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αναγνώριση κάθε ασθενούς ως μοναδικού ατόμου. Η ευκαιρία που δίνεται για 
την εγκαθίδρυση μιας στενής σχέσης ιατρού-ασθενούς, εξαιτίας ερωτήσεων 
που αφορούν σε ποικίλα γεγονότα της ζωής ενός ατόμου, καθιστά την ψυχι-
ατρική μια ειδικότητα της ιατρικής με εξαιρετικό ενδιαφέρον και συναισθη-
ματική ανταμοιβή –τουλάχιστον για εκείνους τους ιατρούς που επιζητούν μια 
ανθρώπινη και γεμάτη φροντίδα σχέση με τους ασθενείς τους. Αυτή η έμφαση 
στη φροντίδα και στη συμπόνια, επιπροσθέτως προς τη θεραπεία, υπήρξε το 
απαύγασμα της ιατρικής φροντίδας ήδη από την εποχή του Ιπποκράτη.

Το πολυαξονικό σύστημα n
Το ταξινομικό σύστημα του DSM είναι πολυαξονικό. Ο όρος πολυαξονικός 
αναφέρεται σε ένα σύστημα που χαρακτηρίζει-διερευνά τους ασθενείς με πολ-
λαπλούς τρόπους. Ως εκ τούτου, ο κλινικός ενθαρρύνεται να αξιολογεί όλες τις 
πτυχές που αφορούν στην υγεία και στο κοινωνικό υπόβαθρο του ασθενούς. 
Οι πέντε άξονες του συστήματος, που χρησιμοποιούνται για την κωδικοποίηση 
των χαρακτηριστικών του ασθενούς, συνοψίζονται στον Πίνακα 1-1.

Ο άξονας Ι χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει την παρουσία μειζόνων συν-
δρόμων, όπως η σχιζοφρένεια, η διπολική διαταραχή, ή η διαταραχή πανικού. 
Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες της μίας διαγνώσεις, μπορούν 
όλες να σημειωθούν κατά σειρά σπουδαιότητας.

Ο άξονας ΙΙ χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση διαταραχών που εμφα-
νίζονται σχετικά νωρίς στη ζωή και επιμένουν στον χρόνο· πιο συγκεκριμένα, 
στον άξονα αυτόν κωδικοποιούνται η νοητική υστέρηση και οι διαταραχές 
προσωπικότητας. Οι ασθενείς είναι δυνατόν φυσικά να εμφανίζουν συγχρόνως 
διαταραχές που αφορούν και στους δύο άξονες (π.χ. μείζονα καταθλιπτική 
διαταραχή και μεταιχμιακή ή οριακή διαταραχή προσωπικότητας).

Ο άξονας ΙΙΙ χρησιμοποιείται για την καταγραφή των διαφόρων γενικών 
ιατρικών καταστάσεων (πέραν, δηλαδή, των ψυχιατρικών διαταραχών) που 
μπορεί να συνυπάρχουν σε έναν ασθενή (π.χ. αρτηριακή υπέρταση, σακχα-
ρώδης διαβήτης, θυρεοειδοπάθεια). Ο άξονας III αποτελεί μια σημαντική συ-
νιστώσα της διάγνωσης καθώς απαιτεί την πρόσθετη εστίαση της προσοχής 
του κλινικού σε ιατρικές καταστάσεις που ενδεχομένως αλληλεπιδρούν με τις 

Πίνακας 1-1. Πολυαξονικό σύστημα του DSM-IV-TR

Άξονας Ι Κλινικές διαταραχές
Άλλες καταστάσεις που μπορούν να αποτελέσουν το επίκεντρο της 
κλινικής προσοχής

Άξονας ΙΙ Διαταραχές προσωπικότητας
Νοητική υστέρηση

Άξονας ΙΙΙ Γενικές ιατρικές καταστάσεις
Άξονας IV Ψυχοκοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα
Άξονας V Σφαιρική εκτίμηση της λειτουργικότητας
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εκάστοτε ψυχικές διαταραχές του ασθενούς. Επιπροσθέτως, θέτει τον κλινικό 
σε επαγρύπνηση όσον αφορά στην αλληλεπίδραση των θεραπευτικών αγωγών 
που πιθανώς λαμβάνει ο ασθενής για την αντιμετώπιση των γενικών ιατρικών 
αυτών καταστάσεων με τις όποιες ψυχοδραστικές ουσίες χορηγούνται στον 
ασθενή.

Ο άξονας IV κωδικοποιεί τα ποικίλα ψυχοκοινωνικά και περιβαλλοντικά 
προβλήματα που είναι δυνατόν να αλληλεπιδρούν με τις ψυχιατρικές αλλά 
και τις γενικές ιατρικές παθήσεις του ασθενούς. Όπου είναι εφικτό, ο κλινικός 
καταγράφει τον συγκεκριμένο ψυχοπιεστικό παράγοντα και κωδικοποιεί τον 
βαθμό της βαρύτητάς του. Ο άξονας IV εξυπηρετεί την ανάγκη επαγρύπνησης 
του κλινικού σε σχέση με οποιουσδήποτε προσωπικούς παράγοντες που θα 
μπορούσαν να σχετίζονται με τη διάγνωση του ασθενούς (π.χ. η επιδείνωση της 
κατάθλιψης ενός ατόμου που προκαλείται από τη συμβίωσή του με έναν αλ-
κοολικό σύντροφο). Οι κατηγορίες των ψυχοκοινωνικών και περιβαλλοντικών 
προβλημάτων που πρέπει να καταγράφονται στον άξονα IV παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 1-2.

Ο άξονας V παρέχει μια σφαιρική αξιολόγηση του επιπέδου της συνολικής λει-
τουργικότητας και ψυχολογικής υγείας του ασθενούς. Περιλαμβάνει διάφορους 
δείκτες κοινωνικής, ψυχολογικής και επαγγελματικής λειτουργικότητας. Αυτοί 
κωδικοποιούνται στην κλίμακα Σφαιρικής Αξιολόγησης της Λειτουργικότητας 
[Global Assessment of Functioning (GAF) scale], η οποία λαμβάνει τιμή που 
κυμαίνεται μεταξύ 0 και 100, με την τιμή 100 να αντιπροσωπεύει το βέλτιστο 
επίπεδο λειτουργικότητας. Η κλίμακα GAF συνοψίζεται στον Πίνακα 1-3. (Η 
χρήση της κλίμακας αυτής παρέχει επίσης στον κλινικό μια ένδειξη όσον αφορά 
στη γενικότερη πρόγνωση του ασθενούς, καθώς τα άτομα με υψηλότερο επίπεδο 
λειτουργικότητας έχουν κατά κανόνα καλύτερη πρόγνωση.)

Πώς να εξοικειωθεί κανείς με το σύστημα DSM n
Είναι προφανές ότι το σύστημα DSM είναι ογκώδες και περίπλοκο. Οι αρχάρι-
οι φοιτητές και ειδικευόμενοι δεν πρέπει να επιχειρήσουν να κατακτήσουν το 

Πίνακας 1-2. DSM-IV-TR Άξονας IV, ψυχοκοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα

Προβλήματα με την κύρια υποστηρικτική ομάδα
Προβλήματα που συνδέονται με το κοινωνικό περιβάλλον
Σχολικά προβλήματα
Επαγγελματικά προβλήματα
Προβλήματα στέγασης
Οικονομικά προβλήματα
Προβλήματα πρόσβασης στο σύστημα υγείας
Προβλήματα με τον νόμο
Άλλα ψυχοκοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα
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Εικόνα 3-1. Φυλογενετική εξέλιξη του προμετωπιαίου φλοιού. 
τ. αυλ. = τοξοειδής αύλακα· αυλ. π. = αύλακα του προσαγωγίου· πρ. ελ.=πρωραία έλικα· κ. πρ. 
κ. αυλ.= κατώτερο τμήμα πρόσθιας κεντρικής αύλακας· πρ. σχ. Sylv.= πρόσθιος κλάδος της 
σχισμής του Sylvius, πρ. σχ. = πρωραία σχισμή, κυρ. αυλ.= κύρια/βασική αύλακα.
Πηγή. Αναπαραγωγή από Fuster JM: The Prefrontal Cortex: Anatomy, Physiology, and Neu
ropsychology of the Frontal Lobe, 2nd edition. New York, Raven Press, 1989.  Lippincott 
Williams & Wilkins (www.lww.com). Χρήση κατόπιν αδείας.

Πίθηκος 
Squirrel

Γάτα

Πίθηκος 
Rhesus

Σκύλος

Χιμπαντζής

Άνθρωπος

τ. αυλ.

αυλ. π.

αυλ. π.
κυρ. αυλ.

πρ. ελ.

κ. πρ. κ. αυλ.

πρ. σχ. Sylv.
πρ. σχ.

πρ. σχ. Sylv.
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Η ακεραιότητα του προμετωπιαίου φλοιού μπορεί να εκτιμηθεί με τη βοή
θεια διαφόρων νευροψυχολογικών δοκιμασιών, καθώς και μέσω της νευροα
πεικόνισης. Η δοκιμασία ταξινόμησης καρτών του Wisconsin (Wisconsin Card 
Sorting Test), η δοκιμασία συνεχιζόμενης επίδοσης (Continuous Performance 
Test), η δοκιμασία της εργαζόμενης μνήμης (μνήμης εργασίας) του Sternberg 
(Sternberg Working Memory Test), ο Πύργος του Λονδίνου (Tower of London) 
αποτελούν τις πλέον έγκυρες νευροψυχολογικές δοκιμασίες του μετωπιαίου 
λοβού. Αρκετές από αυτές τις δοκιμασίες έχουν συνδυαστεί με fMRI και PET 
και έχει διαπιστωθεί ότι προκαλούν ενεργοποίηση του μετωπιαίου λοβού. Κα
θώς τα αρνητικά συμπτώματα της σχιζοφρένειας αντανακλούν διαταραχή σε 
αρκετές λειτουργίες διαμεσολαβούμενες από τον μετωπιαίο λοβό, οι ερευνητές 
έχουν προτείνει την υπόθεση ότι κάποιοι ασθενείς με σχιζοφρένεια εμφανίζουν 
πιθανώς δυσλειτουργίες του μετωπιαίου λοβού, ένα εύρημα που υποστηρίζεται 
από πληθώρα ανατομικών και λειτουργικών νευροαπεικονιστικών μελετών. 
Διαταραχές στη δομή και λειτουργία του μετωπιαίου λοβού έχουν επίσης πα
ρατηρηθεί σε αρκετές άλλες διαταραχές, όπως οι διαταραχές διάθεσης, η ιδε
οψυχαναγκαστικήκαταναγκαστική διαταραχή και οι διαταραχές αυτιστικού 
φάσματος.

Το μεταιχμιακό σύστημα
Ο όρος μεταιχμιακό είναι η απόδοση του «limbic» που σημαίνει όριο/σύνορο/
μεταίχμιο στα λατινικά. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Paul 
Broca, έναν Γάλλο νευρολόγο, για να αποδώσει τον κυκλοειδή δακτύλιο ιστού 
που φαίνεται να περιβάλλει σαν «δρεπάνι» τον προμετωπιαίο, βρεγματικό και 
ινιακό νεοφλοιό, βλέποντας τον εγκέφαλο σε μέση οβελιαία διατομή. Δεν έχει 
επιτευχθεί έως τώρα πλήρης συμφωνία όσον αφορά σε έναν σαφή ορισμό του 
μεταιχμιακού συστήματος ή των τμημάτων από τα οποία αποτελείται. Όπως 
συμβαίνει και με άλλα συστήματα του εγκεφάλου, τα όρια προσδιορίζονται 
με βάση την κυτταροαρχιτεκτονική, τις συνδέσεις ή τις εισερχόμενες νευρικές 
οδούς. Ο Walle Nauta πρότεινε αργότερα, σε μια προσπάθεια ενοποίησης της 
έννοιας του μεταιχμιακού συστήματος, ότι αυτό συγκροτείται από τις δομές που 
περιέχουν κυκλώματα που συνδέονται με τον υποθάλαμο. Τόνισε ότι οι συνδέ
σεις μεταξύ του υποθαλάμου (μέσω των μαστίων) και της αμυγδαλής, καθώς και 
του ιπποκάμπου και της έλικας του προσαγωγίου είναι αμφίδρομες. Ο υποθάλα
μος συγκεντρώνει σπλαγχνικά αισθητηριακά νευρικά σήματα από τον νωτιαίο 
μυελό και το εγκεφαλικό στέλεχος, ενώ δέχεται επίσης πληροφορίες μέσω των 
δύο κύριων συνειρμικών περιοχών του νεοφλοιού, που είναι ο προμετωπιαίος 
φλοιός και το κατώτερο τμήμα του κροταφικού συνειρμικού φλοιού.

Οι λειτουργίες του μεταιχμιακού συστήματος έχουν εξαιρετική σημασία 
για την κατανόηση των ανθρώπινων συναισθημάτων. Οι διάφορες συνδέσεις 
δείχνουν λειτουργίες σχετιζόμενες με την απαρτίωση της σπλαγχνικής αισθη
τικότητας και την αντίληψη του εξωτερικού περιβάλλοντος μέσω πολλαπλών 
αισθητικών οδών (π.χ. οπτική, σωματοαισθητική, ακουστική). Μελέτες εστι
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Εικόνα 3-2. Διασυνδέσεις των βασικών γαγγλίων
Πηγή. Αναπαραγωγή από Andreasen NC: The Broken Brain: The Biological Revolution in 
Psychiatry. New York, Harper & Row, 1984, p.105. Copyright  Nancy C. Andreasen.
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Τα βασικά γάγγλια εμπλέκονται στην εκδήλωση ψυχιατρικών διαταραχών 
λόγω της ιδιαίτερη νευροχημείας τους. Ο κερκοφόρος πυρήνας και το κέλυφος 
του φακοειδούς πυρήνα περιέχουν σε υψηλή συγκέντρωση υποδοχείς ντοπα
μίνης και κυρίως D2 υποδοχείς. Η αποτελεσματικότητα των αντιψυχωτικών 
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φαρμάκων συνδέεται στενά με την ικανότητά τους να αποκλείουν τους D2 
υποδοχείς (βλέπε ενότητα «Νευροχημικά συστήματα» στο παρόν κεφάλαιο). 
Ο κερκοφόρος πυρήνας και το κέλυφος του φακοειδούς πυρήνα αποτελούν 
πιθανώς σημαντικές περιοχές για τη δράση των αντιψυχωτικών, καθώς περι
έχουν D2 υποδοχείς σε μεγάλη πυκνότητα. 

Το σύστημα της μνήμης
Το σύστημα της μνήμης είναι ένα μείζον λειτουργικό σύστημα του εγκεφάλου 
που μπορεί να εμφανίζει δυσλειτουργία σε ορισμένους ψυχικά ασθενείς. Οι διατα
ραχές μάθησης και μνήμης αποτελούν το χαρακτηριστικό σύμπτωμα της άνοιας. 
Μολονότι οι ασθενείς με ψυχωτικές διαταραχές δεν εμφανίζουν κατά κανόνα 
σοβαρές διαταραχές μνήμης, ορισμένοι ερευνητές προτείνουν την υπόθεση ότι οι 
νευρωνικοί μηχανισμοί των παραληρητικών ιδεών και των ψευδαισθήσεων βασί
ζονται ίσως σε διαταραχή είτε της διεγερσιμότητας είτε της συνδεσιμότητας στα 
νευρικά κυκλώματα που εμπλέκονται στην κωδικοποίηση, στην ανάκληση και 
στην ερμηνεία των μνημονικών πληροφοριών. Στο πλαίσιο της ψυχαναλυτικής 
θεωρίας υποστηριζόταν για μακρό χρονικό διάστημα ότι οι διάφορες «νευρώ
σεις», όπως οι αγχώδεις διαταραχές ή η υστερία (δηλ. η σωματοποιητική διατα
ραχή), πιθανώς να αντιπροσωπεύουν το επώδυνο ερέθισμα των απωθημένων 
αναμνήσεων που δεν έχουν ψυχολογικά απαρτιωθεί. Η διαδικασία της ψυχοθερα
πείας περιλαμβάνει τη διεργασία της μάθησης, η οποία με τη σειρά της βασίζεται 
στη μνήμη. Οι ασθενείς που ολοκληρώνουν επιτυχώς έναν κύκλο ψυχοθεραπείας 
έχουν μάθει νέους τρόπους κατανόησης και νοηματοδότησης των εμπειριών του 
παρελθόντος τους και νέους τρόπους συσχέτισης με τους άλλους.

Εικόνα 3-3. Τα βασικά γάγγλια όπως απεικονίζονται με τη μαγνητική τομογραφία.
Οι πολλαπλές απεικονιστικές λήψεις τριών διατομών του εγκεφάλου, που επιτυγχάνεται με τη 
βοήθεια ειδικού λογισμικού για την ανάλυση εικόνων (BRAINS ή Brain Research: Analysis of 
Images, Networks, and Systems), μας επιτρέπει να δούμε δομές με πολύπλοκο σχήμα όπως ο 
κερκοφόρος πυρήνας από τρεις διαφορετικές οπτικές γωνίες, προάγοντας έτσι την ικανότητά 
μας να κατανοήσουμε τη δομή του εγκεφάλου σε τρισδιάστατο επίπεδο.
Πηγή. Copyright  Nancy C. Andreasen.
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την αφασία Wernicke, με τη διαφορά ότι η ικανότητα κατανόησης του λόγου 
παραμένει άθικτη. Οι ακουστικές ψευδαισθήσεις (το να ακούει κάποιος «φω
νές») αποτελούν παθολογική αισθητηριακή αντίληψη λόγου, με την έννοια 
ότι το άτομο αντιλαμβάνεται (ακούει) ομιλία, ενώ κανείς δεν είναι παρών. Οι 
αιτίες για αυτές τις διαταραχές και παρεκκλίσεις στη λειτουργία του λόγου στην 
ψύχωση (καθώς και σε πολλές από τις άνοιες) δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. 
Είναι πιθανόν να αντανακλούν συγκεκριμένες διαταραχές σε εξειδικευμένες 
περιοχές του εγκεφάλου που εμπλέκονται στη λειτουργία του λόγου, αλλά 
το πιθανότερο είναι ότι αντιπροσωπεύουν μια διαταραχή της απαρτίωσης σε 
κάποιο υψηλότερο επίπεδο.

Το σύστημα της προσοχής
Η προσοχή είναι η γνωστική διεργασία μέσω της οποίας ο εγκέφαλος αναγνω
ρίζει τα ερεθίσματα εντάσσοντάς τα σε ένα χωροχρονικό πλαίσιο και επιλέγει 
τι είναι σχετικό τόσο ως προς τα εισερχόμενα (κεντρομόλα) όσο και ως προς 
τις εξερχόμενες (φυγόκεντρες) απαντήσεις. Καταιγιζόμαστε συνεχώς από αι
σθητηριακές πληροφορίες όλων των τύπων, καθώς και από πληροφορίες που 
προέρχονται από παράλληλες εσωτερικές εγκεφαλικές διεργασίες. Ένα άτομο 
που οδηγεί ένα αυτοκίνητο σε έναν πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο δέχεται 
πληροφορίες για τα υπόλοιπα αυτοκίνητα, τον δρόμο και τον περιβάλλοντα 
χώρο μέσω του οπτικού συστήματος και ακουστικές πληροφορίες από τη μηχα
νή του αυτοκινήτου ή τον ήχο των άλλων οχημάτων καθώς τον προσπερνούν· 

Κροταφικός λοβός

Εικόνα 3-4. Διασυνδέσεις του συστήματος γλώσσας και λόγου.
Πηγή. Andreasen 2001. Copyright  1984 Nancy C. Andreasen.

Μετωπιαίος 
λοβός

Κάτω 
άκρα

Άνω 
άκρα
Πρόσωπο

Βρεγματικός 
λοβός

Περιοχή 
του Broca

Υποχείλιος 
έλικα

Γωνιώδης 
έλικα

Ακου
στικός 
φλοιός

Περιοχή του 
Wernicke

Ινιακός λοβός

Οπτική 
περιοχή
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δέχεται επίσης απτικές πληροφορίες από την επαφή των χεριών του με το τιμόνι 
του αυτοκινήτου και του ποδιού του με το «γκάζι», καθώς και πληροφορίες 
από τις υπόλοιπες σωματικές αισθήσεις που βιώνει το υπόλοιπο σώμα καθώς το 
αυτοκίνητο κινείται σταθερά επάνω στον δρόμο ή αναπηδά ή ταλαντεύεται. Το 
άτομο είναι πιθανόν επίσης να μιλά στο κινητό τηλέφωνο, να ακούει μουσική ή 
να σκέφτεται μια πρόσφατη συζήτηση. Η προσοχή είναι η γνωστική διεργασία 
που επιτρέπει στο άτομο να αγνοεί τα άσχετα ερεθίσματα (π.χ. να αγνοεί το 
μεγαλύτερο μέρος του τοπίου), να λαμβάνει υπ’ όψιν τα σημαντικά ερεθίσματα 
(π.χ. ότι ο οδηγός στο προπορευόμενο όχημα πατάει φρένο και επιβραδύνει 
ξαφνικά) και να μετατοπίζει την εστίαση της προσοχής από το ένα ερέθισμα 
στο άλλο (π.χ. από τις σκέψεις σε σχέση με την πρόσφατη συζήτηση, στην οδική 
κυκλοφορία). Αν στερούμασταν αυτής της ικανότητας, θα κατακλυζόμασταν 
από τα ερεθίσματα. Η προσοχή παρομοιάζεται κάποιες φορές με έναν φωτεινό 
προβολέα τον οποίο χρησιμοποιεί ο εγκέφαλος προκειμένου να τονίσει ό,τι είναι 
σημαντικό. 

Η προσοχή διαμεσολαβείται από πολλαπλά συστήματα του εγκεφάλου. Η 
εισαγωγή πληροφοριών στον εγκέφαλο εξασφαλίζεται κατ’ αρχάς από τον δι
κτυωτό σχηματισμό, που βρίσκεται στο στέλεχος. Κυκλώματα της μέσης γραμ
μής μεταφέρουν τις εισερχόμενες πληροφορίες μέσω του θαλάμου, ο οποίος 
διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο ως «πύλη ελέγχου» ή «φίλτρο». Πολλές 
άλλες περιοχές του εγκεφάλου παίζουν επίσης μείζονα ρόλο στην προσοχή, 
όπως η έλικα του προσαγωγίου, ο υποθάλαμος, ο ιππόκαμπος και η αμυγδαλή, 
αλλά και ο προμετωπιαίος, ο κροταφικός, ο βρεγματικός και ο ινιακός λοβός. 
Νευροαπεικονιστικές μελέτες τόσο με fMRI όσο και με PET έχουν δείξει ότι η 
έλικα του προσαγωγίου εμφανίζει αυξημένη ενεργοποίηση κατά τη διάρκεια 
δραστηριοτήτων που απαιτούν υψηλή απόδοση της προσοχής, όπως σε αντι
κρουόμενα ή παρεμβαλλόμενα ερεθίσματα. Η προσοχή διαταράσσεται σε πολ
λές ψυχικές παθήσεις, από τη σχιζοφρένεια μέχρι τη διαταραχή ελλειμματικής 
προσοχής/υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) και τις διαταραχές διάθεσης.

Το σύστημα ανταμοιβής
Όπως έχει υπογραμμιστεί από τη συμπεριφορική σχολή εδώ και αρκετά χρόνια, 
οι άνθρωποι κινητοποιούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη θετική ενίσχυση. 
Με μια απλούστερη διατύπωση, οι άνθρωποι έχουν την τάση να αναζητούν 
την ευχαρίστηση και να αποφεύγουν τον πόνο. Επομένως, δεν προκαλεί έκ
πληξη το ότι ο εγκέφαλος διαθέτει, επίσης, ένα σύστημα ανταμοιβής – ένα 
δίκτυο που εξυπηρετεί τη βίωση της ευχαρίστησης. Στα βασικά συστατικά 
μέρη του περιλαμβάνονται η περιοχή της κοιλιακής καλύπτρας, ο επικλινής 
πυρήνας, ο προμετωπιαίος φλοιός (ιδιαιτέρως το πρόσθιο τμήμα της έλικας 
του προσαγωγίου και το κοιλιακό τμήμα του μετωπιαίου φλοιού), η αμυγδαλή 
και ο ιππόκαμπος.

Το σύστημα ανταμοιβής εμπλέκεται σε πολλές ψυχιατρικές διαταραχές. 
Υποστηρίζεται συχνά ότι η κατάχρηση ουσιών αναπτύσσεται όταν η έκθεση 
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συμπεριφορά. Η σεροτονίνη πιθανώς εμπλέκεται και στη σχιζοφρένεια και σε 
άλλες ψυχωτικές διαταραχές, καθώς έχει βρεθεί ότι η κλοζαπίνη και τα νεό
τερα δεύτερης γενιάς αντιψυχωτικά φάρμακα (π.χ. ολανζαπίνη) επιδρούν στο 
σεροτονινεργικό σύστημα. Όπως υποδεικνύεται από τα παραδείγματα αυτά, 
ένας νευροδιαβιβαστής δεν εμπλέκεται στην παθοφυσιολογία μίας και μόνης 
ψυχικής πάθησης αλλά και, αντιστρόφως, μια ψυχική πάθηση δεν συνδέεται 
με δυσλειτουργία ενός και μόνο νευροδιαβιβαστικού συστήματος.

Το σύστημα της ακετυλοχολίνης (χολινεργικό σύστημα)
Όπως η ντοπαμίνη, έτσι και η ακετυλοχολίνη εμφανίζει μια σχετικά πιο εξειδι
κευμένη εντόπιση στον ανθρώπινο εγκέφαλο, όπως φαίνεται σχηματικά στην 
Εικόνα 39. Τα κυτταρικά σώματα της κύριας ομάδας χολινεργικών νευρώ
νων εντοπίζονται στον βασικό πυρήνα του Meynert, ο οποίος βρίσκεται στις 
κοιλιακές και μέσες περιοχές της ωχράς σφαίρας. Οι νευρώνες προβάλλουν 
από τον πυρήνα του Meynert διάχυτα στον φλοιό. Η δεύτερη ομάδα χολινερ
γικών προβολών ξεκινά από τη διαγώνια ζώνη του Broca και τον πυρήνα του 
διαφανούς διαφράγματος και προβάλλει στον ιππόκαμπο και την έλικα του 

Εικόνα 3-8. Το σύστημα της σεροτονίνης.
Πηγή. Andreasen 2001. Copyright  1984 Nancy C. Andreasen.

Μετωπιαίος 
λοβός

Βρεγματικός 
λοβός

Ινιακός 
λοβός

Υπομέλας 
τόπος

Νωτιαίος 
μυελός

Παρεγκεφαλίδα

Κροταφικός 
λοβός

Υποθάλαμος
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προσαγωγίου. Μια τρίτη ομάδα χολινεργικών νευρώνων αποτελούν τοπικά 
νευρωνικά κυκλώματα των βασικών γαγγλίων.

Το σύστημα της ακετυλοχολίνης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κω
δικοποίηση των μνημονικών πληροφοριών, αν και οι ακριβείς μηχανισμοί με 
τους οποίους αυτό επιτυγχάνεται δεν έχουν αποσαφηνιστεί έως σήμερα. Οι 
ασθενείς με νόσο Alzheimer εμφανίζουν απώλεια των χολινεργικών προβολών 
τόσο προς τον φλοιό όσο και προς τον ιππόκαμπο, ενώ ο αποκλεισμός των 
μουσκαρινικών υποδοχέων (υποδοχέων ακετυλοχολίνης) προκαλεί διαταραχές 
της μνήμης. Η ντοπαμίνη και η ακετυλοχολίνη εμφανίζουν υψηλές συγκεντρώ
σεις και αυξημένη δραστηριότητα στα βασικά γάγγλια, ενώ τα φάρμακα που 
χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των εξωπυραμιδικών ανεπιθύμητων 
ενεργειών των αντιψυχωτικών φαρμάκων είναι στην ουσία χολινεργικοί αγω
νιστές. Αυτά υποδηλώνουν μια πιθανή αμφίδρομη και αλληλοαντιρροπιστική 
σχέση μεταξύ της ντοπαμίνης και της ακετυλοχολίνης όσον αφορά στη ρύθμιση 
της κινητικής δραστηριότητας και πιθανώς και της ψύχωσης. Φάρμακα που 
αποτελούν χολινεργικούς αγωνιστές είναι δυνατόν να προκαλέσουν έκπτωση 
των γνωστικών λειτουργιών όπως η μάθηση και η μνήμη στα άτομα στα οποία 
χορηγούνται. 

Το σύστημα του γ-αμινοβουτυρικού οξέος 
(GABAεργικό σύστημα)
Το γαμινοβουτυρικό οξύ (GABA) είναι ένας νευροδιαβιβαστής με χημική 
δομή αμινοξέος, όπως και το γλουταμινικό οξύ. Αυτά τα δύο βασικά αμινοξέα 
νευροδιαβιβαστές εξυπηρετούν συμπληρωματικές λειτουργίες, με το GABA 
να επιτελεί ανασταλτική και το γλουταμινικό οξύ διεγερτική δράση.

Οι νευρώνες του συστήματος του γαμινοβουτυρικού οξέος (GABAεργικοί) 
συνιστούν ένα μείγμα τοπικών κυκλωμάτων και συστημάτων που αφορούν σε 
επιμηκέστερες (μακρές) νευρικές οδούς. Στο επίπεδο του εγκεφαλικού φλοι
ού και του μεταιχμιακού συστήματος, οι GABAεργικοί νευρώνες αποτελούν 
πρωτίστως ένα τοπικό κύκλωμα. Τα κυτταρικά σώματα των GABAεργικών 
νευρώνων στον κερκοφόρο πυρήνα και στο κέλυφος του φακοειδούς πυρήνα 
προβάλλουν προς την ωχρά σφαίρα και τη μέλαινα ουσία, συγκροτώντας σχε
τικά μακρές νευρικές οδούς, ενώ μακρείς GABAεργικοί νευρώνες υπάρχουν, 
επίσης, και στην παρεγκεφαλίδα.

Το σύστημα του γαμινοβουτυρικού οξέος έχει μεγάλη σημασία στην κα
τανόηση της νευροχημείας των ψυχικών παθήσεων. Πολλά από τα αγχολυτι
κά φάρμακα (π.χ. η διαζεπάμη) δρουν ως αγωνιστές του γαμινοβουτυρικού 
οξέος, αυξάνοντας τον ανασταλτικό τόνο εντός του ΚΝΣ. Η απώλεια των 
GABAεργικών νευρώνων που συνδέουν τον κερκοφόρο πυρήνα με την ωχρά 
σφαίρα αίρει τον ανασταλτικό έλεγχο προς αυτήν, με αποτέλεσμα την ανε
ξέλεγκτη λειτουργία της και την εκδήλωση χορειακόμορφων κινήσεων, όπως 
αυτές που χαρακτηρίζουν τη νόσο του Huntington.
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Πίνακας 5-2. Συχνότητα διαφόρων συμπτωμάτων σε 111 ασθενείς με σχιζοφρένεια

Αρνητικά συμπτώματα % Θετικά συμπτώματα %

Συναισθηματική επιπέδωση Ψευδαισθήσεις
Αμετάβλητη έκφραση προσώπου
Μείωση αυθόρμητων κινήσεων
Απώλεια εκφραστικών κινήσεων
Πτωχή βλεμματική επαφή
Έλλειψη συναισθηματικής 

απαντητικότητας
Απρόσφορο συναίσθημα
Απώλεια διακυμάνσεων της φωνής

96
66
81
71
64
63
73

Ακουστικές
Φωνές που σχολιάζουν
Φωνές που συνομιλούν
Σωματικές – απτικές
Οσφρητικές
Οπτικές

75
58
57
20
6
49

Παραληρητικές ιδέες
Δίωξης
Ζηλοτυπίας
Ενοχής, εξαμάρτισης
Μεγαλείου
Θρησκευτικού περιεχομένου
Σωματικού περιεχομένου
Αναφοράς/συσχέτισης
Έξωθεν ελέγχου
Ανάγνωσης σκέψης
Εκπομπής σκέψης
Προσθήκης/τοποθέτησης σκέψης
Υφαρπαγής/υποκλοπής σκέψης

81
4
26
39
31
28
49
46
48
23
31
27

Αλογία
Πενία λόγου
Πενία περιεχομένου του λόγου
Ανακοπή σκέψης
Παρατεταμένος λανθάνων χρόνος 

απάντησης

53
51
23
31

Αβουλία–απάθεια
Παραμέληση αυτοφροντίδας και 

υγιεινής
Ασυνέπεια στην εργασία ή στο σχολείο
Σωματική αεργία

87

95
82

Ανηδονία–έλλειψη κοινωνικότητας Αλλόκοτη συμπεριφορά
Ελάχιστα ενδιαφέροντα/δραστηριότητες
Μειωμένο σεξουαλικό ενδιαφέρον/

δραστηριότητα
Μειωμένη ικανότητα βίωσης 

οικειότητας/εγγύτητας
Λιγοστές σχέσεις με φίλους/

συνομηλίκους

95
69
84
96

Ενδυμασία, εμφάνιση
Κοινωνική, σεξουαλική συμπεριφορά
Επιθετικότητα - διέγερση
Επαναλαμβανόμενη-στερεοτυπική

20
33
27
28

Διαταραχή της οργάνωσης της σκέψης
Εκτροχιασμός
Κατ’ εφαπτομένη λόγος
Ασυναρτησία
Παραλογισμός
Περιστασιακή λεπτολογία
Πίεση λόγου
Εύκολα διασπώμενος λόγος
Ηχητικός συνειρμός

45
50
23
23
35
24
23
3

Προσοχή
Κοινωνική αδιαφορία
Αδιαφορία κατά τις διαγνωστικές 

δοκιμασίες

78
64

Πηγή. Προσαρμοσμένο από Andreasen 1987.

και κοινωνικά αμήχανη ή αδέξια, αλλά είχε ένα ακόρεστο ενδιαφέρον για το 
διάβασμα και ήταν υπόδειγμα μαθήτριας. Έδειχνε ελάχιστο ενδιαφέρον για τα 
αγόρια, δεν είχε βγει ποτέ ραντεβού και μετά την αποφοίτησή της από το γυ-
μνάσιο έμεινε σε μια γυναικεία μονή για πολύ μικρό χρονικό διάστημα μέχρι την 
είσοδό της στο κολέγιο. Πήρε, τελικά, το πτυχίο παιδαγωγικής αποφοιτώντας 
από το κολλέγιο, αλλά συνέχισε να ζει με τη μητέρα της.
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Νοσηλεύθηκε για πρώτη φορά στην ηλικία των 25 ετών, μετά την ανάπτυξη 
της πεποίθησης ότι οι γείτονές της την παρενοχλούσαν. Για τα επόμενα 20 χρόνια, 
πίστευε ότι ήταν το επίκεντρο μιας κυβερνητικής πλεκτάνης που αποσκοπούσε 
να της αλλάξει την ταυτότητα. Το FBI, το δικαστικό σύστημα, η Ρωμαιοκαθολική 
εκκλησία, το προσωπικό του νοσοκομείου και, προφανώς, οι περισσότεροι από 
τους γείτονές της εμπλέκονταν σε αυτή τη δολοπλοκία. Πίστευε ότι οι γείτονές 
της είχαν στρατολογηθεί για να την κατασκοπεύουν, να την παρενοχλούν και, 
γενικά, να την κάνουν δυστυχισμένη. Συχνά κρυφάκουγε τις συνομιλίες τους, 
καθώς εκείνοι μηχανορραφούσαν για να της επιτεθούν ή να τη βιάσουν. Σε ηλι-
κία 49 ετών, είχε νοσηλευθεί ξανά αφότου ο σπιτονοικοκύρης της ανακάλυψε 
ότι ήταν εκείνη που χτυπούσε με μια σκούπα την οροφή και τους τοίχους του 
διαμερίσματός της ουρλιάζοντας, σε μια προσπάθεια να σταματήσει την παρε-
νόχληση που θεωρούσε ότι υφίσταται από τους γείτονές της.

Κατά την εν λόγω εισαγωγή της, η Jane ανέφερε ότι απλώς απαντούσε στην 
ταλαιπωρία που της προκαλούσαν ο σπιτονοικοκύρης και οι γείτονές της με το 
να την «στοχεύουν και να την ελέγχουν» με ηλεκτρονικές ακτίνες, όπως «αλλάζει 
κανείς σταθμούς στην τηλεόραση με ένα τηλεχειριστήριο». Πίστευε ότι ηλεκτρο-
μαγνητικά κύματα χρησιμοποιούνταν για να ελέγχουν τις πράξεις και τις σκέψεις 
της και περιέγραφε μια αλλόκοτη αίσθηση ηλεκτρισμού που μετακινούνταν σε 
όλο της το σώμα, όταν ο σπιτονοικοκύρης της βρισκόταν κοντά της.

Η Jane συνεργάστηκε καλά με τη θεραπευτική ομάδα και δεν εμφάνιζε στοι-
χεία καταθλιπτικής διάθεσης. Ωστόσο, ήταν σαφώς αναστατωμένη από την 
εισαγωγή της στο νοσοκομείο, την οποία θεωρούσε μη αναγκαία. Εμφάνιζε αξιο-
σημείωτη περιστασιακή λεπτολογία, αλλά μιλούσε με καθαρή και δυνατή φωνή, 
κάτι που θα περίμενε κανείς από κάποιον με πολύχρονη εμπειρία διδασκαλίας. 
Μετά από έναν μήνα θεραπείας με αντιψυχωτικά, η Jane δεν είχε εγκαταλείψει 
το παραλήρημά της, αλλά φαινόταν να ανησυχεί λιγότερο για την υποτιθέμενη 
παρενόχληση. Εξαιτίας της έλλειψης εναισθησίας και του ιστορικού ανεπαρκούς 
συμμόρφωσης στη φαρμακευτική αγωγή, της χορηγήθηκε ένα μακράς δράσης 
αντιψυχωτικό ενδομυϊκώς πριν από την έξοδό της από το νοσοκομείο.

Η διάσταση της αποδιοργάνωσης

Η διάσταση της αποδιοργάνωσης περιλαμβάνει τον αποδιοργανωμένο λόγο, 
την αποδιοργανωμένη ή αλλόκοτη συμπεριφορά και το απρόσφορο συναί-
σθημα.

Ο αποδιοργανωμένος λόγος, που αντανακλά τη διαταραχή της σκέψης, 
θεωρείτο από τον Eugen Bleuler, έναν Ελβετό ψυχίατρο ο οποίος εισήγαγε τον 
όρο σχιζοφρένεια, ως το πιο σημαντικό σύμπτωμα, για να τονίσει τη σημασία 
του κατακερματισμού της σκέψης. Έχουν αναπτυχθεί συγκεκριμένοι ορισμοί για 
τις διάφορες μορφές των διαταραχών της σκέψης οι οποίοι αφορούν σε αντι-
κειμενικές όψεις του λόγου και της επικοινωνίας (που αποτελούν εμπειρικούς 
δείκτες της «σκέψης»), όπως ο εκτροχιασμός (χάλαση των συνειρμών), η πενία 
λόγου, η πενία του περιεχομένου του λόγου και η περιστασιακή λεπτολογία. 
Όλες αυτές οι διαταραχές εμφανίζονται συχνά τόσο στη σχιζοφρένεια όσο και 
στις διαταραχές της διάθεσης. Οι ασθενείς με μανία εμφανίζουν συχνά διατα-
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προσφέρει πολλά στον ασθενή, όπως την τόνωση της αυτοεκτίμησής του, ένα 
πρόσθετο εισόδημα και μια κοινωνική διέξοδο. Με τη βοήθεια των σύγχρονων 
θεραπειών, κάποιοι ασθενείς μπορούν πλέον να επιτύχουν μια σταθερή αμει-
βόμενη εργασία που προάγει την πλήρη ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία.

Σημεία-κλειδιά που πρέπει να θυμόμαστε για τη σχιζοφρένεια

1. Τα ψυχωτικά συμπτώματα απαιτούν επιθετική αντιμετώπιση με φαρμακευτική 
αγωγή.

Τόσο τα υψηλής ισχύος κλασικά (τυπικά) αντιψυχωτικά όσο και τα δεύτερης •	
γενιάς (άτυπα) αντιψυχωτικά θεωρούνται ως πρώτης επιλογής θεραπεία καθώς 
είναι αποτελεσματικά και καλώς ανεκτά.
Η χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής ενδομυϊκώς είναι χρήσιμη σε μη •	
συμμορφούμενους στη θεραπεία ασθενείς ή σε ασθενείς που προτιμούν την 
ευκολία της μηνιαίας ή δύοφοές τον μήνα ένεσης.

2. Ο ιατρός πρέπει να εμπλέξει τον ασθενή με μια σχέση ενσυναίσθησης.
Η αποστολή αυτή μπορεί ενίοτε να αποτελεί μια πρόκληση διότι κάποιοι ασθενείς •	
δεν εκφράζουν καθόλου συναισθήματα, είναι απόμακροι ή αποσυρμένοι.
Ο ιατρός πρέπει να είναι πρακτικός και να βοηθά τον ασθενή όσον αφορά σε •	
προβλήματα που τον απασχολούν, όπως η εύρεση κατάλληλης κατοικίας. 

3. Ο ιατρός πρέπει να βοηθήσει τον ασθενή να βρει ένα σταθερό καθημερινό 
πρόγραμμα (ρουτίνα) το οποίο μπορεί να διαχειριστεί, να βελτιώσει την 
κοινωνικότητά του και να μειώσει την ανία του.

Προγράμματα ημερήσιας νοσηλείας ή ημερήσιας φροντίδας είναι διαθέσιμα σε •	
πολλές περιοχές.
Τα προστατευόμενα διαμερίσματα που παρέχουν απλές, επαναλαμβανόμενες •	
δραστηριότητες μπορεί να είναι χρήσιμα.

4. Ο ιατρός πρέπει να αναπτύξει μια στενή σχέση συνεργασίας με τις τοπικές 
κοινοτικές υπηρεσίες.

Οι ασθενείς είναι συνήθως φτωχοί και ανήμποροι. Η εξασφάλιση στέγης και •	
τροφής απαιτεί τη συνεργασία με έναν κοινωνικό λειτουργό.
Ο ιατρός πρέπει να βοηθήσει τον ασθενή να αξιοποιήσει τα δικαιώματα που •	
προκύπτουν από την αναπηρία του.

5. Η οικογενειακή θεραπεία είναι σημαντική για τον ασθενή που ζει στο σπίτι του ή που 
διατηρεί ακόμη στενούς οικογενειακούς δεσμούς.

Πολλοί οικογενειακοί δεσμοί του ασθενούς θα έχουν διαρραγεί εξαιτίας της •	
πάθησής του.
Οι οικογένειες ζητούν απεγνωσμένα εκπαίδευση σχετικά με τη σχιζοφρένεια.•	
Ο ιατρός πρέπει να βοηθήσει τα μέλη της οικογένειας να ενταχθούν σε μια •	
ομάδα υποστήριξης, παραπέμποντάς τα στους κατά τόπους φορείς [π.χ. η 
Εθνική Συμμαχία για την Ψυχική Πάθηση (National Alliance on Mental Illness, 
NAMI) στις Η.Π.Α.].*

* Σ.τ.Ε.: Στην Ελλάδα έχει ιδρυθεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οργανώσεων για την 
Ψυχική Υγεία με τοπικούς συλλόγους σε πολλές πόλεις της χώρας.
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Παραληρητική διαταραχή n
Η παραληρητική διαταραχή είναι μια σημαντική αλλά σχετικά σπάνια ψυχωτι-
κή διαταραχή. Χαρακτηρίζεται από την παρουσία καλά οργανωμένων (συστη-
ματοποιημένων), μη αλλόκοτων παραληρητικών ιδεών, που συνοδεύονται από 
συναίσθημα σύντονο προς αυτές, και αναπτύσσονται στο έδαφος μιας σχετικά 
καλά συγκροτημένης προσωπικότητας. Προκειμένου να τεθεί η διάγνωση της 
παραληρητικής διαταραχής, απαιτείται οι παραληρητικές ιδέες να διαρκούν 
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 1 μήνα, η συμπεριφορά να μην είναι περίερ-
γη ή αλλόκοτη, με εξαίρεση τις ίδιες τις παραληρητικές ιδέες ή τις επιπτώσεις 
τους και να απουσιάζουν συμπτώματα ενεργού φάσης, όπως αυτά που μπορεί 
να εμφανιστούν στη σχιζοφρένεια (ψευδαισθήσεις, αποδιοργανωμένος λόγος). 
Τέλος, απαιτείται η διαταραχή να μην οφείλεται σε υποκείμενη διαταραχή της 
διάθεσης, σε ουσίες ή σε κάποια γενική παθολογική κατάσταση (βλέπε Πίνακα 
5-8 για τα διαγνωστικά κριτήρια της παραληρητικής διαταραχής).

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της παραληρητικής διαταραχής είναι η παρου-
σία καλά οργανωμένων (συστηματοποιημένων), περιγεγραμμένων και μη αλλό-
κοτων παραληρητικών ιδεών. Μη αλλόκοτες παραληρητικές ιδέες θεωρούνται 
αυτές που, μολονότι θεωρητικά μπορεί να συμβαίνουν, στην πραγματικότητα 
αυτό είναι απίθανο. (Ένα παράδειγμα μιας τέτοιας απίθανης παραληρητικής 
ιδέας είναι η πεποίθηση του ατόμου ότι ελέγχεται από πράσινους Αρειανούς.) 
Ο όρος συστηματοποιημένες υποδηλώνει ότι η παραληρητική ιδέα και οι επι-
πτώσεις της εμπίπτουν σε ένα σύνθετο σχέδιο που τις εξηγεί και το οποίο φαί-
νεται απολύτως λογικό στον ασθενή. Ο όρος περιγεγραμμένες υποδηλώνει ότι 
με εξαίρεση τις παραληρητικές ιδέες και τις επιπτώσεις τους, η συμπεριφορά 
του ασθενούς είναι εν γένει φυσιολογική ή, τουλάχιστον, δεν είναι εμφανώς 
παράξενη ή αλλόκοτη.

Επιδημιολογία, αιτιολογία και πορεία
Η παραληρητική διαταραχή είναι σχετικά σπάνια και ο επιπολασμός της εκτι-
μάται μεταξύ 24 έως 30 ανά 100.000 άτομα. Θεωρείται μια διαταραχή της 
μέσης και όψιμης ενήλικης ζωής και πλήττει περισσότερο τις γυναίκες παρά 
τους άνδρες. Οι περισσότεροι ασθενείς με παραληρητική διαταραχή είναι έγ-
γαμοι, αλλά συνήθως χαμηλής εκπαίδευσης και προέρχονται από χαμηλότερα 
οικονομικά στρώματα. 

Η αιτία της παραληρητικής διαταραχής δεν είναι γνωστή. Παρανοειδή χα-
ρακτηριστικά προσωπικότητας (π.χ. καχυποψία, ζηλοτυπία) έχουν βρεθεί σε 
συγγενείς πασχόντων από παραληρητική διαταραχή, υποστηρίζοντας ότι η 
διαταραχή πιθανόν να έχει γενετική βάση.

Οι ψυχοπιεστικές καταστάσεις θεωρούνται επί μακρόν υπεύθυνες για την 
πρόκληση παραληρητικής διαταραχής. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι που με-
τανάστευαν από μια χώρα σε μια άλλη θεωρούνταν ότι βρίσκονταν σε μεγα-
λύτερο κίνδυνο ανάπτυξης διωκτικού τύπου παραληρητικών ιδεών («ψύχωση 
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Σημεία-κλειδιά που πρέπει να θυμόμαστε για την κατάθλιψη (συνέχεια)

Για τους περισσότερους ασθενείς θα απαιτηθεί θεραπεία συντήρησης τουλάχιστον •	
για 16–20 εβδομάδες μετά το αρχικό επεισόδιο και κατόπιν πρέπει να επιχειρηθεί 
η μείωση ή η διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής. Αν τα συμπτώματα 
επανεμφανιστούν, η φαρμακευτική αγωγή πρέπει να επαναχορηγηθεί και να 
αξιολογηθεί η αναγκαιότητα μακροχρόνιας φαρμακευτικής θεραπείας.

3. Ο ιατρός πρέπει να διερευνήσει αν υπάρχουν ψυχοκοινωνικοί ψυχοπιεστικοί 
παράγοντες που συμβάλλουν στην καταθλιπτική διάθεση και να συμβουλέυσει τον 
ασθενή προτείνοντας τρόπους διαχείρισης των παραγόντων αυτών.

4. Οι ασθενείς με κατάθλιψη τείνουν να θεωρούν τον εαυτό τους υπεύθυνο για το ότι 
πάσχουν από κατάθλιψη. Ο ιατρός πρέπει να τους βοηθήσει να αποβάλουν αρνητικές 
ή αυτοϋποτιμητικές απόψεις-σκέψεις, μέσω της γνωστικής-συμπεριφορικής θεραπείας 
ή άλλων ψυχοθεραπευτικών τεχνικών.

Θεραπεία της μανίας
Το λίθιο, το βαλπροϊκό και η καρβαμαζεπίνη έχουν εγκριθεί από τον FDA για 
τη θεραπεία οξείας φάσης της μανίας, ενώ η λαμοτρυγίνη έχει λάβει έγκριση 
για τη θεραπεία συντήρησης της διπολικής διαταραχής. Αρκετά άλλα αντι-
σπασμωδικά φάρμακα (όπως η γκαμπαμπεντίνη και η τοπιραμάτη) έχουν 
χρησιμοποιηθεί στη θεραπεία της διπολικής διαταραχής, με αντικρουόμενα 
ωστόσο αποτελέσματα. Επιπροσθέτως, όλα τα δεύτερης γενιάς αντιψυχωτικά, 
με εξαίρεση την κλοζαπίνη, είναι εγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της οξείας 
μανίας, ενώ αρκετά έχουν λάβει έγκριση και για τη θεραπεία συντήρησης της 
διπολικής διαταραχής ή ως ενισχυτική θεραπεία του λιθίου ή του βαλπροϊκού. 
Οι οδηγίες ορθολογικής χρήσης των φαρμάκων αυτών και οι δοσολογίες τους 
περιγράφονται στο Κεφάλαιο 20. 

Η ηλεκτροσπασμοθεραπεία είναι πολύ αποτελεσματική στην αντιμετώπιση 
της μανίας, όταν ο ασθενής δεν ανταποκριθεί στη φαρμακευτική αγωγή.

Σημεία-κλειδιά που πρέπει να θυμόμαστε για τη μανία

1. Πρέπει να εφαρμόζονται «επιθετικές» βιολογικές θεραπείες για την αντιμετώπιση 
της μανίας το ταχύτερο δυνατόν.

2. Ο ασθενής πρέπει να παρακολουθείται στενά καθώς υποχωρεί η μανία, προκειμένου 
να διαπιστωθεί αν επακολουθεί η εκδήλωση κατάθλιψης.

3. Μετά από ένα μανιακό επεισόδιο, οι ασθενείς πρέπει να λαμβάνουν θεραπεία 
συντήρησης. Κατά κανόνα, θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν σταθεροποιητές 
της διάθεσης για αρκετά χρόνια, ίσως και για το υπόλοιπο της ζωής τους, για την 
πρόληψη των υποτροπών. 

4. Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται για την ανάγκη επαρκούς ύπνου και να 
υιοθετούν ειδικά μέτρα υγιεινής του ύπνου (περιγράφονται στο Κεφάλαιο 17). 

5. Ακόμη και όταν η κλινική εικόνα των ασθενών είναι σταθερή, πρέπει να 
παρακολουθούνται τακτικά προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση στη 
φαρμακευτική θεραπεία και να παρακολουθούνται τα επίπεδα των φαρμάκων στο 
αίμα (όπου αυτό είναι εφικτό).
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Σημεία-κλειδιά που πρέπει να θυμόμαστε για τη μανία (συνέχεια)

6. Τα μανιακά επεισόδια μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές προσωπικές, κοινωνικές και 
οικονομικές συνέπειες. Οι ασθενείς θα χρειαστούν συνήθως βασική υποστηρικτική 
θεραπεία προκειμένου να βοηθηθούν στη διαχείριση των συνεπειών αυτών και στη 
διατήρηση της αυτοεκτίμησής τους. 

7. Στα μέλη της οικογένειας πρέπει να παρέχεται τόσο ψυχολογική υποστήριξη, με 
τη μορφή που τη χρειάζονται, όσο και εκπαιδευτικό υλικό που θα τους βοηθήσει 
να κατανοήσουν τη διαταραχή, τα συμπτώματά της και την ανάγκη συνεχούς 
θεραπείας.

8. Οι ασθενείς με διπολική διαταραχή αναγνωρίζουν συχνά την «καλή όψη» της 
πάθησής τους, τη σύνδεσή της δηλαδή με τη δημιουργικότητα και τις υψηλές 
επιδόσεις.

Άλλες θεραπείες
Η βίωση ενός επεισοδίου διαταραχής της διάθεσης είναι συχνά ένα σημαντικό 
πλήγμα για την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση του ατόμου. Συνεπώς, οι 
περισσότεροι ασθενείς θα χρειαστούν κάποια υποστηρικτική θεραπεία, πα-
ράλληλα με τη φαρμακευτική αγωγή. Κατά την οξεία φάση του επεισοδίου, ο 
ιατρός αφήνει κατά κανόνα το «καταθλιπτικό τραύμα να επουλωθεί». Καθώς 
αναρρώνει ο ασθενής, ο ιατρός μπορεί να ξεκινήσει να διερευνά τους διάφο-
ρους κοινωνικούς ή ψυχολογικούς παράγοντες που ενδέχεται να προκαλούν 
δυσφορία στον ασθενή ή να έχουν επιδεινωθεί εξαιτίας της κατάθλιψης. Η 
εργασία, η σχολική επίδοση και οι διαπροσωπικές σχέσεις συχνά παραβλά-
πτονται σημαντικά από μια διαταραχή της διάθεσης. Είναι σημαντικό να 
βοηθήσουμε τους ασθενείς να αξιολογήσουν τα όποια προβλήματα και να 
αναγνωρίσουν ότι η πάθηση ευθύνεται για αυτά –παρά να νιώθουν ότι είναι 
οι ίδιοι υπεύθυνοι– και να τους εμφυσήσουμε την πίστη ότι μπορούν να αντι-
μετωπίσουν και να αποκαταστήσουν τις συνέπειες του επεισοδίου διαταραχής 
της διάθεσης που βίωσαν.

Κάποιοι ασθενείς με κατάθλιψη ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στη βραχεία 
ψυχοθεραπεία ως αποκλειστική θεραπεία. Τόσο η γνωστική-συμπεριφορική θε-
ραπεία όσο και η διαπροσωπική ψυχοθεραπεία είναι εξίσου αποτελεσματικές 
με τη φαρμακοθεραπεία για την ήπιας και μέτριας βαρύτητας κατάθλιψη, ενώ ο 
συνδυασμός φαρμακοθεραπείας και ψυχοθεραπείας έχει ακόμη καλύτερα απο-
τελέσματα. Η ψυχοθεραπεία περιγράφεται διεξοδικότερα στο Κεφάλαιο 19. 

Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης n
Ποια είναι τα 9 συμπτώματα που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση ενός 1. 
μείζονος καταθλιπτικού επεισοδίου κατά DSM-IV-TR;
Ποια είναι η διαφορά σύντονων και μη σύντονων προς τη συναισθηματική 2. 
διάθεση παραληρητικών ιδεών;
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την επανεκτίμηση, μετά από 6 μήνες, παρέμενε πλήρως ελεύθερη συμπτωμάτων 
και ανέφερε ότι ένιωθε πλέον ότι ήταν ένα φυσιολογικό άτομο. 

Εννέα χρόνια αργότερα, η Susan εξακολουθούσε να είναι καλά, παρόλο που 
την περίοδι εκείνη ελάμβανε φλουοξετίνη (20 mg ημερησίως). Εν τω μεταξύ, είχε 
λάβει διαζύγιο από τον σύζυγό της, ο οποίος δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει μια 
σύζυγο που είχε πλέον μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ανεξαρτησία. Κάποια 
στιγμή, ξαναπαντρεύτηκε, γράφτηκε σε ένα κοινοτικό κολλέγιο και μετακόμισε 
από τη μικρή της πόλη.

Επιδημιολογία, κλινικά ευρήματα και πορεία
Σύμφωνα με την Εθνική Μελέτη Συννόσησης (National Comorbidity Survey), 
στις Η.Π.Α., 5% των γυναικών και 2% των ανδρών θα πληρούν τα διαγνωστικά 
κριτήρια της διαταραχής πανικού κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της ζωής 
τους. Ο επιπολασμός της αγοραφοβίας είναι κάπως υψηλότερος. Η συχνότητα 
της διαταραχής πανικού είναι 3 φορές υψηλότερη σε ασθενείς της πρωτοβάθμι
ας φροντίδας υγείας και ακόμη υψηλότερη σε εξειδικευμένα εξωτερικά ιατρεία. 
Μεταξύ ασθενών που προσέρχονται καρδιολογική εκτίμηση λόγω προκάρδιου 

Πίνακας 7-4. Διαγνωστικά κριτήρια κατά DSM-IV-TR για την αγοραφοβία

Σημείωση: Η αγοραφοβία δεν είναι μια κωδικοποιήσιμη διαταραχή. Κωδικοποιήστε τη 
συγκεκριμένη διαταραχή στην οποία επισυμβαίνει η αγοραφοβία (π.χ. 300.21 διαταραχή 
πανικού με αγοραφοβία ή 300.22 αγοραφοβία χωρίς ιστορικό διαταραχής πανικού).
Α. Άγχος του ατόμου ότι θα βρεθεί σε μέρη ή περιστάσεις από τις οποίες η διαφυγή θα 

είναι δύσκολη (ή θα προκαλέσει αμηχανία ή ντροπή) ή στις οποίες δεν θα υπάρχει 
διαθέσιμη βοήθεια στο ενδεχόμενο μιας απροσδόκητης ή προδιατεθειμένης από 
περιστάσεις προσβολής πανικού ή παρόμοιων συμπτωμάτων. Οι αγοραφοβικοί 
φόβοι αφορούν τυπικά χαρακτηριστικές συνομαδώσεις περιστάσεων, όπως το να 
βρίσκεται το άτομο μακριά από το σπίτι του ενώ είναι μόνο, να περιστοιχίζεται από 
πλήθος, να στέκεται σε μια «ουρά», να βρίσκεται σε μια γέφυρα ή να ταξιδεύει μέσα 
σε λεωφορείο, τρένο ή αυτοκίνητο.
Σημείωση: Σκεφθείτε τη διάγνωση της ειδικής φοβίας, εάν η αποφυγή περιορίζεται 
σε μία μόνο ή ελάχιστες ειδικές καταστάσεις ή της κοινωνικής φοβίας, αν η αποφυγή 
περιορίζεται σε κοινωνικές μόνο περιστάσεις. 

Β. Οι καταστάσεις που συνδέονται με την αγοραφοβία είτε αποφεύγονται (π.χ. τα 
ταξίδια περιορίζονται) είτε υπομένονται με αξιοσημείωτη δυσφορία ή άγχος για το 
ενδεχόμενο μιας προσβολής πανικού ή παρόμοιων συμπτωμάτων ή απαιτούν την 
παρουσία συνοδού.

Γ. Η αγχώδης ή φοβική αποφυγή δεν μπορεί να αποδοθεί καλύτερα σε άλλη ψυχική 
διαταραχή, όπως η κοινωνική φοβία (π.χ. αποφυγή περιορισμένη σε κοινωνικές 
περιστάσεις, εξαιτίας του φόβου της αμηχανίας ή ντροπής), ειδική φοβία 
(π.χ. αποφυγή περιορισμένη σε μία μόνο κατάσταση, όπως οι ανελκυστήρες), 
ιδεοψυχαναγκαστικήκαταναγκαστική διαταραχή (αποφυγή της βρωμιάς, σε άτομο 
με ιδεοψυχαναγκασμούς σε σχέση με τη μόλυνση), διαταραχή μετατραυματικού 
στρες (π.χ. αποφυγή ερεθισμάτων που συνδέονται με έναν σοβαρό ψυχοπιεστικό 
παράγοντα) ή διαταραχή άγχους αποχωρισμού (π.χ. αποφυγή της εγκατάλειψης της 
οικογενειακής εστίας ή της απομάκρυνσης από τους συγγενείς).
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άλγους, η συχνότητα της διαταραχής πανικού ενδέχεται να υπερβαίνει το 50% 
σε όσους δεν ανευρίσκεται βλάβη των στεφανιαίων αγγείων.

Η έναρξη τόσο της διαταραχής πανικού όσο και της αγοραφοβίας επισυμ
βαίνει κυρίως στα μέσα περίπου της 3ης δεκαετίας, αν και είναι πιθανές σημα
ντικές αποκλίσεις στην ηλικία έναρξης. Πάντως, σχεδόν 8 στους 10 ασθενείς 
με διαταραχή πανικού έχουν αναπτύξει τη διαταραχή πριν την ηλικία των 30 
ετών. Η πιθανότητα ανάπτυξης αγοραφοβίας είναι μεγαλύτερη στις γυναίκες 
από ό,τι στους άνδρες. Δεν υπάρχουν, συνήθως, εκλυτικοί ψυχοπιεστικοί παρά
γοντες πριν την έναρξη των δύο αυτών διαταραχών. Κάποιοι ασθενείς, ωστόσο, 
αναφέρουν ότι οι προσβολές πανικού ξεκίνησαν μετά από μια ασθένεια, ένα 
ατύχημα, έναν χωρισμό, έναν τοκετό ή τη χρήση παραισθησιογόνων ουσιών, 
όπως το διαιθυλαμίδιο του λυσεργικού οξέος (LSD) ή η μαριχουάνα. 

Η πρώτη κρίση πανικού προκαλεί μεγάλη αγωνία και ανησυχία στο άτομο 
και το οδηγεί στο τμήμα επειγόντων περιστατικών ενός νοσοκομείου, όπου 
βεβαίως οι εργαστηριακές εξετάσεις ρουτίνας και το ηλεκτροκαρδιογράφημα 
είναι φυσιολογικά. Πολλοί ασθενείς υποβάλλονται σε εκτενή, συχνά περιττή 
ιατρική διερεύνηση που εστιάζει στα αναφερόμενα συμπτώματα (βλέπε Πίνα
κα 76). Ο ψυχίατρος συνήθως καλείται για εκτίμηση του ασθενούς, όταν δεν 
διαπιστώνεται κάποια προφανής οργανική αιτία των συμπτωμάτων.

Οι προσβολές πανικού τείνουν να αναπτύσσονται αιφνιδίως, να κορυφώ
νονται εντός 10 λεπτών και να διαρκούν 5–20 λεπτά. Κατά τη διάρκεια μιας 
προσβολής πανικού, οι ασθενείς παρουσιάζουν υπεραερισμό, είναι φοβισμένοι, 
ωχροί, εμφανίζουν εφίδρωση και ψυχοκινητική ανησυχία. Πολλοί από αυτούς 
αναφέρουν ότι οι προσβολές διαρκούν ώρες έως ημέρες, αλλά το πιθανότερο 
είναι ότι τα συνεχιζόμενα συμπτώματά τους αντανακλούν το άγχος που επιμέ
νει μετά την προσβολή πανικού. Κάποια συνήθη συμπτώματα της διαταραχής 
πανικού και της αγοραφοβίας παρουσιάζονται στον Πίνακα 77.

Η διαταραχή πανικού, με ή χωρίς αγοραφοβία, είναι χρόνια, παρόλο που 

Πίνακας 7-5.  Συνήθεις καταστάσεις που είτε προκαλούν είτε ανακουφίζουν το άγχος 
σε 100 ασθενείς με αγοραφοβία 

Καταστάσεις που προκαλούν άγχος %
Καταστάσεις που ανακουφίζουν 
από το άγχος

%

Αναμονή στην «ουρά» ενός καταστήματος 96 Συνοδεύεται από τον/τη σύντροφο 85

Έχει κάποιο ραντεβού 91 Κάθεται κοντά στην έξοδο 
της εκκλησίας 76

Νιώθει εγκλωβισμένο στο κομμωτήριο κ.λπ. 89 Εστιάζει τη σκέψη του αλλού 63
Βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το 

σπίτι 87 Παίρνει μαζί του τον σκύλο, 
το μωρό στο καρότσι κ.ά. 62

Βρίσκεται σε συγκριμένα μέρη στη γειτονιά 66 Συνοδεύεται από έναν/μια φίλο/η 60
Ο καιρός είναι συννεφιασμένος, «μουντός» 56 Καθησυχάζει τον εαυτό του 52

Φορά γυαλιά ηλίου 36

Πηγή. Προσαρμοσμένο από Burns και Thorpe 1977.
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ΚεντριΚά

ΜετωΠιάιως

ινιάΚά

eog

eog

emg

Εικόνα 17-1. Πολυυπνογραφική καταγραφή κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων 
του ύπνου.
Παρατηρήστε την υψηλή δραστηριότητα στο ηλεκτρομυογράφημα (ΗΜΓ) και τις οφθαλμικές 
κινήσεις κατά την εγρήγορση, τις βραδείες οφθαλμικές κινήσεις αλλά την απουσία ταχέων 
οφθαλμικών κινήσεων καθώς απομακρύνεται το στάδιο 1, και τις ταχείες οφθαλμικές κινήσεις 
με χαμηλή δραστηριότητα στο ηλεκτρομυογράφημα κατά το στάδιο REM. Τα στάδια 2, 3 και 
4 χαρακτηρίζονται από την επιβράδυνση της συχνότητας και την αύξηση του δυναμικού στο 
ηλεκτροεγκεφαλογράφημα.
EOG (ΗΟΓ): ηλεκτροοφθαλμογράφημα
EMG (ΗΜΓ): ηλεκτρομυογράφημα 
Πηγή. Ανατύπωση από Bixler EO, Vela-Bueno A: “Normal Sleep: Physiological, Behavioral and 
Clinical Correlates.” Psychiatric Annals 17:437–445, 1987. Χρήση κατόπιν αδείας.

50% της ηλεκτροεγκεφαλογραφικής καταγραφής. Τα στάδια 3 και 4 συχνά 
είναι δυσδιάκριτα μεταξύ τους και αναφέρονται από κοινού ως ύπνος βρα-
δέων κυμάτων, ύπνος κυμάτων δ, ή βαθύς ύπνος. Τα στάδια αυτά από κοινού 
αντιστοιχούν περίπου στο 15–20% της συνολικής διάρκειας του ύπνου.
Ο •	 ύπνος REM χαρακτηρίζεται από ηλεκτροεγκεφαλογραφική καταγραφή 
παρόμοια με αυτήν στο στάδιο 1, σε συνδυασμό με ριπές ταχέων συζυγών 
οφθαλμικών κινήσεων και μειωμένο μυϊκό τόνο. Οι περίοδοι REM εμφανί-
ζονται υπό μορφή φασικών ριπών και συνοδεύονται από διακυμάνσεις του 

ςε εγρήγορςή ςτάΔιο 2

ςτάΔιο 3ςτάΔιο 1

ςτάΔιο 4Rem



469Διαταραχές του ύπνου

αναπνευστικού και καρδιακού ρυθμού καθώς και διόγκωση του πέους και 
της κλειτορίδας. Το στάδιο αυτό αντιστοιχεί στο 20–25% της συνολικής 
υπνικής περιόδου και είναι επίσης γνωστός ως αποσυγχρονισμένος ύπνος.

Ένας φυσιολογικός νεαρός ενήλικος εισέρχεται από την εγρήγορση σε μια 
περίοδο NREM ύπνου διάρκειας περίπου 90 λεπτών, που ακολουθείται από την 
πρώτη REM περίοδο· το μέρος αυτό του NREM ύπνου αναφέρεται ως λανθά-
νουσα περίοδος του REM ύπνου. Η αλληλουχία των σταδίων του ύπνου κατά 
τη διάρκεια ενός από τους αρχικούς υπνικούς κύκλους έχει ως εξής: NREM 
στάδια 1, 2, 3, 4, 3 και 2, και έπειτα εμφανίζεται μια περίοδος REM ύπνου. Ο 
αριθμός των υπνικών κύκλων με μία REM περίοδο ποικίλλει από 4–6 κάθε 
νύχτα, αναλόγως προς τη συνολική χρονική διάρκεια του ύπνου. Σε νεαρούς 
ενηλίκους, ο REM ύπνος αποτελεί το 25% της συνολικής διάρκειας του ύπνου 
αλλά σε νεογέννητα μπορεί να υπερβεί το 50%.

Ο υπνικός κύκλος (από τη μία περίοδο REM στην άλλη) είναι βραχύτερος 
στα βρέφη απ’ ό,τι στους ενηλίκους. Οι REM περίοδοι αναδύονται ανά 50–60 
λεπτά κατά τη διάρκεια του ύπνου των βρεφών και σταδιακά η διάρκεια του 
υπνικού κύκλου αυξάνεται με την πρόοδο της ηλικίας, φθάνοντας στη διάρ-
κεια των 70–100 λεπτών κατά την εφηβεία, που αποτελεί και τη διάρκεια του 
υπνικού κύκλου των ενηλίκων. Στα νεογέννητα, οι περίοδοι REM είναι ομοι-
όμορφα διεσπαρμένες κατά μήκος της υπνικής περιόδου. Με την πρόοδο της 
ηλικίας, οι REM περίοδοι κατά κανόνα περιορίζονται στο τελικό τριτημόριο 
της υπνικής περιόδου. Στην Εικόνα 17-2 αποτυπώνεται η συνήθης («τυπική») 
αρχιτεκτονική του ύπνου και καταδεικνύονται οι επιδράσεις της ηλικίας στα 
διαφορετικά στάδια του ύπνου.

Η Αμερικανική Ακαδημία της Ιατρικής του Ύπνου (American Academy of 
Sleep Medicine) δημοσίευσε πρόσφατα κατευθυντήριες οδηγίες για την ανα-
θεώρηση της ορολογίας, των μεθόδων καταγραφής και των κανόνων βαθμολό-
γησης και αξιολόγησης των φαινομένων που σχετίζονται με τον ύπνο. Στο έργο 
αυτό, τα στάδια 1–4 αναφέρονται ως Ν1, Ν2 και Ν3, με το Ν3 να αντιστοιχεί 
στον ύπνο βραδέων κυμάτων (στάδια 3 και 4)· ο ύπνος REM αναφέρεται ως 
στάδιο R. Ο σκοπός των οδηγιών αυτών είναι να επιτευχθεί μεγαλύτερη αξιοπι-
στία στην αξιολόγηση των υπνικών σταδίων, που αποτελούσε μια πηγή κριτικής 
για το παρόν σύστημα ταξινόμησης (στάδια 1 έως 4 και REM) που εισήχθη το 
1967. Η νέα μέθοδος διαίρεσης και αξιολόγησης βρίσκεται υπό διαρκή έρευνα 
αλλά δεν χρησιμοποιείται ευρέως επί του παρόντος. 

Οι σεροτονινεργικοί πυρήνες και οι σχετικές οδοί διαδραματίζουν σημαντι-
κό ρόλο στη ρύθμιση του NREM ύπνου, ενώ τα νοραδρενεργικά συστήματα 
εμπλέκονται κυρίως στη ρύθμιση του REM ύπνου. Οι σεροτονινεργικοί νευ-
ρώνες κείνται κυρίως στην ομάδα των πυρήνων του κατώτερου τμήματος του 
μεσεγκεφάλου και του ανώτερου τμήματος της γέφυρας, που αναφέρονται ως 
πυρήνες της ραφής. Η ενεργοποίηση των νευρώνων αυτών ρυθμίζει τον NREM 
ύπνο. Η γνώση αυτή βασίζεται σε πειραματικές μελέτες με ζώα στις οποίες η 
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