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Από τη μελαγχολία στην κατάθλιψη

History of Depression, Allan V. Horwitz, Jerome C. Wakefield, and Lorenzo Lorenzo-Luaces The Oxford Handbook of Mood Disorders Edited by Robert J. DeRubeis and Daniel R. Strunk; 

The History of Depression Accounts, treatments, and beliefs through the ages By Nancy Schimelpfening, https://www.verywellmind.com/who-discovered-depression-1066770

Δαιμονική προσβολή
Αντιμετωπιζόταν από τους ιερείς, 

«εξορκισμοί», ξυλοκόπημα, 
λιμοκτονία

Αρχαία Μεσσοποταμία, Κίνα, 
Βαβυλωνία, Αίγυπτος

Σωματική και ψυχική νόσος
Άσκηση, μαλάξεις, ειδική δίαιτα, 

μουσική, λουτρά γάλα γαϊδούρας και 
εκχύλισμα παπαρούνας

Αρχαία Ελλάδα και Ρωμαϊκή 
αυτοκρατορία 

4 στοιχεία/χυμοί, 
Μελαγχολία: μέλαινα χολή

Ικανή διάρκεια καταθλιπτικής διάθεσης
Αφαιμάξεις, λουτρά, άσκηση και διατροφή

Ιπποκράτης (5ος αιων. πΧ)

Κληρονομήσιμη μη αναστρέψιμη 
αδυναμία του χαρακτήρα

Άσυλα νοσούντων

Διαφωτισμός

«Η ανατομία της μελαγχολίας»
Ψυχολογικά και κοινωνικά αίτια

Διατροφή, ταξίδια, έγγαμη ζωή, μουσική, 
αφαίμαξη, καθαρτικό, βοτανοθεραπεία

Robert Burton, 1621

Προσβολή από δαιμόνια, 
τον διάβολο ή μάγισσες

Εξορκισμοί και πιο βάρβαρες 
πρακτικές

Μεσαίωνας

Διαχωρισμός μανιοκατάθλιψης –
σχιζοφρένειας

Eισαγωγή του όρου «κατάθλιψη»

Emil Kraepelin (1895)

Σύνδεση της μελαγχολίας με φυσική ή 
συμβολική απώλεια

Ψυχανάλυση

Sigmund Freud (1917)

Συμπερίληψη του όρου κατάθλιψη στο DSM-I 
(«καταθλιπτική αντίδραση»)

Πρώτες ενδείξεις για αποτελεσματικότητα 
φαρμακοθεραπείας

1950s



Επίπτωση διαγνωσμένης κλινικής 

κατάθλιψης

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ το 2015 ο αριθμός ανθρώπων με 
κατάθλιψη παγκοσμίως υπολογίστηκε σε 322 εκατομμύρια

Προσαρμογή από The Washington Post. 

1. World Health Organization. Depression and other common mental disorders, global health estimates 2017. 
http://www.who.int/mental_health/management/depression/prevalence_global_health_estimates/en/ (last accessed July 2018); 2. The Washington Post. A stunning map of depression rates around the world. 

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2013/11/07/a-stunning-map-of-depression-rates-around-the-world/?noredirect=on&utm_term=.8d9e6c55bdde (last accessed September 2018). 
3.DEPRESSION: A Global Crisis - World Health Organizationwww.who.int › depression › wfmh_paper_depression_wmhd_2012 4. World Health Organization. Depression in Europe: facts and figures. 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-health/news/news/2012/10/depression-in-europe/depression-in-europe-facts-and-figures

ΠΟY: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας



Στη Ευρώπη, το 2015 εκτιμάται ότι 40.3 εκατομμύρια 
άνθρωποι εμφάνισαν κατάθλιψη

Προσαρμογή από The Washington Post. 

1. World Health Organization. Depression and other common mental disorders, global health estimates 2017. 
http://www.who.int/mental_health/management/depression/prevalence_global_health_estimates/en/ (last accessed July 2018); 2. The Washington Post. A stunning map of depression rates around the world. 

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2013/11/07/a-stunning-map-of-depression-rates-around-the-world/?noredirect=on&utm_term=.8d9e6c55bdde (last accessed September 2018). 
3.DEPRESSION: A Global Crisis - World Health Organizationwww.who.int › depression › wfmh_paper_depression_wmhd_2012 4. World Health Organization. Depression in Europe: facts and figures. 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-health/news/news/2012/10/depression-in-europe/depression-in-europe-facts-and-figures

ΠΟY: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Επίπτωση διαγνωσμένης κλινικής 

κατάθλιψης

Το 25% του 

Ευρωπαϊκού 
πληθυσμού εμφανίζει 
κατάθλιψη ή αγχώδη 
διαταραχή κατά τη 
διάρκεια ενός έτους



Η κατάθλιψη είναι ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας 
στην Ελλάδα, καθώς πλήττει 1 στα 20 άτομα 
(αναλογία μεγαλύτερη από αυτήν στην Ε.Ε. των 28)

Επιπολασμός των ψυχικών διαταραχών και των διαταραχών κατάχρησης ουσιών1 (%, 2016)

Πηγές: 1’Health at a Glance’, OECD, 2018
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5.0%



Παθοφυσιολογία της κατάθλιψης και εμφάνιση 
συμπτωμάτων

Dean J & Keshavan M. Asian J Psyc 2017; 27: 101-111.

Αιτιολογία

Γενετικοί 
παράγοντες

Επιγενετικοί
παράγοντες

Περιβάλλον
Στρες

Τραύμα
Κοινωνικές 
συνθήκες

Διαπροσωπικά 
δυναμικά

Κλινικός φαινότυπος 

Συμπτώματα

Θλίψη

Ενοχή

Ανηδονία

Ψυχοκοινωνική 

διέγερση/επιβράδυνση

Υπερυπνία/αϋπνία

Αυτοκτονικότητα

Προσαρμογή από Dean J, et al. 2017.

Παθοφυσιολογία

Αλλαγές 
στη συνδεσιμότητα 

του εγκεφάλου

Νευρο-διαβίβαση

Φλεγμονή

Μειωμένη 
νευροπλαστικότητα

Άξονας
ΗΡΑ



Κλινικά χαρακτηριστικά μείζονος καταθλιπτικού 
επεισοδίου

DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.

*Σε παιδιά και εφήβους μπορεί να είναι ευερεθιστότητα; **Σχεδόν όλη την ημέρα, σχεδόν κάθε μέρα †Όπως αξιολογείται από τον ασθενή ή από την παρατήρηση από τρίτους ; ‡πχ. Μια αλλαγή 5% του 
βάρους του σώματος σε ένα μήνα, είτε αύξηση είτε μείωση στην όρεξη καθημερινά §Σχεδόν κάθε μέρα; ¶Όχι μόνο υποκειμενική αίσθηση  διέγερσης ή επιβράδυνσης, ††Μπορεί να είναι παραληρηματικά, όχι 
μόνο αισθήματα αναξιότητας ή ενοχής για την νόσο ‡‡Όχι φόβος θανάτου, αυτοκτονικός ιδεασμός χωρίς σχέδιο ή απόπειρα αυτοκτονίας ή σχέδιο απόπειρας αυτοκτονίας

1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th edition. 2013; 2. National Institute for Health and Care Excellence. Clinical Guideline CG90. October 2009.

ΜΚE

Καταθλιπτική 
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εμφανής σε 

παρατηρητή§¶

Επαναλαμβανόμε
νες σκέψεις 
θανάτου ή 

αυτοκτονικός 
ιδεασμός‡‡

Αϋπνία ή 
υπερυπνία

Μείωση της 
ικανότητας σκέψης 
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Σημαντική 
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ή ελάττωση ή 
αύξηση της 

όρεξης‡



Η κατάθλιψη είναι μια υποτροπιάζουσα νόσος 

MADRS, Montgomery and Asberg Depression Rating Scale; MDE, major depressive episode
Kupfer DJ J Clin Psychiatry. 1991;52(suppl):28–34, Burcusa et al Clin Psychol Rev. 2007;27(8):959-985

Πηγές: 1WHO, “Preventing Depression In the WHO European Region” 2016 

Θεραπευτικοί στόχοι και στάδια θεραπείας

Οξεία

Συνέχιση

Συντήρηση

Για την επίτευξη ανταπόκρισης 
στην θεραπεία επιλογής

Για την αποτροπή επανεμφάνισης 
ενός νέου επεισοδίου

Η ανταπόκριση, ύφεση, ανάρρωση και υποτροπή της νόσου μπορεί 

να αξιολογηθεί με μια σειρά εργαλείων όπως ειδικά σχεδιασμένες κλίμακες

(π.χ. MADRS, HAM-D, PHQ-9)

Ανταπόκριση, ύφεση, ανάρρωση, 
υποτροπή και επανεμφάνιση της νόσου

Για την αποφυγή επανεμφάνισης 
συμπτωμάτων ή για έλεγχο συμπτωμάτων

Οξεία Συνέχιση ΣυντήρησηΣτάδια θεραπείας

Σύνδρομο

Συμπτώματα

‘Κανονικότητα’
Ανταπόκριση

Ύφεση Ανάρρωση

Υποτροπή Επανεμφάνιση

XX

X

Στάδια θεραπείας του μείζονος καταθλιπτικού επεισοδίου

Oι πάσχοντες περνούν έως 20% της διάρκειας 
της ζωής τους με καταθλιπτική διάθεση1

Η κατάθλιψη μπορεί να είναι 
υποτροπιάζουσα στο 60-70% των ασθενών1



Οι μισοί από τους ασθενείς με κατάθλιψη στην Ευρώπη 
παραμένουν χωρίς θεραπεία

Πηγές: 1WHO, 2012 (https://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-health/news/news/2012/10/depression-in-europe). 

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ,
50% των ασθενών με κατάθλιψη 

παραμένουν χωρίς θεραπεία1

Οι κατά κεφαλήν φαρμακευτικές 
δαπάνες για την ψυχική υγεία 
έχουν μειωθεί σημαντικά και 

είναι τουλάχιστον 1,5 φορά 
χαμηλότερες συγκριτικά με άλλες 

επιλεγμένες δαπάνες*



Το στίγμα γύρω από την κατάθλιψη δυσχεραίνει 
την αναζήτηση βοήθειας

Πηγές: 1. Coppens, J Affect Disord, 2013 2Lasalvia, The Lancet, 2013.  3. Economou M. Int J Soc Psychiatry . 2016  4Lasalvia, The Lancet, 2013. 5UK HR Leadership Forum, 
Target Depression Campaign, (https://targetdepression.com/wp-content/uploads/2014/04/TARGET_Report_Final.pdf) 2014

*Μέτρηση με χρήση της κλίμακας DISC-12 (Κλίμακα Διακρίσεων και Στίγματος)

Σε μια μελέτη με Γερμανούς, 
Ιρλανδούς, Ούγγρους και Πορτογάλους 
συμμετέχοντες φάνηκε ότι:

53% των ερωτηθέντων 

δεν θα το έλεγαν σε κανέναν 
εάν είχαν κατάθλιψη1

31% βλέπουν την κατάθλιψη ως ένδειξη 

προσωπικής αδυναμίας1

Μια παγκόσμια μελέτη όπου συμμετείχαν 
35 χώρες έδειξε ότι:

79% των ατόμων με κατάθλιψη έχουν υποστεί 

διακρίσεις2 σε κάποιον τομέα της ζωής τους*

Το στίγμα γύρω από τις ψυχικές νόσους είναι ιδιαίτερα υψηλό στην Ελλάδα. 
Μελέτη που περιλάμβανε 621 συμμετέχοντες έδειξε ότι:

61% των ερωτηθέντων έχουν την πεποίθηση ότι οι ψυχικές 

διαταραχές αποτελούν ένδειξη αδυναμίας

67% των συμμετεχόντων θεωρούν ότι τα ψυχιατρικά φάρμακα 

προκαλούν εξάρτηση3.

Σε μία έρευνα του 2013 για την κατάθλιψη στο χώρο εργασίας φάνηκε ότι:

71% των ασθενών κρύβουν την κατάθλιψή τους από τους 

συνανθρώπους τους4

Ενώ στοιχεία του 2014 φανερώνουν ότι: 

48% των εργαζομένων περίμεναν μήνες προτού ζητήσουν 

επαγγελματική βοήθεια5



Μερίδα ασθενών με κατάθλιψη παραμένουν χωρίς 
θεραπεία λόγω της ανεπαρκούς διάγνωσης

Πηγές: 1WHO, 2012 (https://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-health/news/news/2012/10/depression-in-europe). 

των ατόμων που επισκέπτονται 
οικογενειακούς γιατρούς πάσχουν από 
κατάθλιψη, αλλά το προσωπικό της φροντίδας 
υγείας δεν την εντοπίζει1

25%



Η κατάθλιψη συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 
σωματικών νόσων

Πηγές: 1Naylor, King’s Fund Research, 2012. 2WHO, 2017b  https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/342297/Comorbidity-report_E-web.pdf 3.Chida, Nat Clin 
Pract Oncol, 2008

Οι ασθενείς με κατάθλιψη έχουν έως και: 

2-4 φορές μεγαλύτερο 

κίνδυνο πρόωρου θανάτου1

60% μεγαλύτερο 

κίνδυνο διαβήτη2

2πλάσιο κίνδυνο καρδιακής 
προσβολής ή αγγειακού 
εγκεφαλικού επεισοδίου2

29% μεγαλύτερο κίνδυνο
εμφάνισης καρκίνου3

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/342297/Comorbidity-report_E-web.pdf


Η κατάθλιψη μειώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών

Πηγές: 1Mitchell, PLoS One, 2015. 2Kessler, Epidemiol Psychiatr Soc, 2009 
^10 χώρες, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ισραήλ, Ιταλία, Ιαπωνία, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Ισπανία και ΗΠΑ

Η κατάθλιψη επηρεάζει την ποιότητα ζωής 
των ασθενών1
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Αρθρίτιδα Κατάθλιψη

Ποιότητα ζωής ανά νόσο 

(όπως μετρήθηκε μέσω του EQ-5D-5L)1



Η κατάθλιψη μειώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών

Πηγές: 1Mitchell, PLoS One, 2015. 2Kessler, Epidemiol Psychiatr Soc, 2009 
^10 χώρες, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ισραήλ, Ιταλία, Ιαπωνία, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Ισπανία και ΗΠΑ

Η κατάθλιψη επηρεάζει την ποιότητα ζωής 
των ασθενών1
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0.75 0.70 0.68 0.70 0.63 0.59

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

ΔιαβήτηςΚαρκίνοςΥγιής Άσθμα Καρδιο
πάθεια

Αρθρίτιδα Κατάθλιψη

Ποιότητα ζωής ανά νόσο 

(όπως μετρήθηκε μέσω του EQ-5D-5L)1

66% των ασθενών με κατάθλιψη εκτιμούν ότι 
η κατάστασή τους προκαλεί βαριά αναπηρία2

0%

50%

100%

ΚαρδιοπάθειαΚατάθλιψη Οσφυαλγία / 
πόνος στον 

αυχένα

Καρκίνος Διαβήτης

35%
17% 14%

66%

27%

4x

Ποσοστό ασθενών που αισθάνονται ότι η κατάστασή τους τούς 
προκαλεί βαριά αναπηρία (επιλεγμένες ανεπτυγμένες χώρες^, 2009)2

2,4x



Η κατάθλιψη επιδρά στην καθημερινή και κοινωνική 
λειτουργικότητα των ασθενών

Πηγές: 1Lasalvia, The Lancet, 2013. 2Bock, PLoS One, 2014. 

37% των ασθενών με κατάθλιψη 

δεν αφήνουν τον εαυτό τους να ξεκινήσει 
μια προσωπική σχέση1

Οι ηλικιωμένοι ασθενείς με κατάθλιψη έχουν

• Μικρότερο εισόδημα
• Χειρότερη κατάσταση λειτουργικότητας και 
• Υψηλότερη συννοσηρότητα από ότι οι συνομήλικοί τους

χωρίς κατάθλιψη2



Οι ψυχικές νόσοι έχουν σημαντική επίπτωση 
στην ψυχική και σωματική υγεία των φροντιστών

Πηγές: 1Shah, BJMP, 2010, 2Blanthorn-Hazell, Annals Gen Psychiatry, 2018, 3Balkaran, Janssen poster at ISPOR EU, 2019, 4van Wijngaarden, J Affect Disord, 2004

Έως και 90% των φροντιστών ασθενών 
με ψυχικές νόσους είναι συγγενικά τους 
πρόσωπα1, και ξοδεύουν 38.3 ώρες την 
εβδομάδα φροντίζοντας τους ασθενείς2

Το 1/3 των φροντιστών ασθενών 
με κατάθλιψη αισθάνονται ότι 
δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν4

Σε σύγκριση με τους φροντιστές ασθενών με σωματικές νόσους, οι φροντιστές ασθενών 
με κατάθλιψη3:

• Είναι περισσότερο πιθανό να είναι παχύσαρκοι
• Εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά άγχους, αϋπνίας και διπλάσια ποσοστά κατάθλιψης
• Είναι λιγότερο παραγωγικοί στην εργασία τους
• Κάνουν υψηλότερη χρήση υγειονομικών πόρων



H καταθλιπτική διαταραχή, ιστορικά, επιδημιολογικά 
και κλινικά στοιχεία

1History of Depression, Allan V. Horwitz, Jerome C. Wakefield, and Lorenzo Lorenzo-Luaces The Oxford Handbook of Mood Disorders Edited by Robert J. DeRubeis and Daniel R. Strunk; 2Institute 
for Health Metrics & Evaluation , 3Ηealth at a Glance’, OECD, 2018, 4American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th edition. 2013, 5WHO, “Preventing 
Depression In the WHO European Region” 2016, 6WHO, 2012 (https://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-health/news/news/2012/10/depression-in-europe), 
7Coppens, J Affect Disord, 2013, 8Lasalvia, The Lancet, 2013, 9Mitchell, PLoS One, 2015 10van Wijngaarden, J Affect Disord, 2004, 11WHO, 2017b 
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/342297/Comorbidity-report_E-web.pdf 12Naylor, King’s Fund Research, 2012. 

• Η κατάθλιψη, ως νοσολογική οντότητα πρωτοαναφέρθηκε ως μελαγχολία από τον Ιπποκράτη, ενώ ο όρος 
κατάθλιψη εισήχθη το 18501

• Η κατάθλιψη είναι ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας στην Ευρώπη2, ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό εμφάνισης της 
νόσου εκτιμήθηκε στο 5% για το 20163

• Η διάγνωση ενός κλινικού επεισοδίου μείζονος κατάθλιψης γίνεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, με 
προεξάρχουσα την Καταθλιπτική διάθεση ή/και την ανηδονία4. Η κατάθλιψη είναι μια υποτροπιάζουσα νόσος5

• Οι μισοί από τους ασθενείς με κατάθλιψη στην Ευρώπη παραμένουν χωρίς θεραπεία6 ενώ το στίγμα γύρω από τη 
νόσο είναι μεγάλο7

• Η κατάθλιψη επιδρά στην καθημερινή και κοινωνική λειτουργικότητα των ασθενών8 καθώς και την ποιότητα ζωής 
τους9 ενώ μεγάλη είναι και η επιβάρυνση των φροντιστών ασθενών με κατάθλιψη10

• Οι ασθενείς με κατάθλιψη εμφανίζουν υψηλά ποσοστά σωματικών νόσων11 και μειωμένο προσδόκιμο επιβίωσης12

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/342297/Comorbidity-report_E-web.pdf


- Dr Paul Janssen, pioneer in schizophrenia
therapy and founding father of Janssen

There is so much more to be done, 
the patients are waiting.

`

Janssen’s mission

To reduce the burden, disability 
and devastation caused by mental 

health disorders and transform 
individual lives


