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Περίληψη

Η Μείζων Καταθλιπτική Διαταραχή πλήττει ένα σημαντικό και συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό του
παγκόσμιου πληθυσμού. Τα ερωτήματα που εγείρονται γύρω από αυτήν είναι πολλά. Δεν έχει
κατανοηθεί ακόμη πλήρως, γιατί ορισμένοι άνθρωποι είναι πιο ευάλωτοι στο να νοσήσουν, για
ποιον ακριβώς λόγο δουλεύουν κάποιες θεραπείες φαρμάκων και γιατί έχουν αποτέλεσμα μόνο στο
50% των ασθενών. Το βασικό, όμως, ζήτημα είναι το γεγονός, ότι δεν έχουν κατανοηθεί πλήρως τα
αίτια της διαταραχής και δεν έχουν βρεθεί τα συστήματα και τα γονίδια που εμπλέκονται. Μέσω της
παρατήρησης και των ερευνών που έχουν γίνει, είναι πλέον βέβαιο ότι η κατάθλιψη έχει γενετική
βάση. Παρόλα αυτά, οι πολυάριθμες και διαφορετικού τύπου έρευνες δεν έχουν δώσει συνεπή
αποτελέσματα, τα οποία να μπορούν να αναπαραχθούν. Η αναγνώριση των γονιδίων που
σχετίζονται με τη Μείζονα Καταθλιπτική Διαταραχή είναι ένα μεγάλο βήμα, τόσο προς την
κατανόηση των μηχανισμών της διαταραχής, όσο και προς τον εντοπισμό των αιτιών και των
τρόπων αντιμετώπισής της. H πιο σύγχρονη και πολλά υποσχόμενη μέθοδος έρευνας, στην οποία
επικεντρώνεται αυτή η εργασία, είναι οι Μελέτες Ολόκληρου του Γονιδιώματος (Genome Wide
Association Studies – GWAS), οι οποίες ήταν επιτυχείς για άλλες ψυχικές διαταραχές, όπως η
Σχιζοφρένεια. Στην εργασία αυτή γίνεται, αρχικά στο πρώτο μέρος, μια αναφορά στα όσα
γνωρίζουμε για την κατάθλιψη σχετικά με τους τύπους της, τους παράγοντες που την επηρεάζουν,
τα γνωστά αίτια και τους τρόπους αντιμετώπισής της. Έπειτα, στο δεύτερο μέρος, θα αναφερθούν οι
βασικοί τρόποι έρευνας των εμπλεκόμενων γονιδίων και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Τέλος, στο επίκεντρο αυτής της εργασίας είναι η ανασκόπηση όλων των ερευνών GWAS που έχουν
διενεργηθεί για την κατάθλιψη και η συγκέντρωση των ευρημάτων τους με απώτερο σκοπό τη
σύνθεση ενός γονιδιακού προφίλ της διαταραχής.
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Abstract
Major Depressive Disorder affects a significantly increasing percentage of the world's population.
Numerous questions about this disorder, are yet to be answered. It is not yet fully understood, why
some people are more vulnerable to the disease, why some drug therapies work, and why they only
work in 50% of patients. The key issues, however, are that neither the causes of the disorder have
been fully understood, nor the systems and genes involved have been identified. Through
observation and research, it is now certain that depression has a genetic basis. However, numerous
and different types of research have not yielded consistent results that can be reproduced.
Identifying the genes associated with Major Depressive Disorder is a big step, both in understanding
the mechanisms of the disorder and in identifying the causes and ways to treat it. The most modern
and promising research method, that this work focuses on, are the Genome Wide Association Studies
(GWAS), which have been successful for other mental disorders, such as Schizophrenia. At the first
part of this work, a reference is made to what is known about depression regarding its types, the
factors that affect it, the known causes and the ways of treatment. Then, in the second part, the
most promising gene research techniques and the problems they are facing are explained. Finally,
the focus of this work is to review all GWAS research conducted on depression and to aggregate their
findings with the ultimate goal of composing a genetic profile of the disorder.
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Μέρος 1ο
Εισαγωγή
Η κατάθλιψη είναι η πιο διαδεδομένη ψυχιατρική διαταραχή που επηρεάζει ανθρώπους μέσης
ηλικίας (Juruena, 2014), ενώ σχετίζεται με υψηλά επίπεδα νοσηρότητας και θνησιμότητας (
Palazidou, 2012). Θεωρείται η κυριότερη αιτία ψυχικής αναπηρίας στις ανεπτυγμένες χώρες, με
κίνδυνο καταθλιπτικού επεισοδίου περίπου 10% ετησίως και 20% κατά τη διάρκεια της ζωής των
ανθρώπων (Juruena, 2014). Έρευνες αναφέρουν, ότι σχεδόν το 17% των ανδρών και το 25% των
γυναικών βιώνουν τουλάχιστον ένα σοβαρό καταθλιπτικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της ζωής τους
(Slavich & Sacher, 2019). Επιπλέον, η διαταραχή αυτή εξελίσσεται πολύ συχνά σε χρόνια ασθένεια,
χωρίς να είναι εφικτό να υποχωρήσει ποτέ πλήρως. Αυτό μεταφράζεται στο ότι παρουσιάζει μεγάλα
ποσοστά υποτροπής, με το 75% των ασθενών να έχουν πάνω από ένα επεισόδιο στη ζωή τους
(Palazidou, 2012).
Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι κατάθλιψης, αλλά η Μείζονα Καταθλιπτική Διαταραχή
(Major Depressive Disorder – MDD) είναι ο τύπος που έχει ερευνηθεί περισσότερο στη
βιβλιογραφία. Τα κριτήρια διάγνωσής της παρατίθενται αναλυτικά στην επόμενη ενότητα και
καθιστούν κατανοητό, ότι η κατάθλιψη επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής του ασθενή,
καθώς έρευνες αποδεικνύουν ότι το 80% των καταθλιπτικών ασθενών αντιμετωπίζουν κάποια
μορφή δυσκολίας (impairment) στο να λειτουργήσουν αποδοτικά στην καθημερινή τους ζωή. Αυτό
συμβαίνει κυρίως, επειδή τα συμπτώματα επηρεάζουν την κοινωνική ζωή, την οικογενειακή ζωή,
ακόμα και τη σωματική υγεία του ασθενή (Jesulola et al., 2018).
Επίσης, η καταθλιπτική διαταραχή φαίνεται να συνυπάρχει με αρκετές σωματικές διαταραχές ή
σωματικές νόσους, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου, το
μεταβολικό σύνδρομο, η στεφανιαία νόσος και ο χρόνιος πόνος (Slavich & Sacher, 2019). Άλλες
έρευνες τη συνδέουν με την υπέρταση, το διαβήτη, το άσθμα, την αρθρίτιδα, χρόνιες αναπνευστικές
διαταραχές και καρδιαγγειακές νόσους. Η βιβλιογραφία αναδεικνύει, πως η κατάθλιψη, εκτός από
το ότι σχετίζεται με όλες αυτές τις ασθένειες, επηρεάζει αρνητικά την πρόγνωσή τους και την
ανταπόκριση σε φαρμακευτικές θεραπείες (Jesulola et al., 2018).
Στο πρώτο μέρος της εργασίας θα αναλυθούν οι υπότυποι της κατάθλιψης, κάποια επιμέρους
χαρακτηριστικά της, τα αίτια και οι τρόποι αντιμετώπισης που εφαρμόζονται.
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1. Υπότυποι Κατάθλιψης

Μιας και η κατάθλιψη και τα συμπτώματά της μπορούν να εξελιχθούν με διαφορετικούς
τρόπους στον καθένα, είναι πολλές φορές αυθαίρετο για τους ασθενείς το που τελειώνει μια
φυσιολογική αντίδραση σε ένα ερέθισμα και που αρχίζει μια καταθλιπτική διαταραχή. Επιπλέον, το
σύμπτωμα της καταθλιπτικής διάθεσης μπορεί να συνοδεύει άλλες ψυχιατρικές διαταραχές, μπορεί
να είναι αποτέλεσμα ασθενειών, όπως η ηπατίτιδα ή νευρολογικών διαταραχών, ενώ μπορεί ακόμα
να είναι και αποτέλεσμα φαρμακοθεραπείας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη λήψη στεροειδών.
Στις περιπτώσεις αυτές η κατάθλιψη χαρακτηρίζεται ως «δευτερεύουσα» (secondary) και
διαχωρίζεται από τη διαταραχή.
Για τους παραπάνω λόγους ήταν απαραίτητο να τεθούν κάποια κριτήρια για την επίσημη
αναγνώριση της διαταραχής, καθώς και το διαχωρισμό των διάφορων υποτύπων της (Behavioral
Neurobiology of Depression and Its Treatment, 2018). Η επίσημη κατηγοριοποίηση και διάκριση των
ψυχολογικών διαταραχών και των συμπτωμάτων τους γίνεται κυρίως μέσα από δύο ταξινομικά
συστήματα: το DSM IV & DSM-IV-TR και το ICD-10. Πρόκειται για τις πιο πρόσφατες εξελιγμένες
μορφές των εγχειριδίων, οι οποίες ανανεώνονται συχνά, ανάλογα με τα νέα δεδομένα που
προκύπτουν. Το πρώτο είναι το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο των Ψυχικών Διαταραχών
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM) που έχει δημιουργηθεί από την
Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία και το δεύτερο είναι το εγχειρίδιο Διεθνούς Ταξινόμησης των
Νόσων (International Classification of Diseases, ICD), της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (DSM-5,
2018; ICD - ICD-10-CM - International Classification of Diseases, Tenth Revision, Clinical Modification,
2020).
Κάποιοι ερευνητές, ωστόσο, βλέπουν την κατάθλιψη ως ένα φάσμα διαταραχών που
υπερκαλύπτουν η μία την άλλη, με τη Διπολική Κατάθλιψη τύπου 1 και τη Μείζονα Κατάθλιψη να
βρίσκονται στα δύο άκρα του φάσματος (Benazzi, 2006).

1.1 Άτυπη Κατάθλιψη - Atypical Depression
Ο όρος Άτυπη Κατάθλιψη χρησιμοποιείται για διαταραχές που εμφανίζουν μέτριας σοβαρότητας
κλινικά συμπτώματα. Σύμφωνα με το DSM-IV-TR για να διαγνωστεί ένας ασθενής με Άτυπη
Κατάθλιψη χρειάζεται να εμφανίζει τουλάχιστον δύο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:


Μεταβαλλόμενη καταθλιπτική διάθεση με αντιδραστικότητα σε θετικά γεγονότα.



Υπερφαγία και υπερυπνία.



Έντονη κόπωση και αίσθηση βαρύτητας στα άκρα.
8



Έντονο άγχος.



Ευαισθησία στην απόρριψη.

Η διάγνωση της Άτυπης Κατάθλιψης είναι συχνά δύσκολη λόγω των ήπιων συμπτωμάτων που
εμφανίζει, τα οποία τείνουν να θεωρούνται στοιχεία του χαρακτήρα του ασθενούς. Επιπλέον,
μπορεί να συνυπάρχει με όλες τις συναισθηματικές διαταραχές, ενώ εμφανίζεται συχνότερα σε
ασθενείς με Διπολική Διαταραχή και Εποχική Κατάθλιψη. Τείνει να είναι χρόνια, να πλήττει
νεαρότερες ηλικίες και πιο συχνά τις γυναίκες. Τέλος, αυτός ο υποτύπος αντιδρά καλύτερα σε
θεραπεία με αναστολείς της μονοαμινικής οξιδάσης (MAOIs), από ότι στα τρικυκλικά
αντικαταθλιπτικά (TCAs) (Behavioral Neurobiology of Depression and Its Treatment, 2018; Benazzi,
2006).

1.2 Διπολική Κατάθλιψη ή Μανιοκατάθλιψη – Bipolar Depression (Manicdepressive
Psychosis)
Όταν σε έναν καταθλιπτικό ασθενή εμφανίζονται συμπτώματα μανίας ή υπομανίας σε κάποια
στιγμή της ζωής του, γίνεται διάγνωση Διπολικής Κατάθλιψης, ενώ ένας ασθενής χωρίς αυτά τα
συμπτώματα, εμφανίζει Μονοπολική Κατάθλιψη. Η κυκλική εναλλαγή μανίας και κατάθλιψης στο
παρελθόν ονομαζόταν μανιοκατάθλιψη, ενώ πλέον θεωρείται καταλληλότερος ο όρος Διπολική
Κατάθλιψη, καθώς κάποιοι ασθενείς δεν παρουσιάζουν αυταπάτες και ψευδαισθήσεις.
Κάποιες φορές η Διπολική Κατάθλιψη εμφανίζει ψυχωτικά χαρακτηριστικά, όπως αλλαγή της
διάθεσης μέσα στη διάρκεια της ημέρας και υπερυπνία, ενώ κατά τα άλλα τα συμπτώματα δε
διαφέρουν από τη Μονοπολική Κατάθλιψη.
Παρόλα αυτά, ο διαχωρισμός των δύο τύπων, παρά τις μικρές τους διαφορές, είναι πολύ
σημαντικός για τη θεραπεία τους, καθώς χρήζουν διαφορετικής αντιμετώπισης. Στα καταθλιπτικά
άτομα που περνούν φάσεις μανίας πρέπει να χορηγηθούν με προσοχή αντικαταθλιπτικά φάρμακα
για να αποφευχθεί η επίσπευση ενός επόμενου μανιακού επεισοδίου (Baldwin & Birtwistle, 2002;
Behavioral Neurobiology of Depression and Its Treatment, 2018; Benazzi, 2006).

1.3 Διαταραχή Δυσθυμίας - Dysthymic Disorder
Η Διαταραχή Δυσθυμίας χαρακτηρίζεται ως μία επίμονη κατάθλιψη χαμηλού βαθμού, η οποία
προκαλεί σημαντική δυσφορία και διαταραχή της καθημερινής ζωής του ασθενούς. Μοιάζει πολύ
με τη Μείζονα Κατάθλιψη, με τη διαφορά ότι τα συμπτώματα είναι πιο ήπια, αλλά πολύ
μεγαλύτερης διάρκειας, γεγονός το οποίο καθιστά δυσκολότερη τη διάγνωσή της. Τα κριτήρια
διάγνωσης πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο από τα παρακάτω συμπτώματα, χωρίς την
9

εμφάνιση κάποιου σοβαρού καταθλιπτικού επεισοδίου ή ιστορικό μανίας/ υπομανίας, κυκλοθυμίας
ή μικτής Διαταραχής.


Καταθλιπτική διάθεση για τουλάχιστον δύο χρόνια.



Αύξηση/μείωση όρεξης.



Αυπνία/ υπερυπνία.



Χαμηλή ενέργεια και αυτοπεποίθηση.



Δυσκολία συγκέντρωσης και λήψης αποφάσεων.



Απελπισία.

Η Διαταραχή Δυσθυμίας είναι δύσκολο να αναγνωριστεί, συχνά συνοδεύεται από
επικαλυπτόμενη Μείζονα Κατάθλιψη και εμφανίζει νευροφυτικά συμπτώματα. Χαρακτηρίζεται από
πρώιμη έναρξη (πριν τα 21), αλλά πιο συχνή εμφάνιση στις μεγαλύτερες ηλικίες. Τέλος, η αναλογία
γυναικών ασθενών προς τους άνδρες είναι 2:1 (Baldwin & Birtwistle, 2002; Benazzi, 2006).

1.4 Ελάσσων Καταθλιπτική Διαταραχή - Minor Depressive Disorder
Τα κριτήρια για τη διάγνωση της Ελάσσονος Καταθλιπτικής Διαταραχής είναι τα ίδια που ισχύουν
για τη Μείζονα Κατάθλιψη, με τη διαφορά ότι απαιτούνται τουλάχιστον δύο, αλλά λιγότερα από
πέντε κριτήρια, για να γίνει η διάγνωση, χωρίς να εμφανίζονται συμπτώματα άλλης διαταραχής ή
άλλου υποτύπου. Ο υποτύπος αυτός εμφανίζει περισσότερα γνωστικά συμπτώματα και
συμπτώματα διάθεσης, αλλά όχι νευροφυτικά συμπτώματα (Benazzi, 2006).

1.5 Επιλόχειος Κατάθλιψη – Postpartum Depression
Περίπου το 29% των γυναικών εμφανίζουν συμπτώματα άγχους ή/και πεσμένης διάθεσης μετά
τη γέννα, τα οποία συχνά αποδίδονται σε ψυχοκοινωνικούς παράγοντες και βελτιώνονται χωρίς
θεραπεία. Το ~14% όμως, διαγιγνώσκεται με Επιλόχειο Κατάθλιψη. Το βασικό κριτήριο
αναγνώρισης της διαταραχής είναι τα καταθλιπτικά συμπτώματα να ξεκινήσουν στο διάστημα των
τεσσάρων εβδομάδων μετά τη γέννα. Επιπλέον, ένα χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι το αυξημένο,
παράλογο και εμμονικό άγχος για την υγεία του μωρού (Baldwin & Birtwistle, 2002).

1.6 Εποχιακή Συναισθηματική Διαταραχή - Seasonal Affective Disorder
Πολλοί ασθενείς εμφανίζουν συμπτώματα καταθλιπτικής διαταραχής κάθε χρονιά την ίδια
περίοδο, συνήθως το φθινόπωρο και το χειμώνα, τα οποία υποχωρούν πλήρως την άνοιξη και το
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καλοκαίρι. Αυτό το μοτίβο θα πρέπει να επαναληφθεί τουλάχιστον για δύο χρόνια για να
διαγνωστεί επίσημα ως Εποχιακή Συναισθηματική Διαταραχή ή αλλιώς Εποχική Κατάθλιψη.
Οι εποχές του φθινοπώρου και του χειμώνα συνήθως σηματοδοτούν αυξημένες εργασιακές
απαιτήσεις, άγχος, αλλαγή του καιρού που περιλαμβάνει λιγότερες ώρες με φως του ήλιου και
αυξημένες βροχοπτώσεις. Επιπλέον συμπτώματα είναι η αύξηση του ύπνου και της όρεξης, με
ιδιαίτερα αυξημένη κατανάλωση υδατάνθρακα και η απογευματινή κατάπτωση.
Τα καταθλιπτικά συμπτώματα εμφανίζονται πιο ήπιας σοβαρότητας σε σχέση με άλλους τύπους
της διαταραχής. Λόγω της σύνδεσης των συμπτωμάτων με τη μειωμένη έκθεση στον ήλιο, η
φωτοθεραπεία προτείνεται συχνά σε αυτούς τους ασθενείς. H επικράτηση της διαταραχής
κυμαίνεται μεταξύ του 1% και 10% και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εποχικές καιρικές
συνθήκες κάθε περιοχής, επομένως το ποσοστό είναι μικρότερο σε πιο ζεστές και ηλιόλουστες
χώρες και το αντίθετο. Όπως και άλλοι τύποι, εμφανίζεται περισσότερο στις γυναίκες και σε νεαρές
ηλικίες (Baldwin & Birtwistle, 2002; Behavioral Neurobiology of Depression and Its Treatment, 2018;
Benazzi, 2006).

1.7 Κατάθλιψη μετά από κάποια απώλεια – Depression after bereavement
Ως απώλεια στη ζωή ενός ανθρώπου μπορεί να θεωρηθεί, εκτός από το θάνατο, μια τερματική
διάγνωση, η απόλυση, το διαζύγιο, μια σοβαρή εγχείρηση ή ο ακρωτηριασμός κάποιου μέλους του
σώματος. Μια τέτοια απώλεια επιφέρει πένθος, ψυχολογική αγωνία, κατάθλιψη, άγχος, αυπνία,
σωματικά συμπτώματα, ακόμα και ψευδαισθήσεις. Παρόλα αυτά, θεωρείται σημαντικό, έως
απαραίτητο ένας άνθρωπος να αντιδράσει με κάποιον τρόπο σε αυτές τις απώλειες, ως μέρος του
πένθους.
Γενικότερα οι άνθρωποι που έχουν αντιμετωπίσει ένα τέτοιο δυσμενές γεγονός κατά τη διάρκεια
της ζωής τους έχουν αυξημένη πιθανότητα να εμφανίσουν. Επίσης, έχουν υψηλότερο κίνδυνο
θανάτου και χρήσης ουσιών, μέχρι και δύο χρόνια μετά το συμβάν. Συνήθως τα συμπτώματα
υποχωρούν σταδιακά μετά τους πρώτους έξι μήνες, χωρίς κάποια παρέμβαση, ενώ η ηλικία
φαίνεται να σχετίζεται με τη σοβαρότητα και τη διάρκεια των συμπτωμάτων. Οι μεγαλύτερες
ηλικίες τείνουν να αντιμετωπίζουν καλύτερα την απώλεια καταστάσεις, όπως και οι γυναίκες,
σύμφωνα με έρευνες (Baldwin & Birtwistle, 2002).

1.8 Μείζων Καταθλιπτική Διαταραχή – Major Depressive Disorder
Η Μείζων Κατάθλιψη είναι η πιο συχνή έκφραση της καταθλιπτικής διαταραχής. Χαρακτηρίζεται
κυρίως από μια άσχημη διάθεση, η οποία δεν αλλάζει ακόμα και όταν συμβαίνει κάτι ευχάριστο.
Συγκεκριμένα, τα κριτήρια σύμφωνα με το DSM-IV είναι τα εξής:
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Καταθλιπτική διάθεση την περισσότερη διάρκεια της ημέρας, σχεδόν κάθε μέρα, η οποία να
υποδηλώνεται από υποκειμενική αναφορά ή από παρατήρηση άλλων.



Σημαντικά μειωμένο ενδιαφέρον ή ευχαρίστηση για όλες ή σχεδόν όλες τις δραστηριότητες, την
περισσότερη διάρκεια της ημέρας, σχεδόν κάθε μέρα
(υποκειμενική αναφορά ή παρατήρηση άλλων).



Σημαντική απώλεια βάρους, χωρίς δίαιτα ή αύξηση βάρους (π.χ. αλλαγή άνω του 5% του
σωματικού βάρους σε ένα μήνα), ή μείωση / αύξηση της όρεξης σχεδόν κάθε μέρα.



Αϋπνία ή υπερυπνία σχεδόν κάθε μέρα.



Ψυχοκινητική διέγερση ή επιβράδυνση σχεδόν κάθε μέρα
(υποκειμενική αναφορά ή παρατήρηση άλλων).



Κόπωση ή απώλεια ενέργειας σχεδόν κάθε μέρα.



Αισθήματα αναξιότητας ή υπερβολικής ενοχής (που μπορεί να είναι παραπλανητική) σχεδόν
κάθε μέρα (όχι μόνο αυτό-αποδοκιμασία ή ενοχή για το ότι είναι άρρωστος).



Μειωμένη ικανότητα σκέψης ή συγκέντρωσης, ή αναποφασιστικότητα, σχεδόν κάθε μέρα
(υποκειμενική αναφορά ή παρατήρηση άλλων).



Επαναλαμβανόμενες σκέψεις θανάτου (όχι μόνο φόβος θανάτου) ή επαναλαμβανόμενος
αυτοκτονικός ιδεασμός χωρίς σχέδιο ή απόπειρα αυτοκτονίας.

Πέντε (ή περισσότερα) από τα παραπάνω συμπτώματα χρειάζεται να εμφανίζονται κατά τη
διάρκεια μίας περιόδου δύο εβδομάδων και να αντιπροσωπεύουν μια αλλαγή στη λειτουργία του
ατόμου. Τουλάχιστον ένα από τα συμπτώματα να είναι είτε η καταθλιπτική διάθεση, είτε η απώλεια
ενδιαφέροντος / ευχαρίστησης (Baldwin & Birtwistle, 2002; Behavioral Neurobiology of Depression
and Its Treatment, 2018).

1.9 Μελαγχολία - Melancholic Depression
Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν η Μελαγχολία είναι ένας ξεχωριστός υποτύπος ή αναπαριστά
ένα σημείο έναρξης κάποιου άλλου σοβαρότερου υποτύπου της κατάθλιψης. Το DSM – IV ονομάζει
τη διαταραχή Μείζων Κατάθλιψη με Μελαγχολία, ενώ το ICD-10 καταθλιπτικό επεισόδιο με
σωματικά συμπτώματα. Σύμφωνα με το DSM-IV τα συμπτώματα που πρέπει να εμφανίζει ένας
ασθενής είναι:


Απώλεια ενδιαφέροντος ή ευχαρίστησης σε συνήθεις δραστηριότητες.



Έλλειψη αντίδρασης σε ευχάριστα ερεθίσματα.
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Και τουλάχιστον τρία από τα ακόλουθα:


Πρωινή επιδείνωση της διάθεσης.



Ξύπνημα νωρίς το πρωί.



Ψυχοκινητική διέγερση ή επιβράδυνση.



Σημαντική ανορεξία ή απώλεια βάρους.



Υπερβολική ενοχή.



Σημαντική απώλεια λίμπιντο.



Δυσκοιλιότητα (σύμφωνα με το ICD-10).



Αμηνόρροια (σύμφωνα με το ICD-10).

Η Μελαγχολία εμφανίζει μεγαλύτερη συσχέτιση με τη Διπολική Διαταραχή, από ότι με τη
Μείζονα Κατάθλιψη και μικρή ανταπόκριση στα εικονικά φάρμακα (placebo). Επιπλέον, τείνει να
προσβάλει τις μεγαλύτερες ηλικίες με οικογενειακό ιστορικό κατάθλιψης και να προκαλεί
νευρολογικές διαταραχές, όπως μειωμένη καθυστέρηση στον ύπνο ταχειών οφθαλμικών κινήσεων
(decreased latency to rapid eye movement sleep) και υπερέκκριση κορτιζόλης (Benazzi, 2006;
Behavioral Neurobiology of Depression and Its Treatment, 2018).

1.10 Μικτή Κατάθλιψη - Μixed depression
Η Μικτή Κατάθλιψη ορίζεται σαν ένας συνδυασμός κατάθλιψης και μανιακών / υπομανιακών
συμπτωμάτων, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το σύμπτωμα της ευφορικής διάθεσης. Πιο
συγκεκριμένα, οι ασθενείς με Μικτή Κατάθλιψη πληρούν τα κριτήρια ώστε να διαγνωστούν με
Μείζων Κατάθλιψη, με επιπρόσθετα δύο ή παραπάνω μανιακά / υπομανιακά συμπτώματα που
συνυπάρχουν. Δεν υπάρχουν κριτήρια για την αναγνώριση αυτού του υποτύπου κατάθλιψης στο
DSM – IV, αλλά εμφανίζεται σε έρευνες για τη Διπολική Διαταραχή τύπου Ι και ΙΙ και τη Μείζονα
Κατάθλιψη. Στο ICD-10 είναι καταγεγραμμένη ως Μικτή Αγχώδης Διαταραχή και Κατάθλιψη (MADD)
και αναγνωρίζεται ως μία διαταραχή που περιλαμβάνει συμπτώματα Αγχώδους Διαταραχής και
κατάθλιψης, τα οποία από μόνα τους δεν είναι αρκετά για να διαγνωστεί ο ασθενής με κάποια από
τις δύο ασθένειες αντίστοιχα.
Βασικά συμπτώματα είναι η ευερεθιστότητα, η ψυχική υπερδραστηριότητα (ιδεοφυγή,
καλπάζουσες σκέψεις) και η συμπεριφορική υπερδραστηριότητα (ψυχοκινητική διέγερση,
υπερβολική ομιλία). Επιπλέον, έχουν παρατηρηθεί διαφορετικές εκφάνσεις της Μικτής Κατάθλιψης,
σχετιζόμενες με το αν ο ασθενής έχει λάβει ή όχι θεραπεία, καθώς η θεραπεία μπορεί να
καταστείλει τα μανιακά / υπομανιακά συμπτώματα. Γενικότερα, υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ
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της Διπολικής Διαταραχής και της Μικτής Κατάθλιψης, τόσο στο ποσοστό που συνυπάρχουν σε έναν
ασθενή, όσο και στο οικογενειακό του ιστορικό (Baldwin & Birtwistle, 2002; Benazzi, 2006).

1.11 Σύντομη Επαναλαμβανόμενη Κατάθλιψη - Brief Recurrent Depression
Κάποιοι άνθρωποι εμφανίζουν επαναλαμβανόμενα καταθλιπτικά συμπτώματα μικρής διάρκειας,
δύο έως επτά ημερών, με συχνότητα περίπου μία φορά το μήνα, για ένα χρόνο τουλάχιστον, τα
οποία δεν επαρκούν για να διαγνωσθούν με Μείζονα Κατάθλιψη. Τα συμπτώματα αυτά, παρά τη
μικρή τους διάρκεια, είναι αρκετά σοβαρά, συνδέονται με το αίσθημα απελπισίας, επαγγελματικές
διαταραχές, αυτοκτονικό ιδεασμό ή απόπειρα, ενώ στις γυναίκες δε συνδέονται με τον
εμμηνορρυσιακό κύκλο. Ο υποτύπος αυτός δε συνδέεται με τη Διπολική Διαταραχή, εμφανίζει
ποσοστό επικράτησης 10 – 16% και ποσοστό απόπειρας αυτοκτονίας 14%, ενώ είναι πιθανό να
εξελιχθεί σε Μείζονα Κατάθλιψη. Σε άλλα χαρακτηριστικά, όπως την ηλικία έναρξης, την ύπαρξη
οικογενειακού ιστορικό και το επίπεδο διαταραχής καθημερινών λειτουργειών μοιάζει πολύ με τη
Μείζονα Κατάθλιψη και οι ασθενείς αναζητούν θεραπεία στο μεγαλύτερο ποσοστό τους (Baldwin &
Birtwistle, 2002; Benazzi, 2006; Behavioral Neurobiology of Depression and Its Treatment, 2018).

1.12 Ψυχωσική Κατάθλιψη - Psychotic Depression
Η Ψυχωσική Κατάθλιψη είναι από τους πιο σοβαρούς καταθλιπτικούς υποτύπους. Τα
χαρακτηριστικά που τη διακρίνουν από τις άλλες μορφές είναι τα εξής:


Πλήρης απώλεια λειτουργίας στον κοινωνικό και επαγγελματικό τομέα.



Αμέλεια βασικής υγιεινής και επαρκούς διατροφής.



Ψυχοκινητική επιβράδυνση η οποία καθιστά τη λειτουργεία του ασθενή αδύνατη.



Αυταπάτες.



Παραισθήσεις.

(Behavioral Neurobiology of Depression and Its Treatment, 2018).

2. Παράγοντες σχετικοί με την κατάθλιψη

2.1 Φύλο
Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τους άνδρες να
αναπτύξουν κατάθλιψη, με τα ποσοστά να βρίσκονται στο 17% για τους άνδρες και το 25% για τις
γυναίκες (Slavich & Sacher, 2019). Επιπλέον, έρευνες δείχνουν, ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες σχεδόν
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μία στις πέντε γυναίκες θα αντιμετωπίσει τουλάχιστον ένα επεισόδιο κλινικής κατάθλιψης στη
διάρκεια της ζωής της, ποσοστό δύο ή τρεις φορές υψηλότερο από αυτό των αντρών (Palazidou,
2012). Η διαταραχή εμφανίζεται με διαφορετικά συμπτώματα στα δύο φύλα (Grigoriadis &
Robinson, 2007). Τα πιο συχνά εμφανιζόμενα συμπτώματα στις γυναίκες είναι η μελαγχολική
διάθεση, η διαταραχή της όρεξης / αλλαγή βάρους και η διαταραχή ύπνου, σε αντίθεση με τους
άνδρες που αναφέρουν κατάχρηση ουσιών, έλλειψη αυτοπεποίθησης και την τάση να παίρνουν
ρίσκα ή να μην μπορούν να ελέγξουν τις παρορμήσεις τους (Cavanagh et al., 2017).
Αιτιακές μελέτες στρέφουν την προσοχή στις γοναδικές ορμόνες που εμφανίζονται στην
εφηβεία, οι οποίες ίσως να είναι το κλειδί για την αυξημένη προδιάθεση των γυναικών τόσο στο
άγχος, όσο και στην κατάθλιψη. Παρόλα αυτά, αυτή η προδιάθεση αυξάνεται από κοινωνικόπολιτισμικούς παράγοντες (Parker & Brotchie, 2010). Άλλη θεωρία συσχέτισε τις διακυμάνσεις στα
επίπεδα των οιστρογόνων, καθώς οι γυναίκες συχνά παρουσιάζουν διαταραχές της διάθεσης και
κατάθλιψη κατά τη διάρκεια της ορμονικής ροής, όπως η εφηβεία, η εμμηνόρροια, ο τοκετός και η
περίοδος κοντά στην εμμηνόπαυση (Grigoriadis & Robinson, 2007; Labaka et al., 2018).

2.1.1 Προγεννητική και Επιλόχειος Κατάθλιψη
Η αιτιακή θεωρία που σχετίζεται με τη διακύμανση των ορμονών, αποδεικνύεται σταθερά στα
αποτελέσματα των ερευνών και συμπίπτει με τις παρατηρήσεις των ειδικών (Brummelte & Galea,
2016). Έως και το 70% των γυναικών βιώνουν καταθλιπτικά συμπτώματα κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης και το 10%-16% των γυναικών στο γενικό πληθυσμό παρουσιάζουν κατάθλιψη μετά
τον τοκετό, ενώ η πιθανότητα ανάπτυξης Επιλόχειου Κατάθλιψης σε γυναίκες με ιστορικό Μείζονος
Καταθλιπτικής Διαταραχής μπορεί να φτάσει μέχρι και 50% (“ACOG Practice Bulletin No. 92: Use of
Psychiatric Medications During Pregnancy and Lactation,” 2008; Inglis et al., 2014). Η κατάθλιψη που
εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ονομάζεται προγεννητική και εκείνη που
εμφανίζεται μετά τον τοκετό ονομάζεται επιλόχειος (Brummelte & Galea, 2016).
Παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη Επιλόχειου Κατάθλιψης είναι η νεαρή ηλικία της
μητέρας, ο αριθμός των παιδιών που έχει (Deal & Holt, 1998), η προϋπάρχουσα ευπάθεια λόγω
οικογενειακού ψυχιατρικού ιστορικού και οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες άγχους. Οι
προαναφερθέντες δείκτες συνδυάζονται με την ταχεία μείωση των οιστρογόνων προγεστερόνης και
κορτιζόλης και έτσι εμφανίζεται η Επιλόχειος Κατάθλιψη (Davanzo et al., 2011).
Είναι συχνό εύρημα, οι παθούσες μητέρες να μη λαμβάνουν φαρμακευτική θεραπεία λόγω της
έλλειψης πληροφόρησης για την επίδραση που μπορεί να έχουν τα αντικαταθλιπτικά στο σώμα της
μητέρας και επομένως στο θηλάζον βρέφος ή και για κοινωνικούς λόγους (Scrandis et al., 2007).
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2.1.2 Εμμηνόπαυση
Μελέτες συσχετίζουν τη μετάβαση στην εμμηνόπαυση και την αύξηση των καταθλιπτικών
συμπτωμάτων. Παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη της διαταραχής σε εκείνη την περίοδο είναι
η παρουσία αγγειοκινητικών συμπτωμάτων (VMS), το ιστορικό κατάθλιψης και ειδικότερα
κατάθλιψης που σχετίζεται με την εγκυμοσύνη ή τις ορμονικές αλλαγές μέσω του εμμηνορροϊκού
κύκλου, επίσης, η χειρουργική εμμηνόπαυση, τα δυσμενή γεγονότα κατά τη διάρκεια της ζωής και η
αρνητική στάση της γυναίκας απέναντι στην εμμηνόπαυση και τη γήρανση (Vivian-Taylor & Hickey,
2014). Ένα ακόμα εύρημα είναι ότι οι γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση δεν είναι τόσο δεκτικές στη
θεραπεία αντικαταθλιπτικών (Sramek et al., 2016).

2.2 Οικογενειακό ιστορικό
Η Μείζων Κατάθλιψη είναι μια διαταραχή που διατρέχει το ιστορικό μιας οικογένειας. Αυτό
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε γενετική προδιάθεση αλλά και σε περιβαλλοντικές επιδράσεις,
καθώς η ίδια η ασθένεια είναι πολυπαραγοντική (Sullivan, 2000). Το ιστορικό οποιασδήποτε
ψυχιατρικής ασθένειας στους γονείς συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης στις
νεαρές ηλικίες, γεγονός που δεν παρατηρείται μετά την ηλικία των 40. Επομένως, το ιστορικό των
γονέων συνδέεται με τον κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης στη μέση ηλικία (Musliner, 2015) και τo
ποσοστό αυτό αυξάνεται για γυναίκες που είχαν πρότερα επεισόδια κατάθλιψης, πριν τη μέση
ηλικία (Colvin 2014). Η κατάθλιψη σε ασθενείς με οικογενειακό ιστορικό αποτελεί μια ιδιαίτερη
περίπτωση, καθώς εμφανίζεται σαν μια πιο σοβαρής πορείας, με περισσότερα επεισόδια,
νωρίτερης έναρξης και υψηλότερης πιθανότητας συννοσηρότητας, κατάθλιψη (Seretti, 2014).

2.3 Άγχος
Εκτός από μια ευαισθησία που προέρχεται από την αντιμετώπιση δυσμενών εμπειριών κατά τη
διάρκεια της ζωή κάποιου, έρευνες έχουν τονίσει τη σημασία στρεσογόνων γεγονότων ως
εναύσματα (triggers) της εμφάνισης κατάθλιψης (Shapiro, 1979). Ένα ποσοστό 60% των ασθενών
που εμφανίζουν πρώτο καταθλιπτικό επεισόδιο, έχουν νωρίτερα εκτεθεί σε στρεσογόνες
καταστάσεις και συχνότερα σε ψυχοκοινωνικό στρες. Το άγχος στην παιδική ηλικία είναι ένας
παράγοντας που συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την κατάθλιψη στην ενήλικη ζωή. Για παράδειγμα,
η παιδική κακοποίηση έχει εξεταστεί εκτενώς σε σχέση με την κατάθλιψη. Τα θύματα έχουν σχετικά
αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης στην εφηβεία και κατά την ενηλικίωση, με περίπου το ένα τέταρτο
έως το ένα τρίτο αυτών να πληρούν τα κριτήρια Μείζονος Κατάθλιψης στα τέλη της δεκαετίας των
20 (Juruena, 2014).

16

Γενικότερα υπάρχει, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, συχνή συννοσηρότητα άγχους και
κατάθλιψης και τα συμπτώματα των δύο ασθενειών συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό (Jacobson &
Newman, 2017). Η έρευνα των Jacobson & Newman, 2017 έδειξε ότι όλα τα διαφορετικά
συμπτώματα άγχους και οι διαγνωσμένες αγχώδεις διαταραχές ήταν δείκτες πρόβλεψης
μεταγενέστερων συμπτωμάτων κατάθλιψης και διαγνώσεων όλων των υποτύπων της, στην ανάλογη
κλίμακα (μείζονα, σοβαρή) και αντίστροφα. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν τη σύνδεση των δύο
διαταραχών.

2.4 Υποτροπή
Τα καταθλιπτικά επεισόδια τείνουν να επαναλαμβάνονται στη ζωή ενός ασθενή, ειδικά ελλείψει
θεραπείας (Juruena, 2014). Σε ένα ποσοστό 15% των ασθενών, η Μείζονα Καταθλιπτική Διαταραχή
δεν υποχωρεί και σε ένα ποσοστό 35% επανέρχεται (Eaton et al., 2008), ενώ άλλες έρευνες
αναφέρουν ότι το 75% των ασθενών θα εμφανίσουν πάνω από ένα επεισόδιο στη ζωή τους
(Palazidou, 2012). Ο μέσος αριθμός επεισοδίων που θα αντιμετωπίσει ένας ασθενής κατά τη
διάρκεια της ζωής του είναι περίπου τέσσερα, με μέση διάρκεια 14-17 εβδομάδες ανά επεισόδιο,
εάν είναι ήπιο, ή 23 εβδομάδες, εάν είναι σοβαρό (Buckman et al., 2018).
Σε μία έρευνα δείγματος 92 ατόμων που περνούσαν το πρώτο καταθλιπτικό επεισόδιο της ζωής
τους, έγινε συμπληρωματική έρευνα (follow-up) για 23 χρόνια. Βρέθηκε ότι περίπου το 15% του
δείγματος δεν πέρασε χρόνο χωρίς επεισόδια έκτοτε, ακόμη και μετά από 23 χρόνια, ενώ περίπου
το 50% των συμμετεχόντων ανέκαμψαν και δεν είχαν μελλοντικά επεισόδια (Eaton et al., 2008).
Ως υποτροπή (relapse) της κατάθλιψης ορίζεται η επιστροφή πρότερου καταθλιπτικού
επεισοδίου ίδιων χαρακτηριστικών, μετά από μικρό διάστημα ύφεσης και η επανεμφάνιση
(recurrence) ως η έναρξη ενός καινούριου καταθλιπτικού επεισοδίου (Rush et al., 2006).
Κάποιοι δείκτες κινδύνου υποτροπής είναι η νεαρή ηλικία του ασθενή κατά το πρώτο του
επεισόδιο, το οικογενειακό ιστορικό (Palazidou, 2012), η παιδική κακοποίηση, τα υπολειπόμενα
συμπτώματα μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας και το ιστορικό πρότερων υποτροπών (Buckman,
2018). Κάποιοι εξωτερικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην πιθανότητα υποτροπής είναι η μη
συμμόρφωση του ασθενή με τη φαρμακευτική ή την ψυχοθεραπευτική θεραπεία, η πρόωρη
διακοπή της θεραπείας ή η αδυναμία να βρεθεί η κατάλληλη θεραπεία για τον ασθενή (Palazidou,
2012).
«Με κάθε νέο επεισόδιο η πιθανότητα υποτροπής αυξάνεται.» (Palazidou, 2012), ενώ τα
επεισόδια γίνονται όλο και πιο σοβαρά όσο η διαταραχή εξελίσσεται (Juruena, 2014). Για να
αποφευχθούν η υποτροπή και η επανεμφάνιση, είναι πολύ σημαντική η αποτελεσματική θεραπεία
κατά το πρώτο επεισόδιο, αλλά και για αρκετό καιρό μετά την υποχώρηση των συμπτωμάτων.
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Ακόμα και μετά την ύφεση της ασθένειας, η τακτική θεραπεία είναι σημαντικά ωφέλιμη για τον
ασθενή (Palazidou, 2012).

3. Αίτια Κατάθλιψης

Έχουν ερευνηθεί αρκετοί μηχανισμοί στην προσπάθεια να αποκρυπτογραφηθεί η
παθοφυσιολογία της κατάθλιψης. Από όσα δείχνουν οι έρευνες όμως, καμία θεωρία δεν καλύπτει
όλο το φάσμα της κατάθλιψης και των συμπτωμάτων – επιπτώσεών της. Επομένως, η απάντηση
βρίσκεται στη συνύπαρξη και τη σύνδεση πολλών γνωστών μηχανισμών (Jesulola et al.,2018). Οι
βασικοί μηχανισμοί και θεωρίες θα εξεταστούν παρακάτω.

3.1 Η μονοαμινική υπόθεση
Η πρώτη και διαχρονική θεωρία στην προσπάθεια κατανόησης της κατάθλιψης είναι η
μονοαμινική θεωρία (Palazidou, 2012), σύμφωνα με την οποία, η ασθένεια προκαλείται από τη
διαταραχή της ισορροπίας συγκεκριμένων νευροδιαβιβαστών στον εγκέφαλο. Αυτοί είναι η
σεροτονίνη και / ή ντοπαμίνη και η νορεπινεφρίνη. Η μείωση αυτών των νευροδιαβιβαστών
φαίνεται να είναι η αιτία εμφάνισης κάποιων συμπεριφορικών συμπτωμάτων κατάθλιψης (Sabella,
2018), όπως η μελαγχολία, η εγρήγορση, τα μειωμένα κίνητρα, η κόπωση και η ψυχοκινητική
διέγερση ή καθυστέρηση (Jesulola et al., 2018), τα οποία καταπολεμούν τα αντικαταθλιπτικά
φάρμακα (Palazidou, 2012).
Οι νοραδρενεργικοί νευρώνες, ξεκινώντας από το εγκεφαλικό στέλεχος, φτάνουν σχεδόν σε όλες
τις περιοχές του εγκεφάλου, όπου η νορεπινεφρίνη έχει ρυθμιστικό ρόλο στη λειτουργεία του
προμετωπιαίου φλοιού, την επεξεργασία της μνήμης εργασίας, τη συμπεριφορά και την προσοχή.
Επιπλέον, συμμετέχει στη διαδικασία απόκτησης συναισθηματικών – διεγερτικών αναμνήσεων.
«Η σεροτονίνη (5-υδροξυτρυπταμίνη: 5ΗΤ) εννευρώνει όλες τις περιοχές του εγκεφάλου και είναι
το μεγαλύτερο συνεκτικό σύστημα νευροδιαβιβαστών στον εγκέφαλο». Η μείωση των επιπέδων της
έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή σε συμπεριφορικές και σωματικές λειτουργείες, όπως την όρεξη,
τον ύπνο, τη σεξουαλική δραστηριότητα, την απόκριση στον πόνο, τη σωματική θερμοκρασία και
τον κιρκάδιο ρυθμό.
Η ντοπαμίνη (DA) έχει ρυθμιστικό ρόλο στις λειτουργίες ανταμοιβής και κινήτρου, τη μνήμη
εργασίας και την προσοχή, για αυτό και η έλλειψή της προκαλεί προβλήματα συγκέντρωσης,
επιθετικότητας και κινητοποίησης (motivation).
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Η χαμηλή συγκέντρωση νορεπινεφρίνης σε συνδυασμό με την έλλειψη σεροτονίνης και
ντοπαμίνης ενισχύει τα συμπτώματα που αναφέρονται παραπάνω (Jesulola et al., 2018).

3.2 Φλεγμονώδης απόκριση (IRS)
Η φλεγμονώδης απόκριση είναι μέρος του ανοσοποιητικού συστήματος, του οποίου στόχος είναι
να διατηρεί υγιές το σώμα. Η απόκριση αυτή διαμεσολαβείται από προ- και αντί -φλεγμονώδεις
κυτοκίνες οι οποίες αναγνωρίζουν, εξουδετερώνουν και εξαλείφουν ξένα παθογόνα όπως βακτήρια
και ιούς (Slavich & Irwin, 2014). «Η ενεργοποίηση της απόκρισης του φλεγμονώδους συστήματος
(Inflammatory Response System - IRS) επηρεάζει τη λειτουργία άλλων συστημάτων που εμπλέκονται
στην παθογένεση της κατάθλιψης.» (Palazidou, 2012), ενώ συγκεκριμένα οι προφλεγμονώδεις
κυτοκίνες προωθούν τα συμπτώματα άγχους και αυξάνουν τον κίνδυνο προβλημάτων υγείας, που
συχνά συνυπάρχουν με τη Μείζονα Κατάθλιψη (Slavich & Sacher 2019).
Σε περίπτωση μόλυνσης, οι κυτοκίνες κατά κύριο λόγο, μαζί με άλλους παράγοντες, δρουν
προκαλώντας ερυθρότητα, θερμότητα, πρήξιμο, πόνο, αύξηση της σωματικής θερμοκρασίας, του
καρδιακού και αναπνευστικού ρυθμού καθώς και πυρετό. Αυτοί οι μηχανισμοί δρουν σε
συνδυασμό, για να βοηθήσουν την επιτάχυνση της επούλωσης των πληγών και τον περιορισμό της
εξάπλωσης της λοίμωξης στον ξενιστή. Επίσης, προκαλούν μια συμπεριφορά κοινωνικής
απόσυρσης, η οποία βοηθά τον οργανισμό να αναρρώσει και να ανακάμψει, ενώ μειώνει την
πιθανότητα η λοίμωξη να εξαπλωθεί στο περιβάλλον.
Σε κανονικές συνθήκες, το οξύ άγχος ενισχύει την άμυνα κατά των ιών, ενώ το παρατεταμένο
στρες και η κατάθλιψη μειώνουν τις φλεγμονώδεις ανοσοαποκρίσεις. Όταν υπάρχει πιο συχνή ή
χρόνια ενεργοποίηση αυτών των οδών, λόγω των σύγχρονων κοινωνικών στρεσογόνων
παραγόντων, η ανταπόκριση του ανοσοποιητικού περιλαμβάνει αύξηση των προφλεγμωνόδων
γονιδίων και αμοιβαία ρύθμιση προς τα κάτω των αντιιϊκών γονιδίων. Αυτό το αλλοιωμένο προφίλ
έκφρασης του βασικού γονιδιώματος μας, που ονομάζεται βασικό μεταγράφωμα (basal
transcriptome), φαίνεται να αντιπροσωπεύει μια διατηρημένη μεταγραφική απόκριση στις
αντιξοότητες (Conserved Transcriptional Response to Adversity – CTRA), η οποία γενικά είναι
προσαρμοστική στην αντιμετώπιση απειλών. Η ενεργοποίηση αυτού του προγονικού αμυντικού
μηχανισμού από κοινωνικές, συμβολικές, αναμενόμενες ή φανταστικές απειλές, ωστόσο, μπορεί να
αυξήσει τον κίνδυνο, τόσο για ιογενείς λοιμώξεις ή ακόμα και αυτοάνοσα νοσήματα, όσο και για
ασθένειες που σχετίζονται με τη φλεγμονή.
Η φλεγμονή μπορεί να προκληθεί επίσης, νωρίτερα, όταν ο εγκέφαλος ανιχνεύσει κοινωνικόπεριβαλλοντικά στοιχεία, που υποδηλώνουν πιθανό κίνδυνο. Αυτός ο μηχανισμός είναι τόσο
προσαρμοστικός, ώστε να μπορεί να ενεργοποιήσει την CTRA πριν λάβει χώρα σωματικός
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τραυματισμός ή βακτηριακή λοίμωξη. Ένα μειονέκτημα της κεντρικής ρύθμισης της συστημικής
φλεγμονής, ωστόσο, είναι ότι δίνει σε κοινωνικές, συμβολικές και αναμενόμενες απειλές συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν έχουν συμβεί ακόμη ή που δεν μπορούν να συμβούν ποτέ τη δυνατότητα ενεργοποίησης του CTRA, απουσία πραγματικής φυσικής απειλής. Αυτή η έμφυτη
απόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος, δηλαδή, μπορεί να ενεργοποιηθεί στο σύγχρονο
κοινωνικό περιβάλλον, όταν ένα άτομο εκτίθεται σε δυσμενείς καταστάσεις που περιλαμβάνουν
κοινωνική σύγκρουση, αξιολόγηση από ανώτερους στην εργασία ή σημαντικούς για το άτομο
ανθρώπους, απόρριψη, απομόνωση ή αποκλεισμό.
Υπό κανονικές συνθήκες, το συμπαθητικό νευρικό σύστημα (Sympathetic Nervous System)
ρυθμίζει ανοδικά τη φλεγμονώδη δραστηριότητα, που σχετίζεται με τη CTRA, μέσω διέγερσης βαδρενεργικών υποδοχέων και ο άξονας ΗΡΑ ρυθμίζει προς τα κάτω τη φλεγμονώδη δραστηριότητα,
που σχετίζεται με τη CTRA, μέσω της παραγωγής γλυκοκορτικοειδών, τα οποία έχουν την πιο ισχυρή
δράση καταστολής της φλεγμονής.
Ωστόσο, υπό συνθήκες παρατεταμένης πραγματικής ή αντιληπτής απειλής, ή πιθανώς κατά τη
διάρκεια οξέων στρεσογόνων καταστάσεων, που υποδηλώνουν κοινωνική απειλή ή σωματικό
κίνδυνο, μπορεί να αναπτυχθεί αντίσταση στα γλυκοκορτικοειδή, οδηγώντας σε υπερβολική
φλεγμονή, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο ενός ατόμου για διάφορες διαταραχές,
συμπεριλαμβανομένης της κατάθλιψης, ειδικά εάν η ενεργοποίηση αυτών των οδών είναι
παρατεταμένη (Slavich & Irwin, 2014). Επιπλέον, αυτό μπορεί να εξηγεί σε κάποιο βαθμό τη
συννοσηρότητα κατάθλιψης και χρόνιων παθήσεων.
Τέλος, οι αυξημένες προφλεγμονώδεις κυτοκίνες σχετίζονται ακόμη και με την ελάττωση της
περιφερικής τρυπτοφάνης (πρόδρομος της σεροτονίνης) και όλες αυτές οι νευροδιαβιβαστικές και
νευροενδοκρινικές αλλαγές που περιεγράφηκαν μπορεί να μεταφραστούν από τον εγκέφαλο σαν
στρεσογόνοι παράγοντες και να ενισχύσουν, επίσης, την ενεργοποίηση του HPA (Palazidou, 2012). Η
ανθεκτικότητα στα γλυκοκορτικοειδή συμβαίνει όταν τα ανοσοκύτταρα γίνονται λιγότερο
ευαίσθητα στις αντιφλεγμονώδεις επιδράσεις των γλυκοκορτικοειδών προκειμένου να
αντισταθμίσουν την επίμονη/συνεχή έκκρισή τους (Slavich & Irwin, 2014).

3.3 Δυσλειτουργία του άξονα Υποθαλάμου – Υπόφυσης – Επινεφριδίων (HPA)
«Ο άξονας HPA αποτελεί ένα από τα βασικότερα ενδοκρινικά συστήματα διατήρησης της
ομοιόστασης σε κατάσταση κινδύνου ή στρες.» (Juruena, 2014). Η δυσλειτουργία του είναι η πιο
συχνή νευροβιολογική αλλαγή εξαιτίας της κατάθλιψης και του άγχους, ανιχνεύεται περίπου στο
70% των ασθενών με κατάθλιψη και αφορά την υπερλειτουργία του, δηλαδή τη συχνότερη
ενεργοποίησή του (Yang et al., 2015).
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Σχήμα 1. Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται η αναπαράσταση του άξονα HPA και της βασικής του
λειτουργίας (Smith & Vale, 2006)

Νευρώνες στον παρακοιλιακό πυρήνα (PVN) του υποθάλαμου συνθέτουν τον παράγοντα
απελευθέρωσης κορτικοτροπίνης (CRF) και την βασοπρεσίνη γνωστή και ως αντιδιουρητική ορμόνη
(AVP) (Smith & Vale, 2006). Όταν ο άξονας HPA ενεργοποιείται ως απόκριση στο στρες, διεγείρεται η
έκκριση του εκλυτικού παράγοντα κορτικοτροπίνης (CRT) από τον υποθάλαμο, ο οποίος
απελευθερώνεται και φτάνει στην πρόσθια υπόφυση, μέσω του πυλαίου συστήματος. Εκεί
προσδένεται στον τύπο 1 υποδοχέα του, CRFR1, και εκκινεί τη σύνθεση του πρόδρομου της
αδενοκορτικοτροπικής ορμόνης (ACTH) με τη βοήθεια της κυκλικής μονοφωσφορικής αδενοσίνης
(cAMP). Η ορμόνη ACTH ενεργοποιεί τη σύνθεση και έκκριση των γλυκοκορτικοειδών, τα οποία
ρυθμίζουν τη φυσιολογικά γεγονότα και αναστέλλουν την περαιτέρω ενεργοποίηση του άξονα HPA
(Smith & Vale, 2006; Juruena, 2014)
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Τα αποτελέσματα της διαταραγμένης λειτουργίας του άξονα HPA στη Μείζονα Κατάθλιψη
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1
Στον πίνακα καταγράφονται τα αποτελέσματα της διαταραγμένης λειτουργίας του άξονα HPA
στη Μείζονα Κατάθλιψη (Juruena, 2014).

Βασική έκκριση ορμονών
• Αυξημένη συγκέντρωση CRF στο πλάσμα και το εγκεφαλονωτιαίο υγρό
• Αύξηση επεισοδίων έκκρισης της ορμόνης ACTH
• Αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης στο πλάσμα

Έρευνες απεικόνισης
• Μείωση όγκου του ιππόκαμπου / αλλαγή στο σχήμα του
• Αύξηση μεγέθους της υπόφυσης
• Υπερτροφία των επινεφριδίων

Μετα-θανάτια ευρήματα ασθενών με ιστορικό κατάθλιψης
• Αυξημένα επίπεδα CRF mRNA και αυξημένος αριθμός νευρώνων έκφρασης του CRF στον
ιππόκαμπο
• Υπο-ρύθμιση των υποδοχέων CRF στην υπόφυση

Λειτουργικά Τεστ
• Μετριασμένη απόκριση ACTH στη χορήγηση CRF

Η κορτιζόλη λειτουργεί ρυθμίζοντας την ανάδραση του άξονα HPA, μέσω των δύο υποδοχέων
στους οποίους συνδέεται, τους γλυκοκορτικοειδείς (GR), που αναγνωρίζονται σε πολλές περιοχές
όπως στον ιππόκαμπο, στην αμυγδαλή, στον υποθάλαμο και στο εγκεφαλικό στέλεχος και στους
αλατοκορτικοειδείς (MR), οι οποίοι βρίσκονται κυρίως στον ιππόκαμπο και σε περιοχές έξω από τον
υποθάλαμο.
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Έχει προταθεί, ότι μία διαταραχή στους υποδοχείς GR μπορεί να μεσολαβεί στη μη φυσιολογική
αρνητική ανάδραση, η οποία προκαλεί την υπερέκκριση κορτιζόλης (υπερκορτιζολεμία) που
παρατηρείται στην κατάθλιψη (Juruena, 2014). Η υπερκορτιζολεμία αποτελεί πρόβλημα που
δημιουργείται στο επίπεδο του υποθαλάμου και του ιππόκαμπου και προκαλεί την υπερέκκριση
του παράγοντα απελευθέρωσης κορτικοτροπίνης (CRF) και/ή του AVP, οι οποίοι δίνουν σήματα
ενεργοποίησης του άξονα HPA (Juruena, 2014).
H υπο-ρύθμιση των υποδοχέων GR μπορεί επίσης να εξηγεί την υπερκορτιζολεμία, μέσω του μη
φυσιολογικού ελέγχου της αρνητικής ανάδρασης του HPA από τα γλυκοκορτικοειδή. Αυτή η
διαταραχή μπορεί να προκαλέσει ανθεκτικότητα στα γλυκοκορτικοειδή, τα οποία μπορεί να μην
είναι ευαίσθητα στην κατάθλιψη. Λόγω αυτής της ανθεκτικότητας, προωθείται, επίσης, η
υπεραντίδραση του μηχανισμού φλεγμονής, ο οποίος, όπως έχει αναφερθεί, αναστέλλεται επίσης
από τα γλυκοκορτικοειδή (Slavich & Irwin, 2014).
Όταν τα επίπεδα κορτιζόλης είναι κανονικά η αρνητική ανάδραση μεσολαβείται κυρίως από τους
υποδοχείς MR, ενώ όταν ο οργανισμός βρίσκεται σε κατάσταση άγχους και οι συγκεντρώσεις
κορτιζόλης είναι υψηλές, η ανάδραση μεσολαβείται από τους GR υποδοχείς, οι οποίοι είναι
λιγότερο ευαίσθητοι. Αυτή η ισορροπία μεταξύ των επιδράσεων που μεσολαβούνται από τους
υποδοχείς GR και MR είναι σημαντική για την καθορισμένη λειτουργία του άξονα HPA. Επομένως,
όσο διατηρείται αυτή η ισορροπία, υπάρχει μειωμένη ευαισθησία σε διαταραχές συνδεόμενες με το
άγχος.
Τέλος, η αύξηση του μεγέθους των επινεφριδίων αντισταθμίζει τη μετριασμένη απόκριση της
ορμόνης ACTH στην CRF, η οποία είναι χαρακτηριστικό σύμπτωμα της κατάθλιψης και η αύξηση του
μεγέθους της υπόφυσης συνδέεται με την ενεργοποίηση του άξονα HPA (Juruena, 2014).

3.4 Περιβαλλοντικοί Παράγοντες
Όπως αναπτύχθηκε σε προηγούμενα κεφάλαια, τα άσχημα γεγονότα που μπορεί να
αντιμετωπίσει ένα άτομο κατά τη διάρκεια της ζωής του είναι δείκτες πιθανής ευαισθησίας στις
ψυχολογικές διαταραχές (Palazidou, 2012). Επιπλέον, κανένα μοντέλο που προσπαθεί να εξηγήσει,
γιατί δημιουργείται η κατάθλιψη, δεν καταφέρνει να συμπεριλάβει όλα τα εμπλεκόμενα συστήματα
και συμπτώματα. Επομένως, είναι ξεκάθαρο στη βιβλιογραφία ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες
σε συνδυασμό με τους βιολογικούς, φυσιολογικούς και γενετικούς, έχουν καίρια σημασία στην
εκδήλωση της διαταραχής (Behavioral Neurobiology of Depression and Its Treatment, 2018).
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3.5 Γενετικοί Παράγοντες
Ένας σημαντικός στόχος της Γενετικής σαν επιστήμη είναι να μπορέσει να προσδιορίσει
γενετικούς παράγοντες κινδύνου (risk factors) για ασθένειες που ταλανίζουν την ανθρωπότητα. Η
πρόβλεψη των παραγόντων αυτών είναι μεγάλο όπλο για την πρόληψη αλλά και τη δημιουργία
στρατηγικών αντιμετώπισης , όπως φαρμακολογικών θεραπειών (Bush & Moore, 2012).
Οι μελέτες που έχουν γίνει σε οικογένειες, δίδυμα αδέρφια και δίδυμα αδέρφια που
χωρίστηκαν στη γέννα παρέχουν στοιχεία που επιβεβαιώνουν τη γενετική βάση της κατάθλιψης.
Μέχρι τη διεξαγωγή της πρώτης Μελέτης Συσχέτισης Ολόκληρου του Γονιδιώματος για την
κατάθλιψη, οι οδοί που φαίνεται να εμπλέκονται στη διαταραχή είναι οι μονοαμινεργικοί και οι
νευροτροφικοί οδοί απόκρισης. Τα γονίδια που έχουν συσχετιστεί με τη μονοαμινεργική
σηματοδότηση είναι ο μεταφορέας σεροτονίνης SLC6A4 και ο υποδοχέας σεροτονίνης 2Α - HTR2A.
Με τη ρύθμιση της απόκρισης του άξονα HPA στο στρες συνδέεται ο υποδοχέας ορμόνης
απελευθέρωσης κορτικοτροπίνης 1 CRHR1 και η πρωτεΐνη σύνδεσης FKBP5. Τέλος, υπάρχει
συσχέτιση με τον νευροτροφικό παράγοντα νευροτροφικής πρωτεΐνης BDNF και τον υποδοχέα του
Trk-B NTRK2 (Behavioral Neurobiology of Depression and Its Treatment, 2018).

4. Θεραπεία

Στο 50% περίπου των ασθενών η κατάθλιψη αντιμετωπίζεται ανεπαρκώς, καθώς είναι
απαραίτητο να ακολουθηθεί μια τακτική δοκιμής των διαθέσιμων φαρμακευτικών παρεμβάσεων,
μέχρι να βρεθεί η καταλληλότερη. Αυτό σημαίνει, ότι για περιόδους οι ασθενείς λαμβάνουν
αναποτελεσματική, για αυτούς, θεραπεία και ακόμα και όταν βρεθεί η κατάλληλη θεραπεία είναι
πιθανό να αναπτύξουν αντίσταση σε αυτή με την πάροδο του χρόνου. Αυτό συμβαίνει, γιατί,
δυστυχώς, δεν υπάρχουν ακριβείς δείκτες και οδηγίες για το ποια θεραπεία ενδείκνυται, για κάθε
διαφορετική έκφραση της διαταραχής. Όσο περίπλοκη είναι η αιτιολογία, η φυσιολογία και η
εκδήλωση της νόσου, τόσο περίπλοκη είναι και η αντιμετώπισή της (Akil et al., 2018).
Ένα ποσοστό 30% των καταθλιπτικών ασθενών δεν αποκρίνονται σε κανενός είδους θεραπεία
(Cuijpers et al., 2019). Για να αναπτυχθούν αποτελεσματικές θεραπείες πρέπει να υπάρξει μια
ολιστική κατανόηση της παθοφυσιολογίας της κατάθλιψης. Επομένως, μιας και η κατάθλιψη δεν
έχει αποκρυπτογραφηθεί πλήρως, είναι αρκετά λογικό, μέρος των παρεμβάσεων, να μην έχει
αποτέλεσμα στους ασθενείς. Έχει προταθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις μη ανταπόκρισης στη
θεραπεία δεν έχει δοκιμαστεί ο συνδυασμός φαρμάκων και ψυχοθεραπείας (Jesulola et al.,2018).
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4.1 Ψυχοθεραπεία
“Η ψυχοθεραπεία μπορεί να οριστεί ως η ενημερωμένη και σκόπιμη εφαρμογή κλινικών
μεθόδων και διαπροσωπικών στάσεων που προέρχονται από καθιερωμένες ψυχολογικές αρχές με
σκοπό να βοηθήσουν τους ανθρώπους να τροποποιήσουν τις συμπεριφορές τους, τις γνώσεις, τα
συναισθήματα και / ή άλλα προσωπικά χαρακτηριστικά σε κατευθύνσεις που οι συμμετέχοντες
θεωρούν επιθυμητές” (Cuijpers et al., 2019).
Υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τύποι ψυχοθεραπείας. Οι περισσότερο μελετημένοι τύποι για
την αντιμετώπιση της κατάθλιψης είναι: η Γνωστική ή Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία
(Cognitive Behavioral Treatment - CBT), η Διαπροσωπική Θεραπεία (Interpersonal Psychotherapy IPT), η Θεραπεία Συμπεριφορικής Ενεργοποίησης (Behavioral Activation Therapy – BAT) και η
θεραπεία επίλυσης προβλημάτων (Cuijpers et al., 2019).
Η Γνωστική ή Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT) είναι αποτέλεσμα σύνθεσης
συμπεριφοριστικών και γνωσιακών προσεγγίσεων και αποτελεί μια από τις πιο ευρέως αποδεκτές
ψυχολογικές θεραπείες για την κατάθλιψη. Βασίζεται στην υπόθεση ότι η διαταραχή προκαλείται,
διατηρείται και διαιωνίζεται από τις παραμορφωμένες πεποιθήσεις και δυσλειτουργικές σκέψεις /
συμπεριφορές του ασθενή για τον εαυτό του, το περιβάλλον και το μέλλον του. Για παράδειγμα,
παρατηρείται η επιλεκτική αφαίρεση πτυχών μιας εμπειρίας και η ενθύμηση μόνο των αρνητικών
πτυχών της, η εξαγωγή αυθαίρετων συμπερασμάτων με ανεπαρκή στοιχεία και η υπερ-γενίκευση.
Ο τρόπος αντιμετώπισης της διαταραχής, σύμφωνα με τη Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία,
είναι η αναγνώριση και η προσεκτική εξέταση των παραπλανητικών και δυσλειτουργικών
πεποιθήσεων / σκέψεων / συμπεριφορών του ασθενή, με σκοπό να μπορέσει να τις αποδομήσει και
να τις αναδιαρθρώσει, ώστε να είναι πιο ακριβής. Κύριος στόχος είναι η άμεση τροποποίηση της
γνώσης και της συμπεριφοράς για τη δημιουργία κλινικών αλλαγών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω
διαφόρων τεχνικών (Πίνακας 2) που ο ασθενείς καλείται να εκτελέσει και μόνος του σαν μια μορφή
«εργασίας για το σπίτι» και η θεραπεία επιτυγχάνεται μέσω ενός συνόλου δομημένων συνεδριών
διάρκειας 15 – 20 λεπτών (Baldwin & Birtwistle, 2002; Dimidjian & Davis, 2009; Ευσταθίου, χ.χ.).
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Πίνακας 2
Τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη Θεραπεία Γνωστικής Συμπεριφοράς για την κατάθλιψη
(Baldwin & Birtwistle, 2002)



Διατήρηση ενός καθημερινού αρχείου δραστηριοτήτων και αρνητικών σκέψεων



Παρακολούθηση αρνητικών σκέψεων που σχετίζονται με επιδείνωση της διάθεσης



Αμφισβήτηση αρνητικών σκέψεων



Χρήση της φαντασίας για «επανάληψη» γεγονότων



Αμφισβήτηση των παραδοχών που οδηγούν σε αρνητικές σκέψεις



Σχεδίαση δραστηριοτήτων ανταμοιβής καθ’ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας



Έπαινος για επιτεύγματα



Διαίρεση πολύπλοκων εργασιών σε εφικτά μέρη



Πρόβλεψη απόδοσης σε δύσκολες καταστάσεις

Βάση της Διαπροσωπικής Θεραπείας (IPT) αποτελεί η παραδοχή ότι τα συναισθηματικά
προβλήματα είναι αποτέλεσμα προβληματικών διαπροσωπικών σχέσεων κατά τη διάρκεια της
παιδικής ηλικίας μεταξύ του παιδιού και των γονέων, μεταξύ αδελφών ή μεταξύ του παιδιού και
σημαντικών άλλων. Οι προβληματικές διαπροσωπικές σχέσεις οδηγούν στην ανάπτυξη
δυσπροσαρμοστικών ή ακατάλληλων μηχανισμών αντιμετώπισης της ζωής, σύμφωνα με αυτή την
προσέγγιση. Στόχος της θεραπείας είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων των καταθλιπτικών
ασθενών που σχετίζονται με τη μη φυσιολογική αντίδραση θρήνου, τη διαμάχη διαπροσωπικών
ρόλων (interpersonal role disputes), τις δύσκολες μεταβάσεις ρόλων (π.χ. αλλαγή εργασίας,
μητρότητα) και τα διαπροσωπικά ελλείμματα (π.χ. ανεπαρκείς κοινωνικές δεξιότητες). Οι συνεδρίες
που διενεργούνται είναι πλήρως τυποποιημένες, με διάρκεια 15-20 λεπτά, κατά τα οποία γίνεται
παρακολούθηση της προόδου, καθορίζονται σαφείς στόχοι και αναλύονται τεχνικές που ο ασθενείς
θα εξασκήσει μόνος του σαν «εργασία για το σπίτι» (Baldwin & Birtwistle, 2002).
Η Θεραπεία Συμπεριφορικής Ενεργοποίησης (Behavioral Activation Therapy – BAT) είναι μια
σύντομη, δομημένη θεραπευτική προσέγγιση που χρησιμοποιείται, κυρίως, ενάντια στην οξεία
κατάθλιψη. Μέσω της θεραπείας γίνεται προσπάθεια ο ασθενής να υιοθετήσει μια πιο ενεργή
συμπεριφορά, δηλαδή να δρα (να βγαίνει έξω, να κάνει καινούρια πράγματα) και να έρχεται σε
επαφή με άλλους ανθρώπους, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την αδράνεια / αποφυγή /
απόσυρση που εμφανίζουν οι καταθλιπτικοί ασθενείς. Αυτές οι δράσεις γίνονται πηγές ανταμοιβής
26

και έτσι ο ασθενής εκτίθεται προοδευτικά περισσότερο σε περιβάλλοντα που ενισχύουν αυτή την
ανταμοιβή, μειώνοντας την απόσυρση. Επακόλουθα βελτιώνεται η σκέψη και η ποιότητα ζωής, με
τα καταθλιπτικά συμπτώματα να εξασθενούν. Η πρακτική αυτή έχει επικυρωθεί ως αποτελεσματική
για την κατάθλιψη και έχει χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο αριθμό ασθενών με διαφορετικά
συμπτώματα και προβλήματα. (Dimidjian & Davis, 2009; Hopko et al., 2011).
Η Θεραπεία Επίλυσης Προβλημάτων είναι μια σχετικά νέα ψυχολογική παρέμβαση για την
κατάθλιψη, η οποία είναι πρακτική και αποδεδειγμένα αποτελεσματική ενάντια στην οξεία
κατάθλιψη. Βάση της θεραπείας είναι ότι τα αγχωτικά γεγονότα ζωής, τα οποία οι ασθενείς δεν
είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν ικανοποιητικά, προκαλούν κατάθλιψη. Επομένως, αυτού του
είδους η θεραπεία δίνει στον ασθενή σαφείς τεχνικές επίλυσης των προβλημάτων αυτών, με σκοπό
την μείωση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης μετά την ανακούφισή τους από τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν. Χορηγείται από ψυχολόγους, γενικούς ιατρούς ή και νοσοκόμους, σε ένα σύνολο
έξι συνεδριών σε διάστημα 12 εβδομάδων. Η θεραπεία αυτή μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική
μακροχρόνια καθώς οι τεχνικές που κατακτούν οι ασθενείς μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε
πρόβλημα που εμφανίζεται, προστατεύοντάς τους από μετέπειτα υποτροπές (Baldwin & Birtwistle,
2002).
Η ψυχοθεραπεία είναι αποτελεσματική κατά της κατάθλιψης. Σε σύγκριση με τα
αντικαταθλιπτικά φάρμακα έχει ανάλογα αποτελέσματα βραχυπρόθεσμα και πιθανώς καλύτερα
μακροπρόθεσμα. Όταν ακολουθείται όμως, συνδυασμός ψυχοθεραπείας και φαρμακευτικής
αγωγής υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα, από ότι όταν ακολουθείται μία από τις δύο μεθόδους.
Η πλειονότητα των ασθενών προτιμούν την ψυχοθεραπεία, ως πιο αποδεκτή από τη
φαρμακοθεραπεία για κοινωνικούς λόγους που αφορούν το στίγμα των φαρμάκων σχετικά με τις
ψυχικές ασθένειες. (Cuijpers et al., 2019).

4.2 Φαρμακοθεραπεία
Τα πρώτα αντικαταθλιπτικά που δημιουργήθηκαν ήταν οι αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης
(ΜΑΟΙ), οι οποίοι δρουν αναστέλλοντας την έκκριση του ενζύμου μονοαμινοξειδάση. Το ένζυμο
αυτό αποσυνθέτει τους σεροτονινικούς και νορεπινεφρικούς νευροδιαβιβαστές, επομένως η
αναστολή τους αφήνει περισσότερους νευροδιαβιβαστές ελεύθερους στο νευρικό σύστημα, με
αποτέλεσμα τη βελτίωση της διάθεσης. Αυτός ο τύπος αντικαταθλιπτικών δε χρησιμοποιείται πια,
λόγω των πολλών παρενεργειών που έχει, ειδικότερα σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα, με άλλες
ασθένειες αλλά και με συγκεκριμένα τρόφιμα.
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Στη συνέχεια εμφανίστηκαν τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά (TCAS), τα οποία, αρχικά
προορίζονταν για τη θεραπεία αλλεργιών, αλλά ανακαλύφθηκε ότι βοηθούν στην βελτίωση της
διάθεσης καταθλιπτικών ασθενών. Δρουν σταματώντας την επαναπρόσληψη σεροτονίνης και
νορεπινεφρίνης, καταλήγοντας στην αύξηση των ελεύθερων νευροδιαβιβαστών. Ούτε αυτά τα
φάρμακα χρησιμοποιούνται πια επίσημα, λόγω της σύνδεσής τους με καρδιακά προβλήματα, ενώ
σε υψηλές δόσεις μπορούν να είναι θανάσιμα, κάτι το οποίο αποτελεί ισχυρή αντένδειξη για
ασθενείς που πολύ συχνά εμφανίζουν αυτοκτονικές τάσεις (Sabella, 2018).
Ένα από τα πιο πρόσφατα και ευρέως χρησιμοποιούμενα αντικαταθλιπτικά αυτή τη στιγμή είναι
οι εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs), οι οποίοι δρουν με τον ίδιο τρόπο
με τα τρικυκλικά, αλλά μόνο για τη σεροτονίνη. Ένα θετικό των SSRIs είναι ότι υπάρχουν πολλά
διαφορετικά σκευάσματα, οπότε οι ασθενείς μπορούν να δοκιμάσουν και να αποφασίσουν, ποιο
δεν τους προκαλεί παρενέργειες. Αυτός ο τύπος φαρμάκων δεν έχει τόσο σοβαρές αντενδείξεις και
χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση και άλλων διαταραχών, όπως το μετατραυματικό στρες, την
ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή και τις αγχώδεις διαταραχές (Ramsey et al., 2019; Sabella, 2018).
Επιπλέον, υπάρχουν τα φάρμακα εκλεκτικής αναστολής επαναπρόσληψης σεροτονίνης νορεπινεφρίνης (SNRIs), νορεπινεφρίνης – ντοπαμίνης (NDRIs) και σεροτονίνης –αναστολής
σεροτονινικών υποδοχέων 2Α (SARIs), αλλά και τα νοραδρενεργικά και ειδικά σεροτονινεργικά
αντικαταθλιπτικά (NaSSAs) (Sabella, 2018).
Όλα τα παραπάνω φάρμακα δρουν με σκοπό την αύξηση των επιπέδων των νευροδιαβιβαστών
στις συνάψεις. Φαίνεται, ότι τα επίπεδα μονοαμινών αυξάνονται σχεδόν αμέσως μετά την εκκίνηση
της αγωγής, ωστόσο τα αποτελέσματα αργούν να επηρεάσουν τα συμπτώματα της κατάθλιψης
περίπου για τρεις εβδομάδες. Επίσης, όπως έχει αναφερθεί, πολλοί ασθενείς δεν ανταποκρίνονται
στη φαρμακευτική αγωγή (Monteggia et al., 2014).
Η φυσική άσκηση προτείνεται, επίσης, ως αποτελεσματική δράση κατά της κατάθλιψης, καθώς
διεγείρει την έκκριση αυξητικών παραγόντων, μειώνει τις προ-φλεγμονώδεις αντιδράσεις, προάγει
τη διατήρηση της νευρονογέννεσης αγγείων και συνάψεων και καταπολεμά το άγχος (Gultyaeva et
al., 2019).
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Μέρος 2ο
Εισαγωγή
Το δεύτερο μέρος της εργασίας αφορά τις διάφορες μελέτες που γίνονται σχετικά με την
κατάθλιψη και τα προβλήματα που αυτές αντιμετωπίζουν. Κύριο κομμάτι, αποτελεί η
βιβλιογραφική ανασκόπηση των νέων ερευνών GWAS, η συγκέντρωση των αποτελεσμάτων τους και
η συζήτησή τους.

5. Μελέτες

5.1 Μελέτες Σύνδεσης

Οι μελέτες σύνδεσης εξετάζουν οικογένειες στις οποίες πολλά μέλη έχουν προσβληθεί από την
ίδια νόσο. Συγκεκριμένα, ψάχνουν για αλληλόμορφα γονιδίων, που εμφανίζονται στα
προσβεβλημένα μέλη πιο συχνά από ότι θα ήταν αναμενόμενο να εμφανιστούν τυχαία. Οι
γονιδιακές περιοχές, στις οποίες βρίσκονται αυτά τα αλληλόμορφα, συχνά περιέχουν κάποια
γενετική παραλλαγή που σχετίζεται άμεσα με την ασθένεια. Οι μελέτες αυτές δεν είχαν ισχυρά
αποτελέσματα στην περίπτωση της κατάθλιψης. Το πρόβλημα φαίνεται να έγκειται στην έλλειψη
στατιστικής ισχύος, καθώς εκτιμάται ότι χρειάζονται περίπου 1000 ζευγάρια αδελφών
προσβεβλημένων από μια ασθένεια, για να ανιχνευθεί ένας μόνο γενετικός τόπος, που σχετίζεται με
την αύξηση κινδύνου για Mείζονα Κατάθλιψη (Behavioral Neurobiology of Depression and Its
Treatment, 2018). Παρόλα αυτά, οι μελέτες σύνδεσης ήταν αρκετά επιτυχημένες σε σπάνιες
ασθένειες, που εμφανίζουν μεγάλη κληρονομικότητα, όπως η Κυστική Ίνωση και η νόσος
Huntington. Το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες μελέτες δεν έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα για
σπάνιες και κοινές διαταραχές, ενισχύει την ιδέα ότι η γενετική αρχιτεκτονική συχνέστερων και
σπάνιων διαταραχών είναι πολύ διαφορετική (Bush & Moore, 2012).

Common Disease Common Variant Hypothesis
Σύμφωνα με την υπόθεση αυτή, οι συχνότερα εμφανιζόμενες ασθένειες προκύπτουν από
γενετικές παραλλαγές, οι οποίες είναι επίσης κοινές στο γενικό πληθυσμό. Αυτό σημαίνει, ότι οι
κοινές παραλλαγές έχουν μικρό ποσοστό επίδρασης/ διείσδυσης (penetrance), σε αντίθεση με τις
σπάνιες ασθένειες, όπου εμφανίζονται πιο σπάνιες παραλλαγές, με μεγάλη γενετική επίδραση. Οι
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μικρές γενετικές επιπτώσεις των συχνά εμφανιζόμενων αλληλόμορφων, σε συνδυασμό με την
κληρονομικότητα που εμφανίζουν οι κοινές ασθένειες, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η ευαισθησία
σε μία νόσο πρέπει να επηρεάζεται από πολλαπλά κοινά αλληλόμορφα. Επομένως, οι μελέτες
οικογενειών δεν είναι κατάλληλες για τις σπάνιες νόσους, οι οποίες είναι λογικότερο να εξετάζονται
σε έρευνες μεγάλου πληθυσμού. Συνοψίζοντας, η υπόθεση κοινής ασθένειας – κοινή παραλλαγής
υποστηρίζει τη διαφορετική γενετική αρχιτεκτονική, άρα και αντιμετώπιση, στην έρευνα κοινών και
σπάνιων ασθενειών. Για να δοκιμαστεί η υπόθεση κοινής παραλλαγής / κοινής νόσου για έναν
φαινότυπο, απαιτείται μια συστηματική προσέγγιση που θα ερευνά μεγάλο αριθμό κοινών
παραλλαγών του ανθρώπινου γονιδιώματος (Bush & Moore, 2012).

5.2 Μελέτες συσχέτισης

Σε αντίθεση με τις μελέτες σύνδεσης, «οι τεχνικές συσχέτισης είναι πιο κατάλληλες όταν
αναζητούνται πολλαπλά γονίδια, το καθένα με μέτρια επίδραση σε ένα σύνθετο χαρακτηριστικό,
όπως η κατάθλιψη». Λειτουργούν εξετάζοντας τους γενετικούς πολυμορφισμούς, τόσο σε μεγάλο
αριθμό ασθενών που δεν ανήκουν στην ίδια οικογένεια, όσο και σε υγιείς ανθρώπους και
συγκρίνοντας τη συχνότητα εμφάνισης των πολυμορφισμών στις δύο ομάδες. Σε κάποιες έρευνες
υπάρχουν υποψήφια γονίδια, ενώ άλλες είναι ελεύθερες και ερευνούν ολόκληρο το γονιδίωμα. Ο
μεγάλος αριθμός δειγμάτων είναι απαραίτητος, όταν αναζητούνται πολυμορφισμοί με μικρή
επίδραση. Κάποιες φορές γίνονται μετα-αναλύσεις σε διαθέσιμα δεδομένα από πολλές μελέτες που
πιθανόν να μην είχαν αρκετά ισχυρά αποτελέσματα (Behavioral Neurobiology of Depression and Its
Treatment, 2018).

5.3 Μελέτες συσχέτισης ολόκληρου γονιδιώματος - Genome Wide Association Studies (GWAS)

Οι μελέτες συσχέτισης ολόκληρου του γονιδιώματος εξετάζουν όλο το γονιδίωμα για πιθανές
εμπλεκόμενες σε μια ασθένεια παραλλαγές, με βάση την συχνότητα με την οποία εμφανίζονται
στην ομάδα ασθενών έναντι της ομάδας ελέγχου (Mullins & Lewis, 2017).
Μονονουκλεοτιδικοί πολυμορφισμοί ( Single Nucleotide Polymorphisms – SNPs ) είναι οι αλλαγές
ενός νουκλεοτιδίου σε επίπεδο ζεύγους βάσεων (single base-pair changes) , σε μία αλληλουχία DNA.
Εντοπίζονται σε έναν γενετικό τόπο και για τις μελέτες συσχέτισης θεωρούνται μάρτυρες αυτού του
τόπου. Οι πολυμορφισμοί αυτοί είναι πολύ συχνοί στον πληθυσμό, καθώς αποτελούν την πιο συχνή
μορφή γενετικών μεταλλάξεων και συνήθως δεν έχουν κάποια επίδραση στον οργανισμό, από την
άλλη, είναι υπεύθυνοι για τις περισσότερες μονογονιδιακές ασθένειες. Τα SNPs μπορεί να
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εμφανίζουν δύο αλληλόμορφα, με το ένα από αυτά να είναι πιο συχνό στο γενικό πληθυσμό, από
ότι το άλλο. Το πιο συχνά εμφανιζόμενο αλληλόμορφο κατά κανόνα δε δημιουργεί προβλήματα
στον οργανισμό, ενώ το πιο σπάνιο ίσως είναι δείκτης κινδύνου για την εμφάνιση μιας ασθένειας.
Κάποια σπάνια αλληλόμορφα μπορεί να προκαλέσουν αλλαγές στα αμινοξέα, στη σταθερότητα
μεταγραφής του mRNA Οι μελέτες συσχέτισης χρησιμοποιούνται για να εξεταστεί, αν ένα σπάνιο
αλληλόμορφο μπορεί να συνδεθεί με κάποια ασθένεια (Bush & Moore, 2012).
Οι μελέτες συσχέτισης ολόκληρου του γονιδιώματος είναι χρήσιμες, εκτός των άλλων, για την
έρευνα και τον έλεγχο καινούριων δεδομένων, που μπορεί να προκύψουν πρώτη φορά σε κάποια
έρευνα. Γίνονται με τη βοήθεια της τεχνολογίας μικροσυστοιχιών και κάνουν γονοτυπικές
αναλύσεις, μέχρι και σε ένα εκατομμύριο SNPs ανά εξεταζόμενο.
Για τη διαχείριση αυτού του τεράστιου όγκου δεδομένων, έχουν δημιουργηθεί κάποια όρια που
καθορίζουν αν είναι σημαντικές οι συσχετίσεις ή όχι. Αυτά τα κατώτατα όρια λαμβάνουν υπόψη, όχι
μόνο τον αριθμό των SNP που δοκιμάστηκαν, αλλά και τον τοπικό συσχετισμό (ανισορροπία
σύνδεσης) που παρατηρείται μεταξύ των SNP. Τα αυστηρά όρια, καθώς και οι μικρές γενετικές
επιδράσεις που παρατηρούνται στην κατάθλιψη, συμβάλλουν στη δυσκολία αποτελεσματικής
ανίχνευσης με ισχυρά στατιστικά αποτελέσματα για την ασθένεια (Behavioral Neurobiology of
Depression and Its Treatment, 2018).
Οι γενετιστές πληθυσμού, δημιούργησαν τους όρους ισορροπία και ανισορροπία σύνδεσης για
να περιγράψουν μαθηματικά τις αλλαγές στη γενετική μεταβολή εντός ενός πληθυσμού με την
πάροδο του χρόνου. «Η ανισορροπία σύνδεσης είναι μια ιδιότητα των SNP σε μια συνεχόμενη
έκταση γονιδιωματικής αλληλουχίας που περιγράφει το βαθμό στον οποίο ένα αλληλόμορφο ενός
SNP κληρονομείται ή συσχετίζεται με ένα αλληλόμορφο ενός άλλου SNP εντός ενός πληθυσμού.»
Σχετίζεται με την έννοια της χρωμοσωμικής σύνδεσης, όπου δύο δείκτες σε ένα χρωμόσωμα
παραμένουν φυσικά ενωμένοι σε ένα χρωμόσωμα μέσω γενεών μιας οικογένειας. Οι
ανασυνδυασμοί των χρωμοσωμάτων από γενιά σε γενιά διαχωρίζουν τα χρωμοσωμικά τμήματα.
Έτσι, σε έναν πληθυσμό σταθερού μεγέθους όπου γίνονται τυχαία ζευγαρώματα, κάποια στιγμή όλα
τα αλληλόμορφα βρίσκονται σε μια ισορροπία σύνδεσης ή είναι ανεξάρτητα. Επομένως, η μη
τυχαία σύνδεση μεταξύ δεικτών σε κλίμακα πληθυσμού ορίζεται ως ανισορροπία σύνδεσης.
Διαφορετικοί ανθρώπινοι πληθυσμοί έχουν διαφορετικούς βαθμούς και μοτίβα ανισορροπίας
σύνδεσης. Τα μαθηματικά μοντέλα εύρεσης της ανισορροπίας σύνδεσης σχετίζονται με τη διαφορά
μεταξύ της παρατηρούμενης συχνότητας συνύπαρξης, για δύο αλληλόμορφα και της αναμενόμενης
συχνότητας, εάν οι δύο δείκτες είναι ανεξάρτητοι. Τέλος, χρησιμοποιείται για τη βελτιστοποίηση
γενετικών μελετών (Bush & Moore, 2012).
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6. Βάσεις δεδομένων για τις Μελέτες Συσχέτισης

The Human Genome Project
Το εγχείρημα του Ανθρώπινου Γονιδιώματος ήταν ένα διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο
ξεκίνησε το 1990 και ολοκληρώθηκε το 2003, με σκοπό να χαρτογραφήσει ολόκληρο το ανθρώπινο
γονιδίωμα. Χάρις σε αυτό είναι δυνατή όλη η εξέλιξη των ερευνών συσχέτισης (What is the Human
Genome Project?, 2019).

Human Haplotype Map Project
Το Έργο Χαρτογράφησης των Ανθρώπινων Απλότυπων (Human Haplotype Map Project -HapMap
Project ) «σχεδιάστηκε για να εντοπίσει τη διακύμανση του γονιδιώματος και να χαρακτηρίσει τις
συσχετίσεις μεταξύ των παραλλαγών». Με διάφορες τεχνικές προσδιορισμού αλληλουχίας
ανακαλύφθηκαν και καταγράφηκαν 1,6 εκατομμύρια SNPs σε 11 πληθυσμούς (Bush & Moore,
2012).
Οι πληθυσμοί αυτοί ήταν βόρειας και δυτικής Ευρωπαϊκής καταγωγής (CEU), αφρικανικής
καταγωγής που ζουν στην νοτιοδυτική Αμερική (ASW), μεξικανικής καταγωγής που ζουν στο Λος
Άντζελες της Αμερικής (MXL), ο πληθυσμός Han της Κίνας (CHB), Ιάπωνες από το Τόκιο (JPT), ο
πληθυσμός Yoruba της Νιγηρίας (YRI), κινέζοι κάτοικοι στο Denver της Αμερικής (CHD), ο πληθυσμός
Ινδιάνων Gujarati στο Houston, Texas της Αμερικής (GIH), ο πληθυσμός Luhya στο Webuye της
Κένυας (LWK), ο πληθυσμός Maasai την Kinyawa της Κένυας (MKK) και δείγματα από την Tuscany
της Ιταλίας (TSI) (The International HapMap 3 Consortium, 2010).
Η συμπερίληψη διαφορετικών πληθυσμών είναι απαραίτητη, για να καταγραφούν οι διαφορές
μεταξύ τους και οι έρευνες να είναι κατάλληλα σχεδιασμένες ανάλογα με τον πληθυσμό στον οποίο
απευθύνονται. Όλα αυτά τα δεδομένα επέτρεψαν, επίσης, την εξέταση της ανισορροπίας σύνδεσης
(Bush & Moore, 2012). Το HapMap σταμάτησε να χρησιμοποιείται όταν δημιουργήθηκε μια
καινούρια, πιο εξελιγμένη και πληρέστερη βάση δεδομένων (NCBI, 2016).

Έρευνα dbGaP - The Resource for Genetic Epidemiology Research on Aging (GERA)
Σε αυτό το ερευνητικό έργο, που διενεργήθηκε το 2007 και τα αποτελέσματά του έγιναν
διαθέσιμα το 2009, έχει διενεργηθεί μια μελέτη συσχέτισης ολόκληρου του γονιδιώματος σε
103.000 άτομα, από διαφορετικούς πληθυσμούς. Το 42% ήταν άνδρες και το 58% γυναίκες, με
εύρος ηλικίας 18 έως 100 χρόνων και συμπεριλαμβάνονταν οι τέσσερις μεγάλοι πληθυσμοί:
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Ευρωπαϊκός, Ανατολικής Ασίας, Αφρό-Αμερικανικός και ο πληθυσμός των Λατίνων. Στόχος του
ερευνητικού έργου ήταν να υπάρχει μια μεγάλη, πολυπληθυσμιακή βάση γενετικών δεδομένων,
προσβάσιμη από τους επιστήμονες προς χρήση (dbGaP Study, 2011).

1000 Genomes Project
Το 1000 Genomes Project ξεκίνησε το 2008 και ολοκληρώθηκε το 2015 μετά από 4 φάσεις, με τη
δημοσίευση ενός ολοκληρωμένου χάρτη δομικών παραλλαγών από την ανάλυση 2.504 ανθρώπινων
γονιδιωμάτων. Στόχος του ερευνητικού έργου ήταν να βρεθούν όλες οι γενετικές παραλλαγές σε
έναν γενετικό τόπο, οι οποίες συναντώταν τουλάχιστον στο 1% του πληθυσμού που ερευνήθηκε.
Ήταν μια ανοιχτή και δωρεάν βάση δεδομένων για τους ερευνητές και χρησιμοποιήθηκε ευρέως σε
μεταγενέστερες μελέτες (About | 1000 Genomes, 2015).

The International Genome Sample Resource (IGSR)
Μετά την ολοκλήρωση του 1000 Genomes Project, το IGSR ανέλαβε τη διατήρηση της
πρόσβασης στη βάση δεδομένων, αλλά το εμπλουτισμό της με δεδομένα από νέους πληθυσμούς
(About | 1000 Genomes, 2015).

National Human Genome Institute
Το Εθνικό Ινστιτούτο Ανθρώπινου Γονιδιώματος έχει έναν κατάλογο που απαριθμεί πάνω από
3.600 SNPs, που έχουν συσχετιστεί με κοινές ασθένειες ή χαρακτηριστικά (Bush & Moore, 2012). Η
ιστορία του ξεκινά με το Human Genome Project και συνεχίζεται μέχρι σήμερα (NHGRI History and
Timeline of Events, 2019).
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7. Προβλήματα στις Μελέτες Συσχέτισης για την κατάθλιψη

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους ο εντοπισμός γενετικών τόπων κινδύνου για MDD
έχει αποδειχθεί δύσκολος. Οι κυριότεροι εξετάζονται παρακάτω:

Ετερογένεια - Πολυπαραγοντικότητα – Πολυγονιδιακότητα (polygenicity)
Όπως έχει αναφερθεί, η κατάθλιψη είναι μια περίπλοκη και ετερογενής διαταραχή, όπου πολλοί
γενετικοί πολυμορφισμοί δρουν ταυτόχρονα με μικρές επιδράσεις, γεγονός που δεν μπορεί να
ανιχνευτεί εύκολα σε μια έρευνα (Behavioral Neurobiology of Depression and Its Treatment, 2018).
Η ετερογένειά της επομένως, συχνά αποδίδεται σε ένα βαθμό στην πολυγονιδιακότητα. Αυτό
σημαίνει, ότι σε διάφορους ασθενείς μπορεί να εμπλέκονται πολλοί διαφορετικοί συνδυασμοί
αλληλόμορφων που σχετίζονται με την κατάθλιψη. Κάποια από αυτά τα αλληλόμορφα, πολύ
πιθανόν να υπάρχουν και στην ομάδα ελέγχου, περιπλέκοντας τα αποτελέσματα.
Η υποφαινοτυπία των εννέα βασικών συμπτωμάτων της κατάθλιψης έχει υποδείξει σχεδόν 1.500
συνδυασμούς συμπτωμάτων που μπορούν να πληρούν τα διαγνωστικά κριτήρια της κατάθλιψης,
επομένως είναι πολύ πιθανό δυο ασθενείς να μην έχουν ούτε ένα κοινό σύμπτωμα.
Την ετερογένεια δείχνει επίσης ο υψηλός επιπολασμός στις γυναίκες, σε σύγκριση με τους
άνδρες. Όπως έχει αναφερθεί, οι γυναίκες είναι δυο φορές πιο πιθανό να αναπτύξουν Κατάθλιψη
σε σχέση με τους άνδρες και σε έρευνες μεταξύ διδύμων έχει αποδειχθεί ότι το 45% της
κληρονομικότητας (genetic liability) της ασθένειας δε μοιράζεται μεταξύ φύλων (Mullins & Lewis,
2017).

Υπότυποι
Η κατάθλιψη έχει πολλούς υπότυπους με διαφορετικά συμπτώματα και πιθανότατα διαφορετική
βιολογική και γενετική αιτιολογία. Για παράδειγμα, η Επιλόχειος Κατάθλιψη εμφανίζεται γενετικά
παρόμοια με τη Διπολική Διαταραχή και η Τυπική Κατάθλιψη με τη Σχιζοφρένεια. Επομένως, η
προσπάθεια περιορισμού αυτής της ετερογένειας θα βοηθούσε την έρευνα (Mullins & Lewis, 2017).

Επιπολασμός
Ο υψηλός επιπολασμός της κατάθλιψης (~15%) είναι άλλος ένας παράγοντας που δημιουργεί
προβλήματα στις έρευνες, γιατί μια τόσο κοινή διαταραχή δεν εμφανίζει μεγάλες διαφορές στο
φαινότυπο ασθενών και ατόμων ελέγχου. Έχει υπολογιστεί ότι για τις μελέτες κατάθλιψης
χρειάζεται περίπου 2,4 φορές μεγαλύτερα δείγματα από ότι για τη σχιζοφρένεια, η οποία έχει
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ποσοστό επιπολασμού 1%, για να προσδιοριστεί μια εμπλεκόμενη γενετική παραλλαγή (Mullins &
Lewis, 2017; “A mega-analysis of genome-wide association studies for major depressive disorder,”
2012). Ακόμη, άτομα της ομάδας ελέγχου πιθανών να είχαν επεισόδια κατάθλιψης και άγχους και
να μην το γνωρίζουν ή να μην το αναφέρουν, γεγονός που μειώνει ακόμα περισσότερο την
πιθανότητα να ανιχνευτεί κάποια γενετική συσχέτιση. Για αυτό πολλές μελέτες σχετικά με την
κατάθλιψη χρησιμοποιούν σαφή κριτήρια αξιολόγησης που περιλαμβάνουν τις ομάδες ελέγχου
(Behavioral Neurobiology of Depression and Its Treatment, 2018).

Κληρονομικότητα
Εκτός από την πολυπαραγοντικότητα της κατάθλιψης, η μέτρια κληρονομικότητα που εμφανίζει
(37%), σε σχέση με άλλες ψυχιατρικές διαταραχές, σημαίνει ότι τα αλληλόμορφα που αναζητούνται
έχουν μικρές επιδράσεις, οι οποίες ανιχνεύονται δύσκολα. Επομένως, χρειάζεται δείγμα τέσσερις
έως πέντε φορές μεγαλύτερο, για την καταγραφή ίσου ποσού γενετικής διακύμανσης, σε σχέση με
τη σχιζοφρένεια, για παράδειγμα, που έχει μεγαλύτερη κληρονομικότητα. Επίσης, κάποιοι υπότυποι
της κατάθλιψης, όπως η κλινική κατάθλιψη, είναι πιο κληρονομικοί από άλλους, όπως και τα
χαρακτηριστικά της πρώιμης έναρξης και της υποτροπής, εμφανίζουν επίσης, μεγαλύτερη
κληρονομικότητα (“A mega-analysis of genome-wide association studies for major depressive
disorder,” 2012; Mullins & Lewis, 2017).
Μία μελέτη που θα περιλάμβανε μόνο αυτούς, τους λιγότερο κοινούς και περισσότερο
κληρονομικούς υποτύπους, πιθανόν να απέδιδε ισχυρότερα αποτελέσματα, τα οποία όμως δε θα
ήταν αντιπροσωπευτικά της διαταραχής γενικότερα και αναγώγιμα στον ευρύτερο πληθυσμό. Θα
χρειαζόταν μια εξαιρετικά επιλεκτική διαδικασία για τη συμπερίληψη συγκεκριμένων ασθενών στη
μελέτη και επομένως το δείγμα θα ήταν μικρότερο (“A mega-analysis of genome-wide association
studies for major depressive disorder,” 2012).

Περιβάλλον
Μια ακόμα ερευνητική μεταβλητή της διαταραχής είναι η σύνδεση και εξάρτησή της από
περιβαλλοντικούς παράγοντες. Σημαντικό παράδειγμα αποτελεί το εύρημα ότι γενετική μεταβολή
σε πολυμορφισμό κοντά στο μεταφορέα της σεροτονίνης 5-HTTLPR μπορεί να μετριάσει το
περιβαλλοντικό στρες. Επομένως, είναι σημαντικό να μπορέσουν να μοντελοποιηθούν και οι
γενετικοί παράγοντες κινδύνου, καθώς και η αλληλεπίδρασή τους με τα γονίδια, ώστε να είναι πιο
ολοκληρωμένες οι έρευνες. Για να καταγραφούν και να ερευνηθούν οι περιβαλλοντικοί παράγοντες
κινδύνου θα πρέπει να εξετάζεται λεπτομερώς το ιστορικό των ασθενών (“A mega-analysis of
genome-wide association studies for major depressive disorder,” 2012).
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Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα
Κάποιες φορές τα αποτελέσματα μιας έρευνας μπορεί να επηρεαστούν από παράγοντες, που
δεν αποδίδονται στην ασθένεια. Για παράδειγμα, σε κάποιον πληθυσμό μπορεί ένα αλληλόμορφο
να εμφανίζεται πιο συχνά από ότι σε έναν άλλον και αυτό το γεγονός πρέπει να είναι γνωστό και να
ληφθεί υπόψιν στην εξέταση των αποτελεσμάτων (Behavioral Neurobiology of Depression and Its
Treatment, 2018).

Μετα-αναλύσεις
Οι μετα-αναλύσεις ποικίλων ερευνών είναι μια μέθοδος, η οποία βοηθά πολύ την ερευνητική
κοινότητα, ωστόσο, μια πρώιμη κριτική για αυτές συνιστούσε, πως ο συνδυασμός δειγμάτων θα
αύξανε την ήδη υπάρχουσα ετερογένειά τους. Η ανησυχία αυτή δεν επιβεβαιώθηκε στις μετααναλύσεις για άλλες ετερογενείς ασθένειες, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2. Είναι πιθανό η
κατάθλιψη να εμφανίζει ακόμα μεγαλύτερη ετερογένεια, η οποία συνεπάγεται μειωμένη στατιστική
ισχύ. Υπάρχει, επομένως, ανάγκη να βρεθεί μια στρατηγική που να μπορεί να συνδυάσει
εξειδίκευση του δείγματος και μεγάλο μέγεθος (“A mega-analysis of genome-wide association
studies for major depressive disorder,” 2012).

8. Έρευνες GWAS για την κατάθλιψη

Gain - 2008
H πρώτη μελέτη συσχέτισης ολόκληρου του γονιδιώματος με σκοπό την εύρεση συσχετίσεων με
την κατάθλιψη ήταν μέρος της πρωτοβουλίας του δικτύου πληροφοριών γενετικής ένωσης (GAIN).
Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 1738 ασθενείς και 1802 υγιή άτομα. Βρέθηκε ένα σύμπλεγμα 11
SNPs στο γονίδιο PCLO το οποίο κωδικοποιεί την προσυναπτική πρωτεΐνη piccolo, η οποία
συμμετέχει στη μονοαμινεργική νευροδιαβίβαση και δεν είχε συσχετιστεί ξανά με την κατάθλιψη.
Ωστόσο, όταν έγινε προσπάθεια αναπαραγωγής του ευρήματος σε 5 ανεξάρτητα δείγματα 6079
ασθενών και 5893 υγιών ατόμων κανένα από αυτά τα SNP δεν έφτασαν το όριο στατιστικής
σημαντικότητας (Behavioral Neurobiology of Depression and Its Treatment, 2018; Sullivan et al.,
2008).
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GenRed - 2010
Οι μελέτες που έγιναν στα πλαίσια του προγράμματος γενετικής της υποτροπιάζουσας
κατάθλιψης GenRED είχαν δείγμα 1020 ασθενών και 1636 ατόμων στην ομάδα ελέγχου. Βρήκαν μια
συσχέτιση του χρωμοσώματος 18q22.1, εύρημα που επίσης παρατηρήθηκε σε κάποιες έρευνες
σύνδεσης, αλλά δεν κατέληξαν σε καμία στατιστικά σημαντική συσχέτιση (Behavioral Neurobiology
of Depression and Its Treatment, 2018; Shi et al., 2010).
Σε μεταγενέστερη δημοσίευση έγινε μια μετα-ανάλυση των ίδιων δεδομένων, σε συνδυασμό με
τα δείγματα της έρευνας STAR * D, (μιας έρευνας που είχε γίνει με σκοπό την εύρεση εναλλακτικών
θεραπειών για την ανακούφιση της κατάθλιψης, η οποία δεν είχε αποτελέσματα), και της μελέτης
GAIN. To συνολικό δείγμα ήταν 3956 ασθενείς και 3428 υγιείς και βρέθηκαν συσχετίσεις SNPs σε
τρία γονίδια, οι οποίες όμως δεν ξεπέρασαν τον ουδό για να θεωρηθούν στατιστικά σημαντικές. Το
ATP6V1B2, το SP4 που κωδικοποιεί τον ειδικό παράγοντα μεταγραφής Sp4, ο οποίος έχει
συσχετιστεί με τη Διπολική Κατάθλιψη και το GRM7 που έχει επίσης συσχετιστεί με την
παθοφυσιολογία της κατάθλιψης. Επιπλέον, εξετάστηκε ξεχωριστά ο φαινότυπος υποτροπιάζουσας
κατάθλιψης και στην ανάλυση αναδείχθηκε πάλι η περιοχή 18q22.1. (Behavioral Neurobiology of
Depression and Its Treatment, 2018; Fava et al., 2003; Shyn et al., 2009).

Άλλες μελέτες το 2010 είχαν επίσης ευρήματα γονιδίων τα οποία όμως δεν έφταναν το όριο για
να θεωρηθούν στατιστικά σημαντικά. Αυτά ήταν το GRM7 ξανά, το BICC1 (πρωτεΐνη σύνδεσης RNA),
το NLGN1 το οποίο κωδικοποιεί τη νευρολιγκίνη-1, το ADCY3 και το GAL το οποίο κωδικοποιεί το
νευροπεπτίδιο γαλανίνη που είχαν εμπλακεί με την κατάθλιψη σε προηγούμενες μελέτες
(Behavioral Neurobiology of Depression and Its Treatment, 2018).

Kohli et al - 2011
Στην έρευνα των Kohli et al., 2011 εξετάστηκε δείγμα 353 Γερμανών ασθενών Μονοπολικής
Κατάθλιψης και 366 ατόμων που είχαν ελεγχθεί για να διασφαλιστεί ότι δεν νόσησαν από
κατάθλιψη. Στην έρευνα συσχέτισης ολόκληρου του γονιδιώματος αποκαλύφθηκε ένα γονίδιο που
δείχνει ευπάθεια στην κατάθλιψη, το SLC6A15. Το γονίδιο αυτό είναι ένας νεύρο-ειδικός ουδέτερος
μεταφορέας αμινοξέων και δεν είχε συνδεθεί ξανά με την κατάθλιψη. Εμφανίζει μειωμένη ρύθμιση
της έκφρασής του στον ιππόκαμπο μετά από έκθεση σε χρόνιο άγχος, σχετίζεται με μεταβολές στον
όγκο του ιππόκαμπου και στην νευρωνική ακεραιότητα (Kohli et al., 2011).
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Psychiatric GWAS Consortium (PGC) - 2012
Σε αυτή την έρευνα μελετήθηκε δείγμα 9240 ασθενών και 9519 υγιών ατόμων ως ομάδα
ελέγχου. Παρόλο που η ανάλυση προφίλ κινδύνου επιβεβαίωσε τη συσχέτιση γενετικών
παραγόντων και της ασθένειας κανένα SNP δε βρέθηκε στατιστικά σημαντικό ώστε να συσχετιστεί
με την ασθένεια.
Οι ανάλυση στα δείγματα γυναικών και στα δείγματα που εμφάνιζαν περιοδική (recurrent)
κατάθλιψη έδειξαν μια χρωμοσωμική περιοχή chr3:185.3 Mb κοντά στο γονίδιο DVL3. H περιοχή
chr3:185.3 Mb περιέχει διάφορους σεροτονινικούς υποδοχείς (HTR3D, HTR3C and HTR3E), ενώ το
γονίδιο DVL3 φαίνεται να σχετίζεται με την κατάθλιψη σε άλλες έρευνες τόσο σε ανθρώπους όσο
και σε ποντίκια. Παρόλα αυτά το εύρημα δεν έφτασε το επίπεδο να θεωρηθεί στατιστικά σημαντικό
(“A mega-analysis of genome-wide association studies for major depressive disorder,” 2012). Το
τεράστιο δείγμα της έρευνας όμως χρησιμοποιήθηκε σε πολλές μεταγενέστερες έρευνες (Mullins &
Lewis, 2017).

CHARGE - 2013
Αυτή η έρευνα είχε δείγμα 34.549 ατόμων αλλά ξανά κανένας γενετικός τόπος δεν θεωρήθηκε
στατιστικά σημαντικός, αλλά 7 SNPs προτάθηκαν για περαιτέρω μελέτη. Σε μετα-ανάλυση και
προσπάθεια αναπαραγωγής των προηγούμενων αποτελεσμάτων ένα SNP στον γενετικό τόπο 5q21
έφτασε το όριο στατιστικής σημασίας. Κοντά σε αυτόν τον τόπο βρίσκεται το γονίδιο NUDT12 το
οποίο δεν έχει εμπλακεί σε άλλη έρευνα ψυχιατρικών διαταραχών. Μετά τα αποτελέσματα αυτής
της έρευνας έγινε η υπόθεση ότι θα χρειαστεί δείγμα τουλάχιστον 50.000 ατόμων για να υπάρξουν
ισχυρά αποτελέσματα (Hek et al., 2013).

CONVERGE - 2015
Η κοινοπραξία CONVERGE (China, Oxford and Virginia Commonwealth University on Genetic
Epidemiology) επέλεξε να έχει μια πιο ομογενή από προηγούμενες έρευνες ομάδα, στην
προσπάθεια να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Περιόρισαν τον φαινότυπο της νόσου σε
υποτροπιάζουσα σοβαρή κατάθλιψη στις γυναίκες και συγκέντρωσαν μια ομάδα 5.303 γυναικών
ασθενών και 5.337 υγιών γυναικών του πληθυσμού Han της Κίνας. Από τις ασθενείς λήφθηκαν
λεπτομερή κλινικά, οικογενειακά και περιβαλλοντικά δεδομένα και οι γυναίκες στην ομάδα ελέγχου
εξετάστηκαν για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να έχουν νοσήσει από κατάθλιψη (CONVERGE
consortium, 2015).
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Δύο SNPs στο χρωμόσωμα 10 έδειξαν στοιχεία συσχέτισης: ένα κοντά στο γονίδιο SIRT1 και το
άλλο σε ιντρόνιο LHPP. Το SIRT1 σχετίστηκε με τον υπότυπο της μελαγχολίας και εμπλέκεται στη
βιογένεση των μιτοχονδρίων. Σε υποστήριξη της γενετικής συσχέτισης, βρήκαν επίσης
μιτοχονδριακά αυξημένο DNA σε ασθενείς με κατάθλιψη σε σχέση με υγιείς γυναίκες ελέγχου, με το
ποσοστό αύξησης να είναι θετικά συσχετισμένο με στρεσογόνουνς παράγοντες όπως σεξουαλική
κακοποίηση κατά την παιδική ηλικία και την ύπαρξη δυσμενών γεγονότων κατά τη διάρκεια της
ζωής (adverse life events).
Παρά τη μεγάλη σημασία των ευρημάτων, αυτά δεν αναπαράχθηκαν σε ευρωπαϊκούς
πληθυσμούς και δε συσχετίστηκαν με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών. Βρέθηκε ότι η διαφορά
μεταξύ πληθυσμών ήταν μεγάλη και σημαντική επιδεικνύοντας ότι και η αιτιολογία της κατάθλιψης
είναι διαφορετική μεταξύ των πληθυσμών.
Η αξία αυτής της μελέτης είναι ότι έδειξε πως η εστίαση σε έναν ομοιογενή φαινότυπο, σε βάρος
του μεγάλου δείγματος, φέρει καλύτερα αποτελέσματα. Επίσης, έδειξε τη σημασία της
πληθυσμιακής διαφοράς έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψιν ως παράμετρος στις επόμενες έρευνες
(Mullins & Lewis, 2017).

23AndMe - 2016
Η εταιρεία γενετικών δοκιμών 23andMe υιοθέτησε, επίσης, την προσέγγιση αύξησης του
μεγέθους του δείγματος. Συγκεντρώθηκαν 75.607 ασθενείς και 231.74 υγιείς άνθρωποι που
ανέφεραν ή όχι κλινική διάγνωση κατάθλιψης αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα μετα-αναλύθηκαν με
τα αποτελέσματα της έρευνας του PGC και στη συνέχεια αναλύθηκε επιπλέον δείγμα 45.773
ασθενών και 106.354 υγιών ατόμων.
Μετά από κοινή ανάλυση και των τριών συνόλων δεδομένων, 17 ανεξάρτητα SNP από 15
γενετικές περιοχές αποδείχθηκαν στατιστικά σημαντικά.
Σε έναν τόπο που εκτείνεται από το MEF2C (αυξητικός παράγοντας μυοκυττάρων 2C) έως το
TMEM161B (διαμεμβρανική πρωτεΐνη 161Β), δύο SNP βρέθηκαν στατιστικά σημαντικά.
Το πρώτο ήταν το MEF2C (ένας παράγοντας μεταγραφής που παίζει ρόλο στη συναπτική μάθηση
και τη μνήμη) παραλλαγές στο γονίδιο του οποίου έχουν εμπλακεί στην επιληψία, την πνευματική
καθυστέρηση και τη σχιζοφρένεια.
Ο άλλος τόπος περιλάμβανε το γονίδιο NEGR1, το οποίο κωδικοποιεί τον ρυθμιστή νευρωνικής
ανάπτυξης 1, ο οποίος εμπλέκεται στη νευρωνική έκφυση (neurite outgrowth).
Η έρευνα αυτή δείχνει ότι η μεγάλη αύξηση του δείγματος μπορεί να αντισταθμίσει την
ετερογένεια και να έχει ισχυρά συμπεράσματα (Hyde et al. , 2016), (Mullins & Lewis, 2017).
39

Direk et al. - 2017
Σε αυτή την έρευνα αναλύθηκαν 70.017 Ευρωπαίοι συμμετέχοντες ασθενείς και υγιείς. Βρέθηκαν
δύο γενετικοί τόποι σχετιζόμενοι με την κατάθλιψη. Ένα SNP σε ένα ιντρόνιο του FHIT (rs9825823,
chr3: 61,082,153) και ένα δεύτερο σε ένα ιντρόνιο του PLEK2 (rs9323497, chr14: 67,873,128) (Direk
et al., 2017).

Social Science Genetic Association Consortium (SSGAC) - 2018
Το Social Science Genetic Association Consortium (SSGAC) ακολούθησε τη στρατηγική του
μεγάλου ετερογενούς δείγματος. Χρησιμοποίησαν τα δεδομένα από τη μελέτη της κοινοπραξίας
PGC και της μελέτης dbGaP έχοντας ένα σύνολο 16471 ασθενών και 58835 υγιών ατόμων για την
ομάδα ελέγχου. Τα δείγματα αυτά μετα-αναλύθηκαν με μια μελέτη συσχέτισης για τη μέτρηση
καταθλιπτικών συμπτωμάτων, για τα συμπτώματα έλλειψης ενδιαφέροντος/ενθουσιασμού και
αισθήματος κατάθλιψης/απελπισίας τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Με τον συνδυασμό όλων αυτών
των δειγμάτων κατέληξαν σε ένα δείγμα 180,866 ατόμων.
Η ανάλυση που έγινε σχετικά με τα καταθλιπτικά συμπτώματα ανέδειξε δύο σημαντικούς
συσχετισμούς ο οποίοι αναπαράγονταν και στην έρευνα 23andMe.
Το ένα SNP βρίσκεται στο γονίδιο KSR2(καταστολέας κινάσης του ras 2) και το άλλο στο γονίδιο
DCC, το οποίο κωδικοποιεί έναν διαμεμβρανικό υποδοχέα που εμπλέκεται στην καθοδήγηση του
άξονα.
Η κοινοπραξία αυτή αποδίδει την επιτυχία της στην εκμετάλλευση της γενετικής συσχέτισης
μεταξύ κλινικής κατάθλιψης και καταθλιπτικών συμπτωμάτων καθώς και στο μεγάλο μέγεθος τους
δείγματος (Mullins & Lewis, 2017; Okbay et al., 2016).

Τhe Major Depressive Disorder Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium -2018
(Wray et. al., 2018)
Το δείγμα της έρευνας αυτής περιλάμβανε 135.458 ασθενείς και 344.901 υγιείς ανθρώπους. Τα
αποτελέσματα αναγνώρισαν 44 στατιστικά σημαντικούς γενετικούς τόπους, από τους οποίους οι 30
αποτελούν νέο εύρημα, ενώ οι 14 είχαν βρεθεί και σε προηγούμενες έρευνες. Η έρευνα απέδειξε
ότι στις μελέτες συσχέτισης ολόκληρου του γονιδιώματος για την κατάθλιψη χρειάζεται περίπου
πέντε φορές μεγαλύτερο δείγμα για να υπάρξουν αποτελέσματα, από ότι στις αντίστοιχες μελέτες
για τη σχιζοφρένεια.
Βρέθηκε επίσης, μικρή συσχέτιση της κατάθλιψης με το μορφωτικό επίπεδο και τον υψηλό
δείκτη μάζας σώματος, συσχέτιση με τη γυναικεία αναπαραγωγική συμπεριφορά, τη στεφανιαία
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νόσο και τον καρκίνο του πνεύμονα. Τέλος, φάνηκε ότι η μείζων κατάθλιψη και η σχιζοφρένεια
μοιράζονται μέρος της βιολογικής τους αιτιολογίας, καθώς βρέθηκαν έξι τόποι οι οποίοι είναι
γνωστό ότι σχετίζονται με τη σχιζοφρένεια. Είναι SNPs στην περιοχή MHC, και το μεταγραφικός
παράγοντας 4, TCF4, τα οποία δεν είχαν συσχετιστεί ξανά με την κατάθλιψη (Wray et al., 2018).

Amare et al. - 2019
Μεταξύ άλλων, στην έρευνα αυτή βρέθηκαν οκτώ τόποι που συνδέονται πρώτη φορά με την
κατάθλιψη. Αυτοί είναι οι: MUC21, ZNF804A, MIR3143, PSORS1C2, STK19, SPATA31D1, RTN1 και
TCF4 (Amare et al., 2019).

Howard et al. - 2019
Το δείγμα αυτής της έρευνας επιλέχθηκε από τρεις προηγούμενες έρευνες και άγγιζε τα 807.553
άτομα, 246.363 ασθενείς και 561.190 υγιείς. Αναγνωρίστηκαν 102 ανεξάρτητοι παράγοντες, 269
γονίδια και 15 σετ γονιδίων που σχετίζονται με την κατάθλιψη. Παρόλο που κάθε μία από τις τρεις
έρευνες είχε διαφορετικό φαινότυπο κατάθλιψης, βρέθηκαν ισχυρές γενετικές συσχετίσεις μεταξύ
τους. Επιπλέον, με αυτή την έρευνα ενισχύεται η γενετική σύνδεση κατάθλιψης και σχιζοφρένειας
και προτίθεται η αντίστοιχη σύνδεση με τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και
Υπερκινητικότητας (ADHD). Τέλος, για πρώτη φορά βρίσκεται γενετική συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας
έναρξης της εμμηνόπαυσης και της κατάθλιψης. (Howard et al., 2019)
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9. Πίνακες Αποτελεσμάτων

9.1 Συγκεντρωτικός πίνακας όλων των αποτελεσμάτων
Στον παρακάτω πίνακα έχουν συγκεντρωθεί όλα τα ευρήματα από τις προαναφερθείσες έρευνες. Οι
πληροφορίες όσων γονιδίων δεν αναφέρονταν στις έρευνες, συμπληρώθηκαν με τη βοήθεια του
Gwas Catalog (https://www.ebi.ac.uk/gwas/) και του NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/).

Έρευνα

Χρ.

SNP

Γονίδιο (Σύμβολο)

Γονίδιο (Όνομα)

Χρωμόσωμα 1
novel Pumilio domain(23AndMe)
Hyde et al.

KIAA0020
1

rs2422321

1

rs2568958

1

rs10890020

containing protein
KIAA0020 pseudogene

2016
Howard et
al. 2019
Howard et
al. 2019
Wray et al.
2018
Amare et
al., 2019

NEGR1
1

rs1432639

1

rs2422320

1

rs11209948

neuronal growth
regulator 1

(23AndMe)
Hyde et al.

TMEM161B

2016

(23AndMe)
Hyde et al.
2016

1

rs12065553

RSRC1

transmembrane protein
161 Β

arginine and serine rich
coiled-coil 1

42

HECT domain and ankyrin
(23AndMe)
Hyde et al.

HACE1
1

rs301806

repeat containing E3
ubiquitin protein ligase 1

2016
RERE
Wray et al.
2018
Howard et
al. 2019

Howard et
al. 2018
Wray et al.
2018
Howard et
al. 2019
Wray et al.
2018
Wray et al.
2018
Howard et
al. 2018
Howard et
al. 2018
Howard et
al. 2019
Howard et
al. 2018
Howard et
al. 2019
Howard et
al. 2019

arginine-glutamic acid
dipeptide repeats

1

rs159963
SLCa5A1
RERE

1

1

rs301799

arginine-glutamic acid
dipeptide repeats

RERE-AS1

RERE antisense RNA 1

RN7SKP19

RN7SK pseudogene 19

rs6424532
LINC01360

1

rs12129573

1

rs113188507

1

rs2389016

1

rs4261101

1

rs6699744

1

rs10127497

HMGB1P18
AL606519.1

AL627316.1
AC098656.1
AL513166.1

SGIP1

long intergenic nonprotein coding RNA 1360

high mobility group box 1
pseudogene 18
novel transcript

novel transcripts

novel transcript

SH3GL interacting
endocytic adaptor 1

1

rs10789214

1

rs7548151

ASTN1

astrotactin 1

1

rs72710803

AL136114.1

novel transcript

1

rs1002656

AL596257.1
AC117945.2

novel transcripts

43

Howard et
al. 2019
Howard et
al. 2019
Howard et
al. 2019
Howard et
al. 2019
Howard et
al. 2019
Howard et
al. 2019
Wray et al.
2018
Amare et
al., 2019
Amare et
al., 2019
Amare et
al., 2019
Amare et
al., 2019

1

rs1466887

AL353604.1

1

rs11579246

ELAVL4

1

rs1890946

NRDC

1

rs10913112

RPS29P5
COP1

1

rs169235

1

rs17641524

CACNA1E

DENND1B
1

rs9427672

novel transcript
ELAV like RNA binding
protein 4
nardilysin convertase
ribosomal protein S29
pseudogene 5
COP1 E3 ubiquitin ligase
calcium voltage-gated
channel subunit alpha1 E

DENN domain containing
1B

regulation of nuclear pre1

rs16836940g

RPRD2

mRNA domain containing
2

1

rs12407717

MATN1

1

rs12128108

AGBL4

1

rs2318763g

VPS45

matrilin 1
ATP/GTP binding protein
like 4
vacuolar protein sorting
45 homolog

Χρωμόσωμα 2
(Wray et
al., 2010)
Wray et al.
2018

2

rs2384061

2

rs11682175

VRK2

(23AndMe)
Hyde et al.

ADCY3

2

rs1518395

Adenylate cyclase 3

VRK serine/threonine
kinase 2

2016

44

Howard et
al. 2019
Howard et
al. 2018
Howard et
al. 2019
Howard et
al. 2019

2

rs1568452
ACTG1P22

2

rs10929355

NBAS

2

rs12052908

AC096570.1
AC015971.1

2

rs7585722
RNF103-CHMP3

(23AndMe)

LINC01876

Hyde et al.

actin gamma 1
pseudogene 22
NBAS subunit of NRZ
tethering complex
long intergenic nonprotein coding RNA 1830
novel transcript
RNF103-CHMP3
readthrough
long intergenic nonprotein coding RNA 1876

2016
2

rs1226412

NR4A2

Howard et

nuclear receptor
subfamily 4 group A
member 2

al. 2019
GPD2

glycerol-3-phosphate
dehydrogenase 2
myocardin-induced

Howard et
al. 2019

Amare et
al., 2019

2

2

rs62188629

rs7597593

MYOSLID

smooth muscle lncRNA,
inducer of differentiation

AC007879.1

novel transcript

ZNF804A

zinc finger protein 804A

Χρωμόσωμα 3
(GenRed)
Shyn et al.,

3

rs9870680

2009
Muglia et
al., 2008
Lewis et al.,
2010

GRM7
3

rs162209

3

rs13074924

NLGN1

glutamate metabotropic
receptor 7

neuroligin 1

45

RSRC1
Wray et al.
2018

3

rs7430565

(23AndMe)
Hyde et al.

3

rs1656369

3

rs9825823

3

rs1966136

3

rs141954845

LOC100996447,155828

arginine and serine rich
coiled-coil 1
hypothetical protein
LOC100996447

MLF1

myeloid leukemia factor 1

FHIT

fragile histidine triad

2016
Direk et al.,
2017
Amare et
al., 2019
Howard et
al. 2019

Howard et
al. 2019

SOCS5P3
3

rs4346585
ZKSCAN7-AS1

KLHDC8B
Howard et
al. 2019

3

al. 2019
Amare et
al., 2019
Howard et
al. 2019
Howard et
al. 2019

signaling 5
ZKSCAN7 ZNF cluster
antisense RNA 1
kelch domain containing
8B

rs13084037
C3orf84

Howard et

suppressor of cytokine

3

rs7624336

3

rs2535629

3

rs6783233

3

rs1095626

ITIH3
AC092691.3,
AC092691.1
RSRC1

chromosome 3 open
reading frame 84

inter-alpha-trypsin
inhibitor heavy chain 3
novel transcripts
arginine and serine rich
coiled-coil 1

46

Χρωμόσωμα 4
Howard et
al. 2019

BEND4
4

SLC30A9

Wray et al.
2018

LINC00682
4

rs34215985

al. 2019
Howard et
al. 2019

solute carrier family30
member 9
long intergenic nonprotein coding RNA 682

DCAF4L1
Howard et

BEN domain containing 4

rs34937911

DDB1 and CUL4
associated factor 4 like 1

4

rs7685686

HTT

huntingtin

4

rs45510091

KIAA1109

KIAA1109
long intergenic non-

Howard et
al. 2019

4

rs35553410

LINC02479, LINC02465

protein coding RNA 2479
long intergenic nonprotein coding RNA 2465

Howard et
al. 2019

4

rs7659414

Χρωμόσωμα 5
(CHARGE)
Hek et al.,

5

rs161645

5

rs40465

NUDT12

nudix hydrolase 12

AC099520.1

novel transcript

AC109466.1

novel transcript

2013
Howard et
al. 2018
Howard et
al. 2019

5

rs30266

5

rs4543289

(23AndMe)
Hyde et al.
2016
Wray et al.
2018

5

rs11135349

47

Howard et
al. 2019

Howard et
al. 2019

Howard et
al. 2019
Howard et
al. 2019
Wray et al.
2018
Wray et al.
2018

5

5

RN7SKP157

RN7SK pseudogene 157

KIF2A

kinesin family member 2A

rs60157091

rs3099439
TMEM161B

5

rs10061069

5

rs4869056

TENM2

5

rs116755193

LINC02240

5

rs10514299

transmembrane protein
161B

teneurin transmembrane
protein 2
long intergenic nonprotein coding RNA 2240

(23AndMe)
Hyde et al.
2016

MEF2C

(23AndMe)
Hyde et al.

5

rs454214

5

rs7714851

myocyte enhancer factor
2C

2016
Amare et
al., 2019

mat2b

methionine
adenosyltransferase 2B

Χρωμόσωμα 6
FBXL4
Wray et al.
2018

Wray et al.
2018

Howard et
al. 2018

6

6

repeat protein 4

rs9402472

rs115507122

F-box and leucine-rich

C6orf168

DEAH-box helicase 38

HCG20

HLA complex group 20

potassium voltage-gated
6

rs112348907

KCNQ5

channel subfamily Q
member 5

48

Howard et
al. 2019

Howard et
al. 2019

H3C11
6

rs200949
H1-5

6

H3 clustered histone 11
H1.5 linker histone,
cluster member

ADH5P4

ADH5 pseudogene 4

NUFIP1P1

NUFIP1 pseudogene 1

rs9363467

glutamate ionotropic
GRIK2
Howard et
al. 2019

receptor kainate type
subunit 2

6

rs7758630

mitogen-activated protein
AL133338.2

kinase 1 interacting
protein 1-like
(MAPK1IP1L) pseudogene

(23AndMe)
Hyde et al.

6

rs1475120

LIN28B

lin-28 homolog B

6

rs1933802

LIN28B-AS1

LIN28B antisense RNA 1

6

rs2876520

AL355337.1

novel transcript

6

rs725616

SAMD5

6

rs2029865

6

rs911186

MIR3143

6

rs1265099

PSORS1C2

6

rs389883

STK19

6

rs9368649

MUC21

2016
Howard et
al. 2019
Howard et
al. 2019
Howard et
al. 2019
Howard et
al. 2019
Amare et
al., 2019
Amare et
al., 2019
Amare et
al., 2019
Amare et
al., 2019

AL358972.1
AL450345.2

sterile alpha motif domain
containing 5
novel transcripts

microRNA 3143
psoriasis susceptibility 1
candidate 2
serine/threonine kinase
19
mucin 21, cell surface
associated

49

Χρωμόσωμα 7
(Gain)
Sullivan et
al., 2008
7

rs2715148

7

rs2522833

(GenRed)
Shyn et al.,
2009
(Gain)
Sullivan et
al., 2008

PCLO

(Gain)
Sullivan et

7

rs2522840

7

rs2107828

7

rs2247523

7

rs16887442

7

rs17144465

piccolo presynaptic
cytomatrix protein

al., 2008
(Gain)
Sullivan et
al., 2008
Howard et
al. 2019
Howard et
al. 2019
(GenRed)
Shyn et al.,

SP4

Sp4 transcription factor

2009
Howard et
al. 2018
Howard et
al. 2019
Howard et
al. 2018
Wray et al.
2018

THSD7A
7

rs3807865

7

rs2043539

thrombospondin type 1
domain containing 7A

transmembrane protein
7

rs5011432

7

rs10950398

TMEM106B

106Β

50

Wray et al.
2018
Howard et
al. 2019

7

7

rs12666117

rs58104186

AC073071.1
AC002386.1

AC003084.1
Howard et
al. 2018

7

rs2402273

novel transcripts

novel transcript

splicing factor,
AC007568.1

arginine/serine-rich 3
(SFRS3) pseudogene

Howard et
al. 2019
Howard et
al. 2018
Howard et
al. 2019

7

rs7807677

7

rs1554505

CTTNBP2

MAD1L1
7

cortactin binding protein
2
mitotic arrest deficient 1
like 1

rs3823624
AC069288.1

Novel protein

Χρωμόσωμα 8
ATP6V1B2
(GenRed)
Shyn et al.,

8

rs1106634

SLC18A1

2009
LZTS1
Howard et
al. 2019

Howard et
al. 2019

Amare et
al., 2019

8

rs7837935

CYP7B1

AC022730.2
8

rs67436663
AC022730.3

8

rs4976976

TSNARE1

ATPase H+ transporting
V1 subunit B2
solute carrier family 18
member A1
leucine zipper tumor
suppressor 1
cytochrome P450 family 7
subfamily B member 1
ribosomal protein S18
(RPS18) pseudogene
novel transcript

t-SNARE domain
containing 1

51

Χρωμόσωμα 9
Wray et al.
2018
Howard et
al. 2019
Wray et al.
2018

9

rs7856424
ASTN2

9

astrotactin 2

rs10817969
novel transcript

9

rs10959913

AL355672.1
cytochrome c oxidase

Howard et
al. 2019
Howard et
al. 2019
Wray et al.
2018
Howard et
al. 2018
Howard et
al. 2019
Howard et
al. 2019

9

rs1982277

AL592227.1

subunit VIIIC (COX8C)
pseudogene

9

rs2670139
DENND1A

9

9

DENN domain containing
1A

rs7029033
LHX2

LIM homeobox 2

AL162725.2

novel transcript

PAX5

paired box 5

MEIS2

Meis homeobox 2

RFX3

regulatory factor X3

PUM3

pumilio RNA binding

rs263575

9

rs263645

9

rs7030813

(23AndMe)
Hyde et al.

9

rs6476606

2016
(23AndMe)
Hyde et al.

9

rs7044150

2016
Wray et al.
2018
Howard et

9

LINC01231

al. 2019
Howard et
al. 2019

family member 3

rs1354115

9

rs3793577

ELAVL2

long intergenic nonprotein coding RNA 1231
ELAV like RNA binding
protein 2

52

Howard et
al. 2019

9

AL353730.1

novel transcript

RN7SKP120

RN7SK pseudogene 120

rs59283172
pseudogene similar to
AL354854.1

Howard et
al. 2019

9

part of a novel protein
KIAA1688

rs34653192

heat shock protein family
HSPA8P17

A (Hsp70) member 8
pseudogene 17

Howard et
al. 2019
Amare et
al., 2019

9

9

AL160272.2

novel protein

TLR4

toll like receptor 4

rs913930

rs2026194

SPATA31D1

SPATA31 subfamily D
member 1

Χρωμόσωμα 10
Lewis et al.,
2010
Lewis et al.,
2010
Lewis et al.,
2010
CONVERGE,
2015

10

rs9416742

10

rs999845

10

rs7903712

10

rs12415800

BICC1

SIRT1

BicC family RNA binding
protein 1

sirtuin1
phosphorlysine

CONVERGE,
2015

10

rs35936514

LHPP

phosphohistidine
inorganic pyrophosphate
phosphatase

Howard et
al. 2019

10

rs1021363

(23AndMe)
Hyde et al.

sortilin related VPS10
10

rs10786831

2016
Wray et al.
2018

SORCS3

domain containing
receptor 3

10

rs61867293

53

Howard et
al. 2019

AL355597.1
10

rs997934

ADARB2

novel transcript
adenosine deaminase
RNA specific B2 (inactive)

Χρωμόσωμα 11
(Wray et
al., 2010)

11

rs2156464

GAL

AL035078.4

Wray et al.
2018

11

rs1806153

PAUPAR

galanin and GMAP
prepropeptide

novel protein

PAX6 upstream antisense
RNA
elongator

ELP4

acetyltransferase complex
subunit 4

PAX6
Howard et
al. 2019
Howard et
al. 2018
Howard et
al. 2019

11

rs7932640
GRM5

11

rs10501696

11

rs1448938

DCDC1

paired box 6

glutamate metabotropic
receptor 5

doublecortin domain
containing 1
olfactory receptor family

Howard et
al. 2019

OR5AZ1P
11

rs2509805
OR5BA1P

Howard et
al. 2019
Howard et
al. 2019

11

5 subfamily AZ member 1

rs198457

DAGLA

olfactory receptor family
5 subfamily BA member 1
diacylglycerol lipase alpha
latent transforming

11

rs58621819

LTBP3

growth factor beta
binding protein 3

54

Howard et
al. 2019
Howard et
al. 2019
Howard et
al. 2019
Howard et
al. 2019

11

rs7117514

SHANK2
DRD2

11

rs61902811

11

rs2187490

11

rs57344483

TMPRSS5

SH3 and multiple ankyrin
repeat domains 2
dopamine receptor D2
transmembrane serine
protease 5

AP001993.1

novel transcript

SLC6A15

solute carrier family 6

Χρωμόσωμα 12
(23AndMe)
Hyde et al.

12

rs2125716

2016
Kohli et al.,
2011
Kohli et al.,
2011

12

rs1545843

12

rs1031681

12

rs7973260

12

rs78337797

member 15

(SSGAC)
Okbay et

KSR2

kinase suppressor of ras 2

al., 2016
Howard et
al. 2019
Wray et al.
2018
Howard et
al. 2019

SOX5
12

rs4074723

12

rs56314503

AC090679.3
AC093025.1

SRY-box transcription
factor 5

novel transcripts
ATPase

Howard et
al. 2019

12

rs10774600

ATP2A2

sarcoplasmic/endoplasmic
reticulum Ca2+
transporting 2

Howard et
al. 2019

12

rs3213572

SPPL3

signal peptide peptidase
like 3

55

Amare et
al., 2019
Amare et
al., 2019

12

rs10774037f
CACNA1C

12

rs4765914

calcium voltage-gated
channel subunit alpha1 C

Χρωμόσωμα 13
ENOX1
Wray et al.
2018

13

rs4143229

LACC1

CCDC122

Howard et
al. 2019
Howard et
al. 2018
Howard et
al. 2019

AL161616.2
13

rs1409379

13

rs9530139

13

rs1343605

B3GLCT

LINC01065

(23AndMe)
Hyde et al.

ecto-NOX disulfide-thiol
exchanger 1
laccase domain containing
1
coiled-coil domain
containing122
novel transcript

beta 3-glucosyltransferase

long intergenic nonprotein coding RNA 1065

2016
13

rs12552

Wray et al.
2018
Howard et
al. 2019

Howard et
al. 2019

13

rs9592461

OLFM4

olfactomedin 4

PCDH9

protocadherin 9

SPRY2
13

rs9545360
AL137781.1

Howard et
al. 2019

13

rs4772087

STK24

sprouty RTK signaling
antagonist 2
novel transcript
serine/threonine kinase
24

56

Χρωμόσωμα 14
Howard et
al. 2019
Wray et al.
2018

AL121821.2
14

novel transcript

rs61990288
leucine rich repeat and
LRFN5

14

rs4904738

fibronectin type III
domain containing 5

spectrin repeat containing
Wray et al.
2018

Howard et
al. 2019
Howard et
al. 2019
Amare et
al., 2019

SYNE2
14

rs915057

nuclear envelope protein
2

ESR2

estrogen receptor 2

RTN1

reticulon 1

Pleckstrin 2

14

rs1152578

14

rs1956373

14

rs2182139

14

rs9323497

PLEK2

14

rs1045430

AREL1

Direk et al.,
2017
Amare et
al., 2019
Howard et
al. 2019
Wray et al.
2018

(APOPT1) COA8
14

rs10149470

apoptosis resistant E3
ubiquitin protein ligase 1
cytochrome c oxidase
assembly factor 8

Howard et
al. 2019
Amare et
al., 2019

BAG5
14

BAG cochaperone 5

rs4906335

57

Χρωμόσωμα 15
Wray et al.
2018
15

rs8025231

TMCO5A

(23AndMe)

transmembrane and
coiled-coil domains 5A

Hyde et al.
2016
Howard et
al. 2018

NTRK3-AS1
15

rs28541419
MRPL46

AC068875.1
Howard et
al. 2019

15

rs8037355

NTRK3 antisense RNA 1
mitochondrial ribosomal
protein L46
novel transcript

partner of NOB1 homolog
AC087283.1

(S. cerevisiae) (PNO1)
pseudogene

Howard et
al. 2019

SEMA6D
15

rs34488670
AC023905.1

semaphorin 6D
novel transcript, antisense
to SEMA6D

Χρωμόσωμα 16

Wray et al.
2018
Wray et al.
2018
Howard et
al. 2019

PMFBP1
16

rs11643192
DHX38

16

rs8063603

16

rs7193263
RBFOX1

Wray et al.

polyamine modulated
factor 1 binding protein 1
DEAH-box helicase 38

RNA binding fox-1
homolog 1

2018
16

rs7198928

Howard et
al. 2019

58

Wray et al.
2018
Howard et

16

rs7200826

SHISA9

shisa family member 9

16

rs56887639

16

rs12923444

METTL9

16

rs4843613

ZCCHC14

17

rs75581564

PIPOX

17

rs17727765

CRYBA1

crystallin beta A1

18

rs62099069

MIR924HG

MIR924 host gene

18

rs12958048

TCF4

transcription Factor 4

18

rs7227069

18

rs62100776

DCC

DCC Netrin 1 Receptor

18

rs11663393

18

rs62091461

al. 2019
Howard et
al. 2019
Howard et
al. 2019
Amare et
al., 2019

U95743.1
U91319.1

novel transcripts

methyltransferase like 9
zinc finger CCHC-type
containing 14

Χρωμόσωμα 17
Howard et
al. 2019
Wray et al.
2018

pipecolic acid and
sarcosine oxidase

Χρωμόσωμα 18
Wray et al.
2018
Wray et al.
2018
Howard et
al. 2019
(SSGAC)
Okbay et
al., 2016
Wray et al.
2018
Howard et
al. 2019
Wray et al.
2018

RAB27B

18

rs1833288

MYO18A

member RAS oncogene
family

myosin XVIIIA

59

NUFIP2

CCDC68
Howard et
al. 2019
Howard et
al. 2019

18

18

rs12966052

rs12967855

LINC01929

CELF4
AC021594.2

Howard et
al. 2019

18

nuclear FMR1 interacting
protein 2
coiled-coil domain
containing 68
long intergenic nonprotein coding RNA 1929
CUGBP Elav-like family
member 4
novel transcript
potassium voltage-gated

rs7241572
KCNG2

channel modifier
subfamily G member 2

Howard et
al. 2019

18

rs12967143

TCF4

transcription factor 4

rs33431

ZNF536

zinc finger protein 536

rs12624433

SLC12A5

Χρωμόσωμα 19
Howard et
al. 2019

19

Χρωμόσωμα 20
Howard et
al. 2019
Howard et
al. 2019

20

AL031667.1
20

rs143186028
EMILIN3

solute carrier family 12
member 5
novel pseudogene
elastin microfibril
interfacer 3

Χρωμόσωμα 22
(23AndMe)
Hyde et al.

22

rs2179744

2016
Wray et al.
2018

22

rs5758265

L3MBTL2

L3MBTL histone methyllysine binding protein 2

EP300-AS1

EP300 antisense RNA 1

CHADL

chondroadherin like

60

Howard et
al. 2019

AL080243.2
22

rs5995992
MIR1281

ribosomal protein S9
(RPS9) pseudogene
microRNA 1281

9.2 Πίνακας συχνά εμφανιζόμενων SNPs

Έρευνα

Χρ.

SNP

(23AndMe)

Κοντινά γονίδια
(Σύμβολο)
LINC01876

Hyde et al.

Κοντινά γονίδια (Όνομα)

long intergenic non-protein
coding RNA 1876

2016
2

rs1226412

NR4A2

nuclear receptor subfamily 4
group A member 2

Howard et al.
2019

GPD2

glycerol-3-phosphate
dehydrogenase 2

Wray et al.
2018
5

rs11135349

AC109466.1

novel transcript

PUM3

pumilio RNA binding family

Howard et al.
2019
Wray et al.
2018
Howard et al.

9

member 3

rs1354115
LINC01231

2019
(23AndMe)
Hyde et al.

LINC01065

2016
13
Wray et al.
2018

long intergenic non-protein
coding RNA 1231
long intergenic non-protein
coding RNA 1065

rs12552
OLFM4

olfactomedin 4

61

Direk et al.,
2017
14

rs9323497

PLEK2

Pleckstrin 2

Amare et al.,
2019
Wray et al.

(APOPT1) COA8

2018
14

cytochrome c oxidase
assembly factor 8

rs10149470

Howard et al.

BAG5

2019

BAG cochaperone 5

Wray et al.
2018
(23AndMe)

15

rs8025231

TMCO5A

16

rs7198928

RBFOX1

transmembrane and coiledcoil domains 5A

Hyde et al.
2016
Wray et al.
2018
Howard et al.

RNA binding fox-1 homolog
1

2019
Wray et al.

SHISA9

2018
Howard et al.
2019

16

rs7200826

shisa family member 9
calcineurin like

CPPED1

phosphoesterase domain
containing 1
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9.3 Πίνακας συχνά εμπλεκόμενων γονιδίων

Έρευνα

Χρ.

SNP

1

rs2422321

1

rs2568958

1

rs10890020

Γονίδιο (Σύμβολο)

Γονίδιο (Όνομα)

NEGR1

neuronal growth regulator 1

RERE

arginine-glutamic acid

(23AndMe)
Hyde et al.
2016
Howard et al.
2019
Howard et al.
2019
Wray et al.
2018
Amare et al.,
2019

1

rs1432639

1

rs2422320

1

rs11209948

1

rs301806

(23AndMe)
Hyde et al.
2016
(23AndMe)
Hyde et al.
2016
Wray et al.
2018
Howard et al.
2019
Howard et al.
2018
Wray et al.
2018
Howard et al.
2018
Howard et al.
2019

1

rs159963

1

rs301799

1

rs6424532

dipeptide repeats

LINC01360
1

rs12129573

1

rs10127497
SGIP1

1

rs10789214

long intergenic non-protein
coding RNA 1360

SH3GL interacting endocytic
adaptor 1

63

Howard et al.
2019
Wray et al.
2018
Wray et al.
2018

1

rs17641524
DENND1B

1

rs9427672

2

rs11682175

2

rs1518395

2

rs1568452

3

rs9870680

(23AndMe)
Hyde et al.

VRK2

2016
Howard et al.
2019
(GenRed) Shyn
et al., 2009
Muglia et al.,
2008
Wray et al.
2018

GRM7
3

rs162209

3

rs7430565

DENN domain containing 1B

VRK serine/threonine kinase
2

glutamate metabotropic
receptor 7

MLF1

myeloid leukemia factor 1

FHIT

fragile histidine triad

(23AndMe)
Hyde et al.

3

rs1656369

3

rs9825823

3

rs1966136

3

rs141954845

4

rs34937911

2016
Direk et al.,
2017
Amare et al.,
2019
Howard et al.
2019
Howard et al.
2019

SLC30A9
Wray et al.
2018

4

solute carrier family30
member 9

rs34215985

64

Howard et al.
2018
Howard et al.
2019

5

rs40465

5

rs30266

5

rs4543289

AC099520.1

novel transcript

AC109466.1

novel transcript

(23AndMe)
Hyde et al.
2016
Wray et al.
2018
Howard et al.

5

rs11135349

5

rs3099439

2019
Howard et al.
2019
Howard et al.
2019

TMEM161B
5

rs10061069

5

rs10514299

Transmembrane Protein
161B

(23AndMe)
Hyde et al.
2016

MEF2C

(23AndMe)
Hyde et al.

5

rs454214

7

rs2715148

7

rs2522833

myocyte enhancer factor 2C

2016
(Gain) Sullivan
et al., 2008
(GenRed) Shyn
et al., 2009
(Gain) Sullivan
et al., 2008
(Gain) Sullivan
et al., 2008
(Gain) Sullivan
et al., 2008
Howard et al.
2019

PCLO
7

rs2522840

7

rs2107828

7

rs2247523

piccolo presynaptic
cytomatrix protein

65

Howard et al.
2019
Howard et al.
2018
Howard et al.
2019
Howard et al.
2018
Wray et al.
2018
Howard et al.
2018
Howard et al.
2019
Wray et al.
2018
Howard et al.
2019
Howard et al.
2018
Howard et al.
2019
Howard et al.
2019

7

rs16887442

7

rs3807865

7

rs2043539
TMEM106B

7

rs5011432

7

rs10950398

7

rs1554505
MAD1L1

7

rs3823624

9

rs7856424

9

rs10817969

9

rs263575

9

rs263645

9

rs7030813

(23AndMe)
Hyde et al.

9

rs6476606

10

rs9416742

10

rs999845

10

rs7903712

transmembrane protein
106Β

mitotic arrest deficient 1 like
1

ASTN2

astrotactin 2

AL162725.2

novel transcript

PAX5

paired box 5

2016
Lewis et al.,
2010
Lewis et al.,
2010
Lewis et al.,
2010

BICC1

BicC family RNA binding
protein 1

66

Howard et al.
2018
Howard et al.

10

rs1021363

2019

sortilin related VPS10

(23AndMe)
Hyde et al.

SORCS3
10

rs10786831

10

rs61867293

11

rs7932640

domain containing receptor
3

2016
Wray et al.
2018
Howard et al.
2019
Howard et al.
2018

GRM5
11

rs10501696

12

rs2125716

glutamate metabotropic
receptor 5

(23AndMe)
Hyde et al.
2016
Kohli et al.,
2011
Kohli et al.,
2011
Howard et al.
2019
Wray et al.
2018
Amare et al.,
2019
Amare et al.,
2019
Howard et al.
2019

SLC6A15
12

rs1545843

12

rs1031681

12

rs78337797

member 15

SOX5
12

rs4074723

12

rs10774037f
CACNA1C

12

rs4765914

13

rs1409379
B3GLCT

Howard et al.
2018

13

solute carrier family 6

SRY-box transcription factor
5

calcium voltage-gated
channel subunit alpha1 C

beta 3-glucosyltransferase

rs9530139

67

Howard et al.
2019

13

rs1343605

(23AndMe)
Hyde et al.
LINC01065

2016
13

rs12552

14

rs61990288

long intergenic non-protein
coding RNA 1065

Wray et al.
2018
Howard et al.
2019
Wray et al.
2018

leucine rich repeat and
LRFN5

14

rs4904738

14

rs10149470

fibronectin type III domain
containing 5

Wray et al.
2018
Howard et al.

BAG5

2019
Amare et al.,
2019
Wray et al.
2018
Howard et al.
2019

14

rs4906335

16

rs8063603

16

rs7193263
RBFOX1

Wray et al.

BAG cochaperone 5

RNA binding fox-1 homolog
1

2018
16

rs7198928

18

rs7227069

18

rs62100776

18

rs11663393

Howard et al.
2019
Howard et al.
2019
(SSGAC) Okbay
et al., 2016
Wray et al.
2018

DCC

DCC Netrin 1 Receptor

68

Howard et al.
2019
Wray et al.
2018
Wray et al.
2018
Howard et al.
2019

18

rs62091461
RAB27B

18

rs1833288

18

rs1833288
CCDC68

18

rs12966052

22

rs2179744

member RAS oncogene
family

coiled-coil domain
containing 68

(23AndMe)
Hyde et al.
2016
Wray et al.
2018

L3MBTL2
22

L3MBTL histone methyllysine binding protein 2

rs5758265
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10. Συζήτηση αποτελεσμάτων

Από τη συγκέντρωση και την ανάλυση των αποτελεσμάτων όλων των ερευνών GWAS που έχουν
διενεργηθεί σχετικά με την κατάθλιψη, μπορούμε να εξάγουμε κάποια αποτελέσματα. Αρχικά, κάθε
καινούρια έρευνα φαίνεται να ήταν πιο πετυχημένη από την προηγούμενη, καθώς με την πάροδο
του χρόνου τα μέσα των ερευνών εξελίσσονταν και οι γνώσεις των προηγούμενων ερευνών
εφαρμόζονταν. Επομένως, οι πιο σύγχρονες έρευνες είναι πιο επιτυχημένες και εμφανίζουν
περισσότερα αποτελέσματα από τις προηγούμενες. Ακόμα και οι πρώτες έρευνες, που δεν έβγαλαν
στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα, έδωσαν στις επόμενες δείγματα πληθυσμών, καθώς και
σημαντικές πληροφορίες ως προς τις παραμέτρους και τις μεθόδους που δε λειτούργησαν, καθώς
και προτάσεις για τις μεταγενέστερες έρευνες.
Σχετικά με τα αποτελέσματα, μόνο 9 SNPs εμφανίστηκαν σε πάνω από μία έρευνα, αλλά κανένα
SNP δεν εμφανίστηκε σε πάνω από δύο έρευνες (Πίνακας 12.2 ). Τα γονίδια των 9 αυτών SNPs είναι
τα παρακάτω και οι πληροφορίες τους συμπληρώθηκαν με τη βοήθεια του genecards.org :


Τα γονίδια LINC01231 και LINC01065 (long intergenic non-protein coding RNA 01231 και 1065)
είναι μακρά μη κωδικοποιητικά RNA γονίδια και δεν έχουν ακόμα αναγνωριστεί περαιτέρω.



Το γονίδιο NR4A2 (nuclear receptor subfamily 4 group A member 2) εμπλέκεται στην οδό
έκφρασης γονιδίων και την οδό σύνθεσης και έκκρισης Αλδοστερόνης (Aldosterone). Έχει
συνδεθεί με τη Ρευματοειδή Αρθρίτιδα και ασθένειες που σχετίζονται με ντοπαμινεργική
δυσλειτουργία, όπως το Πάρκινσον, τη Σχιζοφρένεια και τη Μανιοκατάθλιψη.



Το γονίδιο GPD2 (glycerol-3-phosphate dehydrogenase 2 ) εμπλέκεται στην οδό αποδόμησης της
γλυκερόλης και το μεταβολισμό, ενώ έχει συνδεθεί με τον Διαβήτη.



Το γονίδιο AC109466.1 αποτελεί καινούριο εύρημα και δεν έχει αναγνωριστεί ακόμη.



Το γονίδιο PUM3 (pumilio RNA binding family member 3) σχετίζεται με την ασθένεια σκληρών
ιστών στα δόντια και το σύνδρομο Robinow.



Το γονίδιο OLFM4 (olfactomedin 4) εμπλέκεται στις οδούς του εγγενούς ανοσοποιητικού
συστήματος και της προσκόλλησης, ενώ συνδέεται με τον καρκίνο και το αδενοκαρκίνωμα.
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Το γονίδιο PLEK2 (Pleckstrin 2) συνδέεται με την κυτταρική εξάπλωση και πιθανόν να σχετίζεται
με το μελάνωμα.



Το γονίδιο (APOPT1) COA8 (cytochrome c oxidase assembly factor 8) σχετίζεται με τον
προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο και συνδέεται με τη Λευκοεγκεφαλοπάθεια και την
Ανεπάρκεια Μιτοχονδριακού Συμπλέγματος Iv.



Το γονίδιο BAG5 (BAG cochaperone 5) εμπλέκεται στην οδό κυτταρικής αντίδρασης στην
αυξημένη θερμοκρασία και στον κυτταρικό γηρασμό, ενώ έχει συσχετιστεί με τη Μυοπάθεια και
την Λευκοεγκεφαλοπάθεια.



Το γονίδιο TMCO5A (transmembrane and coiled-coil domains 5A) έχει συσχετιστεί με την
Σπαστική Παραπληγία.



Ο λειτουργικός ρόλος του γονιδίου RBFOX1 (RNA binding fox-1 homolog 1) σχετίζεται με τη
χρόνια υπερενεργοποίηση του άξονα HPA (Wray et al., 2018) και συνδέεται με την οδό
σηματοδότησης του ΑΚΤ. Επιπλέον, συνδέεται με την Επιληψία και την Αταξία τύπου 2.



Το γονίδιο SHISA9 (shisa family member 9) σχετίζεται με τους υποδοχείς AMPA και την μείωση
της ευαισθησίας τους, ενώ έχει συνδεθεί με τα σύνδρομα Tarp και Kagami-Ogata.



Τέλος, το γονίδιο CPPED1 (calcineurin like phosphoesterase domain containing 1) εμπλέκεται
στην οδό του εγγενούς ανοσοποιητικού συστήματος.

11. Συμπεράσματα

Από το σύνολο αποτελεσμάτων που αριθμεί 210 SNPs, μόνο 9 ήταν ευρήματα σε πάνω από
μία έρευνα και κανένα από αυτά δεν βρέθηκε σε πάνω από 2 έρευνες. Θα ανέμενε κανείς να
υπάρχει μεγαλύτερη ταύτιση αποτελεσμάτων, καθώς στις περισσότερες έρευνες χρησιμοποιούνταν
οι ίδιες ομάδες δειγμάτων, με τα δείγματα των πρώτων ερευνών να χρησιμοποιούνται σε
συνδυασμό από τις μεταγενέστερες. Επιπλέον, τα γονίδια στα οποία βρίσκονται αυτά τα 9
αλληλόμορφα δεν ταυτίζονται με τα γονίδια τα οποία συνδέονταν με την κατάθλιψη από τη
βιβλιογραφία πριν τις έρευνες GWAS.
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Γνωρίζουμε ήδη, για ποιο λόγο τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα. Φαίνεται πως τα
προβλήματα που περιεγράφηκαν στο Κεφάλαιο 7, ως προς τις έρευνες που σχετίζονται με την
κατάθλιψη, δεν έχουν ακόμη αντιμετωπισθεί πλήρως. Ενώ γίνεται σημαντική προσπάθεια, η οποία
αποδεικνύεται από την προοδευτική αύξηση των αποτελεσμάτων από έρευνα σε έρευνα, δεν έχει
βρεθεί ακόμη ο κατάλληλος συνδυασμός δειγμάτων και παραμέτρων που να συνεπάγεται συνεπή
αποτελέσματα. Μέχρι στιγμής κανένα από τα γονίδια ή τα συστήματα που θεωρείτο, ότι
εμπλέκονται στη γενετική της κατάθλιψης από τη βιβλιογραφία, πριν τις έρευνες GWAS, δεν έχει
ταυτοποιηθεί σε αυτές τις έρευνες. Μάλιστα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα δεν υπάρχει κανένα
γονίδιο ή σύστημα που να συνδέεται ισχυρά. Λόγω αυτού, αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά η
πολυπαραγοντικότητα της κατάθλιψης ως ασθένεια και το εμπόδιο που αποτελεί το χαρακτηριστικό
αυτό στην αποκρυπτογράφηση της διαταραχής. Συμπερασματικά, δεν είναι ακόμη εφικτό να γίνει
σύνθεση ενός γονιδιακού προφίλ της διαταραχής.

12. Προτάσεις για επόμενες έρευνες

Βάσει των αποτελεσμάτων που συζητήθηκαν, αναγνωρίζεται η ανάγκη να διενεργηθούν
περισσότερες έρευνες GWAS σχετικά με την κατάθλιψη, με παραλλαγές παραμέτρων, έως ότου τα
αποτελέσματα να αρχίσουν να συγκλίνουν. Χρειάζονται έρευνες ακόμη μεγαλύτερου δείγματος και
έρευνες στις οποίες θα δοκιμάζονται καινούριες προσεγγίσεις. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες
σχετικά με το δείγμα που μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα, όπως το φύλο, η εθνικότητα,
το περιβάλλον του δείγματος, το μέγεθός του, τα συμπτώματα που παρουσιάζουν, ο τύπος
κατάθλιψης από τον οποίο πάσχουν κ.α. Πιθανόν να πρέπει να εξεταστούν διαφορετικοί
φαινότυποι ασθενών τόσο σε μεγάλο, όσο και σε συγκεκριμένο δείγμα.
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