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ΔΙΑΒΗΤΗΣ: Μια παγκόσμια απειλή που
γιγαντώνεται…
Περισσότερα από 382 εκ. άτομα με Διαβήτη* παγκοσμίως (592 εκ. μέχρι το 2035).
ΚΟΣΜΟΣ

592εκ.

άνθρωποι θα ζουν
με διαβήτη
το 2035

55%

5,1 εκατομμύρια θάνατοι λόγω
διαβήτη το 2013.
Ένας θάνατος κάθε
6 δευτερόλεπτα.

ΚΟΣΜΟΣ

αύξηση

382εκ.

2013

Β. Αμερική
Ν. & Κεντρ. Αμερική
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Δ. Ειρηνικός

46%

Ν/Α Ασία
Αφρική

60%

76%

ΚΟΣΜΟΣ

382εκ.

46%

ΑΔΙΑΓΝΩΣΤΟΙ
175εκ. το 2013

109%

Μ. Ανατ./Β. Αφρική

96%

Ευρώπη

22%

2035
Προσαρμογή από International IDF Diabetes Atlas, 6th edn. Brussels, Belgium: IDF
2013. www.idf.org/diabetesatlas

Κατάθλιψη
 350.000.000 άνθρωποι παγκοσμίως και 550.000 στη
χώρα μας, πάσχουν από κατάθλιψη!
 Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η
κατάθλιψη είναι η 4η ασθένεια με τον υψηλότερο
δείκτη επιβάρυνσης στην προσωπική, επαγγελματική &
κοινωνική ζωή ενώ μέχρι το 2020 αναμένεται να
κατέχει τη 2η θέση!
Π.Ο.Υ., 2012

Τι είναι κατάθλιψη
 Είναι μια διαταραχή του συναισθήματος που
εκφράζεται τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά με
συμπτώματα από την ψυχική και σωματική σφαίρα
του ανθρώπου. Το «άρρωστο» συναίσθημα παρασύρει
τη σκέψη (ανάξια, ανίκανη, μηδενική), αλλά και τη
συμπεριφορά (δυσκίνητη, ανήσυχη, επιθετική,
παθητική) με αποτέλεσμα ο ίδιος ο άνθρωπος να
υποφέρει και να μην αισθάνεται λειτουργικός και
αυτόνομος στη ζωή του.

Διάγνωση της κατάθλιψης
Σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης DSM IV η διάγνωση της μείζονος καταθλιπτικής
διαταραχής τίθεται με την ύπαρξη για τουλάχιστον δυο εβδομάδες των ακόλουθων
συμπτωμάτων
1 Καταθλιπτική διάθεση
2 Απώλεια της ευχαρίστησης η του ενδιαφέροντος για όλες της δραστηριότητες
Επιπρόσθετα σημεία αποτελούν:
Τέσσερα από τα ακόλουθα συμπτώματα πρέπει να υπάρχουν για να
τεθεί η διάγνωση
•
Αλλαγές στο βάρος και στην όρεξη
•
Διαταραχές στον ύπνο
•
Διαταραχές στη ψυχοκινητική δραστηριότητα
•
Αισθήματα ενοχής και απαξίωσης
•
Μειωμένη ενέργεια
•
Δυσκολία στη σκέψη και στη συγκέντρωση
•
Σκέψεις για το θάνατο και αυτοκτονικός ιδεασμός
Τα συμπτώματα πρέπει να επιμένουν για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας
και σχεδόν κάθε μέρα για τουλάχιστον δυο εβδομάδες


Υψηλά επίπεδα κατάθλιψης στους διαβητικούς

Ο συνδυασμός κατάθλιψης και διαβήτη μειώνει
την αυτοπροσδιοριζόμενη υγεία

Moussavi et al., Lancet 2007;370:851-858. From Lloyd CE et al. The epidemiology of depression and diabetes. In:
Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

Η κατάθλιψη συνδέεται με επιπλοκές,
αναπηρία και θνησιμότητα

Ισχυρή συσχέτιση κατάθλιψης και θνησιμότητας
στο Διαβήτη
(μετά προσαρμογή για κοινωνικο-δημογραφικούς παράγοντες και τρόπο ζωής)

Σακχαρώδης Διαβήτης

Χωρίς σακχαρώδη διαβήτη

(Zhang et al., Am. J. Epidemiol. 2005;161:652-660). From Lloyd CE et al. The epidemiology of depression and
diabetes. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

Η κατάθλιψη στη διαδρομή του Διαβήτη
odds ratio
1.37-1.60

odds ratio
2.1

effect size
0.17

Προ-διαβήτης

Διαβήτης

Υποβέλτιστος
γλυκαιμικός
έλεγχος

Pre-diabetes: Mezuk Diabetes Care 2008
Diabetes: Anderson et al Diabetes Care 2001
Glyceamic control: Lustman et al Diabetes Care 2000
Complications: dr Groot et al Psychosom Med 2001
Mortality: Katon et al Diabetes Care 2005; Ismail et al Diabetes Care 2007

odds ratio
3.1

Επιπλοκές

hazards
ratio
2.0-5.0

Θνησιμότητα
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Μέση ηλικία εμφάνισης Διαβήτη και
Κατάθλιψης
Κατάθλιψη
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Μια αμφίδρομη σχέση

Κατάθλιψη

RR 1.10 (1.02-1.19)
RR 1.54 (1.13-2.09)

Golden et al JAMA 2008
www.kcl.ac.uk

Διαβήτης
τύπου2
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Συσχέτιση ΣΔ2 - Κατάθλιψης
1ο. Το φορτίο της χρόνιας νόσου προδιαθέτει σε κατάθλιψη –

ψυχολογική επιβάρυνση

Συσχέτιση ΣΔ2 - Κατάθλιψης
2ο. Η κατάθλιψη στο ΣΔ 2 συνδέεται με πτωχή συμπεριφορά

αυτοφροντίδας.

Η κατάθλιψη συνυπάρχει με το ΣΔ2

(επηρεάζονται από παρόμοιους περιβαλλοντικούς παράγοντες και τρόπο ζωής)
o
o
o
o

Χαμηλή κοινωνικο-οικονομική κατάσταση
Κοινωνικές αντιξοότητες
Κάπνισμα
Μειωμένη σωματική δραστηριότητα

Π.χ.
 Αντιξοότητες στην παιδική ηλικία (κακοποίηση, στέρηση, παραμέληση)
μπορεί να προκαλέσουν κατάθλιψη και αργότερα διαβήτη
 Στην ενήλικη ζωή το εργασιακό στρες συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο ΣΔ2
και κατάθλιψης
 Στη εφηβική ηλικία η χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπαραμέληση
συνδυάζεται με αυξημένο ΒΜΙ, μείωση άσκησης, κάπνισμα, ΠΚ για ΣΔ2, ΚΑΝ

Γνωσιακή συμπεριφορική
φόρμουλα για τη σύνδεση
Κατάθλιψης και ΣΔ τύπου 2

Οι πεποιθήσεις σας γίνονται οι σκέψεις σας
Οι σκέψεις σας γίνονται τα λόγια σας
Τα λόγια σας γίνονται οι πράξεις σας
Οι πράξεις σας γίνονται συνήθειές σας
Οι συνήθειές σας γίνονται οι αξίες σας
Οι αξίες σας γίνονται το πεπρωμένο σας
Μαχάτμα Γκάντι

Πιθανοί βιολογικοί μηχανισμοί συσχέτισης
κατάθλιψης και ΣΔ2
o Μέτρια γενετική συσχέτιση κατάθλιψης και διαβήτη, r=0·19 (albeit
with a broad CI of 0–0·46)
o Διάφοροι απλοί γενετικοί πολυμορφισμοί που συνδέονται με το
διαβήτη τύπου 2 έχουν συσχετιστεί ανεξάρτητα με την κατάθλιψη
και το διαβήτη.

Γιατί τα άτομα με Σδ τύπου 1 αναπτύσσουν
κατάθλιψη;
 Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1
 Τα αντι GAD αντισώματα μπορεί να επηρεάσουν τη
σύνθεση του GABA
 Η ελάττωση των GABA νευρώνων στην ινιακή και
προμετωπιαία μοίρα του φλοιού πιθανόν να σχετίζεται με
την εμφάνιση κατάθλιψης
 2 αιχμές
> Σε 1 έτος από τη διάγνωση
> 2η αιχμή μία δεκαετία αργότερα (εφηβεία, ενήλικη
ζωή)
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Γιατί τα άτομα με ΣΔ τύπου 1 αναπτύσσουν
κατάθλιψη;
 Στο ΣΔ τύπου 1
 Δεν έχουν κατανοηθεί πλήρως οι παράγοντες που συνδέονται με
την κατάθλιψη (λίγες μελέτες)
 Από τις λίγες μελέτες έχει φανεί ότι:
> Η ψυχολογική επιβάρυνση, λόγω της εμφάνισής του νωρίς
στη ζωή, μπορεί να οδηγήσει στην κατάθλιψη
> Οι οικογενειακές σχέσεις σε παιδιά με ΣΔ1 (που συχνά έστω
και υποσυνείδητα, κατηγορούν τους γονείς για τη νόσο) τα
προδιαθέτει για κατάθλιψη
> Η επιβάρυνση της ασθένειας σε μια ηλικία που η
προσωπικότητα είναι σε πρώιμη ανάπτυξη, μπορεί να κάνει
το άτομο πιο ευάλωτο στην εμφάνιση κατάθλιψης
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Γνωσιακή συμπεριφορική
φόρμουλα για τη σύνδεση
Κατάθλιψης και ΣΔ τύπου 1
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Κόστος

From Egede LE. Medical costs of depression and diabetes. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds).
Chichester: Wiley, 2010.

Κόστος

Health care expenditures are significantly higher in depressed than in non-depressed diabetes patients (US 1996
data). From Egede LE. Medical costs of depression and diabetes. In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M,
Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

Enhanced treatment of depression in patients with diabetes is associated with lower health care costs over a 2year period. From Katon W, van der Felz-Cornelis C. Treatment of depression in patients with diabetes. In:
Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.
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Πρακτικά προβλήματα που δημιουργούνται από τη
συνοσηρότητα κατάθλιψης-διαβήτη – Ι
Πρόβλημα

Αντίκτυπο

• Τα συμπτώματα της κατάθλιψης και του

• Ο ασθενής και ο γιατρός μπορεί να μη γνωρίζουν για την

• Η κατάθλιψη μπορεί να συσχετίζεται με

• Ο ασθενής μπορεί να μη νιώθει ότι ο γιατρός του τον

• Η κατάθλιψη συχνά συσχετίζεται με

• Ο ασθενής μπορεί να θεωρήσει ότι δεν μπορεί να κάνει

διαβήτη επικαλύπτονται
• Τα συμπτώματα της κατάθλιψης
μιμούνται τα συμπτώματα του διαβήτη
την εμφάνιση ή επιδείνωση των
σωματικών συμπτωμάτων

δυσκολίες στην αυτοδιαχείριση του
διαβήτη και στη συμμόρφωση στη
θεραπεία

ύπαρξη κατάθλιψης και να θεωρούν τις αλλαγές στη
κατάσταση του ατόμου αποτέλεσμα της κακής
αυτοδιαχείρισης του διαβήτη

καταλαβαίνει και τον στηρίζει στη διάρκεια των ιατρικών
επισκέψεων όταν τα αποτελέσματα από τη σωματική
εξέταση και τα εργαστηριακά αποτελέσματα δεν
ανταποκρίνονται στα υποκειμενικά παράπονα του

αλλαγές και να σκέφτεται να παραιτηθεί, π.χ. “Ξέρω τι
πρέπει να κάνω και τι όχι, αλλά συνεχίζω να κάνω τα λάθος
πράγματα και δεν καταλαβαίνω το γιατί!”
• Ο γιατρός μπορεί να νιώσει αποθαρρυμένος σχετικά με την
ικανότητα του ασθενή να κάνει τις σχετικές αλλαγές στη
φροντίδα του

From Hellman R, Ciechanowski P. Diabetes and depression: management in ordinary clinical conditions. In:
Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

Πρακτικά προβλήματα που δημιουργούνται από τη
συνοσηρότητα κατάθλιψης-διαβήτη - ΙΙ
Πρόβλημα

Αντίκτυπο

• Άτομα με κατάθλιψη μπορεί να προσπαθήσουν • Το να μη κατανοεί ο γιατρός τα καταθλιπτικά
να ρυθμίσουν τα συναισθήματά του μέσα από
το φαγητό ή τη χρήση ουσιών.

• Στρεσογόνοι παράγοντες που εμποδίζουν τις

στρατηγικές αυτο-διαχείρισης και επιδεινώνουν
τη κατάσταση του διαβήτη μπορεί επίσης να
επιδεινώσουν και τη κατάθλιψη.

• Η κατάθλιψη μπορεί να μειώσει την ικανότητα

συμπτώματα που μπορεί να υποβόσκουν και την
απεγνωσμένη προσπάθεια του ασθενούς να ρυθμίσει το
συναισθηματικό πόνο που νιώθει, μπορεί να οδηγήσει
στο να δώσει την εντύπωση ότι είναι επικριτικός, εξαιτίας
του στίγματος και της σχετικής αντιμετώπισης που έχουν
αυτές οι συμπεριφορές.

• Ο ασθενής και ο γιατρός μπορεί να θεωρήσουν ότι για τη
φτωχή εξέλιξη του διαβήτη ευθύνεται η μη επαρκής
αυτοδιαχείριση του ασθενούς, εξαιτίας του γεμάτου
προγράμματος του, και να μη λάβουν υπόψη την
εμφάνιση της κατάθλιψης και των συνεπειών της.

των ατόμων να εμπιστεύονται τους άλλους ή να • Ο ασθενής μπορεί να διστάζει να κλείσει ιατρικά
είναι ικανοποιημένοι από τη φροντίδα υγείας
ραντεβού, να δυσκολεύεται να είναι συνεπής σε αυτά, να
που τους παρέχεται.
διστάζει να ζητήσει υποστήριξη από το ιατρικό
• Η κατάθλιψη συχνά σχετίζεται με αλλαγές στο
προσωπικό ή να μη συνεργάζεται με το ιατρικό
τρόπο με τον οποίο ο ασθενής μπορεί να
προσωπικό κατά τη διάρκεια των ιατρικών ραντεβού.
ζητήσει βοήθεια σχετικά με την υγεία του.
From Hellman R, Ciechanowski P. Diabetes and depression: management in ordinary clinical conditions. In: Depression
and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

Πρακτικά προβλήματα που δημιουργούνται από τη
συνοσηρότητα κατάθλιψης-διαβήτη - III
Πρόβλημα

• Η κατάθλιψη σχετίζεται με κακό
έλεγχο της γλυκόζης στο αίμα,
ασχέτως από τη συμπεριφορές
του ατόμου.

Αντίκτυπο

• Αυτό μπορεί να οδηγήσει το άτομο να νιώθει ανικανότητα, ενοχές,

απώλεια ενδυνάμωσης, ή μειωμένη αίσθηση ελέγχου και μπορεί να
επηρεάσει το κίνητρο του ασθενούς να συμμορφωθεί με άλλες
ιατρικές συμβουλές.
• Γιατροί που δεν γνωρίζουν την επιρροή της κατάθλιψης μπορεί,
άθελα τους να κατηγορήσουν τον ασθενή για μια κατάσταση πάνω
στην οποία δεν έχει πια τον έλεγχο.

• Η κατάθλιψη σχετίζεται με την

• Κάτι το οποίο στο παρελθόν θα ήταν εύκολο να κατανοήσει ο

• Η κατάθλιψη οδηγεί το άτομο να

• Οι γιατροί μπορεί να χρειαστεί να βοηθήσουν τα άτομα με

• Η κατάθλιψη συσχετίζεται με το

• Οι γιατροί χρειάζεται να εξετάσουν την παρουσία άγχους, το οποίο

αδυναμία οργάνωσης.

σκέφτεται με απαισιοδοξία το
μέλλον.

άγχος.

ασθενής, μπορεί να χρειαστεί ο γιατρός να το γράψει, να το
επαναλάβει και να βεβαιωθεί ότι ο ασθενής, που έχει συμπτώματα
κατάθλιψης, το έχει κατανοήσει πλήρως.
κατάθλιψη να απλοποιήσουν/ ‘σπάσουν’ τις δραστηριότητες τους σε
βήματα που μπορούν να υλοποιήσουν, τα οποία μπορούν να
επιφέρουν κάποια θετικά αποτελέσματα στο άμεσο μέλλον.
μπορεί να επιβαρύνει την αβεβαιότητα λήψης αποφάσεων του
ατόμου και να το κάνει να αμφισβητεί την πιθανότητα επιτυχίας.

From Hellman R, Ciechanowski P. Diabetes and depression: management in ordinary clinical conditions. In:
Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

Θεραπευτικές δυνατότητες
o Φαρμακοθεραπεία
o Ψυχοθεραπεία π.χ γνωσιακή συμπεριφορική ψυχοθεραπεία

βοήθεια για να αναπτύξει δεξιότητες για την αντιμετώπιση των δύσκολων καταστάσεων
της χρόνιας νόσου

Δοκιμές αποτελεσματικότητας ψυχοθεραπειών για τη
κατάθλιψη στο διαβήτη
Μελέτη

Παρεμβάσεις

Αποτέλεσμα

Lustman et al., 1998

Γνωστική συμπεριφοριστική θεραπεία +
εκπαίδευσης για το διαβήτη ή απλώς εκπαίδευση
για το διαβήτη.

Η ομάδα με τη συνδυασμένη θεραπεία
παρουσίασε βελτίωση της κατάθλιψης
αλλά και καλύτερο γλυκαιμικό έλεγχο σε
σχέση με την άλλη ομάδα.

Huang et al., 2002

Φάρμακα για διαβήτη + εκπαίδευση διαβήτη +
ψυχολογική θεραπεία + τεχνικές χαλάρωσης με
χρήση και μουσικής ή απλώς φάρμακα για το
διαβήτη.

Βελτίωση κατάθλιψης αλλά και
γλυκαιμικού ελέγχου στην ομάδα με τη
συνδυασμένη θεραπεία.

Li et al., 2003

Φάρμακα για το διαβήτη + εκπαίδευση για
διαβήτη + ψυχολογική θεραπεία ή μόνο φάρμακα
για το διαβήτη.

Βελτίωση της κατάθλιψης και του
γλυκαιμικού ελέγχου στα άτομα με τη
συνδυασμένη θεραπεία.

Lu et al., 2005

Εκπαίδευση για διαβήτη και εγκεφαλοαγγειακά
ατυχήματα + ηλεκτρομυογραφική θεραπεία +
ψυχολογική θεραπεία ή συνηθισμένη θεραπεία.

Βελτίωση της κατάθλιψης και του
γλυκαιμικού ελέγχου στα άτομα με τη
συνδυασμένη θεραπεία.

Simson et al., 2008

Ατομική υποστηρικτική ψυχοθεραπεία ή
συνηθισμένη θεραπεία.

Βελτίωση της κατάθλιψης και του
γλυκαιμικού ελέγχου στα άτομα με την
ατομική υποστηρικτική θεραπεία.

From Katon W, van der Felz-Cornelis C. Treatment of depression in patients with diabetes. In: Depression and Diabetes.
Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

Δοκιμές αποτελεσματικότητας ψυχοθεραπειών για τη
κατάθλιψη στο διαβήτη
Μελέτη

Παρεμβάσεις

Αποτέλεσμα

Lustman et al., 1997

Glucometertraining + νορτριπτυλίνη ή
χρήση εικονικού φαρμάκου

Βελτίωση στη κατάθλιψη αλλά όχι στο γλυκαιμικό
έλεγχο στην ομάδα με τη νορτριπτυλίνη.

Lustman et al., 2000

Φλουοξετίνη ή χρήση εικονικού φαρμάκου

Βελτίωση στη κατάθλιψη αλλά όχι στο γλυκαιμικό
έλεγχο στην ομάδα με τη φλουοξετίνη.

Paile-Hyvärinen et al.,
2003

Παροξετίνη ή χρήση εικονικού φαρμάκου

Xue et al., 2004

Παροξετίνη ή χρήση εικονικού φαρμάκου

Μετά από κάποιες αρχικές βελτιώσεις στην
ομάδα με τη παροξετίνη στους 3 μήνες, καμία
σημαντική βελτίωση δεν υπήρχε στις δύο ομάδες
στο τέλος της συμπληρωματικής
παρακολούθησης.
Βελτίωση στη κατάθλιψη αλλά όχι στο γλυκαιμικό
έλεγχο στην ομάδα με τη παροξετίνη.

Gülseren et al., 2005

Φλουοξετίνη ή παροξετίνη

Και οι δύο ομάδες είχανε μείωση της κατάθλιψης
αλλά όχι αλλαγές στο γλυκαιμικό έλεγχο.

Paile-Hyvärinen et al.,
2007

Παροξετίνη ή χρήση εικονικού φαρμάκου

Καμία σημαντική βελτίωση σε αποτελέσματα από
τη κατάθλιψη και γλυκαιμικό έλεγχο.

From Katon W, van der Felz-Cornelis C. Treatment of depression in patients with diabetes. In: Depression and
Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

Αντικαταθλιπτικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται συνήθως στην
κλινική πρακτική
Κατηγορία

Φάρμακα

SSRIs
(εκλεκτικοί αναστολείς
επαναπρόσληψης της
σεροτονίνης)

SΝRIs
(αναστολείς
επαναπρόσληψης
νοραδρεναλίνης και
σεροτονίνης)
NSSA
(νοραδρενεργικοί και ειδικοί
σεροτονινεργικοί ανταγωνιστές)
SDRIs
(αναστολείς επαναπρόσληψης
νοραδρεναλίνης και ντοπαμίνης)

Ημερήσια Δόση Έναρξης (mg)

Μέγιστη
θεραπευτική δοσολογία
(mg/ημέρα)

Εσιταλοπράμη
(Entact,Cipralex)

10

20

Παροξετίνη (Seroxat)

20

50

Σερτραλίνη

50

200

Σιταλοπράμη
(Seropram)

20

40

Φλουοξετίνη (Ladose)

20

60

Φλουβοξαμίνη
(Dumyrox)

50

300

Βενλαφαξίνη ΧR
(Effexor)

75

375

Ντουλοξετίνη
(Cympalta)

60

60

Μιρταζαπίνη
(Remeron)

15

45

Βουπροπριόνη

150

300

Διαβήτης και Κατάθλιψη

o
o
o
o
o

Επιδημιολογικά στοιχεία
Μηχανισμοί συσχέτισης
Κόστος
Θεραπευτικοί χειρισμοί
Συμπεράσματα

Recommendation: Assessment of
Common Comorbid Conditions
• Consider assessing for and addressing common comorbid
conditions that may complicate the management of
diabetes B
• Common comorbidities
Depression

Cognitive impairment

Obstructive sleep apnea

Low testosterone in men

Fatty liver disease

Periodontal disease

Cancer

Hearing impairment

Fractures

ADA. VII. Assessment of Common Comorbid Conditions. Diabetes Care 2014;37(suppl 1):S49

Σύνοψη: Διαβήτης και Κατάθλιψη


Σε ασθενείς με διαβήτη η κατάθλιψη μπορεί να έχει σημαντική
επίδραση στα εξής:
− Επιβάρυνση των συμπτωμάτων
− Λειτουργική ανικανότητα
− Επιπλοκές
− Συμμόρφωση
− Κόστος

Σύνοψη: Διαβήτης και Κατάθλιψη
 Υπάρχουν τα κατάλληλα διαγνωστικά εργαλεία για αναγνώριση της
κατάθλιψης στο διαβητικό ασθενή

 Υπάρχουν οι κατάλληλες θεραπείες της κατάθλιψης, οι οποίες και
αποτελεσματικές είναι και πολύ ασφαλείς.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
 Μόλις το ένα τρίτο των διαβητικών ασθενών με κατάθλιψη

αναγνωρίζονται και λαμβάνουν θεραπεία και για την κατάθλιψη κι
αυτό διότι:
– H κατάθλιψη θεωρείται ελάσσονος σημασίας σε σχέση με το
διαβήτη
– Πολλοί ιατροί της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας δεν είναι
εκπαιδευμένοι στην αναγνώριση της κατάθλιψης
– Πολλά από τα συμπτώματα της κατάθλιψης μοιάζουν με εκείνα
του διαβήτη και δημιουργούν σύγχυση (κόπωση, αλλαγές του
σωματικού βάρους, της όρεξης και της libido)

A.P.Chehov

Φροντίδα για τη κατάθλιψη ασθενών με
διαβήτη: Βήμα 4
Ο γιατρός να σκεφτεί τη χορήγηση φαρμάκων για περιπτώσεις:

• Συνοσηρότητας κατάθλιψης και άγχους: SSRI ή SNRI
• Σεξουαλικής δυσλειτουργίας: η χρήση βουπροπιόνης ή, αν ήδη ανταποκρίνεται
ο ασθενής στα SSRI, να προσθέσει τη βουσπιρόνη.

• Σημαντικής νευροπάθειας: επιλογή της βουπροπιόνης, βενλαφαξίνης ή
ντουλοξετίνης, που είναι αποτελεσματικά φάρμακα.

•Για τη θεραπεία νευροπαθητικού πόνου.

From Katon W, van der Felz-Cornelis C. Treatment of depression in patients with diabetes.
In: Depression and Diabetes. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds). Chichester: Wiley, 2010.

Μια αμφίδρομη σχέση

Κατάθλιψη

Διαβήτης

50

