπίζεο, άιιν εξεπλεηηθφ πιηθφ ζπλδέεη 1) ηηο δηαηαξαρέο ζε θνηιηαθφ θαη πιάγην 

πιεπξηθφ πξνκεησπηαίν θινηφ, ζε κεησπνθνγρηθφ θινηφ, ζην πξφζζην πξνζαγψγην 

θαη ζε ππνθινηηθέο θαη κεηαηρκηαθέο πεξηνρέο, 2) ηηο δηαηαξαγκέλεο εθηειεζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο θαη γλσζηηθέο αμηνινγήζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη θαζψο θαη 3) ηελ 

δηαηαξαγκέλε πξνκεησπηαία ζπλδεζηκφηεηα θαη πξνκεησπηαίν έιεγρν ππνθινηηθψλ 

πεξηνρψλ, εκπιεθφκελσλ ζε αληίιεςε θαη παξαγσγή ζπλαηζζεκαηηθψλ εξεζηζκάησλ, 

πνπ επίζεο ζπλεπάγνληαη. πλδένληαο νιηζηηθά φια απηά ηα θνκκάηηα νδεγείηαη ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ηφζν ν δηαηαξαγκέλνο γλσζηηθφο πξνκεησπηαίνο έιεγρνο 

ππνθινηηθψλ «ζπλαηζζεκαηηθψλ» δνκψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, φζν 

θαη ε δηαηαξαγκέλε δνκή θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ππνθινηηθψλ, κεηαηρκηαθψλ δνκψλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ζπκπεξηθνξά νδεγεί ζην πξνθίι δηαηαξαγκέλεο 

παξαγσγήο θαη αληίιεςεο ζπλαηζζήκαηνο πνπ παξαηεξείηαη ζηελ ζπκπησκαηνινγηα 

ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο (Mahon, etal., 2010). πλεπψο, ηα θιηληθά ζπκπηψκαηα 

δηπνιηθήο δελ δηαθαίλεηαη φηη ζπλδένληαη κε αιιαγέο ε δηαηαξαρέο ζηελ ιεηηνπξγία ή 

δνκή ζπγθεθξηκέλσλ ή επηκέξνπο εγθεθαιηθψλ δνκψλ. Αληίζεηα, θαίλεηαη φηη ηα 

ζπκπηψκαηα πνπ εθδειψλνληαη σο ζπλαηζζεκαηηθέο, γλσζηηθέο ή απηφλνκεο 

δηαηαξαρέο ζπζρεηίδνληαη κε δπζιεηηνπξγίεο ζπλνιηθψλ δηαζπλδεδεκέλσλ 

εγθεθαιηθψλ δηθηχσλ (Strakowski, Adler, Almeida, Altshuler, Blumberg, Chang, 

etal., 2012. Maletic&Raison, 2014). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2. ΝΔΤΡΟΥΗΜΔΙΑ ΓΙΠΟΛΙΚΗ 

ΓΙΑΣΑΡΑΥΗ 

 

     2.1. Νεπξνρεκηθά ειιείκαηα δηπνιηθήο δηαηαξαρήο 

 

Ζ δηπνιηθή δηαηαξαρή (BD) έρεη παγθφζκηα επηθξάηεζε 2,1% αιιά ε 

παζνθπζηνινγία ηεο δελ είλαη πιήξσο θαηαλνεηή. Ζ απεηθφληζε καγλεηηθνχ 

ζπληνληζκνχ (MRI) κειεηά κε ζπλέπεηα ηηο παξνπζηαδφκελεο αλαηνκηθέο αιινηψζεηο 

ζε θινηηθέο θαη ππνθινηηθέο πεξηνρέο ησλ αζζελψλ κε δηπνιηθή δηαηαξαρή. Χζηφζν, 

ε αθξηβήο θχζε ησλ βηνρεκηθψλ βάζεσλ ησλ λεπξναλαηνκηθψλ αιιαγψλ ζηελ 

δηπνιηθή δελ είλαη πιήξσο θαηαλνεηή, ελψ ε θαζκαηνζθνπία ηνπ καγλεηηθνχ 

ζπληνληζκνχ (MRS) είλαη ε κφλε δηαζέζηκε κε επεκβαηηθή ηερληθή πνπ κπνξεί λα 

αμηνινγήζεη in vivo ηηο βηνρεκηθέο κεηαβνιέο ζηνλ εγθέθαιν(Cao, Stanley, Selvaraj, 

Hwang, Passos, Giovanna, etal., 2016). 

Οη κειέηεο λεπξναπεηθφληζεο ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο έρνπλ ζπρλά 

ραξαθηεξηζηεί φηη θαηαιήγνπλ ζε αξθεηά αζαθή επξήκαηα θαη, ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, ζε αδπλακία σο πξνο ηελ αλαπαξαγσγή πξνεγνχκελσλ απνηειεζκάησλ. 

Δπηπιένλ, πνιιέο έξεπλεο ζπγρένπλ θάζε πξνζπάζεηα λα ελζσκαησζνχλ ηα επξήκαηα 

λεπξναπεηθφληζεο ζε έλα εληαίν ζεσξεηηθφ παξάδεηγκα. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην 

γεγνλφο φηη πνιιέο κειέηεο αδπλαηνχλ λα θαζνξίζνπλ επαθξηβψο ηελ θαηάζηαζε 

δηάζεζεο ησλ αζζελψλ ηελ πεξίνδν ηεο έξεπλαο, θάηη ην νπνίν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 
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αδπλακία παξνρήο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ ειηθία ησλ αηφκσλ ή ηε 

θαξκαθεπηηθή αγσγή πνπ ιακβάλνπλ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλα ε 

παξαπιαλεηηθά επξήκαηα θαη ζε ιαλζαζκέλεο επηξξνέο ηεο εγθεθαιηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο απφ ηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή απηή θαζ‟απηή (ίζσο δειαδή ηα 

επξήκαηα λα νθείινληαη π.ρ. ζε λεπξνπξνζηαηεπηηθέο ηδηφηεηεο θαξκαθεπηηθήο 

αγσγήο δηπνιηθνχ αηφκνπ, ζε ηπρνχζεο ζπλλνζεξφηεηεο θ.ι.π. θαη φρη ζε επξήκαηα 

πξνθαινχκελα απν ηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή απηή θαζ‟απηή) (Soares, etal., 1997). 

Χζηφζν, νθείιεη λα ζεκεησζεί φηη κία ηζρπξή γελεηηθή βάζε γηα ηε δηπνιηθή 

δηαηαξαρή είλαη εκθαλήο απφ ηφηε πνπ νη εξεπλεηέο δηεμήγαγαλ ηηο πξψηεο 

νηθνγελεηαθέο κειέηεο θαη κειέηεο κνλνδπγσηηθψλ δηδχκσλ πξηλ απφ πνιιά ρξφληα. 

Σαπηνρξφλσο ηα δηπιά πνζνζηά ζχγθξηζεο γηα ηε δηπνιηθή δηαηαξαρή γεληθά 

θπκαίλνληαη ζε πνζνζηφ απφ 40% έσο 70%, κε ηελ εθηηκψκελε θιεξνλνκηθφηεηα λα 

θζάλεη ην 90% ζηηο πην πξφζθαηεο αλαθνξέο. Χζηφζν, παξά ηηο παξαηεξήζεηο απηέο 

θαη ηελ αδηακθηζβήηεηε αλαγλψξηζε ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ ηνπ απινχ 

λνπθιενηηδίνπ (SNP) γηα ηε δηαηαξαρή, ε δηάγλσζε παξακέλεη εμαηξεηηθά δχζθνιε. 

(Soares, etal., 1997). 

     2.1.1 Ο ξφινο βαζηθψλ κεηαβνιηηψλ 

Ζ θαζκαηνζθνπία καγλεηηθνχ ζπληνληζκνχ 

(MagneticResonanceSpectroscopy) κπνξεί λα αληρλεχζεη βαζηθνχο κεηαβνιίηεο πνπ 

εκπιέθνληαη ζε πγηείο λεπξσληθέο θαη λεπξνγινηαθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο ην Ν-

αθεηπιν-αζπαξηηθφ νμχ (NAA), ε θσζθνθξεαηίλε ζπλ θξεαηίλε (PCr+Cr) θαη ε 

ρνιίλε, ρσξίο λα παξαιείπνληαη θαη δηάθνξεο ελψζεηο φπσο ε γιπθεξνθσζθνρνιίλε 

ζπλ θσζθνρνιίλε (GPC+PC). Σφζν ε GPC φζν θαη ε PC είλαη κεηαβνιίηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην κεηαβνιηζκφ θσζθνιηπηδίσλ θπηηαξηθήο κεκβξάλεο (MPL), φπνπ 

ην PC είλαη ε πξφδξνκε νπζία θαη ην GPC πξντφλ θαηαλνκήο ησλ θσζθνιηπηδίσλ. Σν 

PC είλαη επίζεο πξφδξνκνο ηεο ζθηγγνκπειίλεο (ζθηγγνθσζθνιηπίδην), πνπ είλαη 

ελεξγφο κεηαβνιίηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κπειίλσζεο λεπξηθψλ ηλψλ ιεπθήο νπζίαο 

(WM). Ο πξφζζηνο θινηφο ηνπ πξνζαγσγίνπ (ACC) θαη ηα βαζηθά γάγγιηα είλαη 

θξίζηκεο πεξηνρέο, θαζψο θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην λεπξηθφ 

θχθισκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ελαιιαγέο ζπλαηζζεκαηηθψλ δηάζεζεσλ ζηελ δηπνιηθή 

θαη γεληθά κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε ( Cao, etal., 2016). 
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Δξεπλεηηθφ πιηθφ έρεη δηαπηζηψζεη απμεκέλα επίπεδα κεηαβνιηηψλ GPC+PC 

ζηνλ πξφζζην θαη ξαρηαίν θινηφ ηνπ πξνζαγσγίνπ, θαζψο θαη ζην θέιπθνο θαη ζηνλ 

θεξθνθφξν ππξήλα ζε δηπνιηθνχο Η αζζελείο ζε ζχγθξηζε κε πγηή άηνκα. Μάιηζηα, 

ηα πςειφηεξα επίπεδα ηεο GPC+PC ζηελ νπξνδφρν θχζηε ήηαλ πεξηζζφηεξν έληνλα 

ζε θαηεζιηκκέλνπο δηπνιηθνχο Η αζζελείο πνπ δελ είραλ ιάβεη θάπνηα ζεξαπεία γηα 

ηελ δηαηαξαρή, ζπλεπψο ηα απμεκέλα επίπεδα ησλ GPC+PC, εηδηθά ζηελ πεξηνρή ηνπ 

θεξθνθφξνπ ππξήλα, ζπζρεηίζηεθαλ ζεηηθά κε ηελ εθδήισζε θαη ηελ δξηκχηεηα ηεο 

δηπνιηθήο θαηάζιηςεο θαη ησλ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ (ζπζρέηηζε κε 

θαηαζιηπηηθά ζθνξ αζζελψλ ζε θιίκαθα HAM-D (HamiltonDepressionRatingScale). 

Ζ απμεκέλε GPC+PC ζην πξνζαγψγην,ζηνλ θεξθνθφξν ππξήλα θαη ζην θέιπθνο 

ζεσξήζεθε φηη κπνξεί λα αληηθαηνπηξίδεη αληζνξξνπίεο ζηνλ κεηαβνιηζκφ 

θσζθνιηπηδίσλ θπηηαξηθήο κεκβξάλεο θαη ζπλεπαγφκελεο δηαηαξαρέο ζε επίπεδν 

θπηηαξηθήο κεκβξάλεο ζε απηέο ηηο πεξηνρέο, εηδηθά απφ ηελ ζηηγκή πνπ ηα 

θσζθνιηπίδηα απνηεινχλ βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ησλ θπηηαξηθψλ κεκβξαλψλ, θαη 

έηζη κπνξεί λα ζπκβάιεη ζε δπζιεηηνπξγίεο θαη ιεηηνπξγηθέο δηαηαξαρέο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ εκθάληζε ηεο δηπνιηθεο 

δηαηαξαρήο ( Cao,etal., 2016).  Ζ ίδηα έξεπλα βξήθε θαη ππεξβνιηθά απμεκέλα 

επίπεδα ζηνλ κεηαβνιίηε θσζθνθξεαηίλε ζπλ θξεαηίλε (PCr+ Cr) ζηελ πεξηνρή ηνπ 

θεξθνθφξνπ ππξήλα (θεθαιή ηνπ θεξθνθφξνπ ππξήλα) θπξίσο ζε δηπνιηθνχο Η 

αζζελείο ρσξίο ιήςε θαξκαθεπηηθήο ζεξαπείαο  ζε ζρέζε κε πγηέο δείγκα. Ο 

κεηαβνιίηεο θσζθνθξεαηίλε (θσζθνξηθή θξεαηίλε) είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

παξαγσγή θαη κεηαβνιηζκφ κνξίσλ θξεαηίλεο θαη ηξηθσζθνξηθήο αδελνζίλεο (ATP), 

κφξηα θεληξηθά γηα ηνλ κεηαβνιηζκφ θαη ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο γηα ηηο εγθεθαιηθέο 

δηαδηθαζίεο ησλ νπνίσλ ηα επίπεδα ελδερνκέλσο λα είλαη κεηαβιεηά κε βάζε 

ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο θαη ελεξγεηαθά επίπεδα εγθεθάινπ. Απηά ηα επξήκαηα είλαη 

ζπλεπή θαη κε άιιν εξεπλεηηθφ πιηθφ πνπ έρεη βξεί απμεκέλεο ζπγθεληξψζεηο ζην 

αίκα θαη απμεκέλα επίπεδα ζηελ θηλάζε ηεο θσζθνξηθήο θξεαηίλεο (CK) ζε 

καληαθνχο δηπνιηθνχο Η αζζελείο. Ζ θηλάζε ηεο θσζθνξηθήο θξεαηίλεο απνηειεί 

έλδπκν πνπ δηεπθνιχλεη ηελ αλαπιήξσζε ATP απφ ηελ θσζθνξηθή θξεαηίλε, 

ζπκβάιινληαο ινηπφλ έηζη ζηελ κεηαβνιηθή ιεηηνπξγία ηνπ κεηαβνιίηε 

θσζθνθξεαηίλεο (PCr) (Gustavo, Valvassori, Rezin, Burigo, Streck, Kapczinski, 

etal., 2011).  

Χζηφζν θαη άιιν εξεπλεηηθφ πιηθφ έρεη βξεί απμήζεηο ζηα επίπεδα 

κεηαβνιηηψλ γιπθεξνθσζθνρνιίλεο θαη θσζθνρνιίλεο(GPC+PC) αιιά θαη γεληθά 
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κεηαβνιηθά ζηνηρεία-κεηαβνιίηεο ρνιίλεο (Ch) ζε επζπκηθνχο δηπνιηθνχο αζζελείο 

απηήλ ηελ θνξά ζηελ πεξηνρή ηνπ ηππφθακπνπ θαη ηνπ κεησπνθνγρηθνχ θινηνχ. Ζ 

έξεπλα ζπλάγεη φηη εθφζνλ ν κεηαβνιίηεο ηεο ρνιίλεο απνηειεί πνηνηηθφο δείθηεο 

θσζθνιηπηδηθνχ κεηαβνιηζκνχ εληφο ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο, ηα δηαηαξαγκέλα 

απμεκέλα επίπεδα ρνιίλεο ελδερνκέλσο επηδεηθλχνπλ απμεκέλε ιεηηνπξγηθή 

θαηάξξεπζε θαη απνξχζκηζε θπηηαξηθήο κεκβξάλεο ζηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο 

(Senaratne, Milne, MacQueen&Hall, 2009).  

Αιιε κεγάιε κεηαλαιπηηθή έξεπλα βξήθε επίζεο απμεκέλα επίπεδα 

κεηαβνιηηψλ ρνιίλεο θαη κεηαβνιηηψλ θξεαηίλεο ζε πεξηνρέο βαζηθψλ γαγγιίσλ 

δηπνιηθψλ επζπκηθψλ αζζελψλ. Τςειά επίπεδα κεηαβνιηηψλ ρνιίλεο βξέζεθαλ θαη 

ζε δηπνιηθνχο θαηεζιηκκέλνπο αζζελείο ζε πεξηνρέο πξνκεησπηαίνπ θινηνχ θαη 

πξφζζηνπ θινηνχ πξνζαγσγίνπ ζε ζρέζε κε πγηέο δείγκα,ελψ ηα επίπεδα κεηαβνιηηψλ 

ρνιίλεο ζπζρεηίζηεθαλ κε ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα-επεηζφδηα (ζπζρέηηζε κε 

θαηαζιηπηηθά ζθφξ).  Δπίζεο, ζε δείγκαηα ηφζν επζπκηθψλ φζν θαη καληαθψλ 

δηπνιηθψλ αζζελψλ παξαηεξήζεθαλ κεησκέλα επίπεδα κεηαβνιίηε Ν-αθεηπιφ-

αζπαξηηθνχ νμέσο (ΝΑΑ) ζηελ πεξηνρή ηνπ ηππφθακπνπ θαη ζε κεησπηαίεο πεξηνρέο,  

φπσο ζηνλ ξαρηαίν πιάγην πξνκεησπηαίν θινηφ (DLPFC) θαη ζηνλ πξφζζην θινηφ ηνπ 

πξνζαγσγίνπ. Ο κεηαβνιίηεο ΝΑΑ παίδεη θεληξηθφ ξφιν ζηνλ κεηαβνιηζκφ ηνπ 

θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζε ιηπίδηα λεπξαμνληθήο κπειίλεο θαζψο θαη 

ελέρεη θαη βαζηθφ βηνελεξγεηαθφ ξφιν ζηα λεπξσληθά κηηνρφλδξηα (Yildiz-

Yesiloglu&Ankerst, 2006). Οη έξεπλεο ζπλδένπλ απηά ηα δηαηαξαγκέλα επίπεδα 

κεηαβνιηηψλ σο ελδερφκελεο ελδείμεηο κηηνρνλδξηαθψλ δπζιεηηνπξγηψλ-δηαηαξαρψλ, 

δηαηαξαρψλ θπηηαξηθήο κεκβξάλεο θαη λεπξνθιεγκνλψλ ζε δηπνιηθνχο εγθεθάινπο.    

 

Απηά ηα επξήκαηα ζπκβάιινπλ ζηελ απνζαθήληζε ζπλεπψλ εξεπλεηηθψλ 

επξεκάησλ ησλ πξσηκφηεξσλ επηπέδσλ ζχλζεζεο ρνιίλεο θαη ζηελ εδξαίσζε 

πξσηκφηεξσλ εξεπλεηηθψλ επξεκάησλ γηα απμεκέλα επηπέδα ρνιίλεο ζε πεξηνρέο 

βαζηθψλ γαγγιίσλ επηηξέπνληαο παξάιιεια θαη  κηα ιεπηνκεξέζηεξε αλάιπζε κε 

απνηέιεζκα λα παξαηεξεζνχλ θαη κηηνρνλδξηαθέο κεηαβνιέο θαη κεηαβνιέο 

θπηηαξηθήο κεκβξάλεο θαη ζην θέιπθνο. Απηά ηα επξήκαηα ελδέρεηαη λα έρνπλ 

θιηληθέο δπλαηφηεηεο λα γεθπξψζνπλ αλαθεξφκελεο δηαηαξαρέο ζε λεπξνρεκηθνχο 

κεραληζκνχο ζηε δηπνιηθή αιιά θαη ζε άιιεο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο θαη κπνξεί 

επίζεο λα βνεζήζνπλ ζηελ ηαπηνπνίεζε ησλ λεπξνρεκηθψλ ζηφρσλ-απνηειεζκάησλ 

ησλ θαξκαθεπηηθψλ αγσγψλ ζηνλ εγθέθαιν δηπνιηθψλ αζζελψλ ( Cao, etal., 2016). 
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2.1.2 Ο ξφινο ησλ επηπέδσλ γινπηακηληθνχ & γινπηακίλεο 

 

Δξεπλεηηθή αλαζθφπεζε πνπ αλέιπζε ηξέρνπζεο κειέηεο κε ρξήζε  

απεηθνληζηηθήο κεζφδνπ θαζκαηνζθνπίαο 1H-MRS, εμέηαζε ηα επίπεδα εγθεθάινπ 

ηνπ γινπηακηληθνχ νμένπο θαη ηεο γινπηακίλεο ζε αζζελείο κε δηπνιηθή δηαηαξαρή, 

θαη νδεγήζεθε ζε ακθηιεγφκελα απνηειέζκαηα σο πξνο ηηο δηαθπκάλζεηο επηπέδσλ 

γινπηακηληθνχ θαη γινπηακίλεο ζηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή. Σν γεγνλφο απηφ 

ππνδειψλεη φηη νη δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγίεο αιιά θαη ε εηεξνγέλεηα ηεο δηπνιηθήο 

δηαηαξαρήο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζε κεηθηά θαη δηαθνξνπνηεκελα επξήκαηα. Δλαο 

κνξηαθφο «δηάινγνο» κεηαμχ λεπξνγινηαθψλ θπηηάξσλ θαη λεπξψλσλ δηαδξακαηίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ξχζκηζε γινπηακηλεξγηθήο λεπξνδηαβίβαζεο. Σν γινπηακηληθφ 

νμχ πνπ απειεπζεξψλεηαη απφ ηνπο λεπξψλεο πξνζιακβάλεηαη απφ ηα λεπξνγινηαθά 

θχηηαξα θαη κεηαηξέπεηαη ζε γινπηακίλε πξνηνχ επηζηξέςεη πάιη ζηνπο λεπξψλεο σο 

πιηθφ γηα πεξαηηέξσ λεπξνδηαβηβαζηηθή ζχλζεζε. ε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, 

αζηξνγινηαθά θχηηαξα κπνξνχλ επίζεο λα απειεπζεξψζνπλ γινπηακηληθφ νμχ. ε 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο νη γινπηακηλεξγηθνί ππνδνρείο NMDA (N-κεζπιν-D-

αζπαξηηθνί) ηνπ λεπξψλα, πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ είζνδν γινπηακηληθνχ νμέσο 

ζηνλ λεπξψλα, αληηδξνχλ ζε απηά ηα λεπξνγινηαθά ζήκαηα, απμάλνληαο ηελ 

γινπηακηλεξγηθή λεπξνδηαβίβαζε κέζσ αχμεζεο δηεγεξηηθψλ κεηαζπλαπηηθψλ 

δπλακηθψλ (Maletic, etal., 2014). Οη κειέηεο θαζκαηνζθνπίαο 1H-MRS αλέθεξαλ 

γεληθά απμεκέλα επίπεδα γινπηακηληθνχ θαη γινπηακίλεο  ζηνλ ηππφθακπν θαη ηελ 

πξφζζηα λήζν ζε δηπνιηθνχο επζπκηθνχο αζζελείο, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη 

δηαηαξαγκέλα απμεκέλε γινπηακηλεξγηθή λεπξνδηαβίβαζε, θαζψο θαη επίζεο 

κεηαβνιέο-δηαηαξαρέο ζηνλ θπηηαξηθφ κεηαβνιηζκφ ζε απηέο ηηο αλαηνκηθέο πεξηνρέο 

(Pehrs&Schubert, etal., 2015).  

Καη άιιν εξεπλεηηθφ πιηθφ φκσο αλέδεημε απμεκέλα επίπεδα 

γινπηακηλεξγηθνχ-γινπηακίλεο θαη γινπηακηλεξγηθήο λεπξνδηαβίβαζεο απηήλ ηελ 

θνξά ζηνλ πξφζζην θινηφ πξνζαγσγίνπ θαη ζηνλ βξεγκαην-εληαθφ θινηφ δηπνιηθψλ 

καληαθψλ αζζελψλ ζε ζρέζε κε πγηέο δείγκα, αλαθέξνληαο δηαηαξαρέο ηφζν ζηελ 

γινπηακηλεξγηθή λεπξνδηαβίβαζε φζν θαη ζπλδένληαο απηέο ηηο δηαηαξαρέο κε 

δηαηαξαγκέλε επηθνηλσλία θαη ζεκαηνδφηεζε κεηαμχ λεπξψλσλ θαη λεπξνγινηαθψλ-
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αζηξνγινηαθψλ θπηηάξσλ, θαηά ηελ απειεπζέξσζε γινπηακίλεο ζηνλ εμσθπηηάξην 

ρψξν(Ongür, Jensen, Prescot, Stork, Lundy, Cohen, etal., 2008).  

 

Αιιεο κειέηεο καγλεηηθήο θαζκαηνζθνπίαο έρνπλ επίζεο επηζεκάλεη 

απμεκέλε γινπηακηλεξγηθή λεπξνδηαβίβαζε θαη απμεκέλα επίπεδα γινπηακηληθνχ θαη 

γινπηακίλεο ζηνλ ηππφθακπν επζπκηθψλ δηπνιηθψλ Η αζζελψλ  (Colla, Schubert, 

Bubner, Heidenreich, Bajbou, Seifert, etal.,  2009), ζε κεησπηαίεο πεξηνρέο δηπνιηθψλ 

αζζελψλ (Gigante, Bond, Lafer, Lam, Young,Yatham, 2012), ζε πεξηνρέο θαηάο 

νπζίαο ζηνλ ηππφθακπν, πιάγην-ξαρηαίν πξνκεησπηαίν θινηφ, πξφζζην θινηφ 

πξνζαγσγίνπ καληαθψλ, θαηαζιηπηηθψλ θαη επζπκηθψλ δηπνιηθψλ Η θαη ΗΗ αζζελψλ 

(Yildiz-Yesiloglu, etal., 2006). Δπίζεο θαη κεηαζαλάηηεο κειέηεο έρνπλ πξνζδηνξίζεη 

απμεκέλα επίπεδα γινπηακηληθνχ ζε κεησπηαίεο πεξηνρέο δηπνιηθψλ αζζελψλ 

(Hashimoto, Sawa&Iyo, 2007).  

 

Πέξαλ ηεο δηαηαξαγκέλεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ λεπξψλσλ θαη 

αζηξνθπηηάξσλ θαηά ηελ κεηαζπλαπηηθή απειεπζέξσζε γινπηακηληθνχ πνπ 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ, εξεπλεηηθφ πιηθφ έρεη ελνρνπνηήζεη θαη ηελ ζπλαπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ησλ γινπηακηλεξγηθψλ κεηαζπλαπηηθψλ ππνδνρέσλ NMDA γηα ηελ 

γινπηακηλεξγηθή ππεξδξαζηεξηφηεηα. πγθεθξηκέλα, ζηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή 

παξαηεξνχληαη δηαηαξαρέο ζηα ζήκαηα ησλ κεηαζπλαπηηθψλ ππνδνρέσλ 

γινπηακηληθνχ NMDA θαη ζηελ ιεηηνπξγία ησλ ηνληηθψλ ηαζενεπαίζζεησλ δηαχισλ 

αζβεζηίνπ ηνπο πνπ νδεγεί ζε ππεξέθθξηζε γινπηακηληθνχ θαη ζε κεησκέλε 

επαλαπξφζιεςή ηνπ απφ ηελ ζπλαπηηθή ζρηζκή, άξα θαη ζε ππεξβνιηθά πςειέο 

ζπγθεληξψζεηο ηνπ εμσθπηηάξηα(Ghasemi, Phillips, Trillo, Miguel, Das&Salehi, 

2014). 

 

 Πξφζθαην εξεπλεηηθφ πιηθφ ππνζηεξίδεη φηη ιφγσ γεληθεπκέλεο 

λεπξνθιεγκνλψδνπο θαηάζηαζεο ζηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή πξνθχπηεη απψιεηα 

ιεηηνπξγηθφηεηαο αζηξνθπηηάξσλ. Καζφηη ην έλδπκν ζπλζεηάζε ηεο γινπηακίλεο (L-

glutamate), πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηνλ κεηαβνιηζκφ ηεο γινπηακίλεο, κεηαβνιίδεηαη 

ην ίδην εληφο ησλ αζηξνθπηηάξσλ ν κεηαβνιηζκφο ηνπ πθίζηαηαη επίζεο δηαηαξαρέο. 

Απηφ θαηά ζπλέπεηα νδεγεί ζε δηαηαξαρέο ζηνλ κεηαβνιηζκφ γινπηακίλεο θαη 

γινπηακηληθνχ εληφο ησλ αζηξνθπηηάξσλ (Myint, 2012). Δηζη, ηα αζηξνθχηηαξα 

αξρίδνπλ θαη ππεξεθθξίλνπλ θπηνθίλεο θαη γινπηακηληθφ νμχ (Muneer, 2016).  
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Απφ ηελ άιιε κεξηά, σζηφζν, ππάξρνπλ πνιιέο κειέηεο πνπ δελ 

παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο ζηα επίπεδα θαη ζηελ δξαζηεξηφηεηα γινπηακηληθνχ ζε 

πξναλαθεξζείζεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ κεηαμχ αζζελψλ κε δηπνιηθή θαη πγηψλ 

δεηγκάησλ. Άιιεο κειέηεο, αλέθεξαλ αθφκα θαη κεηψζεηο  γινπηακηληθνχ λαηξίνπ ζε 

ακθίπιεπξε κεησπηαία ιεπθή νπζία θαη ζην δεμί εκηζθαίξην ζηνλ θαθνεηδή ππξήλα 

αζζελψλ κε δηπνιηθή, ελψ άιιεο έξεπλεο επέδεημαλ απμήζεηο γινπηακηληθνχ νμένο 

θαη γινπηακίλεο ζε πξνκεησπηαίεο πεξηνρέο κφλν ζε αζζελείο δηπνιηθήο ηχπνπ ΗΗ 

δηαηαξαρήο θαη φρη ζε δηπνιηθνχο Η. Ζ πνηθηινκνξθία απηψλ ησλ επξεκάησλ κπνξεί 

λα εμεγεζεί απφ παξάγνληεο φπσο φηη νη αζζελείο κε δηπνιηθή βξίζθνληαλ ζε 

δηαθνξεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο θάζεηο θαηά ηελ πεξίνδν ησλ εθάζηνηε θιηληθψλ 

δνθηκψλ, κηθξά θαη φρη εχθνια γεληθεχζηκα δείγκαηα εξεπλψλ, θαζψο θαη φηη ζηηο 

εθάζηνηε έξεπλεο νη θαξκαθεπηηθέο επηδξάζεηο καθξνρξφλησλ αγσγψλ ίζσο λα 

επεξέαζαλ ηα επξήκαηα θαη ηελ γινπηακηλεξγηθή λεπξνδηαβίβαζε θαη γεληθά λα 

νδήγεζαλ ζε παξαπιαλεηηθά απνηειέζκαηα, εηδηθά απν ηελ ζηηγκή πνπ εξεπλεηηθφ 

πιηθφ έρεη απνδείμεη φηη ε ρξφληα ζεξαπεία κε ζηαζεξνπνηεηέο δηάζεζεο, φπσο ην 

ιίζην θαη ην βαιπξντθφ, είλαη πηζαλφ λα κεηψζνπλ θαη λα ηξνπνπνηήζνπλ ηελ 

ελδνζπλαπηηθή δηαδηθαζία ηνπ γινπηακηληθνχ νμένο κέζσ δηαθφξσλ κεραληζκψλ 

(Mahon, etal., 2010. Pehrs&Schubert, etal., 2015). 

 

     2.1.3 Ο ξφινο ηεο θνξηηδφιεο θαη ηνπ άμνλα ππνζαιάκνπ-ππφθπζεο-επηλεθξηδίσλ 

(HPAAXIS) 

Ζ θνξηηδφιε αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ γιπθνθνξηηθνεηδψλ νξκνλψλ πνπ 

αλήθνπλ ζηηο ζηεξνεηδείο νξκφλεο θαη παξάγεηαη θαη απειεπζεξψλεηαη απφ  ηνλ θινηφ 

ησλ επηλεθξηδίσλ εκπιέθνληαο ζηελ παξαγσγή θαη απειεπζέξσζή ηεο 

λεπξνελδνθξηληθά ζπζηήκαηα, φπσο ηνλ άμνλα ππνζαιάκνπ-ππφθπζεο-επηλεθξηδίσλ 

(HPAaxis), πνπ απνηειεί ζχζηεκα χςηζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ παζνθπζηνινγία ηεο 

δηπνιηθήο δηαηαξαρήο. Σα γιπθνθνξηηθνεηδή είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ 

δηαηήξεζε θαη ηελ επαλαθνξά ηεο νκνηφζηαζεο ηνπ νξγαληζκνχ, σζηφζν ζε 

αλψκαια πςειά επίπεδα θαη δηαζεζηκφηεηα ζηνλ νξγαληζκφ νδεγνχλ ζε 

λεπξνθιεγκνλέο θαη ζε λεπξνεθθπιηζηηθά απνηειέζκαηα, ζε λεπξσληθά θαη 

εγθεθαιηθά δίθηπα. Δξεπλεηηθφ πιηθφ έρεη εληνπίζεη αλψκαιε θαη δηαηαξαγκέλε 
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απφθξηζε θνξηηδφιεο ζε λεπξνελδνθξηληθή δνθηκαζία θαηαζηνιήο κε δεμακεζαδφλε 

ζε αζζελείο κε δηπνιηθή δηαηαξαρή. Δρεη παξαηεξεζεί γεληθά φηη απμεκέλνο 

κεηαβνιηζκφο θαη θαηαζηνιή δεμακεζαδφλεο απφ ηελ θνξηηδφιε απνηειεί δείθηε 

ζπλαηζζεκαηηθήο δηαηαξαρήο. Δηζη ε ππεξέθθξηζε θαη ηα απμεκέλα επίπεδα 

θνξηηδφιεο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή (ππεξθνξηηδνιηζκφο) νδεγεί 

ζε απηά ηα απνηειέζκαηα ζε δνθηκαζίεο δεμακεζαδφλεο. ρεηηθά κε απηφ ην 

θαηλφκελν ππεξθνξηηδνιηζκνχ ζηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή νη ρνξεγήζεηο δνθηκαζηψλ 

δεμακεζαδφλεο δελ έρεη απνηειέζεη ηνλ κνλαδηθφ δείθηε θαη ηνλ κνλαδηθφ ηξφπν 

αλάδεημεο απμεκέλσλ επηπέδσλ θνξηηδφιεο ζηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή. Δξεπλεηηθά 

δεδνκέλα, θαηφπηλ ιήςεσλ ζάιηνπ απν δηπνιηθνχο επζπκηθνχο θαη θαηεζιηκκέλνπο 

αζζελείο ψζηε λα κειεηεζνχλ νη ζπγθεληξψζεηο θνξηηδφιεο ζε απηφ, παξαηήξεζαλ 

απμεκέλα επίπεδα θνξηηδφιεο θαη απμεκέλε απφθξηζε θνξηηδφιεο ζε θαζεκεξηλνχο 

ςπρνθνηλσληθνχο παξάγνληεο άγρνπο ζε ζρέζε κε πγηέο δείγκα. (Watson, Gallagher, 

Ritchie, Fertier&Young, 2004).  

 

Τπεξθνξηηδνιηζκφο θαη απμεκέλα επίπεδα θνξηηδφιεο έρνπλ δηαπηζησζεί θαη 

απφ άιιν εξεπλεηηθφ πιηθφ ηφζν ζε αζζελείο ζε θαηαζιηπηηθή θαη καληαθή θάζε φζν 

θαη ζε αζζελείο ζε κεηθηέο θάζεηο. Οη εξεπλεηέο ζπζρέηηζαλ ζηελά ηηο απνθξίζεηο-

επίπεδα θνξηηδφιεο κε ηελ έληαζε ησλ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ ηφζν ζε 

απνθξίζεηο ζε ζπλζήθεο ζηξεζνγφλσλ εξεζηζκάησλ φζν θαη ζε απνθξίζεηο ζε 

ζπλζήθεο εξεκίαο θαη δηαηχπσζαλ φηη αθφκα θαη ζε θιηληθά ζηαζεξνχο αζζελείο 

παξαηεξείηαη δηαηαξαγκέλνο έιεγρνο θαη ξχζκηζε θνξηηδφιεο. Δπίζεο ε έξεπλα 

ζπκπέξαλε φηη ηα απμεκέλα επίπεδα θνξηηδφιεο πξνεγνχληαη ηεο εθδήισζεο 

καληαθψλ επεηζνδίσλ-ζπκπησκάησλ (Daban, Vieta, Mackin&Young, 2005).  

 

 Δλα άιιν ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο ήηαλ φηη παξαηεξνχληαη επίζεο θηξθάδηεο 

ππεξεθθξίζεηο θνξηηδφιεο ζε ππνκαληαθνχο, επζπκηθνχο θαη θαηεζιηκκέλνπο 

δηπνιηθνχο αζζελείο,  θάηη πνπ είλαη ζπλεπέο κε άιιν εξεπλεηηθφ πιηθφ πνπ έρεη 

αλαδείμεη ηδηαίηεξα απμεκέλα επίπεδα θαη απνθξίζεηο θνξηηδφιεο ζε δηπνιηθνχο 

επζπκηθνχο αζζελείο θαηά ηελ πξψηε ψξα κεηά ην πξσηλφ μχπλεκα,αθφκα θαη αλ νη 

αζζελείο ηεο έξεπλαο ήηαλ θιηληθά ζηαζεξνί θαη ηα ηεζη δεμακεζαδφλεο ηνπο 

θπζηνινγηθά (Deshauer, Duffy, Alda, GrofE., Albuquerque&GrofP., 2003). 
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Αιιε κειέηε, επέδεημε απμεκέλα επίπεδα θνξηηδφιεο ζε δηπνιηθνχο Η ή ΗΗ 

επζπκηθνχο θαη θαηεζιηκκέλνπο αζζελείο εηδηθά θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εκέξαο πνπ 

έπεθηαλ γηα χπλν (“bedtime” πεξίνδνο) (Kamali, Saunders, Prossin, Brucksh, 

Harrington, Langenecker, etal., 2012).  

 

Δξεπλεο κειέηεζαλ θαηα πφζν εκεξήζηα γεγνλφηα ζεηηθά ε αξλεηηθά-

ζηξεζνγφλα επεξεάδνπλ ηα επίπεδα θνξηηδφιεο ησλ δηπνιηθψλ αζζελψλ.  

Παξαηεξήζεθαλ πεξηζζφηεξν απμεκέλα επίπεδα θνξηηδφιεο ζε δηπνιηθνχο 

επζπκηθνχο θαη θαηεζιηκκέλνπο σο απφθξηζε ζε αξλεηηθά εκεξήζηα γεγνλφηα κε 

πεξηζζφηεξεο απμήζεηο φηαλ έλα γεγνλφο πξνζιακβάλνηαλ σο πεξηζζφηεξν 

ζηξεζζνγφλν ζε ζρέζε κε πγηέο δείγκα. Αληίζεηα, δελ ππήξρε θακία ζπζρέηηζε-

δηαθνξνπνίεζε ζηα επίπεδα θνξηηδφιεο σο απφθξηζε ζε ζεηηθά εκεξήζηα γεγνλφηα. 

Δπεδείρζε δειαδή φηη νη δηαθπκάλζεηο επηπέδσλ θνξηηδφιεο ήηαλ παξνκνίσο ίδηεο 

(πςειέο) σο απφθξηζε ζε ζεηηθά γεγνλφηα θαη φηη ε θακπχιε επηπέδσλ θνξηηδφιεο 

ήηαλ ιηγφηεξν απφηνκε θαη πεξηζζφηεξν ζηαζεξή (θαη άξα αλεπεξέαζηε) ηφζν ζε 

ζεηηθά φζν θαη ζε αξλεηηθά εκεξήζηα γεγνλφηα ζε δηπνιηθνχο. Αξα ηα γεγνλφηα δσήο 

δελ επεξεάδνπλ ηφζν θαηαιπηηθά ηα επίπεδα θνξηηδφιεο, θαζφηη ππάξρεη κηα ζηαζεξή 

αχμεζε ζηα επίπεδα απηά ζε δηπνιηθνχο αζζελείο αλεμαξηήησο αξλεηηθψλ θαη θπξίσο 

αλεμαξηήησο ζεηηθψλ εκεξήζησλ γεγνλφησλ. Οη έξεπλεο επίζεο ζπζρέηηζαλ ηα 

θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα (θαηαζιηπηηθά ζθνξ ζην HDRS) κε ηελ θακπχιε 

θνξηηδφιεο. Οζν δειαδή πην έληνλα ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα θαη έληνλε ε 

θαηαζιηπηηθή θάζε ζην δηπνιηθφ άηνκν,  ηφζν πεξηζζφηεξν ζηαζεξή ζε πςειέο ηηκέο 

θαη αλεπεξέαζηε (flat) απφ γεγνλφηα ε θακπχιε θνξηηδφιεο. Δπίπξφζζεηα, αζζελείο 

κε πνιιαπιά παξειζνληηθά επεηζφδηα επέδεημαλ πην απμεκέλα επίπεδα θνξηηδφιεο 

θαη πεξηζζφηεξν δηαηαξαγκέλε ζηαζεξφηεηα θακπχιεο θνξηηδφιεο ζε ζρέζε κε 

αζζελείο κε ηζηφξηθν ιηγφηεξσλ επεηζνδίσλ (Maletic, etal., 2014. Haversmans, 

Nicolson, Berkhoff&deVries, 2011).  

 

Αιιε κειέηε εμέηαζε ηελ θπζηνινγηθή απφθξηζε θνξηηδφιεο ζε ηεζη 

δεμακεζαδφλεο ζε δηπνιηθνχο αζζελείο ρσξίο ιήςε θάπνηαο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο 

θαη ζε αζζελείο κε ιήςε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο ζε δηάθνξεο θάζεηο ηεο αζζέλεηαο. 

Πξψηνλ, ζεκεηψζεθε φηη ηφζν νη αζζελείο κε αγσγή φζν θαη απηνί ρσξίο αγσγή 

παξνπζίαζαλ κε θπζηνινγηθή απφθξηζε θνξηηδφιεο ζηε δνθηκαζία θαηαζηνιήο 

δεμακεζαδφλεο θαη ππεξθνξηηδνιηζκφ.  Γεχηεξνλ,  δηαπηζηψζεθε φηη ε απμεκέλε 
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έθθξηζε βαζηθήο θνξηηδφιεο δελ δηέθεξε ηδηαίηεξα κεηαμχ δηπνιηθψλ αζζελψλ ζε 

δηάθνξεο ζπλαηζζεκαηηθέο θάζεηο ηεο αζζέλεηαο θαη ηα απμεκέλα επίπεδα θνξηηδφιεο 

ήηαλ έλα γεληθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αζζελψλ ζε δηάθνξεο ζπλαηζζεκαηηθέο θάζεηο 

ηεο αζζέλεηαο (Joyce, Donal&Elder, 1987).  

 

Πέξαλ ηεο έληνλεο ζπζρέηηζεο επηπέδσλ θνξηηδφιεο κε ηελ θαηαζιηπηηθή 

θάζε ηεο αζζέλεηαο, φπσο επεδείρζε, έξεπλα έρεη ζπλδέζεη ηηο δηαηαξαρέο θνξηηδφιεο 

κε ηα ζπκπηψκαηα άγρνπο, αυπλίαο θαη θηξθαδηαλψλ δηαηαξαρψλ πνπ επηδεηθλχνληαη 

ζηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή, φζν θαη κε ηα γλσζηηθά ειιείκκαηα πνπ επηδεηθλχνληαη 

ζηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή. Απηφ δηφηη ν ππεξθνξηηδνιηζκφο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

βιάβεο ζηνλ ηππφθακπν, αθφκα θαη αθνχ ην επεηζφδην έρεη παξέιζεη. Δρεη επηδεηρζεί 

φηη απμεκέλε θνξηηδφιε νδεγεί ζε λεπξσληθή αηξνθία ζηνλ ηππνθάκπεην ζρεκαηηζκφ 

θαη επίζεο ππνζηεξίδεηαη φηη ν ρξφληνο ππεξθνξηηδνιηζκφο νδεγεί ζε γλσζηηθέο 

βιάβεο ζηελ κάζεζε θαη ζηελ κλήκε (Daban, etal.,  2005).  

 

 πλεπή επξήκαηα κε ηα παξαπάλσ έρνπλ δείμεη φηη ν άμνλαο ππνζαιάκνπ-

ππφθπζεο-επηλεθξηδίσλ (ΖPA) πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ έθθξηζε θνξηηδφιεο, 

είλαη αλψκαινο θαη ιεηηνπξγηθά δηαηαξαγκέλνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηπνιηθήο 

δηαηαξαρήο. πγθεθξηκέλα, ζηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή, παξαηεξείηαη 

ππεξδξαζηεξηφηεηα HPA άμνλα θαη πην αλαιπηηθά παζνινγηθά απμεκέλε 

απειεπζέξσζε εθιπηηθνχ παξάγνληα ηεο θνξηηθνηξνπίλεο (CRF) ζηνλ ππνζάιακν 

πνπ νδεγεί θαηα ζπλέπεηα ζε ππεξέθθξηζε θινηνεπηλεθξηδηνηξφπνπ νξκφλεο 

αδελνθνξηηθνηξνπίλεο (ACTH) ζηνλ πξφζζην ινβφ ηεο ππφθπζεο ππνζαιάκνπ 

(αδελνυπφθπζε). Ζ απμεκέλε δηαζεζηκφηεηα ACTH ππξνδνηεί αληίζηνηρα απμεκέλε 

έθθξηζε γιπθνθνξηηθνεηδψλ, φπσο ε θνξηηδφιε, απφ ην θινηφ ησλ επηλεθξηδίσλ 

(Taylor&MacQueen, 2006. Drevets,Price&Furey, 2008). 

 

Δξεπλεηηθφ πιηθφ έρεη αλαδείμεη δηαηαξαρέο ζηελ θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

HPA άμνλα θαη ππεξδξαζηεξηφηεηα ηφζν ζε θαηαζιηπηηθνχο φζν θαη ζε καληαθνχο-

ππνκαληαθνχο αιιά θαη ζε επζπκηθνχο αζζελείο (Daban, etal., 2005. Maletic,  etal., 

2014.  Watson,  etal., 2004).  Μάιηζηα ε έληαζε δηαηαξαρψλ ζηνλ αμνλα ΤΤΔ έρεη 

ζπζρεηηζηεί κε ην ζζέλνο θαη ηελ έληαζε ησλ καληαθψλ ζπκπησκάησλ θαζψο θαη  ηα 
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απμεκέλα επίπεδα ACTH έρεη δηαπηζησζεί φηη πξνεγνχληαη ηεο εθδήισζεο ησλ 

καληαθψλ ζπκπησκάησλ-επεηζνδίσλ (Daban, etal., 2005).  

 Αλαθνξηθά κε ηα αίηηα ηεο δηαηαξαγκέλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ άμνλα ΤΤΔ αλ 

θαη ηνλ ξφιν παιίλδξνκεο θαηαζηνιήο ηνπ ΤΤΔ άμνλα ηνλ έρνπλ ηα 

γιπθνθνξηηθνεηδή, φπσο θαη ε θνξηηδφιε, πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηαζηνιή ηεο 

θεληξηθήο έθθξηζεο ηνπ CRF θαη ηνπ ACTH, απηή ε παιίλδξνκε θαηαζηνιή θαη ην 

ζχζηεκα αλαηξνθνδφηεζεο θαίλεηαη φηη είλαη επίζεο δηαηαξαγκέλα ζηελ δηπνιηθή 

θαη δελ πξαγκαηνπνηείηαη πνηέ ή έζησ πξαγκαηνπνηείηαη ειιεηπψο. Απηφ δηφηη έρεη 

παξαηεξεζεί κεησκέλε επαηζζεζία ζηνπο ππνδνρείο γιπθνθνξηηθνεηδψλ ζε 

δηαηαξαρέο δηάζεζεο ιφγσ κεηαιιάμεσλ ζηνλ ππνδνρέα ησλ γιπθνθνξηηθνεηδψλ πνπ 

δηαηαξξάζνπλ ηελ κεηάδνζε ζεκάησλ ησλ γιπθνθνξηηθνεηδψλ θαη πξνθαινχλ κηα 

γεληθεπκέλε αληίζηαζε ζηα γιπθνθνξηηθνεηδή. Δπίζεο θαη ε απμεκέλε δηαζεζηκφηεηα 

θιεγκνλσδψλ θπηνθηλψλ πνπ παξαηεξείηαη ζηελ δηπνιηθή παξεκπνδίδεη ηα ζήκαηα 

ησλ ππνδνρέσλ γιπθνθνξηηθνεηδψλ θαη ηελ έθθξαζε ηνπ ππνδνρέα 

γιπθνθνξηηθνεηδψλ. Δηζη φιε απηή ε απνξξχζκηζε ζήκαηνο θαη έθθξαζεο 

ππνδνρέσλ γιπθνθνξηηθνεηδψλ νδεγεί ζε απνηπρία ηεο θνξηηδφιεο λα θαηαζηείιεη 

θαη λα πεξηνξίζεη επηηπρψο ηελ πεξαηηέξσ παξαγσγή-έθθξηζε εθιπηηθνχ παξάγνληα 

θνξηηθνηξνπίλεο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο αξλεηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο-παιίλδξνκεο 

θαηαζηνιήο ηνπ ΤΤΔ άμνλα νδεγψληαο ζηελ ππεξδξαζηεξηφηεηά ηνπ (Maletic, etal., 

2014. Pace,Hu&Miller,2007.Tsigos&Chrousos,2002). 

 

2.1.4 Ο ξφινο ησλ λεπξνηξνθηθψλ παξαγφλησλ 

 

Οη λεπξνηξνθηθνί παξάγνληεο ή λεπξνηξνθίλεο θαηέρνπλ θεληξηθφ θαη βαζηθφ 

ξφιν ζηελ λεπξσληθή αλάπηπμε, δηαθχιαμε θαη επηβίσζε ησλ λεπξψλσλ θαη ησλ 

λεπξαμφλσλ ζηνλ εγθέθαιν. Κάπνηνη απφ απηνχο ηνπο λεπξνηξνθηθνχο παξάγνληεο 

φπσο o BDNF (BrainDerivedNeurotrophicFactor- Νεπξνηξνθηθφο Παξάγνληαο 

Δθιπφκελνο απν ηνλ Δγθέθαιν), ν NGF (NerveGrowthFactor-λεπξηθφο απμεηηθφο 

παξάγνληαο) θαη ν GDNF (Glial-celllineDerivedNeurotrophicFactor-Νεπξνηξνθηθφο 

παξάγνληαο εθιπφκελνο απν θχηηαξα γινίαο) έρνπλ ιάβεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ 

δηπνιηθή δηαηαξαρή θαζψο θαίλεηαη λα εκπιέθνληαη ζηελ λεπξνρεκηθή θαη 

λεπξναλαηνκηθή παζνινγία ηεο. Ο λεπξνηξνθηθφο παξάγνληαο BDNF θαηέρεη 
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ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ λεπξσληθή σξίκαλζε, δηαθνξνπνίεζε, επηβίσζε, ζπλαπηηθή 

πιαζηηθφηεηα, ζηελ καθξνπξφζεζκε κλήκε θαζψο θαη εκπιέθεηαη θαη ζηελ ξχζκηζε 

λεπξνδηαβηβαζηηθήο απειεπζέξσζεο λεπξνδηαβηβαζηψλ ζεξνηνλίλεο, γινπηακηληθνχ 

νμέσο θαη γ-ακηλνβνπηπξηθνχ νμέσο (GABA) θαη ζηελ ξχζκηζε χπλνπ βξαδέσλ 

θπκάησλ (χπλνο κε REM) (Maletic, etal., 2014).  

 

Δξεπλεηηθφ πιηθφ έρεη αλαδείμεη δηαηαξαρέο ησλ επηπέδσλ BDNF ζηελ 

δηπνιηθή δηαηαξαρή. πγθεθξηκέλα, έρνπλ παξαηεξεζεί κεησκέλα επίπεδα BDNF 

ηφζν ζε δηπνιηθνχο θαηεζιηκκέλνπο φζν θαη ζε δηπνιηθνχο καληαθνχο αζζελείο θαη 

έρεη δηαπηζησζεί φηη ηα επίπεδα BDNF κεηψλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο αζζέλεηαο (Grande, Fries, Kunz&Kapczinski,  2010).  

 

Καη άιιεο κειέηεο, ηφζν ζε δηπνιηθνχο καληαθνχο φζν θαη ζε θαηαζιηπηηθνχο 

αλέδεημε κεησκέλα επίπεδα BDNF, ζπζρεηίδνληάο ηα κε ηελ θιηληθή έληαζε θαη 

δξηκχηεηα ηφζν θαηαζιηπηηθψλ φζν θαη καληαθψλ ζπκπησκάησλ (Cunha, Frey, 

Andreazza, Goi, Rosa, Gonçalves, etal., 2006. Rabie,Mohsen, 

Ibrahim&Mahmoud,2014. Machado-Vieira, Dietrich, Leke, Cereser, Zanatto, 

Kapczinski, etal., 2007),  ελψ εξεπλεηηθφ πιηθφ έρεη αλαδείμεη παξνκνίσο κεησκέλα 

επίπεδα BDNF ηφζν ζε δηπνιηθνχο Η καληαθνχο θαη θαηεζιηκκέλνπο, είηε κε 

θαξκαθεπηηθή αγσγή,  είηε ρσξίο θαξκαθεπηηθή αγσγή  (DeOliveira, Cereser, 

Fernandes, Kauer-Sant‟Anna, Fries, Stertz,etal., 2009).  

 

Αλ θαη ε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηα επίπεδα BDNF ζε δηπνιηθνχο 

επζπκηθνχο αζζελείο είλαη αξθεηά αληηθξνπφκελε, κηα δεκνθηιήο ηάζε ζηα 

εξεπλεηηθά επξήκαηα είλαη φηη νη επζπκηθνί αζζελείο επηδεηθλχνπλ παξφκνηα, 

θπζηνινγηθά επίπεδα BDNF κε πγηή δείγκαηα. Πιεζψξα εξεπλεηηθνχ πιηθνχ 

ζπλεπψο ζεσξεί ηηο δηαηαξαρέο επηπέδσλ λεπξνηξνθηθνχ παξάγνληα BDNF ζε φιεο 

ηηο επεηζνδηαθέο θάζεηο ηεο δηπνιηθήο σο κηα μεθάζαξε βηνέλδεημε επεηζνδηαθήο 

θάζεο θαη παζνινγίαο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο θαη δηαθνξνπνίεζεο απφ ηελ θάζε 

χθεζεο θαζψο νη δηαηαξαρέο επηπέδσλ λεπξνηξνθηθνχ παξάγνληα BDNF θαίλεηαη λα 

εμνκαιχλνληαη θαηά ηελ χθεζε (Maletic, etal., 2014. Grande, etal., 2010.  Fernandes, 

Gama, Ceresér,Yatham, Fries, Colpo, et  al.,  2011). Ζ απφπησζε θαη ε απψιεηα 

ιεηηνπξγηθφηεηαο αζηξνθπηηάξσλ ζηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή θαίλεηαη λα επζχλεηαη ελ 

κέξεη γηα απηήλ ηελ δηαηαξαγκέλε ζχλζεζε-απειεπζέξσζε λεπξνηξνθηθνχ 
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παξάγνληα BDNF θαζφηη νδεγεί ζε κεησκέλε ζχλζεζε BDNF πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

εληφο ησλ αζηξνθπηηάξσλ (Myint, etal., 2012. Muneer,2016). Δπίζεο, εξεπλεηηθφ 

πιηθφ έρεη δείμεη φηη ε ρξνληθφηεηα ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο, ηα επαλαιακβαλφκελα 

επεηζφδηα αιιά  θαη ε αχμεζε ειηθίαο νδεγνχλ ζε κεηψζεηο ζηα ζήκαηα 

λεπξνηξνθηθψλ παξαγφλησλ θαη παξάιιειε αχμεζε ζε λεπξνθιεγκνλέο (Fries, 

Pfaffenseller, Stertz, Paz, Dargél, Kunz, etal., 2012). Δπίζεο, νη δηαηαξαρέο ζχλζεζεο 

θαη απειεπζέξσζεο BDNF ζε δηαηαξαρέο δηάζεζεο απνδίδνληαη θαη ζε γελεηηθέο 

κεηαιιάμεηο πνιπκνξθηζκψλ γνληδίσλ πνπ ειέγρνπλ ηελ ζχλζεζε BDNF, 

ζπγθεθξηκέλα ζηνπο πνιπκνξθηζκνχο αιιειφκνξθσλ “val66met” θαη “met66met” 

(Chen, Bath, Mcewen, Hempstead&Lee,  2008).  

 Οπσο ήδε έρεη ζπδεηεζεί, πιεζψξα κειεηψλ ζε ελήιηθεο κε δηπνιηθή έδεημαλ 

φηη ζηνλ εγθεθαιηθφ θινηφ, ζηνλ ηππφθακπν θαη ζηελ ακπγδαιή παξαηεξνχληαη 

νγθνκεηξηθέο δηαηαξαρέο (θπξίσο κεηψζεηο), ελψ κειέηεο θαη ζε παηδηά θαη εθήβνπο 

έρνπλ αλαθέξεη επίζεο νγθνκεηξηθέο δηαηαξαρέο φπσο κεηψζεηο φγθνπ ακπγδαιψλ 

θαη ηππφθακπνπ.  Παξάιιεια, κεησκέλεο λεπξσληθέο θαη λεπξνγινηαθέο ππθλφηεηεο 

θαη φγθνη έρνπλ εληνπηζηεί επίζεο ζηνλ εγθέθαιν ησλ αηφκσλ κε δηπνιηθή. Καζφηη ε 

επηβίσζε ησλ θαηάιιεισλ αξηζκψλ ζπλαπηηθψο ζπλδεδεκέλσλ λεπξψλσλ θαη 

λεπξνγινηαθψλ θπηηάξσλ θαζψο θαη ε αλάπηπμε, ε ζπληήξεζε θαη ε ζπλαπηηθή 

πιαζηηθφηεηα ησλ λεπξσληθψλ ζπζηεκάησλ εμαξηάηαη απφ λεπξνηξνθηθνχο 

παξάγνληεο θαη επίζεο ζηνλ πγηή εγθέθαιν παξαηεξνχληαη πςειέο ζπγθεληξψζεηο 

BDNF ζηνλ ηππφθακπν θαη ζηνλ εγθεθαιηθφ θινηφ, νη νγθνκεηξηθέο δηαηαξαρέο θαη ν 

ζηαδηαθφο εθθπιηζκφο δνκψλ πνπ παξαηεξείηαη ζε απηέο ηηο πεξηνρέο κπνξεί λα 

ζπζρεηηζηεί άκεζα κε ηηο δηαηαξαρέο λεπξνηξνθηθνχ παξάγνληα BDNF (Maletic, 

etal., 2014. Grande, etal. 2010. Berk,Kapczinski, Andreazza, Dean, Giorlando , Maes, 

etal., 2011. Barbosa, Rocha, deMiranda, Huguet, Bauer, Reis, etal., 2013).  

Δπίζεο, έρεη ππνζηεξηρζεί φηη ηα κεησκέλα επίπεδα BDNF ζπζρεηίδνληαη θαη 

κε ηα λεπξνγλσζηηθά ειιείκαηα ηεο δηπνιηθήο θαη φζν απμάλνληαη νη δηαηαξαρέο 

ζεκάησλ BDNF απμάλνληαη αλαιφγσο θαη ηα λεπξνγλσζηηθά ειιείκαηα (Brietzke, 

Mansur, Grassi-Oliveira, Soczynska&McIntyre,  2012). Χζηφζν ν λεπξνηξνθηθφο 

παξάγνληαο BDNF δελ είλαη ν κφλνο πνπ πθίζηαηαη δηαηαξαρέο ζηελ δηπνιηθή 

δηαηαξαρή. 

 Ο NGF (NerveGrowthFactor), άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ 

λεπξνηξνθηλψλ, δηαδξακαηίδεη εμίζνπ ζρεηηθφ ξφιν ζηε λεπξνγέλεζε, αγγεηνγέλεζε, 

ηε λεπξσληθή πιαζηηθφηεηα θαη ηε ζεκαηνδφηεζε απφ ηα δηαθνξεηηθά θχηηαξα ηνπ 
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αλζξψπηλνπ λεπξναλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Γηαηαξαρέο ζηα επίπεδα NGF έρνπλ 

παξαηεξεζεί ζηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή, απνθιεηζηηθά ζε αζζελείο θαηα ηελ καληαθή 

θάζε ηεο αζζέλεηαο. Χζηφζν ε θαηεχζπλζε ησλ δηαηαξαρψλ απηψλ είλαη αξθεηά 

αληηθξνπφκελε ζηελ βηβιηνγξαθία κε άιιν εξεπλεηηθφ πιηθφ λα αλαθέξεη απμεκέλα 

επίπεδα λεπξνηξνθηθνχ παξάγνληα NGF ζε δηπνιηθνχο καληαθνχο αζζελείο (Liu, 

Zhang, He, Hong, Chen, Peng, etal.,  2014)  θαη άιιν λα αλαθέξεη κεηψζεηο ζηα 

επίπεδά ηνπ ζε καληαθνχο δηπνιηθνχο  (Barbosa, Huguet, Neves, Reis, Bauer, Janka, 

etal.,  2011) θαη κε ηηο δχν έξεπλεο φκσο λα ζπζρεηίδνπλ ηηο δηαηαξαρέο επηπέδσλ ηνπ 

κε ηελ δξηκχηεηα-έληαζε ηεο δηπνιηθήο καλίαο, κε ηελ κεγαιχηεξε δηάξθεηα 

αζζέλεηαο θαη κε ηελ  επαλαιεπηηθφηεηα ηζηνξηθνχ καληαθψλ επεηζνδίσλ, ζεσξψληαο 

φηη ίζσο νη αλσκαιίεο ζηελ ζχλζεζε θαη ζηα επίπεδα λεπξνηξνθηθνχ παξάγνληα NGF 

απνηειoχλ βηνδείθηε καληαθήο θάζεο ζηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή. Δπίζεο, δεδνκέλνπ 

ηνπ ξπζκηζηηθνχ ξφινπ πνπ έρεη ν NGF ζηνλ άμνλα ΤΤΔ θαη ηηο παξαηεξνχκελεο 

δηαηαξαρέο, φπσο πεξηγξάθεθε, ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα απηνχ ηνπ λεπξνελδνθξηληθνχ 

ζπζηήκαηνο, ζα ιέγακε φηη ελδερνκέλσο νη δηαηαξαρέο ζε επίπεδα NGF νδεγνχλ 

επίζεο ζε απηέο ηηο παξαηεξνχκελεο δηαηαξαρέο ζηνλ ΤΤΔ άμνλα (Aloe, 

Alleva&Fiore, 2002).  

Χζηφζν θαη δηαηαξαρέο επηπέδσλ λεπξνηξνθηθνχ παξάγνληα GDNF 

(Glialcell-lineDerivedNeurotrophicFactor) έρνπλ παξαηεξεζεί ζηελ δηπνιηθή 

δηαηαξαρή (Grande, etal., 2010. Maletic, 2014). Ο παξάγνληαο GDNF, απνηειεί 

ζεκαληηθφ ξπζκηζηή λεπξνπιαζηηθφηεηαο, κνλνακηληθήο θαη GABAεξγηθήο 

ζεκαηνδφηεζεο θαη ελεξγνπνίεζεο κηθξνγινηαθψλ θπηηάξσλ (Maletic, etal., 2014. 

Barbosa, Huguet, Sousa, Abreu, Rocha, Bauer, etal., 2011).  

 Χζηφζν θαη αλαθνξηθά κε ηελ θαηεχζπλζε ησλ δηαηαξαρψλ απηνχ ηνπ 

λεπξνηξνθηθνχ παξάγνληα ηα επξήκαηα είλαη επίζεο αληηθξνπφκελα. Έρνπλ 

αλαθεξζεί ηφζν απμήζεηο επηπέδσλ φζν θαη θακία δηαθνξά επηπέδσλ GDNF κεηαμχ 

επζπκηθψλ δηπνιηθψλ αζζελψλ θαη πγηψλ δεηγκάησλ (Barbosa, etal., 2011. Rosa, 

Frey, Andreazza, Ceresér, Cunha, Quevedo, etal., 2006).  

ε καληαθνχο αζζελείο κηα αξθεηά δεκνθηιήο ηάζε επξεκάησλ είλαη ε  

αλαθνξά κεηψζεσλ ζηα επίπεδα GDNF (Barbosa, etal., 2011. Muneer,etal., 2016. 

Myint, etal., 2012.Zhang, Zhang, Sha, Xie, Xi, Zhou, etal., 2010), σζηφζν ππάξρεη 

θαη εξεπλεηηθφ πιηθφ πνπ αλαθέξεη απμήζεηο ζηα επίπεδά ηνπ (Rosa.,etal., 2006). 

Πάλησο, έλα θνηλφ εχξεκα ησλ εξεπλψλ είλαη φηη ηα επίπεδα GDNF έρνπλ βξεζεί λα 



54 
 

ζπζρεηίδνληαη κε ηελ δξηκχηεηα θαη ηελ έληαζε ησλ καληαθψλ 

επεηζνδίσλ/ζπκπησκάησλ.  

Δξεπλεηηθφ πιηθφ ππνζηεξίδεη πσο ζηελ δηπνιηθή θαηάζιηςε δελ 

παξαηεξείηαη θάπνηα εκπινθή ησλ επηπέδσλ GDNF,  νχηε έρεη παξαηεξεζεί θάπνηα 

δηαηαξαρή ηνπ ζε δηπνιηθνχο θαηεζιηκκέλνπο αζζελείο (Maletic, etal., 2014. Barbosa, 

etal., 2011). Οη δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο επξεκάησλ πνπ παξαηεξνχληαη ζην 

εξεπλεηηθφ πιηθφ γηα ηνλ λεπξνηξνθηθφ παξάγνληα GDNF ίζσο νθείινληαη ζε 

δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγίεο αλά ηηο έξεπλεο ή ζε εηεξνγέληα δεηγκάησλ, κε 

δηαθνξεηηθέο ειηθίεο αζζελψλ ή δηαθνξεηηθέο θαξκαθεπηηθέο αγσγέο εληφο ησλ 

εξεπλεηηθψλ δεηγκάησλ (Maletic, etal., 2014). Σα κεησκέλα επίπεδα GDNF πνπ 

παξαηεξνχληαη ζε καληαθνχο δηπνιηθνχο αζζελείο ζεσξείηαη φηη νθείινληαη ελ κέξεη 

ζηελ απφπησζε θαη απψιεηα ιεηηνπξγηθφηεηαο αζηξνθπηηάξσλ ζηελ δηπνιηθή 

δηαηαξαρή, πνπ νδεγεί ζε κεησκέλε ζχλζεζε λεπξνηξνθηθνχ παξάγνληα GDNF εληφο 

ησλ αζηξνθπηηάξσλ (Myint, etal., 2012. Muneer,etal., 2016). Ζ λεπξνγινηαθή 

παζνινγία θαη εθθπιηζκφο πνπ παξαηεξείηαη ζηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή, νη δηαηαξαρέο 

ζηελ κηθξνγινηαθή ελεξγνπνίεζε θαη ιεηηνπξγηθφηεηα θαη νη δηαηαξαρέο ζηελ 

ζεκαηνδφηεζε πεξηθεξηθψλ θιεγκνλσδψλ παξαγφλησλ ζην θεληξηθφ λεπξηθφ 

ζχζηεκα ίζσο έρνπλ ην έξεηζκά ηνπο ζηηο δηαηαξαρέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηνλ 

λεπξνηξνθηθφ παξάγνληα GDNF, ζπλεπψο  πεξαηηέξσ θιηληθέο θαη εξεπλεηηθέο 

δνθηκέο νθείινπλ λα δηελεξγεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ νη αθξηβείο 

αλσκαιίεο GDNF ζηηο δηάθνξεο ζπλαηζζεκαηηθέο θάζεηο ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο 

(Maletic, etal., 2014). 

 

Αλ θαη ε BD δελ είλαη ζαθψο κηα θιαζζηθή λεπξνεθθπιηζηηθή δηαηαξαρή,  

απμαλφκελα ζηνηρεία έρνπλ δείμεη, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, φηη ζπλνδεχεηαη απφ 

πεξηθεξεηαθέο νγθνκεηξηθέο κεηψζεηο ηνπ εγθεθάινπ θαη θπηηαξηθή αηξνθία / 

απψιεηα, λεπξνεθθπιηζηηθά ζηνηρεία ζηα νπνία ζεκαληηθφ ξφιν θαίλεηαη λα 

δηαδξακαηίδνπλ νη δηαηαξαρέο λεπξνηξνθηθψλ παξαγφλησλ. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ 

πνιιά ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ φηη θαη νη αλσκαιίεο ζηε ξχζκηζε ηεο λεπξνηξνθηθήο 

ζεκαηνδφηεζεο δηαδξακαηίδνπλ θάπνην ξφιν ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο δηπνιηθήο θαη 

θαίλεηαη φηη είλαη ζρεηηθνί ζηφρνη γηα ηηο δξάζεηο ησλ ζηαζεξνπνηεηψλ δηάζεζεο 

(Kapczinski, Dal-Pizzo, Teixeira, Magalhaes, Kauer-Sant'Anna, Klamt, etal.,  2011). 
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2.1.5. Ο ξφινο ηεο θιεγκνλήο θαη ηνπ νμεηδσηηθνχ ζηξεο 

Σα ηειεπηαία ρξφληα αξθεηέο κειέηεο ηεθκεξηψλνπλ ηνλ ξφιν ηεο θιεγκνλήο 

ζηε δηπνιηθή δηαηαξαρή, θαζψο εξεπλεηηθά δεδνκέλα αλαθέξνπλ φηη ηα επίπεδα 

θπθινθνξνχλησλ πξνθιεγκνλσδψλ θπηνθηλψλ ζηηο δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηεο 

δηπνιηθήο δηαηαξαρήο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο. Οη 

θπηνθίλεο απνηεινχλ πνιππεπηίδηα, νκάδεο πξσηεηλψλ θαη κφξηα πνπ εθθξίλνληαη 

απφ καθξνθάγα, Σ- ιεκθνθχηηαξα θαη ελδνζειηαθά θχηηαξα, απνζθνπνχλ ζηελ 

δηακφξθσζε αληηκεηψπηζεο θιεγκνλσδψλ εξεζηζκάησλ θαη εμππεξεηνχλ θαη άιιεο  

ιεηηνπξγίεο φπσο ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ νπδεηεξφθηισλ θπηηάξσλ, ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ησλ β-ιεκθνθπηηάξσλ, ηε ζχλζεζε νμείαο θάζεο πξσηετλψλ θαη 

ηεο αχμεζεο ηεο αγγεηαθήο δηαπεξαηφηεηαο. Παξαδείγκαηα ησλ θπηνθηλψλ 

πεξηιακβάλνπλ ηηο ηληεξιεπθίλεο (ILs), ηνπο παξάγνληεο λέθξσζεο φγθσλ (TNF), ηηο 

ηληεξθεξφλεο (INFs), ηνπο κεηαζρεκαηηζηηθνχο απμεηηθνχο παξάγνληεο (ΣGF) θαη ηηο 

ρεκεηνθίλεο (McDonald, Bullmore, Sham, Chitnis, Wickham, Bramon, etal., 2004).  

Γηαηαξαρέο ζηα επίπεδα θαη ζηελ απειεπζέξσζε αληηθιεγκνλσδψλ θαη 

πξνθιεγκνλσδψλ θπηνθηλψλ/θπηηαξνθηλψλ έρνπλ παξαηεξεζεί επξέσο ζηελ 

δηπνιηθή δηαηαξαρή. Πην αλαιπηηθά, απμεκέλα επίπεδα ηληεξιεπθίλεο 1 

(ηληεξιεπθίλεο 1β- IL-Iβ) έρνπλ βξεζεί ζε επζπκηθνχο δηπνιηθνχο αζζελείο ηχπνπ Η 

θαη ΗΗ ζην εγθεθαινλσηηαίν πγξφ ζε ζχγθξηζε κε πγηή δείγκαηα θαη απμεκέλα 

επίπεδα ηληεξιεπθίλεο 1 (IL-1β) θαη ηληεξιεπθηλψλ IL-6, IL-10, IL-18 θαη IL-4 ζε 

καληαθνχο Η αζζελείο, εηδηθά ζε καληαθνχο κε ηζηνξηθφ πνιιαπιψλ πξνεγνχκελσλ 

καληαθψλ επεηζνδίσλ, ζε επζπκηθνχο πνπ βίσζαλ πξφζθαηα καληαθφ επεηζφδην θαη 

ζε δηπνιηθνχο Η θαηεζιηκκέλνπο (Soderlund, Olsson, Samuelsson, Walther-Jallow, 

Johansson, Erhardt, etal. , 2011. Fiedorowicz, Prossin, Johnson, Christensen, 

Magnotta&Wemmie,  2015).  

Καη άιιν εξεπλεηηθφ πιηθφ έρεη αλαθέξεη αχμεζε ηηκψλ ηληεξιεπθίλεο 6 (IL-

6) ζε δηπνιηθνχο Η αζζελείο θαηά ηελ θαηαζιηπηηθή θάζε θαη αχμεζε ηηκψλ 

ηληεξιεπθίλεο 4 (IL-4) θαηά ηελ καληαθή θάζε ζηνπο ίδηνπο αζζελείο, παξαηεξψληαο 

αιιαγέο δηαηαξαρψλ θπηνθηλψλ ηληεξιεπθίλεο εμαξηψκελεο απφ ηελ θάζε δηάζεζεο 

(Ortiz-Dominguez, Hernandez, Berlanga, Gutierrez-Mora, Moreno, Heinze, etal., 

2007).  

Αιιεο κειέηεο έρνπλ δηαπηζηψζεη αχμεζε ηηκψλ IL-6, IL-2 θαη IL-8 ζε 

δηπνιηθνχο καληαθνχο αζζελείο θαη αχμεζε ηηκψλ IL-6 ζε δηπνιηθνχο θαηεζιηκκέλνπο 
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αζζελείο (Kim, Jung, Myint, Kim, Park,2007. Brietzke, Stertz, Fernandes, 

KauerSant‟Anna, Mascaren-has, Escosteguy,  etal., 2009).  

Πξφζθαην εξεπλεηηθφ πιηθφ ππνζηήξημε πσο ζηηο δηαηαξαρέο δηάζεζεο 

παξαηεξνχληαη παζνινγηθέο απμήζεηο ζε πξνθιεγκνλψδεηο θπηνθίλεο ηληεξιεπθίλεο 

φπσο ζηελ IL-2 θαη ζηελ IL-6. (Myint,  2012). Χζηφζν ππάξρνπλ θαη πάιη εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα πνπ ππνζηεξίδνπλ κεηψζεηο θπηνθηλψλ, φπσο  IL-6 ζε καληαθνχο (Ortiz-

Dominguez, etal., 2007) θαη IL-4, IL-10 ζε δηπνιηθνχο αζζελείο (Myint,  2012), φζν 

θαη θπζηνινγηθέο ηηκέο IL-6 θαη IL-10 ζε θαηεζιηκκέλνπο αζζελείο (Remlinger-

Molenda, Wojciak, Michalak, Rybakowski,  2012) θαη ζε επζπκηθνχο αζζελείο 

(Brietzke, etal., 2009) επηδεηθλχνληαο ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ έξεπλεο ζρεηηθά κε 

ηηο δηαηαξαρέο θπηνθηλψλ ζηελ δηπνιηθή. Δρνπλ βξεζεί ζπζρεηίζεηο απμεκέλσλ 

επηπέδσλ ηληεξιεπθίλεο 6 κε ηελ δξηκχηεηα θαη έληαζε ηφζν καληαθψλ φζν θαη 

θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ ζηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή (Remlinger-Molenda, etal., 

2012. Brietzke, etal., 2009). 

Πέξαλ ηεο ηληεξιεπθίλεο, έλα αξθεηά δηαδεδνκέλν εχξεκα ζηελ δηπνιηθή 

δηαηαξαρή είλαη θαη νη δηαηαξαρέο ζηηο θπηνθίλεο TNF-α (παξάγνληαο λέθξσζεο 

φγθσλ α). Απμεκέλα επίπεδα θπηνθίλεο TNF-α έρνπλ παξαηεξεζεί ζε δηπνιηθνχο Η 

αζζελείο ηφζν θαηά ηελ καληαθή φζν θαη θαηά ηελ θαηαζιηπηηθή θάζε (Ortiz-

Dominguez, etal., 2007. Fiedorowicz.,etal., 2015. Muneer,  2016). Καη άιιε έξεπλα 

ζε δηπνιηθνχο καληαθνχο αζζελείο έρεη παξαηεξήζεη πςειέο ηηκέο TNF-a ζηελ νπνία 

αθφηνπ αθνινπζήζεθε θαξκαθεπηηθή αγσγή ζηαζεξνπνηεηψλ δηάζεζεο καληαθψλ 

αζζελψλ νη ηηκέο TNF-a παξέκεηλαλ θαη πάιη πςειέο θαη αλεπεξέαζηεο 

θαξκαθεπηηθήο αγσγήο αληίζεηα κε ηελ εμνκάιπλζε επηπέδσλ άιισλ θπηνθηλψλ 

(Kim, etal., 2007). Πξφζθαηε κεηαλαιπηηθή έξεπλα αλέδεημε επίζεο απμεκέλεο ηηκέο 

θπηνθίλεο TNF-α ζε δηπνιηθνχο καληαθνχο αιιά φρη επζπκηθνχο αζζελείο 

(Munkholm, Vinberg&VedelKessing, 2013).  

Απμήζεηο επηπέδσλ ππνδνρέσλ TNF-a, φπσο ν ππνδνρέαο “STNFR1” θαη 

“STNFR2” έρνπλ επίζεο παξαηεξεζεί ζε δηπνιηθνχο καληαθνχο θαη θαηεζιηκκέλνπο 

αζζελείο (Fiedorowicz, etal., 2015. Mukholm, etal., 2013. Barbosa, Huguer, 

Mendonca, Sousa, Neves, Bauer, etal., 2011) , αιιά θαη ζε επζπκηθνχο ηχπνπ Η 

αζζελείο(Mukholm, etal., 2013. Doganavsargil-Baysal, Cinemre, Aksoy, Akbas, 

Metin, Fettahoglu, etal.,  2013). Μάιηζηα, νη απμεκέλεο ηηκέο ππνδνρέσλ TNF-α 

ζπζρεηίζηεθαλ κε ηελ απμεκέλε δηάξθεηα δηπνιηθήο δηαηαξαρήο (Barbosa, etal., 

2011). Σα επίπεδα TNF-α έρνπλ βξεζεί λα ζπζρεηίδνληαη κε λεπξνγλσζηηθά 
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ειιείκαηα ιεθηηθήο κλήκεο ζηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή, φπσο κε δηαηαξαρέο 

θαζπζηεξεκέλεο κλεκνληθήο αλάθιεζεο ζηελ θιίκαθα RAVLT 

(ReyAuditoryVerbalLearningTest) (Doganavsargil-Baysal, etal., 2013). Καηά 

ζπλέπεηα απηψλ ησλ επξεκάησλ απμεκέλσλ πξνθιεγκνλσδψλ θαη αληηθιεγκνλσδψλ 

θπηνθηλψλ θαη ππνδνρέσλ θπηνθηλψλ εξεπλεηηθά δεδνκέλα έρνπλ ζπλάγεη φηη θπξίσο 

ε καληαθή θάζε θαη ιηγφηεξν ε θαηαζιηπηηθή θάζε ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο 

απνηειεί κηα πξνθιεγκνλψδε θαηάζηαζε (Barbosa, etal., 2011. Doganavsargil-

Baysal, 2013. Brietzke, etal., 2009). Απηή ε απμεκέλε δηαζεζηκφηεηα θαη ηα 

απμεκέλα επίπεδα θιεγκνλσδψλ θπηνθηλψλ νδεγνχλ ζε δηάθνξεο λεπξνελδνθξηληθέο 

θαη λεπξναλoζνπνηεηηθέο αλσκαιίεο ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα. Αξρηθά 

κεηψλνπλ ηελ επαηζζεζία ησλ ππνδνρέσλ γιπθνθνξηηθνεηδψλ κπινθάξνληαο ην ζήκα 

θαη παξεκβαίλνληαο ζηελ θπζηνινγηθή δξαζηεξηφηεηα ππνδνρέσλ 

γιπθνθνξηηθνεηδψλ, φπσο έρεη ζπδεηεζεί παξαπάλσ, φπνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 

ιεηηνπξγηθά δηαηαξαγκέλν άμνλα ΤΤΔ νδεγνχλ ζε πεξηθεξηθή θιεγκνλή. Δξεπλεηηθφ 

πιηθφ έρεη ζπλδέζεη απηήλ ηελ πεξηθεξηθή θιεγκνλή κε ηελ εκθάληζε πνιιψλ 

θιηληθψλ ζπκπησκάησλ δηαηαξαρψλ δηάζεζεο, φπσο αλεδνλία, δηαηαξαρή 

ζπγθέληξσζεο, αίζζεκα αδπλακίαο, απειπηζίαο θαη άγρνπο, επεξεζηζηφηεηα, 

απηνθηνληθφ ηδεαζκφ, θνηλσληθή δπζθνξία θαη απνζχλδεζε θαη δηαηαξαρέο χπλνπ 

(Kontoangelos, Papageorgiou, Raptis, Tsiorta, Boutati, Lambadiari, etal., 2014. 

Janelidze, Maletti, Westrin, Traskman-Bendz&Brunin,  2011). 

 Παξάιιεια νη απμεκέλεο θιεγκνλψδεηο θπηνθίλεο ππεξελεξγνπνηνχλ 

κηθξνγινηαθά θχηηαξα ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, νδεγψληαο ηα λα εληείλνπλ 

θαη λα απμήζνπλ ηελ θιεγκνλψδε απφθξηζή ηνπο απειεπζεξψλνληαο απμεκέλα 

επίπεδα ρεκεηνθηλψλ θαη θπηνθηλψλ θαζψο θαη δξαζηηθψλ κνξθψλ νμπγφλνπ ή 

«ειεχζεξσλ ξηδψλ» νμπγφλνπ (αζηαζείο κεηαβνιίηεο). Οη δξαζηηθέο κνξθέο νμπγφλνπ 

ζε πςειέο ζπγθεληξψζεηο είλαη ηνμηθέο γηα ηα θχηηαξα κε επηθεξφκελεο βιάβεο ζηελ 

θπηηαξηθή κεκβξάλε (φπσο θαη παξαηεξείηαη ζηελ δηπνιηθή) θαη έηζη δεκηνπξγείηαη 

ρεκηθφ  πεξηβάιινλ λεπξνηνμηθφηεηαο, θιεγκνλήο θαη νμεηδσηηθνχ ζηξέο ζην ΚΝ 

δηπνιηθψλ αζζελψλ (Maletic, etal., 2014. Muneer,  2016.  Paravicini&Touyz, 2006). 

Σν νμεηδσηηθφ ζηξεο είλαη νπζηαζηηθά κηα θαηάζηαζε αληζνξξνπίαο  κεηαμχ 

ζπγθεληξψζεσλ δξαζηηθψλ κνξθψλ νμπγφλνπ θαη ζπγθεληξψζεσλ αληηνμεηδσηηθψλ 

δηακεζνιαβεηψλ-νπζηψλ αληηνμεηδσηηθνχ ζπζηήκαηνο εληφο ηνπ θπηηάξνπ πνπ 

πξνθαιείηαη απφ απηήλ ηελ ππεξέθθξηζε ειεχζεξσλ ξηδψλ (Γηαλλαθνπνχινπ , 2009).  

Απηή ε ρεκηθή θαηάζηαζε νμεηδσηηθνχ ζηξεο πνπ παξαηεξείηαη ζηελ δηπνιηθή νδεγεί 
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ζε δηαηαξαρέο θαη αιιαγέο ζηελ ιεηηνπξγία θαη δηαζεζηκφηεηα λεπξνγινηαθψλ 

θπηηάξσλ (π.ρ. αζηξνθπηηάξσλ) (Γηαλλαθνπνχινπ , 2009.Maletic, etal., 2014.Myint,  

2012.Muneer, 2016).  

πλεπψο, βιέπνπκε φηη νη δηαηαξαρέο ζε επίπεδν λεπξνγινηαθψλ θαη 

κηθξνγινηαθψλ θπηηάξσλ πνπ επζχλνληαη γηα ηελ παζνθπζηνινγία ηεο δηπνιηθήο 

έρνπλ ην έξεηζκά ηνπο ζε απηήλ ηελ θιεγκνλψδε θαηάζηαζε θαη θαηάζηαζε 

νμεηδσηηθνχ ζηξέο. πκπεξαζκαηηθά, ηα επξήκαηα είλαη  απμήζεηο ζηα επίπεδα ησλ 

πξνθιεγκνλσδψλ θπηνθηλψλ θαηά ηε δηάξθεηα νμέσλ επεηζνδίσλ ή επζπκίαο κε 

παξάιιειε κείσζε ηνπ λεπξνηξνθηθνχ ππνζηξψκαηνο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί. 

Απηέο νη δηαηαξαρέο λεπξνρεκηθψλ ζπζηεκάησλ θαίλεηαη φηη εκπιέθνληαη ζε 

δπζιεηηνπξγίεο λεπξνγινηαθψλ θπηηάξσλ, λεπξνελδνθξηληθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζε 

αλσκαιίεο λεπξνδηαβηβαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Οινη απηνί νη παξάγνληεο καδί 

πξνθαινχλ πιαζηηθέο αιιαγέο ζηηο αλαηνκηθέο πεξηνρέο ξχζκηζεο ηεο δηάζεζεο ηνπ 

εγθεθάινπ (McDonald, Bullmore, Sham, Chitnis, Wickham, Bramon, etal., 2004). 

 

2.1.6. Ο ξφινο ηνπ γ-ακηλν-βνπηπξηθνχ νμέσο (GABA) 

Σν GABA απνηειεί αλαζηαιηηθφ λεπξνδηαβηβαζηή πνπ ξπζκίδεη ηε 

δξαζηεξηφηεηα ησλ άιισλ λεπξνδηαβηβαζηψλ ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα. Ζ 

ζχλζεζε ηνπ GABA γίλεηαη απφ ην γινπηαµηληθφ νμχ µε ηε βνήζεηα ηνπ ελδχµνπ 

απνθαξβνμπιάζε ηνπ γινπηαµηληθνχ νμένο (GΑD-GlutamicAcidDecarboxylase). Σν 

GABA ζπκκεηέρεη ζηελ αλαζηνιή ηεο επηζεηηθήο θαη παξνξκεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, 

δηαηαξαρή ησλ νπνίσλ ζπρλά θπξηαξρεί ζηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή, θπξίσο ζηα κηθηά 

θαη καληαθά επεηζφδηα (Sakai,Oshima, Nozaki, Ida, Haga,Akiyama,etal.,  2008).  

πλεπψο κε ηηο δηαηαξαρέο γινπηακηληθνχ νμέσο, εξεπλεηηθφ πιηθφ έρεη 

επηζεκάλεη έληνλεο δηαηαξαρέο ζηελ λεπξνδηαβηβαζηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη 

δηαζεζηκφηεηα GABA θαη GABAεξγηθψλ λεπξψλσλ ζηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή. 

πγθεθξηκέλα,έρεη παξαηεξεζεί απμεκέλε λεπξσληθή επαλαπξφζιεςε GABA ζηελ 

δηπνιηθή θαηάζιηςε ηχπνπ Η πνπ ζπλεπάγεηαη ζε κεησκέλα επίπεδα GABA, ελψ 

αληίζεηα κεησκέλε λεπξσληθή επαλαπξφζιεςε GABA ζηελ δηπνιηθή καλία ηχπνπ Η 

πνπ ζπλεπάγεηαη ζε απμεκέλα επίπεδα GABA. Ζ δηαηαξαγκέλε λεπξσληθή 

επαλαπξφζιεςε GABA ζπλδέζεθε κε ηελ δξηκχηεηα ησλ θαηαζιηπηηθψλ 
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ζπκπησκάησλ (ζπζρέηηζε κε θαηαζιηπηηθά ζθνξ ζηελ θιίκαθα HDRS) (Maletic, 

etal., 2014. Daniele, DaPozzo, Abelli, Panighini, Pini, Gesi, etal. , 2012).  

Αιιά θαη ζε επζπκηθνχο δηπνιηθνχο Η αζζελείο παξαηεξήζεθαλ απμεκέλα 

επίπεδα GABA ζε ζρέζε κε πγηέο δείγκα ζε πεξηνρέο πξφζζηνπ θινηνχ πξνζαγσγίνπ 

θαη βξεγκαηνεληαθνχ θινηνχ, κε ηηο δηαηαξαρέο λα είλαη πεξηζζφηεξν έληνλεο ζε 

αζζελείο ρσξίο ιήςε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο. Ζ έξεπλα επίζεο ζπλήγαγε φηη 

απμεκέλα επίπεδα GABA ζπζρεηίδνληαη άκεζα θαη κε ζπλεπείο δηαηαξαρέο ζε 

GABAεξγηθνχο λεπξψλεο ζηελ δηπνιηθή (Maletic,etal., 2014. Brady,McCarthy, 

Prescot, Jensen, Cooper, Cohen,etal., 2013).  

Μεγάιε κεηαλαιπηηθή έξεπλα έρεη δηαπηζηψζεη εθηεηακέλεο κεηψζεηο 

επηπέδσλ GABA ζην εγθεθαινλσηηαίν πγξφ ζε επζπκηθνχο δηπνιηθoχο αζζελείο 

θαζψο θαη παξφκνηα πησηηθά επίπεδα GABA ζην πιάζκα αίκαηνο κεγάινπ δείγκαηνο 

δηπνιηθψλ καληαθψλ, θαηεζιηκκέλσλ αιιά θαη επζπκηθψλ αζζελψλ θαη αλαθέξεη 

ππνδξαζηεξηφηεηεο ελδχκνπ απνθαξβνμπιάζεο γινπηακηληθνχ νμένο GAD ζην 

πιάζκα αίκαηνο δηπνιηθψλ αζζελψλ. Δπίζεο, βάζεη πιηθνχ κεηαζαλάηησλ κειεηψλ 

ζπλάγεη επξήκαηα κεησκέλεο GABAεξγηθήο λεπξνδηαβίβαζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ 

ηππφθακπνπ, ηνπ πξφζζηνπ θινηνχ πξνζαγσγίνπ θαη ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ ζε 

δηπνιηθνχο αζζελείο (Brambilla, Perez, Barale, Schettini&Soares,  2003).  

Αιιν εξεπλεηηθφ πιηθφ έρεη αλαθέξεη ζεκαληηθέο νγθνκεηξηθέο κεηψζεηο θαη 

εθθπιηζηηθέο ηάζεηο ζην έλδπκν απνθαξβνμπιάζε ηνπ γινπηακηληθνχ νμένο (GAD), 

πνπ, φπσο αλαθέξζεθε, είλαη ζπλππεχζπλν γηα ηελ ζχλζεζε γ-ακηλνβνπηπξηθνχ 

νμένο. πγθεθξηκέλα, παξαηεξήζεθε κεησκέλε ππθλφηεηα ζηα λεπξνπηιήκαηα 

απνθαξβνμπιάζεο ηνπ γινπηακηληθνχ νμένο ζε δηπνιηθνχο Η θαηεζιηκκέλνπο αζζελείο 

ζηελ πεξηνρή ηνπ αξηζηεξνχ ξαρηαίνπ-πιάγηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ (DLPFC) 

επηδεηθλχνληαο εθθπιηζηηθέο ηάζεηο θαη δνκηθέο δηαηαξαρέο ηνπ ελδχκνπ. Μάιηζηα, 

ππνζηεξίρζεθε φηη νη δηαηαξαγκέλεο ππθλφηεηεο GAD λεπξνπηιήκαηνο ζηνλ ξαρηαίν 

πιάγην πξνκεησπηαίν θινηφ ζπλδένληαη άξξεθηα θαη κνλαδηθά κε ηελ θάζε ηεο 

δηπνιηθήο θαηάζιηςεο, θαζφηη απηφ ην εχξεκα δελ δηαθάλεθε ζε αζζελείο κείδνλνο 

θαηάζιηςεο, φπνπ αλαδείρζεθαλ απμεκέλεο ππθλφηεηεο λεπξνπηιήκαηνο GAD ζε 

δηαθνξεηηθέο αλαηνκηθέο πεξηνρέο απν ηελ δηπνιηθή θαηάζιηςε (Gos, Steiner, Bielau, 

Dobrowolny, Günther, Mawrin, etal., 2012).  

Πέξαλ ησλ ππνδξαζηεξηνηήησλ θαη νγθνκεηξηθψλ κεηψζεσλ ζην έλδπκν πνπ 

είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ζχλζεζε GABA, εξεπλεηηθφ πιηθφ έρεη αλαθέξεη κεηψζεηο 

ππθλνηήησλ ζε GABAεξγηθνχο λεπξψλεο δηπνιηθψλ ζε πξνκεησπηαίεο πεξηνρέο 
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(Brambilla, etal., 2003),  ελψ έξεπλα πνπ κειέηεζε λεπξνρεκηθνχο δείθηεο επηπέδσλ 

γ-ακηλνβνπηπξηθνχ νμέσο θαη δξαζηεξηφηεηαο GABAεξγηθψλ λεπξψλσλ ζπλήγαγε 

επξήκαηα ρακειψλ δεηθηψλ επηπέδσλ-δξαζηεξηνηήησλ GABA ζε πξνκεησπηαίεο 

πεξηνρέο ζε δηπνιηθνχο αζζελείο (Volk, Sampson, Zhang, Edelson&Lewis,  2016).   

πλεπψο, ζηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή παξαηεξείηαη έλα κνηίβν ηάζεσλ 

απμεκέλεο γινπηακηλεξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζπλδπαζηηθά κε ηάζεηο κεησκέλεο 

GABAεξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο.     

 

2.1.7.  Νεπξνδηαβηβαζηηθά ζπζηήκαηα ζηελ δηπνιηθή  δηαηαξαρή 

Σν εξέζηζκα γηα ηελ κειέηε ησλ βηνγελψλ ακηλψλ (επηλεθξίλε, λνξεπηλεθξίλε, 

ζεξνηνλίλε, ληνπακίλε) ζε αζζελείο κε δηπνιηθή δηαηαξαρή πξνθιήζεθε απφ ηελ 

αλαθάιπςε απνηειεζκαηηθψλ θαξκαθνινγηθψλ ζεξαπεηψλ γηα ηελ θαηάζιηςε θαη ηε 

καλία. Σα  λεπξνδηαβηβαζηηθά ζπζηήκαηα βηνγελψλ ακηλψλ θαηαλέκνληαη εθηεηακέλα 

ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα θαη εκπιέθνληαη ζηε ξχζκηζε ηνπ χπλνπ, ηεο φξεμεο, 

ηεο δηέγεξζεο, ηεο ζεμνπαιηθήο ιεηηνπξγίαο, ηεο ελδνθξηληθήο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο ν θφβνο θαη ε νξγή. Ζ θιηληθή εηθφλα ηνπ 

δηπνιηθνχ αηφκνπ πεξηιακβάλεη δηαηαξαρή ηεο ζπκπεξηθνξάο, ησλ θηξθάδησλ 

ξπζκψλ, ηεο λεπξνθπζηνινγίαο ηνπ χπλνπ, θαζψο θαη ηεο λεπξνελδνθξηληθήο θαη 

βηνρεκηθήο ξχζκηζεο ζηνλ εγθέθαιν. Απηέο νη ζχλζεηεο θιηληθέο ζπκπησκαηηθέο 

εθδειψζεηο ηεο αζζέλεηαο αλακθηζβήηεηα πξνθαινχληαη απφ έλα δίθηπν 

δηαζπλδεδεκέλσλ νδψλ λεπξνδηαβηβαζηψλ. Σα ζπζηήκαηα κνλνακηλψλ 

λεπξνδηαβηβαζηψλ είλαη ηδαληθά ηνπνζεηεκέλα γηα ηε δηακεζνιάβεζε ηέηνησλ 

πεξίπινθσλ ζπκπεξηθνξηθψλ εθδειψζεσλ θαη έηζη αληηπξνζσπεχνπλ πηζαλψο 

ζπκπεξηθνξηθά, ελδνθξηληθά θαη θηξθαδηαλά ζπζηήκαηα παζνινγίαο πνπ απνηεινχλ 

ην ππεχζπλν λεπξσληθφ ππφζηξσκα γηα ηελ παζνθπζηνινγία ηεο δηπνιηθήο 

δηαηαξαρήο (Rush,  2003). 

 

2.1.7.1.Ννξαδξελεξγηθφ χζηεκα 

Σν λνξαδξελεξγηθφ-λνξεπηλεθξηληθφ ζχζηεκα ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα 

ζηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή παξνπζηάδεη, βάζεη εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, ζεκαληηθέο 

δηαηαξαρέο ζηελ δηπνιηθή πνπ εμεηδηθεχνληαη κάιηζηα αλάινγα κε ηελ 
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ζπλαηζζεκαηηθή θάζε ηεο αζζέλεηαο. Μεηαζαλάηηεο κειέηεο έρνπλ δείμεη απμεκέλν 

θχθιν θαη ππεξδξαζηεξηφηεηα λεπξνδηαβηβαζηή λνξεπηλεθξίλεο ζηηο θινηψδεηο θαη 

ζαιακηθέο πεξηνρέο ησλ ππνθεηκέλσλ κε δηπνιηθή δηαηαξαρή. In vivo κειέηεο έρνπλ 

βξεη επίζεο πςειφηεξα επίπεδα θαη δηαζεζηκφηεηα λνξεπηλεθξίλεο ζε δηπνιηθνχο 

καληαθνχο αζζελείο ηφζν ζε ζρέζε κε πγηή δείγκαηα φζν θαη ζε ζρέζε κε δηπνιηθνχο 

ζηελ θαηαζιηπηηθή θάζε ηεο αζζέλεηαο, αιιά θαη άιιν εξεπλεηηθφ πιηθφ έρεη 

επηδείμεη απμεκέλα επίπεδα λνξεπηλεθξίλεο ζην εγθεθαινλσηηαίν πγξφ καληαθψλ 

αζζελψλ (Rush, 2003). Πην πξφζθαην εξεπλεηηθφ πιηθφ έρεη επηδείμεη επίζεο 

ππεξδξαζηεξηφηεηα λεπξνδηαβηβαζηηθνχ λνξαδξελεξγηθνχ ζπζηήκαηνο ζε δηπνιηθνχο 

αζζελείο θαηά ηελ καληαθή θάζε ηεο αζζέλεηαο (Walderhaug, Varga,  SanPedro, 

Hu&Neumeister,  2011. VanEnkhuizen, Janowsky, Olivier, Minassian, Perry, Young, 

etal. 2015).  

Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαζιηπηηθή θάζε ηεο αζζέλεηαο κηα δεκνθηιήο ηάζε 

είλαη εξεπλεηηθά επξήκαηα πνπ αλαθέξνπλ κεηψζεηο επηπέδσλ θαη δξαζηεξηφηεηαο 

λνξεπηλεθξίλεο ζην πιάζκα αίκαηνο θαη ζην εγθεθαινλσηηαίν πγξφ ζε δηπνιηθνχο 

θαηεζιηκκέλνπο αζζελείο (Walderhaug, etal., 2011. Rush,   2003.vanEkhuizen, etal., 

2015). Χζηφζν ππάξρεη θαη άιιν εξεπλεηηθφ πιηθφ πνπ αλαθέξεη απμεκέλα επίπεδα 

θαη ππεξπαξαγσγή λνξεπηλεθξίλεο ζε θαηεζιηκκέλνπο δηπνιηθνχο αζζελείο ρσξίο 

θαξκαθεπηηθή αγσγή (Muneer, 2016).  

Πέξαλ ηεο δηαζεζηκφηεηαο λνξεπηλεθξίλεο ζην πιάζκα αίκαηνο ή ζην 

εγθεθαινλσηηαίν πγξφ, δηαηαξαρέο ζην λνξαδξελεξγηθφ ζχζηεκα λνξεπηλεθξίλεο πνπ 

αληαλαθινχλ δηαηαξαρέο θαη ζηα επίπεδα λεπξνδηαβηβαζηή λνξεπηλεθξίλεο έρνπλ 

βξεζεί θαη ζηνλ θχξην κεηαβνιίηε λνξεπηλεθξίλεο, ηελ 3-κεζνμπ-4-

πδξνμπθαηλπινγιπθφιε (MHPG). πγθεθξηκέλα, κεησκέλα επίπεδα MHPG ηφζν ζηα 

νχξα φζν θαη ζην εγθεθαινλσηηαίν πγξφ έρνπλ παξαηεξεζεί ζε δηπνιηθνχο 

θαηεζιηκκέλνπο αζζελείο ηφζν ζε ζρέζε κε πγηή δείγκαηα φζν θαη ζε ζρέζε κε 

αζζελείο κε κνλνπνιηθή θαηάζιηςε,  ελψ δηαρξνληθέο κειέηεο δείρλνπλ φηη ε έθθξηζε 

MHPG είλαη πςειφηεξε ζην εγθεθαινλσηηαίν πγξφ ζε καληαθνχο αζζελείο ζε 

ζχγθξηζε κε θαηαζιηπηηθνχο αζζελείο (Rush,  2003). πλεπψο θαη άιιν εξεπλεηηθφ 

πιηθφ ππέδεημε απμεκέλα επίπεδα MHPG ζην εγθεθαινλσηηαίν πγξφ, πιάζκα 

αίκαηνο θαη νχξα καληαθψλ αζζελψλ, ελψ αληίζεηα, κεησκέλα επίπεδα απηνχ ηνπ 

κεηαβνιίηε ζε δηπνιηθνχο θαηεζιηκκέλνπο αζζελείο. Χζηφζν ζπδεηήζεθε φηη ηα 

κεησκέλα επίπεδα MHPG ζηα νχξα ελδερνκέλσο παξαηεξνχληαη κφλν ζε δηπνιηθνχο 
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θαηεζιηκκέλνπο ηχπνπ Η αζζελείο θαη φρη ζε θαηεζιηκκέλνπο ηχπνπ ΗΗ αζζελείο 

(Walderhaug, etal., 2011). Μεησκέλα επίπεδα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κεηαβνιίηε MHPG 

ζην εγθεθαινλσηηαίν πγξφ έρνπλ βξεζεί θαη ζε άιιν εξεπλεηηθφ πιηθφ, απηήλ ηελ 

θνξά ζε δηπνιηθνχο θαηεζιηκκέλνπο αζζελείο κε απηνθηνληθφ ηδεαζκφ θαη 

απηνθηνληθέο ηάζεηο. Μάιηζηα, ηα κεησκέλα επίπεδα λνξαδξελεξγηθνχ κεηαβνιίηε 

MHPG ζπζρεηίζηεθαλ αξλεηηθά κε έληνλεο απηνθηνληθέο ηάζεηο θαη ηδεαζκφ θαζψο 

θαη ζπκπεξηθνξά έληνλεο επηζεηηθφηεηαο ζε δηπνιηθνχο θαηεζιηκκέλνπο αζζελείο θαη 

δηαηππψζεθε φηη ίζσο ν ρακειφο δείθηεο ησλ επηπέδσλ απηψλ ίζσο κπνξεί λα 

πξνβιέςεη ηελ πηζαλφηεηα απηνθηνληθήο πξνζπάζεηαο θαη ην θαηά πφζν ζα είλαη 

ζαλαηεθφξα ε φρη (Maletic, etal., 2014. Walderhaug,etal., 2011.  SherL, Carballo, 

Grunebaum, Burke, Zalsman,Huang, etal., 2006).  

Αιιεοκειέηεοέρνπλεπηθεληξσζείζηελδξαζηεξηφηεηαελφοβαζηθνχελδχκνπγηαη

ελβηνζχλζεζελνξεπηλεθξίλεο, ηελπδξνμπιάζεηεοηπξνζίλεο. Δρνπλ παξαηεξεζεί 

ππνδξαζηεξηφηεηεο πδξνμπιάζεο ηεο ηπξνζίλεο ζε ζπκπαζεηηθνχο λεπξψλεο ζε 

δηπνιηθνχο θαηαζιηπηηθνχο αζζελείο θαζψο θαη κεησκέλα επίπεδα αλαθχθιηζεο-

αλαπιήξσζεο λνξεπηλεθξίλεο ζε δηπνιηθνχο θαηεζιηκκέλνπο αζζελείο ζε ζχγθξηζε 

κε πγηέο δείγκα, ελδεηθηηθνί δείθηεο κεησκέλεο λνξαδξελεξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ζηελ δηπνιηθή θαηάζιηςε (Muneer,  2016). Καη άιιεο κειέηεο επίζεο έρνπλ 

παξαηεξήζεη ππνδξαζηεξηφηεηεο (κεησκέλεο αλνζναληηδξαζηηθφηεηεο) πδξνμπιάζεο 

ηεο ηπξνζίλεο ζε δηπνιηθνχο θαηεζιηκκέλνπο απηνθηνληθνχο ή κε αζζελείο, 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ αλαηνκηθή πεξηνρή ηνπ ππνκέιαλα ηφπνπ, εγθεθαιηθή πεξηνρή 

φπνπ ελππάξρεη ε πιεηνςεθία λνξαδξελεξγηθψλ λεπξψλσλ. Αμηνζεκείσην είλαη φηη 

ηέηνηεο ππνδξαζηεξηφηεηεο δελ παξαηεξήζεθαλ ζε κνλoπνιηθνχο θαηεζιηκκέλνπο 

απηνθηνληθνχο αζζελείο. Καζψο ηα επίπεδα αλνζναληηδξαζηηθφηεηαο πδξνμπιάζεο 

ηεο ηπξνζίλεο απνηεινχλ δείθηεο δξαζηεξηφηεηαο λνξαδξελεξγηθψλ λεπξψλσλ, 

ελδερνκέλσο απηφ λα αλαδεηθλχεη θαη κεησκελε λνξαδξελεξγηθή λεπξσληθή 

δξαζηεξηφηεηα. Αλακθίβνια, σζηφζν, απηέο νη έξεπλεο αλαδεηθλχνπλ φηη ππάξρεη 

ειιεηπήο ζχλζεζε θαη παξαγσγή λνξεπηλεθξίλεο ζηνπο λνξαδξελεξγηθνχο λεπξψλεο 

ππνκέιαλα ηφπνπ ζηελ δηπνιηθή θαηάζιηςε (Maletic, etal., 2014.  Walderhaug,etal., 

2011. Wiste, Arango,Ellis, Mann&Underwood,   2008).  

Άιια κνληέια πνπ έρνπλ κειεηήζεη ηελ ιεηηνπξγία ππνδνρέσλ 

λνξεπηλεθξίλεο αλαθέξνπλ ηάζεηο γηα αιιαγεο ζηελ επαηζζεζία ησλ α2- θαη β2-

αδξελεξγηθψλ ππνδνρέσλ ζε δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο. Έρνπλ δηεμαρζεί επίζεο 
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κειέηεο γελεηηθήο, πνπ δείρλνπλ φηη γνληδηαθνί πνιπκνξθηζκνί βηνζπλζεηηθψλ 

ελδχκσλ λνξεπηλεθξίλεο θαη πνιπκνξθηθέο κεηαβνιέο ελδχκσλ πνπ εκπιέθνληαη 

ζηνλ κεηαβνιηζκφ κνλνακηλψλ ζα κπνξνχζαλ ελδερνκέλσο λα πξνζδψζνπλ 

απμεκέλε επαηζζεζία θαη ηάζε γηα αλάπηπμε δηπνιηθήο ζπκπησκαηνινγίαο. Χζηφζν, 

αλ θαη απηά ηα επξήκαηα είλαη πνιιά ππνζρφκελα, πξέπεη λα αλαπαξαρζνχλ 

πεξαηηέξσ ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο ππννκάδεο δηπνιηθψλ αζζελψλ 

ζηνπο νπνίνπο παξνπζηάδνληαη απηέο νη αιινηψζεηο θαη δηαηαξαρέο (Rush,  2003). 

     2.1.7.2. εξνηνληλεξγηθφ ζχζηεκα 

Μεγάιν ζχλνιν δεδνκέλσλ εξεπλεηηθψλ κειεηψλ εγθεθαινλσηηαίνπ πγξνχ, 

κειεηψλ λεπξνελδνθξηληθήο πξφθιεζεο, κειεηψλ ζχλδεζεο κε ππνδνρέα ζεξνηνλίλεο 

θαη ζέζεο επαλαπξφζιεςεο, θαξκαθνινγηθψλ κειεηψλ θαη, πην πξφζθαηα, κειεηψλ 

εγθεθαιηθήο απεηθφληζεο, ππνζηεξίδνπλ ηνλ ξφιν ηεο ζεξνηνληλεξγηθήο 

λεπξνδηαβίβαζεο ζε κείδνλα θαηαζιηπηηθά επεηζφδηα θαη ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο 

δηπνιηθήο δηαηαξαρήο. Χζηφζν ηα επξήκαηα ζεξνηνληλεξγηθψλ δηαηαξαρψλ ζηελ 

δηπνιηθή δηαηαξαρή είλαη αξθεηά εηεξνγελή θαη αληηθξνπφκελα. Πην αλαιπηηθά, 

εξεπλεηηθφ πιηθφ έρεη εληνπίζεη απμεκέλα επίπεδα πξφζδεζεο θαη 

ππεξδξαζηεξηφηεηα πξσηείλεο κεηαθνξέα ζεξνηνλίλεο (5-HTT) (ππεχζπλνο γηα ηελ 

επαλαπξφζιεςε θαη ηελ αθαίξεζε  ζεξνηνλίλεο απν ηελ ζπλαπηηθή ζρηζκή) ζε 

πεξηνρέο ζαιάκνπ, ξαρηαίνπ πξφζζηνπ πξνζαγσγίνπ, έζσ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ θαη 

λήζνπ θαη ππνδξαζηεξίνηεηα (κεησκέλε πξφζδεζε) 5-HTT ζε ππξήλεο ξαθήο ηνπ 

εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο ζε δηπνιηθνχο θαηεζιηκκέλνπο αζζελείο ρσξίο θαξκαθεπηηθή 

αγσγή (Maletic, etal., 2014 . Cannon, Ichise, Fromm,Nugent, Rollis,Gandhi, etal., 

2006).  

       Αιιν εξεπλεηηθφ πιηθφ εληφπηζε κεησκέλεο πξνζδέζεηο θαη ππνδξαζηεξηφηεηεο 

κεηαθνξέα ζεξνηνλίλεο (5-ΖΣΣ) ζηελ ακπγδαιή, ζηνλ ηππφθακπν, ζηνλ ζάιακν, ζην 

θέιπθνο θαη ζηνλ πξφζζην θινηφ πξνζαγσγίνπ ζε δηπνιηθνχο θαηεζιηκκέλνπο 

αζζελείο ρσξίο θαξκαθεπηηθή αγσγή (Maletic, etal., 2014. Oquendo, Hastings,Huang, 

Simpson,Ogden, Hu, etal., 2007).  

      Αιιε κειέηε εληφπηζε αληίζεηα, απμεκέλε πξφζδεζε θαη ππεξδξαζηεξηφηεηα 

κεηαθνξέα 5-ΖΣΣ ζεξνηνλίλεο ζε πεξηνρέο κεζεγθεθάινπ θαηά ηελ καληαθή θαη 

κεηθηή θάζε ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο (Maletic, etal., 2014.Tolmunen, Joensuu, 

Saarinen,Mussalo,Ahola,Vanninen,  etal., 2004).  
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 Αδηακθηζβήηεηα ινηπφλ ν κεηαθνξέαο ζεξνηνλίλεο 5-ΖΣΣ πθίζηαηαη 

δηαηαξαρέο ζηελ δηπνιηθή θαηάζιηςε θαη ζηελ δηπνιηθή καλία (Walderhaug, etal., 

2011). Αλαθνξηθά, σζηφζν, κε ηελ θαηεχζπλζε απηψλ ησλ δηαηαξαρψλ, αλ θαη έρνπλ 

παξαηεξεζεί ηάζεηο γηα κεησκέλε δξαζηεξηφηεηα ζεξνηνληλεξγηθνχ κεηαθνξέα ζε 

δηπνιηθνχο θαηεζιηκκέλνπο, πεξαηηέξσ ζπλεπή εξεπλεηηθά επξήκαηα νθείινπλ λα 

αλεπξεζνχλ ψζηε λα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα (Walderhaug, 

etal., 2011).  

Γηαηαξαρέο ζεξνηνληλεξγηθνχ ζπζηήκαηνο έρνπλ παξαηεξεζεί θαη ζηνλ θχξην 

κεηαβνιίηε ζεξνηνλίλεο, ηνλ 5-πδξνμπηλδνινμηθφ νμχ (5-ΖΗΑΑ). Δξεπλεηηθφ πιηθφ 

έρεη αλαθέξεη κεησκέλα επίπεδα 5-πδξνμπτλδνινμεηθνχ νμένο (5-HIAA) ζην 

εγθεθαινλσηηαίν πγξφ ζε καληαθνχο δηπνιηθνχο αζζελείο θαη ζε θαηεζιηκκέλνπο, 

εηδηθά ζε θαηεζιηκκέλνπο αζζελείο, πνπ έρνπλ παξνξκεηηθέο ηάζεηο, επηζεηηθφηεηα 

θαη απηνθηνληθέο ηάζεηο, επξήκαηα πνπ  ελδερνκέλσο αλαδεηθλχνπλ κεησκέλν 

κεηαβνιηθφ ξπζκφ ζεξνηνλίλεο θαη κεησκέλε δξαζηεξηφηεηα ζεξνηνληλεξγηθνχ 

λεπξνδηαβηβαζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηφζν ζηελ θαηάζιηςε φζν θαη ζηελ καλία 

(Walderhaug, etal., 2011. Arango,Underwood&Mann,  2002).  

Χζηφζν, άιιν εξεπλεηηθφ πιηθφ έρεη βξεί δηαθνξεηηθά θαη αληηθξνπφκελα 

επξήκαηα ζρεηηθά κε ηα επίπεδα 5-ΖΗΑΑ ζηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο είηε απμήζεηο επηπέδσλ 5-ΖΗΑΑ, είηε ακεηάβιεηα επίπεδα 5-

ΖΗΑΑ κεηαμχ δηπνιηθψλ αζζελψλ θαη πγηψλ δεηγκάησλ, ηφζν ζηελ καλία φζν θαη 

ζηελ θαηάζιηςε, νδεγψληαο καο ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα επξήκαηα ζρεηηθά κε ηα 

επίπεδα 5-ΖΗΑΑ είλαη κεηαβιεηά θαη ζρεηηθά αζπλεπή ζηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή θαη 

έηζη ππάξρεη αλάγθε γηα πεξαηηέξσ θιηληθά θαη εξεπλεηηθά επξήκαηα (Walderhaug, 

etal., 2011. Haan, Jennings, Cuello, Nakata, Fujisawa, Chow.,etal., 1987).  Δπίζεο, 

εξεπλεηηθφ πιηθφ δελ έρεη βξεη δηαθνξέο ζηα επίπεδα ηνπ εγθεθαινλσηηαίνπ 5-ΖΗΑΑ 

κεηαμχ καληαθψλ θαη θαηαζιηπηηθψλ αζζελψλ, ζπλεπψο πξφθεηηαη γηα θνηλέο 

θαηεπζχλζεηο δηαηαξαρψλ αλεμαξηήησο ζπλαηζζεκαηηθήο θάζεο (Walderhaug, etal., 

2011. Haan, etal.,  1987). Αλαθνξηθά κε άιια επξήκαηα ζρεηηθά κε δηαηαξαγκέλν 

ζεξνηνληλεξγηθφ ζχζηεκα ζηελ δηπνιηθή, εξεπλεηηθφ πιηθφ έρεη αλαθέξεη 

ππνδξαζηεξηφηεηεο θαη κεησκέλα δπλακηθά πξνζδέζεο ζεξνηνληλεξγηθψλ ππνδνρέσλ 

5HT2a θαη 5HT2c ζε θινηηθέο πεξηνρέο ζε φινπο ηνπο εγθεθαιηθνχο ινβνχο 

δηπνιηθψλ καληαθψλ Η αζζελψλ ρσξίο θαξκαθεπηηθή αγσγή, ηδηαίηεξα ζην δεμί 

εκηζθαίξην (Walderhaug, etal., 2011. Yatham, Liddle, Erez, Kauer-Sant‟Anna, Lam, 

Imperial, etal.,  2010).  
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Αιιε κειέηε ηνκνγξαθίαο εθπνκπήο πνδηηξνλίσλ (ΡΔΣ) αλέθεξε επίζεο 

ππνδξαζηεξηφηεηεο θαη κεηψζεηο ηνπ δπλακηθνχ πξφζδεζεο ππνδνρέα 5ΖΣ1α ζηνλ 

ηππφθακπν θαη ζηελ ακπγδαιή δηπνιηθψλ θαηεζιηκκέλσλ αζζελψλ, ηδηαίηεξα ζε 

δηπνιηθνχο θαηαζιηπηηθνχο θαη ζε κνλνπνιηθνχο αζζελείο κε δηπνιηθνχο ζπγγελείο. 

Έλαο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε κείσζε ηνπ δπλακηθνχ δέζκεπζεο 

ππνδνρέα 5-ΖΣ1α θαηά ηελ δηπνιηθή θαηάζιηςε είλαη ε απμεκέλε έθθξηζε 

θνξηηδφιεο (πνπ φπσο είδακε παξαηεξείηαη επξέσο ζε δηπνιηθνχο αζζελείο), θαζψο ε 

έθθξαζε  mRNA ηνπ κεηαζπλαπηηθνπ ππνδνρέα 5ΖΣ1α βξίζθεηαη ππφ ηνλσηηθή 

αλαζηνιή κε δηέγεξζε ππνδνρέα θνξηηθνζηεξνεηδψλ ζε θάπνηεο πεξηνρέο ηνπ 

εγθεθάινπ (Casanovas, Vilaro, Mengod&Artigas, 1999).  

Χζηφζν, θαζφηη θαη εδψ ππάξρεη εξεπλεηηθφ πιηθφ κε αληηθξνπφκελα επξήκαηα 

απμεκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζεξνηνληλεξγηθψλ ππνδνρέσλ ζηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή, 

ζπκπεξαίλεηαη φηη αζθαιή ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ παζνινγία 

ζεξνηνληλεξγηθψλ ππνδνρέσλ δελ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ θαη πεξαηηέξσ έξεπλεο 

νθείινπλ λα δηελεξγεζνχλ. Αλακθίβνια φκσο παξαηεξείηαη δηαηαξαγκέλε 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ησλ ζεξνηνληλεξγηθψλ ππνδνρέσλ ζηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή  

(Valderhaug, etal., 2011). Δπηπξφζζεηα, εξεπλεηηθφ πιηθφ έρεη επηζεκάλεη θαη 

κεησκέλε δξαζηεξηφηεηα (κεησκέλε αλνζναληηδξαζηηθφηεηα) πδξνμπιάζεο ηεο 

ηξππηνθάλεο, βαζηθνχ βηνζπλζεηηθνχ ελδχκνπ ζεξνηνλίλεο, ζε δηπνιηθνχο 

θαηεζιηκκέλνπο αζζελείο κε απηνθηνληθέο ηάζεηο, ζηελ πεξηνρή ηνπ ππνκέιαλα 

ηφπνπ, ππνδεηθλχνληαο ζπλεπψο κε άιιεο έξεπλεο κεησκέλε ζεξνηνληλεξγηθή 

λεπξνδηαβίβαζε ζηελ δηπνιηθή θαηάζιηςε (Wiste, etal., 2008).  

 

     2.1.7.3. Νηνπακηλεξγηθφ ζχζηεκα 

 

Δξεπλεηηθφ πιηθφ ππνγξακκίδεη θαη ηνλ ξφιν ηνπ ζπζηήκαηνο ληνπακίλεο θαη 

ληνπακηλεξγηθήο λεπξνδηαβίβαζεο (DA) ζηηο δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο. Δλα 

δεκνθηιέο εχξεκα αλαθνξηθά κε ηελ παζνινγία ληνπακηλεξγηθήο λεπξνδηαβίβαζεο 

είλαη ηα επξήκαηα δηαηαξαρψλ ζην βαζηθφ κεηαβνιίηε ληνπακίλεο, ην νκνβαληιηθφ 

νμχ (HVA). πγθεθξηκέλα, έρνπλ παξαηεξεζεί κεησκέλα επίπεδα θαη κεησκέλεο 

ζπγθεληξψζεηο HVA ζην εγθεθαινλσηηαίν πγξφ δηπνιηθψλ θαηεζιηκκέλσλ αζζελψλ, 

εηδηθά ζε δηπνιηθνχο θαηεζιηκκέλνπο κε έληνλεο ςπρνθηλεηηθέο θαζπζηεξήζεηο 
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(Walderhaug, etal., 2011. Goodwin&Jamison, 2007 ). Καη άιιν εξεπλεηηθφ πιηθφ 

ππνζηεξίδεη πσο απφ ηα ηζρπξφηεξα θαη πην ζηαζεξά εχξεκαηα θιηληθψλ κειεηψλ πνπ 

κειεηνχλ ηα ληνπακηλεξγηθά ζπζηήκαηα ζηελ κνλνπνιηθή θαη δηπνιηθή θαηάζιηςε 

είλαη ην εχξεκα πεξί κείσζεο νκνβαληιηθνχ νμένο ζην εγθεθαινλσηηαίν πγξφ 

(Chang, Yeh, Chiu, Chen, Huang, Yang, etal., 2010). 

Αληίζεηα ζηελ καληαθή θάζε ηεο δηαηαξαρήο, παξαηεξνχληαη απμεκέλα 

επίπεδα HVA ζην εγθεθαινλσηηαίν πγξφ (vanEkhuizen, etal., 2015). Αιιεο κειέηεο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ζηελ καληαθή θάζε ηεο αζζέλεηαο παξαηεξνχληαη  ληνπακηλεξγηθέο 

ππεξδξαζηεξηφηεηεο. Απηέο νη ππεξδξαζηεξηφηεηεο ληνπακηλεξγηθνχ ζπζηήκαηνο 

νδεγνχλ θαη επηζπεχδνπλ ηηο δηαηαξαρέο, ηελ απνξχζκηζε θαη ηελ ππνδξαζηεξηφηεηα 

ληνπακηλεξγηθψλ ππνδνρέσλ, νδεγψληαο ζηελ θιηληθή εηθφλα ηεο δηπνιηθήο 

θαηάζιηςεο (Maletic, etal., 2014. Berk, Dodd, Kauer-Sant‟anna, Malhi, Bourin, 

Kapczinski, etal., 2007).   

Αλαθνξηθά κε ηνπο ληνπακηλεξγηθνχο ππνδνρείο, εξεπλεηηθφ πιηθφ 

αλαδεηθλχεη δηαηαξαρέο ζε απηνχο ζην πιαίζην ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο. 

πγθεθξηκέλα, έρνπλ παξαηεξεζεί κεησκέλα δπλακηθά πξφζδεζεο 

(ππνδξαζηεξηφηεηεο) ζηνπο D1 ληνπακηλεξγηθνχο ππνδνρείο ζε πεξηνρέο 

πξνκεησπηαίνπ θινηνχ ζε δηπνιηθνχο θαηεζιηκκέλνπο θαη επζπκηθνχο αζζελείο κε 

ςπρσηηθνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπο θαη δηπνιηθνχο αζζελείο ρσξίο θαξκαθεπηηθή 

αγσγή (Walderhaug, etal., 2011. Gonul, Coburn&Kula,  2009).   

 Αληίζεηα, εξεπλεηηθφ πιηθφ έρεη βξεη κεησκέλα επίπεδα (κεησκέλε 

δηαζεζηκφηεηα) D1 ληνπακηλεξγηθψλ ππνδνρέσλ ζε πεξηνρέο πξνκεησπηαίνπ θινηνχ 

ζε δηπνιηθνχο αζζελείο ζε καληαθέο θάζεηο ηεο αζζέλεηαο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ, 

ζχκθσλα κε ην εξεπλεηηθφ πιηθφ, απμεκέλε δηαζεζηκφηεηα ληνπακίλεο ζηελ ζχλαςε, 

θαη άξα θαηάζηαζε απμεκέλεο ληνπακηλεξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε δηπνιηθνχο 

καληαθνχο αζζελείο, ελψ ζπλεπψο  κεησκέλε ληνπακηλεξγηθή δξαζηεξηφηεηα 

ππνζηεξίδεηαη ζηελ θαηάζιηπηηθή θάζε ηεο δηαηαξαρήο (vanEkhuizen, etal., 2015). 

Πέξαλ ησλ ληνπακηλεξγηθψλ ππνδνρέσλ, δηαηαξαρέο έρνπλ βξεζεί θαη ζηνλ 

ληνπακηλεξγηθφ κεηαθνξέα (DAT). Δξεπλεηηθφ πιηθφ έρεη αλαδείμεη 

ππεξδξαζηεξηφηεηεο θαη απμεκέλα δπλακηθά πξφζδεζεο ληνπακηλεξγηθνχ κεηαθνξέα 

ζην ξαβδσηφ ζψκα επζπκηθψλ θαη θαηεζιηκκέλσλ δηπνιηθψλ αζζελψλ (Chang, etal., 

2010. vanEkhuizen, etal., 2015. Amsterdam&Newberg, 2007). Καζφηη νη ιεηηνπξγίεο 

ηνπ DAT, απνηεινχλ βαζηθφ κεραληζκφ γηα ηελ επαλαπξφζιεςε ληνπακίλεο απν ηελ 

ζπλαπηηθή ζρηζκή ζηνλ πξνζπλαπηηθφ λεπξψλα, απμεκέλα επίπεδα απηνχ νδεγνχλ 
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αληίζηνηρα ζε απμεκέλε επαλαπξφζιεςε ληνπακίλεο ζηελ επζπκηθή θαη 

θαηαζιηπηηθή θάζε ηεο δηπνιηθήο θαη άξα ζε κεησκέλε ληνπακηλεξγηθή 

δξαζηεξηφηεηα-δηαζεζηκφηεηα ζε απηέο ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θάζεηο. πλεπψο, 

επξήκαηα πεξί απμεκέλεο ληνπακηλεξγηθήο θαηάζηαζεο-δηαζεζηκφηεηαο έρνπλ βξεζεί 

ζηελ καληαθή θάζε θαη αληίζεηα κεησκέλεο ληνπακηλεξγηθήο θαηάζηαζε-

δηαζεζηκφηεηαο ζηελ θαηαζιηπηηθή θαη επζπκηθή θάζε ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο. 

Χζηφζν, θαζφηη θαη εδψ ππάξρνπλ πνιιά αληηθξνπφκελα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, πνπ 

ππνζηεξίδνπλ είηε ππνδξαζηεξηφηεηεο (κεησκέλα δπλακηθά πξφζδεζεο) D1 

ππνδνρέσλ ζε καληαθέο θάζεηο ηεο αζζέλεηαο, είηε ππνδξαζηεξηφηεηεο DAT ζε 

δηπνιηθνχο θαηεζιηκκέλνπο θαη επζπκηθνχο δηπνιηθνχο αζζελείο, απαξαίηεηε είλαη ε 

αλάγθε γηα πεξαηηέξσ εξεπλεηηθφ πιηθφ πνπ ζα νδεγήζεη ζε αζθαιέζηεξα θαη πην 

ζπλεπή επξήκαηα. Απηφ,  θαζφηη  αθφκα δελ έρνπλ βξεζεί θαζνξηζηηθά , άκεζα θαη 

ζπλεπή επξήκαηα πνπ λα ζπζρεηίδνπλ ηφζν ηηο ληνπακηλεξγηθέο δηαηαξαρέο κε ηελ 

δηπνιηθή αζζέλεηα γεληθά,  φζν θαη κε ηηο επηκέξνπο ζπλαηζζεκαηηθέο θάζεηο 

(Maletic, etal., 2014. Walderhaug,etal., 2011). 

 Έλα πξνθιηληθφ κνληέιν εκπιέθεη ηνλ ξφιν ηνπ ληνπακηλεξγηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζην λεπξσληθφ θχθισκα ηεο αληακνηβήο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο 

θηλήηξσλ. Ζ απψιεηα θηλήηξσλ είλαη έλα απφ ηα θεληξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

δηπνιηθήο θαηάζιηςεο θαη κάιηζηα αθφκα, είλαη έλα απφ ηα θαζνξηζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο κειαγρνιίαο. Έηζη, νη ειιείςεηο θαη ππνδξαζηηθφηεηεο 

ληνπακηλεξγηθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ δηπνιηθή θαηάζιηςε απνηεινχλ πξσηαξρηθφ 

ππνςήθην ζχζηεκα ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο δηπνιηθήο θαηάζιηςεο θαη ζηα 

ζπγθεθξηκέλα θιηληθά ζπκπηψκαηα (Chang, etal., 2010). Παξάιιεια,εξεπλεηηθφ 

πιηθφ εκπιέθεη ην ππεξδξαζηήξην θαη δηεγεξκέλν ληνπακηλεξγηθφ ζχζηεκα ζε 

καληαθνχο αζζελείο κε ηελ θιηληθή εηθφλα ηεο ζπκπεξηθνξηθήο ππεξδξαζηεξηφηεηαο 

πνπ παξαηεξείηαη ζε ζνβαξά ζηάδηα καλίαο ζηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή (Walderhaug, 

etal., 2011).  

 

     2.1.7.4.Υνιηλεξγηθφ ζχζηεκα 

Σέινο, πνιιά απφ ηα ζηνηρεία πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

ρνιηλεξγηθνχ ζπζηήκαηνο ζε δηαηαξαρέο δηάζεζεο πξνέξρνληαη απφ λεπξνρεκηθέο, 



68 
 

ζπκπεξηθνξηθέο θαη θπζηνινγηθέο κειέηεο ζε απφθξηζε θαξκαθνινγηθψλ ρεηξηζκψλ 

θαη θαξκαθνινγηθψλ ιήςεσλ. Δξεπλεηηθφ πιηθφ αλέδεημε δηαηαξαγκέλα επίπεδα 

αθεηπινρνιίλεο ζε εξπζξά αηκνζθαίξηα νδεγψληαο ηνπο εξεπλεηέο λα ππνζέζνπλ φηη 

θάπνηα αληζνξξνπία κεηαμχ θαηερνιακηλεξγηθψλ θαη ρνιηλεξγηθψλ 

λεπξνδηαβηβαζηηθψλ ζπζηεκάησλ εκπιέθεηαη ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο δηπνιηθήο 

δηαηαξαρήο. Ζ ππφζεζε ρνιηλεξγηθήο-κνλνακηλεξγηθήο ηζνξξνπίαο ππνζηεξίδεη φηη 

κεησκέλε ρνιηλεξγηθή λεπξνδηαβηβαζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε ζρέζε κε απμεκέλε 

κνλνακηλεξγηθή δξαζηεξηφηεηα (ληνπακίλε θαη λνξεπηλεθξίλε) ραξαθηεξίδεη ηελ 

καληαθή θάζε ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο, ελψ αληίζεηα απμεκέλε ρνιηλεξγηθή 

λεπξνδηαβίβαζε ζε ζρέζε κε κεησκέλε κνλνακηλεξγηθή λεπξνδηαβίβαζε (ληνπακίλε 

θαη λνξεπηλεθξίλε) ραξαθηεξίδεη ηελ θαηαζιηπηηθή θάζε ηεο δηαηαξαρήο 

(Walderhaug, etal., 2011. Bunney&Garland,1982). 

 Απηή ε ππφζεζε ππνζηεξίδεηαη θαη απφ άιιν εξεπλεηηθφ πιηθφ πνπ 

αλαδεηθλχεη απμεκέλε ρνιηλεξγηθή λεπξνδηαβηβαζηηθή δξαζηεξηφηεηα σο 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηπνιηθήο θαηάζιηςεο θαη απμεκέλε θαηερνιακηλεξγηθή 

δξαζηεξηφηεηα (ληνπακηλεξγηθή θαη λνξαδξελεξγηθή) σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

καληαθήο θάζεο (vanEkhuizen, etal., 2015) θαη κεηψζεηο ρνιηλεξγηθνχ ηφλνπ θαηά 

ηελ δηάξθεηα καληαθψλ θάζεσλ (Manji, Quiroz, Payne, Singh, Lopes, Viegas, etal., 

2003).  

Δξεπλεηηθά επξήκαηα έρνπλ επηδείμεη δηαηαξαρέο ζε ρνιηλεξγηθνχο 

ηνλνηξνπηθνχο ληθνηηληθνχο ππνδνρείο θαη κεηαβνινηξνπηθνχο κνπζθαξηληθνχο 

αθεηπινρνιηληθνχο ππνδνρείο ζηελ δηπνιηθή θαηάζιηςε. πγθεθξηκέλα, 

παξαηεξήζεθαλ invivo κεησκέλα επίπεδα θαη δηαζεζηκφηεηα β2 ληθνηηληθψλ  

αθεηπινρνιηληθψλ ππνδνρέσλ ζε πιήζνο αλαηνκηθψλ εγθεθαιηθψλ πεξηνρψλ 

(κεησπίαηα-βξεγκαηηθά-θξνηαθηθά θινηηθά ηκήκαηα, πξφζζην θινηφ πξνζαγσγίνπ, 

ηππφθακπν, ακπγδαιή, ζάιακν, ξαβδσηφ ζψκα) ζε δηπνιηθνχο θαηεζιηκκέλνπο 

αζζελείο ηφζν ζε ζρέζε κε επζπκηθνχο αζζελείο φζν θαη ζε ζρέζε κε νκάδα ειέγρνπ, 

σζηφζν επηδείρζεθε φηη απηή ε επίδξαζε δελ ήηαλ παξά αληηζηαζκηζηηθή αληίδξαζε 

ληθνηηληθψλ ππνδνρέσλ ζηελ ππεξβνιηθά πςειή δηαζεζηκφηεηα αθεηπινρνιίλεο. 

Καηφπηλ ζεξαπείαο θαη απφζπξζεο πεξίζζεησλ επηπέδσλ αθεηπινρνιίλεο ζηνπο 

δηπνιηθνχο θαηεζιηκκέλνπο παξαηεξήζεθαλ θπζηνινγηθά θαη ίδηα επίπεδα β2 

ληθνηηληθψλ ππνδνρέσλ ζηνπο θαηεζιηκκέλνπο αζζελείο κε ηνπο επζπκηθνχο αζζελείο 

θαη ην πγηέο δείγκα, νδεγψληαο ηνπο εξεπλεηέο λα ζπκπεξάλνπλ πσο ε απμεκέλε 

ελδνγελή δηαζεζηκφηεηα-ππεξδξαζηεξηφηεηα αθεηπινρνιίλεο νδήγεζε ζηελ κείσζε 
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ληθνηηληθψλ ππνδνρέσλ ζηνπο δηπνιηθνχο θαηεζιηκκέλνπο αζζελείο 

(vanEkhuizen,etal., 2015. Hannestad, Cosgrove, DellaGioia, Perkins, Bois, 

Bhagwagar, etal.,  2013). Αληίζηνηρα, κεηαζαλάηηα κειέηε βξήθε κεησκέλα δπλακηθά 

πξφζδεζεο (ππνδξαζηεξηφηεηεο) ζηνπο κνπζθαξηληθνχο αθεηπινρνιηληθνχο 

ππνδνρείο Μ2 θαη Μ3 ζε κεησπηαίεο πεξηνρέο δηπνιηθψλ θαηεζιηκκέλσλ αζζελψλ θαη 

νη εξεπλεηέο ζπλήγαγαλ φηη, ελδερνκέλσο, νη ιεηηνπξγηθέο απηέο δηαηαξαρέο ζηνπο 

κνπζθαξηληθνχο ππνδνρείο πξνέθπςαλ σο αληηδξαζηηθνί αληηζηαζκηζηηθνί 

κεραληζκνί ζηα πςειά επίπεδα-δηαζεζηκφηεηα αθεηπινρνιίλεο θαη ζηελ ρξφληα 

ππεξρνιηλεξγηθή θαηάζηαζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αλαηνκηθψλ πεξηνρψλ ζηνπο 

δηπνιηθνχο αζζελείο (vanEkhuizen, etal., 2015. Gibbons,Scarr, Mclean, 

Sundram&Dean,   2009). 

 Δπίζεο, πιηθφ απν θαξκαθνινγηθέο έξεπλεο, ππέδεημε φηη ε ρνξήγεζε 

κνπζθαξηληθψλ αγσληζηψλ πνπ νδεγνχλ ζε δηέγεξζε κνπζθαξηληθψλ 

αθεηπινρνιηλεξγηθψλ ππνδνρέσλ (πηζαλφηαηα Μ4 κνπζθαξηληθψλ ππνδνρέσλ) 

νδεγνχλ ζε αληηκαληαθέο επηδξάζεηο θαη αληίζεηα ε ρνξήγεζε κνπζθαξηληθψλ 

αληαγσληζηψλ, φπσο ε ζθνπνιακίλε, νδεγνχλ ζε κείσζε θαηαζιηπηηθψλ 

ζπκπησκάησλ, αλαδεηθλχνληαο θαη ππνζηεξίδνληαο ηελ πςειή ζπζρέηηζε πςειήο 

δηαζεζηκφηεηαο-ππεξδξαζηεξηφηεηαο αθεηπινρνιίλεο θαη αθεηπινρνιηληθψλ 

ππνδνρέσλ κε θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα θαη δηπνιηθή θαηάζιηςε (Walderhaug, etal., 

2011. vanEkhuizen, etal., 2015).  

Παξάιιεια, νη δξάζεηο αλαζηνιέσλ αθεηπινρνιηλεζηεξάζεο ζε δηπνιηθνχο 

αζζελείο παξέρνπλ επίζεο ελδείμεηο γηα απμεκέλε ρνιηλεξγηθή δηαζεζηκφηεηα θαη 

λεπξνδηαβίβαζε ζηελ δηπνιηθή θαηάζιηςε. Ζ αθεηπινρνιηλεζηεξάζε (AchE) 

απνηειεί κεηαβνιηθφ έλδπκν αθεηπινρνιίλεο ζηελ ζπλαπηηθή ζρηζκή. Δξεπλεηηθφ 

πιηθφ έρεη επηδείμεη φηη ρνξεγψληαο ζε δηπνιηθνχο θαηεζιηκκέλνπο αζζελείο 

θπζνζηηγκίλε ελδνθιέβηα, έλαλ αληαγσληζηή αθεηπινρνιηλεζηεξάζεο (πνπ ζπλεπψο 

παξεκπνδίδεη ηελ δξάζε αθεηπινρνιηλεζηεξάζεο θαη άξα παξεκπνδηδεη ηνλ 

κεηαβνιηζκφ θαη ηελ δηάζπαζε αθεηπινρνιίλεο ζηελ ζπλαπηηθή ζρηζκή),  νδήγεζε 

ζε αληηκαληαθά απνηειέζκαηα θαη ζε κεηαζηξνθή ησλ καληαθψλ ζπκπησκάησλ 

αζζελψλ ζε θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα (Walderhaug, etal., 2011. Bymaster&Felder,  

2002).  

 Δπίζεο, ε ρνξήγεζε θπζνζηηγκίλεο ζε δηπνιηθνχο επζπκηθνχο αζζελείο έρεη 

επηδεηρζεί φηη επηζπεχδεη ηελ κεηαζηξνθή ηνπο ζηελ θαηαζιηπηηθή θάζε 

(Walderhaug, etal., 2011. Oppenheim, Ebstein&Belmaker,  1979).   
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πλεπψο, δηαθαίλεηαη φηη απμεκέλε δηαζεζηκφηεηα αθεηπινρνιίλεο θαη 

παξεκπφδηζε κεηαβνιηθήο δξαζηεξηφηεηαο αθεηπινρνιηλεζηεξάζεο νδεγεί ζε 

θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα θαη ζε θαηαζιηπηηθή δηπνιηθή θάζε.  

 πκπεξαζκαηηθά, βιέπνπκε φηη δηαθνξεηηθέο λεπξνδηαβηβαζηηθέο δηαηαξαρέο, 

νξηνζεηνχλ δηαθνξεηηθέο θάζεηο δηάζεζεο ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο. Ζ καλία 

ζπλδέεηαη κε απμεκέλε δηαζεζηκφηεηα θαη ππεξδξαζηεξηφηεηα θαηερνιακηλψλ 

(ληνπακηλεξγηθνχ θαη λνξεπηλεθξηληθνχ ζπζηήκαηνο) θαη παξάιιεια κεησκέλε 

δηαζεζηκφηεηα θαη δξαζηεξηφηεηα ρνιηλεξγηθνχ ζπζηήκαηνο, θαη ε θαηάζιηςε 

ζρεηίδεηαη αληίζεηα κε κεησκέλε δηαζεζηκφηεηα θαη ππνδξαζηεξηφηεηα 

θαηερνιακηλψλ (ληνπακηλεξγηθνχ θαη λνξεπηλεθξηληθνχ ζπζηήκαηνο) θαη παξάιιεια 

απμεκέλε δηαζεζηκφηεηα θαη ππεξδξαζηεξηφηεηα ρνιηλεξγηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Αλαθνξηθά κε ην ζεξνηνληλεξγηθφ λεπξνδηαβηβαζηηθφ ζχζηεκα, δηαθαίλεηαη φηη 

ππάξρεη κηα ζηαζεξή κείσζε δηαζεζηκφηεηαο θαη δξαζηεξηφηεηαο ζεξνηνληλεξγηθνχ 

ζπζηήκαηνο, αλεμαξηήησο θάζεο δηάζεζεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3. ΓΔΝΔΣΙΚΗ ΣΗ ΓΙΠΟΛΙΚΗ 

ΓΙΑΣΑΡΑΥΗ 
 

3.1. Δηζαγσγηθά ζηνηρεία 

 

Ζ δηπνιηθή δηαηαξαρή είλαη κηα πνιχπινθε γελεηηθή δηαηαξαρή, αιιά νη 

βαζηθνί ιφγνη θαη εξείζκαηα εκθάληζεο απηήο ηεο δηαηαξαρήο δελ έρνπλ αθφκα 

αλαθαιπθζεί κε απφιπηε ζηγνπξηά θαη αθξίβεηα.  Πνιινί εξεπλεηέο ππνζέηνπλ φηη νη 

θνηλέο γελεηηθέο παξαιιαγέο-κεηαιιάμεηο θέξνπλ θάπνην θίλδπλν θαη νδεγνχλ ζε 

ηάζεηο γηα ηελ εθδήισζε ηεο λφζνπ. Ζ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα έρεη θαηαθέξεη λα 

απνδείμεη θάπνηεο ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ θάπνησλ γελεηηθψλ 

πνιπκνξθηζκψλ λνπθιενηηδίσλ (SingleNucleotidePolymorphisms-SNPs) θαη ηεο 

εκθάληζεο θαη θιηληθήο εθδήισζεο ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο, ελψ κέρξη ζήκεξα, 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αξθεηέο πξνζπάζεηεο γηα ηε κεηάθξαζε θαη αλαπαξαγσγή 

απηψλ ησλ επξεκάησλ ζηελ θιηληθή πξαθηηθή, ηε γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή θαη ηηο 

πξνγλσζηηθέο εμεηάζεηο.  Χζηφζν, νξηζκέλνη εηδηθνί παξακέλνπλ αθφκα ακθίβνινη 

γηα ηελ εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία απηψλ ησλ ζπζρεηίζεσλ.  Δμάιινπ, ηα ζπλήζε θαη 

δηαδνκέλα επξήκαηα γελεηηθψλ παξαιιαγψλ ζηελ δηπνιηθή εμεγνχλ κφλν έλα πνιχ 

κηθξφ πνζνζηφ ηνπ γελεηηθνχ θηλδχλνπ θαη νη ιεηηνπξγηθέο ζπλέπεηεο θαη πξνεθηάζεηο 

ησλ αλαθαιπκκέλσλ επξεκάησλ SNPs ζην δηπνιηθφ άηνκν είλαη αθφκα αζαθείο 

(Healy, 2011). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζε πιεζπζκηαθέο βάζεηο 

γνληδησκάησλ ζην πιαίζην ησλ ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ έρνπλ αλαθαιχςεη ζπάληεο 

δνκηθέο παξαιιαγέο, δηαηαξαρέο θαη κεηαιιάμεηο ζηα γνλίδηα, νη νπνίεο ήηαλ 

πξνεγνπκέλσο γλσζηφ φηη πξνθαινχλ γελεηηθά ζχλδξνκα θαη κνλνγνληδηαθέο 

δηαηαξαρέο (κεληειηαλά ζχλδξνκα). ε πνιιά κεληειηαλά ζχλδξνκα, ραξαθηεξηζηηθά 

είλαη κεηαμχ άιισλ ζπκπησκάησλ θαη ηα ςπρηαηξηθά ζπκπηψκαηα πνπ 

παξαηεξνχληαη ζε δεκνθηιείο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο. Αλ θαη απηέο νη δηαηαξαρέο 
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θαη ηα ζπκπηψκαηα δελ ηαηξηάδνπλ κε  απηά πνπ πεξηγξάθνληαη ζε θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή, ζπρλά εκθαλίδνληαη κε εηδηθά ςπρηαηξηθά 

ζπκπηψκαηα πνπ δηαπεξλνχλ ηα δηαγλσζηηθά φξηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο ςπρηαηξηθήο 

δηαηαξαρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαλνεηηθήο αλαπεξίαο, ησλ αλσκαιηψλ 

ζπκπεξηθνξάο, ησλ δηαηαξαρψλ δηάζεζεο, ησλ δηαηαξαρψλ άγρνπο, ηεο έιιεηςεο 

πξνζνρήο, ηνπ ειιείκκαηνο ειέγρνπ παικψλ θαη ηεο ςχρσζεο (Mendlewicz&Rainer, 

1977). 

Παξφιν πνπ ν έιεγρνο θαη ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα γηα ηηο ρξσκνζσκηθέο 

δηαηαξαρέο θαη ηηο κνλνγνληδηαθέο κεληειηαλέο δηαηαξαρέο είλαη θαιά εδξαησκέλα, ν 

έιεγρνο θαη ε βηβιηνγξαθία γηα ηηο θνηλέο γνληδηαθέο θαη γελεηηθέο παξαιιαγέο 

εμαθνινπζνχλ λα είλαη ακθηζβεηνχκελα θαη αληηθξνπφκελα. Ζ ηππνπνηεκέλε έλλνηα 

ησλ θιηληθψλ δνθηκαζηψλ γελεηηθήο ζεκαζίαο πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηξία επξεία 

θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή λέσλ γελεηηθψλ 

εμεηάζεσλ: αλαιπηηθή εγθπξφηεηα, θιηληθή εγθπξφηεηα θαη θιηληθή ρξεζηκφηεηα. 

Απηά ηα θξηηήξηα δελ πιεξνχληαη γηα ηηο θνηλέο γνληδηαθέο θαη γελεηηθέο παξαιιαγέο 

ζηηο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο (Nurnberger&Forund, 2000). 

Ζ θιεξνλνκηθφηεηα ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο κε βάζε ηα πνζνζηά ζχγθξηζεο 

γηα ηε δηπνιηθή δηαηαξαρή ζε δίδπκεο κειέηεο έρεη εθηηκεζεί φηη θπκαίλεηαη κεηαμχ 

60% θαη 80% .Έρνπλ πξνηαζεί ειαθξψο ρακειφηεξεο εθηηκήζεηο γελεηηθνχ θηλδχλνπ 

θαη θιεξνλνκηθφηεηαο κε βάζε νηθνγελεηαθέο κειέηεο θαη κεγάιεο πιεζπζκηαθέο 

νκάδεο. Παξφιν πνπ ηα ζηνηρεία γηα ηνπο γελεηηθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ είλαη 

πεηζηηθά, νη πεξηζζφηεξνη θιηληθνί γηαηξνί ζπκθσλνχλ φηη έλα ζεηηθφ νηθνγελεηαθφ 

ηζηνξηθφ δηπνιηθήο δηαηαξαρήο δελ είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνιχ ζπλεζηζκέλν 

ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε. 

Πξάγκαηη, είλαη αξθεηά ζπάλην λα βξεζνχλ νηθνγέλεηεο ζηηο νπνίεο ε δηπνιηθή 

δηαηαξαρή επεξεάδεη πνιιαπιά κέιε ζε αξθεηέο γεληέο, φπσο ζα πεξίκελε θαλείο ζε 

κηα πεξίπησζε κνλνγνληδηαθήο κεληειηαλήο δηαηαξαρήο. Πνιινί αζζελείο απνηεινχλ 

κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο θαη εθηφο απφ ηνπο γελεηηθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ, νη κε 

γελεηηθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ κπνξεί λα ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ εθδήισζε ηεο 

δηπνιηθήο δηαηαξαρήο, φπσο ε εμάξηεζε απφ ην αιθνφι θαη ηα λαξθσηηθά ή ε 

ζσκαηηθή θαη ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε. Έρεη θαζηεξσζεί φηη νη πεξηβαιινληηθνί θαη 

θνηλσληθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζρηδνθξέλεηα 
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θαη κηα παξφκνηα εηθφλα κπνξεί λα δηακνξθσζεί θαη ζηε δηπνιηθή δηαηαξαρή 

((Nurnberger, etal., 2000). 

Δθηφο απφ ηηο θιεξνλνκηθέο γνληδηαθέο παξαιιαγέο, πξφζθαηεο ελδείμεηο 

ππνζηεξίδνπλ ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ησλ κεηαβνιψλ θαη δηαηαξαρψλ κεηαιιαθηηθψλ 

βιαβψλ ζηηο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο. Οη εηδηθνί ζην πεδίν απηφ ζπκθσλνχλ φηη ε 

επαηζζεζία ζηε δηπνιηθή δηαηαξαρή επεξεάδεηαη πηζαλφηαηα απφ πνιινχο γελεηηθνχο 

παξάγνληεο θηλδχλνπ κε κηθξή έσο κέηξηα επίδξαζε. Μπνξνχλ επίζεο λα 

δηαδξακαηίζνπλ θάπνην ξφιν νη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ζπγθεθξηκέλνπο νηθνγελεηαθνχο παξάγνληεο. Σα απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ 

ζπζρέηηζεο κε γνληδηψκαηα ππνζηήξημαλ απηφ ην πνιππξηζκαηηθφ κνληέιν ηεο 

λφζνπ. (Nurnberger, etal., 2000). 

 

3.2. Γελεηηθέο πζρεηίζεηο 

 

Καηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, πνιιέο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο έρνπλ 

επηθεληξσζεί ζε κειέηεο γελεηηθήο ζπζρέηηζεο, νη νπνίεο εμεηάδνπλ εάλ θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλα αιιειφκνξθα γνλίδηα είλαη πεξηζζφηεξν ζπλεζηζκέλα θαη δηαδεδνκέλα 

ζηα άηνκα πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί απφ δηάθνξεο δηαηαξαρέο ζπγθξηηηθά κε ηηο 

αληίζηνηρεο νκάδεο ειέγρνπ (κειέηεο ειέγρνπ πεξηπηψζεσλ), ή εάλ ζπγθεθξηκέλεο 

γνληδηαθέο παξαιιαγέο, γνληδηαθέο κεηαιιάμεηο ε κνλνλνπθιενηηδηθνί 

πνιπκνξθηζκνί κεηαδίδνληαη απφ γνλείο ζε πξνζβεβιεκέλα άηνκα ζπρλφηεξα απφ ην 

αλακελφκελν (νηθνγελεηαθέο κειέηεο).  

Οη δείθηεο επηιέγνληαη βάζεη γνληδίσλ πνπ απνηεινχλ ππνςήθηα γνλίδηα 

επαηζζεζίαο, κε βάζε ηα ζηνηρεία κειεηψλ ζχλδεζεο ή απφ εξεπλεηηθφ πιηθφ ζρεηηθά 

κε ηελ  λεπξνβηνινγία θαη ηελ δηαηαξξαθηηθή θχζε ηεο δηαηαξαρήο. Σα άηνκα 

κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ ή λα κελ ζπζρεηηζηνχλ, θαζηζηψληαο επθνιφηεξε ηελ 

επηινγή εξεπλψλ κε κεγαιχηεξα κεγέζε δεηγκάησλ απφ ηα γελεαινγηθά δεδνκέλα πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηηο κειέηεο ζχλδεζεο, θαζψο νη γελεηηθνί δείθηεο κπνξνχλ λα 

πεξηιακβάλνπλ έλαλ αξηζκφ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ γελεηηθψλ παξαιιαγψλ-

κεηαιιάμεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κνλνλνπθιενηηδηθψλ πνιπκνξθηζκψλ 

(SNP) θαη ησλ πνιπκνξθηζκψλ επαλάιεςεο (Baron, Endicott&Ott, 1990).  
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3.2.1.Γνλίδηα & πνιπκνξθηζκνί γνληδίσλ 

 

3.2.1.1. Γνλίδηα CACNA1C, BCL2, ODZ4 &NCAN 

Πξφζθαην εξεπλεηηθφ πιηθφ έρεη αλαδείμεη φηη νη κνλνλνπθιενηηδηθνί 

πνιπκνξθηζκνί (SNPs) ζηα γνλίδηα CACNA1C, ODZ4 θαη NCAN έρνπλ αλαδεηρζεί 

σο πνιιά ππνζρφκελνη πνιπκνξθηζκνί θαη ηα ζπγθεθξηκέλα γνλίδηα σο πνιιά 

ππνζρφκελα ππνςήθηα γνλίδηα γηα ηελ εθδήισζε θαη ηελ εκθάληζε ηεο δηπνιηθήο 

δηαηαξαρήο ζε κειέηεο ζπζρέηηζεο κε γνληδίσκα(Maletic&Raison, 2014.  

Gurung&Prata,  2015). Απφ πνιινχο εξεπλεηέο σζηφζν εθθξάδεηαη θαη 

αλαγλσξίδεηαη ην γεγνλφο φηη ε γελεηηθή θαη θιεξνλνκηθή ζεκαληηθφηεηα ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ γνληδίσλ ζα κπνξνχζε λα ακθηζβεηεζεί, σζηφζν πιεζψξα 

εξεπλεηηθνχ πιηθνχ ππνζηεξίδεη ηελ έληνλε εκπινθή ηνπο ζηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή. 

Σα ζπάληα γελεηηθά ζχλδξνκα θαη νη κεληειηαλέο κνλνγνληδηαθέο δηαηαξαρέο 

κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ ςπρηαηξηθά ζπκπηψκαηα πνπ κνηάδνπλ πνιχ κε ηε δηπνιηθή 

δηαηαξαρή ή ηε ζρηδνθξέλεηα. Απηέο νη γελεηηθέο δηαηαξαρέο ζπρλά δελ 

δηαγηγλψζθνληαη ζσζηά. Χο εθ ηνχηνπ, είλαη ζεκαληηθφ λα είλαη ελήκεξνη νη θιηληθνί 

ηαηξνί θαη νη εηδηθνί γηα ηα γελεηηθά ζχλδξνκα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα κνηάδνπλ κε 

πξσηνγελείο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε γελεηηθή αηηία είλαη 

ήδε γλσζηή θαη νη γελεηηθέο εμεηάζεηο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε δηαθνξηθή 

δηάγλσζε (Kato,  2007). 

Ο λνπθιενηηδηθφο πνιπκνξθηζκφο  rs1006737 ζην γνλίδην CACNA1C είλαη 

απφ ηα πην δεκνθηιή επξήκαηα γελεηηθήο παζνινγίαο δηπνιηθήο θαη ε πην 

επαλεκθαληδφκελε θαη κειεηεκέλε θνηλή γνληδησκαηηθή παξαιιαγή πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηε δηπνιηθή δηαηαξαρή κέρξη ζήκεξα. Μειέηε έρεη δείμεη φηη ην ζπγθεθξηκέλν 

SNPrs1006737 εκθαλίδεηαη κελ ζε φινπο ηνπο εζληθνχο πιεζπζκνχο δηπνιηθψλ 

αζζελψλ, αιιά  κε ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζπρλφηεηαο αιιειφκνξθσλ γνληδίσλ. Σν 

αιιειφκνξθν γνλίδην Α, ην νπνίν ζεσξείηαη φηη απνηειεί παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ηε 

δηπνιηθή δηαηαξαρή, εκθαλίδεηαη ζην 31% ησλ επξσπατθψλ πιεζπζκψλ θαη κφλν ζην 

6% ησλ αζηαηηθψλ πιεζπζκψλ, αιιά ζε πνζνζηφ 56% ησλ αηφκσλ ηεο αθξηθαληθήο 

θαηαγσγήο. Χο απνηέιεζκα απηψλ ησλ δηαθνξψλ ζηηο ζπρλφηεηεο ησλ 
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αιιειφκνξθσλ γνληδίσλ, ζπλάγεηαη απφ ηνπο εξεπλεηέο φηη ην ζπγθεθξηκέλν SNP 

γνληδίνπ CACNA1C είλαη επάισην ζηηο επηδξάζεηο ηεο εζλνηηθήο πξφζκημεο, φπσο 

θαη έρεη επηδεηρζεί ζπλεπψο θαη ζε κειέηεο ζπζρέηηζεο γνληδηψκαηνο (Kato, 2007. 

Ferreira, O‟Donovan, Meng, Jones, Ruderfer&Jones, 2008 ). 

 

Γεδνκέλνπ φηη ην SNPrs1006737 δελ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή θσδηθνπνίεζεο ηνπ 

γνληδίνπ CACNA1C, νη εξεπλεηέο έρνπλ ππνζέζεη φηη ε παξαιιαγή κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηελ γνληδηαθή έθθξαζε. Πέξαλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνλνλνπθιενηηδηθνχ 

πνιπκνξθηζκνχ ζε κεηαζαλάηηεο κειέηεο εγθεθάινπ, νη επηζηήκνλεο βξήθαλ ζηνηρεία 

γηα κεησκέλε έθθξαζε γνληδίσλ CACNA1C ζε δηπνιηθά άηνκα κε αιιειφκνξθν 

γνλίδην Α, ηδηαίηεξα ζηελ παξεγθεθαιίδα, αιιά φρη ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ. 

Χζηφζν, απηφ ην εχξεκα δελ κπφξεζε λα αλαπαξαρζεί απφ άιινπο εξεπλεηέο (Kato, 

2007). Ζ ςπρηαηξηθή γελεηηθή βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη νη θνηλέο 

κνλνλνπθιενηηδηθέο παξαιιαγέο επηζεκαίλνπλ ιεηηνπξγηθέο παξαιιαγέο ζην γνλίδην 

ή γχξσ απφ ην γνλίδην πνπ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζηελ ζπγθεθξηκέλε θνηλή 

κνλνλνπθιενηηδηθή παξαιιαγή. Δπνκέλσο, ζπρλά ππνλνείηαη φηη ην πιεζηέζηεξν 

γνλίδην κπνξεί λα έρεη θάπνην ιεηηνπξγηθφ ξφιν θαη ππαηηηφηεηα ζηηο δηαδηθαζίεο 

έθθξαζεο-εθδήισζεο ηεο λφζνπ ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο (Kato, 2007).  Καη άιιν 

εξεπλεηηθφ κεηαλαιπηηθφ πιηθφ σζηφζν έρεη βξεη ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ 

κεηαιιάμεσλ ζην γνλίδην CACNA1C, ζην ρξσκφζσκα 12p.13,3 θαη ζηελ έθθξαζε 

θαη εθδήισζε δηπνιηθήο δηαηαξαρήο (Piletz , Zhang , Ranade &  Liu , 2011. Sklar , 

Smoller , Fan , Ferreira , Perlis  &  Chambert, 2008. Szczepankiewicz ,  2013. Sagar  

& Pattanayak , 2017).  

Σν CACNA1C είλαη έλα κεγάιν γνλίδην κε πάλσ απφ 11.541 γλσζηέο 

παξαιιαγέο. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο παξαιιαγέο βξίζθνληαη ζηα ηληξφληα 

(introns) ηνπ γνληδίνπ θαη ζηηο «πξνο ηα θάησ πξνζαλαηνιηζκνχ» πεξηνρέο (ζην 3
ν
 

άθξν ηεο πνιπλνπθιενηηδηθήο αιπζίδαο) ησλ DNA κνξίσλ ηνπγνληδίνπ. Οη 

κεηαιιάμεηο κε ιάζνο λφεκα (missensemutations) ζηα εμφληα (exons) ηνπ γνληδίνπ 

είλαη πνιχ ζπάληεο. Σν γνλίδην CACNA1C θσδηθνπνηεί ηελ άιθα-1 ππνκνλάδα 

ηαζενειεγρφκελσλ-ηαζενεμαξηψκελσλ ηνληηθψλ δηαχισλ αζβεζηίνπ ηχπνπ L. Οη 

ηνληηθνί δίαπινη αζβεζηίνπ ηχπνπ L εληνπίδνληαη ζην ζψκα θαη ζηνπο δελδξίηεο 

λεπξψλσλ θαη είλαη θπξίσο ππεχζπλνη γηα ηα δελδξηηηθά δπλακηθά ελέξγεηαο θαζψο 

θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζπλαπηηθή δηαβίβαζε. Ζ ππνκνλάδα α1 ζρεκαηίδεη έλα 
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δηακεκβξαληθφ δίαπιν κέζσ ηνπ νπνίνπ εηζέξρνληαη ηφληα αζβεζηίνπ ζην θχηηαξν. 

Σα θαλάιηα αζβεζηίνπ είλαη ζεκαληηθνί λεπξσληθνί ξπζκηζηέο ηεο ζπζηνιήο ησλ 

κπψλ ζηελ θαξδηά, αιιά εκπιέθνληαη επίζεο θαη ζηε ζπζηνιή ησλ ζθειεηηθψλ κπψλ. 

ηνλ εγθέθαιν, ην CACNA1C εκπιέθεηαη ζηελ θαζνδήγεζε ηνπ λεπξάμνλα 

λεπξψλσλ θαη ζηε ζπλαπηηθή κεηάδνζε θαη έηζη γελεηηθέο παξαιιαγέο θαη 

κεηαιιάμεηο ζην ζπγθεθξηκέλν γνλίδην θαζψο θαη ε χπαξμε κνλνλνπθιενηηδηθψλ 

πνιπκνξθηζκψλ ζην ζπγθεθξηκέλν γνλίδην ελδερνκέλσο ζπλεπάγεηαη θαη 

δηαηαξαγκέλεο ιεηηνπξγηθέο ηνπ ηδηφηεηεο ζην πιαίζην ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο, 

φπσο ηνληθέο δπζιεηηνπξγίεο (Bezchlibnyk, Wang&McQueen, 2001. Piletz,etal., 

2011).  Αιιν εξεπλεηηθφ πιηθφ ππνζηεξίδεη πσο γελεηηθέο κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην 

CACNA1C ζηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή ζπζρεηίδεηαη κε λεπξναλαηνκηθνχο 

θαηλφηππνπο ηεο δηαηαξαρήο, φπσο δηαηαξαρέο ζηνλ φγθν θαηάο νπζίαο, δηαηαξαρέο 

ελεξγνπνίεζεο-δξαζηεξηφηεηαο λεπξναλαηνκηθψλ πεξηνρψλ θαηά ηελ δηάξθεηα 

δνθηκαζηψλ εθηειεζηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη δηαηαξαρέο ιεηηνπξγηθήο ζπλδεζηκφηεηαο 

κεηαμχ αλαηνκηθψλ πεξηνρψλ θαηά ηελ δηάξθεηα δνθηκαζηψλ εθηειεζηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα δνθηκαζηψλ αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ 

πξνζψπσλ ζε δηπνιηθνχο αζζελείο (Gurung, etal., 2015). Πξφζθαηε εξεπλεηηθή 

αλαζθφπεζε αλέθεξε φηη νη γελεηηθέο κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην CACNA1C 

ζρεηίδνληαη κε λεπξναλαηνκηθέο ιεηηνπξγηθέο δηαηαξαρέο ζηηο πεξηνρέο ηνπ 

ηππνθάκπνπ, ξαρηαίνπ-πιάγηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ θαη πξφζζηνπ θινηνχ 

πξνζαγσγίνπ (ζην ηκήκα έκπξνζζελ ηνπ γφλαηνο κεζνινβίνπ) (Sagar, etal., 2017). 

Αιιε κειέηε ππνζηεξίδεη φηη δπζιεηηνπξγίεο ηνπ γνληδίνπ CACNA1C ζπζρεηίδνληαη 

κε γλσζηηθά ειιείκκαηα θαη ειιείκκαηα πξνζνρήο ζην δηπνιηθφ άηνκν, ειιείκκαηα 

πνπ παξαηεξνχληαη επξέσο ζηελ θιηληθή εηθφλα ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο (Maletic, 

etal., 2014).  

  πλεπψο κε ηηο δηαηαξαρέο ζε επίπεδν ηνληηθψλ ηαζενεμαξηψκελσλ δηαχισλ 

αζβεζηίνπ ζηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή, πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ νη κεηαιιάμεηο θαη νη 

κνλνλνπθιενηηδηθνί πνιπκνξθηζκνί ηνπ γνληδίνπ CACNA1C, βξίζθεηαη θαη ν 

εληνπηζκφο κεηαιιάμεσλ ζε έλα άιιν γνλίδην ζηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή, ζην γνλίδην 

BCL2 ηεο πξσηείλεο ΒCL2 (B-celllymphoma 2), πξσηείλεο πνπ απνηειεί βαζηθφ 

ξπζκηζηή ζεκαηνδφηεζεο δηαχισλ αζβεζηίνπ θαη ξπζκηζηή νκνηφζηαζεο 

ελδνθπηηαξηθψλ επηπέδσλ αζβεζηίνπ. πγθεθξηκέλα, παξαηεξήζεθαλ δηαηαξαρέο ζην 

κνλνλνπθιενηηδηθφ πνιπκνξθηζκφ rs956572 δηπνιηθψλ αζζελψλ πνπ έθεξαλ ηελ 
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γνληδηαθή παξαιιαγή ΑΑ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ SNP. Ο κνλνλνπθιενηηδηθφο 

πνιπκνξθηζκφο rs956572 ξπζκίδεη ηελ έθθξαζε ηνπ γνληδίνπ BCL2. Οη δηαηαξαρέο 

απηέο παξαηεξήζεθε φηη νδήγεζαλ ζε άκεζε απνξξχζκηζε θαη δπζιεηηνπξγία 

ελδνθπηηαξηθψλ επηπέδσλ αζβεζηίνπ ζε δηπνιηθνχο αζζελείο θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

ζε κεησκέλα επίπεδα πξσηείλεο BCL2 θαη αληίζηνηρα παζνινγηθά απμεκέλα 

ελδνθπηηαξηθά επίπεδα αζβεζηίνπ (Machado-Vieira , Pivovarova , Stanika , Yuan , 

Wang , Zhou , etal. ,  2011). Χζηφζν θαη άιιν εξεπλεηηθφ πιηθφ έρεη ζπλδέζεη ηηο 

γελεηηθέο κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην BCL2A1, πνπ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά θαη ζε 

απνπησηηθέο λεπξσληθέο ξπζκίζεηο, κε ηελ εκθάληζε θαη ηελ παζνινγία δηπνιηθήο 

δηαηαξαρήο (Maletic, etal., 2014). Οη εξεπλεηέο νδεγήζεθαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη 

γνληδηαθέο κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην BCL2 δηπνιηθψλ πνπ θέξνπλ ηελ γελεηηθή 

παξαιιαγή ηνπ ΑΑ ελδερνκέλσο νδεγεί ζε λεπξναλαηνκηθνχο θαηλφηππνπο ηεο 

δηαηαξαρήο, φπσο απμεκέλν ξίζθν λεπξσληθήο απφπησζεο θαη κεησκέλσλ φγθσλ 

θαηάο νπζίαο, φπσο έρεη ππνζηεξηρζεί θαη απφ άιιν εξεπλεηηθφ πιηθφ (Yuan , Baum , 

Zhou , Wang , Laje  ,  McMahon , et al., 2008. Machado-Vieira,etal., 2011). Αιιε 

κειέηε βξήθε επίζεο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ κεηαιιάμεσλ πνιπκνξθηζκνχ rs956572 

γνληδίνπ BCL2  θαη δηαηαξαγκέλεο νκνηφζηαζεο ελδνθπηηαξηθνχ αζβεζηίνπ θαη 

επηπέδσλ αζβεζηίνπ ζε δηπνιηθνχο αζζελείο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο ηχπνπ Η. Χζηφζν 

νη ζπζρεηίζεηο βξεζήθαλ ζε δηπνιηθνχο αζζελείο πνπ έθεξαλ ηελ γελεηηθή παξαιιαγή 

GG ηνπ πνιπκνξθηζκνχ rs956572 ( Uemura, Green, Corson, Perova, Li&Warsh,  

2011)          

Ο κνλνλνπθιενηηδηθφο πνιπκνξθηζκφο rs12576775 ζην ηληξφλην ηνπ γνληδίνπ 

ODZ4, γνλίδην πνπ εληνπίδεηαη ζην ρξσκφζσκα 11, έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηε δηπνιηθή 

δηαηαξαρή. Χζηφζν, ζεκαληηθή ζπζρέηηζε έρεη επίζεο δηαπηζησζεί κε ηηο δηαηαξαρέο 

ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ, ηε δηαηαξαρή έιιεηςεο πξνζνρήο / ππεξδξαζηεξηφηεηαο, 

ηε κείδνλα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή θαη ηε ζρηδνθξέλεηα ζε κηα ζπλδπαζηηθή κεηα-

αλάιπζε απηψλ ησλ ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ. Δξεπλεηηθφ πιηθφ έρεη επηδείμεη φηη ν 

ζπγθεθξηκέλνο πνιπλνπθιενηηδηθφο πνιπκνξθηζκφο γνληδίνπ ODZ4 έρεη κηα 

δεπηεξεχνπζα ζπρλφηεηα αιιειφκνξθσλ γνληδίσλ, ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 10% ζε 

φινπο ηνπο εζληθνχο πιεζπζκνχο, κε εμαίξεζε ηνπο επξσπατθνχο πιεζπζκνχο, φπνπ 

ην δεπηεξεχνλ αιιειφκνξθν γνλίδην εκθαλίδεηαη ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 20% 

(Iwamoto, Kakiuchi &  Bundo,  2004. Psychiatric GWAS Consortium Bipolar 

Disorder Working Group, 2011 ). Καη άιιν εξεπλεηηθφ πιηθφ έρεη ππνζηεξίμεη ηελ 
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εκπινθή κεηαιιάμεσλ θαη δηαηαξαρψλ ηνπ γνληδίνπ ODZ4 κε ηελ παζνινγία ηεο 

δηπνιηθήο δηαηαξαρήο (Craddock  & Sklar, 2013. Maletic,etal., 2014). 

Ζ ODZ4 είλαη κηα κεγάιε δηακεκβξαληθή πξσηεΐλε θαη ε δνκή ηεο κνηάδεη κε 

κφξην κεηαγσγήο ζήκαηνο. Καηά ηελ αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ, ην ODZ4 θαίλεηαη λα 

δηαδξακαηίδεη θεληξηθφ ξφιν ζηε ξχζκηζε ηεο λεπξσληθήο θαη ηεο ζπλαπηηθήο 

ζπλδεζηκφηεηαο. ε κεηαγελέζηεξα ζηάδηα ηεο σξίκαλζεο ηνπ εγθεθάινπ έρεη 

απνδεηρζεί φηη ην ODZ4 ελνξρεζηξψλεη ηελ αλάπηπμε θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

νιηγνδελδξνθπηηάξσλ θαη ηελ εκκπέισζε ησλ λεπξσληθψλ αμφλσλ (λεπξαμφλσλ). 

Δπίζεο, δηαθαίλεηαη φηη ην ODZ4 είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θσδηθνπνίεζε πξσηετλψλ 

ζηελ θπηηαξηθή επηθάλεηα ππεχζπλεο γηα ηελ λεπξσληθή ζεκαηνδφηεζε. Δρεη 

απνδεηρηεί απφ εξεπλεηηθφ πιηθφ φηη ην γνλίδην έρεη 14.410 γλσζηέο παξαιιαγέο, 

σζηφζν νη κεηαιιάμεηο ζηελ θσδηθνπνηεηηθή πεξηνρή ηνπ γνληδίνπ δελ είλαη γλσζηφ 

φηη πξνθαινχλ κεληειηαλέο κνλνγνληδηαθέο δηαηαξαρέο. Οη γλψζεηο ζρεηηθά κε ην 

ODZ4 εμαθνινπζνχλ σζηφζν λα είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο θαη απαηηνχληαη ζαθψο 

πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγηθέο κειέηεο πξνηνχ αλνίμεη ν δξφκνο γηα θιηληθέο εθαξκνγέο 

(Bezchlibnyk, etal., 2001 . Maletic, etal., 2014). 

Σν γνλίδην NCAN είλαη έλα κεγάιν γνλίδην πνπ εληνπίδεηαη ζην ρξσκφζσκα 

19ξ13. Σν γνλίδην NCAN είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θσδηθνπνίεζε θαη ξχζκηζε ηεο 

γιπθνπξσηείλεο NEUROCAN πνπ εληνπίδεηαη ζηελ εμσθπηηάξηα νπζία, ζηνλ απιφ 

ηνπ ελδνπιαζκαηηθνχ δηθηχνπ θαη ζηηο ιπζνζσκηθέο θνηιφηεηεο θαη ζεσξείηαη φηη 

είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θπηηαξηθή πξνζθφιιεζε, ηελ θπηηαξηθή κεηαλάζηεπζε θαη 

ηελ θαζνδήγεζε ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Δξεπλεηηθφ πιηθφ έρεη απνδείμεη φηη ν 

κνλνλνπθιενηηδηθφο πνιπκνξθηζκφο rs1064395, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα ηληξνληθή 

πεξηνρή ηνπ γνληδίνπ, έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηε δηπνιηθή δηαηαξαρή, σζηφζν 

αληηθξνπφκελα επξήκαηα έρνπλ επίζεο δηαηππσζεί.  Απφ κειέηεο, έρεη δηαθαλεί φηη 

ην SNP rs1064395 επεξεάδεη κφλν κία απφ ηηο πέληε ελαιιαθηηθέο κεηαγξαθέο ηνπ 

γνληδίνπ NCAN θαη ζπγθεθξηκέλα ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

κνλνλνπθιενηηδηθνχ πνιπκνξθηζκνχ θαη ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο έρεη βξεζεί ζε 

δηπνιηθνχο αζζελείο πνπ έθεξαλ ην γνληδηαθφ αιιειφκνξθν/γνληδηαθή παξαιιαγή Α 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ SNP ηνπ γνληδίνπ NCAN (Iwamoto, etal., 2004). ε κειέηεο 

ηξσθηηθψλ, έρεη δηαπηζησζεί φηη ν ζπγθεθξηκέλνο κνλνλνπθιενηηδηθφο 

πνιπκνξθηζκφο ηνπ γνληδίνπ NCAN θαη νη γελεηηθέο κεηαιιάμεηο ηνπ εληνπίδνληαη 

ζε ηππνθάκπεηεο θαη θινηψδεηο πεξηνρέο θαη ίζσο ζρεηίδνληαη κε γλσζηηθέο 
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δηαηαξαρέο θαη δηαηαξαρέο ζπλαηζζεκαηηθήο επεμεξγαζίαο, δηαηαξαρέο πνπ 

παξαηεξνχληαη επξέσο ζηελ θιηληθή εηθφλα ηνπδηπνιηθνχ αηφκνπ (Cichon , 

Muhleisen & Degenhardt , et al., 2011). Καηά ηα άιια, νη δεκφζηεο βάζεηο δεδνκέλσλ 

θαηαγξάθνπλ 741 γλσζηέο παξαιιαγέο ζην γνλίδην, αιιά νη παξαιιαγέο 

θσδηθνπνίεζεο δελ έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε θακία κεληειηαλή δηαηαξαρή. Σα SNPs 

θνληά ζην γνλίδην NCAN έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε αλσκαιίεο ζηνλ κεηαβνιηζκφ ησλ 

ιηπηδίσλ ζε επίπεδν γνληδηαθήο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ζε δηάθνξνπο 

εζλνηηθνχο  πιεζπζκνχο, σζηφζν, έρνπλ αλαθεξζεί θαη αξλεηηθά απνηειέζκαηα 

θαζψο έρεη ππνζηεξηρζεί φηη  νη γνληδησκαηηθέο κεηαιιάμεηο ηνπ NCAN δελ θαίλεηαη 

λα είλαη εηδηθέο γηα ηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή (Ryan, Lockstone&Huffaker, 2006).  

 Παξ‟φια απηά,  πιήζνο πξφζθαησλ κειεηψλ έρνπλ απνδείμεη ηελ ζπζρέηηζε 

ησλ κεηαιιάμεσλ ηνπ γνληδίνπ NCAN κε ηελ παζνινγία ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο 

(Craddock, etal., 2013  .  Gurung,etal.,  2015.   Maletic,etal.,2014). Οη δηαηαξαρέο ηνπ 

γνληδίνπ NCAN ζην πιαίζην ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο έρεη δηαηππσζεί φηη 

ζπζρεηίδνληαη κε λεπξναλαηνκηθνχο θαηλφηππνπο ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο, φπσο 

δηαηαξαρέο ζηηο θινηηθέο ζηξψζεηο-ππνζηξψκαηα θαη ζηηο θινηηθέο αλαδηπιψζεηο 

(Gurung, etal., 2015). Απηφ ππνζηήξημαλ θαη κεηαζαλάηηεο κειέηεο ζε εγθεθάινπο 

αηφκσλ κε δηπνιηθή δηαηαξαρή ή ζρηδνθξέλεηα, φπνπ βξήθαλ απμεκέλε αλαδίπισζε 

ησλ θινηψλ ζε πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ αζζελψλ πνπ έθεξαλ ην αιιειφκνξθν 

γνλίδην/αιιειφκνξθε παξαιιαγή Α ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ SNP ηνπ γνληδίνπ NCAN ζε 

ζχγθξηζε κε πγηέο δείγκα (Iwamoto, etal., 2004). Δξεπλεηηθφ πιηθφ έρεη επίζεο 

αλαδείμεη ζπζρέηηζε κεηαιιάμεσλ ηνπ γνληδίνπ NCAN κε ήπηα ειιείκκαηα 

ζπλαπηηθήο πιαζηηθφηεηαο ζηνπο λεπξψλεο ηνπ ηππφθακπνπ ζε δηπνιηθνχο αζζελείο 

(Ryan, etal., 2006). Aιιν εξεπλεηηθφ πιηθφ ζπζρέηηζε ηηο δηαηαξαρέο ζην γνληδίνπ 

NCAN κε ηελ έθθξαζε καληαθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζεηξσθηηθά (Maletic,etal., 2014). 

3.2.1.2. Άιια Γνλίδηα  

Απφ εθείλα ηα γνλίδηα πνπ έρνπλ κειεηεζεί αξθεηά θαιά, είλαη θαη ηα γνλίδηα πνπ 

ξπζκίδνπλ ηηο λεπξνδηαβηβαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σα γνλίδηα απηά απνηεινχλ 

πηζαλνχο ππνςεθίνπο γηα ηελ εθδήισζε δηπνιηθήο δηαηαξαρήο  ιφγσ ηνπ θεληξηθνχ 

ξφινπ ηνπο ζηηο νδνχο ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ, ηδηαίηεξα ησλ ζπζηεκάησλ 

ληνπακίλεο, ζεξνηνλίλεο θαη γινπηακηληθνχ. Δξεπλεηηθφ πιηθφ έρεη επηδείμεη  

κεηαβνιέο θαη γελεηηθέο κεηαιιάμεηο ζηα γνλίδηα GRIK4, GRIK1 ζην ρξσκφζσκα 11 

ζηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή, γνλίδηα πνπ ξπζκίδνπλ ηελ δξαζηεξηφηεηα θαη 
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κεηαβνιηζκφ ηνλνηξνπηθψλ ππνδνρέσλ θαηληθνχ πνπ απνηεινχλ ππνδνρείο ηνπ 

γινπηακηληθνχ νμέσο (Baron , Endicott&Ott, 1990. Douglas, 

McGuire,Manzardo&Butler, 2016). πλεπέο εξεπλεηηθφ πιηθφ ζηηο δηαηαξαρέο 

γνληδίσλ γινπηακηληθνχ ζηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή, έρεη αλαδείμεη θαη γελεηηθέο 

κεηαιιάμεηο θαη κεηαβνιέο ζηα γνλίδηα GRIN1, GRIN2A, GRIN2B, γνλίδηα πνπ 

ξπζκίδνπλ ηνλνηξνπηθνχο NMDA γινπηακηλεξγηθνχο ππνδνρείο (Maletic, etal., 2014 

.Piletz, 2011). Πην ζπγθεθξηκέλα, εξεπλεηηθφ πιηθφ έρεη ζπλδέζεη ηνλ 

κνλνλνπθιενηηδηθφ  πνιπκνξθηζκφ  rs35655437 ηνπ γνληδίνπ GRIN1 ζην 

ρξσκφζσκα 9q34,3  σο ηδηαίηεξα ζπζρεηηδφκελν κε ηελ εθδήισζε δηπνιηθή 

δηαηαξαρήο (Piletz, 2011). Δπίζεο, γελεηηθέο κεηαιιάμεηο έρνπλ παξαηεξεζεί θαη ζηα 

γνλίδηα GRM3, GRM4 θαη GRM7 ηα νπνία είλαη ππεχζπλα γηα ηελ ξχζκηζε ηεο 

γινπηακηλεξγηθήο  λεπξνδηαβίβαζεο (Maletic,etal., 2014. Douglas, McGuire , 

Manzardo & Butler,  2016). 

 Άιιεο γελεηηθέο κειέηεο ππνςεθίσλ γνληδίσλ έρνπλ δείμεη επαλεηιεκκέλσο 

ζπλδέζεηο κεηαμχ γελεηηθψλ κεηαιιάμεσλ ζην γνλίδην ηνπ ελεξγνπνηεηή D–

ακηλνμεηδάζεο (γνλίδην DAOA) θαη ηεο εθδήισζεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο 

(Szczepankiewicz,  2013. Kwang, etal., 2011). Σν γνλίδην DAOA ξπζκίδεη ηελ 

έθθξαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γινπηακηλεξγηθνχ ελεξγνπνηεηή DAOΑ, πνπ παίδεη 

θεληξηθφ ξφιν ζηελ ελεξγνπνίεζε γινπηακηλεξγηθψλ NMDA ππνδνρέσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, κειέηεο έρνπλ ζπλδέζεη ηνλ κνλνλνπθιενηηδηθφ πνιπκνξθηζκφ 

rs1981272 ηνπ γνληδίνπ DAOA ζην ρξσκφζσκα 13q33.2 κε ηελ εθδήισζε δηπνιηθήο 

δηαηαξαρήο, θαζψο θαη ην γνλίδην rs1935062 ηνπ γνληδίνπ DAOA ζην 

ρξσκφζσκα13q34 κε ηελ έθθξαζε δηπνιηθήο δηαηαξαρήο (Piletz, etal., 2011.  Serretti 

&Mandelli ,  2008).  

Γελεηηθέο κειέηεο, έρνπλ ελζσκαηψζεη θαη κεηαιιάμεηο ζε γνλίδηα ζρεηηθά κε 

ην ζεξνηνληλεξγηθφ  λεπξνδηαβηβαζηηθφ ζχζηεκα ζηελ αλάιπζε εππαζψλ γνληδίσλ 

γηα ηελ εθδήισζε δηπνιηθήο δηαηαξαρήο. πγθεθξηκέλα, γελεηηθέο κεηαιιάμεηο ζην 

γνλίδην SLC6A4/5-HTT, πνπ απνηειεί γνλίδην πνπ ξπζκίδεη ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

κεηαθνξέα ηεο ζεξνηνλίλεο, κεηαθνξέαο κε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ελεξγή 

επαλαπξφζιεςε θαη απφζπξζε ζεξνηνλίλεο απν ηελ ζπλαπηηθή ζρηζκή, έρνπλ 

ζπζρεηίζηεί κε ηελ εθδήισζε δηπνιηθήο δηαηαξαρήο (Szczepankiewicz, 2013.  

Serretti,etal.,  2008). Δπίζεο, κνλνλνπθιενηηδηθφο πνιπκνξθηζκφο ηνπ γνληδίνπ 

SLC6A4 έρεη ζπλδεζεί κε καληαθέο  θαη απηνθηνληθέο ηάζεηο ζηελ δηπνιηθή 
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δηαηαξαρή θαζψο θαη γνλίδην επαισηφηεηαο γηα αλάπηπμε θαηάζιηςεο ππφ ηελ 

επίδξαζε ςπρνπηεζηηθψλ παξαγφλησλ, φπσο ε απψιεηα ηεο εξγαζίαο ή ην δηαδχγην 

(Kwang, etal., 2011. Maletic,etal., 2014). 

Γελεηηθέο κειέηεο έρνπλ αλαθέξεη θαη γνληδηαθέο κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην 

BDNF ηνπ λεπξνηξνθηθνχ παξάγνληα BDNF σο ηδηαίηεξα ζπζρεηηδφκελεο κε ηελ 

έθθξαζε δηπνιηθήο δηαηαξαρήο, θαζφηη ην γνλίδην BDNF απνηειεί απφ ηα πην 

εθηελέζηεξα κειεηεκέλα γνλίδηα ζην πιαίζην ησλ γελεηηθψλ κεηαιιάμεσλ δηπνιηθήο 

δηαηαξαρήο (Serretti, etal., 2008 . Szczepankiewicz , 2013 .  Douglas,etal.,2016). 

πγθεθξηκέλα, εξεπλεηηθφ πιηθφ έρεη αλαδείμεη φηη κεηαμχ άιισλ ν 

κνλνλνπθιενηηδηθφο πνιπκνξθηζκφο rs6265 (Val66Met) ηνπ γνληδίνπ BDNF ζην 

ρξσκφζσκα 11p13 ζπζρεηίδεηαη ηδηαίηεξα κε ηελ έθθξαζε δηπνιηθήο δηαηαξαρήο, αλ 

θαη αληηθξνπφκελα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα έρνπλ επίζεο αλαδεηρηεί (Maletic, etal., 

2014. Piletz, etal.,2011 .Szczepankiewicz,  2013). Σν γνλίδην BDNF έρεη ζπζρεηηζηεί 

κε ηελ λεπξσληθή πιαζηηθφηεηα, αλζεθηηθφηεηα θαη πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηελ 

λεπξσληθή αλάπηπμε (Maletic, etal., 2014 . Douglas, etal., 2016). Δπίζεο, ην γνλίδην 

BDNFέρεη ζπζρεηηζηεί κε ηελ δξηκχηεηα θαη έληαζε ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο, κε 

απμεκέλεο ηάζεηο γηα ηαρεία θπθιηθφηεηα ζπλαηζζεκαηηθψλ θάζεσλ  θαζψο θαη κε 

πςειφηεξα γλσζηηθά θαη εθηειεζηηθά ειιείκκαηα ζε δηπνιηθνχο αζζελείο (Maletic, 

etal., 2014). ε πξφζθαηε έξεπλα παξαηεξήζεθαλ ζπζρεηίζεηο κεηαμχ νηθνγελνχο 

θιεξνλνκηθήο κεηαβίβαζεο θαη εκθάληζεο κνλνλνπθιενηηδηθνχ πνιπκνξθηζκνχ 

rs6265 (Val66Met) ζην γνλίδην BDNF θαη λεπξναλαηνκηθψλ θαηλνηχπσλ δηπνιηθήο 

δηαηαξαρήο. πγθεθξηκέλα, παξαηεξήζεθε φηη δηπνιηθνί αζζελείο αλήιηθνη θαη 

ελήιηθεο ζε νηθνγελεηαθά δείγκαηα, πνπ έθεξαλ ην αιιειφκνξθν Met ηνπ 

κνλνλνπθιενηηδηθνχ πνιπκνξθηζκνχ Val66Met ζην γνλίδην BDNF, επέδεημαλ 

κεησκέλα κεγέζε αξηζηεξνχ ηππφθακπνπ ζε ζρέζε κε πγηή δείγκαηα (Zeni, 

Mwangi.,Cao, Hasan, Walss-Bass,  Zunta, etal.,  2016). 

Αιιν έλα γνλίδην ην νπνίν έρεη εκπιαθεί βάζεη πιήζνπο εξεπλεηηθνχ πιηθνχ 

ζηελ παζνινγία θαη έθθξαζε δηπνιηθήο δηαηαξαρήο απνηειεί ην κηηνρνλδξηαθφ 

γνλίδην NDUFV2 πνπ εληνπίδεηαη ζην ρξσκφζσκα 18p11. Δξεπλεηηθέο κειέηεο 

ζρεηηθά κε ηελ έθθξαζε γνληδίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ κηηνρνλδξηαθή 

δξαζηεξηφηεηα ζε ιεκθνβιαζηνεηδή-ιεκθνβιαζηηθά θχηηαξα αζζελψλ κε δηπνιηθή 

δηαηαξαρή, αλέδεημαλ πξψηνλ πσο παξαηεξείηαη κεησκέλε έθθξαζε ηνπ 

κηηνρνλδξηαθνχ απηνχ NDUFV2 γνληδίνπ ζε δηπνιηθνχο αζζελείο θαη δεχηεξνλ πσο 
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απηή ε κεησκέλε έθθξαζε ηνπ NDUFV2 έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζε άιια γνλίδηα 

ζηελ κηηνρνλδξηαθή αιπζίδα θαη παξνπζηάδεη πεξαηηέξσ απνδείμεηο ηεο βηνινγηθήο 

ζεκαζίαο θαη εκπινθήο ηνπ NDUFV2 ζηε δηπνιηθή δηαηαξαρή. Οη ζπγθεθξηκέλεο 

σζηφζν κεηψζεηο ηνπ γνληδίνπ NDUFV2 βξέζεθαλ κφλν ζε δηπνιηθνχο Η αζζελείο 

ελψ ζε δηπνιηθνχο ΗΗ αζζελείο παξαηεξήζεθαλ απμεηηθέο ηάζεηο απηνχ ηνπ γνληδίνπ 

(Washizuka , Kakiuchi , Mori , Tajima, Akiyama &  Kato , 2005. Washizuka, 

Iwamoto, Kakiuchi ,Bundo&Kato,  2009.Washizuka,Iwamoto,Kazuno, Kakiuchi,  

Mori, Kametani, etal., 2003. Munkholm ,Vinberg, Berk&Kessing,  2012). Αιιν 

εξεπλεηηθφ πιηθφ, ππνδεηθλχεη φηη ζπγθεθξηκέλα, ν κνλνλνπθιενηηδηθφο 

πνιπκνξθηζκφο rs1156044 ηνπ γνληδίνπ NDUFV2 ζηελ ρξσκνζσκηθή πεξηνρή 

18p11, 31-p11, 2 ζπζρεηίδεηαη ζηελά κε ηελ έθθξαζε δηπνιηθήο δηαηαξαρήο (Piletz, 

etal., 2011). Δξεπλεηηθή αλαζθφπεζε αλαθέξεη εκπινθή ηνπ γνληδίνπ NDUFV2 ζηελ 

ξχζκηζε ζηξεζνγφλσλ απνθξίζεσλ (Maletic, etal., 2014).  

Αιιεο εξεπλεηηθέο γελεηηθέο κειέηεο ζηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή έρνπλ 

αλαδείμεη ηζρπξέο απνδείμεηο γηα ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο θαη 

κνλνλνπθιενηηδηθψλ πνιπκνξθηζκψλ ζε γνλίδηα πνπ ειέγρνπλ ηνπο αλζξψπηλνπο 

θηξθαδηαλνχο ξπζκνχο θαη ηνπο θχθινπο χπλνπ-εγξήγνξζεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

νξγαληζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γνληδίσλ CLOCK, BMAL1, NPAS2, 

ARNTL1, NR1D1, PER3, RORB, θαη CSNKE. πγθεθξηκέλα, κειέηεο κε 

πεηξακαηφδσα εκπιέθνπλ δηαηαξαρέο ηνπ θηξθαδηαλνχ γνληδίνπ CLOCK κε καληαθέο 

ζπκπεξηθνξέο θαη κνληέια επαηζζεζίαο ζηελ καληαθή θάζε ηεο δηαηαξαρήο. Δπίζεο 

παξαηεξείηαη πσο νη δηαηαξαρέο ζηνπο θηξθαδηαλνχο ξπζκνχο, πνπ ζεκεηψλνληαη ζε 

δηπνιηθνχο αζζελείο θαη απνηεινχλ βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ζηελ θιηληθή 

εηθφλα ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο, έρνπλ ην έξεηζκά ηνπο ζε γνληδηαθέο δηαηαξαρέο 

θαη ζε κνλνλνπθιενηηδηθνχο πνιπκνξθηζκνχο θηξθαδηαλψλ γνληδίσλ (Milhiet, 

Boudebesse, Bellivier, Drouot, Henry, Leboyer, etal., 2014 .  Baron, etal., 1990). 

Αιιν εξεπλεηηθφ πιηθφ εκπιέθεη θαη ηελ ζπκκεηνρή ησλ θηξθαδηαλψλ γνληδίσλ 

TIMELESS θαη PERIOD3 σο ππνςήθηα γνλίδηα ζηελ εθδήισζε δηπνιηθήο 

δηαηαξαρήο (Choi, Higgs, Wendland, Song, McMahon&Webster,  2011). Πην 

αλαιπηηθά, εξεπλεηηθφ πιηθφ αλέδεημε, παξνκνίσο, γνληδηαθέο κεηαιιάμεηο ζηα 

θηξθαδηαλά γνλίδηα CSNK1E θαη CLOCKαιιά θαη ζην θηξθαδηαλφ γνλίδην BHLHB2 

σο ηδηαίηεξα ζρεηηδφκελεο κε ηελ εθδήισζε δηπνιηθήο δηαηαξαρήο. πγθεθξηκέλα 

αλαδείρζεθε φηη ν SNPrs6442925 ζην 5
‟
  άθξν ηεο πνιπλνπθιενηηδηθήο αιπζίδαο ηνπ 
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γνληδίνπ BHLHB2, oSNP rs1534891 ζην γνλίδην CNSK1Eθαη ν SNPrs534654 ζην 3
‟
  

άθξν ηεο πνιπλνπθιενηηδηθήο αιπζίδαο ηνπ γνληδίνπ CLOCK, ζπζρεηίδεηαη κε ηελ 

εθδήισζε δηπνιηθήο δηαηαξαρήο (Shi , Wittke-Thompson , Badner , Hattori , Potash , 

Willour , etal., 2008). Αιιε κειέηε βξήθε επίζεο ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ 

γνληδηαθψλ δηαηαξαρψλ ζην θηξθαδηαλφ γνλίδην RORB θαη RORA θαη εθδήισζεο 

δηπνιηθήο δηαηαξαρήο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ SNP rs11639084 ζην γνλίδην RORA 

θαη ηνπ SNP rs17611535 ζην γνλίδην RORB (Lai, Kao, Lu, Chen, ChenP., 

ChenCH.,etal.,  2015). Αιιε έξεπλα ππνζηήξημε πσο θαη ην θηξθαδηαλφ γνλίδην 

CRY2 ζπζρεηίδεηαη κε ηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή, θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην θιηληθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηαρείαο ελαιιαγήο θάζεσλ (rapidcycling) θαη νμείαο θπθιηθφηεηαο 

ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο. Μνλνλνπθιενηηδηθνί πνιπκνξθηζκνί πνπ εληνπίζηεθαλ 

απφ ην ηληξφλην 2 κέρξη θαη ην 3
‟
  άθξν ηεο πνιπλνπθιενηηδηθήο αιπζίδαο ηνπ 

γνληδίνπ CRY2 θαίλεηαη λα εκπιέθνληαη ζηελ εθδήισζε δηπνιηθήο δηαηαξαρήο κε 

ηαρεία θπθιηθφηεηα (Sjöholm , Backlund , Cheteh , Ek , Frisén , Schalling , etal., 

2010).  

 Οη αλσκαιίεο θηξθαδηαλψλ ξπζκψλ πθίζηαληαη επξέσο ζε φιεο ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο θάζεηο δηάζεζεο θαη θιηληθέο πηπρέο ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο θαη 

είλαη γλσζηφ εδψ θαη 30 ρξφληα φηη ε ζηέξεζε χπλνπ κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή 

ζηελ αλαθνχθηζε ηεο θαηάζιηςεο θαη ζηε ξχζκηζε ηεο δηάζεζεο ζηελ δηπνιηθή 

δηαηαξαρή (Baron, et al, 1990). Σα θηξθαδηαλά απηά γνλίδηα ειέγρνπλ γεληθά ην 

πξσηεχνλ κνξηαθφ ξνιφτ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ππεξρηαζκαηηθφ ππξήλα ηνπ 

ππνζαιάκνπ: π.ρ. νη πξσηεΐλεο CLOCK θαη BMAL1 καδί ζρεκαηίδνπλ έλα δηκεξέο 

γνλίδην πνπ ελεξγνπνηεί κηα κεηαγξαθηθή δηαδηθαζία αλαηξνθνδφηεζεο, θηλψληαο ην 

θηξθαδηαλφ ξπζκφ ζε κηα πεξίνδν 24 σξψλ. Ζ επηινγή ησλ θηξθαδηαλψλ γνληδίσλ σο 

ππνςήθησλ γνληδίσλ γηα ηελ εθδήισζε δηπνιηθήο ιφγσ ηεο γλσζηήο ή (πην ζπρλά) 

ππνζεηηθήο λεπξναλαηνκηθήο θαη λεπξνρεκηθήο βηνινγίαο ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ αθξίβεηα ησλ πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ ζρεηηθά 

κε ηελ αηηηνινγία ηεο δηαηαξαρήο (Baron, etal., 1990). 
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3.2.1.3. Υξσκνζσκηθέο δηαηαξαρέο 

 Μειέηεο ζχλδεζεο γηα ηε δηπνιηθή δηαηαξαρή φζνλ αθνξά ηε λεπξνβηνινγία 

θαη ηε γελεηηθή ηεο δηαηαξαρήο, ρξεζηκνπνηνχλ πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία απφ κέιε 

ηεο νηθνγέλεηαο θαη πξψηνπ βαζκνχ ζπγγελείο πνπ είηε επεξεάδνληαη είηε δελ 

επεξεάδνληαη απφ ηε δηαηαξαρή. Ζ κέζνδνο ηππηθά εμεηάδεη θάπνηεο εθαηνληάδεο ή 

ρηιηάδεο δείθηεο πνπ δηαδίδνληαη ζην γνληδίσκα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

ρξσκνζσκηθψλ πεξηνρψλ φπνπ εληνπίδνληαη γνλίδηα επαηζζεζίαο. Καη‟ νπζίαλ, 

εμεηάδνληαη πνηνη δείθηεο (θαη επνκέλσο ρξσκνζσκηθέο πεξηνρέο) θαίλεηαη λα 

ζπζρεηίδνληαη κε γνλφηππνπο ε θαηλφηππνπο ηεο αζζέλεηαο θαη γεληθά κε ηελ 

εθδήισζε-έθθξαζε δηπνιηθήο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. Πεξηζζφηεξεο απφ 40 

αλαιχζεηο ρξσκνζσκηθψλ ζπλδέζεσλ γηα ηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηξηψλ κεηα-αλαιχζεσλ, έρνπλ δεκνζηεπζεί, εκπιέθνληαο 

πνιιέο πεξηνρέο ηνπ γνληδηψκαηνο αιιά κε ειάρηζηε ζπλνρή σζηφζν κεηαμχ ησλ 

κειεηψλ (Berk, Kapczinski&Andreazza, 2011). 

Αξρηθά, ήδε αλσηέξσ, δηαπηζηψζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ νξηζκέλεο γνληδηαθέο 

δηαηαξαρέο ζε ζπγθεθξηκέλεο ρξσκνζσκηθέο πεξηνρέο. Οπσο θαη είδακε απφ ηηο 

γνληδησκαηηθέο κειέηεο πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ, εξεπλεηηθφ πιηθφ πξφζθαην θαη 

παιαηφηεξν εκπιέθεη ζηελ εθδήισζε θαη ζηελ παζνινγία ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο 

γνληδηαθέο κεηαιιάμεηο ζηηο ρξσκνζσκηθέο πεξηνρέο 12p13,3, 19p13 θαη ζην 

ρξσκφζσκα 11. Πεξαηηέξσ, άιιε νινθιεξσκέλε κεηα-αλάιπζε, ε νπνία ζπλέλσζε 

ηα πξσηφηππα δεδνκέλα απφ 11 κεγάιεο κειέηεο ζπλδέζεσλ, βξήθε ζηνηρεία γηα 

ζχλδεζε ζηα ρξσκνζψκαηα 6q (γηα δηπνιηθή δηαηαξαρή ηχπνπ Η) θαη 8q (γηα δηπνιηθή 

δηαηαξαρή ηχπνπ Η + δηπνιηθή ηχπνπ ΗΗ) κε ηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή, ρξσκνζσκηθέο 

πεξηνρέο πνπ πιεξνχζαλ ζηαηηζηηθά θξηηήξηα θαη γηα ζχλδεζε κε γνληδηψκαηα πνπ 

εκπεξηείραλ κε ηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή. Χζηφζν, ηα γνλίδηα ζηα ζπγθεθξηκέλα 

ρξσκνζψκαηα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα απηά ηα ζπζρεηηζηηθά ζήκαηα ζχλδεζεο κε ηελ 

δηπνιηθή δηαηαξαρή δελ έρνπλ ηαπηνπνηεζεί (Ott, 1999). Καη λεφηεξν εξεπλεηηθφ 

πιηθφ έρεη αλαδείμεη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ δηάθνξσλ ζπγθεθξηκέλσλ ρξσκνζσκάησλ 

θαη έθθξαζεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο. Μειέηεο αλέδεημαλ φηη ν εληνπηζκφο γνληδηαθψλ 

ηχπσλ πνπ ελδερνκέλσο ζπκβάιινπλ ζηνλ θίλδπλν θαη ζηελ ηάζε εκθάληζεο ηεο 

δηπνιηθήο δηαηαξαρήο,  εληνπίδεηαη ζηα ρξσκνζψκαηα 4, 6, 12, 13, 15, 18 θαη 22, 

δεδνκέλν πνπ ππνδειψλεη κηα πνιπγνληδηαθή ζπκβνιή ζηελ αζζέλεηα, φπσο 
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δηαπηζηψζεθε εμάιινπ θαη παξάπαλσ (Berretini, 2000). ε πην εμεηδηθεπκέλα 

απνηειέζκαηα νινγνληδησκαηηθήο κεηα-αλάιπζεο ζρεηηθά κε ηηο αθξηβέζηεξεο 

ρξσκνζσκηθέο πεξηνρέο φπνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ εθδήισζε δηπνιηθήο δηαηαξαρήο 

θαη φπνπ εληνπίδνληαη θαη γνληδηαθνί ηχπνη ζρεηηθνί κε θίλδπλν εκθάληζεο δηπνιηθήο 

δηαθάλεθε φηη γεληθά εκπιέθνληαη νη ρξσκνζσκηθέο πεξηνρέο 9p, 10q, 14q, 18p-q, 

θαη 8q ηφζν ζηελ εθδήισζε δηπνιηθήο, φζν θαη ζε ζπζρεηίζεηο κεηαμχ γνληδίσλ πνπ 

εκπεξηέρνπλ θαη ζπζρεηίζεηο απηψλ ησλ γνληδίσλ κε ηελ εθδήισζε δηπνιηθήο 

δηαηαξαρήο (Choi, etal., 2011). Καη άιιν εξεπλεηηθφ πιηθφ αλαθέξεη γνληδηαθέο 

δηαηαξαρέο ζηα ρξσκνζψκαηα 13 θαη 22 σο ζπζρεηηδφκελα κε ηελ εθδήισζε ηεο 

δηπνιηθήο δηαηαξαρήο (Badner&Gershon, 2002). Πξφζθαηε κεηαλαιπηηθή έξεπλα 

αλέιπζε πιήζνο γνληδηαθψλ κειεηψλ ζπζρεηηδφκελσλ κε ηελ εθδήισζε θαη 

παζνινγία δηπνιηθήο δηαηαξαρήο θαη νδεγήζεθε ζην εμήο ζπγθινληζηηθφ 

απνηέιεζκα: γνληδηαθέο δηαηαξαρέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε γνλίδηα ζρεδφλ φισλ 

ησλ αλζξσπίλσλ ρξσκνζσκάησλ παξαηεξείηαη φηη  ζπζρεηίδνληαη  κε ηελ εθδήισζε 

θαη παζνινγία ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο. πγθεθξηκέλα ε κεηα-αλάιπζε ζπλήγαγε 

φηη ε πιεηνςεθία ησλ γνληδίσλ θαη γνληδηαθψλ δηαηαξαρψλ-ππνςεθίσλ γηα ηελ 

εκπινθή ζηελ εθδήισζε δηπνιηθήο δηαηαξαρήο αλήθνπλ ζηα ρξσκνζψκαηα 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,16,18 θαη 22, εκπιέθνληαο κεηαιιάμεηο θαη 

πνιπκνξθηζκνχο ζηελ πιεηνςεθία ησλ αλζξσπίλσλ ρξσκνζσκάησλ σο 

ζπζρεηηδφκελεο κε ηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή. Δλα αθφκε ελδηαθέξνλ ζπκπέξαζκα θαη 

εχξεκα ησλ αλαιπηψλ ήηαλ φηη έλα απφ ηα πην κηθξά ρξσκνζψκαηα, ην ρξσκφζσκα 

22, πεξηείρε πεξηζζφηεξα αξηζκεηηθά γνλίδηα πνπ λα εκπιέθνληαη ζηελ έθθξαζε 

δηπνιηθήο δηαηαξαρήο ζπγθξηηηθά κε ην κέγεζφο ηνπ ζε ζρέζε κε άιια ρξσκνζψκαηα 

( Douglas, etal., 2016). 

ρεηηθά κε ηελ εγθπξφηεηα απηψλ ησλ ζπζρεηίζεσλ, εξεπλεηηθφ πιηθφ έρεη 

εθθξάζεη φηη νη ζπγθεθξηκέλεο ρξσκνζσκηθέο-γνληδηαθέο ζπλδέζεηο λαη κελ έρνπλ 

απνδεηρζεί εμαηξεηηθά επηηπρείο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ γελεηηθψλ αηηίσλ ησλ 

κεληειηθψλ δηαηαξαρψλ, φπσο ε λφζνο Huntington (θπξίαξρε θιεξνλνκηθφηεηα) ή ε 

θπζηηθή ίλσζε (ππνιεηπφκελε δηαηαξαρή), αιιά ε επηηπρία ηνπο ζηελ ςπρηαηξηθή 

γελεηηθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο, είλαη πεξηνξηζκέλε θαη 

παξακέλεη ζρεηηθά ακθηζβεηνχκελε. Ζ αλάιπζε ρξσκνζσκηθψλ-γνληδηαθψλ 

ζπλδέζεσλ θαη ζπζρεηίζεσλ ιεηηνπξγεί θαιχηεξα θαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά 

φηαλ ν γελεηηθφο θίλδπλνο απνδίδεηαη θαηά πξψηνλ απφ έλαλ ζρεηηθά κηθξφ αξηζκφ 
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γνληδίσλ, θαηά δεχηεξνλ κε ηνλ θαζέλα απφ απηνχο ηνπο κηθξνχο αξηζκνχο γνληδίσλ 

λα εκθαλίδεη ζρεηηθά κεγάιε επίδξαζε ζηνλ θίλδπλν εκθάληζεο αζζελεηψλ. Ζ 

πεξηνξηζκέλε επηηπρία ησλ κειεηψλ ζχλδεζεο ζηε ςπρηαηξηθή γελεηηθή ζεσξείηαη 

ζπλεπψο σο απφδεημε φηη ηέηνηα γνλίδηα ελδερνκέλσο θαη λα κελ απνηεινχλ 

παξάγνληεο επηθηλδπλφηεηαο θαη επαισηφηεηαο γηα ηελ εκθάληζε δηπνιηθήο 

δηαηαξαρήο. Αλακθίβνια, ηέηνηα γνλίδηα θαη γνληδηαθέο δηαηαξαρέο κπνξεί λα 

ππάξρνπλ γεληθά ζην άηνκν, αιιά κπνξεί λα είλαη ζπγθεθξηκέλα γηα ζπγθεθξηκέλεο 

νηθνγέλεηεο ή ζπγθεθξηκέλνπο πιεζπζκνχο, λα εμεηδηθεχνληαη δειαδή κε βάζε ηελ 

εζλνηηθή θαηαγσγή ε ηελ θιεξνλνκηθφηεηα εμεγψληαο ηνλ ιφγν πνπ απνηπγράλνπλ 

λα αλαπαξαρζνχλ ζε πνιιά άιια θαη δηαθνξεηηθά δείγκαηα (Ott, 1999). 

Οπσο θαη λα έρεη, είλαη ζαθέο φηη ε γελεηηθή αξρηηεθηνληθή ηεο δηπνιηθήο 

δηαηαξαρήο είλαη πηζαλφηαηα πεξηζζφηεξν παξφκνηα κε ηηο γελεηηθά πνιχπινθεο 

αζζέλεηεο φπσο ν δηαβήηεο ηχπνπ II απφ φ, ηη ε αζζέλεηα Huntington.  Χο εθ ηνχηνπ, 

έλα κεγάιν κέξνο ηεο εζηίαζεο ηεο ςπρηαηξηθήο γελεηηθήο έξεπλαο έρεη κεηαηνπηζηεί 

πξνο κειέηεο ζπζρέηηζεο, νη νπνίεο είλαη πεξηζζφηεξν θαηάιιειεο γηα ηελ αλίρλεπζε 

γελεηηθψλ κεηαιιάμεσλ θαη παξαιιαγψλ επαηζζεζίαο πνπ είλαη ζρεηηθά ζπρλέο ζηνλ 

πιεζπζκφ, επξήκαηα ησλ νπνίσλ πξνζδίδνπλ έλα κέηξην επίπεδν γελεηηθνχ θηλδχλνπ  

γηα ηελ εκθάληζε ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο. Οη πεξηζζφηεξνη θιηληθνί ηαηξνί 

ζπκθσλνχλ φηη ε δηπνιηθή δηαηαξαρή είλαη κηα πεξίπινθε θαη πνιππαξαγνληηθή 

δηαηαξαρή κε ζρεηηθά ρακειφ θίλδπλν ππνηξνπήο. Σα ςπρηαηξηθά ζπκπηψκαηα, 

σζηφζν, είλαη επίζεο ζπλεζηζκέλα ζε νξηζκέλεο ζπάληεο κνλνγνληθέο κεληειηαλέο 

δηαηαξαρέο θαη ρξσκνζσκηθέο δηαηαξαρέο αλεμάξηεηα κε ηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή 

(Ott, 1999). Παξφιν πνπ απηέο νη αζζέλεηεο δελ πιεξνχλ ηελ θιαζηθή πεξηγξαθή ηεο 

δηπνιηθήο δηαηαξαρήο ή ηεο ζρηδνθξέλεηαο, ζα κπνξνχζαλ λα παξνπζηάζνπλ νμέα 

ζπκπηψκαηα καλίαο, ζνβαξήο θαηάζιηςεο ή ςχρσζεο. Χο εθ ηνχηνπ, ε δηαθνξηθή 

δηάγλσζε κπνξεί λα είλαη δχζθνιε. Παξφιν πνπ απηέο νη δηαηαξαρέο κεκνλσκέλα 

είλαη πνιχ ζπάληεο, αζξνηζηηθά καδί δηακνξθψλνπλ έλα πςειφ πνζνζηφ θιηληθψλ 

πεξηζηαηηθψλ κε ςπρηαηξηθά ζπκπηψκαηα. Ζ βάζε δεδνκέλσλ Μεληειηαλήο 

Κιεξνλνκηθφηεηαο ηνλ Αλζξσπν (OMIM-OnlineMendelianInheritanceinMan) 

απαξηζκεί πεξίπνπ 88 θαηαρσξήζεηο θιεξνλνκηθψλ δηαηαξαρψλ κε ζπκπηψκαηα 

δηαηαξαρψλ δηάζεζεο θαη πεξίπνπ 64 απφ απηέο ηηο θαηαζηάζεηο απνηεινχλ 

ρξσκνζσκηθέο δηαηαξαρέο. Ζ ςχρσζε ζηηο κεληειηαλέο δηαηαξαρέο είλαη αθφκε πην 

ζπρλή απφ ηα αθξαία ζπκπηψκαηα ηεο δηάζεζεο (Ott,1999). Δπίζεο, ζπκπηψκαηα 
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παξαηζζήζεσλ θαη ςεπδαηζζήζεσλ πεξηγξάθνληαη ζε πεξίπνπ 138 θαηαρσξήζεηο ζην 

OMIM θαη 93 απφ απηέο είλαη ρξσκνζσκηθέο δηαηαξαρέο. Μεξηθέο απφ απηέο ηηο 

δηαηαξαρέο απνηεινχλ ζπάληεο θπξίαξρεο δηαηαξαρέο κεληειηζκνχ ή δηαξζξσηηθέο 

αλσκαιίεο πνπ θιεξνλνκνχληαη απφ ηνλ έλα γνλέα. ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαηαξαρέο, ν 

θίλδπλνο επαλεκθάληζεο κπνξεί λα θζάζεη αθφκα θαη ην 50%. Χο εθ ηνχηνπ, είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ ινηπφλ λα εμεηαζηνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο δηαηαξαρέο ζηε δηαθνξηθή 

δηάγλσζε ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο ή ηεο ζρηδνθξέλεηαο, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα 

θαζνξηζηεί ε ζσζηή δηάγλσζε θαη νη νηθνγέλεηεο λα ζπκβνπιεχνληαη γηα ηνλ θίλδπλν 

επαλεκθάληζεο θαη ηα πνζνζηά επαλεκθάληζεο (Ott, 1999). 

Δλ θαηαθιείδη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, παξά ηελ θαιή βηνινγηθή 

επινγνθάλεηα θαη ηηο αξρηθά ειπηδνθφξεο γνληδηαθέο-ρξσκνζσκηθέο ζπζρεηίζεηο κε 

ηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή, ηα ππνςήθηα γνλίδηα πνπ έρνπλ θαηαιήμεη ζε απηά νη 

εξεπλεηηθέο ζπζρεηίζεηο δελ θαηάθεξαλ λα επαλαιεθζνχλ ζε επφκελεο κειέηεο. 

Τπάξρνπλ ζαθείο κεζνδνινγηθέο εμεγήζεηο γη‟ απηφ ην γεγνλφο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρακειήο πηζαλφηεηαο φηη νπνηνδήπνηε ζπγθεθξηκέλν 

γνλίδην απφ ηνλ πνιχ κεγάιν αξηζκφ πηζαλψλ ππνςεθίσλ γνληδίσλ ζα κπνξέζεη λα 

απνδεηρζεί απφιπηα φηη είλαη πξαγκαηηθά ζπλδεδεκέλν κε ηε δηαηαξαρή θάηη πνπ 

παξάιιεια ππαγνξεχεη φηη ε αξρηθή αλαθνξά κηαο γελεηηθήο ζπζρέηηζεο πηζαλφλ λα 

είλαη κηα ππεξεθηίκεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ κεγέζνπο ηνπ απνηειέζκαηνο (Baron, etal., 

1990). 

 

 

 

3.3. Κιεξνλνκηθφηεηα Γηπνιηθήο Γηαηαξαρήο 

3.3.1. Δηζαγσγηθά ζηνηρεία 

Οη κειέηεο νηθνγελεηψλ, δίδπκσλ θαη πηνζεζηψλ παξέρνπλ έλα εληππσζηαθφ 

θαη ζηαζεξφ ζχλνιν απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ππνζηεξίδνληαο ηελ χπαξμε γνληδίσλ 

πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πξνδηάζεζε γηα ηελ εκθάληζε ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο, θαζψο 

θαη ηε δηαβάζκηζε ησλ θηλδχλσλ εθδήισζεο δηαηαξαρήο δηάζεζεο ζε ζπγγελείο ησλ 

δηπνιηθψλ δεηγκάησλ. Αλ θαη ππάξρνπλ πνιιά κεζνδνινγηθά εκπφδηα ζηελ παξαγσγή 
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ελφο ζπλεπνχο πνζνζηνχ γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ, ηα ζηνηρεία κπνξνχλ 

λα ιεθζνχλ σο έλαο νδεγφο γηα ηελ απνθπγή, πξφιεςε ή αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ 

εκθάληζεο ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο (Pads, Morton&Egeland, 1992). 

Οη πξνζπάζεηεο γηα ηελ εμεξεχλεζε ηεο γελεηηθήο αξρηηεθηνληθήο ηεο 

δηπνιηθήο δηαηαξαρήο ζπλερίδνληαη γηα ηνπιάρηζηνλ δχν δεθαεηίεο ηψξα. Δπεηδή νη 

πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο θαη ηα επξήκαηα εξεπλεηηθψλ αλαθνξψλ έρνπλ θαηαξγεζεί, 

αληηθξνπζηεί ή αλαηξεζεί ζηε πνξεία, ππάξρεη κηα γεληθή ππφζεζε φηη αλ φλησο 

πξνθχςνπλ "πξαγκαηηθά" ζεηηθά ζηνηρεία γελεηηθψλ ζπζρεηίζεσλ ζηε βηβιηνγξαθία, 

ζρεδφλ ζίγνπξα έρνπλ πξνθχςεη κέζα ζε κηα «ζάιαζζα ςεπδν-ζεηηθψλ αλαθνξψλ» 

πνπ δελ έρνπλ επαξθή ηζρχ γηα λα είλαη νξηζηηθά. πλεπψο, ζε κειέηεο θιεξνλνκηθήο 

θαη γελεηηθήο ζπζρέηηζεο νθείιεηαη λα επηζεκαλζνχλ κφλν ηα πην ζεκαληηθά θαη 

επαλαιακβαλφκελα επξήκαηα απφ ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ (Remick, Sadovnick, 

Gimbarzovsky, Lam, Zis&Huggins, 1993). 

Γεδνκέλνπ φηη νιφθιεξα ζπλνιηθά ηα γνληδηψκαηα αλαιχνληαη  ζε 

πιαηθφξκεο νπνηαζδήπνηε γελεηηθήο θαη γνληδηαθήο κειέηεο GWA (Genome-

WideAssociationStudy) κεγάιεο θιίκαθαο, νξηζκέλνη εηδηθνί ηζρπξίζηεθαλ φηη ηα 

επξήκαηα GWA πξέπεη λα απνηηκψληαη παξαπάλσ απφ φια ηα άιια εξεπλεηηθά 

επξήκαηα θαη λα δίλεηαη ζηα επξήκαηα απηψλ ησλ κειεηψλ ε κέγηζηε ζεκαζία γηα 

ηελ εχξεζε εππαζψλ γνληδησκάησλ γηα ηελ έθθξαζε κηαο δηαηαξαρήο. πκθσλείηαη 

επξχηεξα φηη εξεπλεηέο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πνιπ-γνληδησκαηηθψλ ζπζρεηηζηηθψλ 

κειεηψλ έρνπλ πνιινχο ιφγνπο λα ζεσξνχλ ζηαζεξά θαη έγθπξα ηα επξήκαηά ηνπο. 

Χζηφζν, ππάξρνπλ κεξηθνί πεξηνξηζκνί. Απηνί νη πεξηνξηζκνί αθνξνχλ θπξίσο ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ελππάξρνπλ θαη πξνθχπηνπλ ζηε δηαρείξηζε ηεξάζηησλ πνζνηήησλ 

δεδνκέλσλ. Υηιηάδεο ζέκαηα θαη πξνυπνζέζεηο είλαη απαξαίηεηα θαη νθείινπλ λα 

πιεξνχληαη ζηηο κειέηεο GWA γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηα επξήκαηα αθφκε θαη 

ειάρηζηε επάξθεηα ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο. Δρεη παξαηεξεζεί ην θαηλφκελν 

δεκνθηιή ζπρλά επξήκαηα γελεηηθψλ ε γνληδηαθψλ κεηαιιάμεσλ γελεηηθψλ εξεπλψλ 

λα κελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί σο ππεχζπλα γνλίδηα θαλ ζε πνιπγνληδηαθέο αλαιχζεηο 

GWA.  πλεπψο, ζεσξείηαη δίθαην λα κελ ππνζέηνπκε θαη λα κελ απνηειεί 

απηνλφεην  φηη ηα επξήκαηα αλαιχζεσλ GWA αληηθαζηζηνχλ απηφκαηα φια ηα άιια 

επξήκαηα άιισλ εξεπλεηηθψλ κειεηψλ (Marc, Oakley- Browne, Joyce, 

Wells,Bushnelt&Hornblow, 1989). 
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Οη κειέηεο  γνληδηαθψλ ζπζρεηίζεσλ δηπνιηθήο δηαηαξαρήο άξρηζαλ ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Δθείλε ηελ επνρή, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ γνλνηχπσλ 

πεξηνξηδφηαλ ζε κεζφδνπο αλάιπζεο πξνηχπσλ πνιπκνξθηζκψλ ζξαπζκάησλ 

πεξηνξηζκνχ θαη αλάιπζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ ζε κηα ρξσκνζσκηθή πεξηνρή 

(κέζνδνο RFLP). ήκεξα, ζρεδφλ φιεο νη κειέηεο ζχλδεζεο ρξεζηκνπνηνχλ 

απηνκαηνπνηεκέλεο πιαηθφξκεο θαη βάζεηο πξνζδηνξηζκνχ γνλφηππσλ. Ζ αλάπηπμε 

ηνπ έξγνπ HapMap θαηέζηεζε δπλαηή ηελ αλαδήηεζε ζε φινπο ηνπο γλσζηνχο 

θιεξνλνκήζηκνπο απιφηππνπο  θάζε γνληδίνπ , ελψ παξάιιεια γηα λα θξηζνχλ 

αμηφπηζηεο νη γελεηηθέο κειέηεο θαη ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα απηψλ ζρεηηθά κε ηε 

ζπκκεηνρή θαη εκπινθή  ησλ ππνςήθησλ γνληδίσλ πνπ αλαδεηθλχνπλ ζε κηα 

δηαηαξαρή πξέπεη πιένλ λα ζπγθεληξψζνπλ ππνρξεσηηθά ηνπιάρηζηνλ 200 θιηληθέο 

πεξηπηψζεηο δείγκαηνο αζζελψλ θαη 200 άηνκα νκάδαο ειέγρνπ, ψζηε λα είλαη ζε 

ζέζε λα δεκνζηεχζνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο (Nakata, Ujike&Sakai, 2003). 

Δλ ζπλερεία, νθείινπλ λα ζπλνςηζηνχλ κεξηθά επξέσο γλσζηά γεγνλφηα 

ζρεηηθά κε ηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή. Ζ δηπνιηθή δηαηαξαρή είλαη κηα ηδηαίηεξα 

θιεξνλνκηθή δηαηαξαρή. Οη νηθνγελεηαθέο κειέηεο θαη νη κειέηεο δηδχκσλ ζηηο αξρέο 

ηνπ 20νπ αηψλα είραλ ήδε παξαηεξήζεη φηη ε δηπνιηθή δηαηαξαρή θαη άιιεο ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο ζπζζσξεχνληαη ζε νηθνγελεηαθά δείγκαηα θαη φηη έρνπλ θιεξνλνκηθή 

βάζε.  Δλψ ν ππνινγηζκφο ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο θαζ φιε ηελ δηάξθεηα δσήο ησλ 

αζζελψλ ζην γεληθφ πιεζπζκφ είλαη πεξίπνπ ζην 1-2%, πνιιαπιέο κειέηεο έρνπλ 

αλαθέξεη φηη ν θίλδπλνο λνζεξφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα δσήο γηα ηελ εκθάληζε ηεο 

δηπνιηθήο δηαηαξαρήο ζε ζπγγελή πξψηνπ βαζκνχ ελφο δηπνιηθνχ αηφκνπ βξίζθεηαη 

κεηαμχ 10% θαη 20%. Δπηπιένλ, εξεπλεηηθέο κειέηεο έρνπλ επαλεηιεκκέλα αλαδείμεη 

θαη ζεκεηψζεη ηελ θιεξνλνκηθή ζπληζηψζα ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο, κε εθηηκήζεηο 

πνζνζηψλ θιεξνλνκηθφηεηαο πνπ θπκαίλνληαη κεηαμχ 80% θαη 90%, ελψ νη κειέηεο 

πηνζεζίαο ππνζηεξίδνπλ επίζεο ηελ άπνςε φηη νη γελεηηθνί παξάγνληεο ζπκβάιινπλ 

ζεκαληηθά πεξηζζφηεξν ζηελ αηηηνινγία ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο απφ ηνπο 

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο(Chen, Sassi&Axelson, 2004). 

Απηφ ην κεγάιν ζχλνιν απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ εξεπλεηηθψλ επξεκάησλ, 

πνπ ζπζζσξεχηεθε θαη δηακνξθψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα αξθεηψλ δεθαεηηψλ, ζε 

ζρέζε κε ηα ζρεηηθά κεηαβαιιφκελα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα θαη παξακέηξνπο ηεο 

δηπνιηθήο δηαηαξαρήο, θαη ζε πιεζπζκνχο δηαθνξεηηθψλ εζληθψλ πιαηζίσλ, έζεζε ηα 
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ζεκέιηα γηα ηε ραξηνγξάθεζε γνληδίσλ κέζσ γελεηηθψλ ζπζρεηηζηηθψλ κειεηψλ. Οη 

πξνζπάζεηεο ζπζρεηηζκνχ ππνςεθίσλ-γνληδίσλ κέζσ ραξηνγξάθεζεο 

ρξσκνζσκηθψλ πεξηνρψλ δελ έρνπλ αληαπνθξηζεί απφιπηα θαη ζηαζεξά ζηελ 

ππφζρεζή ηνπο, φπσο θαη παξαηεξήζεθε παξαπάλσ, θαζφηη νη αληηθάζεηο θαη ηα 

αληηθξνπφκελα επξήκαηα θαζψο θαη νη πνηθηινκνξθία γνληδηαθψλ επξεκάησλ κεηαμχ 

ηνπο πνηθίιινπλ. Αλ θαη αξθεηέο κειέηεο, ηδηαίηεξα ζπζρεηηζηηθέο έξεπλεο 

ζπζηεκαηηθήο ραξηνγξάθεζεο θαηλνκέλνπ έιιεηςεο ηζνξξνπίαο ζπλδέζεσλ ζε 

γνληδηαθφ επίπεδν (LinkageDisequilibrium) ζε ρξσκνζσκηθέο εκπιεθφκελεο πεξηνρέο 

ζχλδεζεο, έρνπλ εληνπίζεη πηζαλά γνλίδηα επαηζζεζίαο γηα ηελ εκθάληζε ηεο 

δηπνιηθήο δηαηαξαρήο, ηα επξήκαηα απηψλ ήηαλ δχζθνιν λα αλαπαξαρζνχλ 

πεξαηηέξσ (Chen, etal., 2004). 

 

3.3.2 Μειέηεο γηα ηελ θιεξνλνκηθφηεηα δηπνιηθήο δηαηαξαρήο 

Οη νηθνγελεηαθέο κειέηεο γηα ηε δηπνιηθή δηαηαξαρή πνπ έρνπλ επηηεπρζεί, 

αμηνινγνχλ ην πνζνζηφ κηαο αζζέλεηαο ζε ζπγγελείο δηάθνξνπ βαζκνχ (θπξηφηεξα 

φκσο πξψηνπ βαζκνχ) δηαθφξσλ αζζελψλ, νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο κε 

ηελ ίδηα αζζέλεηα θαη ηζηνξηθφ παζνινγίαο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο. Οη έξεπλεο 

απέδεημαλ φηη ππάξρνπλ κεγάιεο πηζαλφηεηεο ε δηπνιηθή δηαηαξαρή λα θιεξνλνκεζεί. 

Πην αλαιπηηθά,  νη εξεπλεηέο αμηνιφγεζαλ ηα πνζνζηά θιεξνλνκηθφηεηαο ηεο 

δηπνιηθήο δηαηαξαρήο θαη ηα απνηειέζκαηα αλέθεξαλ θίλδπλν εκθάληζεο δηπνιηθήο 

θαηάζιηςεο θαηά 16,6% ζηνπο ζπγγελείο πξψηνπ βαζκνχ ησλ δεηγκάησλ πνπ 

έπαζραλ απφ δηπνιηθή δηαηαξαρή. Υξεζηκνπνηψληαο απηά ηα απνηειέζκαηα, νη 

ζπγγξαθείο ππνζηήξημαλ έλαλ πνιππαξαγνληηθφ πξφηππν γελεηηθήο εππάζεηαο 

ζπγγελψλ δηπνιηθήο δηαηαξαρήο αιιά θαη θιεξνλνκηθφ κνληέιν γελεηηθήο εππάζεηαο 

απνγφλσλ δηπνιηθψλ αζζελψλ πνπ θπκαίλεηαη απφ παζνινγία κνλνπνιηθήο 

δηαηαξαρήο (κνλνπνιηθή θαηάζιηςε) έσο δηπνιηθή δηαηαξαρή ηχπνπ ΗΗ, θαζψο θαη 

έσο δηπνιηθή δηαηαξαρή ηχπνπ I, θηάλνληαο ελ ηέιεη θαη ζε παζνινγία 

ζρηδνζπλαηζζεκαηηθήο δηαηαξαρήο (Billings&Moos, 1983). Καη απφ άιιεο 

εξεπλεηηθέο αλαζθνπήζεηο θαη κεηαλαιχζεηο, δηαθαίλεηαη ε θιεξνλνκηθή 

θπξηαξρηθφηεηα ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο. χκθσλα κε εξεπλεηηθά ζπκπεξάζκαηα 

κεηα-αλαιπηηθνχ πιηθνχ νηθνγελεηαθψλ-δηδχκσλ κειεηψλ δηπνιηθήο 

θιεξνλνκηθφηεηαο, ζρεδφλ φιεο νη γελεηηθέο κειέηεο νηθνγελεηψλ δείρλνπλ 
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ζεκαληηθά απμεκέλα πνζνζηά εθδήισζεο δηαηαξαρψλ ηεο δηάζεζεο, ηδηαίηεξα ηεο 

δηπνιηθήο δηαηαξαρήο, ζηνπο ζπγγελείο πξψηνπ βαζκνχ αζζελψλ κε δηπνιηθή 

δηαηαξαρή ζε ζχγθξηζε κε ζπγγελείο πγηψλ. Οη πξψηνπ βαζκνχ ζπγγελείο αζζελψλ κε 

κνλνπνιηθή θαηάζιηςε ηείλνπλ λα εκθαλίδνπλ κηθξφηεξα πνζνζηά δηπνιηθήο αιιά 

πςειφηεξα πνζνζηά κνλνπνιηθήο θαηάζιηςεο. Δπνκέλσο νη δηαηαξαρέο απηέο φρη 

κφλν είλαη νηθνγελείο, αιιά ηείλνπλ λα εθδειψλνληαη ζε νηθνγέλεηεο κε ήδε έλαλ 

πάζρνληα. Χζηφζν ην γεγνλφο φηη δελ εθδειψλνληαη ηαπηφζεκα, δειαδή ε δηπνιηθή 

δηαηαξαρή ζα εκθαληδφηαλ κφλν ζηνπο ζπγγελείο αζζελψλ κε δηπνιηθή δηαηαξαρή θαη 

αληηζηνίρσο, ε κνλνπνιηθή θαηάζιηςε κφλν ζηνπο ζπγγελείο αζζελψλ κε κνλνπνιηθή 

θαηάζιηςε, ππνδειψλεη, επίζεο φηη νη δχν απηέο κνξθέο δηαηαξαρήο ηεο δηάζεζεο, 

πηζαλψο, δελ είλαη ηφζν δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο. Οη γελεηηθέο κειέηεο δηδχκσλ θαη 

πηνζεζίαο έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηηο κειέηεο νηθνγελεηψλ θαη έρνπλ πξνζζέζεη δεδνκέλα 

γηα ηνλ γελεηηθφ παξάγνληα θαη ηελ θιεξνλνκηθή ζπκβνιή ησλ δηαηαξαρψλ ηεο 

δηάζεζεο. Αζξνίδνληαο ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο κειέηεο δηδχκσλ, ζε 500 δεχγε 

δηδχκσλ, ε ζπλνιηθή αλαινγία εκθάληζεο ησλ δηαηαξαρψλ δηάζεζεο κεηαμχ 

κνλνδπγσηηθψλ έλαληη δηδπγσηηθψλ δηδχκσλ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 4:1 πεξίπνπ – 65% 

έλαληη 14% (Andreasen, 2005.  Craddock , O‟Donovan & Owen , 2005). ε λεφηεξεο 

αλαιχζεηο ζρεηηθά κε ηηο θιεξνλνκηθέο εθθάλζεηο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο, άιιε 

αλαζθφπεζε ηνπ γελεηηθνχ παξάγνληα ζηε δηπνιηθή δηαηαξαρή αλέθεξε ζπλνιηθφ 

πνζνζηφ ζπλεκθάληζεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο ηεο ηάμεο ηνπ 72% γηα ηνπο 

κνλνδπγσηηθνχο δηδχκνπο θαη ηνπ 14% γηα ηνπο δηδπγσηηθνχο. Πην πξφζθαηεο 

εθηηκήζεηο κείσζαλ ηα πνζνζηά απηά ζε 40% θαη 5% κε 10% αληίζηνηρα (Kwang, 

etal., 2011). Αιιε κειέηε νηθνγελεηαθψλ δεηγκάησλ θαη δηδχκσλ αλέδεημε φηη ε 

πηζαλφηεηα λα πξνζβιεζνχλ απφ ηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή θαη ηα δχν δίδπκα είλαη 30 

– 50% ζε κνλνδπγσηηθά, αιιά κφλν 10% ζε δηδπγσηηθά δίδπκα. Μάιηζηα, 

αλαδείρζεθε φηη ε πςειφηεξε ζπρλφηεηα γηα ηα κνλνδπγσηηθά δίδπκα ηζρχεη ηφζν γηα 

δίδπκα πνπ κεγάισζαλ ρσξηζηά, φζν θαη γηα εθείλα πνπ κεγάισζαλ καδί. Σν 

πνζνζηφ ηνπ 10% γηα ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζηα δηδπγσηηθά δίδπκα είλαη φκνην κε 

εθείλν γηα ηα κε δίδπκα αδέιθηα, ην νπνίν δηαθαίλεηαη πσο θπκαίλεηαη επίζεο ζην 

10% αιιά θαη πάιη είλαη πνιχ πςειφηεξν απφ ην πνζνζηφ θιεξνλνκηθφηεηαο γηα ηνλ 

γεληθφ πιεζπζκφ (Blehar, Weissman ,  Gershon  &Hirstfeld, 1988). 

χκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κειέηεο νηθνγελεηαθψλ 

αλαιχζεσλ, κειέηεο πηνζεζίαο, θαη κνξηαθέο γελεηηθέο κειέηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 
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θαηαλφεζε ηεο γελεηηθήο ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο, πξνέθπςε  ην ζπκπέξαζκα φηη ε 

θιεξνλνκηθφηεηα ηεο δηαηαξαρήο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο θιαζηθνχο λφκνπο θαη 

ηνπο θαλφλεο ηνπ Mendel θαη έηζη κπνξεί λα ππάξρνπλ πνιινί γνληδηαθνί ηχπνη θαη 

πεξηνρέο θαη πνιινί ηχπνη παξαγφλησλ θιεξνλνκηθφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηαηαξαρή. ε απηέο ηηο κειέηεο, δελ βξέζεθε φηη έλα θαη κφλν ραξαθηεξηζηηθφ 

γνλίδην ζπζρεηίδεηαη απζηεξά θαη απφιπηα κε ηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή. Αληηζέησο, 

φιεο νη κειέηεο (νηθνγελεηαθέο, δηδχκσλ), αλέθεξαλ ρξσκνζσκηθέο δηαηαξαρέο θαη/ή 

γνληδηαθνχο ηχπνπο θαη/ή ρξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο πνπ ζεσξήζεθαλ σο 

πξνθαζνξηζηηθέο αηηίεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο, θαηλφκελα θαη ζπκπεξάζκαηα πνπ 

αληηθαηνπηξίδνληαη θαη απφ ηα πξνεγνχκελα εξεπλεηηθά επξήκαηα δηπνιηθήο 

γελεηηθήο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ απφ κειέηεο γνληδηαθψλ ζπζρεηίζεσλ θαη 

κειέηεο βάζεσλ γνληδησκάησλ (GWAstudies) (Brietzke, Mansur& Soczynska, 2012). 

Δπίζεο, εξεπλεηηθφ πιηθφ νηθνγελεηαθψλ εξεπλψλ  έρεη αλαθέξεη φηη ζηε 

δηπνιηθή δηαηαξαρή, ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ πξφνδν ηεο 

δηαηαξαρήο θαη ηα πνζνζηά επηθξάηεζεο ηεο δηαηαξαρήο. Έρεη αλαθεξζεί φηη νη 

αζζελείο κε νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ δηπνιηθήο εθδειψλνπλ ηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή ζε 

κηθξφηεξε ειηθία, παξνπζηάδνπλ πην ζπρλέο θξίζεηο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 

κεηαπηψζεηο, έρνπλ πςειφηεξν ξπζκφ λνζειείαο θαη είλαη πην θαηαζιηπηηθνί, 

αλήζπρνη θαη εξεζηζκέλνη (Brietzke,etal., 2012). 

Δπίζεο, αλαθνξηθά κε άιια επξήκαηα θιεξνλνκηθφηεηαο ζε ζπγγελείο θαη 

απνγφλνπο δηαπηζηψζεθε φηη ν επηπνιαζκφο ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο είλαη 

πςειφηεξνο γεληθά ζηνπο άλδξεο απφ φηη ζε γπλαίθεο (πεξίπνπ 1,3-1,4 θνξέο 

πςειφηεξνο). Δπίζεο ππάξρεη πιεζψξα εξεπλεηηθνχ πιηθνχ πνπ εμεηάδεη θαη ζπλδέεη 

ηελ θιεξνλνκηθφηεηα δηπνιηθήο δηαηαξαρήο ζε απνγφλνπο αζζελψλ δηπνιηθήο 

δηαηαξαρήο. 

Πην αλαιπηηθά, έρεη δηαπηζησζεί απφ εξεπλεηέο φηη νη απφγνλνη γνλέσλ κε 

δηπνιηθή δηαηαξαρή είλαη πην πηζαλφ λα παξνπζηάζνπλ δηαγλψζεηο γηα κείδνλα 

θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή (MDD) θαη δηπνιηθή δηαηαξαρή αληίζηνηρα θαζψο θαη 

δηαηαξαρέο έιιεηςεο πξνζνρήο, δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο θαη δηαηαξαρέο 

εμσζηξέθεηαο ζε ζχγθξηζε κε  απνγφλνπο πγηψλ δεηγκάησλ. Δπξήκαηα 

αλαζθνπήζεσλ επηδεηθλχνπλ επίζεο ππεξβνιηθά πςειφ θίλδπλν εθδήισζεο 

δηαηαξαρήο δηάζεζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα εκθάληζεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο, κεηαμχ 
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απνγφλσλ γνλέσλ κε δηπνιηθή δηαηαξαρή (Fraser& Pakenham , 2008). Δπίζεο 

επξήκαηα θιεξνλνκηθψλ ζπγθξίζεσλ δηπνιηθήο κεηαβίβαζεο κε θιεξνλνκηθή 

κεηαβίβαζε κείδνλνο θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο έρνπλ αλαδείμεη ακθηιεγφκελα 

επξήκαηα. Απφ άιιεο έξεπλεο αλαθέξεηαη φηη νη απφγνλνη ησλ κεηέξσλ / γνλέσλ κε 

παζνινγία κείδνλνο θαηάζιηςεο έρνπλ πεξηζζφηεξε ςπρνπαζνινγία απφ ηνπο 

απνγφλνπο ησλ κεηέξσλ / γνλέσλ κε παζνινγία δηπνιηθήο δηαηαξαρήο. Αιιε κεξίδα 

κειεηψλ αλαθέξνπλ φηη νη απφγνλνη γνλέσλ δηπνιηθήο έρνπλ κεγαιχηεξν λνζεξφ 

θίλδπλν θαη θίλδπλν λνζεξφηεηαο δηπνιηθήο εθδήισζεο. Σα εθηηκψκελα πνζνζηά 

ςπρνπαζνινγίαο θπκαίλνληαη απφ 5% έσο 67% γηα ηνπο απνγφλνπο ησλ γνλέσλ κε 

δηπνιηθή δηαηαξαρή θαη 15% έσο 80% γηα ηνπο απνγφλνπο ησλ γνλέσλ κε κείδνλα 

θαηάζιηςε (Fraser , et al., 2008). Αιιε κεγάιε κεηαλάιπζε πνπ ζπλέθξηλε ηελ 

εκθάληζε ςπρνπαζνινγίαο ζηνπο απνγφλνπο γνλέσλ θαη νηθνγελεηαθνχ ηζηνξηθνχ 

κείδνλνο θαηάζιηςεο έλαληη ησλ απνγφλσλ γνλέσλ θαη νηθνγελεηαθνχ ηζηνξηθνχ 

δηπνιηθήο δηαηαξαρήο, απνθάιπςε πςειφηεξα πνζνζηά κεηάδνζεο ηεο δηαηαξαρήο 

δηάζεζεο απφ δηπνιηθνχο γνλείο ζηνπο απνγφλνπο ηνπο. Δπίζεο νηθνγελεηαθέο κειέηεο 

πνπ πεξηιακβάλνπλ έλα επξχηεξν θάζκα ζπγγελψλ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ 

βξίζθνπλ ζπγγελείο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ δηπνιηθψλ αηφκσλ λα δηαηξέρνπλ 

κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα εκθάληζε δηαηαξαρψλ δηάζεζεο. Χο εθ ηνχηνπ, 

ζπκπεξαίλεηαη ινηπφλ φηη νη γνλείο κε δηπνιηθή δηαηαξαρή κεηαδίδνπλ ζπρλφηεξα 

δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο ζηνπο απνγφλνπο ηνπο, απφ φηη νη γνλείο κε κείδνλα 

θαηάζιηςε θαζψο θαη φηη γνλείο κε δηπνιηθή δηαηαξαρή έρνπλ πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα έρνπλ απνγφλνπο κε δηπνιηθή δηαηαξαρή ή/θαη δηαηαξαρέο δηάζεζεο 

επξχηεξα ζε ζρέζε κε γνλείο κε κείδνλα θαηάζιηςε. Κάηη άιιν πνπ ζπκπεξαίλεηαη 

βάζεη ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ, είλαη φηη νη δηπνιηθνί γνλείο κεηαβηβάδνπλ ζπρλφηεξα 

εμσηεξηθέο δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο (δηαηαξαρή ζπκπεξηθνξάο, δηαηαξαρή 

ππεξθηλεηηθφηεηαο-έιιεηςεο πξνζνρήο (ADHD), αληηθνηλσληθή δηαηαξαρή 

πξνζσπηθφηεηαο, θ.α.) ζηνπο απνγφλνπο ηνπο (Fraser, et al., 2008). 

 Πην αλαιπηηθά ,ζρεηηθά κε ηελ γνλετθή θιεξνλνκηθή κεηαβίβαζε δηπνιηθήο 

δηαηαξαρήο, κειέηεο έρνπλ επηδείμεη φηη  ν αξηζκφο ησλ αζζελψλ απφ ηελ 

θιεξνδνηηθή πιεπξά ηεο κεηέξαο θαη απφ ηελ θιεξνδνηηθή πιεπξά ηνπ παηέξα είλαη 

παξφκνηνο.  Χζηφζν, ππάξρνπλ εξεπλεηηθέο κειέηεο πνπ αληηθξνχνπλ απηφ ην 

εχξεκα αλαδεηθλχνληαο φηη ε κεηαβίβαζε ηεο δηαηαξαρήο απφ ηε κεηέξα είλαη 

πςειφηεξε απφ ηε κεηαβίβαζε απφ ηνλ παηέξα. ε κειέηε πνπ δηεμήρζε ζε 31 
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νηθνγέλεηεο κε γελεηηθφ θνξηίν δηπνιηθήο δηαηαξαρήο, αλαθέξζεθε φηη ν επηπνιαζκφο 

ηεο λφζνπ ζε παηδηά αζζελψλ κεηέξσλ ήηαλ πεξίπνπ 2,3-2,8 θνξέο πςειφηεξνο απφ 

φηη γηα ηα παηδηά αζζελψλ παηέξσλ. Ζ ίδηα κειέηε έδεημε επίζεο φηη ν αξηζκφο ησλ 

άξξσζησλ ζπγγελψλ απφ ηελ πιεπξά ηεο κεηέξαο είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξνο απφ 

ηνλ αξηζκφ ησλ αζζελψλ ζπγγελψλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ παηέξα. Χζηφζν, θαη πάιη 

αλαθνξηθά κε απηά ηα επξήκαηα ππάξρνπλ αληηθξνπφκελεο ελδείμεηο, θαζφηη 

επηδεκηνινγηθέο κειέηεο δελ ππνζηήξημαλ ην εχξεκα φηη ε κεηαβίβαζε απφ ηελ 

πιεπξά ηεο κεηέξαο είλαη πςειφηεξε (Brietzke , et al., 2012). Αλ θαη κειέηεο δελ 

ππνζηεξίδνπλ ην εχξεκα φηη ε κεηαβίβαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο κεηέξαο είλαη 

πςειφηεξε, ππνζηεξίδεηαη φηη ε κηηνρνλδξηαθή θιεξνλνκηθφηεηα κπνξεί λα παίμεη 

ξφιν ζηε δηπνιηθή δηαηαξαρή. Σν κηηνρνλδξηαθφ DNA (mtDNA) είλαη έλα κφξην πνπ 

θιεξνλνκείηαη απνθιεηζηηθά απφ ην σάξην ηεο κεηέξαο θαη παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο επαηζζεζίαο ηνπ αηφκνπ ζηηο πεξηβαιινληηθέο θαηαπνλήζεηο. 

Σα ειαηηψκαηα ζηηο αθνινπζίεο κηηνρνλδξηαθνχ DΝΑ κπνξεί λα ζπκβάιινπλ ζε κηα 

πξνδηάζεζε ζε ηέηνηεο πνιχπινθεο αζζέλεηεο, φπσο εμάιινπ θαη επηδείρζεθε ζε 

πξνεγνχκελε ελφηεηα, φπσο ν δηαβήηεο θαη ε δηπνιηθή δηαηαξαρή. Δπνκέλσο, εάλ 

φινη νη αζζελείο κε δηπνιηθή δηαηαξαρή έρνπλ γνλίδηα κηηνρνλδξηαθήο πξνδηάζεζεο, 

ηφηε ε κεηάβαζε ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο απφ ηελ πιεπξά ηεο κεηέξαο ζα είλαη 

πςειφηεξε. Χζηφζν, νη ηχπνη κηηνρνλδξηαθήο  θιεξνλνκηθφηεηαο δελ έρνπλ 

επηδεηρζεί ζηε δηπνιηθή δηαηαξαρή (Potash, Zandi&Willour, etal., 2003). Χζηφζν θαη 

νη θιεξνδνηηθέο κεηαβηβάζεηο απφ ηελ πιεπξά ηνπ παηέξα έρνπλ κειεηεζεί ζε 

νηθνγελεηαθέο θιεξνλνκηθέο κειέηεο. Δξεπλεηηθφ πιηθφ έρεη ππνδείμεη φηη ν 

επηπνιαζκφο ηεο λφζνπ έρεη βξεζεί λα είλαη πςειφηεξνο ζε παηδηά παηέξσλ κε 

δηπνιηθή δηαηαξαρή απ φηη ζηα παηδηά κεηέξσλ κε δηπνιηθή δηαηαξαρή. Απηά ηα 

απνηειέζκαηα νδεγνχλ ζην λα πηζηεχεη θαλείο φηη ε δηπνιηθή δηαηαξαρή ελδερνκέλσο 

θαη λα είλαη παηξηθή αζζέλεηα. Παξάιιεια, ππάξρεη θαη εξεπλεηηθφ πιηθφ πνπ 

ππνζηεξίδεη φηη ε δηπνιηθή δηαηαξαρή κπνξεί λα θιεξνλνκεζεί κέζσ ηνπ Υ 

ρξσκαηνζψκαηνο κε βάζε πεξηπηψζεηο κεηάδνζεο ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο απφ 

παηέξα ζε γην (Potash, etal., 2003). Έλα άιιν πεδίν εξεπλψλ φπνπ κειεηψληαη ηα 

γνληθά απνηειέζκαηα ζηε δηπνιηθή δηαηαξαρή είλαη ζηηο κειέηεο ζχλδεζεο. Οη 

κειέηεο ζχλδεζεο ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο έδεημαλ φηη κεξηθνί γνληδηαθνί ηχπνη ζην 

18 ρξσκφζσκα πνπ έρεη απνδεηρηεί φηη ζπζρεηίδνληαη κε ηελ εθδήισζε ηεο δηπνιηθήο 

δηαηαξαρήο έρνπλ θιεξνλνκεζεί απφ ηελ παηξηθή πιεπξά. Χζηφζν, παξά ηελ χπαξμε 

πνιιψλ κειεηψλ πνπ δείρλνπλ φηη ε θιεξνλνκηθή κεηαβίβαζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ 
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παηέξα είλαη πςειφηεξε, ππάξρνπλ επίζεο κειέηεο φπνπ θακία απφ ηηο γνληθέο 

πιεπξέο δελ βξέζεθε λα είλαη πςειφηεξε απφ ηελ άιιε. Ζ απνηπρία λα 

απνζαθεληζηεί πιήξσο ε παζνθπζηνινγία ηεο λφζνπ παξνπζηάδεηαη σο έλαο απφ ηνπο 

ιφγνπο γηα ηα δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζε απηέο ηηο κειέηεο 

(Brietzke, etal., 2012). 

Μία απφ ηηο βαζηθέο εξσηήζεηο ζηηο νηθνγελεηαθέο κειέηεο, είλαη θαηά πφζνλ 

ηα πνζνζηά επηθξάηεζεο ηεο λφζνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ζηνπο ζπγγελείο 

πξψηνπ βαζκνχ ησλ αζζελψλ κε δηπνιηθή δηαηαξαρή πνηθίινπλ αλάινγα κε ην βαζκφ 

ζπγγέλεηαο ή φρη. χκθσλα κε εξεπλεηηθφ πιηθφ, θαζψο ν βαζκφο ζπγγέλεηαο 

απμάλεηαη, ν θίλδπλνο επηθξάηεζεο ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο επίζεο απμάλεηαη. ε  

κειέηε πνπ δηεμήρζε ζε 187 αζζελείο, δηαπηζηψζεθε φηη ν παηέξαο ήηαλ επίζεο 

δηπνιηθφο αζζελήο ζην 6,5% ησλ πεξηπηψζεσλ αζζελψλ, ελψ ε κεηέξα ήηαλ επίζεο 

δηπνιηθφο αζζελήο ζην 6,4% ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ αζζελψλ. Δηζη θαη εδψ, παξφκνηα 

κε απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ, δηαπηζηψζεθε επίζεο φηη ε κεηαβίβαζε απφ ηελ 

πιεπξά ηεο κεηέξαο είλαη ζρεδφλ ίδηα κε απηήλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ παηέξα (Brietzke, 

etal., 2012). 

Δξεπλεηηθφ πιηθφ επίζεο έρεη ζπκπεξάλεη φηη ν θίλδπλνο επηθξάηεζεο 

δηπνιηθήο δηαηαξαρήο ζηα αδέιθηα ησλ αζζελψλ είλαη πςειφηεξνο απφ ηνλ θίλδπλν 

επηθξάηεζεο ζηε κεηέξα, ηνλ παηέξα, θαη ηνπο απνγφλνπο. Πην αλαιπηηθά, έρεη 

αλαθεξζεί απφ κειέηεο φηη ν ζρεηηθφο θίλδπλνο έθθξαζεο θαη θιεξνλφκεζεο 

δηπνιηθήο δηαηαξαρήο γηα ηα αδέιθηα απμάλεηαη 8-9 θνξέο πεξηζζφηεξν απφ φηη ζηνλ 

παηέξα θαη ζηελ κεηέξα. Απηφ θαζφηη ελψ παξφκνηα πνζνζηά επηθξάηεζεο ηεο 

δηπνιηθήο λφζνπ βξέζεθαλ ζηε κεηέξα θαη ηνλ παηέξα (14,2% θαη 17,4%),  ην 

πνζνζηφ επηθξάηεζεο ζηα αδέξθηα δηπνιηθψλ αζζελψλ ήηαλ θαηά πνιχ κεγαιχηεξν  

(49,2%) (Brietzke, etal., 2012). 

πκπεξαζκαηηθά, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ βαζκνχ ηεο 

ζπγγέλεηαο θαη ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο. Οη θίλδπλνη κεηάδνζεο γνληδίσλ 

πξνδηάζεζεο θαη ηάζεηο εκθάληζεο ηεο δηπνιηθήο αζζέλεηαο απφ ηελ πιεπξά ηεο 

κεηέξαο ή απφ ηελ πιεπξά ηνπ παηέξα είλαη αξθεηά ακθηιεγφκελε ζην εξεπλεηηθφ 

πιαίζην. Αλαθνξηθά κε ηα κνηίβα θιεξνλνκηθφηεηαο ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο, αλ 

θαη γνληδηαθέο κεηαβνιέο θαηά πξψηνλ θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδνπλ θεληξηθφ ξφιν  

πνιινί γελεηηθνί κεραληζκνί θαηά δεχηεξνλ ελδερνκέλσο απνηεινχλ ζχλζεηεο 
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κνξθέο θιεξνλνκηθφηεηαο. Με κεληειηαλνί θιεξνλνκηθνί κεραληζκνί φπσο ε 

κηηνρνλδξηαθή θιεξνλνκηθφηεηα θαη ε κε απνηχπσζε, πηζαλφηαηα δηαδξακαηίδνπλ 

θάπνην ξφιν ζηε ζχλζεηε γελεηηθή ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο (Brietzke , etal., 2012). 

Πνιινί πεξηνξηζκνί σζηφζν ιακβάλνπλ ρψξα ζε ηέηνηνπ είδνπο κειέηεο. Πξψηνλ, ν 

ζρεηηθά ρακειφο αξηζκφο αζζελψλ κπνξεί λα απνηξέςεη ηε γελίθεπζε ησλ 

επξεκάησλ. Ζ ζπκπεξίιεςε κφλν αζζελψλ κε δηπνιηθή δηαηαξαρή Η ζηε κειέηε θαη ε 

κε ρξήζε ζπλεληεχμεσλ θιηληθήο δνκήο (SCID 1) αλαθέξνληαη κεηαμχ άιισλ 

πεξηνξηζκψλ δηαθφξσλ κειεηψλ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ηα επξήκαηα ησλ κειεηψλ 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζα πξέπεη λα ππνζηεξηρζνχλ απφ λέεο κειέηεο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε κεγαιχηεξεο νκάδεο αζζελψλ θαη ζε δηάθνξνπο εζληθνχο 

πιεζπζκνχο (Fraser , etal., 2008). Δπίζεο εξεπλεηηθφ πιηθφ ππνδεηθλχεη φηη 

ελδερνκέλσο ε νηθνγελήο εκθάληζε ηεο δηαηαξαρήο δελ ππνδειψλεη απαξαίηεηα 

γελεηηθή κεηάδνζε, δηφηη ε κίκεζε πξνηχπνπ, ε καζεκέλε ζπκπεξηθνξά, νη 

θνηλσληθνί πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο φπσο νη νηθνλνκηθέο ζηεξήζεηο, θαη νη 

θπζηθνί πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο, φπσο νη ελδνκήηξηεο ή πεξηγελλεηηθέο 

επηπινθέο απνηεινχλ κε γελεηηθνχο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ θαη ζπκβάιινπλ επίζεο 

ζηελ αλάπηπμε δηαηαξαρψλ ηεο δηάζεζεο (Craddock  , etal., 2005). 

 

3.3.2.1.Κιεξνλνκηθφηεηα & θαηλφηππνη ζε κε λνζνχληεο 

 

Δξεπλεηηθφ πιηθφ έρεη εληνπίζεη θαηλνηππηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη θιηληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο ζε κε λνζνχληα άηνκα πνπ έθεξαλ 

σζηφζν βαξχ νηθνγελεηαθφ θιεξνλνκηθφ ηζηνξηθφ δηπνιηθήο δηαηαξαρήο. 

πγθεθξηκέλα, ζε κεγάιν δείγκα (n = 527) πνπ ζπιιέρζεθε απφ 26 νηθνγέλεηεο κε 

βαξχ γελεηηθφ θαη θιεξνλνκηθφ θνξηίν γηα δηπνιηθή δηαηαξαρή, παξαηεξήζεθαλ 

επξήκαηα δηαηαξαρψλ εθηεηακέλνπ δίθηπν ζπκπεξηθνξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

εγθεθάινπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζπκπεξηθνξηθά ειιείκκαηα θαη ηελ 

λεπξναλαηνκηθή παζνθπζηνινγία πνπ ζπλαληάηαη ζηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή. Απηφ ην 

δίθηπν ζπκπεξηθνξηθψλ ειιεηκκάησλ πεξηειάκβαλε έλα επξχ θάζκα δηαηαξαγκέλσλ 

λεπξνγλσζηηθψλ γλσξηζκάησλ-ραξαθηεξηζηηθψλ ηδηνζπγθξαζίαο. Πνιιά ειιείκκαηα 

θαη δηαηαξαρέο ζε κέηξα ζπκπεξηθνξάο επεξεάζηεθαλ θαη ζπλνδεχηεθαλ απφ 

δηαηαξαρέο ζε θάπνηεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ. Δηζη, παξαηεξήζεθαλ δηαηαξαρέο θαη 
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δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζπλνιηθέο νγθνκεηξηθέο εγθεθαιηθέο θινηηθέο κεηξήζεηο θαζψο 

θαη ζε νγθνκεηξηθέο κεηξήζεηο πεξηνρψλ πιάγησλ θνηιηψλ ζε κε δηπνιηθνχο κε 

πςειή θιεξνλνκηθφηεηα δηπνιηθήο δηαηαξαρήο. Οη ζπγθεθξηκέλεο λεπξναλαηνκηθέο 

αλσκαιίεο ζπζρεηίζηεθαλ θαη κε ηα παξαηεξνχκελα γλσζηηθά-ηδηνζπγθξαζηαθά θαη 

γεληθά ζπκπεξηθνξηθά ειιείκκαηα (Reich, 1995). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4.ΦΑΡΜΑΚΟΘΔΡΑΠEIΑ ΣΗ ΓΙΠΟΛΙΚΗ 

ΓΙΑΣΑΡΑΥΗ 

 

4.1. Δηζαγσγηθά ζηνηρεία  

Ζ εθαξκνγή ησλ θαξκαθεπηηθψλ ζεξαπεηψλ ζηηο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο 

αθνινχζεζε ηε βηνινγηθή επαλάζηαζε ζηε ςπρηαηξηθή, πνπ ζεκαηνδνηήζεθε κε ηελ 

αλαθάιπςε ηεο ρισξνπξνκαδίλεο, ην 1952, θαη ηελ επξεία ρξήζε θαξκαθεπηηθψλ 

νπζηψλ γηα ηε ζεξαπεία ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ. Αλ θαη ηα ςπρνδηεγεξηηθά 

θάξκαθα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε βάζνο κηαο πελεληαεηίαο πεξίπνπ ζηε ζεξαπεία 

ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, ε ζεκαληηθή πξφνδνο επηηεχρζεθε ηα ηειεπηαία εηθνζηπέληε 

ρξφληα. ε απηφ ζπλέβαιε ε γλψζε ηεο λεπξνβηνινγίαο ησλ δηαηαξαρψλ θαζψο θαη ε 

θαιχηεξε δηαγλσζηηθή ηαμηλφκεζε, κε ηε ζέζπηζε δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ νκνηνγελψλ θιηληθψλ νκάδσλ θαη κε ηελ αλάπηπμε βαζκνινγηθψλ 

θιηκάθσλ γηα ηελ «κέηξεζε» θαη θαζνξηζκφ ηεο ζπκπησκαηνινγίαο (APA, 2002). 

ρεηηθά κε ηελ θαξκαθεπηηθή ρνξήγεζε ζε λέεο ειηθίεο θαη ζε αλήιηθα 

παηδηά θαη εθήβνπο, αξρηθά ε αλάπηπμε ησλ λεπξνδηαβηβαζηηθψλ ζπζηεκάησλ ζε 

απηέο ηηο ειηθίεο δελ είλαη νκνηφκνξθε, ελψ είλαη αθφκα εμειηζζφκελε θαη 

ζπλερίδεηαη κέρξη θαη ηελ φςηκε εθεβεία. Γηαθαίλεηαη ινηπφλ φηη λεπξνρεκηθά θαη 

εγθεθαιηθά ζπζηήκαηα πνπ εκπιέθνληαη ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο δηπνιηθήο 

δηαηαξαρήο δελ έρνπλ αθφκα δηακνξθσζεί πιήξσο ζε λέεο ειηθίεο. Ζ θαξκαθεπηηθή 

απνξξφθεζε επίζεο είλαη ηαρχηεξε ιφγσ απμεκέλεο γαζηξεληεξηθήο θηλεηηθφηεηαο. 

Σα παηδηά έρνπλ κηθξφηεξε αλαινγία ιηπψδνπο ηζηνχ, κε απνηέιεζκα ηα ιηπνδηαιπηά 

θάξκαθα λα απνζεθεχνληαη ζε κηθξφηεξε αλαινγία. Ο βηνκεηαβνιηζκφο ηνπ 

θαξκάθνπ ζην ήπαξ είλαη απμεκέλνο ιφγσ ηνπ κεγαιχηεξνπ φγθνπ ηνπ ήπαηνο ζηα 

παηδηά θαη απμεκέλεο δξαζηηθφηεηαο ησλ κεηαβνιηθψλ ελδχκσλ ζε λέεο ειηθίεο 

ζπγθξηηηθά κε κεγαιχηεξεο ειηθίεο. πλεπψο ,φια απηά απαηηνχλ λα ρνξεγνχληαη 

κεγαιχηεξεο θαξκαθεπηηθέο δφζεηο ζηα παηδηά, πνπ κπνξεί λα είλαη 50-100% 

πςειφηεξεο ησλ δφζεσλ ησλ ελειίθσλ. Χζηφζν, παξαηεξείηαη θαη ην θαηλφκελν ε 

απμεκέλε θπθινθνξία νξκνλψλ ηνπ θχινπ ιίγν πξηλ απφ ηελ εθεβεία , πνπ πξνθαιεί 

κείσζε ηνπ επαηηθνχ κεηαβνιηζκνχ θαη αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηνπ θαξκάθνπ, λα 

νδεγήζεη θαη ζε ελδερφκελε εθδήισζε αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ (APA, 2002). 
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ε γεληθέο γξακκέο, αλαθνξηθά κε κηα πεξηιεπηηθή αλαθνξά ησλ ζπζηεκάησλ 

θαξκαθεπηηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο, νη δηεζλείο θαηεπζπληήξηεο 

νδεγίεο γηα ηελ νμεία θαη καθξνρξφληα αληηκεηψπηζε θαη δηαρείξηζε ηεο δηπνιηθήο 

δηαηαξαρήο πξνηείλνπλ παξαδνζηαθά ζηαζεξνπνηεηηθά ηεο δηάζεζεο, φπσο βαιπξντθφ 

(αληηεπηιεπηηθφ), ιίζην, θαζψο θαη άηππα αληηςπρσζηθά, θπξίσο ξηζπεξηδφλε, 

νιαλδαπίλε, θνπεηηαπίλε, αξηπηπξαδφιε, φπσο θαη άιια άηππα αληηςπρσζηθά, είηε σο 

κνλνζεξαπείεο, είηε σο ζπλδπαζηηθέο ζεξαπείεο (Fountoulakis , Kasper, Andreassen , 

Blier , Okasha , Severus , etal., 2012). 

Ζ βηβιηνγξαθία πξνηείλεη φηη ην ιίζην, ην βαιπξντθφ θαη ε θαξβακαδεπίλε, 

δηάζεκα αληηεπηιεπηηθά θάξκαθα ζηελ θαξκαθνινγηθή αληηκεηψπηζε δηπνιηθήο 

καλίαο, είλαη απνηειεζκαηηθά ζηε ζεξαπεία ηεο νμείαο καλίαο, ελψ ε θνπεηηαπίλε θαη 

ν ζπλδπαζκφο νιαλδαπίλεο-θινπνμεηίλεο, δηάζεκα άηππα αληηςπρσζηθά ζηελ 

θαξκαθνινγηθή αληηκεηψπηζε δηπνιηθήο θαηάζιηςεο είλαη επίζεο απνηειεζκαηηθά 

γηα ηε ζεξαπεία ηεο δηπνιηθήο θαηάζιηςεο (Fountoulakis , et al., 2012). Γηαθαίλεηαη 

ινηπφλ, φηη ε θαξκαθεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θάζε αζζελνχο θαη ε επηινγή ηεο 

θαηάιιειεο απφ ηηο ζπληζηψκελεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο γηα ηνλ θάζε αζζελή ζα 

πξέπεη λα ππαγνξεχεηαη απν ηελ θάζε ηνπ ελαιιαζζφκελνπ δηπνιηθνχ θχθινπ ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη ν αζζελήο (Μεζζήλεο &  Παλαγήο , 2008). Αλαθνξηθά κε ηελ 

θαξκαθεπηηθή ρνξήγεζε  αληηθαηαζιηπηηθψλ, ηα αληηθαηαζιηπηηθά ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζε ζπλδπαζκφ κε αληηκαληαθά θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα, 

επεηδή ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ ξαγδαία αιιαγή απφ δηπνιηθή θαηάζιηςε ζε  

δηπνιηθή καλία / ππνκαλία φηαλ ρνξεγνχληαη σο κνλνζεξαπεία. Σν ιίζην, ε 

νιαλδαπίλε, ε θνπεηηαπίλε θαη ε αξηπηπξαδφιε έρνπλ απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθά 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο πξνθπιαθηηθήο-ζπληεξεηηθήο ζεξαπείαο (prophylactic 

treatment). Ζ ιακνηξηγίλε είλαη απνηειεζκαηηθή ζηελ πξφιεςε ηεο δηπνιηθήο 

θαηάζιηςεο θαη παξακέλεη λα δηεπθξηληζηεί εάλ είλαη επίζεο απνηειεζκαηηθή γηα ηε 

καλία (Fountoulakis , etal., 2012). ε αζζελείο κε νμεία καλία πνπ είλαη κεξηθψο αιιά 

φρη απνιχησο αληαπνθξηλφκελνη ζην ιίζην, ην βαιπξντθφ, ε ηελ θαξβακαδεπίλε 

(κνλνζεξαπείεο), ε πξνζζήθε ελφο άηππνπ αληηςπρσηηθνχ ζηελ κνλνζεξαπεία 

(ζπλδπαζηηθή ζεξαπεία) ζεσξείηαη εχινγε επηινγή. Παξφιν πνπ ζήκεξα είλαη 

δηαζέζηκε κηα κεγάιε πνηθηιία ζεξαπεπηηθψλ επηινγψλ γηα ηε δηπνιηθή δηαηαξαρή, 

ζπλερίδνπλ σζηφζν λα πθίζηαληαη αλεθπιήξσηεο αλάγθεο. Ζ ζπλδπαζηηθή ζεξαπεία 

κπνξεί λα βειηηψζεη ην απνηέιεζκα ηεο ζεξαπείαο, αιιά θέξεη επίζεο πεξηζζφηεξεο 
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παξελέξγεηεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, απαηηνχληαη πεξαηηέξσ έξεπλεο, θαζψο θαη ε 

αλάπηπμε θαιχηεξσλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηε ζηαδηαθή θαξκαθεπηηθή 

αληηκεηψπηζε ηεο δηαηαξαρήο (Fountoulakis, etal., 2012). 

 

4.2. Υνξήγεζε άηππσλ θαη θιαζζηθψλ αληηςπρσζηθψλ θαξκάθσλ ζηελ 

δηπνιηθή δηαηαξαρή 

 

4.2.1. Αινπεξηδφιε 

Ζ αινπεξηδφιε απνηειεί θιαζζηθφ αληηςπρσζηθφ (aloperidin) θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ην 1978 θαη απνδείρζεθε κε δηπιέο ηπθιέο κειέηεο φηη είλαη 

απνηειεζκαηηθή ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο, 

ζε δφζεηο 0,5- 6 mg ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ζεξαπείαο ηξηψλ κελψλ πεξίπνπ θαη 

παξέκεηλε απνηειεζκαηηθή κεηά απφ ηέζζεξα κε πέληε ρξφληα ζεξαπείαο ζε 

δηπνιηθνχο αζζελείο. Δρεη παξαηεξεζεί απφ θιηληθφ εξεπλεηηθφ έξγν φηη θαηφπηλ 

ρνξεγήζεσλ αινπεξηδφιεο νη δηπνιηθνί αζζελείο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο κείσζεηο 

θαη πθέζεηο ζε ζπλαηζζήκαηα απφζπξζεο, λεπξηθφηεηαο θαη απάζεηαο θαζψο θαη  

κεηψζεηο ππεξθηλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ππεξδξαζηεξηφηεηαο. Αιιν εξεπλεηηθφ 

πιηθφ νδεγψλ ζεξαπεπηηθψλ θαηεπζχλζεσλ ζηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή αλαδεηθλχεη  

ηελ θαξκαθεπηηθή επηινγή κνλνζεξαπείαο κε αινπεξηδφιε ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή 

ζηελ αληηκεηψπηζε καληαθψλ ζπκπησκάησλ δηπνιηθψλ καληαθψλ αζζελψλ (Yatham, 

Kennedy, Parikh, Schaffer, Beaulieu, Alda, etal., 2013). Υνξήγεζε κνλνζεξαπείαο κε 

αινπεξηδφιε ζε καληαθνχο αζζελείο νδήγεζε ζε χθεζε καληαθψλ ζπκπησκάησλ 

(βειηηψζεηο ζε καληαθά ζθφξ θιηκάθσλ) ηελ ηξίηε βδνκάδα ρνξήγεζεο ζπγθξηηηθά κε 

αζζελείο πνπ έιαβαλ ζεξαπεία placebo, ελψ ε πξνθπιαθηηθή ζεξαπεία θαη 

ζπληήξεζε χθεζεο καλίαο αινπεξηδφιεο ζπλερίζηεθε γηα 9 αθφκα εβδνκάδεο (Vieta, 

Ramey , Keller , English , Loebel  &  Miceli , 2010). Δπίζεο κεηαλαιπηηθφ πιηθφ 

πιεζψξαο εξεπλψλ κνλνζεξαπείαο δηπνιηθήο καλίαο κε αινπεξηδφιε, αλέδεημαλ ηελ 

θαξκαθνινγηθή  αλσηεξφηεηα αινπεξηδφιεο έλαληη ηνπ ιηζίνπ, ηνπ δηβαιπξνηθνχ, 

ηεο θνπεηηαπίλεο, ηεο αξηπηπξαδφιεο, ηεο δηπξαζηδφλεο, ηεο θαξβακαδεπίλεο, ηεο 

αζελαπίλεο θαη ηεο ιακνηξηγίλεο ζηελ αληηκεηψπηζε καληαθψλ ζπκπησκάησλ 

δηπνιηθψλ καληαθψλ αζζελψλ (Cipriani , Barbui, Salanti , et al., 2011). Σν θάξκαθν 
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δελ έρεη επηδεηρζεί λα πξνθαιεί ελνριεηηθέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ζε 

βξαρππξφζζεζκε πξφζιεςε, ζε καθξφρξνλε σζηφζν ρνξήγεζε, εξεπλεηηθέο κειέηεο 

έρνπλ αλαθέξεη φηη ελα πνζνζηφ (25% πεξίπνπ) ησλ δηπνιηθψλ αζζελψλ 

ζεξαπεπφκελσλ κε αινπεξηδφιε εκθάληζαλ ζνβαξά εμσππξακηδηθά ζπκπηψκαηα, 

φπσο δπζθηλεζία ζηε γιψζζα, ζηελ πεξηζηνκαηηθή πεξηνρή, ζηηο γλάζνπο θαη ζην 

ιαηκφ (φςηκε δπζθηλεζία) (Lambert , Conus , Lambert & McGorry , 2005). Καη άιιν 

βηβιηνγξαθηθφ πιηθφ σζηφζν ηνλίδεη ηηο ζνβαξέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ηεο 

πξφζιεςεο ελφο θιαζζηθνχ αληηςπρσζηθνχ φπσο ε αινπεξηδφιε, επηδεηθλχνληαο φηη 

ε καθξνπξφζεζκε ρνξήγεζή ηεο νδεγεί ζε ζνβαξέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο, φπσο ηα 

εμσππξακηδηθά ζπκπηψκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο φςηκεο δπζθηλεζίαο, ηεο 

αθαζηζίαο, ηνπ παξθηλζνληζκνχ θαη ηεο νμείαο δπζηνλίαο ζηνλ αζζελή. πλεπψο 

ζπλίζηαηαη ε αινπεξηδφιε λα ιακβάλεηαη γηα βξαρέα ρξνληθά δηαζηήκαηα (ιηγφηεξν 

απφ κηα εβδνκάδα) απφ ηνλ αζζελή, θαζψο θαη λα επηιέγεηαη ε θαξκαθεπηηθή 

επηινγή ηεο αινπεξηδφιεο κφλν ζε δηπνιηθνχο αζζελείο ζε θάζεηο νμείαο δηέγεξζεο 

πνπ απαηηνχλ λνζνθνκεηαθή εηζαγσγή (Μεζζήλεο,etal.,2008). Παξνκνίσο θαη άιιν 

εξεπλεηηθφ πιηθφ ηνλίδεη ηηο επηθίλδπλεο εμσππξακηδηθέο αξλεηηθέο παξελέξγεηεο ηεο 

καθξνρξφληαο ιήςεο αινπεξηδφιεο θαζψο θαη αλαθέξεη φηη ε καθξνρξφληα ιήςε θαη 

ζπλέρηζε ζεξαπείαο κε αινπεξηδφιε απμάλεη θαηά πνιχ ην ξίζθν ππνηξνπήο ζε 

θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην ζε δηπνιηθνχο αζζελείο ζε χθεζε. Δηζη ζπκβνπιεχεηαη 

επίζεο λα ιακβάλεηαη γηα βξαρέα ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ζε θακία πεξίπησζε λα 

κελ αθνινπζείηαη σο κφληκε ζπλερηδφκελε κνλνζεξαπεία δηπνιηθήο καλίαο (Yatham, 

etal., 2013. Cipriani,  etal., 2011). 

 

4.2.2. Φαηλθινπξακίλε 

Σα εξεπλεηηθά επξήκαηα φηη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ δηπνιηθψλ αζζελψλ 

αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθέο δηαηαξαρέο ζηελ ζεξνηνληλεξγηθή κεηαβίβαζε θαη 

δηαζεζηκφηεηα, νδήγεζαλ ζε αχμεζε ηεο αλάγθεο γηα ρξεζηκνπνίεζε αληηςπρσζηθψλ 

ζεξνηνληλεξγηθψλ θαξκάθσλ γηα ηε ζεξαπεία ηεο δηαηαξαρήο. Δηζη, πηνζεηήζεθε ε 

θαξκαθεπηηθή ρξήζε ηεο θαηλθινπξακίλεο (ponderal), θάξκαθν κε αλνξεθηηθέο 

ηδηφηεηεο, ην νπνίν κεηψλεη ηα παζνινγηθά απμεκέλα επίπεδα ηεο ζεξνηνλίλεο ζε 

δηπνιηθνχο αζζελείο ηφζν ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα φζν θαη ζην πεξηθεξηθφ ζε 

ζπληζηψκελεο δφζεηο 1,5 mg/kg πεξίπνπ. Καηφπηλ θαξκαθεπηηθήο ρνξήγεζεο 
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θαηλθινπξακίλεο ζε δηπνιηθνχο αζζελείο παξαηεξήζεθε κεγάιε βειηίσζε θαη χθεζε 

ζηελ επηζεηηθφηεηα θαη ζε επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, ζηελ δηεγεξκέλε θαη 

απηνθαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά ζε κηα αλαινγία 35%  πεξίπνπ ησλ δηπνιηθψλ 

αζζελψλ, κε ηα απνηειέζκαηα σζηφζν λα είλαη παξνδηθά. Μεηαγελέζηεξεο κειέηεο 

θαηλθινπξακίλεο νδήγεζαλ ζε αληηθαηηθά απνηειέζκαηα πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

πνιχ ζνβαξέο παξελέξγεηεο πνπ παξνπζηάδεη, νδήγεζαλ ζε εξεπλεηηθά 

ζπκπεξάζκαηα φηη , παξφιε ηελ παξνδηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαηλθινπξακίλεο ζηα 

δηπνιηθά ζπκπηψκαηα, ε θαηλθινπξακίλε δελ απνηειεί θάξκαθν πξψηεο επηινγήο 

ζηε ζεξαπεία ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο. Δηζη είλαη επίζεο θαηαλνεηφ φηη πεξαηηέξσ 

θιηληθέο κειέηεο θαη εξεπλεηηθέο κειέηεο νθείινπλ λα δηελεξγεζνχλ ψζηε λα 

πξνζδηνξηζηεί ε θιηληθή ρξεζηκφηεηα ηνπ αληηςπρσζηθνχ θαηλθινπξακίλεο ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο  

(RoyalAustralian&NewZealandCollegeofPsychiatrists, 2005). 

 

4.2.3. Αξηπηπξαδφιε 

Ζ αξηπηπξαδφιε απνηειεί άηππν αληηςπρσζηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο 

γηα ηε ζεξαπεία νξηζκέλσλ δηαηαξαρψλ, φπσο ε δηπνιηθή δηαηαξαρή, ε ζρηδνθξέλεηα, 

ε δηαηαξαρή ηνπ Tourette θαη ε επεξεζηζηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απηηζηηθή 

δηαηαξαρή. Ζ αξηπηπξαδφιε ιεηηνπξγεί λεπξνρεκηθά βνεζψληαο ζηελ απνθαηάζηαζε 

ηεο ηζνξξνπίαο ηεο δηαζεζηκφηεηαο θαη δξαζηεξηφηεηαο ησλ ληνπακηλεξγηθψλ θαη 

ζεξνηνληλεξγηθψλ λεπξνδηαβηβαζηηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ ζηνλ εγθέθαιν (Mahli , 

Berk,  Bourin , Ivanovski , Dodd , Lagopoulos &Mitchell , 2005). πγθεθξηκέλα, ε 

αξηπηπξαδφιε απνηειεί κεξηθφ αγσληζηή ληνπακηλεξγηθψλ D2 ππνδνρέσλ θαη 

ζεξνηνληλεξγηθψλ 5-ΖΣ1α ππνδνρέσλ θαη αληαγσληζηή 5-ΖΣ2α ζεξνηνληλεξγηθψλ 

ππνδνρέσλ, ζπκβάιινληαο ζηελ εμηζνξξφπεζε ησλ ληνπακηλεξγηθψλ θαη 

ζεξνηνληλεξγηθψλ δηαηαξαρψλ ζηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή (Μεζζήλεο ,etal., 2008).  Ζ 

ρξήζε αξηπηπξαδφιεο έρεη παξαηεξεζεί φηη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ δηπνιηθή 

νμεία καλία αιιά θαη ζηα κεηθηά επεηζφδηα (Μεζζήλεο ,etal., 2008). Πην αλαιπηηθά, 

ε κνλνζεξαπεία κε αξηπηπξαδφιε αλαθέξεηαη φηη παξέρεη άκεζε αληηκαληαθή δξάζε 

ζηελ δηπνιηθή καλία θαη ζπλίζηαηαη σο πξψηε γξακκή αληηκεηψπηζεο δηπνιηθεο 

καλίαο γηα ηελ γξήγνξε θαη βξαρππξφζεζκε αληηκεηψπηζε ησλ καληαθψλ 

ζπκπησκάησλ (Goodwin , Haddad , Ferrier , Aronson , Barnes , Cipriani , etal.,,  
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2016.  Yatham , et al., 2013) θαζψο θαη έρεη εγθξηζεί θαη απν ηνλ Ακεξηθαληθφ 

Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ (FDA) (Μεζζήλεο, etal., 2008). ηελ έξεπλα ηεο Young 

δηπνιηθνί Η αζζελείο ζε καληαθή ή κεηθηή θάζε αθνινχζεζαλ κνλνζεξαπεία κε 

αξηπηπξαδφιε (15 ε 30 mg/κέξα) ή placebo. Παξαηεξήζεθε φηη απφ ηελ ηξίηε θηφιαο 

εκέξα ρνξήγεζεο άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη νη πξψηεο νξαηέο ελδείμεηο χθεζεο θαη 

βειηίσζεο ζηελ δηάζεζε, ελψ ηελ ηξίηε εβδνκάδα ρνξήγεζεο παξαηεξήζεθε 

ζεκαληηθή χθεζε καληαθψλ ζπκπησκάησλ (αιιαγέο ζηα καληαθά ζθνξ θιίκαθαο 

Young Mania Rating Scale(YMRS) ζε ζρέζε κε ηνπο αζζελείο ζε placebo. Ζ 

βειηησκέλε δηάζεζε θαη ε κε ππνηξνπή ζε καληαθά ζπκπηψκαηα ζπλερίζηεθε γηα 

άιιεο δψδεθα εβδνκάδεο ζηνπο αζζελείο κε ζεξαπεία αξηπξαδφιεο ζε ζρέζε κε ηνπο 

αζζελείο placebo, αλαδεηθλχνληαο ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκαληαθή πξνθπιαθηηθή 

ζεξαπεία πνπ παξέρεη ε αξηπηπξαδφιε (Young , Oren,  Lowy , et al., 2009), 

πξνθπιαθηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ αλαδεηθλχεηαη θαη απφ πην πξφζθαην 

εξεπλεηηθφ πιηθφ (Grunze, Vieta, Goodwin, Bowden, Licht, Moller, etal., 2013). ε 

κηα κεγάιε κεηαλαιπηηθή έξεπλα κε ζπλνιηθφ δείγκα 2239 δηπνιηθψλ καληαθψλ 

αζζελψλ, ηφζν ελειίθσλ φζν θαη παηδηψλ-εθήβσλ, εμάρζεθε ην ζπκπέξαζκα φηη ε 

κνλνζεξαπεία κε αξηπηπξαδφιε είλαη θαηά πνιχ απνηειεζκαηηθφηεξε ηεο placebo 

ζεξαπείαο θαη νδεγεί ζε ζεκαληηθέο βειηηψζεηο δηάζεζεο θαη χθεζεο καληαθψλ 

ζπκπησκάησλ πνπ ζεκεηψλνληαη θαηά κέζν φξν ηελ ηξίηε κε ηέηαξηε εβδνκάδα απφ 

ηελ αξρή ηεο κνλνζεξαπείαο θαη δηαξθνχλ έσο θαη δψδεθα εβδνκάδεο θαηφπηλ. 

Δπίζεο, παξαηήξεζεθε φηη ε κνλνζεξαπεία κε αξηπηπξαδφιε είλαη εμίζνπ 

απνηειεζκαηηθή ζε ελήιηθνπο θαη αλήιηθνπο δηπνιηθνχο καληαθνχο, φζν θαη ε 

κνλνζεξαπεία κε ιίζην ή αινπεξηδφιε, ηφζν ζηηο 3-4 εβδνκάδεο φζν θαη ζηηο 12 

εβδνκάδεο ρνξήγεζεο (Brown, Taylor & Geddes ,  2013). Ζ κνλνζεξαπεία κε 

αξηπηπξαδφιε απνηειεί απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία θαη πξνθπιαθηηθή ζεξαπεία θαη 

ζηνπο δηπνιηθνχο καληαθνχο κε ηαρεία θπθιηθφηεηα (rapid cyclers) θαζψο εξεπλεηηθφ 

πιηθφ έρεη αλαδείμεη φηη ε χθεζε καληαθψλ ζπκπησκάησλ δηήξθεζε ηφζν 26 

εβδνκάδεο φζν θαη αθφκα θαη 100 εβδνκάδεο ρνξήγεζεο αξηπηπξαδφιεο ζε 

δηπνιηθνχο Η καληαθνχο κε ηαρεία θπθιηθφηεηα (n=14) θαη δελ πξνέθπςε θακία 

ππνηξνπή ζε καληαθφ επεηζφδην ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζε ζρέζε κε αζζελείο 

ηαρείαο θπθιηθφηεηαο ζε placebo ζεξαπεία (Muzina , Momah , Eudicone , Pikalov , 

McQuade,  Marcus , et al., 2008). Χζηφζν απφ ηελ άιιε, δεδνκέλνπ θαη ηνπ πνιχ 

κηθξνχ αξηζκνχ δείγκαηνο πνπ ζπκπεξηέιαβε ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ππνζηεξίδεηαη 

φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αξηπηπξαδφιεο, σο πξψην βήκα ζεξαπείαο ζε 
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καληαθνχο κε ηαρεία θπθιηθφηεηα, ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κε επηθπιαθηηθφηεηα 

θαζψο απαηηνχληαη θαη άιιεο θιηληθέο έξεπλεο (Grunze , et al., 2013).  Ζ ρνξήγεζε 

κνλνζεξαπείαο κε αξηπηπξαδφιε δελ ζπλίζηαηαη ζε δηπνιηθνχο θαηεζιηκκέλνπο 

αζζελείο (Yatham, etal.,2013), θαζφηη εξεπλεηηθφ πιηθφ ζε δηπνιηθνχο Η 

θαηεζιηκκέλνπο αζζελείο έρεη αλαδείμεη παξφκνηα απνηειεζκαηηθφηεηα 

κνλνζεξαπείαο αξηπηπξαδφιεο κε placebo ζε πθέζεηο-βειηηψζεηο θαηαζιηπηηθψλ 

ζπκπησκάησλ (κεηψζεηο θαηαζιηπηηθψλ ζθνξ ζηελ θιίκαθα 

MontgomeryAshbergDepressionRatingScale (MADRS) (Vieta , Locklear, Gunther , 

et al., 2010).  Αλαθνξηθά κε ηηο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο αξηπηπξαδφιεο απηέο είλαη 

ιίγεο θαη ακειεηέεο, φπσο πνλνθέθαινη, λαπηίεο, αππλία θαη ππλειία (Μεζζήλεο, 

etal., 2008) δηθαηνινγψληαο ηελ αμηνιφγεζε ηεο αξηπηπξαδφιεο σο πξψηε γξακκή 

θαξκαθεπηηθήο αληηκεηψπηζεο δηπνιηθήο καλίαο θαη κεηθηψλ επεηζνδίσλ. 

Πην αλαιπηηθά ζρεηηθά κε ηελ χθεζε θιηληθψλ καληαθψλ ζπκπησκάησλ, ε 

αξηπηπξαδφιε έρεη αλαδεηρηεί φηη κπνξεί λα κεηψζεη ηηο παξαηζζήζεηο θαη λα 

βειηηψζεη ηε ζπγθέληξσζε ηνπ δηπνιηθνχ αηφκνπ, βνεζψληαο ην παξάιιεια λα 

ζθέθηεηαη πην θαζαξά θαη ζεηηθά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, λα αηζζάλεηαη ιηγφηεξν λεπξηθφ 

θαη λα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη πην ελεξγά ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Ζ αξηπηπξαδφιε 

κπνξεί λα ζεξαπεχζεη ζνβαξέο δηαθπκάλζεηο ηεο δηάζεζεο αιιά θαη λα κεηψζεη ηε 

ζπρλφηεηα ησλ κεηαβνιψλ ηεο δηάζεζεο (Mahli, etal., 2005). 

 

4.2.4. Οιαλδαπίλε, ξηζπεξηδφλε, δηπξαζηδφλε, θνπεηηαπίλε & θινδαπίλε 

Πέξαλ ηεο αξηπηπξαδφιεο, άιια δεκνθηιή θαη απνηειεζκαηηθά άηππα 

αληηςπρσζηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο  είλαη ε νιαλδαπίλε, ε 

ξηζπεξηδφλε, ε δηπξαζηδφλε, ε θνπεηηαπίλε θαη ε θινδαπίλε.  

 

4.2.4.1. Οιαλδαπίλε 

Ζ νιαλδαπίλε ελδείθλπηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε νμέσλ καληαθψλ επεηζνδίσλ 

ζηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή σο πξψηε γξακκή θαξκαθεπηηθήο αληηκεηψπηζεο  θαζψο 

θαη έρεη εγθξηζεί απν ηνλ FDA γηα θαξκαθεπηηθή ρνξήγεζε. Δπίζεο ελδείθλπηαη ηφζν 

σο ζηαζεξνπνηεηηθφ δηάζεζεο φζν θαη αληηςπρσζηθφ (Μεζζήλεο, etal.,  2008). 
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Αλαθνξηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε δηπνιηθήο θαηάζιηςεο ε κνλνζεξαπεία νιαλδαπίλεο 

δελ ζπλίζηαηαη ,σζηφζν ζπλίζηαηαη βάζεη εξεπλεηηθνχ πιηθνχ σο πξψηε εθινγή 

ζεξαπείαο ε ζπλδπαζηηθή ζεξαπεία νιαλδαπίλεο καδί κε θάπνην αληηθαηαζιηπηηθφ, 

ζπγθεθξηκέλα κε θάπνηνλ εθιεθηηθφ αλαζηνιέα επαλαπξφζιεςεο ηεο ζεξνηνλίλεο 

φπσο ε θινπνμεηίλε, ζπλδπαζηηθή ζεξαπεία πνπ έρεη απνδεηρζεί ηδηαηηέξσο 

απνηειεζκαηηθή ζηελ αληηκεηψπηζε δηπνιηθήο θαηάζιηςεο 

(SelectiveSerotoninReuptakeInhibitor (SSRI) )(Yatham, etal.,2013). Αξρηθά,πιήζνο 

εξεπλεηηθνχ πιηθνχ έρεη αλαδείμεη ηελ πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα νιαλδαπίλεο ζε 

δηπνιηθνχο καληαθνχο αζζελείο. Πην αλαιπηηθά, δηαθαίλεηαη φηη ε νιαλδαπίλε ελέρεη 

πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ ζεξαπεία καληαθψλ επεηζνδίσλ θαη κάιηζηα 

εξεπλεηηθφ πιηθφ έρεη απνδείμεη φηη ε νιαλδαπίλε παξνπζηάδεη πςειφηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα σο κνλνζεξαπεία αθφκα θαη απν ηελ κνλνζεξαπεία κε ηζρπξά 

αληηεπηιεπηηθά, φπσο ην βαιπξντθφ πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ. ε κηα κεγάιε 12 

εβδνκαδψλ έξεπλα (n=521) δηπνιηθψλ Η αζζελψλ κε ήπηα έσο κέηξηα καληαθά 

ζπκπηψκαηα, ζπγθξίζεθε ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε πξνθπιαθηηθή απνδνηηθφηεηα 

κνλνζεξαπεηψλ, είηε κε δηβαιπξντθφ (500-2500 mg/κέξα), είηε κε νιαλδαπίλε (5-20 

mg/κέξα), είηε κε placebo. Παξαηεξήζεθε πσο ζηηο 3 εβδνκάδεο ζεξαπείαο νη 

αζζελείο κε νιαλδαπίλε έδεημαλ πςειφηεξε χθεζε καληαθψλ ζπκπησκάησλ 

(ρακειφηεξα ζθνξ ζηελ θιίκαθα YMRS) ζε ζρέζε ηφζν κε ηνπο ελ δηβαιπξντθνχ 

ζεξαπεπφκελνπο, φζν κε ηνπο ελ placebo. ηηο 12 δε εβδνκάδεο, παξαηεξήζεθε πσο 

θαη νη ελ δηβαιπξντθνχ ζεξαπεπφκελνη θαη νη ελ νιαλδαπίλεο ζεξαπεπφκελνη έδεημαλ 

ζεκαληηθά πςειφηεξε χθεζε καληαθψλ ζπκπησκάησλ ζε ζρέζε κε ηνπο αζζελείο ζε 

placebo ζεξαπεία. Οη αζζελείο σζηφζν ζε κνλνζεξαπεία νιαλδαπίλεο επέδεημαλ 

πςειφηεξε βειηίσζε ζε καληαθά ζθφξ απφ ηνπο αζζελείο κε κνλνζεξαπεία 

δηβαιπξντθνχ, απνδεηθλχνληαο έηζη φηη ε νιαλδαπίλε απεδείρζε πην απνηειεζκαηηθή 

θαη δξαζηηθή απφ ην δηβαιπξντθφ (Tohen , Vieta,  Goodwin , et al., 2008.  Yatham , et 

al., 2013). Ζ κνλνζεξαπεία κε νιαλδαπίλε έρεη επίζεο απνδεηρζεί πςειήο 

πξνθπιαθηηθήο-πξνιεπηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαηά ηεο ππνηξνπήο ζε λέα  

καληαθά επεηζφδηα (Grunze , et al., 2013). ηελ έξεπλα ηνπ Berwaerts εμεηάζηεθαλ 

ηξεηο δηαθνξεηηθέο καθξνπξφζεζκεο κνλνζεξαπείεο (24 κήλεο) κε νιαλδαπίλε, 

παιηπεξηδφλε (αληηςπρσζηθφ) ή placebo ζε δηπνιηθνχο Η καληαθνχο ή ζε κηθηή θάζε 

αζζελείο. Παξαηεξήζεθε φηη ζηνπο 24 κήλεο ζεξαπείαο ιηγφηεξν απν ην 50 % ησλ 

αζζελψλ πνπ βξίζθνηαλ ππφ ζεξαπεία νιαλδαπίλεο (5-20 mg/εκέξα) ππνηξνπίαζαλ 

μαλά ζε καληαθά επεηζφδηα, θαζψο θαη φηη ε νκάδα ησλ αζζελψλ πνπ ιάκβαλαλ 
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αγσγή νιαλδαπίλεο έδεημε ηνπο καθξφηεξνπο ρξφλνπο κε ππνηξνπήο ζε καληαθά 

ζπκπηψκαηα ζε ζρέζε κε ηα γθξνππ πνπ ιάκβαλαλ παιηπεξηδφλε ή placebo σο 

ζεξαπεία (Berwaerts  , Melkote  , Nuamah& Lim , 2012). Δπίζεο εξεπλεηηθφ πιηθφ 

έρεη αλαδείμεη πσο ε πξνθπιαθηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νιαλδαπίλεο ζηελ 

ππνηξνπή ζε λέα καληαθά επεηζφδηα είλαη εμίζνπ πςειή ε ίζσο θαη αθφκα πςειφηεξε 

απν ηηο πξνθπιαθηηθέο ηδηφηεηεο κνλνζεξαπείαο κε ιίζην. ηελ έξεπλα ηνπ Tohen, 

δηπνιηθνί καληαθνί ε ζε κηθηή θάζε αζζελείο έιαβαλ ζπλδπαζηηθή αγσγή ιηζίνπ θαη 

νιαλδαπίλεο γηα 6-12 εβδνκάδεο. Καηφπηλ, φζνη εκθάληζαλ χθεζε καληαθψλ 

ζπκπησκάησλ αθνινχζεζαλ είηε κνλνζεξαπεία κε ιίζην είηε κε νιαλδαπίλε γηα 52 

εβδνκάδεο (1 έηνο). Παξαηεξήζεθε πσο κεηά ην πέξαο απηνχ ηνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο ην 38,8% ησλ ζεξαπεπφκελσλ κε ιίζην ππνηξνπίαζε μαλά ζε καληαθά 

ζπκπηψκαηα (αιιαγέο ζθφξ ζηελ θιίκαθα YMRS) ζε ζρέζε κε ην 30% ησλ 

ζεξαπεπφκελσλ κε νιαλδαπίλε (Tohen  , Greil  , Calabrese  , Sachs , Yatham,  

Oerlinghausen ,et al., 2005). Αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ζπλδπαζηηθήο ζεξαπείαο νιαλδαπίλεο θαη θινπνμεηίλεο (SSRI αληηθαηαζιηπηηθφ) 

ζηελ δηπνιηθή θαηάζιηςε, ε ζπλδπαζηηθή ζεξαπεία πξνηείλεηαη σο πξψηε γξακκή 

αληηκεηψπηζεο ηεο δηπνιηθήο θαηάζιηςεο θαη σο ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζηελ 

χθεζε θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ (Goodwin, etal.,2016. Mahli, etal., 2005). 

Έξεπλεο ζε δηπνιηθνχο Η θαηαζιηπηηθνχο αζζελείο ππέδεημαλ φηη ε ρνξήγεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλδπαζηηθήο ζεξαπείαο νδήγεζε ζε εληππσζηαθά πςειή χθεζε 

θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ (Yatham , Kennedy, Schaffer, et al., 2009), ελψ άιιε 

κειέηε ππέδεημε φηη ελα ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ 56,1%  δηπνιηθψλ Η θαηεζιηκκέλσλ 

αζζελψλ έδεημαλ ζεκαληηθέο πθέζεηο θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ (βειηησκέλα 

θαηαζιηπηηθά ζθνξ ζηελ θιίκαθα MADRS)  θαηφπηλ ρνξήγεζεο απηήο ηεο 

ζπλδπαζηηθήο ζεξαπείαο, ζε ζχγθξηζε κε έλα πνζνζηφ χθεζεο 30,4% αζζελψλ πνπ 

έιαβαλ ζεξαπεία placebo (Tohen , Vieta,  Calabrese , et al., 2003). Δπίζεο, νη 

ζπλδπαζηηθέο ζεξαπείεο νιαλδαπίλεο-θινπνμεηίλεο δηαθαίλεηαη απφ εξεπλεηηθφ 

πιηθφ φηη έρνπλ αλαδεηρζεί απνηειεζκαηηθφηεξεο απφ ηελ κνλνζεξαπεία κε ην 

αληηεπηιεπηηθφ ιακνηξηγίλε, ζηελ αληηκεηψπηζε  ηεο δηπνιηθήο θαηάζιηςεο. 

πγθεθξηκέλα, εξεπλεηηθφ πιηθφ αλέθεξε πςειφηεξεο πθέζεηο θαη βειηηψζεηο 

θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ ζε δηπνιηθνχο Η θαηεζιηκκέλνπο αζζελείο (βειηησκέλα 

ζθνξ ζε θιίκαθα Clinical Global Impressions-Severity of Illness scale (CGIS) θαη 

θιίκαθα MADRS)   κεηά απφ 7 θαη 25 εβδνκάδεο ζεξαπείαο κε 

θινπνμεηίλε/νιαλδαπίλε (6/25 ή 6/50 ή 12/25 ή 12/50 mg/κέξα) ζπγθξηηηθά κε 
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εθείλνπο πνπ βξίζθνληαλ ππφ ζεξαπεία ιακνηξηγίλεο (200 mg/κέξα) (Brown, 

McElroy, Keck, Deldar, Adams, Tohen, etal.,  2006.  Brown ,  Dunner,   McElroy , et 

al., 2009). Δπίζεο ζε κεγάιε κεηα-αλάιπζε, ε ζπλδπαζηηθή ζεξαπεία νιαλδαπίλεο-

θινπνμεηίλεο, αλαδείρζεθε καδί κε ηελ κνλνζεξαπεία θνπεηηαπίλεο, νη πην 

απνηειεζκαηηθέο ζεξαπείεο πνπ νδήγεζαλ ζηηο κεγαιχηεξεο πθέζεηο θαηαζιηπηηθψλ 

ζπκπησκάησλ δηπνιηθψλ αζζελψλ (κεγαιχηεξεο βειηηψζεηο θαηαζιηπηηθψλ ζθνξ ζηηο 

θιίκαθεο MADRS θαη HAM-D) ζπγθξηηηθά κε θαξκαθεπηηθέο ζεξαπείεο ιηζίνπ, 

ιακνηξηγίλεο, παξνμεηίλεο, νιαλδαπίλεο, αξηπηπξαδφιεο, θελειδίλεο, θαη 

δηβαιπξνηθνχ (Vieta, etal., 2010). Αλαθνξηθά κε ηνπο κεραληζκνχο δξάζεηο ηεο 

νιαλδαπίλεο, παξαηεξείηαη φηη ζπκβάιιεη, παξνκνίσο κε ηελ αξηπηπξαδφιε, ζηελ 

ληνπακηλεξγηθή θαη ζεξνηνληλεξγηθή λεπξνδηαβηβαζηηθή απνθαηάζηαζε ηζνξξνπίαο, 

θαζφηη απνηειεί αληαγσληζηήο D2 ληνπακηλεξγηθψλ ππνδνρέσλ θαη 5-HT2 

ζεξνηνληλεξγηθψλ ππνδνρέσλ. Δπίζεο, ε ζπλδπαζηηθή ζεξαπεία νιαλδαπίλεο κε 

θινπνμεηίλε έρεη ηελ ζπλδπαζηηθή επίδξαζε πξψηνλ ηεο αλαζηνιήο 

επαλαπξφζιεςεο ηεο ζεξνηνλίλεο ζπλδπαζηηθά κε αληαγσληζηηθή επίδξαζε 

ληνπακηλεξγηθψλ D2 ππνδνρέσλ θαη ζεξνηνληλεξγηθψλ 5HT-2 ππνδνρέσλ 

(Μεζζήλεο, etal., 2008). 

ρεηηθά κε ηηο αλεπηζχκεηεο παξελέξγεηεο νιαλδαπίλεο, ε θαηαζηνιή θαη ε 

αδπλακία, ε αχμεζε βάξνπο, ε δπζθνηιηφηεηα, ε μεξνζηνκία θαη ε νξζνζηαηηθή 

ππφηαζε έρνπλ αλαθεξζεί, αιιά θαη ζνβαξφηεξεο παξελέξγεηεο φπσο ε 

ππεξρνιεζηεξνιαηκία θαη ε δπζιεηηνπξγία ηνπ ήπαηνο. Γη απηνχο ηνπο ιφγνπο 

απαηηείηαη ν ζπρλφο εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο θαη ιηπηδίσλ θαη 

ηεο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο ζηνλ αζζελή πνπ ιακβάλεη κνλνζεξαπεία ε ζπλδπαζηηθή 

ζεξαπεία κε νιαλδαπίλε (Μεζζήλεο , etal.,  2008). 

 

4.2.4.2. Ρηζπεξηδφλε 

Ζ ξηζπεξηδφλε απνηειεί άιιν έλα άηππν αληηςπρσζηθφ πνπ ελδείθλπηαη 

επίζεο σο κνλνζεξαπεία γηα ηελ αληηκεηψπηζε δηπνιηθήο καλίαο αιιά θαη κεηθηψλ 

επεηζνδίσλ θαη έρεη εγθξηζεί επίζεο απφ ηνλ FDA(Μεζζήλεο , etal.,  2008). Πην 

αλαιπηηθά, ε ξηζπεξηδφλε έρεη αλαδεηρζεί αξθεηά απνηειεζκαηηθή ηφζν γηα ηελ 

θαηαζηνιή ησλ καληαθψλ ζπκπησκάησλ φζν θαη γηα ηελ πξνθπιαθηηθή ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηα. ε έξεπλεο κε placebo ε πξνθπιαθηηθή ζεξαπεία κε 
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ξηζπεξηδφλε νδήγεζε ζε καθξφηεξνπο ρξφλνπο κέρξη ηελ εθ λένπ ππνηξνπή ζε 

επεηζφδην δηάζεζεο (καληαθφ, ππνκαληαθφ, κεηθηφ) φπσο επηδείρζεθε κε ζθνξ 

θιηκάθσλ YMRS θαη Clinical Global Impression ζε δηπνιηθνχο Η αζζελείο. Δπίζεο 

έρεη απνδεηρζεί πσο δηπνιηθνί Η αζζελείο ζε καληαθή ή κεηθηή θάζε ζε 

καθξνπξφζεζκε κνλνζεξαπεία ξηζπεξηδφλεο (25 mg θάζε 15 εκέξεο) είραλ 50% 

πηζαλφηεηεο λα κελ εκθαλίζνπλ ππνηξνπή ζε καληαθφ επεηζφδην ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα 2 εηψλ ζε ζρέζε κε αζζελείο ζε placebo ζεξαπεία (Quiroz  , Yatham  , 

Palumbo  , Karcher  , Kushner  &Kusumakar , 2010.  Vieta  , Montgomery  , 

Sulaiman  , Cordoba  , Huberlant  , Martinez, etal., 2012), σζηφζν εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα αλαδεηθλχνπλ φηη ε κνλνζεξαπεία κε νιαλδαπίλε παξακέλεη πην 

απνηειεζκαηηθή θαη δξαζηηθή επηινγή ζηελ δηπνιηθή Η καλία ( Vieta , et al., 2012 . 

Grunze , et al., 2013). Δρεη δηαθαλεί επίζεο φηη ε κνλνζεξαπεία κε ξηζπεξηδφλε είλαη 

αξθεηά απνηειεζκαηηθή ζηελ θαζπζηέξεζε ηεο ππνηξνπήο ζε καληαθφ επεηζφδην θαη 

ζε δηπνιηθνχο Η καληαθνχο κε νμεία θπθιηθφηεηα καλίαο θαη ηαρείεο ελαιιαγέο 

επεηζνδίσλ θαζψο έρεη βξεζεί πσο ζε αζζελείο κε θπθιηθφηεηα (rapid-cyclers) ην 

ξίζθν ππνηξνπήο ζε καληαθφ επεηζφδην είλαη 2,3 θνξέο πςειφηεξν κε ζπλδπαζηηθή 

ζεξαπεία ζηαζεξνπνηεηηθψλ δηάζεζεο/αληηθαηαζιηπηηθψλ/αγρνιπηηθψλ-placebo ζε 

ζρέζε κε κνλνζεξαπεία κε ξηζπεξηδφλε (Macfadden , Alphs , Haskins , Turner , 

Turkoz,  Bossie , et al., 2009 . Grunze , et al., 2013). 

   Αλαθνξηθά κε λεπξνρεκηθνχο κεραληζκνχο δξάζεηο ηεο ξηζπεξηδφλεο 

παξαηεξείηαη φηη θαη απηφ ην θαξκαθεπηηθφ ζθεχαζκα ζπκβάιεη ζε απνθαηάζηαζε 

λεπξνδηαβηβαζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαζφηη δξά σο αληαγσληζηήο ληνπακηλεξγηθψλ D2 

θαη ζεξνηνληλεξγηθψλ 5HT-2 ππνδνρέσλ. 

Οη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ηεο ξηζπεξηδφλεο πεξηιακβάλνπλ αθακςία, αππλία, 

δπζθνηιηφηεηεο θαη ηιίγγνπο, σζηφζν ε πξφζιεςή ηεο ελέρεη θαη άιιεο πην ζνβαξέο 

παξελέξγεηεο παξφκνηεο κε ηεο νιαλδαπίλεο. πλεπψο θαη ζε αζζελείο πνπ 

ιακβάλνπλ ξηζπεξηδφλε ζπλίζηαληαη νη ζπρλνί εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη ησλ επηπέδσλ 

γιπθφδεο θαη επαηηθήο ιεηηνπξγίαο (Μεζζήλεο ,etal., 2008). 

 

4.2.4.3. Εηπξαζηδφλε 
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ηελ θαηεγνξία ησλ απνηειεζκαηηθψλ άηππσλ αληηςπρσζηθψλ θαηά ηεο 

δηπνιηθήο καλίαο είλαη θαη ε δηπξαζηδφλε ελψ απφ ηελ άιιε, κνλνζεξαπείεο κε 

δηπξαζηδφλε δελ ελδείθλπληαη ζηελ αληηκεηψπηζε δηπνιηθήο θαηάζιηςεο (Yatham, 

etal., 2013). Πην αλαιπηηθά, ε κνλνζεξαπεία κε δηπξαζηδφλε ελδείθλπηαη σο πξψην 

βήκα αληηκεηψπηζεο καληαθψλ επεηζνδίσλ θαη απνηειεί απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία 

ηφζν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε νμέσλ καληαθψλ ζππησκάησλ φζν θαη γηα ηελ απνθπγή 

ηεο εθ λένπ ππνηξνπήο (Yatham , et al., 2013). Χζηφζν παξά ηα θάπνηα ελζαξξπληηθά 

εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ε βηβιηνγξαθία είλαη επηθπιαθηηθή θαζψο δελ ππάξρεη 

επαξθήο αξηζκφο εξεπλψλ πνπ λα επηβεβαηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

κνλνζεξαπείαο κε δηπξαζηδφλε θαη έηζη ππάξρεη αλάγθε γηα πεξαηηέξσ θιηληθέο 

δνθηκέο θαη έξεπλεο (Grunze , et al., 2013). ηελ έξεπλα ηνπ Vieta κεγάιν δείγκα 

(n=438) ελήιηθσλ δηπνιηθψλ ζε καληαθή θάζε μεθίλεζαλ κνλνζεξαπεία είηε κε 

δηπξαζηδφλε (116,2 mg/κέξα) είηε κε αινπεξηδφιε (121,4 mg/κεξα) είηε κε placebo. 

Ζ χθεζε καληαθψλ ζπκπησκάησλ μεθίλεζε απφ ηελ δεχηεξε θηφιαο εκέξα 

ρνξήγεζεο (αιιαγέο ζηα ζθνξ θιίκαθαο YMRS) θαη ζηηο 3 βδνκάδεο ρνξήγεζεο 

παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζην «γθξνχπ δηπξαζηδφλεο» ζε ζρέζε κε ην 

«γθξνχπ placebo». Καηφπηλ ζπλερίζηεθε πξνθπιαθηηθή ζεξαπεία δηπξαζηδφλεο (16 

mg/κεξα) φπνπ δηαθάλεθε φηη ζε αζζελείο κε δηπξαζηδφλε δελ εκθαλίζηεθε θάπνηα 

ππνηξνπή ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 9 εβδνκαδψλ. Έηζη δηαθάλεθε ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο δηπξαζίδνλεο έλαληη ηνπ placebo αιιά θαη ε πξνθπιαθηηθή ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Δπίζεο, αλ θαη ε κνλνζεξαπεία κε αινπεξηδφιε απεδείρζε 

πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή απν ηελ δηπξαζηδφλε παξαηεξήζεθε φηη ππήξρε πνιχ 

πεξηζζφηεξε θαη θαιχηεξε αληνρή θαη αληαπφθξηζε ζηελ δηπξαζηδφλε απφ ηνπο 

αζζελείο θαζ φιε ηελ ρξνληθή δηάξθεηα (12 εβδνκάδεο). Βξέζεθε φηη απφ ηελ 4ε έσο 

θαη ηελ 12ε εβδνκάδα ζεξαπείαο ην 21,1% ησλ αζζελψλ ζηακάηεζαλ ηελ ιήςε 

αινπεξηδφιεο ελψ αληίζηνηρα κφλν έλα 9,6% ησλ αζζελψλ δηέθνςε ηελ ιήςε 

δηπξαζηδφλεο. πλεπψο ε δηπξαζηδφλε επέδεημε ηφζν θαιή απνηειεζκαηηθφηεηα φζν 

θαη πνιχ θαιή αληαπφθξηζε ζε καληαθνχο αζζελείο (Vieta , etal., 2010). Ζ 

κνλνζεξαπεία κε δηπξαζηδφλε δελ θαίλεηαη απφ ηελ βηβιηνγξαθία λα παξνπζηάδεη 

θάπνηα εμεηδηθεπκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα νχηε θάπνηα πξνθπιαθηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζε δηπνιηθνχο αζζελέηο κε ηαρεία θπθιηθφηεηα θαη έηζη θαη σο 

πξνο απηήλ ηελ κεξίδα αζζελψλ ππάξρεη αλάγθε γηα πεξαηηέξσ θιηληθέο δνθηκέο θαη 

έξεπλεο (Grunze , et al., 2013). πλνιηθά ινηπφλ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε 

κνλνζεξαπεία κε δηπξαζηδφλε σο πξψην βήκα ζπζηήλεηαη ζε κηθξφ βαζκφ απφ ηελ 
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βηβιηνγξαθία αιιά κε αξθεηέο επηθπιάμεηο θαη ζίγνπξα δελ ζπζηήλεηαη ζε ηφζν 

κεγάιν βαζκφ ζπγθξηηηθά κε ηηο ζεξαπείεο κε αξηπηπξαδφιε, νιαλδαπίλε ή 

ξηζπεξηδφλε (Grunze , et al., 2013).  Ζ δηπξαζηδφλε απνηειεί επίζεο ληνπακηλεξγηθφ 

αληαγσληζηή D2 ππνδνρέσλ θαη ζεξνηνληλεξγηθφ αληαγσληζηε 5-ΖΣ2 ππνδνρέσλ 

(Μεζζήλεο , etal., 2008). 

Οη αλεπηζχκεηεο παξελέξγεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζπρλφηεξα απφ ηελ ιήςε 

δηπξαζηδφλεο είλαη ππλειία, ίιηγγνο, εμαλζήκαηα, αηζζήκαηα άγρνπο θαη λαπηίεο. 

Χζηφζν θαη εδψ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζνβαξέο αλεπηζχκεηεο παξελέξγεηεο 

παξφκνηεο κε εθείλεο ηεο νιαλδαπίλεο θαη δηπξαζηδφλεο. πλεπψο θαη νη ζεξάπνληεο 

ππφ αγσγή δηπξαζηδφλεο ζα πξέπεη λα ειέγρνπλ ζπρλά ηα επίπεδα γιπθφδεο θαη 

ιηπηδίσλ ηνπο θαζψο θαη ηελ επαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο (Μεζζήλεο , etal., 2008). 

 

4.2.4.4. Κνπεηηαπίλε 

Ζ θνπεηηαπίλε απνηειεί άηππν αληηςπρσζηθφ πνπ ζπλίζηαηαη σο 

απνηειεζκαηηθή πξψηε γξακκή αληηκεηψπηζεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο ηφζν ζε 

καληαθνχο δηπνιηθνχο αζζελείο θαη ζε δηπνιηθή καλία, φζν θαη ζε θαηεζιηκκέλνπο 

δηπνιηθνχο αζζελείο θαη ζε δηπνιηθή θαηάζιηςε. Πην αλαιπηηθά, ζρεηηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αγσγήο θνπεηηαπίλεο ζε δηπνιηθνχο καληαθνχο αζζελείο, ε 

κνλνζεξαπεία κε θνπεηηαπίλε σο πξψην βήκα αληηκεηψπηζεο ηεο δηπνιηθήο καλίαο 

ελδείθλπηαη ηφζν γηα ηελ ηαρεία θαηαζηνιή καληαθψλ ζπκπησκάησλ φζν θαη γηα ηελ 

πξνθπιαθηηθή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηα (Yatham , et al., 2013 .  Goodwin , et al., 

2016). ηελ έξεπλα ηνπ Weisler δηπνιηθνί Η αζζελείο κε παξνληηθφ ε πξφζθαην 

καληαθφ ή κεηθηφ επεηζφδην αθνινχζεζαλ αξρηθά κνλνζεξαπεία κε θνπεηηαπίλε (300-

800 mg ηελ εκέξα) γηα 4-24 εβδνκάδεο κέρξη λα ππνρσξήζνπλ ηα καληαθά 

ζπκπηψκαηα θαη λα ζηαζεξνπνηεζνχλ, φπνπ θαη παξαηεξήζεθε φηη πεξίπνπ ζην 50% 

(1226 άηνκα) ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο ζεκεηψζεθε χθεζε θαη ζηαζεξνπνίεζε. 

Καηφπηλ ζπλερίζηεθε πξνθπιαθηηθή κνλνζεξαπεία γηα 104 εβδνκάδεο (2 ρξφληα) είηε 

κε θνπεηηαπίλε είηε κε ιίζην είηε κε placebo. Απνδείρζεθε φηη ε κνλνζεξαπεία κε 

θνπεηηαπίλε νδήγεζε ζε θαηά πνιχ καθξφηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα ρσξίο εκθάληζε 

ππνηξνπήο ζε καληαθφ ή κεηθηφ επεηζφδην ζε ζρέζε κε ηελ κνλνζεξαπεία κε placebo 

θαζψο θαη φηη ε πξνθπιαθηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κνλνζεξαπείαο κε 

θνπεηηαπίλε απεδείρζε παξφκνηα ηεο κνλνζεξαπείαο κε ιίζην. Μάιηζηα νη 
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πηζαλφηεηεο θαη ν θίλδπλνο επαλεκθάληζεο θάπνηνπ καληαθνχ 

επεηζνδίνπ/ζπκπηψκαηνο ήηαλ ρακειφηεξεο ζην γθξνππ αζζελψλ επί κνλνζεξαπείαο 

κε θνπεηηαπίλε ζε ζρέζε κε ηηο πηζαλφηεηεο επαλεκθάληζεο θάπνηνπ καληαθνχ 

επεηζνδίνπ/ζπκπηψκαηνο ζην γθξνππ αζζελψλ επί κνλνζεξαπείαο κε ιίζην, 

απνδεηθλχνληαο θαη κηα ζρεηηθή πξνθπιαθηηθή αλσηεξφηεηα ηεο θνπεηηαπίλεο ζην 

ιίζην (Weisler , Nolen , Neijber , Hellqvist  & Paulsson ,  2011). Χζηφζν ε 

κνλνζεξαπεία κε θνπεηηαπίλε δελ έρεη βξεζεί φηη παξνπζηάδεη θάπνηα εμεηδηθεπκέλε 

απνηειεζκαηηθφηεηα σο πξψην βήκα ζεξαπείαο ζε καληαθνχο κε ηαρείεο ελαιιαγέο 

επεηζνδίσλ (Grunze , et al., 2013). ρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αγσγήο 

θνπεηηαπίλεο ζε δηπνιηθνχο θαηεζιηκκέλνπο αζζελείο, πιήζνο εξεπλεηηθνχ πιηθνχ 

ππνζηεξίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κνλνζεξαπείαο κε θνπεηηαπίλε σο πξψηε 

γξακκή ζεξαπείαο δηπνιηθήο θαηάζιηςεο Η θαη ΗΗ θαη αληηκεηψπηζεο θαηαζιηπηηθψλ 

ζπκπησκάησλ (Yatham, etal., 2013 . Goodwin, etal., 2016 .Mahli, etal., 2005),   

θαζψο θαη απνηειεζκαηηθή θαξκαθεπηηθή επηινγή πξνθπιαθηηθήο ζεξαπείαο, αθνχ 

ππνζηεξίδεηαη φηη είλαη ην κνλαδηθφ άηππν αληηςπρσζηθφ πνπ είλαη πνιχ 

απνηειεζκαηηθφ ζηελ απνηξνπή ηεο εθ λένπ ππνηξνπήο ζε θαηαζιηπηηθά επεηζφδηα 

θαη ζπκπηψκαηα (Goodwin, etal., 2016). Δξεπλεηηθή κειέηε κε κεγάιν δεηγκα 

δηπνιηθψλ ηχπνπ Η θαη ηχπνπ ΗΗ θαηεζιηκκέλσλ αζζελψλ ρνξήγεζε κνλνζεξαπεία κε 

θνπεηηαπίλε σο πξψηε θαξκαθεπηηθή αγσγή αληηκεηψπηζεο θαηαζιηπηηθψλ 

ζπκπησκάησλ (300 mgεκεξεζίσο ζην έλα γθξνππ θαη 600mg εκεξεζίσο ζην άιιν 

γθξνππ). ε έλα άιιν γθξνππ αζζελψλ ρνξεγήζεθε placebo. Παξαηεξήζεθε πσο απφ 

ηελ πξψηε θηφιαο εβδνκάδα ρνξήγεζεο θνπεηηαπίλεο θαη ζηα δπν γθξνππ 

παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο πθέζεηο θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ ζπγθξηηηθά κε ηελ 

νκάδα ζε placebo ζεξαπεία (ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζε θαηαζιηπηηθά ζθνξ θιηκάθσλ 

MADRS θαη HamiltonRatingScaleforDepression (HAMD)). Δπίζεο παξαηεξήζεθε 

πσο παξφκνηεο πθέζεηο θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ ζεκεηψζεθαλ θαη ζηα δπν 

γθξνππ ησλ δηαθνξεηηθψλ δνζνινγηψλ. Οη θαηαζιηπηηθέο πθέζεηο δηαηεξήζεθαλ θαη 

ηηο 8 εβδνκάδεο πνπ ζπλνιηθά δηήξθεζε ε έξεπλα, απνδεηθλχνληαο θαη ηελ 

πξνθπιαθηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θνπεηηαπίλεο (Calabrese, Keck, Macfadden, 

Mccoy, Minkwitz, Ketter, etal., 2005). ε πην πξφζθαην εξεπλεηηθφ πιηθφ, δηπνιηθνί Η 

θαη ΗΗ θαηαζιηπηηθνί αζζελείο αθνινχζεζαλ κνλνζεξαπείεο θνπεηηαπίλεο (300 

mg/εκέξα) σο αξρηθή ζεξαπεία δηπνιηθήο θαηάζιηςεο, ελψ έλα άιιν γθνππ αζζελψλ 

αθνινχζεζε ζεξαπεία placebo. Απν ηελ πξψηε θηφιαο εβδνκάδα ρνξήγεζεο 

παξαηεξήζεθαλ πνιχ πςειφηεξεο πθέζεηο θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ (βειηησκέλα 
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ζθνξ ζηελ θιίκαθα MADRS) ζηνπο δηπνιηθνχο αζζελείο επη ζεξαπείαο θνπεηηαπίλεο 

ζε ζρέζε κε ηνπο αζζελείο ζε placebo,πθέζεηο πνπ δηαηεξήζεθαλ κέρξη θαη ηελ 8
ε
 

εβδνκάδα πνπ έιεμε ε έξεπλα (Suppes , Datto , Minkwitz , Nordenhem , Walker& 

Darko , 2010). Δπίζεο ζε κεγάιε κεηα-αλάιπζε, ε κνλνζεξαπεία κε θνπεηηαπίλε, 

αλαδείρζεθε καδί κε ηελ ζπλδπαζηηθή ζεξαπεία νιαλδαπίλεο-θινπνμεηίλεο, νη πην 

απνηειεζκαηηθέο ζεξαπείεο πνπ νδήγεζαλ ζηηο κεγαιχηεξεο πθέζεηο θαηαζιηπηηθσλ 

ζπκπησκάησλ δηπνιηθψλ αζζελψλ (κεγαιχηεξεο βειηηψζεηο θαηαζιηπηηθψλ ζθνξ ζηηο 

θιίκαθεο MADRS θαη HAM-D) ζπγθξηηηθά κε θαξκαθεπηηθέο ζεξαπείεο ιηζίνπ, 

ιακνηξηγίλεο, παξνμεηίλεο, νιαλδαπίλεο, αξηπηπξαδφιεο, θελειδίλεο, θαη 

δηβαιπξντθνχ. Μάιηζηα, ε κνλνζεξαπεία θνπεηηαπίλεο νδήγεζε ζε κεγαιχηεξεο 

αθφκα βειηηψζεηο θαηαζιηπηηθψλ ζθνξ ζηελ θιίκαθα HAM-D αθφκα θαη απφ ηελ 

ζπλδπαζηηθή ζεξαπεία νιαλδαπίλεο-θινπνμεηίλεο (Vieta, etal., 2010). Καη ε 

θνπεηηαπίλε απνηειεί ληνπακηλεξγηθφο θαη ζεξνηνληλεξγηθφο αληαγσληζηήο 

ληνπακηλεξγηθψλ D2 ππνδνρέσλ θαη ζεξνηνληλεξγηθψλ 5HT-2 ππνδνρέσλ (Μεζζήλεο 

,etal., 2008). 

  Απφ ηηο ζπρλφηεξεο αλεπηζχκεηεο παξελέξγεηεο ηεο θνπεηηαπίλεο είλαη νη 

ίιηγγνη, ε θαηαζηνιή, ε δπζθνηιηφηεηα θαη ε μεξνζηνκία , σζηφζν ελδερνκέλσο θαη 

λα πξνθχςνπλ ζνβαξφηεξεο παξελέξγεηεο παξφκνηεο κε ησλ ηξηψλ πξνεγνχκελσλ 

άηππσλ αληηςπρσζηθψλ πνπ πεξηγξάθεθαλ. πλεπψο πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζε 

ζπρλέο εμεηάζεηο επηπέδσλ ιηπηδίσλ θαη ζαθράξσλ ζην αίκα (Μεζζήλεο ,etal., 2008). 

 

4.2.4.5. Κινδαπίλε 

Σν θάξκαθν ηεο θινδαπίλεο απνηειεί επίζεο άηππν αληηςπρσζηθφ  πνπ 

ελδείθλπηαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε νμέσλ καληαθψλ ζπκπησκάησλ θαη νμείαο καλίαο. 

Χζηφζν ιφγσ ησλ πνιχ ζνβαξψλ αλεπηζχκεησλ παξελεξγεηψλ ηνπ, φπσο 

αθνθηνθπηηαξαηκία, επηιεπηηθέο θξίζεηο θαη κπνθαξδίηηδα (θιεγκνλή θαξδηαθνχ 

κπφο), εξεπλεηηθέο θαη βηβιηνγξαθηθέο πεγέο αλαθέξνπλ φηη ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ζνβαξήο καλίαο ή φηαλ ηα καληαθά ζπκπηψκαηα θαη ε νμεία 

καληαθή θάζε ηνπ αζζελνχο δελ παξνπζηάδεη βειηηψζεηο θαη πθέζεηο θαη παξνπζηάδεη 

αληίζηαζε ζε δηάθνξεο απνηειεζκαηηθέο αληηκαληαθέο κνλνζεξαπείεο ε ζπλδπαζηηθέο 

ζεξαπείεο (Μεζζήλεο , etal., 2008. Goodwin, etal., 2016 .Grunze, etal., 2013). Δπίζεο 

έρεη παξαηεξεζεί  φηη ε θινδαπίλε είλαη κηα ελδεδεηγκέλε επηινγή γηα δηπνιηθνχο 
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αζζελείο κε ηαρεία θπθιηθφηεηα πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο θχξηεο θαξκαθεπηηθέο 

αγσγέο (Grunze, etal., 2013). Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθνξηθά κε ηελ αληηκαληαθή 

δξάζε ηεο θινδαπίλεο ζηα θιηληθά ζπκπηψκαηα δηπνιηθψλ αζζελψλ, εξεπλεηηθέο 

κειέηεο έρνπλ ππνδείμεη φηη ζπκβάιιεη ζηελ κείσζε ησλ ςεπδαηζζήζεσλ θαη βνεζά 

ζηελ πξφιεςε θαη απνηξνπή ηεο απηνθηνλίαο θαη ησλ απηνθηνληθψλ ηάζεσλ ζε 

δηπνιηθνχο αζζελείο πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνζπαζήζνπλ λα βιάςνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο 

(Mahli,et.al., 2005). Ζ θινδαπίλε απνηειεί θαη απηή ηζρπξφο ληνπακηλεξγηθφο 

αληαγσληζηήο D1 θαη D4 ληνπακηλεξγηθψλ ππνδνρέσλ θαη ηζρπξφο ζεξνηνληλεξγηθφο 

αληαγσληζηήο 5-HT2 ζεξνηνληλεξγηθψλ ππνδνρέσλ (Μεζζήλεο ,etal., 2008). Λφγσ 

ησλ ηζρπξψλ αλεπηζχκεησλ παξελεξγεηψλ ηνπ, φπσο αλαθέξζεθαλ, ν αζζελήο πνπ 

ιακβάλεη ην θάξκαθν νθείιεη λα πξνβαίλεη ηαθηηθά ζε εμεηάζεηο γηα έιεγρν ησλ 

επηπέδσλ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ ηνπ (Μεζζήλεο , etal., 2008). 

 

4.2.5. Λνπξαζηδφλε 

Hινπξαζηδφλε (latuda) απνηειεί άηππν αληηςπρσζηθφ πνπ ζπλίζηαηαη γηα ηελ 

ζεξαπεία θαη αληηκεηψπηζε ηεο δηπνιηθήο θαηάζιηςεο. Αιιν εξεπλεηηθφ πιηθφ 

θαηαηάζεη ηελ κνλνζεξαπεία κε ινπξαζηδφλε σο πξψηε γξακκή αληηκεηψπηζεο ηεο 

δηπνιηθήο θαηάζιηςεο (Goodwin., etal., 2016), ελψ άιιν σο δεχηεξε γξακκή 

αληηκεηψπηζεο ηεο δηπνιηθήο θαηάζιηςεο (Yatham, etal., 2013). Οπσο θαη λα ρεη 

σζηφζν δηαθαίλεηαη μεθάζαξα φηη ε ινπξαζηδφλε απνηειεί απνηειεζκαηηθή θαη 

ζπληζηψκελε ζεξαπεπηηθή αγσγή ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζιηπηηθψλ 

ζπκπησκάησλ. Δξεπλεηηθφ πιηθφ αλέδεημε φηη δηπνιηθνί Η θαηεζιηκκέλνη αζζελείο 

πνπ αθνινχζεζαλ κνλνζεξαπεία ινπξαζηδφλεο (20-60 mg/κέξα ε 80-120 mg/κέξα) 

εκθάληζαλ πθέζεηο θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ (βειηηψζεηο θαηαζιηπηηθψλ ζθνξ 

ζηελ θιίκαθα MADRS θαη CGI-BP)  απφ ηελ 2
ε
 αθφκα εβδνκάδα ρνξήγεζεο 

ζπγθξηηηθά κε αζζελείο ζε ζεξαπεία placebo, πθέζεηο πνπ ζπλερίζηεθαλ θαη 

δηαηεξήζεθαλ κέρξη θαη ηελ 6
ε
 εβδνκάδα πνπ έιεμε ε έξεπλα (Loebel , Cucchiaro,  

Silva , et al., 2012 . Loebel ,Cucchiaro , Silva , Kroger, Hsu , Sarma, etal.,  2014). 

Γηαθαίλεηαη ινηπφλ θαη ε πξννπηηθή πςειήο πξνθπιαθηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο ινπξαζηδφλεο ζηελ απνηξνπή λεψλ θαηαζιηπηηθψλ επεηζνδίσλ ζηελ δηπνιηθή 

θαηάζιηςε. Πξάγκαηη, πξφζθαην εξεπλεηηθφ πιηθφ αλαδεηθλχεη φηη ε θαξκαθεπηηθή 

ζεξαπεία κε ινπξαζηδφλε είλαη κηα πνιχ απνηειεζκαηηθή θαη ελδεδεηγκέλε επηινγή 
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ζηελ απνηξνπή εθ λένπ ππνηξνπψλ θαηαζιηπηηθψλ επεηζνδίσλ (Goodwin, etal., 

2016). Πέξαλ ηεο κνλνζεξαπείαο θαη ζαλ ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία ε ινπξαζηδφλε 

έρεη αλαδεηρηεί εμίζνπ απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία δηπνιηθήο θαηάζιηςεο. 

πγθεθξηκέλα, ζε δηπνιηθνχο θαηεζιηκκέλνπο Η αζζελείο πνπ δελ αληαπνθξίλνληαλ 

επαξθψο θαη δελ παξνπζίαδαλ πςειέο πθέζεηο θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ ζε 

κνλνζεξαπείεο πξψησλ γξακκψλ ιηζίνπ ή ηνπ αληηεπηιεπηηθνχ δηβαιπξντθνχ, 

παξαηεξήζεθε φηη ε πξνζζήθε ζπλδπαζηηθήο ζεξαπείαο κε απηά, ινπξαζηδφλεο, 

νδήγεζε ζε απνηειεζκαηηθέο πθέζεηο θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ κεηά απν 6 

εβδνκάδεο ρνξήγεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλδπαζηηθήο ζεξαπείαο ζπγθξηηηθά κε 

αζζελείο πνπ αθνινχζεζαλ πξνζζήθε placebo ζεξαπείαο ζηελ ήδε ππάξρνπζα 

κνλνζεξαπεία ιηζίνπ ή δηβαιπξντθνχ. Δπίζεο ε ζπγθεθξηκέλε ζπλδπαζηηθή ζεξαπεία 

βειηίσζε ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηεζιηκκέλσλ αζζελψλ θαη αχμεζε ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ «placeboνκάδα» 

(Loebel , Cucchiaro , Silva , Kroger , Sarma , Xu, etal.,  2014).  Πην αλαιπηηθά, 

ζρεηηθά κε ηελ ζπκβνιή ηεο ινπξαζηδφλεο ζηελ θιηληθή εηθφλα ηνπ δηπνιηθνχ 

θαηεζιηκκέλνπ αηφκνπ,  ε ινπξαζηδφλε ζπκβάιεη ζηελ βειηίσζε ηεο δηάζεζε ηνπ 

αζζελή, ηνπ χπλνπ, ηεο φξεμεο θαη ηνπ επίπεδνπ ελέξγεηαο ηνπ αζζελή. (Hirschowitz, 

Kolevzon&Garakani, 2010). Νεπξνρεκηθά ε ινπξαζηδφλε παξνκνίσο κε ηα 

πξνεγνπκέλσο αλαθεξφκελα άηππα αληηςπρσζηθά απνηειεί ληνπακηλεξγηθφο 

αληαγσληζηήο (Goodwin, etal., 2016).  

Οη ζπρλφηεξεο αλαθεξφκελεο αλεπηζχκεηεο παξελέξγεηεο ινπξαζηδφλεο είλαη 

αξθεηά ήπηεο, φπσο λαπηίεο, αππλίεο, ηξέκνπιν, ππλειία, πνλνθεθάινη θαη αθαζεζία 

(Loebel, etal., 2014 . Loebel, etal., 2012). 

 

4.3. Υνξήγεζε αληηεπηιεπηηθψλ ζηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή 

 

Γηα έλα κεγάιν πνζνζηφ δηπνιηθψλ αζζελψλ, έλα απμαλφκελν ζχλνιν 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ππνζηεξίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα νξηζκέλσλ 

αληηεπηιεπηηθψλ θαξκάθσλ. Οη ηδηφηεηεο δπν ζηαζεξνπνηεηψλ ηεο δηάζεζεο, δειαδή 

δχν αληηεπηιεπηηθψλ θαξκάθσλ, απηά ηεο θαξβακαδεπίλεο θαη ηνπ βαιπξντθνχ, 

επηδείρζεθαλ πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα ζε ηπραηνπνηεκέλεο ειεγρφκελεο δνθηκέο ζε 

αζζελείο κε δηπνιηθή δηαηαξαρή. Έθηνηε, ππήξμε έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηηο πηζαλέο 
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ηδηφηεηεο ησλ λέσλ αληηεπηιεπηηθψλ θαξκάθσλ (Rokawski&Roger, 1990). Σα πην 

δεκνθηιή αληηεπηιεπηηθά θάξκαθα ηελ ζεκεξηλή επνρή, ηα νπνία έρνπλ πξνζιάβεη 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο απν εξεπλεηηθφ 

θαη θιηληθφ πιηθφ είλαη ην βαιπξντθφ, ε θαξβακαδεπίλε θαη ε ιακνηξηγίλε. 

 

4.3.1. Βαιπξνηθφ 

  Απφ ηα δεκνθηιέζηεξα αληηεπηιεπηηθά θάξκαθα είλαη ην  βαιπξντθφ ή 

βαιπξντθφ νμχ. Σν βαιπξνηθφ έρεη εγθξηζεί απν ηνλ Ακεξηθάληθν Οξγαληζκφ 

Φαξκάθσλ (FDA) γηα ζεξαπεία νμέσλ καληαθψλ επεηζνδίσλ θαζψο θαη απφ 

εξεπλεηηθφ πιηθφ ζεσξείηαη σο πξψηεο γξακκήο θαξκαθεπηηθή αγσγή γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε δηπνιηθήο καλίαο (Μεζζήλεο ,etal., 2008.Yatham, etal., 2013). Πην 

αλαιπηηθά, ε κνλνζεξαπεία κε βαιπξντθφ, φπσο ην βαιπξoτθφ νμχ (Valproate) ή 

βαιπξντθφ λάηξην (Divalproex Sodium) έρεη απνδεηρζεί εμίζνπ απνηειεζκαηηθή 

κνλνζεξαπεία κε ηελ κνλνζεξαπεία ιηζίνπ σο πξψην βήκα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

νμείαο καλίαο (Μεζζήλεο , etal., 2008.Yatham ,etal., 2013 . Goodwin ,etal., 2016 

.Grunze,etal., 2013 ). Γχν κεγάιεο έξεπλεο ζε δηπνιηθνχο Η  αζζελείο ζε καληαθή 

θάζε κε βαζηθέο θαξκαθνινγηθέο επηινγέο κνλνζεξαπεία κε ιίζην ή βαιπξντθφ 

λάηξην βξήθαλ παξφκνηα απνηειεζκαηηθφηεηα αληηκεηψπηζεο νμείαο καλίαο ζηα δχν 

απηά θάξκαθα. πγθεθξηκέλα, παξαηεξήζεθε θαηαζηνιή καληαθψλ επεηζνδίσλ-

ζπκπησκάησλ (αιιαγέο ζηα ζθνξ ηεο θιίκαθαο YMRS -Young Mania Rating Scale) 

θαη δηαηήξεζε απηήο ηεο θαηαζηνιήο (πξφιεςε γηα λέν καληαθφ επεηζφδην) ζε έλα 

ρξνληθν δηάζηεκα 12 εβδνκαδψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο κε ιίζην ε βαιπξντθφ 

ζε αζζελείο κε δηπνιηθή καλία. Οη αξρηθέο ρνξεγνχκελεο δφζεηο εηαλ 400-800 mg 

ιηζίνπ ηελ εκέξα ζηελ κηα νκάδα δηπνιηθψλ θαη 20 mg βαιπξντθνχ λαηξίνπ ηελ 

εκέξα ζηελ άιιε νκάδα. Μάιηζηα, παξαηεξήζεθαλ κεγαιχηεξα πνζνζηά 

αληαπφθξηζεο ησλ αζζελψλ ζην βαιπξντθφ (79.5% ζην “valproate group”)  ζε ζρέζε 

κε ηα πνζνζηά αληαπφθξηζεο ζην ιίζην ( 72,6% sto “lithium group”) (Bowden , 

Gogus , Grunze , Haggstrom , Rybakowski & Vieta , 2008 .  Bowden , Mosolov & 

Hranov, et al., 2010). Τπνζηεξίδεηαη επίζεο φηη ην βαιπξντθφ είλαη πην 

απνηειεζκαηηθφ αθφκα θαη απφ ην ιίζην ζηελ αληηκεηψπηζε καληαθψλ επεηζνδίσλ ζε 

αζζελείο κε ηαρείεο ελαιιαγέο καληαθψλ επεηζνδίσλ θαη ηαρεία θπθιηθφηεηα 

(Μεζζήλεο , etal.,  2008), θαζψο θαη πνιχ απνηειεζκαηηθφ ζηελ πξφιεςε λέσλ 
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καληαθψλ επεηζνδίσλ θαη ζηελ θαζπζηέξεζε ηεο επαλεκθάληζεο επεηζνδίσλ. 

Μάιηζηα ε πξνιεπηηθή-πξνθπιαθηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ βαιπξντθνχ έρεη 

απνδεηρζεί αθφκα θαη πςειφηεξε απν εθείλε ηνπ ιηζίνπ ζε δηπνιηθνχο Η καληαθνχο 

αζζελείο, θαζψο παξαηεξήζεθε φηη 12κελε κνλνζεξαπεία κε δηβαιπξντθφ ζε 

καληαθνχο Η δηπνιηθνχο νδήγεζε ζε κεγαιχηεξα δηαζηήκαηα χθεζεο θαη κε 

επαλεκθάληζεο καληαθψλ επεηζνδίσλ (209 εκέξεο) ζε ζρέζε ηφζν κε 12κελε 

κνλνζεξαπεία κε placebo φζν θαη κε ιίζην (130 εκέξεο) (Grunze , et al., 2013 

.McElroy ,Bowden , Collins, Wozniak , Keck&Calabrese, 2008). Γηα ηελ εθηίκεζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο κνλνζεξαπείαο βαιπξντθνχ θαη ηεο αληαπφθξηζεο ηνπ 

αζζελνχο ζην αληηεπηιεπηηθφ απηφ  απαηηείηαη κηα πεξίνδνο πέληε κε δεθαπέληε 

εκεξψλ απφ ηελ πξψηε ρνξήγεζε (Μεζζήλεο ,etal., 2008). 

    Χζηφζν, ε θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία ηνπ αληηεπηιεπηηθνχ βαιπξντθνχ έρεη 

αλαδεηρηεί απφ εξεπλεηηθφ πιηθφ σο απνηειεζκαηηθή θαη ζηελ αληηκεηψπηζε 

δηπνιηθήο θαηάζιηςεο. πγθεθξηκέλα ε κνλνζεξαπεία κε δηβαιπξντθφ έρεη αλαδεηρζεί 

σο δεχηεξεο γξακκήο απνηειεζκαηηθή θαξκαθεπηηθή αγσγή γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

δηπνιηθήο Η θαηάζιηςεο ελψ δηαθαίλεηαη πσο ε ζπλδπαζηηθή ζεξαπεία δηβαιπξντθνχ 

κε θάπνην αληηθαηαζιηπηηθφ εθιεθηηθνχ αλαζηνιέα επαλαπξφζιεςεο ηεο 

ζεξνηνλίλεο (SSRI) απνηειεί πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή επηινγή απφ ηελ 

κνλνζεξαπεία θαζφηη έρεη αλαδεηρζεί σο πξψηεο γξακκήο θαξκαθεπηηθή αγσγή γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε δηπνιηθήο Η θαηάζιηςεο (Yatham, etal., 2013 . Goodwin,etal., 

2016). ρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπλδπαζηηθήο ζεξαπείαο 

δηβαιπξντθνχ κε θάπνην αληηθαηαζιηπηηθφ ζπκβνπιεχεηαη φηη εάλ ζηηο πξψηεο 2 ή ην 

πνιχ 3 εβδνκάδεο ιήςεο ηεο ζεξαπείαο δελ παξαηεξεζνχλ πθέζεηο θαηαζιηπηηθψλ 

ζπκπησκάησλ ηφηε απηφ απνηειεί ελδερνκέλσο έλδεημε κε αληαπφθξηζεο ηνπ 

αζζελνχο (Yatham, etal., 2013). Πέξαλ ηελ ζπλδπαζηηθήο ζεξαπείαο, εξεπλεηηθφ 

πιηθφ έρεη αλαδείμεη πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα ιήςεο κνλνζεξαπείαο κε 

δηβαιπξντθφ ζηελ αληηκεηψπηζε δηπνιηθήο ηχπνπ Η θαη ηχπνπ ΗΗ θαηάζιηςεο ζε ζρέζε 

κε αζζελείο πνπ έιαβαλ ζεξαπεία κε placebo ( Smith , Cornelius, Azorin , et al., 2010 

. Bond , Lam & Yatham,  2010). ε άιιν εξεπλεηηθφ πιηθφ παξαηεξήζεθε φηη ε 

κνλνζεξαπεία κε βαιπξντθφ νδήγεζε ζε κεηψζεηο θαηαζιηπηηθψλ θαη αγρσδψλ 

ζπκπησκάησλ επεηζνδηαθψλ θαηεζιηκκέλσλ δηπνιηθψλ Η αζζελψλ, θαηά ηελ δηάξθεηα 

νμέσο θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ (Fountoulakis, etal., 2012).  Χζηφζν, νη 

ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο έιαβαλ έληνλε θξηηηθή γηα κηθξφ αξηζκφ δείγκαηνο αζζελψλ 
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θαη ζπλεπψο ηα επξήκαηά ηνπο ζεσξνχληαη ακθηζβεηνχκελα θαη πεξαηηέξσ θιηληθέο 

κειέηεο νθείινπλ λα δηελεξγεζνχλ ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε ζεξαπεπηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα κνλνζεξαπείαο βαιπξντθνχ ζηελ αληηκεηψπηζε δηπνιηθήο 

θαηάζιηςεο. Γη απηφ ινηπφλ θαη ε κνλνζεξαπεία ηνπνζεηείηαη απφ ηελ βηβιηνγξαθία 

σο δεχηεξε γξακκή αληηκεηψπηζεο δηπνιηθήο θαηάζιηςεο. Δπίζεο, εξεπλεηηθφ πιηθφ 

ππνγξακκίδεη ηηο πξνθπιαθηηθέο ηδηφηεηεο αγσγήο βαιπξντθνχ θαηά ηεο εθ λένπ 

ππνηξνπήο ζε θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην, αλαδεηθλχνληαο θαιή απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ βαιπξντθνχ ζηελ απνηξνπή κειινληηθψλ ππνηξνπψλ ζε θαηαζιηπηηθά 

ζπκπηψκαηα. Καζφηη φκσο θαη εδψ ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα είλαη δηθνξνχκελα νη 

εξεπλεηέο εθθξάδνπλ αξθεηέο επηθπιάμεηο ζρεηηθά κε ηελ πξνθπιαθηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα βαιπξντθνχ ζε δηπνιηθνχο θαηεζιηκκέλνπο αζζελείο (Grunze, 

etal., 2013). Οη κνλνζεξαπείεο βαιπξντθνχ ελδείθλπληαη επίζεο σο θαξκαθεπηηθέο 

ζεξαπείεο πξψηεο γξακκήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε δηπνιηθήο δηαηαξαρήο κεηθηψλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη κεηθηψλ επεηζνδηαθψλ θάζεσλ (Μεζζήλεο ,etal., 

2008). Νεπξνρεκηθά, θαίλεηαη φηη ην βαιπξντθφ απνηειεί GABAεξγηθφο αγσληζηήο, 

νδεγψληαο ζε απμήζεηο ησλ επηπέδσλ θαη δηαζεζηκφηεηαο GABA ελψ παξάιιεια 

ζπκβάιιεη ζηελ απμεκέλε απειεπζέξσζε γινπηακηληθνχ. Δπίζεο ζπκβάιιεη ζηελ 

αλαζηνιή δηαχισλ λαηξίνπ-αζβεζηίνπ ππνβνεζψληαο δηαηαξαγκέλεο ζπλαπηηθέο-

λεπξσληθέο-λεπξνδηαβηβαζηηθέο δηαδηθαζίεο (Μεζζήλεο ,etal., 2008). 

 Μεξηθέο απφ ηηο ζπρλφηεξεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο, πνπ γεληθά ζεσξνχληαη 

ζρεηηθά ήπηεο, πνπ πξνθαιεί ε θαξκαθεπηηθή ιήςε βαιπξντθνχ είλαη λαπηίεο, 

δηάξξνηα, ηξηρφπησζε, αχμεζε βάξνπο, αηζζήκαηα ηξφκνπ θαη εμαλζήκαηα 

(Μεζζήλεο ,etal., 2008). 

 

4.3.2. Καξβακαδεπίλε 

Πέληε ηπραηνπνηεκέλεο, ειεγρφκελεο δνθηκέο έδεημαλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κνλνζεξαπείαο θαξβακαδεπίλεο, ελφο άιινπ 

αληηεπηιεπηηθνχ ,ζε αζζελείο κε νμεία δηπνιηθή καλία ηχπνπ Η. Ζ θαξκαθεπηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θαξβακαδεπίλεο απεδείρζε απφ εξεπλεηηθφ πιηθφ αλψηεξε 

απφ ηελ ζεξαπεία placebo θαη κάιηζηα ήηαλ ζπγθξίζηκε κε ηελ θαξκαθεπηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρισξνπξνκαδίλεο θαη ηνπ ιηζίνπ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 
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δηπνιηθήο καλίαο. Σα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία απνθαιχπηνπλ ζπλνιηθφ πνζνζηφ 

αληαπφθξηζεο (πνπ νξίδεηαη σο πνζνζηφ αζζελψλ πνπ παξνπζηάδνπλ κείσζε θαηά 

50% ζηα καληαθά ζπκπηψκαηα) θαηά 50% γηα ηελ θαξβακαδεπίλε, 56% γηα ην ιίζην 

θαη 61% γηα ηελ ρισξνπξνκαδίλε, κε ηηο  δηαθνξέο ζηα πνζνζηά ζπλνιηθήο 

αληαπφθξηζεο λα κελ είλαη είλαη ζεκαληηθέο, απνδεηθλχνληαο παξεκθεξή 

θαξκαθεπηηθή επίδξαζε ησλ ηξηψλ απηψλ θαξκάθσλ (Sheridan, 1993). Ζ 

θαξβακαδεπίλε αμηνινγήζεθε επίζεο ζε ηξεηο ηπραηνπνηεκέλεο, ειεγρφκελεο κειέηεο 

ζε αζζελείο κε δηπνιηθή θαηάζιηςε. Απηέο νη εξεπλεηηθέο κειέηεο αλέδεημαλ φηη ε 

αληηθαηαζιηπηηθή δξάζε ηεο θαξβακαδεπίλεο είλαη κελ απνηειεζκαηηθή ζηελ 

δηπνιηθή θαηάζιηςε ιηγφηεξν ηζρπξή δε απφ ηηο αληηκαληαθέο ηεο ηδηφηεηεο θαη ηελ 

αληηκαληαθή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηα. Σα πνζνζηά αληαπφθξηζεο (> 50% βειηίσζε 

ζηα ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο) θπκάλζεθαλ απφ 32% έσο 34%, πνιινί αζζελείο πνπ 

ζπκκεηείραλ σζηφζν είραλ αλζεθηηθή αληαπφθξηζε ζηε κνλνζεξαπεία 

θαξβακαδεπίλεο γηα ηε δηπνιηθή θαηάζιηςε (Sheridan, 1993). Νεφηεξν εξεπλεηηθφ 

πιηθφ δηεμήρζε πνπ μεθαζάξηζε απηφ ην ηνπίν ζηελ ζεξαπεία θαξβακαδεπίλεο ζηελ 

δηπνιηθή δηαηαξαρή. Πην αλαιπηηθά, λεφηεξεο εξεπλεηηθέο κειέηεο αλέδεημαλ φηη ε 

θαξβακαδεπίλε λαη κελ ελέρεη αληηκαληαθή δξάζε σζηφζν δελ είλαη ηφζν 

απνηειεζκαηηθή ζηελ δηπνιηθή καλία φζν είρε δηαθαλεί ζην παξειζφλ θαζψο θαη ζε 

ζρέζε κε πιεζψξα άιισλ θαξκαθεπηηθψλ επηινγψλ. πγθεθξηκέλα εξεπλεηηθφ πιηθφ 

θαηαηάζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα καθξνρξφληαο ζεξαπείαο θαξβακαδεπίλεο ζηελ 

αληηκεηψπηζε δηπνιηθήο καλίαο σο ηειεπηαία ζηνλ αληαγσληζκφ κε ηα θάξκαθα 

ιίζην, βαιπξντθφ, νιαλδαπίλε, ιακνηξηγίλε, θνπεηηαπίλε (Goodwin., etal., 2016). 

Χζηφζν αλαθέξεηαη νηη ε κνλνζεξαπεία κε θαξβακαδεπίλε σο ζπληεξεηηθή-

πξνθπιαθηηθή ζεξαπεία ελδείθλπηαη ζε δηπνιηθνχο καληαθνχο αζζελείο πνπ 

εκθαλίδνπλ αληίζηαζε ζηελ ζεξαπεία ζπληήξεζεο ιηζίνπ,θαζψο θαη ζε εθείλνπο πνπ 

δελ εκθαλίδνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ κνηίβν επεηζνδηαθήο επθνξηθήο καλίαο. Δπίζεο ε 

ζπληεξεηηθή ζεξαπεία κε θαξβακαδεπίλε ελδείθλπηαη θαζφηη έρεη αλαδεηρηεί φηη ε 

θαξβακαδεπίλε ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ απνηξνπή κειινληηθψλ ππνηξνπψλ 

ζε καληαθά επεηζφδηαθαη παξνπζηάδεη πςειή πξνθπιαθηηθή απνηειεζκαηηθνηεηα ζε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο αθφκα θαη απφ ηελ ζεξαπεία ιηζίνπ (Goodwin, etal., 2016 

Grunze, etal., 2013). Αιιν εξεπλεηηθφ πιηθφ θαηαηάζζεη ηελ κνλνζεξαπεία 

θαξβακαδεπίλεο σο θαξκαθεπηηθή αληηκεηψπηζε δεχηεξεο γξακκήο γηα ηελ δηπνιηθή 

καλία κεηά απφ πιεζψξα άιισλ θαξκαθεπηηθψλ επηινγψλ σο πξψηε γξακκή 

(Yatham, etal., 2013), ελψ άιιε κεηαλάιπζε εξεπλψλ δηαπηζηψλεη φηη ζε δηάθνξεο 
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θιηληθέο έξεπλεο, ε κνλνζεξαπεία κε θαξβακαδεπίλε (800 mg/εκέξα)  απεδείρζε φηη 

νδήγεζε ζε ζεκαληηθέο πθέζεηο καληαθψλ ζπκπησκάησλ δηπνιηθψλ καληαθψλ 

αζζελψλ απφ ηελ 2
ε
 θηφιαο βδνκάδα ρνξήγεζεο ζε ζρέζε κε αζζελείο ζε placebo 

ζεξαπεία, αλαδεηθλχνληαο ηα ζρεηηθά άκεζα ζεξαπεπηηθά ηεο νθέιε ζηα καληαθά 

ζπκπηψκαηα (Fountoulakis, etal., 2012). Νεφηεξεο εξεπλεηηθέο κειέηεο αλαδεηθλχνπλ 

φηη ε θαξβακαδεπίλε ελέρεη θαη αληηθαηαζιηπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ζε κηθξφηεξν 

βαζκφ σζηφζν ζε ζρέζε κε παξειζνληηθέο έξεπλεο θαη ζίγνπξα ζε κηθξφηεξν βαζκφ 

απφ ηελ αληηκαληαθή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηα. Πην αλαιπηηθά, εξεπλεηηθφ πιηθφ 

θαηαηάζζεη ηελ θαξκαθεπηηθή επηινγή κνλνζεξαπείαο κε θαξβακαδεπίλε σο ηξίηε 

γξακκή θαξκαθεπηηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο δηπνιηθήο Η θαηάζιηςεο θαηφπηλ 

εθαξκνγήο πνιιψλ άιισλ θαξκαθεπηηθψλ ζεξαπεηψλ (Yatham, etal., 2013). Πην 

αλαιπηηθά, εξεπλεηηθή κειέηε φπνπ αθνινπζήζεθε κνλνζεξαπεία θαξβακαδεπίλεο ζε 

δηπνιηθνχο θαηεζιηκκέλνπο Η θαη ΗΗ αζζελείο παξαηήξεζε βειηηψζεηο θαη πθέζεηο 

θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ ησλ αζζελψλ θαηφπηλ 3 κελψλ ζεξαπείαο κε 

θαξβακαδεπίλε (El-Mallakh, Salem, Chopra, Mickus, Penagaluri&Movva, 2010). 

Χζηφζν ε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή αλαθνξά έρεη αληηκεησπίζεη αληηθξνπφκελα 

επξήκαηα αθφκα θαη απφ άιιε κειέηε ηεο ίδηαο εξεπλεηηθήο νκάδαο, νδεγψληαο ζην 

ζπκπέξαζκα φηη απαηηνχληαη θαη άιιεο θιηληθέο κειέηεο ψζηε λα απνζαθεληζηεί ην 

κέγεζνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θαξβακαδεπίλεο γηα ηελ δηπνιηθή θαηάζιηςε. 

Ζ θαξβακαδεπηλε δξα λεπξνρεκηθά αλαζηέιινληαο ηνπο δηαχινπο λαηξίνπ 

ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ απνθαηάζηαζε ηζνξξνπίαο ζε δηαηαξαγκέλεο λεπξσληθέο-

ζπλαπηηθέο δηαδηθαζίεο (Μεζζήλεο ,etal.,  2008). 

 Μεξηθά απφ ηα ζπρλφηεξα αλεπηζχκεηα ζπκπηψκαηα θαξβακαδεπίλεο 

απνηεινχλ ηα εμαλζήκαηα, αηζζήκαηα θφπσζεο θαη θαηαζηνιήο, λαπηίεο θαη ίιηγγνη. 

Χζηφζν ε ιήςε θαξβακαδεπίλεο αλ θαη ζπάληα, είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη ζηα 

ζνβαξά αλεπηζχκεηα ζπκπηψκαηα πνπ ζπλαληψληαη θαη ζηελ ρξήζε θινδαπίλεο, 

φπσο αθνθθηνθπηηαξαηκία θαη απιαζηηθή αλαηκία (κεησκέλε παξαγσγή θπηηάξσλ 

αίκαηνο ) θαη ζπλεπψο ηαθηηθφο εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο επηπέδσλ ιεπθψλ 

αηκνζθαηξίσλ θαη επαηηθήο ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα δηελεξγείηαη απφ ηνλ αζζελή 

(Μεζζήλεο ,etal., 2008). 
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4.3.3.Λακνηξηγίλε 

Πνιιέο παιαηφηεξεο ηπραηνπνηεκέλεο ειεγρφκελεο κειέηεο δείρλνπλ φηη ε 

ιακνηξηγίλε, άιιν δεκνθηιέο αληηεπηιεπηηθφ, έρεη ζεκαληηθέο αληηκαληαθέο 

ηδηφηεηεο. Αξρηθά, εξεπλεηηθφ πιηθφ εμέηαζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

κνλνζεξαπείαο ιακνηξηγίλεο ζηε ζεξαπεία αζζελψλ κε νμεία δηπνιηθή καλία. ηηο 

θιηληθέο απηέο δνθηκέο, ε ιακνηξηγίλε δελ παξνπζίαζε αλψηεξε θαξκαθεπηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα έλαληη ηνπ placebo ζηε κείσζε ησλ καληαθψλ ζπκπησκάησλ.  

Μηα ηξίηε παιαηά κειέηε απνθάιπςε δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ιηζίνπ θαη ηεο 

ιακνηξηγίλεο ζηε κείσζε ησλ καληαθψλ ζπκπησκάησλ, αιιά απηή ε κειέηε δελ 

δηέζεηε επαξθή ηζρχ γηα λα αληρλεχζεη δπλεηηθέο δηαθνξέο ζηελ θαξκαθεπηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα (Basco&Rush, 1995). Μεηαγελέζηεξα, σζηφζν, κηα εξεπλεηηθή 

αλάιπζε θαξκαθεηηθήο αγσγήο καληαθψλ αζζελψλ κε δηπνιηθή δηαηαξαρή ηχπνπ II 

(αιιά φρη δηπνιηθή δηαηαξαρή ηχπνπ Η), αλέδεημε φηη  ε ιακνηξηγίλε ήηαλ ζεκαληηθά 

πην απνηειεζκαηηθή απφ ην placebo ζηελ κείσζε καληαθψλ ζπκπησκάησλ θαη 

δηαηήξεζεο απηήο ηεο χθεζεο θαζ φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα αγσγήο απφ ηελ έλαξμε 

ηεο κειέηεο. ε άιιε δεχηεξε ηπραηνπνηεκέλε, ειεγρφκελε κε placebo θιηληθή 

δνθηκή, αζζελείο κε δηπνιηθή δηαηαξαρή Η πνπ είραλ πξφζθαηα αλαπηχμεη καληαθφ 

επεηζφδην, ππνβιήζεθαλ ζε αγσγή κε ιακνηξηγίλε (100-200 mg / εκέξα) θαηά ηε 

δηάξθεηα αλνηθηήο θάζεο (8-16 εβδνκάδεο) ελψ άιια πξνεγνχκελα ςπρνηξφπα 

θάξκαθα δηαθφπεθαλ. Οη καληαθνί αζζελείο πνπ παξέκεηλαλ ζηαζεξά ζε χθεζε κεηά 

ην πέξαο απηνχ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζηε ζπλέρεηα είηε ζπλέρηζαλ ηελ 

πξνθπιαθηηθή κνλνζεξαπεία ιακνηξηγίλεο (200-400 mg /εκέξα) είηε μεθίλεζαλ 

πξνθπιαθηηθή κνλνζεξαπεία ιίζηνπ είηε placebo γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 18 κήλψλ 

(Zarate&Tohen, 2000). Ζ νκάδα πνπ έιαβε ζεξαπεία κε ιακνηξηγίλε εκθάληζε 

ζεκαληηθά ρακειφηεξα πνζνζηά ππνηξνπήο ζε καληαθά ζπκπηψκαηα απφ ηνπο 

αζζελείο πνπ έιαβαλ placebo. Σν ιίζην σζηφζν απεδείρζε θαξκαθεπηηθά αλψηεξν θαη 

πην απνηειεζκαηηθή πξνθπιαθηηθή ζεξαπέηα ηφζν απφ ην placebo φζν θαη απφ ηελ 

ζεξαπεία ιακνηξηγίλεο. Αλεδείρζε ινηπφλ φηη ε ιακνηξηγίλε ελέρεη θαιέο 

πξνθπιαθηηθέο ηδηφηεηεο γηα ηελ απνηξνπή λένπ καληαθνχ επεηζνδίνπ ή ππνηξνπήο 

ζε καληαθά ζπκπηψκαηα (Zarate, etal., 2000). Σα απνηειέζκαηα απηά είλαη ζχκθσλα 

θαη κε άιιν εξεπλεηηθφ πιηθφ πνπ ππνζηεξίδεη φηη ε ιακνηξηγίλε βνεζά ζηελ 

πξφιεςε ηεο επαλάιεςεο θαη ηεο ππνηξνπήο θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ θαη 

επεηζνδίσλ (Samelas, Read&Cookson, 2004). 
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Νεφηεξν εξεπλεηηθφ πιηθφ έξρεηαη λα απνζαθελίζεη ηα ζπγθεθξηκέλα 

επξήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εκπινθή ηεο ιακνηξηγίλεο ζηελ αληηκεηψπηζε δηπνιηθήο 

δηαηαξαρήο. πγθεθξηκέλα, αλαδεηθλχεηαη απφ εξεπλεηηθφ πιηθφ φηη ε κνλνζεξαπεία 

ιακνηξηγίλεο απνηειεί θαξκαθεπηηθή αγσγή πξψηεο εθινγήο ζηελ αληηκεηψπηζε 

δηπνιηθήο Η θαηάζιηςεο αλαδεηθλχνληαο ηελ πςειή ζεξαπεπηηθή θαη θαξκαθεπηηθή 

αληηθαηαζιηπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ιακνηξηγίλεο, ζπλεπψο κε ην παιαηφηεξν 

πιηθφ, ελψ αληίζεηα ππνζηεξίδεηαη φηη ε ιακνηξηγίλε δελ ελδείθλπηαη ηδηαίηεξα σο 

θαξκαθεπηηθή αγσγή ζηελ δηπνιηθή καλία, αληηζέησο κε ην παιαηφηεξν εξεπλεηηθφ 

πιηθφ (Yatham, etal., 2013). Πην αλαιπηηθά, πιήζνο εξεπλεηηθνχ πιηθνχ αλαδεηθλχεη 

ηελ θαξκαθεπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα κνλνζεξαπείαο κε ιακνηξηγίλε ζηελ 

αληηκεηψπηζε δηπνιηθήο I θαη ΗΗ θαηάζιηςεο (Grunze, etal., 2013.  Goodwin,etal., 

2016). Δξεπλεηηθφ κεηαλαιπηηθφ πιηθφ δηάθνξσλ θιηληθψλ δνθηκψλ εθαξκνγήο 

θαξκαθνζεξαπείαο κε ιακνηξηγίλε ζε δηπνιηθνχο θαηεζιηκκέλνπο αζζελείο Η θαη ΗΗ, 

νδήγεζε ζε επξήκαηα ζεκαληηθψλ κεηψζεσλ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ 

(κεησκέλα θαηαζιηπηηθά ζθνξ ζε θιίκαθεο MADRS θαη HAM-D) ζε ζχγθξηζε κε 

αζζελείο ζε ζεξαπεία placebo (Geddes , Calabrese &  Goodwin , 2009). Αιιά  θαη ζε 

άιιν κεηαλαιπηηθφ πιηθφ αλαδεηθλχεηαη ε θαξκαθεπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα 

κνλνζεξαπείαο ιακνηξηγίλεο ζε δηπνιηθή θαη κνλνπνιηθή θαηάζιηςε πνπ 

παξνπζηάδεη ζεκαληηθή αληίζηαζε ζε άιιεο ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο. Ζ έξεπλα 

αλέθεξε φηη ηα πνζνζηά αληαπφθξηζεο αζζελψλ ήηαλ 52% ζηελ κνλνζεξαπεία 

ιακνηξηγίλεο κε κφλν 23% ζηελ ζεξαπεία placebo (Fountoulakis, etal., 2012). ε 

άιιν εξεπλεηηθφ πιηθφ, αλαθέξεηαη έληνλα ε αμηνζεκείσηε πξνθπιαθηηθή-

ζπληεξεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ζεξαπείαο ιακνηξηγίλεο ζηελ απνηξνπή 

κειινληηθήο ππνηξνπήο ζε θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα (Grunze, etal., 2013. Yatham, 

etal.,2013). Πέξαλ ηεο κνλνζεξαπείαο ε ιακνηξηγίλε έρεη απνδεηρζεί αξθεηά 

απνηειεζκαηηθή ζηελ αληηκεηψπηζε δηπνιηθήο θαηάζιηςεο θαη ζαλ ζπλδπαζηηθή 

ζεξαπεία σο ζπκπιεξσκαηηθή αγσγή καδί κε ιίζην. πγθεθξηκέλα, ζε δηπνιηθνχο 

θαηεζιηκκέλνπο αζζελείο ηχπνπ Η θαη ΗΗ παξαηεξήζεθε φηη ε ζπλδπαζηηθή ζεξαπεία 

ιηζίνπ θαη ιακνηξηγίλεο (0,6-1,2 mmol/L&2 00 mg ηελ εκέξα αληίζηνηρα) νδήγεζε 

ζε εληνλφηεξεο πθέζεηο θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ (βειηησκέλα ζθνξ ζηελ 

θιίκαθα MADRS) θαη ζε πεξηζζφηεξνπο αζζελείο λα αλαθέξνπλ πθέζεηο ζε 

θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα (51,6 % ελαληίνλ 31,7%) ζε ζχγθξηζε κε ζπλδπαζηηθή 

ζεξαπεία ιηζίνπ θαη placebo, κεηά απφ 8 εβδνκάδεο ιήςεο απηψλ ησλ ζπλδπαζηηθψλ 

ζεξαπεηψλ (Yatham ,etal., 2013 . vanderLoos , Mulder , Hartong , Blom , Vergouwen 
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, deKeyzer, etal.,StudyGroup, 2009). Νεπξνρεκηθά δηαθαίλεηαη φηη ε ιακνηξηγίλε 

απνηειεί επίζεο ξπζκηζηήο ηζνξξνπίαο ησλ δηαχισλ λαηξίνπ φπσο θαη ηα 

πξναλαθεξζέληα αληηεπηιεπηηθά ,ζπκβάιινληαο ζηελ αλαζηνιή ηνπο. Δπίζεο 

πξαγκαηνπνηεί αιιαγέο θαη ζηηο λεπξσληθέο ζπλάςεηο, θαζψο ζπκβάιιεη ζηελ 

πξνζπλαπηηθή ξχζκηζε απειεπζέξσζεο γινπηακηληθνχ νμέσο (Μεζζήλεο , etal., 

2008). 

Απφ ηηο ζπρλφηεξεο αλεπηζχκεηεο παξελέξγεηεο ηεο ιακνηξηγίλεο είλαη 

πνλνθέθαινη, ίιηγγνη θαη θαηαζηνιή, σζηφζν πέξαλ ησλ πνιχ ήπησλ απηψλ 

παξελεξγεηψλ κηα ζνβαξή παξελέξγεηα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ε ιήςε 

ιακνηξηγίλεο είλαη ην ηνμηθφ εμάλζεκα (ζχλδξνκν Stevens-Johnson) (Μεζζήλεο 

,etal., 2008). 

 

4.4 Υνξήγεζε Ληζίνπ ζηελ Γηπνιηθή Γηαηαξαρή 

 

Σν ιίζην, σο ζηαζεξνπνηεηηθφ ηεο δηάζεζεο, απνηειεί απφ ηηο δεκνθηιέζηεξεο 

θαη επξχηεξα εθαξκνζκέλεο ζεξαπείεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο ζε φιεο ηηο 

επεηζνδηαθέο θάζεηο. Σν ιίζην έρεη ζεκειησζεί σο ην επίθεληξν ηεο ζεξαπείαο γηα 

ηνπο αζζελείο κε δηπνιηθή δηαηαξαρή απφ ην 1970, ελψ νη θχξηεο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο γηα ηε δηαρείξηζε θαη θαξκαθεπηηθή αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ ζπληζηνχλ ην 

ιίζην σο ζεξαπεία πξψηεο γξακκήο ηφζν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηπνιηθήο καλίαο 

θαη ηεο δηπνιηθήο θαηάζιηςεο φζν θαη σο πξνθπιαθηηθή-ζπληεξεηηθή ζεξαπεία γηα 

ηελ επζπκηθή θάζε-θάζε χθεζεο ζπκπησκάησλ δηπνιηθήο δηαηαξαρήο.  Μεγάιε 

πξφζθαηε κεηαλαιπηηθή έξεπλα πιεζψξαο θιηληθψλ δνθηκψλ ζηελ δηπνιηθή 

δηαηαξαρή κε ζηφρν λα δηεξεπλήζεη αλ ην επηζηεκνληθφ πεδίν έρεη παξνπζηάζεη 

ζεκαληηθέο πξνφδνπο ζηελ ζεξαπεία ηεο καλίαο, ηεο δηπνιηθήο θαηάζιηςεο θαη ζε 

πξνθπιαθηηθέο ζεξαπείεο, είρε σο βαζηθφ πφξηζκα φηη «ην πξφηππν γηα ηε ζεξαπεία 

ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο ην 1970 ήηαλ ην ιίζην θαη ην 2009 (ρξνληά πνπ δηεμήρζε ε 

έξεπλα) παξακέλεη ην ιηζίν» (Zarate, etal., 2000 .  Hirschowitz , etal., 2010).  

4.4.1. χζηαζε – Γνζνινγία Ληζίνπ 

Σν ιίζην απνηειεί έλα κνλνζζελέο ζηνηρείν, δξα σο άιαο ζην ζψκα θαη νη 

ζπγθεληξψζεηο ηνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ θαηάζηαζε πγξψλ ηνπ ζψκαηνο ησλ 
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αζζελψλ. Δληνχηνηο δελ απνβάιιεηαη ηφζν εχθνια απφ ηα θχηηαξα, φπσο ην λάηξην 

θαη έρεη ηελ ηάζε λα ζπζζσξεχεηαη ελδνθπηηάξηα. Δπίζεο δελ κεηαβνιίδεηαη απφ ην 

ήπαξ αιιά απεθθξίλεηαη αλαιινίσην απφ ηα λεθξά. Γη απηφ φηαλ ν νξγαληζκφο 

πεξηέιζεη ζε αθπδάησζε ηα λεθξά κπνξνχλ λα απνξξνθήζνπλ κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

ζπγθεληξψζεσλ ιηζίνπ ζην αίκα, θαη απηφ πηζαλφηαηα λα νδεγήζεη ζηελ ηνμηθφηεηά 

ηνπο (Simonsen , et al., 2009 . Μεζζήλεο ,etal., 2008). 

Σν ιίζην ρνξεγείηαη ζπλήζσο κε ηε κνξθή ηνπ αλζξαθηθνχ άιαηνο (Kanderl, 

Schwartz & Jessell , 2011). Σα δνζνινγηθά ζεξαπεπηηθά επίπεδα ηνπ ιηζίνπ 

βξίζθνληαη θνληά ζηα ηνμηθά ηνπ επίπεδα θαη γη απηφ ην θάξκαθν έρεη ρακειφ 

ζεξαπεπηηθφ δείθηε. Ζ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο γίλεηαη κε δφζε γχξσ ζηα 900 mg 

εκεξεζίσο. Γεληθά ε ζηαζεξή ζεξαπεπηηθή δφζε ηνπ ιηζίνπ εκεξεζίσο πξέπεη λα 

θπκαίλεηαη απν 600 έσο ην πνιχ 1200 mg. Αθνινπζεί έιεγρνο ησλ επηπέδσλ ιηζίνπ 

ζην αίκα κεηά απφ 5 εκέξεο θαη πξνζαξκνγή ηεο δφζεο, έηζη ψζηε ηα επίπεδα ιηζίνπ 

λα θπκαίλνληαη κεηαμχ 0,7 – 1,2 mmol/L κε ηα αθξηβή ζεξαπεπηηθά επίπεδα ιηζίνπ λα 

θπκαίλνληαη κεηαμχ 0,7-0,9 mEq/L. Χζηφζν ππνζηεξίδεηαη πσο ε ζπγθέληξσζε ηνπ 

ιηζίνπ ζηνλ νξφ ηνπ αίκαηνο πξέπεη λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 0.4-0.8 mmol/L. Ο 

πξνζδηνξηζκφο ιηζίνπ γίλεηαη 12 ψξεο κεηά ηελ ηειεπηαία ιήςε. Τπάξρεη κηα 

ζεκαληηθή ρξνληθή θαζπζηέξεζε πξηλ απφ ηελ επίηεπμε επηπέδσλ ιηζίνπ ζηαζεξήο 

θαηάζηαζεο, ελψ θάπνηεο πξνζπάζεηεο θφξηηζεο ιηζίνπ κε εμαξρήο ρνξήγεζε 

κεγάισλ δφζεσλ δελ ήηαλ επηηπρείο. Απαηηείηαη έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ψζηε 

ην ιίζην λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα θαη ηα επίπεδα 

ζηαζεξήο θαηάζηαζεο ηππηθά δελ επηηπγράλνληαη πξηλ ηελ παξέιεπζε ρξφλνπ ίζνπ κε 

απηφλ πέληε εκηδσψλ ή πεξίπνπ 6 εκεξψλ (Newman  , Leahy,  Beck , et al., 2002). 

Δλψ ην ιίζην, παξαδνζηαθά έρεη ρνξεγεζεί ζε δνζνινγηθά ζρήκαηα δχν, ηξηψλ ή 

ηεζζάξσλ εκεξήζησλ δφζεσλ, πηζαλά ιφγσ ηεο πξνζπάζεηαο λα επηηεπρζνχλ ηα πην 

ζπλεπή θαη ζηαζεξά επίπεδα ζην αίκα, δηάθνξα επξήκαηα έρνπλ νδεγήζεη ζε αιιαγέο 

ζε απηφλ ηνλ ηξφπν ηεο ρνξήγεζεο. Πιένλ είλαη δηαζέζηκεο θαξκαθνηερληθέο κνξθέο 

βξαδείαο απνδέζκεπζεο πνπ είλαη θαηάιιειεο γηα ρνξήγεζε δχν θνξέο ηελ εκέξα. 

Αθφκα θαη κε ηελ πξσηφηππε θαξκαθνηερληθή κνξθή ηνπ αλζξαθηθνχ ιηζίνπ, πνιινί 

θιηληθνί γηαηξνί θαη εξεπλεηέο έρνπλ ρνξεγήζεη ην ιίζην ζε εθάπαμ βξαδηλή δφζε, κε 

ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ πςειφηεξσλ επηπέδσλ αίκαηνο, ηελ φζν ην δπλαηφλ απνθπγή 

ησλ πηζαλψλ παξελεξγεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ 

ρξφλνπ ησλ πνιχ ρακειφηεξσλ επηπέδσλ έηζη ψζηε ην λεθξφ, γηα παξάδεηγκα, λα 
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κπνξεί λα απαιιάζζεηαη ζρεηηθά απφ ηελ επίδξαζε, ησλ ζπλερψλ πςειψλ επηπέδσλ 

ηνπ ιηζίνπ. Μεξηθνί εξεπλεηέο ζεσξνχλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο κπνξεί λα 

ζρεηίδεηαη κε κηθξφηεξεο καθξνπξφζεζκεο λεθξηθέο παξελέξγεηεο, ελψ ηα 

πξνθαηαξθηηθά δεδνκέλα πξνηείλνπλ φηη απηφ ην παξάδεηγκα δελ κπνξεί λα 

ζπζρεηηζηεί κε νπνηαδήπνηε απψιεηα θιηληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο (Gelder , Lopez-

Ibor & Andreasen , 2008). Όηαλ ν αζζελήο βξίζθεηαη ζε θάζε νμείαο καλίαο 

ρνξεγείηαη κεγαιχηεξε δφζε ιηζίνπ, πνηέ φκσο ηα επίπεδα ιηζίνπ ζην αίκα δε πξέπεη 

λα μεπεξλνχλ ηα 1,5 mmol/L θαζψο απηή ε δνζνινγία απνηειεί ηνμηθή γηα ηνλ 

αλζξψπηλν νξγαληζκφ (Μεζζήλεο ,  etal., 2008. Lenox,McNamara, Parke&Manji, 

1998). Δξεπλεηηθφ πιηθφ αλέθεξε φηη νη κεγαιχηεξεο δφζεηο ηνπ ιηζίνπ ζην εχξνο ηνπ 

0.8 έσο 1.0 mmol/L (κε κέζε ηηκή 0.83 mmol/l) ήηαλ 2.6 θνξέο πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθέο απφ ηηο δφζεηο πνπ ζεσξνχληαη απνηειεζκαηηθέο ζηα επίπεδα 

αίκαηνο ζην ρακειφηεξν ζεξαπεπηηθφ εχξνο ηνπ, 0.4 εψο 0.6 mmol/l (κε κέζε ηηκή 

0.54 mmol/l). Απηή ε απμεκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα σζηφζν επηηεχρζεθε κε ην 

θφζηνο ηεο κεγαιχηεξεο ζπρλφηεηαο παξελεξγεηψλ. Οη αζζελείο πνπ απνζχξζεθαλ 

απφ ηε κειέηε ιφγσ ησλ παξελεξγεηψλ ήηαλ ηξεηο θνξέο πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

αζζελείο πνπ ειάκβαλαλ δφζεηο ζε πςειφ δνζνινγηθφ εχξνο (Lenox, etal., 1998). 

πλεπψο κε ηα παξαπάλσ, άιιν εξεπλεηηθφ πιηθφ ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθή 

δνζνινγία ηνπ ιηζίνπ, αλέθεξε έλα πνιχ ζεκαληηθφ εχξεκα θαη δηαπίζησζε. Σα 

ζεξαπεπηηθά δνζνινγηθά επίπεδα ηνπ ιηζίνπ ελδερνκέλσο λα δηαθέξνπλ αλάινγα κε 

ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θάζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν αζζελήο. πγθεληξψζεηο ιηζίνπ 

ζην αίκα <= 0,6 mmol/L απεδείρζεθαλ κε επαξθείο θαη ζεξαπεπηηθέο γηα ηελ 

πξφιεςε, απνηξνπή καληαθψλ ππνηξνπψλ θαη δηαηήξεζε χθεζεο καληαθψλ 

ζπκπησκάησλ, απεδείρζεζαλ σζηφζν επαξθή θαη απνηειεζκαηηθά γηα ηελ πξφιεςε 

θαη πξνθχιαμε θαηά ηεο επαλεκθάληζεο θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ (Grunze, etal., 

2013. Severus, Lipkovich,Licht, Young, Greil&Ketter,  2010). 

 

   4.4.2. Νεπξνρεκηθέο-βηνρεκηθέο δξάζεηο ιηζίνπ 

 

Σν ιίζην επεξεάδεη ην κεηαβνιηζκφ ηνπ λεπξνδηαβηβαζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

λνξεπηλεθξίλεο θαη ηνπ ζεξνηνληλεξγηθνχ ππνδνρέα 5ΖΣα,ζπκβάιινληαο ζε αχμεζε 

ηεο δηαζεζηκφηεηαο θαη ηεο απειεπζέξσζεο ζεξνηνλίλεο θαη παξάιιεια απμάλεη ζε 
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θαηαζιηπηηθνχο ή κεηψλεη ζε καληαθνχο ηελ απειεπζέξσζε ησλ κνλνακηλψλ 

(λνξεπηλεθξίλε) κεηά ηελ εθπφισζε. Δπίζεο, ην ιίζην αλαζηέιιεη ηε ζχλζεζε ηεο 

θπθιηθήο κνλνθσζθνξηθήο αδελνζίλεο(AMP) ε νπνία εκπιέθεηαη ζε νξκνληθέο 

δηέγεξζεηο, είλαη φκσο άγλσζηνο ν κεραληζκφο πξφθιεζεο ηνπ ζεξαπεπηηθνχ 

απνηειέζκαηνο (Simonsen,  etal., 2009 .  Μεζζήλεο , etal., 2008) . Σν ιίζην 

ζπζρεηίδεηαη επίζεο κε κεηαβνιέο ηεο νκνηφζηαζεο ηνπ αζβεζηίνπ ιφγσ κεηαβνιψλ 

ηεο παξαζνξκφλεο (PTH), κε βάζε ηελ αλαζηνιή απφ ην ιίζην ηεο αδελπιηθήο 

θπθιάζεο, ζπλζεηηθήο νπζίαο ηεο AMP. ε πξφζθαηε κειέηε, ην ιίζην έρεη 

παξνπζηαζηεί σο πηζαλφο λεπξνηξνθηθφο θαη λεπξνπξνζηαηεπηηθφο παξάγνληαο κέζσ 

ηεο αλαζηνιήο ηεο εηζξνήο αζβεζηίνπ δηακέζνπ ηνπ NMDA (N-metyl-d-aspartate) 

γινπηακηλεξγηθνχ ππνδνρέα θαη ηεο δπλαηφηεηάο ηνπ λα κεηαβάιιεη ηελ αλαινγία 

λεπξνηξνθηθψλ παξαγφλησλ έλαληη παξαγφλησλ θπηηαξηθνχ ζαλάηνπ, φπσο κε ηελ 

αχμεζε ηνπ Bcl-2 θαη ηνπ παξαγφκελνπ εγθεθαιηθνχ λεπξνηξνθηθνχ παξάγνληα 

(BDNF) θαη ηελ κείσζε ηνπ παξάγνληα απφπησζεο ηεο BAX. Δίλαη ζαθέο φηη ην 

ιίζην κπνξεί λα πξνθαιέζεη αχμεζε ησλ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ θαη ησλ αηκνπεηαιίσλ 

κέζσ ηεο δξάζεο ηνπ ζηνλ απμεηηθφ παξάγνληα ηεο ζεηξάο ησλ θνθθηνθπηηάξσλ-

καθξνθάγσλ (GM-CSF) (Simonsen , et al., 2009 . Kandel, etal., 2011). Ζ πηζαλή 

θιηληθή ζεκαζία απηνχ ηνπ επξήκαηνο απνδεηθλχεηαη επίζεο απφ ηα ζηνηρεία φηη ε 

ζεξαπεία κε ιίζην κπνξεί λα κεηψζεη ην κέγεζνο ηνπ εγθεθαιηθνχ εκθξάθηνπ  θαη λα 

κεηψζεη ηα λεπξνινγηθα ειιείκκαηα. Λακβάλνληαη ππ‟ φςηλ ηα λέα επξήκαηα ηεο 

κεηαβνιήο ηνπ κεγέζνπο ησλ θξίζηκσλ δνκψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε ξχζκηζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο θαη ζηηο δηαηαξαρέο κεηά απφ 

ςπρνηξαπκαηηθφ stress, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ακπγδαινεηδννχο ππξήλα θαη ηνπ 

ηππφθακπνπ, ζα ήηαλ εχινγν ην εξψηεκα εάλ ην λεπξνπξνζηαηεπηηθά απνηειέζκαηα 

ηνπ ιηζίνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηξνπνπνηήζνπλ θάπνηεο απφ ηηο αλαθεξφκελεο 

δηαηαξαθηηθέο κεηαβνιέο ηνπ ππνζηξψκαηνο ηνπ ΚΝ πνπ βαζίδνληαη ζηνπο 

λεπξψλεο ή ηελ λεπξνγινία (Kandel, etal., 2011). Αιιν εξεπλεηηθφ πιηθφ 

ζπκπεξαίλεη φηη ην ιίζην  επηδξά θαη ζηηο ηξεηο δηεξγαζίεο πνπ θαίλεηαη λα 

επεξεάδνπλ ηελ ξχζκηζε δηάζεζεο: απμάλεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο ζεξνηνλίλεο, 

ξπζκίδεη θαη αλαζηέιιεη ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ δεχηεξσλ αγγειηαθφξσλ ηνπ 

θσζθνηλνζηηηδίνπ (IP), πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ δξαζηεξηφηεηα ππνδνρέσλ 

δηάθνξσλ λεπξνδηαβηβαζηψλ θαη απνθαζηζηά ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ δηαχισλ λαηξίνπ 

θαη θαιίνπ ζηνπο λεπξψλεο (Bennett , 2010). 
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4.4.3. Θεξαπεπηηθή θαη πξνθπιαθηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ιηζίνπ ζηελ 

δηπνιηθή δηαηαξαρή 

Σν ιίζην έρεη αλαδεηρηεί απφ πιεζψξα εξεπλεηηθνχ πιηθνχ φηη ζπκβάιιεη 

ζεκαληηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ηφζν ηεο καληαθήο φζν θαη ηεο θαηαζιηπηηθήο θάζεο 

ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο αιιά θαη ζπλίζηαηαη επξέσο θαη σο πξνθπιαθηηθή-

ζπληεξεηηθή ζεξαπεία ζε δηπνιηθνχο αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζε επζπκηθή θάζε-ζε 

θάζε χθεζεο ζπλαηζζεκαηηθνχ επεηζνδίνπ θαη χθεζεο επεηζνδηαθψλ ζπκπησκάησλ. 

Πέξαλ ησλ θαξκαθεπηηθψλ ζεξαπεηψλ ιηζίνπ γηα ηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή, έκθαζε 

έρεη δνζεί θαη ζηνπο ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ χθεζε ησλ 

δηπνιηθψλ ζπκπησκάησλ.  Δξεπλεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ιηζίνπ,  έρνπλ 

νδήγεζεη ζε έλα αμηνζεκείσην εχξεκα: έλαο εθπιεθηηθά κεγάινο αξηζκφο 

ςπρνινγηθψλ παξαγφλησλ είλαη δπλαηφλ λα εληζρχζνπλ ή λα κεηξηάζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ιηζίνπ. πγθεθξηκέλα, εξεπλεηηθέο κειέηεο βξήθαλ φηη ε 

πςειή θνηλσληθή ζέζε, ε επαξθήο θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη ε ζπκκφξθσζε ζηε 

θαξκαθεπηηθή αγσγή ζπλέβαιαλ, θαζεκία κε αλεμάξηεην θαη ζεηηθφ ηξφπν, ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνθπιαθηηθήο ζεξαπείαο κε ιίζην. Αληίζεηα ε δηαβίσζε ζε 

πεξηβάιινλ κε πςειά εθθξαδφκελν αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα θαη ε χπαξμε δπζκελψλ 

γεγνλφησλ δσήο νδήγεζαλ ζε κεησκέλε αληαπφθξηζε (Kandel , etal., 2011. 

Kleindienst, Engel&Greil,  2005). 

 

 

4.4.3.1. Σν ιίζην ζηελ καλία 

Πιεζψξα εξεπλεηηθνχ θαη βηβιηνγξαθηθνχ πιηθνχ ζπζηήλεη ηελ 

κνλνζεξαπεία κε ιίζην σο θαξκαθεπηηθή αγσγή πξψηεο εθινγήο ζηελ δηπνιηθή καλία 

θαζψο αλαδεηθλχεηαη φηη κεηψλεη ζεκαληηθά ηα καληαθά ζπκπηψκαηα (Goodwin 

,etal., 2016 . Yatham, etal., 2013 .  Grunze,etal., 2013 . Απδή  &  Ρνχζζε , 2010 .  

Μεζζήλεο,etal., 2008.). Πην αλαιπηηθά, κεγάιε κεηαλαιπηηθή έξεπλα κε αλάιπζε 

πιεζψξαο θιηληθψλ δνθηκψλ, αλέδεημε φηη ε κνλνζεξαπεία ιηζίνπ έρεη απνδεηρηεί 

επαλεηιεκκέλα πνιχ απνηειεζκαηηθφηεξε ζηελ αληηκεηψπηζε καληαθψλ 

ζπκπησκάησλ θαη ζηελ δηπνιηθή καλία ζπγθξηηηθά κε αγσγή placebo ζε δηπνιηθνχο 

καληαθνχο αζζελείο (Cipriani, etal., 2011). Καη άιιν εξεπλεηηθφ πιηθφ έρεη αλαδείμεη 
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απνηειεζκαηηθφηεηα κνλνζεξαπείαο ιηζίνπ ζηελ αληηκεηψπηζε καληαθψλ 

ζπκπησκάησλ δηπνιηθψλ Η καληαθψλ αζζελψλ. πγθεθξηκέλα, θαηφπηλ εθαξκνγήο 

κνλνζεξαπείαο ιηζίνπ (400 mg/εκέξα),κέρξη ηελ 3
ε
 εβδνκάδα ρνξήγεζεο είραλ 

ζεκεησζεί ζεκαληηθέο πθέζεηο ζηα καληαθά ζπκπηψκαηα αζζελψλ (βειηηψζεηο ζθνξ 

ζε θιίκαθεο YMRS θαη CGI-BP) πθέζεηο πνπ δηαηεξήζεθαλ κέρξη θαη 12 εβδνκάδεο 

αξγφηεξα πνπ έιεμε ε έξεπλα, αλαδεηθλχνληαο θαη ηελ πξνθπιαθηηθή ηθαλφηεηα ζε 

λέεο καληαθέο ππνηξνπέο πνπ ελέρεη ε κνλνζεξαπεία ιηζίνπ. ηελ ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα, παξαηεξήζεθε επίζεο ηζάμηα θαξκαθεπηηθή θαη πξνθπιαθηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα κνλνζεξαπείαο ιηζίνπ κε βαιπξντθνχ, απνδεηθλχνληαο πσο ηα 

δχν απηά θάξκαθα είλαη εμίζνπ ηζρπξά ζηελ θαηαπνιέκεζε δηπνιηθήο Η καλίαο 

(Bowden, etal., 2010). ε άιιε πνιππνιηηηζκηθή κεγάιε έξεπλα, 330 δηπνιηθψλ Η 

αζζελψλ παξαηεξήζεθε φηη ε κνλνζεξαπεία κε ιίζην (αλζξαθηθφ ιίζην) ( 0,4-1.0 

mmol/L) είρε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ χθεζε ησλ ζπκπησκάησλ 

(κεησκέλα ζπκπησκαηηθά ζθνξ θαη κεγαιχηεξνο αξηζκφο αζζελψλ ζε χθεζε) θαη 

κεγαιχηεξε πξνθπιαθηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαηά ηεο εθ λένπ ππνηξνπήο ζε λέν 

επεηζφδην ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 2 εηψλ ζπγθξηηηθά κε ηελ κνλνζεξαπεία βαιπξντθνχ 

(Geddes , Goodwin , Rendel , Azorin , Cipriani,Ostacher , etal., 2010). Δπίζεο 

παξφκνηαο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πξνθπιαθηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζην ίδην 

ρξνληθφ δηάζηεκα απεδείρζε ε ζπλδπαζηηθή ζεξαπεία ιηζίνπ-βαιπξντθνχ, πνπ επίζεο 

ρνξεγήζεθε ζε δηάζηεκα 2 εηψλ ζε άιιν γθξνππ αζζελψλ. Ζ έξεπλα ζπλεπψο 

θαηαιήγεη φηη ηφζν ε κνλνζεξαπεία ιηζίνπ φζν θαη ε ζπλδπαζηηθή ζεξαπεία ιηζίνπ-

βαιπξντθνχ απνηεινχλ πνιχ πην απνηειεζκαηηθέο επηινγέο ζαλ θαξκαθεπηηθή 

αληηκεηψπηζε θαη ζαλ πξνθπιαθηηθή ζεξαπεία ζηελ δηπνιηθή Η δηαηαξαρή ζπγθξηηηθά 

κε ηελ κνλνζεξαπεία βαιπξντθνχ. Καη άιιε κεγάιε κεηαλαιπηηθή έξεπλα 

αλαδεηθλχεη ηελ πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα κνλνζεξαπείαο ιηζίνπ ζηελ 

αληηκεηψπηζε νμείαο δηπνιηθήο καλίαο. ε κεηα-αλάιπζε δηάθνξσλ θιηληθψλ 

δνθηκψλ κνλνζεξαπείαο ιηζίνπ ειεγρφκελσλ κε placebo, εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη 

ην πνζνζηφ ησλ δηπνιηθψλ καληαθψλ αζζελψλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά ζηελ 

θαξκαθεπηηθή αγσγή ιηζίνπ (παξνπζηάδνπλ δειαδή ηνπιάρηζηνλ 50% κεηψζεηο ζηα 

καληαθά ζπκπηψκαηά ηνπο) θπκαίλεηαη ζε πνζνζηά 49-53,3% ζπγθξηηηθά κε 

αληίζηνηρα πνζνζηά 25-27,4% αζζελψλ ζε ζεξαπείεο placebo (Fountoulakis , et al., 

2012). Οπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ε ζπλδπαζηηθή ζεξαπεία ιηζίνπ-βαιπξντθνχ 

αλεδείρζε παξφκνηαο θαξκαθεπηηθήο θαη πξνθπιαθηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο κε ην 

ιίζην θαη αλψηεξε απφ ηελ ζεξαπεία βαιπξντθνχ ζηελ δηπνιηθή καλία. Πξάγκαηη θαη 
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άιιν πεξηζζφηεξν πξφζθαην εξεπλεηηθφ πιηθφ αλαδεηθλχεη ηελ ζπλδπαζηηθή 

ζεξαπεία βαιπξντθνχ-ιηζίνπ σο ζεξαπεία πξψηεο γξακκήο ζηελ δηπνιηθή καλία 

(Yatham, etal.,2013).  

   Αιιεο εμίζνπ απνηειεζκαηηθέο ζπλδπαζηηθέο ζεξαπείεο ιηζίνπ ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο δηπνιηθήο καλίαο είλαη θαη νη ζπλδπαζηηθέο ζεξαπείεο ιηζίνπ κε 

άηππα αληηςπρσζηθά. Δξεπλεηηθφ πιηθφ ηνπνζεηεί ηηο ζπλδπαζηηθέο ζεξαπείεο ιηζίνπ 

κε άηππα αληηςπρσζηθά φπσο αξηπηπξαδφιε θαη ξηζπεξηδφλε σο πξψηε γξακκή 

αληκεηψπηζεο δηπνιηθήο καλίαο(Yatham, etal., 2013). Δξεπλεηηθφ πιηθφ ζε 384 

δηπνιηθνχο καληαθνχο αζζελείο (πνπ εκθάληδαλ αληηζηάζεηο ζε κνλνζεξαπείεο ιηζίνπ 

ε βαιπξντθνχ) πνπ αθνινχζεζαλ ζεξαπείεο ιηζίνπ-αξηπηπξαδφιεο (0,6-1,0 mmol/L 

θαη 15 ε 30 mg/εκέξα αληίζηνηρα) θαη ιηζίνπ-placebo αλέδεημαλ πθέζεηο καληαθψλ 

ζπκπησκάησλ απφ ηελ 1
ε
 θηφιαο εβδνκάδα ρνξήγεζεο (κεησκέλα ζθνξ ζηηο θιίκαθεο 

YMRS θαη CGI-BP), καληαθέο πθέζεηο πνπ ζπλερίζηεθαλ θαη ζηαζεξνπνηήζεθαλ έσο 

θαη 46 εβδνκάδεο αξγφηεξα, ζπγθξηηηθά κε ηελ ζπλδπαζηηθή ζεξαπεία ιηζίνπ-

placebo. (Vieta , T‟joen, McQuade, etal., 2008 .Vieta,Owen, Baudelet, McQuade , 

Sanchez&Marcus,  2010). ε άιιν εξεπλεηηθφ πιηθφ απεδείρζε φηη ε ζπλδπαζηηθή 

ζεξαπεία ιηζίνπ κε ξηζπεξηδφλε (1-6 mg ξηζπεξηδφλεο/εκέξα) ζε δηπνιηθνχο 

καληαθνχο αζζελείο πνπ εκθάληδαλ κεξηθή αληίζηαζε ζε κνλνζεξαπείεο ιηζίνπ, 

βαιπξντθνχ ή θαξβακαδεπίλεο απεδείρζε πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή απφ ηηο 

κνλνζεξαπείεο απηέο θαζφηη απφ ηελ πξψηε θηφιαο εβδνκάδα ρνξήγεζεο 

παξαηεξήζεθε χθεζε καληαθψλ ζπκπησκάησλ (κεησκέλα ζθνξ ζε θιίκαθα YMRS)  

πθέζεηο πνπ παξέκεηλαλ κεηά απφ 3 εβδνκάδεο ρνξήγεζεο ηεο ζεξαπείαο, ζπγθξηηηθά 

κε ζπλδπαζηηθή ζεξαπεία ιηζίνπ-placebo (Fountoulakis, etal., 2012 .Yatham 

,Grossman  ,  Augustyns  ,  Vieta&Ravindran, 2003).              

Πέξα απφ ηελ θαξκαθεπηηθή ηθαλφηεηα θαηαζηνιήο ησλ καληαθψλ 

επεηζνδίσλ ην ιίζην ζπλίζηαηαη επίζεο, φπσο επηζεκάλζεθε πνιιέο θνξέο θαη 

παξαπάλσ θαη σο πξνιεπηηθή ζεξαπεία ζηελ εκθάληζε κειινληηθψλ καληαθψλ 

επεηζνδίσλ ζπλεπψο είλαη άξηζηε θαξκαθεπηηθή αγσγή γηα ηελ απνηξνπή 

κειινληηθψλ ππνηξνπψλ ζε νμέα καληαθά επεηζφδηα ζε δηπνιηθνχο Η καληαθνχο 

αζζελείο (Grunze, etal., 2013 . Yatham, etal.,2013 .Simonsen,  Aarbakke  , Kay, 

Coleman, etal., 2009). Πξφζθαην εξεπλεηηθφ πιηθφ αλαδεηθλχεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα κνλνζεξαπείαο ιηζίνπ σο καθξνπξφζεζκε θαη πξνθπιαθηηθή 

ζεξαπεία θαηά ηεο ππνηξνπήο ζε καληαθά ζπκπηψκαηα, ηνπνζεηψληαο ηελ σο ηελ πην 



129 
 

απνηειεζκαηηθή πξνθπιαθηηθή ζεξαπεία ζπγθξηηηθά κε πξνθπιαθηηθέο ζεξαπείεο 

βαιπξντθνχ, νιαλδαπίλεο, ιακνηξηγίλεο, θνπεηηαπίλεο, θαξβακαδεπίλεο (Goodwin, 

etal,2016). Χζηφζν έρεη αλαθεξζεί φηη ε κνλνζεξαπεία ιηζίνπ δελ εκθαλίδεη ηελ ίδηα 

πξνθπιαθηηθή θαη πξνιεπηηθή ηδηφηεηα γηα λέα καληαθά επεηζφδηα ζε αζζελείο κε 

ηαρείεο ελαιιαγέο θάζεσλ θαη νμεία θπθιηθφηεηα (Grunze , et al., 2013). Αιιν 

εξεπλεηηθφ πιηθφ αλαθέξεη φηη ην δηάκεζν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε αζζελείο επί 

κνλνζεξαπεηψλ ιηζίνπ πξηλ ηελ ππνηξνπή είλαη πεξίπνπ έλα έηνο (Kendler ,  2005). 

     4.4.3.2. Σν ιίζην ζηελ θαηάζιηςε 

Πιήζνο εξεπλεηηθνχ πιηθνχ έρεη αλαδείμεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

κνλνζεξαπείαο ιηζίνπ ζηελ αληηκεηψπηζε δηπνιηθήο θαηάζιηςεο. Ζ κνλνζεξαπεία κε 

ιίζην θαηαηάζζεηαη σο θαξκαθεπηηθή αληηκεηψπηζε πξψηεο γξακκήο γηα ηελ 

δηπνιηθή θαηάζιηςε ηχπνπ Η (Yatham, etal.,2013 . Grunze,etal., 2013 . Μεζζήλεο , 

etal., 2008) εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν θαηαζιηπηηθφο αζζελήο έρεη ηζηνξηθφ 

καληαθήο παζνινγίαο ή φηαλ ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα είλαη ιηγφηεξα έληνλα 

(Goodwin, etal.,2016), αλ θαη αλαθέξεηαη φηη ε αληηθαηαζιηπηηθή κνλνζεξαπεπηηθή 

ηνπ δξαζηηθφηεηα είλαη θάπσο  αζζελέζηεξε ηεο αληηκαληαθήο ηνπ (Grunze, 

etal.,2013).   Δξεπλεηηθφ κεηαλαιπηηθφ πιηθφ έρεη αλαθέξεη θαιή 

απνηειεζκαηηθφηεηα  κνλνζεξαπείαο κε ιίζην ζηελ δηπνιηθή θαηάζιηςε αλ θαη έρεη 

αλαδείμεη θαη αληηθξνπφκελα θαη αζπλεπή επξήκαηα ζηνλ εξεπλεηηθφ ρψξν 

(Fountoulakis, etal.,2012). 

 Χζηφζν, πςειφηεξε δηαζεκφηεηα θαη πξνζνρή έρεη δνζεί ζηηο ζπλδπαζηηθέο 

ζεξαπείεο ιηζίνπ κε άιια θάξκαθα, γηα ηελ αληηκεηψπηζε δηπνιηθήο θαηάζιηςεο, 

εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο έληνλεο αληίζηαζεο ηνπ δηπνιηθνχ θαηεζιηκκέλνπ αζζελή ζε 

ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο (Goodwin, etal.,2016). πγθεθξηκέλα, ηφζν ε ζπλδπαζηηθή 

ζεξαπεία ιηζίνπ-δηβαιπξνηθνχ φζν θαη ε ζπλδπαζηηθή ζεξαπεία ιηζίνπ κε θάπνην 

αληηθαηαζιηπηηθφ, ζπγθεθξηκέλα κε εθιεθηηθνχο αλαζηνιείο επαλαπξφζιεςεο ηεο 

ζεξνηνλίλεο (SSRIs) απνηεινχλ ζεξαπείεο πξψηεο γξακκήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

δηπνιηθήο Η θαηάζιηςεο (Yatham, etal.,2013 . Goodwin, etal.,2016). Δξεπλεηηθφ πιηθφ 

επηδεηθλχεη σζηφζν φηη εάλ θαηφπηλ 2-3 εβδνκάδεο θαξκαθεπηηθήο ρνξήγεζεο δελ 

έρνπλ επέιζεη ζεηηθά θαη αληαπνθξηλφκελα απνηειέζκαηα ζηηο ζπλδπαζηηθέο απηέο 

αγσγέο, θαιφ ζα είλαη λα εγθαηαιεηθζνχλ (Yatham, etal., 2013).   Παξάιιεια σο 

πξψηεο γξακκήο ζπλδπαζηηθή ζεξαπεία έρεη αλαδεηρζεί θαη ε ζπλδπαζηηθή ζεξαπεία 
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ιηζίνπ-ιακνηξηγίλεο (ζεξαπεία πνπ αλαθέξζεθε θαη ζε παξαπάλσ 

θεθάιαην),ζεξαπεία πνπ κάιηζηα έρεη αλαδεηρζεί σο ε πην απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία 

δηπνιηθήο θαηάζιηςεο θαη θπζηθά ηνπνζεηείηαη θαη απηή ζηελ πξψηε γξακκή 

αληηκεηψπηζεο δηπνιηθήο Η θαη ΗΗ θαηάζιηςεο, ζχκθσλα κε εξεπλεηηθφ πιηθφ 

(Fountoulakis, etal.,2012 . Yatham, etal.,2013 .vanderLoos, etal., 2009) κε αλαθνξέο 

πςειφηεξεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απφ ηελ κνλνζεξαπεία ιηζίνπ (Fountoulakis, 

etal., 2012).      

  Σν ιίζην ελδείθλπηαη επίζεο σο κνλνζεξαπεία γηα ηελ πξνθπιαθηηθή ηνπ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ απνηξνπή κειινληηθψλ ππνηξνπψλ ζε θαηαζιηπηηθά 

ζπκπηψκαηα θαη σο καθξνρξφληα ζπληεξεηηθή ζεξαπεία δηπνιηθψλ θαηεζιηκκέλσλ 

αζζελψλ ζε χθεζε (Grunze, etal.,2013 . Goodwin, etal.,2016 .Fountoulakis, etal.,2012 

.Simonsen, etal.,2009). Χζηφζν άιιν εξεπλεηηθφ πιηθφ ππνζηεξίδεη φηη ην ιίζην είλαη 

πην απνηειεζκαηηθφ ζηελ πξφιεςε καληαθψλ επεηζνδίσλ απφ φηη θαηαζιηπηηθψλ 

επεηζνδίσλ (Kendler,  2005).  Πξφζθαην εξεπλεηηθφ πιηθφ αλαδεηθλχεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα κνλνζεξαπείαο ιηζίνπ σο καθξνπξφζεζκε θαη πξνθπιαθηηθή 

ζεξαπεία θαηά ηεο ππνηξνπήο ζε θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα, ηνπνζεηψληαο ηελ σο 

ηελ πην απνηειεζκαηηθή πξνθπιαθηηθή ζεξαπεία ζπγθξηηηθά κε πξνθπιαθηηθέο 

ζεξαπείεο βαιπξντθνχ, νιαλδαπίλεο, ιακνηξηγίλεο, θνπεηηαπίλεο, θαξβακαδεπίλεο 

(Goodwin, etal.,2016). Χζηφζν ε ηφζν θαιή θαη απνηειεζκαηηθή πξνθπιαθηηθή 

ηδηφηεηα ηνπ ιηζίνπ δελ θαίλεηαη λα παξνπζηάδεηαη ζε δηπνιηθνχο θαηεζιηκκέλνπο 

αζζελείο κε ηαρεία θπθιηθφηεηα-ελαιιαγή ζπλαηζζεκαηηθψλ θάζεσλ (Grunze, 

etal.,2013). Αιιν εξεπλεηηθφ πιηθφ αλαθέξεη φηη ην δηάκεζν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε 

αζζελείο επί κνλνζεξαπεηψλ ιηζίνπ πξηλ ηελ ππνηξνπή είλαη πεξίπνπ έλα έηνο 

(Kendler,  2005). 

 

4.4.4. Αλεπίζπκεηεο παξελέξγεηεο ιηζίνπ ,απφζπξζε θαη λεθξηθή αλεπάξθεηα 

 

Παξά ηε πςειή ζεξαπεπηηθή  απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ιηζίνπ, ην ιίζην ζηελ 

θιηληθή πξάμε είλαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθφ απφ ην αλακελφκελν, πηζαλψο ιφγσ 

ηεο ειιηπνχο ζπκκφξθσζεο ησλ παζρφλησλ ζηε ζπληζηψκελε θαξκαθεπηηθή αγσγή. 

Πνζνζηφ κεηαμχ 18% κε 53% ησλ αηφκσλ ζηα νπνία ρνξεγείηαη ε ζεξαπεία  δελ 
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ζπκκνξθψλεηαη κε ηε ζπληζηψκελε αγσγή. Έλαο ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη απηφ είλαη νη 

αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ηνπ θαξκάθνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε αχμεζε ηνπ βάξνπο, ηα 

πξνβιήκαηα ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ θαη ην ηξέκνπιν, ε ππεξβνιηθή δίςα, ε 

μεξνζηνκία, ηα εμαλζήκαηα, ε απμεκέλε δηνχξεζε, ην πξήμηκν, ε δηάξξνηα θαη νη 

δηαηαξαρέο κλήκεο. Άιιεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο είλαη ν ππνζπξενεηδηζκφο, νη 

θαξδηαθέο δπζξπζκίεο, νη δεξκαηνινγηθέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο, ε ιεπθνδνπξία, ε 

ιεπθνθπηηάξσζε θ.ιπ. Ο ηξφκνο αληηκεησπίδεηαη κε πξνπξαλνιφιε ελψ ν 

ππνζπξενεηδηζκφο κε ρνξήγεζε ζπξνμίλεο εκεξεζίσο. ε έξεπλεο ηεο ςπρηαηξηθήο 

θιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (2005, 2008) θάλεθε πσο ε δηαηαξαρή ηεο 

κλήκεο είλαη αλαζηξέςηκε κεηά ηε δηαθνπή ηνπ ιηζίνπ θαη βειηηψλεηαη επίζεο κε ηε 

ρνξήγεζε αληξαζεηάκεο (Misulis&Head, 2007 .  Μεζζήλεο , etal.,  2008). 

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο ην ιίζην ρνξεγείηαη ζπλήζσο κε ηε κνξθή 

ηνπ αλζξαθηθνχ άιαηνο. Ζ ρνξήγεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο εκεξήζηαο δφζεο εθάπαμ έρεη 

ην πιενλέθηεκα φηη εθζέηεη ην λεθξηθφ παξέγρπκα ζηελ επίδξαζε ηνπ ιηζίνπ επί 

κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, κεηνλεθηεί φκσο γηαηί πξνθαιεί πην έληνλεο 

αλεπηζχκεηεο ελεξγείο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απφηνκε ζπγθέληξσζε κεγάιεο 

πνζφηεηαο ιηζίνπ ζην αίκα. Σν ιίζην απνξξνθάηαη γξήγνξα θαη απνβάιιεηαη κέζσ 

ησλ λεθξψλ κε ρξφλν εκίζεηαο δσήο 1-2 εβδνκάδεο. Ζ λεθξηθή λφζνο ε αλεπάξθεηα 

λαηξίνπ κεηψλεη ην ξπζκφ απνβνιήο θαη απμάλεη ηελ ηνμηθφηεηα ηνπ ιηζίνπ. Σα 

δηνπξεηηθά πξνθαινχλ ην ίδην ηνμηθφ απνηέιεζκα φηαλ ζπλδπάδνληαη κε ην ιίζην. 

πλεπψο, ιφγσ ηεο ηνμηθφηεηαο ηνπ ζε λεθξηθφ επίπεδν νη αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ 

αγσγή κε ιίζην ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ ζπρλά ηα επίπεδά ηνπ ζην αίκα. 

Αζζελείο κε  κεησκέλε λεθξηθή ιεηηνπξγία είλαη πνιχ επαίζζεηνη ζηελ 

ππεξδνζνινγία. Σν ιίζην κεηαθέξεηαη επίζεο ζην κεηξηθφ γάια θαη γηα απηφ θαη ν 

ζειαζκφο δελ ζπλίζηαηαη (Kandel, etal., 2011). Ζ δειεηεξίαζε κε ιίζην ζπκβαίλεη 

ζπρλά. Δθδειψλεηαη κε ιήζαξγν, ζχγρπζε, ηξφκν, δπζαξζξία, αηαμία θαη πηζαλψο 

θψκα. Σα ζνβαξά επεηζφδηα δειεηεξίαζεο απφ ιίζην ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη, 

θαζψο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε έλα ζχλδξνκν κε αλαζηξέςηκεο παξεγθεθαιηδηθήο 

δπζιεηηνπξγίαο. Ζ ρξήζε ηνπ ιηζίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε πνιχ πςειέο δφζεηο 

λεπξνιεπηηθψλ ζα πξέπεη επίζεο λα απνθεχγεηαη, θαζψο είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςνπλ 

ζπνξαδηθά ηδηνζπγθξαζηαθά θαη κε αλαζηξέςηκα νξγαληθά ζχλδξνκα. (Misulis , 

etal.,2007). Oη γαζηξηθέο πιχζεηο ή ε πξφθιεζε εκέηνπ απνηεινχλ ηε ζεξαπεπηηθή 

αληηκεηψπηζε ηεο δειεηεξίαζεο κε ιίζην. Μεηά ηε γαζηξηθή πιχζε ρνξεγείηαη θαη 
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ελεξγφο άλζξαθαο φηαλ ππάξρεη ππνςία κηθηήο δειεηεξίαζεο. Δάλ ε δειεηεξίαζε 

νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζην ιίζην ηφηε ε ρνξήγεζε ελεξγνχ άλζξαθα δελ έρεη λφεκα. 

Ζ αηκνδηάιπζε απμάλεη ηελ απνβνιή ηνπ ιηζίνπ, φκσο ζα πξέπεη λα επαλαιεθζεί 

αξθεηέο θνξέο δηφηη ζπρλά εθδειψλεηαη θαηλφκελν ελίζρπζεο απφ ηηο εθεδξείεο ηεο 

νπζίαο ζηνπο ηζηνχο (Simonsen , et al., 2009). 

Σν ιίζην παξεκβαίλεη ζηηο δξάζεηο ηεο ADH (βαζνπξεζίλεο) ιφγσ ηεο 

ηθαλφηεηάο ηνπ λα αλαζηέιιεη ηελ επαγφκελε απφ ηελ βαδνπξεζίλε αδελειηθή 

θπθιάζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ πξνθαιείηαη έλα ζχλδξνκν αλαζηξέςηκνπ δηαβήηε ν 

νπνίνο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο αζζελείο δελ απνηειεί πξφβιεκα, αλ θαη ζε έλα κηθξφ 

πνζνζηφ αζζελψλ ε απνβνιή κεγάινπ φγθνπ νχξσλ κπνξεί λα είλαη αθξαία θαη 

δπζάξεζηε θαη λα παξελνριεί ηνλ αζζελή ζηελ θνηλσληθή ηνπ δσή θαη ηνλ χπλν. 

Απηφ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε ακηινξίδε ή ζεηαδηδηθά δηνπξεηηθά. Σν ιίζην 

κπνξεί ζαθψο λα πξνθαιέζεη δπζιεηηνπξγία ηνπ ζπξενεηδνχο αδέλα κε αχμεζε ηεο 

ζπξενηξνπίλεο ελψ κεξηθέο θνξέο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αθφκε πην θαζαξέο 

ελδείμεηο ρεκηθνχ ππνζπξενεηδηζκνχ (Newman, etal.,2002). 

 Κάπνηνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε καθξνρξφληα ζεξαπεία κε ιίζην 

κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε βαζκηαία αχμεζε ησλ επηπέδσλ θξεαηηλίλεο θαη κείσζε ηεο 

θάζαξζήο ηεο αλ θαη ηα ζπγθεθξηκέλα επξήκαηα έρνπλ βξεη πιεζψξα 

αληηθξνπφκελσλ επξεκάησλ (Gelder, etal.,2008).   

 

 4.4.4.1 Μαθξνρξφληα ζεξαπεία ιηζίνπ θαη απφζπξζε 

 

  Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ έλα κεγάιν πνζνζηφ δηπνιηθψλ αζζελψλ ζε 

ζεξαπείεο ιηζίνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη ζπρλά 

δηαθφπηνπλ ηελ ζεξαπεία.  

 Οη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επζχλνληαη γηα ηε κε 

ζπκκφξθσζε είλαη ε απέρζεηα ησλ αλζξψπσλ γηα ηα θάξκαθα πνπ ειέγρνπλ ηε 

δηάζεζε, ην γεγνλφο φηη αηζζάλνληαη θαιά θαη δελ βιέπνπλ γηαηί πξέπεη λα πάξνπλ 

θάξκαθα, θαζψο θαη ε επηζπκία ηνπο λα βηψζνπλ ηελ αλεβαζκέλε δηάζεζε ηεο 

ππνκαλίαο. Δπηπιένλ, πνιινί ρξήζηεο παξαπνληνχληαη γηα ηε κφληκε «άκβιπλζε» 
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φισλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, ηελ νπνία ζεσξνχλ πξνβιεκαηηθή (Misulis, 

etal..,2007).  

 Μηα πξφζζεηε αλεζπρία είλαη πέξαλ ησλ θνηλψλ δηάθνξσλ παξελεξγεηψλ ηνπ 

θαξκάθνπ, πνπ αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ, θαη ηα ζηελά πεξηζψξηα κεηαμχ 

απνηειεζκαηηθήο θαη ηνμηθήο δφζεο ηνπ θαξκάθνπ. Οπσο αλαθέξζεθε πνιχ πςειή 

δφζε ιηζίνπ ζα νδεγήζεη ζε ηνμίθσζε, κε ζπλέπεηεο ηε λαπηία, ηνλ εκεηφ, ην 

ηξέκνπιν, ηε δπζιεηηνπξγία ησλ λεθξψλ θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηνλ ζάλαην. Γη‟ 

απηφ θαη ηα επίπεδα ηνπ θαξκάθνπ πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ηαθηηθά κέζσ 

αηκαηνινγηθψλ εμεηάζεσλ, θάηη ην νπνίν παξέρεη άιιε κηα εμήγεζε γηα ηε κε 

ζπκκφξθσζε ηνπ αηφκνπ ζηελ αγσγή (Misulis , etal.,2007). 

    Απνηειέζκαηα/ζπλέπεηεο θαηά ηελ απφζπξζε: Τπάξρεη κηα πνηθηιία 

πξνγλσζηηθψλ παξαγφλησλ ζρεηηθήο κε-αληαπνθξηζηκφηεηαο ζην ιίζην απφ ηελ 

έλαξμε ηεο ζεξαπείαο. Γπν ζρεηηθά λένη θαη δηαθνξεηηθνί κεραληζκνί γηα ηελ 

αλάπηπμε αλζεθηηθφηεηαο ζηε ζεξαπεία ή κείσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

θαξκάθνπ έρνπλ αλαθαιπθζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καθξνρξφληαο παξαθνινχζεζεο 

αζζελψλ νη νπνίνη αξρηθά αληαπνθξίλνληαλ. Ο πξψηνο απφ απηνχο είλαη ε 

θαηλνκεληθή αλάπηπμε αλνρήο ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ απμεκέλε ζπρλφηεηα ή 

θαη έληαζε αηθλίδησλ επεηζνδίσλ ππνηξνπήο παξά ηελ θαιή ζπκκφξθσζε ηνπ 

αζζελνχο θαη ηελ ζηαζεξή δηαηήξεζε ησλ επηπέδσλ ηνπ ιηζίνπ ζην αίκα. ε κηα 

νκάδα 66 αζζελψλ νη νπνίνη παξαπέκζεθαλ ζην Δζληθφ Ηλζηηηνχην Φπρηθήο Τγείαο 

ιφγσ έιιεηςεο αληαπφθξηζεο ζην ιίζην, νη 23 αζζελείο (34,8 %) παξνπζίαζαλ απηφ 

ην πξφηππν θαηλνκεληθήο αλνρήο. Αλ θαη ην ζέκα δελ έρεη κειεηεζεί ζπζηεκαηηθά, νη 

αξρηθνί ζεξαπεπηηθνί ρεηξηζκνί πνπ έγηλαλ γηα λα αληηκεησπηζηεί ε απψιεηα ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ θαξκάθνπ ζηηο κέγηζηεο αλεθηέο δφζεηο, ζηφρεπαλ ζην λα 

εληζρχζνπλ ηε δξάζε ηνπ ιηζίνπ κε ηελ ζπγρνξήγεζε άιισλ ππνηηζέκελσλ 

παξαγφλησλ ζηαζεξνπνίεζεο ηεο δηάζεζεο, νη νπνίνη έρνπλ δηαθνξεηηθνχο 

κεραληζκνχο δξάζεο (Gelder, Lopez-Ibor&Andreasen, 2008).  

 ε αληίζεζε κε απηφ ην πξφηππν αλνρήο, θαηά ηελ νπνία νη αζζελείο 

ππνθέξνπλ απφ αηθλίδηα επεηζφδηα ππνηξνπήο ελψ ιακβάλνπλ ζεξαπεπηηθή αγσγή, ην 

θαηλφκελν ηεο ζεξαπεπηηθήο αληίζηαζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαθνπή ηεο αγσγήο κε 

ην ιίζην παξνπζηάδεηαη ζε έλα κηθξφ αξηζκφ αζζελψλ, νη νπνίνη έρνπλ πάξα πνιχ 

θαιή αληαπφθξηζε ζην θάξκαθν γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη φηαλ ζηακαηνχλ 
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ην θάξκαθν εκθαλίδνπλ αξθεηέο ππνηξνπέο θαη ζηε ζπλέρεηα κεηά ηελ επαλέλαξμε  

ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο, δελ αληαπνθξίλνληαη ζην ιίζην ή αληαπνθξίλνληαη 

ιηγφηεξν. Σν θαηλφκελν απηφ παξνπζηάζηεθε ζε 9 απφ ηνπο 66 αζζελείο νη νπνίνη 

παξαπέκθζεθαλ ιφγσ έιιεηςεο αληαπφθξηζεο ζην ιίζην. Σν κέζν ρξνληθφ δηάζηεκα 

θαηά ην νπνίν νη αζζελείο ήηαλ θαιά ππφ ζπλερή ζεξαπεπηηθή αγσγή κε ιίζην ήηαλ 

6,6 έηε, ρξνληθφ δηάζηεκα ζεκαληηθά κεγαιχηεξν απφ ην κέζν φξν ησλ «θαιψλ» 

ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ χθεζεο 1,5 έηνπο πνπ είραλ θαηφπηλ ηεο εθ λένπ έλαξμεο ηεο 

ζεξαπείαο κε ην ιίζην, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη, ηζρπξά, φηη ε αγσγή κε ιίζην ήηαλ 

απνηειεζκαηηθή γηα απηνχο ηνπο αζζελείο θαη αλ είραλ παξακείλεη ζην θάξκαθν, 

ίζσο λα είραλ παξακείλεη θαιά γηα πνιχ κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα (Newman, etal.,  

2002). 

 Έλαο απφ ηνπο δηπνιηθνχο αζζελείο ήηαλ θαιά ππφ ζεξαπεία κε ιίζην, γηα 

πεξηζζφηεξν απφ 16 ρξφληα θαη δηέθνςε ζηαδηαθά ηελ αγσγή, γεγνλφο πνπ 

ππνδεηθλχεη φηη νχηε ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ν αζζελήο είλαη θαιά αιιά νχηε θαη ε 

ζηαδηαθή δηαθνπή ηεο αγσγήο απνηξέπνπλ απαξαίηεηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο αληίζηαζεο ζηε ζεξαπεία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαθνπή ηεο αγσγήο. Έλαο αξηζκφο 

άιισλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ έρνπλ επίζεο παξαηεξήζεη έλα ηέηνην θαηλφκελν. ε 

απηέο ηηο κειέηεο, ε έιιεηςε αληαπφθξηζεο ζηε ζεξαπεία πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ 

πξνεγνχκελε δηαθνπή ηεο παξαηεξήζεθε ζε πνζνζηφ 3,6% - 18,6% ησλ αζζελψλ κε 

ζχλνιν 39 ζηνπο 321 θαη 12 ζηνπο 92 αζζελείο ζε κειέηεο πνπ ππνινγίζηεθαλ κφλν 

νη αζζελείο πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζηε ζεξαπεία. Αθφκε θαη αλ ζπκβαίλεη κφλν ζην 

πεξίπνπ 10% ησλ αζζελψλ, νη νπνίνη δηέθνςαλ ηε ζεξαπεία κε ιίζην ζα θαηλφηαλ 

σζηφζν φηη είλαη αμηνζεκείσηεο θιηληθήο ζεκαζίαο θαη φηη έπξεπε λα ζπκπεξηιεθζεί 

ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπγθαηάζεζεο ησλ αζζελψλ κεηά απφ ηελ ελεκέξσζή ηνπο, έηζη 

ψζηε λα έρνπλ φια ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα πξνθεηκέλνπ λα πάξνπλ ηελ απφθαζε γηα 

ζπλέρηζε ή φρη ηεο ζεξαπείαο. Γειαδή έρνληαο ππ‟ φςηλ ηελ αλαινγία 

θηλδχλνπ/νθέινπο απφ ηε δηαθνπή ηνπ ιηζίνπ, έλαο αζζελήο δελ ζα πξέπεη λα 

γλσξίδεη κφλν ηνλ πνιχ κεγάιν θίλδπλν ηεο ππνηξνπήο, 50% ζηνπο πξψηνπο 5 κήλεο 

κεηά απφ ηε δηαθνπή ηνπ θαξκάθνπ θαη 80% - 90% κεηά απφ 1,5 έηνο, αιιά αθφκα 

θαη φηη δελ ππάξρεη εγγχεζε φηη ε αληαπφθξηζή ηνπ ζην θάξκαθν ζα είλαη εμίζνπ 

γξήγνξε, ηζρπξή ή πιήξεο φζν πξνεγνπκέλσο θαη φηη έλα κηθξφ ππνζχλνιν αζζελψλ, 

ίζν κε ην 10% ησλ αζζελψλ, δελ ζα επηηχρνπλ ηελ ίδηα θαιή αληαπφθξηζε ζην 

θάξκαθν πνπ είραλ πξνεγνπκέλσο (Gelder, etal., 2008). 
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4.5. Υνξήγεζε Αληηθαηαζιηπηηθψλ ζηελ Γηπνιηθή Γηαηαξαρή 

 

Ζ ρξήζε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο αληηθαηαζιηπηηθψλ ζηελ δηπνιηθή θαηάζιηςε 

είλαη κηα απφ ηηο πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο ζεξαπείεο ζηελ θιηληθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαζφηη νη θιηληθνί ζπλερίδνπλ λα ζεσξνχλ ιφγσ ηεο θιηληθήο 

εκπεηξίαο ηνπο κε ηελ ρξήζε αληηθαηαζιηπηηθψλ ζηελ κνλνπνιηθή θαηάζιηςε, φηη 

ζπλίζηαληαη θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηπνιηθήο θαηάζιηςεο (Yatham, etal., 2013 

. Baldessarini, Leahy, Arcona, Gause, Zhang&Hennen , 2007). Χζηφζν εξεπλεηηθφ 

πιηθφ έρεη νδεγεζεί  ή ζε αζπλεπή ή ζε αληηθξνπφκελα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζηελ δηπνιηθή θαηάζιηςε, κελ ππνζηεξίδνληαο θαη 

ηφζν ηνλ ξφιν ηνπο εηδηθά σο κνλνζεξαπείεο γηα ηελ δηπνιηθή θαηάζιηςε (Yatham , 

etal.,2013). Δξεπλεηηθέο κειέηεο έρνπλ αλαδείμεη φηη ζηε ζεξαπεία ηεο δηπνιηθήο 

δηαηαξαρήο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ζπλεζηζκέλα αληηθαηαζιηπηηθά σο 

κνλνζεξαπείεο νχηε σο καθξνρξφληεο ζεξαπείεο δηπνιηθήο θαηάζιηςεο  επεηδή 

ππάξρεη θίλδπλνο λα πξνθαιέζνπλ απφηνκεο κεηαβνιέο ζηε δηάζεζε αληί λα ηε 

ζηαζεξνπνηήζνπλ θαη λα νδεγήζνπλ αληίζεηα ζε καληαθέο εμάξζεηο, παξφιν σζηφζν 

πνπ φηαλ ζπλδπάδνληαη κε ζηαζεξνπνηεηέο δηάζεζεο φπσο ην ιίζην ή άηππε 

αληηςπρσζηθή θαξκαθεπηηθή αγσγή, ν θίλδπλνο απηφο κεηψλεηαη. πλεπψο, κφλν νη 

ζπλδπαζηηθέο ζεξαπείεο αληηθαηαζιηπηηθψλ ζπλεξγαηηθά κε άιινπο ζηαζεξνπνηεηέο 

δηάζεζεο έρνπλ αλαθεξζεί απνηειεζκαηηθέο ζε κειέηεο δηπνιηθήο Η θαηάζιηςεο 

(Yatham , et al., 2013 .Grunze,etal., 2013 . Fountoulakis,etal.,2012.Goodwin, 

etal.,2016).    

Δξεπλεηηθφ πιηθφ έρεη αλαδείμεη φηη ε ζπλδπαζηηθή ρξήζε αληηθαηαζιηπηηθψλ 

εθιεθηηθψλ αλαζηνιέσλ επαλαπξφζιεςεο ηεο ζεξνηνλίλεο-SSRIs ,φπσο ε 

θινπνμεηίλε (κε εμαίξεζε ηελ παξνμεηίλε), θαη ην εηεξνθπθιηθφ αληηθαηαζιηπηηθφ 

βνππξνπηφλε ζπλδπαζηηθά κε ζηαζεξνπνηεηέο δηάζεζεο, φπσο ην ιίζην, ην βαιπξντθφ 

ή άηππα αληηςπρσζηθά ζπλίζηαηαη ζαλ ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ηεο δηπνιηθήο Η 

θαηάζιηςεο θαη κάιηζηα ζαλ πξψηεο γξακκήο ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε, θαζφηη 

δηαθαίλεηαη νηη φηαλ αθνινπζείηαη απηή ε ζεξαπεπηηθή ζπλδπαζηηθή αγσγή, 

ηνπιάρηζηνλ σο βξαρππξφζεζκε ζεξαπεία, δελ παξαηεξνχληαη νη παξελέξγεηεο θαη ην 

ξίζθν ξαγδαίσλ θαη απφηνκσλ κεηαβνιψλ δηάζεζεο- απφηνκεο κεηαβνιήο ζε 

καληαθή/ππνκαληαθή θάζε (Yatham, etal.,2013 . Goodwin, etal., 2016). Πξάγκαηη, 
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δχν δεκνθηιείο ζπλδπαζηηθέο ζεξαπείεο ,ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθέο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε δηπνιηθήο Η θαηάζιηςεο, ε νιαλδαπίλε κε θινπνμεηίλε θαη ην ιίζην κε 

SSRIs αληηθαηαζιηπηηθά, αλαθέξνληαη επξέσο σο ζπλδπαζηηθή ζεξαπεία πξψηεο 

γξακκήο γηα ηελ δηπνιηθή Η θαηάζιηςε θαη αλαιχζεθαλ εθηελψο θαη ζε αλσηέξσ 

θεθάιαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Καη άιιν εξεπλεηηθφ πιηθφ, πξνηείλεη ηελ 

θαξκαθεπηηθή αλσηεξφηεηα ηνπ εηεξνθπθιηθνχ αληηθαηαζιηπηηθνχ βνππξνπηφλε θαη 

ηεο θινπνμεηίλεο ζε ζχγθξηζε κε placebo ζεξαπείεο ζηελ αληηκεηψπηζε 

ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο ζε δηπνιηθνχο θαηεζιηκκέλνπο αζζελείο (Fountoulakis, 

etal.,2012).  Χζηφζν πξνηείλεηαη ε δηαθνπή ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ αληηθαηαζιηπηηθνχ 

ζηελ ζεξαπεία 6 κε 8 εβδνκάδεο θαηφπηλ επίηεπμεο πιήξνπο χθεζεο ηεο δηπνιηθήο 

θαηάζιηςεο (Yatham, etal.,2013). Παξάιιεια ππνδεηθλχεηαη φηη  ε ζπλδπαζηηθή 

ρνξήγεζε ζηαζεξνπνηεηή δηάζεζεο κε ηξηθπθιηθά αληηθαηαζιηπηηθά 

(ρισξηκηπξακίλε, ηκηπξακίλε θαη ακηηξηπηπιίλε) θαη βελιαθαμίλε,  πξέπεη λα 

απνθεχγεηαη θαζφηη νη ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο αληηθαηαζιηπηηθψλ ελέρνπλ 

απμεκέλν ξίζθν έληνλσλ κεηαβνιψλ δηάζεζεο θαη κεηαβνιψλ ζε καλία (Yatham, 

etal.,2013 . Leverich , Altshuler,  Frye , et al.,  2006 . Goodwin, etal., 2016), αλ θαη 

εξεπλεηηθφ πιηθφ αλαθέξεη φηη νη ζεξαπείεο κε ηκηπξακίλε θαη βελιαθαμίλε έρνπλ 

απνδεηρζεί θαξκαθνινγηθά απνηειεζκαηηθέο ζηελ δηπνιηθή θαηάζιηςε, αλ θαη 

έξεπλεο κε απεπζείαο ζπγθξίζεηο κε placeboζεξαπείεο  δελ έρνπλ δηελεξγεζεί 

(Fountoulakiο, etal.,2012 .Yatham, etal.,2013). Καη ην ηξηθπθιηθφ αληηθαηαζιηπηηθφ 

ρισξηκηπξακίλε έρεη απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθφ αλ θαη κε απμεκέλν ξίζθν 

κεηαβνιψλ ζε καλία/ππνκαλία. ε κηα πνιχ θαιά κεζνδεπκέλε κειέηε, ε 

ρισξηκηπξακίλε απνδείρηεθε πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή απφ ην placebo ζηελ 

επηζεηηθφηεηα θαη ζηελ αλεμέιεγθηε λεπξηθή ζπκπεξηθνξά δηπνιηθψλ θαηεζιηκκέλσλ 

αζζελψλ (Royal Australian& New Zealand College of Psychiatrists, 2005).  

 Σν ηνπίν, σζηφζν, είλαη δηαθνξεηηθφ γηα ηελ δηπνιηθή ΗΗ θαηάζιηςε θαζφηη 

εξεπλεηηθφ πιηθφ ελζαξξχλεη ηελ ρξήζε αληηθαηαζιηπηηθψλ (SSRIs) σο 

κνλνζεξαπείεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηπνιηθήο ΗΗ θαηάζιηςεο, σζηφζν κε κεγάιε 

πξνζνρή ζηηο ζεξαπεπηηθέο δφζεηο θαη ηαθηηθή παξαθνινχζεζε. πκβνπιεχεηαη 

νπνηαδήπνηε αχμεζε ζηελ ζεξαπεπηηθή δφζε λα είλαη βαζκηαία θαη λα ππάξρεη 

ηαθηηθή παξαθνινχζεζε γηα ηελ έγθαηξε πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε νπνηνλδήπνηε 

παξελεξγεηψλ κεηαβνιψλ δηάζεζεο φπσο νη κεηαβνιέο ζε ππνκαλία ,κεηθηή 

ζπλαηζζεκαηηθή θάζε ή ππεξδηέγεξζε (Goodwin, etal., 2016 . Yatham,etal.,2013). 
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Καη άιιεο εξεπλεηηθέο κειέηεο αλέθεξαλ θαιή απνηειεζκαηηθφηεηα εθιεθηηθψλ 

αλαζηνιέσλ επαλαπξφζιεςεο ηεο ζεξνηνλίλεο ζηελ αληηκεηψπηζε θαηαζιηπηηθψλ 

ζπκπησκάησλ δηπνιηθήο ΗΗ θαηάζιηςεο, θαζψο ε εθαξκνγή απηψλ ζε κηθξφ δείγκα 

δηπνιηθψλ ΗΗ αζζελψλ νδήγεζε ζε ζεκαληηθή κείσζε θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ 

θαη κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ εκεξψλ δπζιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ρακειήο 

ζπλαηζζεκαηηθήο δηάζεζεο ζηνπο δηπνιηθνχο αζζελείο (Fountoulakis, etal.,2012 

.Parker, Tully , Olley&Hadzi-Pavlovic,  2006). Χζηφζν πξψηνλ ρξεηάδνληαη θαη 

άιιεο θιηληθέο δνθηκέο ψζηε λα επηβεβαησζεί ν ξφινο ηεο κνλνζεξαπείαο 

αληηθαηαζιηπηηθψλ ζηελ αληηκεηψπηζε δηπνιηθήο ΗΗ θαηάζιηςεο θαη δεχηεξνλ νη 

κνλνζεξαπείεο κε αληηθαηαζιηπηηθά δελ είλαη ηφζν ηζρπξέο ζηελ ζεξαπεία δηπνιηθήο 

θαηάζιηςεο φζν άιιεο ζεξαπείεο( π.ρ. νη κνλνζεξαπείεο θνπεηηαπίλεο ή ζπλδπαζηηθέο 

ζεξαπείεο ιηζίνπ/βαιπξντθνχ κε αληηθαηαζιηπηηθά SSRIs) κε εξεπλεηηθφ πιηθφ λα ηηο 

θαηαηάζζεη σο ηξίηε γξακκή αληηκεηψπηζεο δηπνιηθήο ΗΗ θαηάζιηςεο (Fountoulakis, 

etal., 2012 . Yatham, etal.,2013). 

Δξεπλεηηθφ πιηθφ αλαδεηθλχεη φηη ηα αληηθαηαζιηπηηθά δελ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη θαηαπνιέκεζε δηπνιηθήο δηαηαξαρήο 

κεηθηψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ νχηε ζε αζζελείο κε ηζηνξηθφ ηαρείαο 

θπθιηθφηεηαο-κεηάβαζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαζέζεσλ (rapidcyclers)  

(Yatham,etal.,2013 . Grunze, etal.,2013)    

 Δξεπλεηηθφ πιηθφ έρεη αλαδείμεη ηηο πςειέο πξνθπιαθηηθέο ηδηφηεηεο 

αληηθαηαζιηπηηθψλ ζηελ απνηξνπή κειινληηθψλ ππνηξνπψλ ζε θαηαζιηπηηθά 

ζπκπηψκαηα θαη θαηαζιηπηηθά επεηζφδηα (Grunze,etal.,2013). Σα αληηθαηαζιηπηηθά 

ζπλίζηαληαη σο πξνθπιαθηηθή ρνξήγεζε (εθφζνλ ζπλππνινγίδεηαη θαη 

ηζνζηαζκίδεηαη ην ξίζθν κεηαβνιήο ζε καλία/ππνκαλία) γηα ηελ πξνθχιαμε θαη 

πξφιεςε ελαληίνλ λένπ θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ εηδηθά ζε αζζελείο πνπ πθίζηαληαη 

ζπρλέο ππνηξνπέο θαηά ηελ πεξίνδν χθεζεο ηεο θαηαζιηπηηθήο ηνπο θάζεο 

(Goodwin,etal.,2016). Δξεπλεηηθή κειέηε κε ρνξήγεζε ηκηπξακίλεο (ηξηθπθιηθφ 

αληηθαηαζιηπηηθφ) σο πξνθπιαθηηθή ζεξαπεία θαηάζιηςεο ζε δηπνιηθνχο Η 

επζπκηθνχο αζζελείο κε πξφζθαην θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην, αλέδεημε φηη ε ζεξαπεία 

ηκηπξακίλεο απεδείρζε θαξκαθεπηηθά αλψηεξε ζηελ απνηξνπή λέσλ θαηαζιηπηηθψλ 

ππνηξνπψλ απν ηνλ 5
ν
 κήλα(αξρή ηεο θαξκαθεπηηθήο ρνξήγεζεο) έσο ηνλ 24

ν
 κήλα 

ζπγθξηηηθά κε ηελ ζεξαπεία placebo ζε άιιν γθξνππ επζπκηθψλ Η δηπνιηθψλ αζζελψλ 

(Ghaemi , Wingo  , Filkowski &  Baldessarini ,  2008). Χζηφζν φπσο είδακε, άιιν 
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εξεπλεηηθφ πιηθφ δελ ελζαξξχλεη ηελ ρνξήγεζε αληηθαηαζιηπηηθψλ σο κνλνζεξαπείεο 

ζηελ δηπνιηθή Η θαηάζιηςε, ιφγσ ηνπ πςεινχ ξίζθνπ κεηαβνιήο ζπλαηζζεκαηηθψλ 

δηαζέζεσλ, ζπλεπψο ζα ιέγακε φηη πεξαηηέξσ θιηληθέο κειέηεο νθείινπλ λα 

δηεμαρζνχλ θαζψο ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα είλαη αξθεηά αζπλεπή.  

4.5.1. Νεπξνρεκηθνί κεραληζκνί αληηθαηαζιηπηηθψλ 

Καζφηη νη εθιεθηηθνί αλαζηνιείο επαλαπξφζιεςεο ηεο ζεξνηνλίλεο (SSRIs) 

θαηά θχξην ιφγν ελδείθλπληαη ζηελ αληηκεηψπηζε θαη πξνθχιαμε θαηαζιηπηηθψλ 

ζπκπησκάησλ δηπνιηθήο θαηάζιηςεο, νθείιεη λα γίλεη θαη κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά 

ζηνπο λεπξνρεκηθνχο  κεραληζκνχο ηνπο. 

Tα αληηθαηαζιηπηηθά SSRIs απμάλνπλ ηα επίπεδα θαη ηελ δηαζεζηκφηεηα ηεο 

ζεξνηνλίλεο, κέζσ αλαζηνιήο ηεο ζπλαπηηθήο επαλαπξφζιεςεο ζεξνηνλίλεο απφ ην 

πξνζπλαπηηθφ θχηηαξν,πνπ νδεγεί ζε απμεκέλε δηαζεζηκφηεηα εμσθπηηάξηαο 

ζεξνηνλίλεο,  ρσξίο λα επεξεάδνπλ ηα επίπεδα ηεο λνξεπηλεθξίλεο, ηα νπνία κπνξεί 

λα απμεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε ηξηθπθιηθά θάξκαθα (π.ρ. 

ηκηπξακίλε). Σα SSRI ζε ζρέζε κε ηα ηξηθπθιηθά έρνπλ ιηγφηεξεο αλεπηζχκεηεο 

αληηδξάζεηο θαη παξελέξγεηεο θαη δελ είλαη ηφζν επηθίλδπλα θάξκαθα ζε πεξίπησζε 

θαηά ηελ νπνία ιεθζνχλ ζε κεγάιε πνζφηεηα (Kandel , etal., 2011). Οη θιαζζηθέο 

αλεπηζχκεηεο παξελέξγεηεο ησλ SSRIs αληηθαηαζιηπηηθψλ πεξηιακβάλνπλ ζρεηηθά 

ήπηεο παξελέξγεηεο φπσο πνλνθεθάινπο, δηάξξνηα, μεξνζηνκία, αλνξεμία, αχμεζε 

ζσκαηηθνχ βάξνπο, αλεζπρία αππλία, ηξφκν, εθίδξσζε ή δαιάδεο, ελψ 

ππεξδνζνινγηθέο ιήςεηο ησλ θαξκάθσλ ή ρξφληεο ζεξαπείεο κε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

είδνπο αληηθαηαζιηπηηθά ελδερνκέλσο νδεγήζεη ζε έλα ζπάλην θαη ζνβαξφ ζχλδξνκν, 

ην ζεξνηνληλεξγηθφ ζχλδξνκν, πνπ νθείιεηαη ζε ππεξβνιηθά παζνινγηθά απμεκέλα 

επίπεδα ζεξνηνλίλεο, πνπ εθδειψλεηαη κε αυπλίεο, έληνλεο δηεγέξζεηο, εξπζξφηεηα, 

ππξεηφ, ξίγνο, κπηθή δπζθακςία, αηαμία θαη επίηαζε αληαλαθιαζηηθψλ(Μεζζήλεο, 

etal., 2008).    

 

4.6. Υνξήγεζε Ζιεθηξνζπαζκνζεξαπείαο ζηελ Γηπνιηθή 

Γηαηαξαρή 
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Ζ ειεθηξνζπαζκνζεξαπεία (electroconvulsivetherapy – ECT) αλ θαη ζηα 

παιαηφηεξα ρξφληα πεξηβαιιφηαλ απφ ζεκαληηθή πξνθαηάιεςε θαη ακθηζβήηεζε, 

αληηπξνζσπεχεη ζηε ζχγρξνλε εθαξκνγή ηεο κηα αμηφπηζηε, αζθαιή θαη πνιχ 

απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε ζεξαπείαο δηπνιηθψλ ζπκπησκάησλ. Ζ 

ειεθηξνζπαζκνζεξαπεία ζήκεξα, εθαξκφδεηαη απνθιεηζηηθά, κε ηε ζπλεξγαζία 

αλαηζζεζηνιφγνπ, σο ηξνπνπνηεκέλε ειεθηξνζπαζκνζεξαπεία, δειαδή κε ηελ 

ηξνπνπνηεηηθή επίδξαζε αλαηζζεηηθνχ, κπνραιαξσηηθνχ θαη ζπλερή νμπγφλσζε, πνπ 

κεηξηάδνπλ θαηά πνιχ ηελ αλεζπρία ηνπ αζζελνχο θαη ηηο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο 

ζεξαπείαο. Ζ ειεθηξνζπαζκνζεξαπεία ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο δηεζλείο 

πξνδηαγξαθέο, πξέπεη λα εθαξκφδεηαη κε βάζε απζηεξά θαζνξηζκέλεο ελδείμεηο, 

ζπλζήθεο θαη ηερληθέο, κεηά απφ ιεπηνκεξή ελεκέξσζε θαη γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηνπ 

αζζελνχο θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Ζ ειεθηξνζπαζκνζεξαπεία πξνηείλεηαη κφλν ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ ν αζζελείο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο θαξκαθεπηηθέο θαη ςπρνινγηθέο 

ζεξαπείεο θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ππννκάδεο ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο, πνπ ζα 

αλαιπζνχλ πεξαηηέξσ. Ζ  ειεθηξνζπαζκνζεξαπεία, σο ηερληθή, είλαη ε βξαρεία 

εθθέλσζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηνλ εγθέθαιν ηνπ αηφκνπ, πνπ πξνθαιεί κηα 

ειεγρφκελε επηιεπηηθή θξίζε κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο κε θπζηνινγηθήο ςπρηθήο 

ηνπ θαηάζηαζεο. Λφγσ ηεο αλαηζζεζίαο θαη ηεο κπνραιάξσζεο θαηά ηελ εθαξκνγή 

ηεο δελ πξνθαινχληαη παξά ππνηππψδεηο πεξηθεξηθνί ζπαζκνί ζηνλ αζζελή.  Γίλεηαη 

2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη ν αξηζκφο ησλ ζπλεδξηψλ εμαξηάηαη απφ ηελ 

αληαπφθξηζε ηνπ αζζελνχο θαη θπκαίλεηαη ζπλήζσο απφ 6 έσο 12 (Bennett , 2010). 

Γηα ηελ θαηάζιηςε, ν κέζνο αξηζκφο ησλ ζπλεδξηψλ είλαη 6-8, αιιά κπνξεί λα 

απαηηεζνχλ θαη έσο 12. Γηα ηε καλία, ν κέζνο φξνο είλαη 8-12 ζπλεδξίεο. Μηθξφηεξε 

ζπρλφηεηα κεηψλεη ην ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα, ελψ κεγαιχηεξε απμάλεη ηηο 

αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ρσξίο λα επηηαρχλεη ηε ζεξαπεία ( Αγγειφπνπινο , 2009). 

 

4.6.1. Ζ ζεξαπεπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ειεθηξνζπαζκνζεξαπείαο ζηελ 

δηπνιηθή δηαηαξαρή 

Ζ ειεθηξνζπαζκνζεξαπεία (electroconvulsivetherapy-ECT) ελδείθλπηαη ηφζν 

ζηελ καληαθή θάζε φζν θαη ζηελ θαηαζιηπηηθή θάζε ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο 

σζηφζν πξνηείλεηαη ζαλ ε ηειεπηαία ζεξαπεπηηθή ιχζε θαηφπηλ φισλ ησλ 

πξνηεηλφκελσλ θαξκαθεπηηθψλ κνλνζεξαπεηψλ-ζπλδπαζηηθψλ ζεξαπεηψλ ιφγσ ησλ 
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απμεκέλσλ θηλδχλσλ πνπ ελέρεη ε επηινγή απηήο ηεο ζεξαπείαο αιιά θαη ιφγσ ηεο 

πςειήο δξαζηηθφηεηάο ηεο.  

 Πην αλαιπηηθά, ζηελ δηπνιηθή καλία εξεπλεηηθφ πιηθφ αλαδεηθλχεη φηη ε 

ρξήζε ειεθηξνζπαζκoζεξαπείαο κπνξεί λα πηνζεηεζεί ζε καληαθνχο αζζελείο κε 

ηδηαίηεξα έληνλε, ζνβαξή θαη δξηκή δηπνιηθή καλία πνπ εκθαλίδεη πνιχ πςειή 

αληίζηαζε ζε πιεζψξα δηάθνξσλ θαξκαθεπηηθψλ επηινγψλ θαη δελ παξαηεξνχληαη 

ηδηαίηεξεο πθέζεηο (Goodwin, etal., 2016 . Grunze, etal.,2013 .  Μεζζήλεο , etal., 

2008.Fountoulakis, etal.,2012). Δπίζεο ε ECT κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζε αζζελείο 

πνπ επηζπκνχλ ηελ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεξαπεπηηθήο κεζφδνπ θαζψο θαη ζε 

εγθχνπο αζζελείο πνπ παξνπζηάδνπλ πνιχ έληνλα καληαθά ζπκπηψκαηα θαη έληνλεο 

δηαηαξαρέο (Goodwin,etal.,2016). Δξεπλεηηθφ πιηθφ φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ ζε 

ζπρλφηεηα δχν θνξέο ηεο εβδνκάδα, ε ζεξαπεία ηεο ECT ακθίπιεξα ζηνλ εγθέθαιν, 

ζπλδπαζηηθά κε ρνξήγεζε αληηςπρσηηθήο αγσγήο ζε δηπνιηθνχο  καληαθνχο 

αζζελείο, δηαπίζησζε ηελ ξαγδαία θαηαπνιέκεζε θαη χθεζε καληαθψλ ζπκπησκάησλ 

κε έλα πνζνζηφ 92,3 % ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο λα δείρλεη ζεκαληηθέο καληαθέο 

πθέζεηο(βειηησκέλα ζθφξ ζε θιίκαθεο YMRS θαη CGI-I (ClinicalGlobalImpressions-

ImprovementScale) ) (Mohan , Tharyan , Alexander &  Raveendran,  2009). Αιιν 

εξεπλεηηθφ πιηθφ εθάξκνζε ειεθηξνζπαζκνζεξαπεία ζε δπν γθξνππ καληαθψλ Η 

αζζελψλ, ζην έλα γθξνππ εθαξκφζηεθε ειεθηξνζπαζκνζεξαπεία ακθίπιεπξα ζηνλ 

κεησπηαίν ινβφ ελψ ζην άιιν εθαξκφζηεθε ειεθηξνζπαζκνζεξαπεία ακθίπιεπξα 

ζηνλ θξνηαθηθφ ινβφ. Δλψ παξαηεξήζεθε ξαγδαία κείσζε ησλ καληαθψλ 

ζπκπησκάησλ θαη ζηα δχν γθξνππ, παξαηεξήζεθε φηη ζην γθξνππ πνπ ππέζηε 

ειεθηξνζπαζκνζεξαπεία κεησπηαίνπ ινβφπ παξαηεξήζεθαλ πην γξήγνξεο θαη 

δξαζηηθέο πθέζεηο καληαθψλ ζπκησκάησλ θαη απνθξίζεηο ζηελ ζεξαπεία (Hiremani , 

Thirthalli , Tharayil & Gangadhar , 2008). Μεγάιε κεηαλαιπηηθή έξεπλα αλέδεημε ηελ 

πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα ειεθηξνζπαζκνζεξαπείαο ζηελ ξαγδαία χθεζε ηεο 

δηπνιηθήο καλίαο θαη επεζήκαλε επίζεο φηη ε ειεθηξνζπαζκνζεξαπεία απνδεηθλχεηαη 

πνιχ απνηειεζκαηηθή θαη ζηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή κεηθηψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ(Loo , Katalinic , Mitchell & Greenberg , 2010). Πνιχ απνηειεζκαηηθή 

έρεη αλαδεηρζεί ε ειεθηξνζπαζκνζεξαπεία θαη ζηελ ζεξαπεία καληαθψλ δηπνιηθψλ Η 

θαη ΗΗ αζζελψλ ηαρείαο θπθιηθφηεηαο-ηαρείαο ελαιιαγήο επεηζνδηαθψλ 

θάζεσλ(Grunze,etal.,2013). Δξεπλεηηθφ πιηθφ πνπ αθνινχζεζε ρνξήγεζε 

καθξνρξφληαο ζεξαπείαο ειεθηξνζπαζκνζεξαπείαο(21 κήλεο) ζε δηπνιηθνχο Η ε ΗΗ 
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ηαρείαο θπθιηθφηεηαο πνπ εκθάληδαλ πςειή αληίζηαζε ζε άιιεο αληη-καληαθέο 

ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο νδήγεζεθε ζε έλα ζπγθινληζηηθφ εχξεκα. Ζ 

ειεθηξνζπαζκνζεξαπεία κείσζε ξαγδαία ηα καληαθά ζπκπηψκαηα ζε φινπο ηνπο 

αζζελείο θαη παξαηεξήζεθε φηη εηεζίσο νη «επεηζνδηαθέο» εκέξεο θαη εκέξεο 

αζζελείαο ησλ αζζελψλ κεηψζεθαλ απν 304 ην έηνο ζε 24 ην έηνο(13-θνξέο κείσζε 

ησλ καληαθψλ ζπκπησκάησλ ζε εηήζηα βάζε) ελψ νη εκέξεο χθεζεο απμήζεθαλ απν 

52 εκέξεο ην έηνο ζε 334 εκέξεο ην έηνο. ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα απεδείρζε 

θπζηθά θαη ε πςειή πξνθπιαθηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ειεθηξνζπαζκνζεξαπείαο 

δηπνιηθήο Η θαη ΗΗ δηαηαξαρήο(Minnai  , Salis  , Oppo  , Loche  , Scano &  Tondo ,  

2011). 

 Πέξαλ ηεο δηπνιηθήο καλίαο, ζπλεπψο θαη ζηελ δηπνιηθή θαηάζιηςε έρεη 

απνδεηρηεί ε πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα ειεθηξνζπαζκνζεξαπείαο θαηαπνιέκεζεο 

θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ, εηδηθά ζηελ δηπνιηθή Η θαηάζιηςε (Goodwin,etal.,2016 

. Yatham,etal.,2013 .Fountoulakis, etal.,2012 . Loo, etal.,2011 .). Πην αλαιπηηθά, 

εξεπλεηηθφ πιηθφ έρεη επηζεκάλεη φηη ε ρξήζε ηεο ειεθηξνζπαζκνζεξαπείαο 

ζπλεζίδεηαη ζε αζζελείο κε έληνλε θαη δξηκή δηπνιηθή θαηάζιηςε πνπ δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζε άιιεο αληηθαηαζιηπηηθέο θαξκαθνινγηθέο ζεξαπείεο θαη 

εκθαλίδνπλ πςειή αληίζηαζε(Goodwin, etal.,2016 . Μεζζήλεο ,etal., 2008). Δπίζεο 

ε ρνξήγεζε ειεθηξνζπαζκνζεξαπείαο ζπλίζηαηαη ζε δηπνιηθνχο θαηεζιηκκέλνπο 

αζζελείο πνπ εκθαλίδνπλ ςπρσηηθή δηπνιηθή θαηάζιηςε, ζε δηπνιηθνχο 

θαηεζιηκκέλνπο κε πςειφ ξίζθν απηνθηνλίαο θαη πςειέο απηνθηνληθέο ηάζεηο, αιιά 

θαη ζε απηνχο κε ζνβαξέο θαξκαθεπηηθέο-ηαηξηθέο επηπινθέο ιφγσ ηεο άξλεζήο ηνπο 

λα ηξαθνχλ ή λα πηνχλ (Goodwin, etal., 2016 . Yatham, etal.,2013. Μεζζήλεο, etal.,  

2008). Δξεπλεηηθή κειέηε ρνξήγεζεο ειεθηξνζπαζκνζεξαπείαο ζε κεγάιν δείγκα 

δηπνιηθψλ θαηεζιηκκέλσλ αζζελψλ, πνπ εκθάληζαλ αληίζηαζε ζε άιιεο ζεξαπείεο 

θαηάζιηςεο  ζε ρξνληθή δηάξθεηα ζπλεδξηψλ-ζεξαπείαο 6 εβδνκάδσλ παξαηήξεζε 

ζεκαληηθέο κεηψζεηο θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ(βειηησκέλα ζθνξ ζε θιίκαθα 

MADRS) (Kessler, Vaaler, Schoyen, Oedegaard, Bergsholm, Andreassen, etal., ,  

2010). Αιιν εξεπλεηηθφ πιηθφ θαηφπηλ ρνξήγεζεο ειεθηξνζπαζκνζεξαπείαο ζε 

δηπνιηθνχο Η αζζελείο παξαηήξεζε ξαγδαία χθεζε ησλ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ 

ηφζν ζε δηπνιηθνχο Η θαηεζιηκκέλνπο κε πνζνζηφ αληαπφθξηζεο 70% αιιά θαη ζε 

δηπνιηθνχο Η ζε κεηθηέο ζπλαηζζεκαηηθέο θάζεηο,κε πνζνζηφ αληαπφθξηζεο 66% 

(βειηησκέλα ζθνξ ζε θιίκαθεο HAM-D, Mania Rating Scale, Brief Psychiatric Rating 
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Scale (BPRS), θαη  CGI) (Medda , Perugi , Zanello , Ciuffa , Rizzato &  Cassano ,  

2010). Δξεπλεηηθφ πιηθφ έρεη αλαδείμεη εμίζνπ πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα 

ειεθηξνζπαζκνζεξαπείαο ζηελ αληηκεηψπηζε δηπνιηθήο θαηάζιηςεο κε ηαρεία 

θπθιηθφηεηα-ηαρείεο ελαιιαγέο( Grunze, etal.,2013).    

 

4.6.2.Αληελδείμεηο θαη αλεπηζχκεηεο παξελέξγεηεο ειεθηξνζπαζκνζεξαπείαο 

 

     ε έδαθνο ήπησλ αιιά θαη ζνβαξφηεξσλ παζνινγηθψλ πξνβιεκάησλ 

κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ νξηζκέλεο πξνθπιάμεηο θαηά ηελ ππνβνιή ζε 

ειεθηξνζπαζκνζεξαπεία γηα ηελ απνθπγή επηπινθψλ. Χζηφζν ην εξεπλεηηθφ πιηθφ 

είλαη θαζεζπραζηηθφ, αλαθέξνληαο φηη ν ζάλαηνο απφ ειεθηξνζπαζκνζεξαπεία 

αλέξρεηαη κφιηο ζην 0,002% ησλ πεξηπηψζεσλ θαη ζπλήζσο εκθαλίδεηαη ζε αζζελείο 

κε ηζηνξηθφ θαξδηαθήο λφζνπ (Xξηζηνδνχινπ , 2012). 

Ζ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνζπαζκνζεξαπείαο απαηηεί ζηάζκηζε ησλ θηλδχλσλ 

απφ ηε ζεξαπεία έλαληη ηνπ θηλδχλνπ, κεξηθέο θνξέο θαη γηα ηε δσή ηνπ αζζελνχο, λα 

παξακείλεη ν αζζελήο ρσξίο ζεξαπεία ή λα ιάβεη άιιεο ζεξαπείεο. Αξρηθά ππάξρνπλ 

κεξηθέο ζνβαξέο πηζαλέο αληελδείμεηο ειεθηξνζπαζκνζεξαπείαο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίεο αζζελψλ. Πξψηνλ ε ειεθηξνζπαζκνζεξαπεία δελ ελδείθλπηαη θαη είλαη 

επίθνβε ζε αζζελείο κε εγθεθαιηθνχο φγθνπο θαζφηη ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε 

απμεκέλε ελδνθξάληα πίεζε, ιφγσ θηλδχλνπ εγθνιεαζκνχ. Καηφπηλ ε 

ειεθηξνζπαζκνζεξαπεία επίζεο δελ ελδείθλπηαη ζε αζζελείο κε πξφζθαην έκθξαγκα 

κπνθαξδίνπ, ζε αζζελείο κε πξφζθαηε εγθεθαιηθή αηκνξξαγία θαζψο θαη ζε αζζελείο 

κε αζηαζέο αγγεηαθφ αλεχξπζκα ε δπζπιαζία. Δπίζεο νη αζζελείο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ απνθφιιεζε ακθηβιεζηξνεηδνχο θαη θαηνρξσκνθχησκα δελ 

ελδείθλπληαη ζηελ ππνβνιή ζε απηήλ ηελ ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ( Υξηζηνδνχινπ , 

2012). 

  Καηά δεχηεξνλ ζεκαληηθέο είλαη θαη νη αλεπηζχκεηεο παξελέξγεηεο 

επηπινθψλ ειεθηξνζπαζκνζεξαπείαο, πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςηλ απφ 

ηνλ αζζελή θαη λα ηζνδπγηζηνχλ κε ηα πηζαλά νθέιε πνπ ζα έρεη ε ζεξαπεία ζηελ δσή 

θαη δηαηαξαρή ηνπ αζζελνχο. Αξρηθά, ςε αςθενείσ που υποβάλλονται ςε 

ηλεκτροςπαςμοθεραπεια παρατηρείται ςυχνά παξνδηθή δηαηαξαρή ηεο κλεκνληθήο 
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ιεηηνπξγίαο. Απηφ απνηειεί ηελ πην ζπρλή αλεπηζχκεηε ελέξγεηα ηεο ECT. Οη 

αζζελείο, κεηά ην πέξαο ησλ ζεξαπεηψλ, ηείλνπλ λα μερλνχλ γξεγνξφηεξα θαη λα κε 

ζπκνχληαη νξηζκέλα πξφζθαηα γεγνλφηα. Ζ κλήκε επαλέξρεηαη ζηελ πξνεγνχκελε 

ιεηηνπξγηθφηεηά ηεο ζπλήζσο κέζα ζηνλ πξψην κήλα απφ ηε ιήμε ησλ ζεξαπεηψλ. 

Απηέο νη δηαηαξαρέο κλήκεο είλαη ιεηηνπξγηθέο θαη δελ νθείινληαη ζε νξγαληθή 

βιάβε. Γεχηεξνλ ζεκαληηθέο παξελέξγεηεο είλαη θαη νη πηζαλέο θαξδηαθέο 

δπζιεηηνπξγίεο. πγθεθξηκέλα, παξαηεξείηαη παξνδηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ζθχμεσλ θαη ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο γηα 2 – 3 ιεπηά, φπσο θαη θάπνηεο έθηαθηεο 

ζπζηνιέο, σζηφζν απηέο νη δηαηαξαρέο είλαη άλεπ θιηληθψλ επηπηψζεσλ. Δπηκέλνπζεο 

ππέξηαζεηο θαη βξαδπ- ή ηαρπαξξπζκίεο είλαη ζπάληεο. πκβαίλνπλ θπξίσο ζε έδαθνο 

θαξδηνπάζεηαο θαη αληηκεησπίδνληαη ζπλήζσο εχθνια κε ηελ θαηάιιειε ζεξαπεία. 

Αιιεο πην ήπηεο πηζαλέο παξελέξγεηεο είλαη ηα ζσκαηηθά ελνριήκαηα, φπσο δάιε, 

θεθαιαιγία, κπαιγίεο ή κπηθέο ζπζπάζεηο, ηα νπνία είλαη ζπρλά αιιά σζηφζν 

ειαθξά θαη παξνδηθά θαη ζηεξνχληαη θιηληθήο ζεκαζίαο( Gelder, etal.,2008).  

 

 

4.6.3. ηάδηα θιηληθήο εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνζπαζκνζεξαπείαο  

Οπσο αλαθέξζεθε θαη αλσηέξσ, ε ειεθηξνζπαζκνζεξαπεία ζχκθσλα κε ηηο 

ζχγρξνλεο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο, πξέπεη λα εθαξκφδεηαη κε βάζε απζηεξά 

θαζνξηζκέλεο  ζπλζήθεο θαη ηερληθέο θαη έηζη ε δηαδηθαζία θιηληθήο εθαξκνγήο ηεο 

ζε αζζελείο πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπγθεθξηκέλα δηαδηθαζηηθά δηαθξηηά ζηάδηα θαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ειεθηξνδηεγεξηηθέο ηάζεηο,ηα φπνηα παξαηίζεληαη παξαθάησ.  

 1. Πξνεηνηκαζία γηα ΖΘ. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ 

ζεξαπεηψλ απαηηείηαη θιηληθφο θαη παξαθιηληθφο έιεγρνο. Σν πξσί ηεο 

ζεξαπείαο, κε ηνλ αζζελή λεζηηθφ, εγθαζίζηαηαη θιεβηθή επηθνηλσλία, απ‟ 

φπνπ ρνξεγνχληαη ην αλαηζζεηηθφ (πεληνζάιε) θαη ην κπνραιαξσηηθφ 

(ζνπθηλπινρνιίλε), ηνπνζεηνχληαη ειεθηξφδηα θαη ζηε ζπλέρεηα ρνξεγείηαη ε 

ζεξαπεία 

 2. Σνπνζέηεζε ειεθηξνδίσλ. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ειεθηξνδίσλ 

κπνξεί λα γίλεη ζπκκεηξηθά θαη ζηα δχν εκηζθαίξηα ή κφλν ζην έλα 
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εκηζθαίξην. Ζ κνλφπιεπξε ηνπνζέηεζε πξνθαιεί ιηγφηεξεο κλεκνληθέο 

δπζιεηηνπξγίεο, αιιά έρεη ειαθξψο κηθξφηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα. 

 3. Γηάξθεηα θαη επάξθεηα εθθφξηηζεο – επηιεπηηθή νπδφο. ε 

θάζε ζπλεδξία, δηάξθεηα ζπαζκψλ κηθξφηεξε απφ 25 δεπη. ζεσξείηαη γεληθά 

αλεπαξθήο. Πξφζθαην πιηθφ, φκσο, εζηηάδεη ιηγφηεξν ζην ρξφλν ζπαζκψλ 

θαη πεξηζζφηεξν ζε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εγθεθαινγξαθήκαηνο πνπ 

ιακβάλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηιεπηηθήο εθθφξηηζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

θξηζεί ε επάξθεηα ηεο εθαξκνδφκελεο ζεξαπείαο. Καηά ηελ πνξεία ησλ 

ζπλεδξηψλ ηεο ΖΘ, ε επηιεπηηθή νπδφο (ην ειάρηζην ειεθηξηθφ εξέζηζκα 

πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη επηιεπηηθή εθθφξηηζε) πξννδεπηηθά απμάλεηαη, κε 

ζπλέπεηα ηελ πξννδεπηηθή αχμεζε ηεο ειεθηξηθήο δφζεο γηα λα ζπληεξεζεί ε 

επαξθήο δηάξθεηα ησλ ζπαζκψλ. Απηφ ην θαηλφκελν εηθάδεηαη φηη ζρεηίδεηαη 

κε ην ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα. 

 4. Ζιεθηξηθή δφζε. Καζνξίδεηαη είηε κε βάζε ηελ επηιεπηηθφ 

νπδφ (πνπ κπνξεί λα θαζνξηζηεί ζηελ πξψηε ζπλεδξία κε ζηαδηαθή 

ηηηινπνίεζε ηνπ εξεζίζκαηνο), είηε πξαθηηθά κε βάζε ηελ ειηθία ηνπ 

αζζελνχο. Μεηξηέηαη ζε joules ή millicoullombs. Οη κέζεο ελέξγεηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ηεο ηάμεο ησλ 30 – 70 joules (150 – 350 mCb), αιιά 

κπνξεί λα θπκαίλνληαη απφ 10 – 100 joules (50 – 500 mCb). Σα ζχγρξνλα 

κεραλήκαηα ECT ρνξεγνχλ βξαρείο παικνχο ξεχκαηνο ζηαζεξήο έληαζεο θαη 

ηεηξαγσληζκέλεο θπκαηνκνξθήο γηα 1 – 2 sec, πνπ ζεσξείηαη ην άξηζην απφ 

πιεπξάο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη κλεκνληθήο επηβάξπλζεο. 

 5. Πξνθχιαμε. Μεηά ην πέξαο ηεο ECT θιηληθέο έξεπλεο 

αλαθέξνπλ φηη νη άξξσζηνη ππνηξνπηάδνπλ θαηά ην 50% ζην πξψην εμάκελν, 

αλ δελ ιάβνπλ πξνθπιαθηηθή θαξκαθεπηηθή αγσγή. Με θαξκαθεπηηθή 

πξνθχιαμε, ην πνζνζηφ ππνηξνπψλ κεηψλεηαη ζην 20%. Γηα αξξψζηνπο 

ζηνπο νπνίνπο ε θαξκαθεπηηθή πξνθχιαμε δελ είλαη απνηειεζκαηηθή, κπνξεί 

λα ρνξεγεζνχλ αλακλεζηαθέο ζπλεδξίεο ECT κε ζπρλφηεηα 1 αλά κήλα θαηά 

κέζν φξν, γηα 3 – 6 κήλεο ή γηα κεγαιχηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 

(Αγγειφπνπινο , 2009)  
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4.6.4 Δγθεθαιηθέο θαη λεπξνρεκηθέο δξάζεηο ειεθηξνζπαζκνζεξαπείαο 

 

 Ζ ECT πξνθαιεί κηα ζεκαληηθή πνηθηιία βηνρεκηθψλ κεηαβνιψλ, ηφζν 

ζε επίπεδν λεπξνδηαβηβαζηψλ θαη ησλ ππνδνρέσλ ηνπο (λνξαδξελεξγηθψλ, 

ζεξνηνληλεξγηθψλ, ληνπακηλεξγηθψλ, ρνιηλεξγηθψλ) φζν θαη ζε επίπεδν νξκνλψλ 

(θπξίσο ππνζαιακηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απειεπζέξσζε πεπηηδίσλ, φπσο 

ελδνξθηλψλ θαη TRH). Σφζν νη λεπξνρεκηθέο φζν θαη νη λεπξνελδξνθξηλνινγηθέο 

απφςεηο γηα ην κεραληζκφ δξάζεο ηεο ΖΘ απνηεινχλ ην βαζηθφ πεδίν ηεο 

ζχγρξνλεο έξεπλαο. Πξφζθαηεο λεπξνθπζηνινγηθέο ζεσξίεο ζπζρεηίδνπλ ηε 

ζεξαπεπηηθή δξάζε ηεο ECT κε ηελ αχμεζε ηεο επηιεπηηθήο νπδνχ πνπ παξαηεξείηαη 

ζηε δηάξθεηα ηεο ECT, κε ηελ έλλνηα φηη θηλεηνπνηεί λεπξνδηαβηβαζηηθνχο 

κεραληζκνχο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ, πνπ απμάλνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ νξγαληζκνχ λα θαηαζηέιιεη ηφζν ηελ επηιεπηηθή φζν θαη ηελ ςπρνπαζνινγηθή 

δηεξγαζία. Ζ άπνςε απηή είλαη ελδηαθέξνπζα, αθελφο γηαηί εμεγεί ηε ζεξαπεπηηθή 

δξάζε ηεο ECT ζε δηαηαξαρέο κε δηαθνξεηηθή θιηληθή εηθφλα, αθεηέξνπ δε δηφηη 

νξηζκέλα αληηεπηιεπηηθά θάξκαθα (θαξβακαδεπίλε, βαιπξντθφ νμχ θαη βαιπξντθφ 

λάηξην) εκθαλίδνπλ ςπρφηξνπε δξάζε θαη ζπλεπψο ν κεραληζκφο δξάζεο θαη ησλ 

δπν ζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ είλαη δπλαηφ λα εμεηαζηεί θάησ απφ ην θνηλφ πξίζκα, γηα 

ηελ αλεχξεζε νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ(Αγγειφπνπινο ,  2009). 
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