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Διευκρινίςεισ… 
 

 

•Η παρουςίαςθ αυτι προορίηεται μόνο για μθ-προωκθτικό επιςτθμονικό ςκοπό και 
μπορεί να περιζχει πλθροφορίεσ ςχετικά με τα προϊόντα ι τισ ενδείξεισ τουσ, που επί 
του παρόντοσ μπορεί να είναι υπό διερεφνθςθ ι/και που δεν ζχουν εγκρικεί από τισ 
ρυκμιςτικζσ αρχζσ. 

 

•H παρουςίαςθ αυτι εκφράηει αποκλειςτικά τισ απόψεισ του ομιλθτι. 

 

•Οι πλθροφορίεσ που περιζχονται είναι ακριβείσ κατά τθ δθμιουργία τθσ 
παρουςίαςθσ. 

 

•Συχόν δεδομζνα ςχετικά με προϊόντα τα οποία δεν ανικουν ςτθ Novartis βαςίηονται 
ςε δθμόςια διακζςιμεσ πλθροφορίεσ κατά τθ δθμιουργία τθσ παρουςίαςθσ. 

 



Περίγραμμα παρουςίαςθσ… 

• Ψωρίαςθ 

• Ψυχοκοινωνικζσ επιπτϊςεισ ςτουσ αςκενείσ με ψωρίαςθ 

• Πακοφυςιολογικοί μθχανιςμοί ψωριαςικισ νόςου 

• Πακοφυςιολογικοί μθχανιςμοί κατάκλιψθσ 

• υνφπαρξθ ψωριαςικισ νόςου και κατάκλιψθσ 

• Κατάκλιψθ (επιδθμιολογία, διάγνωςθ, κλινικι εικόνα) 

• υμπεράςματα  



Ψωρίαςθ… 

• Η ψωρίαςθ είναι μια κοινι, μθ μεταδοτικι, αυτοάνοςθ νόςοσ 
που επθρεάηει μζχρι και το 3% του παγκόςμιου πλθκυςμοφ 

• 125.000.000 πάςχουν από ψωρίαςθ παγκοςμίωσ, 

•  15.000.000 πάςχουν από ψωρίαςθ ςτθν Ευρϊπθ και 

•  250.000 πάςχουν από ψωρίαςθ ςτθν Ελλάδα 

• θ ψωρίαςθ επθρεάηει τθν εργαςία και τθν παραγωγικότθτα 

• οι αςκενείσ με ψωρίαςθ λαμβάνουν κατά μζςο όρο: 

   26 μζρεσ αναρρωτικισ άδειασ το χρόνο 

















• φμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ... 

 

•  το 84% των ατόμων που ηουν με μζτρια ωσ ςοβαρι ψωρίαςθ 
υφίςτανται διακρίςεισ και περιφρόνθςθ, 

• το 34% δθλϊνει ότι αιςκάνεται να τουσ κοιτοφν επίμονα όταν 
βρίςκονται ςε δθμόςιουσ χϊρουσ (πιςίνα), 

• 55% των ςυμμετεχόντων δθλϊνουν ότι ζχουν πολφ χαμθλζσ 
προςδοκίεσ από τθ κεραπεία τουσ, ςε ςχζςθ με τθν επίτευξθ 
κακαροφ δζρματοσ, 

• 45% από τουσ αςκενείσ με ψωρίαςθ είχαν ερωτθκεί αν το νόςθμα 
τουσ είναι μεταδοτικό, 

• το 16% των ςυμμετεχόντων παραδζχεται ότι επιλζγει τθν 
απομόνωςθ από το κοινωνικό ςφνολο ωσ μθχανιςμό αντιμετϊπιςθσ, 

• το 24% των αςκενϊν πάςχει από κατάκλιψθ… 
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            Sarris et all, An adjunctive antidepressant nutraceutical combination in treating major depression: Study protocol, and clinical    
                                                                 considerations - Advances in Integrative Medicine 2 (2015) 49–55  











It is estimated that each year, 6.9% of the EU population suffers from MDD1 

                 Επιπολαςμόσ τησ κατάιλιψησ…  

(1) Wittchen HU et al. Eur Neuropsychopharmacol 2011;21:655-79; (2) Hasin DS et al. Arch Gen Psychiatry 2005;62:1097-106; (3) 
Kessler RC et al. Arch Gen Psychiatry 2005;62:593-602; (4) Bromet E et al. BMC Med 2011;9:90 

 

Mean lifetime prevalence of major depressive episode4 The lifetime prevalence of MDD is  

6.5–21%, depending on the country2-

4 

MDD 

6.5 – 21 % 

USA 

19% 

Mexico 

8% 

Colombia 

13% 

    5–10% 

>10–15% 

>15–20% 

>20% 

Brazil 

18.8% 

South Africa 

9.7% 

India 

9% 

Shenzen, China 

7% 

Japan 

9.8% 

New Zealand 

7% 

Ukraine 

14.5% 

Lebanon 

11.2% Israel 

10% 

Italy 

9.8% 
Spain 

11% 

France 

21% 

Belgium 

14% 

Netherlands 

18.5% 
Germany 

9.8% 

*Total high income countries = 14.6%; total low to middle income countries = 11.1% 

Only data for countries in the WHO study are presented 





     

 
 

Κόπσζε 

Μεηαβνιέο ζε πξόζιεςε ηξνθήο / βάξνο 

Αϋπλία / ππεξππλία 

Σεμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία 

Κεθαιαιγία 

Σηνκαρηθά πξνβιήκαηα 

Θσξαθηθόο πόλνο 

Ψπρνθηλεηηθή αλεζπρία 

 

Λύπε 

Αλεζπρία  

Επεξεζηζηόηεηα 

Έιιεηςε επραξίζηεζεο 

Απηνθηνληθόο ηδεαζκόο 

Απειπηζία 

Αδηθαηνιόγεην αίζζεκα 

ελνρήο 

Δυσκολίες με:  

Πξνζνρή θαη Σπγθέληξσζε 

Βξαρπ- θαη καθξνπξόζεζκε κλήκε 

Λήςε απνθάζεσλ 

Σρεδηαζκόο θαη νξγάλσζε 

Ννεηηθή νμύηεηα 

Εύξεζε Λέμεσλ 

Ταρύηεηα ζθέςεο 

Κξίζε 

   1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental    

   Health Disorders. 5th ed. Washington, DC: American Psychiatric Association;    

   2013;  

   2. Marazziti D, et al. Eur J Pharmacol. 2010;626(1):83-86.  

   3. Hammar A, Ardal G. Front Hum Neurosci. 2009;3:26.  
 

        Η μεγάλθ ετερογζνεια τθσ κατάκλιψθσ… 



 
Μείηον Κατακλιπτικό Επειςόδιο: DSM-5 

• Σουλάχιςτον 5 από τα ακόλουκα ςυμπτϊματα εμφανίηονται ςε διάςτθμα 
2 εβδομάδων και αντιπροςωπεφουν αλλαγι από τθν προθγοφμενθ 
λειτουργία. 
 
Σουλάχιςτον ζνα από τα ςυμπτϊματα είναι ζνα από τα δφο πρϊτα ςτθν 
παρακάτω λίςτα: 
 Κατακλιπτικι διάκεςθ 
 Μειωμζνο ενδιαφζρον / ευχαρίςτθςθ 
 
 Αλλαγζσ του ςωματικοφ βάρουσ 
 Διαταραχζσ φπνου 
 Ψυχοκινθτικι διζγερςθ/κακυςτζρθςθ 
 Κόπωςθ / απϊλεια ενζργειασ 
 Αιςκιματα απαξίωςθσ ι υπερβολικζσ/αδικαιολόγθτεσ ενοχζσ 
 Μειωμζνθ ικανότθτα για ςκζψθ ι ςυγκζντρωςθ ι αναποφαςιςτικότθτα 
 Επανειλθμμζνεσ ςκζψεισ κανάτου/ αυτοκτονικοφ ιδεαςμοφ  

 
• Κλινικά ςθμαντικι κλίψθ 





Θεραπευτικόσ ςτόχοσ ςτθν κατάκλιψθ… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•   

MADRS=Montgomery–Åsberg Depression Rating Scale; HAM-D=Hamilton Rating 

Scale for Depression;  

HAM-D17=17-item Hamilton Rating Scale for Depression 

McIntyre & O’Donovan. Can J Psychiatry 2004;49(3 Suppl 1):10S–16S; 

 

Απάνηηζη: 
Αξθεηά ζπκπηώκαηα παξακέλνπλ 

Ύθεζη: 
Κάπνηα ζπκπηώκαηα εκκέλνπλ 

Πλήρης λειηοσργική αποκαηάζηαζη: 

Απνπζία ζπκπησκάησλ, νη αζζελείο 

επηζηξέθνπλ ζηελ πξν ηεο λόζνπ ιεηηνπξγηθή  

θαηάζηαζε 

 

Μείσζε ησλ ζπκπησκάησλ θαηά, π.ρ., 

50% ζηελ θιίκαθα MADRS ή HAM-D   

1970s 
 

Ο νξηζκόο δηαθέξεη αλάινγα ηελ 

κειέηε, αιιά ζπλήζσο νξίδεηαη σο 

βαζκνινγία  ≤10 ζηελ θιίκαθα 

MADRS, ή ≤7 ζηελ θιίκαθα HAM-

D17  

1990s 
Οη κεηξήζεηο ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ αμηνιόγεζε 

ηνπ θιηληθνύ γηαηξνύ, ηνπ αζζελή θαη 

ηεο  απόδνζεο ζπκπησκάησλ θαη 

ιεηηνπξγηθόηεηαο 

2010 



        Η κατάιλιψη είναι μια ςφνιετη και ςυχνά  
                    υποτροπιάζουςα διαταραχθ 

1. Kupfer DJ. J Clin Psychiatry 1991;52(suppl):28–34. 2. Eaton WW et al. Arch Gen Psychiatry 2008;65:513–520 

Καηαθλιπηική διαηαρατή τφρίς ύθεζη2 

Υποηροπιάζοσζα καηαθλιπηική διαηαρατή2 

Ύθεζη τφρίς νέο καηαθλιπηικό επειζόδιο2 
50% 

35% 

15% 

Πορεία ηης καηάθλιυης μεηά ηο πρώηο επειζόδιο1: 



Copyright © 2015 American Medical Association. All rights reserved. 

From: Association of Mental Disorders With Subsequent Chronic Physical Conditions:  World Mental 

Health Surveys From 17 Countries 

JAMA Psychiatry. Published online  December 23, 2015.1-9 doi:10.1001/jamapsychiatry.2015.2688 



From: Association of Mental Disorders With Subsequent Chronic Physical Conditions:  World Mental Health 

Surveys From 17 Countries 

JAMA Psychiatry. Published online  December 23, 2015.1-9 doi:10.1001/jamapsychiatry.2015.2688 



Depression is associated with poorer overall health scores than arthritis or 

diabetes and significantly adds to the burden of other chronic conditions 

Η κατάιλιψη επηρεάζει  ςυνολικά την υγεία των αςιενϊν 

• Adapted from Moussavi S, et al. Lancet. 2007;370:851-8. 
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Depression adds to the 

burden of asthma, angina, 

arthritis, or diabetes  



   Η πορεία τθσ κατάκλιψθσ ςτο χρόνο… 



Αποτελεςματικότθτα και αποδοχι κεραπείασ 
από αςκενείσ 



Απϊλεια αποτελεςματικότθτασ αντικατακλιπτικϊν 
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Ευχαριςτϊ για το χρόνο  
και τθν προςοχι ςασ! 








