
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 21 (2), 2010 115

Σ
κοπός της μελέτης μας ήταν να διερευνηθεί η σχέση διαφόρων κλινικών διαβητι-

κών παραμέτρων με την κατάθλιψη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) τύπου ΙΙ. 

Συμπεριλήφθησαν 200 ασθενείς (127 γυναίκες/73 άνδρες) με ΣΔ τύπου 2, από το εξωτε-

ρικό Διαβητολογικό Ιατρείο της Α΄ ΠΡΠ Κλινικής του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης 

και αναζητήθηκαν δημογραφικές και κλινικές παράμετροι όπως το φύλο, η ηλικία, η διάρκεια του 

διαβήτη, η αντιδιαβητική θεραπεία, οι διαβητικές επιπλοκές, ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), η 

περίμετρος μέσης, η αρτηριακή πίεση, το κάπνισμα, η φυσική άσκηση και η λήψη αλκοόλης. Για 

την ανίχνευση της καταθλιπτική σημειολογίας, χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο της κλίμακας 

BDI-II (Beck Depression Inventory-II). Η επίπτωση της κατάθλιψης ήταν αυξημένη, τόσο στο σύνολο 

των ασθενών (31,5%), όσο και στους άνδρες (26%) και στις γυναίκες (34,6%) χωριστά. Η καταθλιπτική 

σημειολογία ήταν στατιστικά σημαντικά συχνότερη στους ασθενείς με κάποια διαβητική επιπλο-

κή στο σύνολο των ασθενών (p=0,013) και στους άνδρες (p=0,001), ενώ στα όρια της στατιστικής 

σημαντικότητας ήταν η σχέση της κατάθλιψης με τη διαβητική νεφροπάθεια (p=0,052) και το αγ-

γειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (p=0,097). Ο ΔΜΣ ήταν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερος στους κα-

ταθλιπτικούς ασθενείς σε σχέση με τους μη καταθλιπτικούς στο σύνολο (p=0,003) και στους άνδρες 

(p=0,013). Επίσης, το ποσοστό κατάθλιψης ήταν σημαντικά υψηλότερο στους διαβητικούς ασθενείς 

με κοιλιακή παχυσαρκία σε σχέση με τους διαβητικούς χωρίς κοιλιακή παχυσαρκία στο σύνολο τους 

(p=0,011) και στους άνδρες (p=0,014). Στους υπερτασικούς άντρες, η επίπτωση της κατάθλιψης ήταν 

σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με τους μη υπερτασικούς άντρες (p=0,030), γεγονός που δεν ίσχυε 

για τις γυναίκες. Συμπερασματικά αναφέρουμε ότι η καταθλιπτική σημειολογία επηρεάζει την εξέλι-

ξη του ΣΔ τύπου ΙΙ, όπως φαίνεται από την αυξημένη εμφάνιση διαβητικών επιπλοκών στους ασθε-

νείς που πάσχουν από καταθλιπτική συνδρομή, κυρίως στους άνδρες. Η σχέση αυτή θα μπορούσε 

να ερμηνευθεί μέσω της επίδρασης διαφόρων μηχανισμών, όπως της παχυσαρκίας και της αρτη-

ριακής υπέρτασης, που όπως φάνηκε και από τη μελέτη μας, συχνά συνοδεύουν τον καταθλιπτικό 

διαβητικό ασθενή.
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Χωρίς καμία αμφιβολία, ο Σακχαρώδης Διαβήτης 

(ΣΔ) τύπου ΙΙ αποτελεί σήμερα ένα μείζον ιατρο-

κοινωνικό πρόβλημα, εξαιτίας του συνεχώς αυξα-

νόμενου αριθμού ατόμων που προσβάλλει και των 

χρόνιων επιπλοκών που συχνά τον συνοδεύει, όπως 

πρώιμη αθηρωμάτωση, νεφροπάθεια, νευροπάθεια, 

αμφιβληστροειδοπάθεια κ.ά.1–3 Η έγκαιρη διάγνω-

ση, σωστή ρύθμιση και αντιμετώπιση τόσο του ΣΔ 

τύπου ΙΙ όσο και των επιπλοκών του, εξασφαλίζει 

όσο το δυνατό φυσιολογική διάρκεια και καλή ποι-

ότητα ζωής. 

Οι διαταραχές της διάθεσης και ιδιαίτερα η κα-

τάθλιψη, αποτελούν ψυχικά νοσήματα με ολοένα 

αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης, συνοδεύοντας 

το σύγχρονο τρόπο ζωής. Ποικιλία επιδημιολογικών 

μελετών αποκαλύπτουν ότι το 30–50% αυτών των 

ασθενών παραμένουν αδιάγνωστοι, ενώ αρκετά συ-

χνή είναι η συνύπαρξη της κατάθλιψης με σωματικά 

νοσήματα.4–6 Είναι πολύ σημαντικό για τον κλινικό 

ιατρό να αναγνωρίζει την κατάθλιψη, να την αξιο-

λογεί και να την αντιμετωπίζει, γιατί η παρουσία της 

συχνά επηρεάζει την εξέλιξη των χρόνιων νοσημά-

των, ενώ η θεραπεία της πολλές φορές οδηγεί στη 

βελτίωση και της σύστοιχης σωματικής νόσου.

Η πιθανότητα εμφάνισης κατάθλιψης σε ασθε-

νείς με ΣΔ τύπου ΙΙ φαίνεται πως είναι διπλάσια σε 

σχέση με το γενικό πληθυσμό,7–11 ενώ η αιτιολογική 

συσχέτιση είναι πολυεπίπεδη και πολυπαραγοντική. 

Η παρουσία διαφόρων παραμέτρων όπως το γυναι-

κείο φύλο, η μεγάλη ηλικία, η χρονιότητα της νόσου, 

η ινσουλινοθεραπεία, ο κακός γλυκαιμικός έλεγχος 

και οι διαβητικές επιπλοκές, μπορεί να αυξήσουν τη 

συχνότητα εμφάνισης καταθλιπτικών συμπτωμά-

των στους διαβητικούς ασθενείς.12–19 Επίσης η συ-

νοσηρότητα όπως η παρουσία στεφανιαίας νόσου, 

παχυσαρκίας, αρτηριακής υπέρτασης, ΑΕΕ, απο-

τελούν νοσήματα που ευνοούν την ανάπτυξη δια-

ταραχών της διάθεσης.20,21 Τέλος, ψυχοκοινωνικοί 

παράγοντες όπως διαπροσωπική απώλεια, χαμηλό 

κοινωνικο-οικονομικό status και εισόδημα, ανεργία-

απώλεια εργασίας, χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και 

έλλειψη κοινωνικών υποστηρικτικών συστημάτων, 

αυξάνουν την πιθανότητα παρουσίας καταθλιπτικής 

διάθεσης σε διαβητικούς ασθενείς τύπου 2.12,22–24

Σκοπός της μελέτης μας ήταν η διερεύνηση της 

αλληλεπίδρασης διαφόρων δημογραφικών και 

κλινικών παραμέτρων όπως το φύλο, η ηλικία, η 

διάρκεια της διαβητικής νόσου, το είδος της αντι-

διαβητικής θεραπείας, η παρουσία των διαβητικών 

επιπλοκών, ο ΔΜΣ, η περίμετρος μέσης, η αρτηρια-

κή πίεση, το κάπνισμα, η φυσική άσκηση και η λή-

ψη αλκοόλης, με τη καταθλιπτική συνδρομή στους 

ασθενείς με ΣΔ τύπου ΙΙ. 

Στη μελέτη αυτή εντάχθηκαν 200 ασθενείς (127 γυ-

ναίκες/73 άνδρες), του εξωτερικού Διαβητολογικού 

Ιατρείου της Α’ Προπαιδευτικής Παθολογικής 

Κλινικής του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, 

που έπασχαν από ΣΔ τύπου ΙΙ. Από το ιστορικό ανα-

ζητήθηκαν διάφορες δημογραφικές και κλινικές 

παράμετροι όπως η ηλικία των ασθενών, η διάρκεια 

της διαβητικής νόσου, το είδος της αντιδιαβητικής 

αγωγής (δίαιτα ή αντιδιαβητικά δισκία ή ινσουλι-

νοθεραπεία) και έξεις όπως το κάπνισμα, η φυσική 

άσκηση και η λήψη αλκοόλης. Σε ότι αφορά το κά-

πνισμα οι ασθενείς διακρίθηκαν σε δύο ομάδες: κα-

πνιστές και μη καπνιστές. Σε ότι αφορά τη φυσική 

άσκηση διακρίθηκαν επίσης σε δύο ομάδες: καθό-

λου ως ελάχιστη φυσική άσκηση (<2 ώρες περπάτη-

μα την εβδομάδα) και μέτρια ως πολύ φυσική άσκη-

ση (>2 ώρες περπάτημα την εβδομάδα), ενώ σε ότι 

αφορά τη χρήση οινοπνευματωδών ποτών οι ασθε-

νείς και πάλι διακρίθηκαν σε δύο ομάδες: ασθενείς 

με καθόλου ή μικρή κατανάλωση αλκοόλης (<15 g 

αλκοόλ/24ωρο) και σε ασθενείς με μέτρια ή μεγάλη 

κατανάλωση αλκοόλης (>15 g αλκοόλ/24ωρο).

Από το ιστορικό και την κλινική εξέταση διαπι-

στώθηκε η παρουσία ή όχι διαβητικών επιπλοκών, 

μικροαγγειακών, όπως διαβητική νευροπάθεια, νε-

φροπάθεια και αμφιβληστροειδοπάθεια, και μακρο-

αγγειακών, όπως περιφερική αγγειοπάθεια, ακρω-

τηριασμοί, στεφανιαία νόσος, αγγειακό εγκεφαλικό 

επεισόδιο (ΑΕΕ). Επίσης αναζητήθηκε η παρουσία 

αρτηριακής υπέρτασης (από το ιστορικό, τη λήψη 

αντιϋπερτασικής αγωγής και τη μέτρηση της αρ-

τηριακής πίεσης), η ύπαρξη παχυσαρκίας με υπο-

λογισμό του δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) από το 

πηλίκο του βάρους προς το τετράγωνο του ύψους 

και η ύπαρξη κοιλιακής παχυσαρκίας με τη μέτρηση 
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της περιμέτρου μέσης. Σύμφωνα με την JNC 6 (Joint 

National Committee 6) ως αρτηριακή υπέρταση 

ορίζεται η ΑΠ η οποία ξεπερνά τις τιμές: ΣΑΠ>140 

mmHg και ΔΑΠ>90 mmHg. Οι ασθενείς ανάλογα με 

το ΔΜΣ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: φυσιολογικού 

βάρους: ΔΜΣ<25 kg/m2, υπέρβαρους: 25≤ΔΜΣ≤30 

kg/m2 και παχύσαρκους ΔΜΣ>30 kg/m2. Η μέτρηση 

της περιμέτρου της μέσης έγινε στο μέσον της από-

στασης από την τελευταία πλευρά ως τη λαγόνια 

ακρολοφία. Ως γνωστό, η κοιλιακή παχυσαρκία ορί-

ζεται ως περίμετρος μέσης >102 cm στους άνδρες 

και >88 cm στις γυναίκες. 

Για την ανίχνευση της καταθλιπτικής συνδρομής 

χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο της κλίμακας 

BDI-II (Beck Depression Inventory-II) με διαχωριστι-

κό όριο (cut off point) την τιμή 14. Η κλίμακα αυτή 

έχει αξιολογηθεί ως μία ευαίσθητη, ειδική και αξιό-

πιστη μέθοδος διάγνωσης της κατάθλιψης όχι μό-

νο σε ψυχιατρικές παθήσεις, αλλά και σε διάφορα 

χρόνια σωματικά νοσήματα.25,26 Επίσης έχει χρησι-

μοποιηθεί από πολλές διεθνείς μελέτες ως διαγνω-

στικό εργαλείο ανίχνευσης καταθλιπτικής σημειο-

λογίας τόσο σε ασθενείς με ΣΔ τύπου Ι, όσο και σε 

ασθενείς με ΣΔ τύπου ΙΙ.27–29 Οι καλές ψυχομετρικές 

ιδιότητες της κλίμακας έχουν επιβεβαιωθεί και για 

τον ελληνικό πληθυσμό, καθιστώντας έγκυρη και 

αξιόπιστη τη χρήση της, έτσι όπως έχει μεταφραστεί 

και προσαρμοστεί και στην ελληνική γλώσσα.30

Οι παράμετροι συνοψίστηκαν χρησιμοποιώ-

ντας μέσες τιμές με τυπικές αποκλίσεις (standard 

deviation, SD) και διάμεσες τιμές με εύρη (ελάχιστη 

τιμή, μέγιστη τιμή). Τα δεδομένα δεν κατανέμονταν 

κανονικά οπότε εφαρμόστηκε μη-παραμετρική 

ανάλυση. Η δοκιμασία κατά Mann-Whitney (Mann-

Whitney U test) χρησιμοποιήθηκε για τη σύγκριση 

μιας ποσοτικής μεταβλητής μεταξύ δύο ομάδων 

και η δοκιμασία κατά Kruskal-Wallis (Kruskal-Wallis 

test) χρησιμοποιήθηκε για τη σύγκριση μιας ποσο-

τικής μεταβλητής σε περισσότερες από δύο ομάδες. 

H σχέση μεταξύ ποιοτικών μεταβλητών, εκτιμήθη-

κε με τη δοκιμασία κατά x2 (chi-square test) ή την 

ακριβή δοκιμασία κατά Fisher (Fisher’s exact test) 

όταν ο αναμενόμενος αριθμός συχνοτήτων ήταν 

<5. Σ’ όλες τις στατιστικές αναλύσεις το επίπεδο ση-

μαντικότητας ορίστηκε ως 0,05 και αμφίπλευρο. Οι 

στατιστικές αναλύσεις εφαρμόστηκαν με το στατι-

στικό πακέτο SPSS 14.0.

Στους πίνακες 1–5 παρουσιάζονται οι μέσες τιμές 

με τυπικές αποκλίσεις (standard deviation, SD), οι 

διάμεσες τιμές με εύρη (ελάχιστη τιμή, μέγιστη τι-

μή) όπως και οι συχνότητες των κλινικών και δημο-

γραφικών χαρακτηριστικών των ασθενών που εισή-

χθησαν στη μελέτη στο σύνολό τους και κατά φύλο.

Η επίπτωση της κατάθλιψης στο σύνολο των 

ασθενών ήταν υψηλή (31,5%). Στους άνδρες η επί-

πτωση της κατάθλιψης ήταν 26%, ενώ στις γυναίκες 

ήταν πιο αυξημένη, 34,6% (εικόνα 1). Η διαφορά 

στην επίπτωση μεταξύ των δύο φύλων δεν ήταν 

στατιστικά σημαντική (p>0,05).

Η ηλικία των ασθενών, η διάρκεια του διαβήτη, το 

είδος της αντιδιαβητικής φαρμακευτικής αγωγής, 

το κάπνισμα και η φυσική άσκηση δεν βρέθηκε να 

σχετίζονται στατιστικά σημαντικά με την παρου-

σία καταθλιπτικής σημειολογίας, όπως καταγρά-

φηκε από την κλίμακα BDI-II, τόσο στο σύνολο των 

ασθενών, όσο και στους άνδρες και στις γυναίκες 

χωριστά (p>0,05). Η ινσουλινοθεραπεία φάνηκε να 

αυξάνει την παρουσία της κατάθλιψης στο σύνολο 

των ασθενών, χωρίς αυτό ωστόσο να είναι στατι-

στικά σημαντικό. Επίσης υπήρξε μια τάση αύξησης 

της παρουσίας κατάθλιψης στις γυναίκες οι οποίες 

έκαναν μέτρια ή μεγάλη κατανάλωση αλκοόλης, σε 

σχέση με τις γυναίκες με καθόλου ή μικρή κατανά-

λωση αλκοόλης (p=0,063).

Η παρουσία καταθλιπτικής σημειολογίας ήταν 

στατιστικά σημαντικά αυξημένη στους ασθενείς οι 

οποίοι είχαν κάποια μικροαγγειακή ή μακροαγγεια-

κή διαβητική επιπλοκή στο σύνολο των ασθενών 

(p=0,013) και στους άνδρες (p=0,001) (πίνακας 6). 

Επιμέρους επιπλοκές όπως διαβητική νεφροπάθεια 

και ΑΕΕ, φάνηκε να αυξάνουν την επίπτωση της κα-

τάθλιψης στους ασθενείς και η αύξηση αυτή ήταν 

οριακά στατιστικά σημαντική άμφω, (p=0,052) και 

(p=0,097) αντίστοιχα.

Ο ΔΜΣ ήταν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερος 

στους καταθλιπτικούς ασθενείς σε σχέση με τους μη 

καταθλιπτικούς ασθενείς στο σύνολο (p=0,003) και 

στους άνδρες (p=0,013) (πίνακας 7), όπως επίσης το 

ποσοστό κατάθλιψης ήταν σημαντικά υψηλότερο 
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10 28 38

13,7% 22,0% 19,0%

73 127 200

100,0% 100,0% 100,0%
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.
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32,9% 18,9% 24,0%

49 103 152

67,1% 81,1% 76,0%

73 127 200

100,0% 100,0% 100,0%

 1. , :
, , , , , .

(kg/m2)
(cm)

N 73 73 73 73 73 73

53,71 7,47 28,5580 105,52 137,53 80,82

9,967 6,138 4,46188 12,041 23,051 9,429

55,00 7,00 27,4717 101,00 130,00 80,00

27 1 20,37 90 110 60

78 22 40,60 145 210 100

N 127 127 127 127 127 127

54,08 8,74 31,5023 104,80 136,46 79,45

10,920 8,647 5,91511 14,057 23,781 10,508

55,00 5,00 31,6443 105,00 140,00 80,00

28 1 20,37 53 90 50

85 41 50,87 156 190 105

N 200 200 200 200 200 200

53,94 8,28 30,4276 105,06 136,85 79,95

10,558 7,832 5,60142 13,330 23,464 10,125

55,00 6,00 29,7056 104,00 130,00 80,00

27 1 20,37 53 90 50

85 41 50,87 156 210 105

στους διαβητικούς ασθενείς με κοιλιακή παχυσαρ-

κία σε σχέση με τους διαβητικούς χωρίς κοιλιακή 

παχυσαρκία στο σύνολο (p=0,011) (πίνακας 8) και 

στους άνδρες (p=0,014) (εικόνα 2). Τέλος η παρου-

σία αρτηριακής υπέρτασης φάνηκε να σχετίζεται 

στατιστικά σημαντικά με τη παρουσία καταθλιπτι-

κής σημειολογίας στους άνδρες διαβητικούς της με-

λέτης μας (p=0,030). 

Έρευνες σε αστικούς πληθυσμούς του Δυτικού κό-

σμου έχουν δείξει ότι περίπου 15% του γενικού πλη-
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συχνότερη σε σχέση με τους άνδρες, οι διαβητικοί 

άνδρες εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης 

κατάθλιψης έναντι των διαβητικών γυναικών.11 Τα 

αποτελέσματα στη δική μας μελέτη επιβεβαίωσαν 

την υψηλή επίπτωση της κατάθλιψης στο διαβητικό 

πληθυσμό τόσο στο σύνολο των ασθενών (31,5%), 

όσο στους άνδρες (26%) και στις γυναίκες (34,6%) 

χωριστά, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σημαντική δια-

φορά στην επίπτωση της κατάθλιψης σε σχέση με 

το φύλο και την ηλικία των ασθενών. 

Στη μελέτη μας παρατηρήθηκε αύξηση της συ-

χνότητας εμφάνισης της κατάθλιψης σε ασθενείς 

υπό ινσουλινοθεραπεία. Ο ΣΔ τύπου ΙΙ είναι μια χρό-

νια εξελισσόμενη νόσος της οποίας η αποτελεσμα-

 4.
.
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θυσμού εμφανίζει συμπτώματα κατάθλιψης, ενώ το 

ποσοστό αυτό διπλασιάζεται σε ασθενείς με ΣΔ τύ-

που ΙΙ.7–11 Η κατάθλιψη εμφανίζεται συχνότερα στις 

γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες, τόσο στο γενικό 

πληθυσμό όσο και στους διαβητικούς ασθενείς, ενώ 

φαίνεται να σχετίζεται με τη μεγαλύτερη ηλικία, πα-

ρότι υπάρχουν μελέτες που αναφέρουν παρόμοια 

επίπτωση τόσο σε άτομα ηλικίας >70 ετών, όσο και 

σε νεότερα άτομα.5,8,9,11,31–33 Παρόλο που στις γυναί-

κες με ΣΔ τύπου ΙΙ η συνύπαρξη κατάθλιψης είναι 

 6. .

N

49 82 131

37,4% 62,6% 100,0%

14 55 69

20,3% 79,7% 100,0%

63 137 200

31,5% 68,5% 100,0%

 x2, p=0,013
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τική θεραπευτική παρέμβαση είναι συχνά δυσχερής, 

με συνέπεια την έναρξη ινσουλινοθεραπείας μετά 

από άλλοτε άλλο χρονικό διάστημα. Ερευνητικές 

μελέτες υποστηρίζουν ότι η ινσουλινοθεραπεία 

δείχνει να επηρεάζει την ποιότητα ζωής των διαβη-

τικών ασθενών, δυσχεραίνοντας την καθημερινή 

δραστηριότητα με περιορισμούς και όρια, ενώ δί-

νει την αίσθηση της αστοχίας της θεραπείας και του 

«τελικού σταδίου» της νόσου.17,23 Η διαδικασία της 

ινσουλινοθεραπείας και κυρίως η εντατικοποιημέ-

νη της μορφή, με τη διενέργεια αρκετών ενέσεων 

το 24ωρο, αποτελεί από μόνη της μια στρεσογόνο 

επώδυνη κατάσταση που δημιουργεί αρνητικά συ-

ναισθήματα στον διαβητικό ασθενή. Επίσης η ιν-

σουλινοθεραπεία ενέχει σε μεγαλύτερο βαθμό τον 

κίνδυνο της υπογλυκαιμίας κατά τη διάρκεια της 

οποίας εκκρίνονται οι ανταγωνιστικές ορμόνες της 

ινσουλίνης όπως η κορτιζόλη και η αδρεναλίνη, οι 

οποίες υπεισέρχονται στην παθογένεια της κατάθλι-

ψης.34–37 Υπάρχουν βέβαια και αντίθετες απόψεις, 

που ισχυρίζονται ότι η ινσουλινοθεραπεία δεν επη-

ρεάζει την ποιότητα ζωής και τη διάθεση των δια-

βητικών ασθενών.38

Η συσχέτιση της κατάθλιψης με την κατανάλωση 

αλκοόλης έδειξε αυξημένη παρουσία αυτής στις 

γυναίκες της μελέτης μας οι οποίες έκαναν μέτρια 

ή μεγάλη κατανάλωση αλκοόλης Σε έρευνες όπου 

έγινε προσπάθεια συσχέτισης της κατανάλωσης αλ-

κοόλης με τη ποιότητα ζωής και τη κατάθλιψη, σε 

ασθενείς με χρόνια νοσήματα, φάνηκε πως η μέτρια 

κατανάλωση αλκοόλης βελτιώνει τη ποιότητα ζω-

ής και τη διάθεση, ιδιαίτερα στους μεγαλύτερους 

ηλικιακά ασθενείς και στα δύο φύλα.39 Στη διεθνή 

βιβλιογραφία δεν υπάρχουν μελέτες συσχέτισης 

της κατάθλιψης με τη λήψη αλκοόλης στους διαβη-

τικούς ασθενείς. Αναφέρεται ωστόσο ότι μεγαλύτε-

ρη κατανάλωση αλκοόλης σε διαβητικούς ασθενείς 

προκαλεί νοητικές διαταραχές.40

Οι ασθενείς της μελέτης μας οι οποίοι είχαν κά-

ποια μικροαγγειακή ή μακροαγγειακή επιπλοκή 

και ιδιαίτερα οι άνδρες ασθενείς και οι ασθενείς με 

διαβητική νεφροπάθεια και ΑΕΕ, εμφάνιζαν πολύ 

συχνότερα καταθλιπτική σημειολογία σε σχέση με 

τους ασθενείς χωρίς διαβητικές επιπλοκές, αποτελέ-

σματα που συμβαδίζουν με ανάλογες μελέτες στη 

 7. .

N p-value*

N 19 29,63 4,23 28,67 24,16 38,53 0,013

54 28,18 4,52 27,22 20,37 40,60

73 28,56 4,46 27,47 20,37 40,60

N 44 33,21 6,05 32,45 23,28 50,87 0,200

83 30,60 5,67 30,18 20,37 45,88

127 31,50 5,92 31,64 20,37 50,87

N 63 32,13 5,77 32,24 23,28 50,87 0,003

137 29,64 5,36 28,63 20,37 45,88

200 30,43 5,60 29,71 20,37 50,87

*  Mann-Whitney (Mann-Whitney U test)

 8.
.

N

N 55 97 152

36,2% 63,8% 100,0%

8 40 48

16,7% 83,3% 100,0%

63 137 200

31,5% 68,5% 100,0%

 x2, p=0,011
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διεθνή βιβλιογραφία.27,41,42 Η καταθλιπτική σημει-

ολογία στους ασθενείς με διαβητικές επιπλοκές θα 

μπορούσε να αποδοθεί στην αντίληψη του ασθε-

νούς ότι η νόσος του είναι ανίατη και συνεχώς επι-

δεινούμενη. Για παράδειγμα συναισθήματα θλίψης 

συχνά συνοδεύουν την απώλεια της λειτουργίας 

οργάνων-στόχων του ΣΔ, όπως των οφθαλμών και 

των νεφρών,19,30,43 γεγονός που θα πρέπει να συνυ-

πολογίζεται από τον κλινικό ιατρό στην προσπάθεια 

βέλτιστης αντιμετώπισης του διαβητικού ασθενούς. 

Από την άλλη η κατάθλιψη μπορεί να αποτελεί και 

αιτιολογικό παράγοντα ανάπτυξης διαβητικών επι-

πλοκών λόγω συμπεριφορών που ευνοούν κακό 

γλυκαιμικό έλεγχο και αυξημένα επίπεδα HbA1c (π.χ. 

μη τήρηση ειδικής διαβητικής δια τροφής, μειωμένη 

φυσική άσκηση, παχυσαρκία).

Αξίζει να τονίσουμε ότι οι μακροαγγειακές επιπλο-

κές όπως η ΣΝ και το ΑΕΕ, αποτελούν νοσήματα που 

από μόνα τους ευνοούν την ανάπτυξη διαταραχών 

της διάθεσης, ενώ το ίδιο ισχύει και για προδιαθεσι-

κούς παράγοντες ανάπτυξης διαβητικών επιπλοκών 

όπως η παχυσαρκία και η αρτηριακή υπέρταση, οι 

οποίες εμπλέκονται στην παθογένεια της κατάθλι-

ψης, ακόμη και ανεξάρτητα από την παρουσία του 

ΣΔ τύπου ΙΙ.20,21,27,44

Έχει ενδιαφέρον να σχολιασθεί ότι το οξειδωτικό 

stress και η δυσλειτουργία του ενδοθηλίου των αγ-

γείων που αποτελoύν τους κύριους μοριακούς μη-

χανισμούς εμφάνισης των διαβητικών επιπλοκών, 

αναπτύσσονται και κατά τη διαδρομή καταθλιπτι-

κών διαταραχών δεδομένου ότι και η κατάθλιψη 

σχετίζεται με ενεργοποίηση του ενδοθηλίου των 

αγγείων και τη διαδικασία της αθηρωμάτωσης.45,46

Σε ότι αφορά την παχυσαρκία και την κοιλιακή 

παχυσαρκία, στη μελέτη μας φάνηκε ότι οι ασθενείς 

με αυξημένο ΔΜΣ και αυξημένη περίμετρο μέσης 

είχαν πιο συχνά κατάθλιψη σε σχέση με αυτούς που 

είχαν φυσιολογικό ΔΜΣ και φυσιολογική περίμετρο 

μέσης, και αυτό αφορούσε το σύνολο των ασθενών 

και τους άνδρες, αλλά όχι τις γυναίκες. Επίσης, ση-

μαντικά συχνότερη ήταν η κατάθλιψη στους άντρες 

διαβητικούς με αρτηριακή υπέρταση σε σχέση με 

τους άντρες δια βητικούς χωρίς αρτηριακή υπέρτα-

ση. 

Είναι αδιευκρίνιστο εάν και κατά πόσο οι καταθλι-

πτικές διαταραχές των διαβητικών ασθενών οδη-

γούν σε συμπεριφορές που ευνοούν την ανάπτυξη 

παχυσαρκίας ή εάν οι ψυχικές αυτές διαταραχές των 

παχύσαρκων οφείλονται στην ίδια την παχυσαρκία 

η οποία και επιδεινώνει τη διαβητική νόσο. Αρκετές 

μελέτες με την χρησιμοποίηση ψυχολογικών tests 

έδειξαν ότι οι παχύσαρκοι παρουσιάζουν σημαντι-

κές διαφορές στην ψυχοσύνθεσή τους από τους κα-

νονικού βάρους και ισχνούς ανθρώπους.47

Συχνά η κατάθλιψη οδηγεί σε επιλογές τρόπου ζω-

ής που αυξάνουν τους παράγοντες καρδιαγγειακής 

νόσου, π.χ. καθιστική ζωή, παχυσαρκία, μειωμένη 

σωματική άσκηση, κάπνισμα και διαιτητικές παρεκ-

κλίσεις με υπεργλυκαιμία και δυσλιπιδαιμία.16,48–55 

Επιπρόσθετα διάφορα αντικαταθλιπτικά φάρμα-

κα μπορεί να οδηγούν σε αύξηση του βάρους του 

σώματος, όπως συμβαίνει με τα αντικαταθλιπτικά 

φάρμακα με ντοπαμινεργική δράση που μπορεί να 

προκαλούν μεταβολικές διαταραχές.20,56

Ο λιπώδης ιστός δεν αποτελεί απλά έναν αποθη-

κευτικό χώρο ενεργειακών υλών. Είναι ένας ενδο-

κρινής αδένας που εκκρίνει πληθώρα μορίων με 

ενδοκρινικές, παρακρινικές και αυτοκρινικές επι-

δράσεις. Η απάντηση στα ορμονικά αυτά ερεθίσμα-

τα γίνεται διαμέσου οδών όπου συμμετέχουν ένας 

μεγάλος αριθμός νευροπεπτιδίων, το ΑΝΣ (αυτόνο-

μο νευρικό σύστημα) και ο άξονας ΥΥΕ (υποθάλα-

μος υπόφυση επινεφρίδια).57,58 Πολλά από αυτά τα 
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νευροπεπτίδια όπως η σεροτονίνη και η νοραδρε-

ναλίνη, αλλά και το ΑΝΣ και το σύστημα ΥΥΕ συμ-

μετέχουν στην παθογένεια της κατάθλιψης, όπως 

και στην παθογένεια του ΣΔ τύπου ΙΙ, αποτελώντας 

πιθανότατα μια γέφυρα σύνδεσης μεταξύ παχυσαρ-

κίας, κατάθλιψης και ΣΔ τύπου ΙΙ.49,50,59

Η αρτηριακή υπέρταση μπορεί να αποτελεί παρά-

γοντα κινδύνου για την ανάπτυξη διαταραχών της 

διάθεσης, αλλά και αντίστροφα οι διαταραχές της 

διάθεσης μπορεί να αποτελούν αίτιο εμφάνισης της 

αρτηριακής υπέρτασης. Η υπέρταση αποτελεί ένα 

χρόνιο νόσημα με πολλαπλές απαιτήσεις και περι-

ορισμούς (άναλος και υπολοπιδαιμική δίαιτα, λήψη 

πολλών αντιυπερτασικών, δυσχερή ρύθμιση της πί-

εσης) τα οποία μπορεί να προκαλούν συναισθήματα 

άγχους και δυσφορίας στους υπερτασικούς ασθε-

νείς. Από την άλλη η κατάθλιψη μπορεί να αποτελεί 

ανασταλτικό παράγοντα συμμόρφωσης στα αντι-

υπερτασικά πρωτόκολλα και στην αντιυπερτασική 

αγωγή.60

Σε νευροχυμικό επίπεδο, η διέγερση του ΣΝΣ (συ-

μπαθητικού νευρικού συστήματος) η οποία συχνά 

εμπλέκεται παθοφυσιολογικά με την κατάθλιψη αλ-

λά και την αρτηριακή υπέρταση θα μπορούσε να 

αποτελεί ένα κοινό μηχανισμό για τη σύνδεση των 

δύο αυτών νοσημάτων. Επίσης, ενώ η επίδραση του 

ντοπαμινεργικού συστήματος στην παθογένεια της 

καταθλιπτικής συνδρομής είναι από καιρό γνωστή, 

πρόσφατα έχει δειχθεί ότι το ντοπαμινεργικό σύ-

στημα συμμετέχει και στην παθογένεια της αρτηρι-

ακής υπέρτασης.61 Και όπως έχει ήδη ειπωθεί πολλά 

αντικαταθλιπτικά φάρμακα έχουν ντοπαμινεργική 

δράση. 

Οι Garcia-Fabela L et al, μετά από παρακολούθη-

ση υπερτασικών ασθενών για χρονικό διάστημα 2 

ετών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η αρτηριακή 

υπέρταση αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό δεί-

κτη για την ανάπτυξη καταθλιπτικής συνδρομής και 

τονίζουν τη χρησιμότητα της πρώιμης και αποτελε-

σματικής αντιυπερτασικής αγωγής για την πρόληψη 

μελλοντικής εμφάνισης κατάθλιψης.62

Σε αυτές τις παρατηρήσεις υπάρχει και αντίλο-

γος. Σε μια πολύ πρόσφατη και εκτενή μελέτη των 

Delaney JA et al, φάνηκε ότι η κατάθλιψη δεν απο-

τελεί παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη αρτη-

ριακής υπέρτασης και ότι σε υπερτασικούς ασθε-

νείς η καταθλιπτική σημειολογία συνοδεύεται από 

μικρή μόνο αύξηση τόσο της συστολικής όσο και 

της διαστολικής αρτηριακής πίεσης.63

Θα πρέπει να σχολιάσουμε ότι η έρευνα αυτή 

αποτελεί μια συγχρονικού τύπου (cross-sectional) 

μελέτη, που δεν επιτρέπει την εξαγωγή αιτιακών 

συσχετίσεων ανάμεσα στις παραμέτρους που μελε-

τήθηκαν και την εμφάνιση κατάθλιψης στους ασθε-

νείς με ΣΔ τύπου ΙΙ. Επίσης η διάγνωση στηρίχτηκε 

αποκλειστικά στην κλίμακα BDI-II και όχι σε ημιδο-

μημένη συνέντευξη. Τέλος η μεγάλη ποικιλία των 

δημογραφικών και κλινικών παραγόντων σε σχέ-

ση με τον αριθμό των ασθενών που μελετήθηκαν, 

αποτέλεσαν σε πολλές περιπτώσεις περιοριστικούς 

παράγοντες για την περαιτέρω εξαγωγή συμπερα-

σμάτων. 

Συνοψίζοντας αναφέρουμε ότι τα αποτελέσματα 

της μελέτης μας επιβεβαιώνουν την αυξημένη επί-

πτωση της κατάθλιψης στους ασθενείς με ΣΔ τύπου 

ΙΙ. Επιπρόσθετα παρατηρούμε ότι η καταθλιπτική 

σημειολογία, επηρεάζει την εξέλιξη του ΣΔ τύπου 

ΙΙ, όπως φαίνεται από την αυξημένη εμφάνιση των 

διαβητικών επιπλοκών στους ασθενείς μας που πά-

σχουν από καταθλιπτική συνδρομή και ιδιαίτερα 

στους άνδρες. Oι Βeekman et al,64 αναφέρουν ότι η 

συσχέτιση χρόνιων σωματικών νοσημάτων με την 

κατάθλιψη είναι σαφώς ισχυρότερη για τους άνδρες 

από ότι στις γυναίκες στις οποίες πρωτεύοντα ρόλο 

παίζουν συνήθως ψυχοσυναισθηματικοί παράγο-

ντες. Η παρουσία της κατάθλιψης συχνά θεωρείται 

απότοκος της εμφάνισης διαβητικών επιπλοκών, 

ωστόσο η κατάθλιψη θα μπορούσε να αποτελεί 

αιτιολογικό παράγοντα ανάπτυξης αυτών μέσω δι-

αφόρων μηχανισμών, όπως της παχυσαρκίας και 

της αρτηριακής υπέρτασης, που όπως φάνηκε και 

από τη μελέτη μας, συχνά συνοδεύουν τον κατα-

θλιπτικό διαβητικό ασθενή. Περαιτέρω διερεύνη-

ση απαιτείται για να αναγνωρισθούν οι μηχανισμοί 

που συντηρούν αυτή τη συσχέτιση. Οι παρατηρή-

σεις αυτές δηλώνουν το σαφή ρόλο της κατάθλιψης 

στην εξέλιξη του ΣΔ τύπου ΙΙ, υποδηλώνοντας την 

αναγκαιότητα της διάγνωσης και θεραπείας της, για 

τη σφαιρική και βέλτιστη αντιμετώπιση του διαβη-

τικού ασθενούς. 
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Biological factors associated
with depression in patients

with type  diabetes mellitus

Ε. Tsirogianni,1 F. Kouniakis,2 M. Baltatzi,1 G. Lavrentiadis,2 M. Alevizos1 
11st Propedeutic Medical Department, AXEPA Hospital, Aristotles University of Thessaloniki

22nd Psychiatric Department, Aristotles University of Thessaloniki, Greece

Psychiatriki 2010, 21:115–125

This study was undertaken in order to identify the prevalence and factors associated with 

depression in a group of patients with type II diabetes mellitus. 200 patients (127 women/73 men) 

with type II diabetes mellitus, from Diabetic Clinic of 1st Propedeutic Medical Department of 

Aristotle’s University of Thessaloniki, AHEPA Hospital, were enrolled in our study. Patients, sex, age, 

duration of diabetes, antidiabetic treatment, diabetic complications, body mass index (BMI), waist 

circumference, blood pressure, smoking, physical exercise and alcohol intake were assessed. BDI-II 

(Beck Depression Inventory-II) scale was used to measure the presence of depression. Prevalence of 

depression was high in the total of our patients (31.5%) and also in men (26%) and women (34.6%) 

separately. Depression appeared not to be related to patients’ age, duration of diabetes, smoking 

and physical exercise, in the total of them (p>0.05). Patients, who were prescribed insulin, seemed 

to be more often depressed compared to those undertaking oral antidiabetic medication. The 

presence of depression was statistically significant increased in patients with diabetic complications 

in the total (p=0.013) and in men (p=0.001), while it was almost significantly increased in patients 

with diabetic nephropathy (p=0.052) and stroke (p=0.097). Depression was statistically significant 

related to obese patients compared to normal weight patients, in the total (p=0.003), and in men 

separately (p=0.013), and also statistically significant was the relationship of depression with central 

obesity in the total (p=0.011) and in men (p=0.014). Statistically important was the relationship of 

arterial hypertension with depression in diabetic men (p=0.030), while in the limits of statistical 

importance was the relationship between depression and modest to heavy alcohol consumption 

in women (p=0.063). In a clinical aspect, depression seems to influence the development of type 

II diabetes mellitus, as it is shown by the significant association of diabetic complications and 

depressive symptoms. The development of depression has often been considered a secondary 

response to the onset of complications, but depression might also play a primary role in the 

development or exacerbation of diabetic complications. It would be reasonable to speculate that 

obesity and arterial hypertension are biological variables that may interact with depression to 

produce diabetic complications. Further studies are needed to identify the pathways that mediate 

this association. These observations demonstrate that depression has a significant role in the 

development of type II diabetes mellitus, implying the necessity of its diagnosis and treatment, for 

the most optimal confrontation of the diabetic patient.

Key words: type II diabetes mellitus, depression, diabetic complications, obesity, hypertension
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