
Διαταραχές διάθεσης

και Καρκίνος

Νίκος Ζηλίκης

Καθηγητής Ιατρικής Α.Π.Θ.



Διασυνδετική-Συμβουλευτική Ψυχιατρική 

και Ψυχο-ογκολογία

• Σημασία της εισόδου της Ψυχιατρικής στο 

Γενικό Νοσοκομείο (Χ. Ιεροδιακόνου, 

Αλεξανδρούπολη – 1978)

• Ανάπτυξη της Διασυνδετικής-

Συμβουλευτικής Ψυχιατρικής 

(Consultation-Liaison Psychiatry)

• Διαφοροποίηση της Ψυχο-ογκολογίας



Στο μεταίχμιο σωματικών και ψυχικών 

διεργασιών

• Ιστορία της «Ψυχοσωματικής»

• Αιτιολογική συμμετοχή προσωπικότητας, 

ψυχοπιεστικών παραγόντων – stress

• Συνήθειες και τρόπος ζωής

• Σημασία χαρακτήρα/προσωπικότητας στην 

πορεία της νόσου

• Ψυχονευροανοσολογικές μελέτες για τη σχέση 

ψυχολογικών παραγόντων – ανοσοποιητικού –

ενδοκρινικής λειτουργίας  



Στο μεταίχμιο σωματικών και 

ψυχικών διεργασιών

• «Σωματο-ψυχικές» διεργασίες

• Σε βιολογικό – ορμονικό επίπεδο

• Ως αντίδραση στη νόσο: «διαταραχές 

προσαρμογής»

• Ρόλος των αντικαρκινικών θεραπευτικών: 

φαρμακευτικές, χειρουργικές



Το φάσμα της δυσθυμίας - κατάθλιψης

Τρόποι αντίδρασης – προσαρμογής στην απώλεια

• Θλίψη 

• Δυσθυμία – φυσιολογικές «καταθλιπτικές 
στιγμές»

• Αντιδραστική κατάθλιψη – διαταραχές 
προσαρμογής

• Νευρωτική κατάθλιψη

• Ανακλιτική κατάθλιψη

• Μείζων κατάθλιψη – Διπολική διαταραχή

* Προϋπάρχουσα συναισθηματική διαταραχή



Επιδημιολογία Κατάθλιψης

Επιπολασμός σε γενικό πληθυσμό

• Μείζων κατάθλιψη Α: 5-12% Γ: 10-25%

• Υποτροπιάζουσα Κ Α: 2-8% Γ: 4-16%

Επιπολασμός σε σωματικούς ασθενείς

• Α΄ βάθμια - Ε.Ι. 5-15%

• Νοσηλευόμενοι 8-15%

• Κακοήθη Νοσήματα 20-45%

• Έμφραγμα μυοκαρδίου 15-40%

• Σ. Διαβήτης 30%

• N. Parkinson 40%

• ΣΚΠ 30-40%

• Αγγειακό εγκεφαλικό επ. 30-40%

Δικαίος, Παππά, Παπαδημητρίου, 2013



Συχνότητα ανά τύπο καρκίνου

• Στοματο-φαρυγγική π. 22-57%

• Πάγκρεας 33-50%

• Μαστός 4,5-46%

• Πνεύμονας 11-44%

• Παχύ έντερο 13-25%

• Γυναικολογικός 12-23%

• Λεμφώματα 8-19%
M. J. Massie, ΝΙΗ – 2002 Conference



Διαγνωστικές δυσκολίες
(παρόμοια συμπτώματα)

Κοινά: Κόπωση – ελαττωμένη 

δραστηριότητα – αϋπνία – ανορεξία –

απώλεια βάρους – μειωμένο ή απόν 

σεξουαλικό ενδιαφέρον

Στον Καρκίνο: απουσία ΝΦ συμπτωμάτων –

δυσφορία – απόγνωση/απελπισία –

Ανηδονία – αισθήματα αχρηστίας/ενοχής –

αυτοκτονικός ιδεασμός 



Σχέση με την πορεία της νόσου

• Στα αρχικά στάδια συχνότερες οι 

αντιδραστικού τύπου αγχώδεις ή 

καταθλιπτικής διάθεσης διαταραχές

• Στην πορεία της νόσου παρατηρείται 

αύξηση με το χρόνο της μείζονος 

κατάθλιψης ακόμα και του 

παραληρήματος.

• Σημασία του επιπέδου λειτουργικότητας



Επιπτώσεις στο περιβάλλον του 

ασθενούς

• Εξαρτώνται από την πρότερη λειτουργία 

και από την προσωπικότητα των ατόμων

• «θεωρίες» της νόσου

• Πολιτισμικοί παράγοντες – θρησκευτικές 

πεποιθήσεις

• Ιδιαιτερότητες της «τριάδας» περιβάλλον –

ασθενής – ιατρικός κόσμος



Θεραπευτική αντιμετώπιση

• Πρωταρχική σημασία της σχέσης ιατρού-

ασθενούς

• Υποστηρικτική – ψυχοθεραπευτική

• Φαρμακευτική αγωγή

• Συμβουλευτική με περιβάλλον-φροντιστές

• Συνεργασία «Ψ» με ογκολογική ομάδα

• Ρόλος των ομάδων


