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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η επιθετικότητα αποτελεί σοβαρό πρόβληµα σε πολλέσ οµάδεσ νευρολογικών και ψυχιατρικών ασθενών. Μπορεί να αποτελεί σηµείο υποκείµενησ µη ψυχιατρικήσ παθολογικήσ διαταραχήσ ή σύµπτωµα ψυχιατρικήσ φύσησ ή κατάχρησησ ουσιών. Κατά τη διαχείριση ενόσ ασθενούσ µε επιθετική συµπεριφορά, οι πιο σηµαντικέσ ενέργειεσ
περιλαµβάνουν τη διασφάλιση τησ ασφάλειασ του ασθενούσ και του προσωπικού, ακολουθούµενη άµεσα από την αξιολόγηση και την αιτία τησ επιθετικότητασ. Στην οξεία
επιθετικότητα, µπορεί να χρειαστούν µηχανικού τύπου περιορισµοί για βραχεία περίοδο µέχρι να γίνει η αντικειµενική εξέταση και κλινική αξιολόγηση. Η φαρµακοθεραπεία για την οξεία επιθετικότητα περιλαµβάνει κατασταλτικά φάρµακα, τα οποία έχουν
ορισµένουσ κινδύνουσ και µπορεί να καταστήσουν δύσκολη τη διάγνωση. Ένασ στόχοσ
για τη φαρµακοθεραπεία στη χρόνια επιθετικότητα είναι η µείωση αυτήσ, χωρίσ την
πρόκληση σηµαντικήσ καταστολήσ ή άλλων ανεπιθύµητων ενεργειών. Αν και υπάρχουν
αρκετέσ κλινικέσ µελέτεσ που δείχνουν τη δραστικότητα διαφορετικών κατηγοριών
φαρµάκων στη θεραπεία τησ χρόνιασ επιθετικήσ συµπεριφοράσ, αυτέσ είχαν µικρό
µέγεθοσ δείγµατοσ και κανένα από τα φάρµακα δεν ήταν εγκεκριµένο από τη ∆ιεύθυνση Τροφίµων και Φαρµάκων των ΗΠΑ (FDA). Όλα παρουσιάζουν ανεπιθύµητεσ ενέργειεσ και µια πρόσφατη οδηγία υποστηρίζει τη χρήση τησ φαρµακοθεραπείασ για την
επιθετικότητα και τη διέγερση, µόνο αφότου αποτύχουν οι µη φαρµακολογικέσ παρεµβάσεισ στουσ ασθενείσ µε άνοια, εξαιτίασ του κινδύνου ανεπιθύµητων ενεργειών. Εποµένωσ, µη φαρµακολογικέσ παρεµβάσεισ, όπωσ η µείωση του άλγουσ, η βελτίωση του
ύπνου και η ενίσχυση τησ εσωτερικήσ δοµήσ τησ µονάδασ υποστήριξησ, θα πρέπει να
εφαρµόζονται πριν από την φαρµακοθεραπεία.

ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙ∆ΙΑ: επιθετικότητα, φαρµακοθεραπεία, διάγνωση, νευροβιολογία
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
επιθετική συµπεριφορά είναι συχνή στα περισσότερα ζωικά είδη και τα επιθετικά µοτίβα συµπεριφοράσ µπορεί να λειτουργούν ωσ προσπάθεια
προσαρµογήσ. Στον άνθρωπο, οι ακραίεσ και επιµένουσεσ µορφέσ επιθετικότητασ συχνά υποδηλώνουν ψυχοπαθολογία, (1) ιδίωσ όταν επιµένουν σε όλη τη ζωή.(2,3)
Αν και έχουν προταθεί διάφοροι ορισµοί, για τουσ σκοπούσ αυτού του άρθρου η επιθετικότητα στον άνθρωπο
θα οριστεί ωσ (α) η κοινωνική συµπεριφορά που περιλαµβάνει αλληλεπίδραση µεταξύ τουλάχιστον 2 ανθρώπων (β) έχει σκοπό να βλάψει άλλο πρόσωπο, το οποίο
(γ) θεωρεί ανεπιθύµητη αυτή τη βλάβη και θα προσπαθούσε να την αποφύγει.(4,5)
Ο ορισµόσ αυτόσ περιλαµβάνει τισ απαιτήσεισ για ένταξη σε ένα κοινωνικό πλαίσιο (για παράδειγµα, λεκτική
και µη λεκτική αλληλεπίδραση). Εποµένωσ, η επιθετικότητα που στρέφεται προσ τον εαυτό (όπωσ οι αυτοτραυµατισµοί ή η αυτοκτονία) βρίσκονται πέρα από τη
σκοπιά αυτού του άρθρου. Η πρόκληση και η εκδίκηση
είναι γνωστό ότι αποτελούν καθοριστικούσ παράγοντεσ
τησ επιθετικότητασ και απαραίτητα χρειάζεται η ένταξη τουσ σε ένα κοινωνικό πλαίσιο.(6)

H

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
Σε γενικέσ γραµµέσ, τόσο στον άνθρωπο, όσο και σε
άλλα είδη διαπιστώνεται ότι ορισµένεσ υποφλοιώδεισ
εγκεφαλικέσ περιοχέσ, ιδιαίτερα αυτέσ του µεταιχµιακού συστήµατοσ και ειδικότερα η αµυγδαλή, που σχετίζονται µε την επεξεργασία των συµβαµάτων που προκαλούν συγκινήσεισ ή συναισθήµατα, συµπεριλαµβανοµένησ
τησ επιθετικότητασ.(7) Το µεταιχµιακό σύστηµα αποτελείται από αρκετά συστατικά που αλληλεπιδρούν και
προβάλουν σε περιοχέσ ελέγχου των συναισθηµάτων
του αυτόνοµου και του σωµατοκινητικού συστήµατοσ.(8)
Η αµυγδαλή έχει αποδειχθεί ότι διαµεσολαβεί για το
φόβο, τισ αµυντικέσ αντιδράσεισ, τη συναισθηµατική
µάθηση και τα κίνητρα.(7) Η αµυγδαλή και ο υποθάλαµοσ αλληλεπιδρούν κατά τα συναισθήµατα του θυµού
και του φόβου.(9) Οι ασθενείσ µε βλάβη στην αµυγδαλή παρουσιάζουν διαταραχή στην αναγνώριση των φοβισµένων εκφράσεων του προσώπου,(10) ενώ η αµυγδαλή ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια πολλών υποδειγµάτων
κοινωνικήσ αλληλεπίδρασησ ή φόβου.(11)
Εκτόσ από τισ υποφλοιώδεισ περιοχέσ, µε τα συναισθήµατα έχουν συσχετιστεί και αρκετέσ φλοιώδεισ περιοχέσ. Ο ραχιαίοσ – πλάγιοσ προµετωπιαίοσ φλοιόσ (DLPFC)
και ο κογχοµετωπιαίοσ φλοιόσ (OFC) προσλαµβάνουν
ερεθίσµατα από το µεταιχµιακό σύστηµα, µέσω τησ αµυγδαλήσ και άλλεσ έσω κροταφικέσ περιοχέσ, όπωσ και
αισθητηριακά ερεθίσµατα και εποµένωσ µπορούν να ολοκληρώνουν τισ πληροφορίεσ από την αισθητικότητα µε
συναισθηµατικά σήµατα.(12) Η βλάβη στο µεταιχµιακό
και στον προµετωπιαίο φλοιό (PFC) επηρεάζει αρνητικά
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τη γνωστική λειτουργία, τη µνήµη και το συναίσθηµα.
Αρκετέσ θεωρίεσ προτείνουν ότι η (1) η επεξεργασία των
συναισθηµάτων και τησ στοχευµένησ συµπεριφοράσ (όπωσ
για παράδειγµα η αναζήτηση τησ απόλαυσησ) διαµεσολαβείται πρωταρχικά από το διασυνδεόµενο δίκτυο µεταξύ αµυγδαλήσ, OFC και DLPFC. Η βλάβη ή η δυσλειτουργία σε οποιεσδήποτε από τισ παραπάνω περιοχέσ αυτού
του δικτύου οδηγεί σε προβλήµατα µε τη ρύθµιση των
συναισθηµάτων και κατά συνέπεια σε δυσκολίεσ µε την
ανασταλτική και την επιθετική συµπεριφορά.(14)
Υπάρχουν σηµαντικέσ ενδείξεισ ότι το δίκτυο µεταιχµιακού - ραχιαιοπλάγιου-προµετωπιαίου φλοιού και κογχοµετωπιαίου φλοιού ευοδώνει την ενεργοποίηση και την
αναστολή τησ επιθετικήσ συµπεριφοράσ. Οι ασθενείσ µε
εγκεφαλικέσ βλάβεσ στον OFC παρουσιάζουν υψηλότερη βαθµολογία επιθετικότητασ και βίασ σε σύγκριση µε
φυσιολογικούσ µάρτυρεσ και µε ασθενείσ που έχουν βλάβεσ σε άλλεσ εγκεφαλικέσ περιοχέσ.(15) Μετά από βλάβη του µετωπιαίου λοβού, ιδίωσ όταν αυτή αφορά τον κοιλιακό – έσω προµετωπιαίο φλοιό, οι ασθενείσ που εµφάνιζαν
κοινωνιοπαθητική συµπεριφορά παρουσίαζαν µειωµένεσ απαντήσεισ αγωγιµότητασ του δέρµατοσ σε οπτικά
ερεθίσµατα µε συγκινησιακό περιεχόµενο, απαντήσεισ
που διαµεσολαβούνται από το αυτόνοµο κεντρικό σύστηµα. Οι ασθενείσ µε νόσο του Alzheimer που εµφάνιζαν
προβλήµατα άρσησ αναστολών τησ συµπεριφοράσ παρουσίασαν µειώσεισ στη µεταβολική δραστηριότητασ του
OFC, του DLPFC και τησ πρόσθιασ µοίρασ τησ έλικασ του
προσαγωγίου, µείωση η οποία δεν υπήρχε σε ασθενείσ
µε νόσο Alzheimer αλλά χωρίσ τέτοια προβλήµατα.(16)
Στουσ ασθενείσ µε οργανικά ψυχοσύνδροµα και βίαιη
συµπεριφορά, διαπιστώθηκαν βλάβεσ στην περιοχή τησ
αµυγδαλήσ και του ιπποκάµπου, στα πλαίσια απεικονιστικών εξετάσεων, οι οποίεσ δεν υπήρχαν σε οργανικούσ
ασθενείσ που δεν εµφάνιζαν βίαιη συµπεριφορά.(17) Οι
παραπάνω µελέτεσ συµπεραίνουν ότι η εκτεταµένη βλάβη στην αµυγδαλή (σε αντίθεση µε τισ εστιασµένεσ χειρουργικέσ προκλητέσ βλάβεσ) οδηγεί σε άρση αναστολών τησ συµπεριφοράσ και σε βίαιη συµπεριφορά.
Μια σύνδεση µεταξύ νευροψυχιατρικών ανωµαλιών και
βίαιησ εγκληµατικήσ συµπεριφοράσ έχει επίσησ σηµειωθεί, ωσ προσ το ότι η βλάβη στον κογχοµετωπιαίο λοβό
συνδέεται ειδικά µε επιθετικότητα, ενώ η εστιασµένη
δυσλειτουργία του µετωπιαίου λοβού συσχετίζεται µε
διαταραχή ρύθµισησ τησ επιθετικότητασ και αυξηµένο
κίνδυνοι βίασ». (18) Κατά παρόµοιο τρόπο, στα πλαίσια
τησ νευροβιολογίασ των διαταραχών προσωπικότητασ, η
παρορµητική επιθετικότητα χαρακτηρίζεται από ανώµαλη λειτουργία στην αµυγδαλή, στον OFC, στον DLPFC και
στην πρόσθια έλικα του προσαγωγίου (ACC).(19) Οι ψυχιατρικοί ασθενείσ µε ιστορικό επαναλαµβανόµενησ άσκοπησ βίαιησ συµπεριφοράσ παρουσίαζαν µικρότερη µεταβολική δραστηριότητα ηρεµίασ στον κροταφικό και
προµετωπιαίο λοβό σε σύγκριση µε φυσιολογικούσ µάρτυρεσ.(20) Υπάρχει µια σηµαντική αντίστροφη συσχέτιση
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µεταξύ του ιστορικού δυσκολιών εκ παρορµητικήσ επιθετικότητασ κατά τη διάρκεια τησ ζωήσ και τησ περιοχικήσ µεταβολικήσ δραστηριότητασ στον OFC.(21) Οι ασθενείσ που διέπραξαν µη προσχεδιασµένουσ παρορµητικούσ
φόνουσ διαπιστώθηκε ότι εµφάνιζαν µικρότερη µεταβολική δραστηριότητα στον PFC και υψηλότερη υποφλοιώδη µεταβολική δραστηριότητα (όπωσ στην αµυγδαλή
και στον ιππόκαµπο) σε σύγκριση µε µάρτυρεσ.(22) Οι
ασθενείσ µε διαταραχή προσωπικότητασ, σύµφωνα µε τα
κριτήρια τησ έκδοσησ IV του ∆ιαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου (DSM-IV), οι οποίοι εµφανίζουν σηµαντική παρορµητική επιθετικότητα έδειξαν παρουσία απουσία ενεργοποίησησ στον OFC και στον ACC ωσ απάντηση
στον αγωνιστή σεροτονίνησ m-CPP.(23) Τα άτοµα µε εγκληµατικό ιστορικό οικογενειακήσ βίασ που επίσησ πληρούσαν τα κριτήρια εξάρτησησ από αλκοόλ εµφάνιζαν µικρότερη µεταβολική δραστηριότητα στον υποθάλαµο, στο
θάλαµο και στον OFC, σε σύγκριση µε µη βίαιουσ αλκοολικούσ και µε υγιείσ µάρτυρεσ.(24) Οι νευροαπεικονιστικέσ µελέτεσ µε πειραµατική πρόκληση θυµού στουσ
ανθρώπουσ έδειξαν αυξηµένη ενεργοποίηση στον DLPFC.(25)
Σε άλλα πρωτεύοντα εκτόσ του ανθρώπου, οι βλάβεσ στον
OFC και στον DLPFC προκαλούν συµπεριφορά αυξηµένησ επιθετικότητασ.(26) Το εγκεφαλικό νευρωνικό κύκλωµα που αποτελεί το υπόστρωµα τησ επιθετικήσ συµπεριφοράσ φαίνεται εκτεταµένο και σύνθετο. Οι µελέτεσ στον
άνθρωπο υποδηλώνουν ότι η συµπεριφορά αυξηµένησ
επιθετικότητασ µπορεί να συσχετίζεται µε µειωµένη λειτουργικότητα στισ κογχοµετωπιαίεσ και ραχιαιοπλάγιεσ
προµετωπιαίεσ φλοιώδεισ περιοχέσ και µε αυξηµένη λειτουργικότητα στισ περιοχέσ του έσω κροταφικού λοβού
(ιδίωσ στην αµυγδαλή). Η σχετική ισορροπία δραστηριότητασ µεταξύ των παραπάνω περιοχών µπορεί να είναι
σηµαντική ωσ προσ την προδιάθεση σε βία και σε ανώµαλη επεξεργασία των συναισθηµατικών ερεθισµάτων.(18)
ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
Έχουν αναφερθεί ιατρικέσ νοµικέσ υποθέσεισ στισ οποίεσ η επιληψία χρησιµοποιήθηκε ωσ επιχείρηµα τησ υπεράσπισησ σε περιπτώσεισ κατηγορίασ για βίαιη συµπεριφορά. Ωστόσο, πρόσφατεσ µελέτεσ παρέχουν ενδείξεισ
ότι οι πράξεισ επιθετικότητασ κατά τη διάρκεια επιληπτικών κρίσεων είναι απλέσ και όχι επίµονεσ. ∆εν είναι
προσχεδιασµένεσ ούτε µε οργανωµένο τρόπο ενώ επίσησ δεν είναι στοχευµένεσ ή κατευθυνόµενεσ. Όταν η
επιθετικότητα εµφανίζεται στα πλαίσια µιασ επιληπτικήσ κρίσησ, η έναρξη είναι συνήθωσ αιφνίδια, η διάρκεια µικρή και η πράξη γενικά αφορά απάντηση στον
περιορισµό στο έδαφοσ ή µπορεί να είναι µέροσ µιασ
κίνησησ άµυνασ. Η επιθετικότητα που σχετίζεται µε τισ
επιληπτικέσ κρίσεισ συνήθωσ είναι µέροσ ενόσ αυτοµατισµού που χαρακτηριστικά δεν παρουσιάζει επιµονή ή έχει κατακερµατισµένο χαρακτήρα
Προκειµένου να κατανοηθεί καλύτερα η σχέση µεταξύ
επιθετικότητασ και επιληψίασ, επιλέχθηκαν 19 ασθενείσ
από 16 προγράµµατα επιληψίασ, στα πλαίσια µιασ παγκό-

σµιασ µελέτησ, οι οποίοι θεωρήθηκε ότι εµφάνιζαν επιθετική συµπεριφορά κατά τη διάρκεια τησ κρίσησ. Αυτό το
δείγµα επιλέχθηκε από µια οµάδα συνολικά 5.400 ασθενών. Αναλύθηκαν τα συµβάµατα του ηλεκτροεγκεφαλογραφήµατοσ σε συνδυασµό µε καταγραφή εικόνασ. Μετά την
ανασκόπηση των κλινικών χαρακτηριστικών και των συσχετίσεων µε τισ εκφορτίσεισ στο ΗΕΓ, η ερευνητική οµάδα
έκανε συστάσεισ ώστε να κατευθύνει τον προσδιορισµό
του αιτίου τησ επιθετικότητασ σε ασθενείσ µε επιληψία.
(28): (α) Η διάγνωση τησ επιληψίασ θα πρέπει να έχει τεθεί
από νευρολόγο µε ειδική εκπαίδευση στην επιληψία. (β)
Η παρουσία επιληπτικών αυτοµατισµών θα πρέπει να τεκµηριώνεται από το ιστορικό, από παρακολούθηση µέσω
κλειστού κυκλώµατοσ τηλεόρασησ και διά βιοτηλεµετρίασ
µέσω ΗΕΓ. (γ) Η παρουσία επιθετικότητασ κατά τη διάρκεια επιληπτικών αυτοµατισµών θα πρέπει να επικυρώνεται από την καταγραφή τησ εικόνασ των κρίσεων και να
συσχετίζεται µε επιληπτικόµορφεσ εκφορτίσεισ στο ΗΕΓ.
(δ) Η επιθετικότητα ή τα βίαια επεισόδια θα πρέπει να
χαρακτηρίζουν τισ συνήθεισ κρίσεισ του ασθενούσ, σηµείο
στο οποίο (ε) θα πρέπει να γίνει µια κλινική εκτίµηση κρίση από το νευρολόγο ο οποίοσ θα πρέπει να διατυπώσει
την άποψη του για το κατά πόσον η πράξη ή το έγκληµα
αποτελούσαν µέροσ των επιληπτικών κρίσεων.(28)
Το πλήρεσ ιστορικό, συµπεριλαµβανοµένων των κλινικών χαρακτηριστικών, των ιατρικών ή ψυχιατρικών
συνοσηρών καταστάσεων, του κοινωνικού ιστορικού και
άλλων συνοδών παραγόντων και περιστάσεων, είναι
ουσιώδη στοιχεία για τη διάγνωση και πριν την απόφαση για την αναγκαία θεραπεία.
ΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
Οι ασθενείσ µε άνοια µπορεί να εµφανίσουν επιθετικότητα και / ή διεγερτικότητα. Τα συµπτώµατα µπορεί να
προκληθούν από οξεία συγχυτικοδιεγερτική κατάσταση
(delirium) και / ή από τη φύση και σοβαρότητα τησ υποκείµενησ εκφυλιστικήσ ή δοµικήσ βλάβησ. Ο προσδιορισµόσ και η θεραπεία τησ υποκείµενησ αιτίασ είναι κεντρικά στοιχεία για τη βελτιστοποίηση τησ έκβασησ. Όπωσ
αναφέρουν οι Ballard και συνεργάτεσ, (29) η επιθετικότητα και η διεγερτικότητα είναι συχνά συµπτώµατα στουσ
ασθενείσ µε άνοια και προκαλούν δυσφορία στα µέλη τησ
οικογένειασ, ενώ µπορεί να οδηγήσουν σε σηµαντική νοσηρότητα. Σε µια αναδροµική ανασκόπηση (30) ασθενών µε
διάγνωση νόσου του Alzheimer, τα συµπτώµατα κατατάχτηκαν σε 3 οµάδεσ, συµπεριλαµβάνοντασ την επιθετικότητα, τα συµπτώµατα από τη διάθεση και τα ψυχωτικά
συµπτώµατα. Οι ερευνητέσ διαπίστωσαν ότι η επιθετικότητα εµφανιζόταν κατά το πρώτο έτοσ µετά τη διάγνωση,
τα ψυχωτικά συµπτώµατα κατά το χρόνο τησ διάγνωσησ,
ενώ τα συµπτώµατα διάθεσησ προηγούνταν τησ διάγνωσησ κατά µέσο όρο κατά 2 έτη. Μια πλήρησ προσέγγιση
σε αυτούσ τουσ ασθενείσ θα πρέπει να περιλαµβάνει το
βασικό έλεγχο τησ γνωστικήσ λειτουργίασ, διότι µπορεί
να οδηγήσει σε µια πρώιµη ακριβή διάγνωση, κάτι που
φυσικά έχει σηµαντικά πλεονεκτήµατα.
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ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ
∆ιαλείπουσα διαταραχή εκρηκτικού τύπου
Η αναθεωρηµένη έκδοση του DSM-IV παρέχει τα εξήσ
διαγνωστικά κριτήρια για την «διαλείπουσα διαταραχή
εκρηκτικού τύπου» [intermittent explosive disorder:
IED] « Α. Μερικά διακριτά επεισόδια αποτυχίασ αντίστασησ σε επιθετικέσ παρορµήσεισ που οδηγούν σε
σοβαρέσ επιθετικέσ πράξεισ ή σε καταστροφή ιδιοκτησίασ. Β. Ο βαθµόσ επιθετικότητασ που εκφράζεται κατά
τη διάρκεια των επεισοδίων είναι σαφώσ δυσανάλογοσ
οποιουδήποτε προηγηθέντοσ ψυχοκοινωνικού παράγοντα καταπόνησησ. Γ. Τα επιθετικά επεισόδια δεν µπορούν να αποδοθούν καλύτερα σε µια άλλη ψυχική διαταραχή και δεν οφείλονται στην άµεση δράση κάποιασ
ουσίασ επί τησ φυσιολογίασ του εγκεφάλου (όπωσ ένα
φάρµακο κατάχρησησ ή ένα συνταγογραφούµενο φάρµακο), ούτε σε κάποια γενική παθολογική κατάσταση
(για παράδειγµα, κρανιοεγκεφαλική κάκωση, νόσοσ του
Alzheimer)». Σύµφωνα µε τα παραπάνω κριτήρια, η επιθετικότητα είναι το βασικό χαρακτηριστικό για τη διάγνωση.(31) Ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό είναι ότι αποτελεί διάγνωση αποκλεισµού. Εάν η επιθετικότητα
θεωρηθεί ότι µπορεί να αποδοθεί καλύτερα σε άλλη
ψυχιατρική ή µη ψυχιατρική νοσηρή κατάσταση, τότε
δεν µπορεί να τεθεί η διάγνωση τησ IED. Ωστόσο, ο προσδιορισµόσ του κατά πόσον η επιθετικότητα µπορεί να
αποδοθεί καλύτερα σε άλλη κατάσταση επαφίεται στον
κλινικό, χωρίσ να υπάρχουν κατευθύνσεισ για το πώσ
µπορεί να γίνει αυτή η διάκριση. Σε ορισµένεσ περιπτώσεισ είναι απλή, καθώσ στην περίπτωση στην οποία ο
ασθενήσ δεν έχει ιστορικό επιθετικότητασ πριν µια κρανιοεγκεφαλική βλάβη και αναπτύσσει ξαφνικά επιθετικότητα µετά από αυτή, µπορεί να γίνει η παραπάνω
συσχέτιση. Ωστόσο, σε πολλέσ περιπτώσεισ η διάγνωση είναι λιγότερο ξεκάθαρη και πολλοί ασθενείσ εµφανίζουν ελαφρέσ κρανιοεγκεφαλικέσ κακώσεισ ή αναφέρουν κατάχρηση ουσιών, οπότε η αιτιακή σχέση µεταξύ
των παραπάνω παραγόντων και τησ επιθετικότητασ µπορεί να είναι δύσκολο να επιβεβαιωθεί. Η λήψη πληροφοριών από φίλουσ και από το φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον αναφορικά µε τη συσχέτιση µεταξύ
επιθετικότητασ και άλλων πιθανών παραγόντων, όπωσ
οι παραπάνω, είναι κρίσιµησ σηµασίασ για τον προσδιορισµό τησ αιτιακήσ σχέσησ. Όπωσ και µε τη γενική αξιολόγηση τησ επιθετικότητασ, απαιτείται πλήρεσ ιστορικό, αντικειµενική εξέταση και νευρολογική εξέταση.
Παράγοντεσ όπωσ η ταχεία έναρξη των συµπτωµάτων,
η συσχέτιση µε νευρολογικά ευρήµατα κατά την αντικειµενική εξέταση ή τα σηµεία µετωπιαίασ απελευθέρωσησ (που περιγράφονται παρακάτω) µπορεί να είναι
λόγοι για πρόσθετο έλεγχο, όπωσ ο νευροψυχολογικόσ
ή ο νευροαπεικονιστικόσ. Από την πλευρά τησ θεραπείασ, το κρίσιµο ερώτηµα είναι κατά πόσο η επιθετικότητα είναι κυρίωσ παρορµητική ή προσχεδιασµένη. Η
παρορµητική επιθετικότητα έχει αποδειχθεί ότι απαντά
στη θεραπεία µε φάρµακα, ενώ η προσχεδιασµένη όχι.

[44]

Επιθετικότητα και ψύχωση
Η συσχέτιση µεταξύ επιθετικότητασ και ψυχωτικών διαταραχών, ιδίωσ σχιζοφρένειασ, είναι αµφιλεγόµενη.(32)
Ένασ πιθανόσ λόγοσ για τα αλληλοσυγκρουόµενα δεδοµένα ωσ προσ τη σχέση µεταξύ ψύχωσησ και επιθετικότητασ είναι ότι το προηγούµενο ιστορικό επιθετικήσ
συµπεριφοράσ που σχετίζεται µε την αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητασ ή µε την κατάχρηση ουσιών
έχουν ανεξάρτητη συσχέτιση µε την επιθετικότητα και
εποµένωσ χρειάζεται να ληφθούν υπόψη σε µια µελέτη που θα εξετάσει τη σχέση µεταξύ ψύχωσησ και βίασ.
Λαµβάνοντασ υπόψη τουσ παραπάνω παράγοντεσ, υπάρχουν κάποιεσ ενδείξεισ ότι η ψύχωση που συνοδεύεται
από κατάθλιψη ή δυσφορία σχετίζεται µε αυξηµένο κίνδυνο βίαιησ συµπεριφοράσ.(32)
Επιθετικότητα και κατάχρηση ουσιών
Αλκοόλ
Τα επιδηµιολογικά στοιχεία που συνδέουν το αλκοόλ µε
επιθετική συµπεριφορά είναι συντριπτικά. Η τοξίκωση
από αλκοόλ, η κατάχρηση και η εξάρτηση συσχετίζονται
σε υψηλό βαθµό µε βίαιη εγκληµατική συµπεριφορά.(33,34)
Ένα ουσιώδεσ ποσοστό αυτών των εγκληµάτων είναι βίαιησ φύσησ. Το αλκοόλ µπορεί να συµµετέχει στο 40 έωσ
50% του συνόλου των βίαιων εγκληµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των αυτοκτονιών ή των αποπειρών για αυτοκτονία.(36) Το µοτίβο αυτό υπάρχει στουσ έφηβουσ και
στουσ νέουσ ενήλικεσ.(37) Υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ τησ ποσότητασ αιθανόλησ που καταναλώθηκε και τησ
συχνότητασ µιασ ποικιλίασ βίαιων πράξεων, που περιλαµβάνουν και τη σεξουαλική επίθεση, την παιδική κακοποίηση ή την ανθρωποκτονία.(38) Τα άτοµα που συµµετέχουν σε επιθετική συµπεριφορά αναφέρουν µεγαλύτερη
κατανάλωση αιθανόλησ σε σχέση µε τα άτοµα χωρίσ τέτοιο
ιστορικό.(39) Επιπρόσθετα, η κατανάλωση αλκοόλ είναι
µεγαλύτερη σε άτοµα µε περισσότερεσ πιθανότητεσ διάπραξησ βίαιων εγκληµάτων, όπωσ αυτά µε αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητασ.(1)
Υπάρχει εκτεταµένη βιβλιογραφία που αφορά τη δράση του αλκοόλ επί τησ επιθετικότητασ. (40,41) Πολλέσ
ανασκοπήσεισ έχουν συµπεράνει µε συνέπεια ότι το
αλκοόλ αυξάνει τισ επιθετικέσ απαντήσεισ.(38,41) Περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο φάρµακο, η αιθανόλη
είναι γνωστό ότι αυξάνει την πιθανότητα επιθετικήσ δράσησ, σε εργαστηριακέσ συνθήκεσ.(41)
Άλλα φάρµακα κατάχρησησ
Στην ιστορία, πολλέσ βενζοδιαζεπίνεσ έχουν χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά για την αντιµετώπιση τησ επιθετικότητασ σε ψυχιατρικούσ πληθυσµούσ ασθενών.(42)
Ωστόσο, προηγούµενεσ αναφορέσ έχουν σηµειώσει µια
συσχέτιση µεταξύ τησ χρήσησ βενζοδιαζεπινών και επιθετικήσ / βίαιησ συµπεριφοράσ.(43) Προηγούµενεσ ανασκοπήσεισ έχουν τεκµηριώσει τον αυξηµένο κίνδυνο
εγκληµατικήσ συµπεριφοράσ µετά από παρατεταµένη
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χρήση,(44) καθώσ και βία ή απώλεια του αυτοελέγχου σε
πληθυσµούσ ασθενών στουσ οποίουσ συνταγογραφούνται
βενζοδιαζεπίνεσ.(45) Από τα εκτεταµένα δεδοµένα παραµένει άγνωστο κατά πόσον οι αυξήσεισ αυτέσ παρατηρήθηκαν κυρίωσ σε άτοµα µε ιστορικό βίαιησ συµπεριφοράσ ή υποκείµενη διαταραχή προσωπικότητασ.
Η χρήση τησ ουσίασ φλουνιτραζεπάµησ για σκοπούσ
πρόκλησησ ευφορίασ αυξάνει τισ πιθανότητεσ συµµετοχήσ σε σωµατική επίθεση, σεξουαλική επίθεση ή τροχαία ατυχήµατα.(46) Μια έρευνα µεταξύ χρηστών φαρµάκων στην πόλη του Μεξικού ανέφερε συσχέτιση µεταξύ
κατάχρησησ φλουνιτραζεπάµησ και συµµετοχήσ σε
καβγάδεσ, ληστείεσ ή βιασµούσ.(47) Στισ ψυχιατροδικαστικέσ µελέτεσ, οι ψυχιατρικοί ασθενείσ και οι έφηβοι παραβάτεσ που πραγµατοποιούσαν κατάχρηση φλουνιτραζεπάµησ εµπλέκονταν περισσότερο συχνά σε
εγκλήµατα που αφορούσαν ληστεία, όπλα, φάρµακα,(48)
πράξεισ παρορµητικήσ βίασ και σοβαρά βίαια εγκλήµατα.(49) Εποµένωσ, όπωσ συµβαίνει και µε το αλκοόλ, η κατάχρηση συγκεκριµένων βενζοδιαζεπινών µπορεί να σχετίζεται µε την επιθετικότητα. Αυτή η συσχέτιση
µπορεί να προκαλείται από κοινούσ φαρµακολογικούσ
µηχανισµούσ δράσησ στουσ υποδοχείσ του γ-αµινοβουτυρικού οξέοσ, καθώσ και στην ταυτόχρονη απώλεια του
ελέγχου των αναστολών. Ωστόσο, εξαιτίασ του ότι οι βενζοδιαζεπίνεσ έχει επίσησ δειχθεί πωσ είναι γενικά αποτελεσµατικέσ στη µείωση τησ επιθετικότητασ και τησ
επιθετικήσ συµπεριφοράσ, φαίνεται πιθανό ότι υπάρχει µια υποοµάδα ατόµων στουσ οποίουσ η βαριά χρήση ή η κατάχρηση βενζοδιαζεπινών µπορεί να ευοδώσει την επιθετική συµπεριφορά. Το ιστορικό εγκληµατικήσ
βίασ και / ή διαταραχήσ προσωπικότητασ µπορεί να είναι
παράγοντασ ο οποίοσ συνεισφέρει. Μια προηγούµενη
ανασκόπηση συµπέρανε ότι υπάρχουν λίγα στοιχεία που
να υποδηλώνουν πωσ η χρήση µαριχουάνασ συσχετίζεται άµεσα µε την επιθετική συµπεριφορά.(50) Ωστόσο,
πιο πρόσφατα δεδοµένα έδειξαν ότι η χρήση µαριχουάνασ σχετίζεται µε αυξηµένη πιθανότητα βίασ, ιδίωσ
όταν χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια τησ εφηβείασ.
Μελέτεσ έδειξαν αυξηµένη πιθανότητα εγκληµάτων που
αφορούν όπλα ή απόπειρασ ανθρωποκτονίασ σε νεαρά
άτοµα χαµηλού κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου.(51)
Έχει, επίσησ, υπάρξει συσχέτιση µεταξύ χρήση µαριχουάνασ κατά την πρώιµη εφηβεία και βίαιων εµπειριών στην όψιµη εφηβεία.(52) Η βαριά χρήση και κατάχρηση µαριχουάνασ λειτουργεί προγνωστικά ωσ προσ
βίαια εγκλήµατα (έναντι εγκληµάτων που αφορούν την
ιδιοκτησία) σε παραβατικούσ εφήβουσ.(53) Η βίαιη
συµπεριφορά κατά την εφηβεία συσχετίστηκε µε χρήση µαριχουάνασ και εξάρτηση κατά την πρώιµη ενήλικο ζωή.(54) Η πολυπλοκότητα αυτήσ τησ σχέσησ δεν
µπορεί να παραβλεφτεί. Αναπτυξιακοί παράγοντεσ και
συντρέχουσεσ διαταραχέσ τησ διαγωγήσ ή τησ συµπεριφοράσ αυξάνουν τη δυσκολία κατανόησησ τησ αιτιολογικήσ σύνδεσησ µεταξύ τησ χρήσησ µαριχουάνασ και
τησ επιθετικότητασ. Περαιτέρω πολυπλοκότητα γεννά-

ται από µελέτεσ, που υποδηλώνουν ότι η επιθετική
συµπεριφορά µπορεί να αυξάνεται κατά τη διάρκεια
περιόδων απόσυρσησ από τη µαριχουάνα.(55)
Αρκετέσ µελέτεσ έχουν δείξει συσχέτιση µεταξύ επιθετικήσ συµπεριφοράσ και χρήσησ διεγερτικών του κεντρικού νευρικού συστήµατοσ (ΚΝΣ). Η καθηµερινή χρήση
ουσιών σε άντρεσ συσχετίστηκε µε βία προσ τισ γυναίκεσ συντρόφουσ, µε τη χρήση κοκαΐνησ και / ή αλκοόλ
να συσχετίζεται µε αυξήσεισ στη σωµατική επιθετικότητα. (56) Σε µελέτη (57) αναφέρθηκε ότι η βίαιη συµπεριφορά αυξανόταν κατά τη διάρκεια περιόδων κατανάλωσησ κοκαΐνησ και / ή κοκαΐνησ- αλκοόλ και η σοβαρότητα
αυτήσ τησ βίασ µεταβαλλόταν όταν η χρήση κοκαΐνησ
µετατρεπόταν σε εξάρτηση κοκαΐνησ. Η διαταραχή ρύθµισησ του µεταιχµιακού συστήµατοσ µετά τη χρόνια χρήση έχει προταθεί ωσ ο µηχανισµόσ µε τον οποίο η χρήση τησ κοκαΐνησ µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση τησ
επιθετικότητασ. (58,59) Υποστηρικτικά των παραπάνω
είναι τα ευρήµατα άλλησ µελέτησ, (60) στην οποία έγινε
σύγκριση µε µάρτυρεσ των ασθενών µε εξάρτηση από
κοκαΐνη, όπου διαπιστώθηκε ότι η επιθετικότητα ήταν
υψηλότερη σε ψυχοµετρικέσ και εργαστηριακέσ µετρήσεισ, ενώ διαπιστώθηκε σηµαντική συσχέτιση µεταξύ
των µετρήσεων και τησ απάντησησ τησ αυξητικήσ ορµόνησ σε πρόκληση µε βουσπιρόνη, η οποία δεν παρατηρήθηκε στουσ µάρτυρεσ. Ωστόσο, µια άλλη µελέτη έδειξε ότι η επιθετικότητα στουσ χρήστεσ κοκαΐνησ διαµεσολαβείται
κυρίωσ από την παρουσία αντικοινωνικήσ διαταραχήσ
προσωπικότητασ. Εκτόσ από την κοκαΐνη, µοτίβα επιθετικήσ συµπεριφοράσ µπορεί να εµφανιστούν και µε την
κατάχρηση άλλων διεγερτικών του ΚΝΣ συµπεριλαµβανοµένησ τησ µεθαµφεταµίνησ (62) και τησ 3,4-µεθυλενεδιοξυ-µεθαµφεταµίνησ (MDMA ή έκσταση) / (63)
Τα επιδηµιολογικά δεδοµένα υποδηλώνουν ότι γενικά η παρουσία ψυχιατρικήσ διαταραχήσ αυξάνει τον κίνδυνο για βίαιη συµπεριφορά, αλλά ο κίνδυνοσ αυτόσ
αυξάνεται ιδιαίτερα από την παρουσία συµπτωµάτων
κατάχρησησ ουσιών.(64) Πιο προέχον είναι το εύρηµα
ότι οι συντρέχουσεσ διαταραχέσ κατάχρησησ ουσιών και
οι διαταραχέσ προσωπικότητασ του άξονα II (η διαταραχή διαγωγήσ, η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητασ και η µεθοριακή διαταραχή προσωπικότητασ)
αυξάνουν τον κίνδυνο για βίαιη συµπεριφορά περισσότερο από αυτόν τησ κάθε µεµονωµένησ διαταραχήσ. Η
αύξηση µπορεί να φτάνει και στο 15:1 έωσ 20:1 σε
σύγκριση µε τα αντίστοιχα ποσοστά τησ κοινότητασ.(64)
Οι έφηβοι χρήστεσ φαρµάκων είχαν περισσότερεσ πιθανότητεσ συµµετοχήσ σε καβγάδεσ και επιθέσεισ σε σχέση µε τουσ µη χρήστεσ και ήταν περισσότερο πιθανό να
αποτελέσουν θύµατα βίαιησ συµπεριφοράσ.(65) Τουλάχιστο σε φυσικέσ συνθήκεσ, η συνολική εντύπωση από
αυτά τα δεδοµένα είναι ότι υπάρχουν σηµαντικέσ αλληλεπιδράσεισ µεταξύ των συνδυασµένων παραγόντων,
που θα πρέπει να γίνουν κατανοητέσ,, παρά µια άµεση
φαρµακολογική δράση των φαρµάκων κατάχρησησ.
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∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ιστορικό και κλινική εικόνα
Η επιθετικότητα είναι εύρηµα από τη συµπεριφορά που
µπορεί να έχει πολλά αίτια, κάτι που καθιστά απαραίτητη
τη λήψη λεπτοµερούσ ιστορικού και την αντικειµενική
εξέταση προκειµένου να τεκµηριωθεί η αιτία και να προσδιοριστούν οι πιθανέσ θεραπείεσ. Μία συνεκτική προσέγγιση είναι ουσιώδησ για τη βελτιστοποίηση τησ έκβασησ
και θα πρέπει να περιλαµβάνει τον προσδιορισµό τησ προνοσηρήσ λειτουργικότητασ, τισ προγενέστερεσ ψυχιατρικέσ και παθολογικέσ καταστάσεισ, το ιστορικό κατάχρησησ αλκοόλ και / ή άλλων ουσιών, τα συγχορηγούµενα
φάρµακα, την παρουσία ή απουσία κοινωνικήσ υποστήριξησ και τουσ µηχανισµούσ προσαρµογήσ του ασθενούσ.
Συγκεκριµένα ερωτήµατα από το ιστορικό σχετικά µε την
επιθετικότητα µπορεί να βοηθήσουν στο χαρακτηρισµό
τησ νόσου και να πληροφορήσουν το γιατρό ωσ προσ την
πιθανότητα µελλοντικών επιθετικών ενεργειών. Το δικαστικό ιστορικό (συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού και
τησ διάρκειασ καταδικαστικών αποφάσεων, του ιστορικού κακοποίησησ συζύγου παιδιών, άλλων προσώπων ή
ζώων) θα πρέπει να λαµβάνεται, καθώσ επίσησ και οι πληροφορίεσ σχετικά µε την κατοχή και τη φορεία όπλων. Τα
στοιχεία από το αναπτυξιακό ιστορικό σχετικά µε το περιβάλλον τησ παιδικήσ ηλικίασ, µε αναπτυξιακέσ υστερήσεισ, το δικαστικό ιστορικό κατά τη διάρκεια τησ παιδικήσ ηλικίασ, η διάγνωση διαταραχήσ διαγωγήσ ή εναντιωµατικήσ
διαταραχήσ, µπορεί να βοηθήσουν επίσησ στον περαιτέρω χαρακτηρισµό τησ επιθετικότητασ.
Αντικειµενική εξέταση
Σε γενικέσ γραµµέσ, ο βασικόσ έλεγχοσ σχετικά µε την
επιθετική συµπεριφορά θα πρέπει να περιλαµβάνει την
πλήρη παθολογική, νευρολογική και ψυχιατρική αξιολόγηση. Οι εργαστηριακέσ εξετάσεισ θα πρέπει να συµπεριλάβουν γενική αίµατοσ, βιοχηµικό έλεγχο, έλεγχο του
θυρεοειδούσ, τοξικολογικό έλεγχο των ούρων και γενική ούρων. Επιπρόσθετα, αν και όχι συχνά, µπορεί να
βοηθήσουν τα επίπεδα τησ βιταµίνησ Β12 και του φυλλικού οξέοσ. Οι απεικονιστικέσ εξετάσεισ και το ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα µπορεί να ενδείκνυνται µε βάση
το ιστορικό και την αντικειµενική εξέταση, όπωσ θα
περιγραφθεί αργότερα.
Τα αντικειµενικά ευρήµατα στα άτοµα µε επιθετική
συµπεριφορά ψυχιατρικήσ αιτιολογίασ γενικά δεν είναι
ειδικά αλλά µπορεί να είναι χρήσιµα στην κατανόηση
των υποκείµενων αιτίων τησ επιθετικότητασ. Όπωσ αναφέρθηκε παραπάνω, η διάγνωση τησ IED τίθεται δια
αποκλεισµού µη ψυχιατρικών αιτίων επιθετικότητασ.
Εποµένωσ, η διάγνωση αυτή µπορεί να τεθεί µόνο µετά
την ολοκλήρωση του ελέγχου.
Τα παθολογικά ζωτικά σηµεία και / ή οι οξείεσ µεταβολέσ τησ νοητικήσ κατάστασησ µπορεί να υποδηλώνουν συγχυτικοδιεγερτική κατάσταση και θα πρέπει να
διερευνώνται. Σε ασθενείσ ιδρυµάτων χρόνιασ περίθαλψησ που πάσχουν από άνοια, η γενική εξέταση ούρων
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και η ακτινογραφία θώρακοσ µπορεί να είναι ιδιαίτερα
χρήσιµεσ στον προσδιορισµό τησ αιτίασ µιασ συγχυτικοδιεγερτικήσ κατάστασησ.
Αιφνίδιεσ µεταβολέσ τησ συµπεριφοράσ ή των εστιακών νευρολογικών ευρηµάτων υποδηλώνουν εστιασµένη εγκεφαλική παθολογία που θα πρέπει να αξιολογηθεί µε CT ή MRI εγκεφάλου. Η βαθµιαία έκπτωση τησ
νοητικήσ λειτουργίασ ταυτόχρονα µε επιθετικότητα υποδηλώνει άνοια, γεγονόσ που καθιστά αναγκαία τη διερεύνηση για τα αίτια αυτήσ, συµπεριλαµβανοµένησ τησ
απεικονιστικήσ εξέτασησ, του νευροψυχολογικού ελέγχου και του ηλεκτροεγκεφαλογραφήµατοσ.
Πρόσθετα ευρήµατα στην αντικειµενική εξέταση µπορεί να περιλαµβάνουν σηµεία προηγούµενων φυσικών
µεταβολών, συµπεριλαµβανοµένων σηµείων επουλωµένων καταγµάτων, θλάσεων, εκδορών, πληγών από
πυροβόλο όπλο ή άλλα σηµεία βίασ. Τα σηµεία απώλειασ µετωπιαίου ελέγχου µπορεί να κατευθύνουν το ιστορικό και την αξιολόγηση προσ τη διάγνωση τησ άνοιασ.
Εξωτερικά σηµεία εκ του κρανίου µπορεί να υποδηλώνουν τραυµατικό αίτιο.
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η φαρµακοθεραπεία για την επιθετικότητα µπορεί να διακριθεί στη θεραπεία τησ οξείασ και τησ χρόνιασ φάσησ. Ο
στόχοσ για τη θεραπεία τησ οξείασ φάσησ, που γενικά
περιορίζεται στο τµήµα επειγόντων περιστατικών ή εντόσ
νοσοκοµείου, είναι η εξάλειψη τησ επιθετικήσ συµπεριφοράσ για λόγουσ ασφαλείασ του ασθενούσ και του προσωπικού. Στη φαρµακοθεραπεία τησ οξείασ επιθετικότητασ είναι αποδεκτή η καταστολή και µπορεί και να είναι
ακριβώσ το ζητούµενο, αν και στα πλαίσια αντιµετώπισησ
τησ χρόνιασ επιθετικότητασ µπορεί να λογαριάζεται ωσ µη
αποδεκτή ανεπιθύµητη ενέργεια. Λαµβανοµένων υπόψη
των παραπάνω, τα φάρµακα που χρησιµοποιούνται για την
οξεία επιθετικότητα τείνουν να έχουν µη ειδικέσ δράσεισ
επί αυτήσ αλλά σηµαντική κατασταλτική δράση. Μια συνήθησ πρακτική είναι η χρήση ενέσιµων βενζοδιαζεπινών
και αντιψυχωτικών φαρµάκων, µεµονωµένων ή σε συνδυασµό. Σε µια πρόσφατη µετανάλυση τησ οµάδασ Cochrane
για µελέτεσ επί τησ χρήσησ βενζοδιαζεπινών στη θεραπεία τησ οξείασ επιθετικότητασ, διατυπώθηκε το συµπέρασµα ότι η λοραζεπάµη µειώνει τη διέγερση µετά από 24
ώρεσ σε σύγκριση µε το εικονικό φάρµακο και προκαλεί
παρόµοια καταστολή µε τα αντιψυχωτικά φάρµακα. Στη
σύγκριση των βενζοδιαζεπινών σε συνδυασµό µε αντιψυχωτικά φάρµακα έναντι των αντιψυχωτικών φαρµάκων
µεµονωµένων, δεν υπήρξε διαφορά ωσ προσ την ανάγκη
πρόσθετησ αγωγήσ για την επίτευξη καταστολήσ, αλλά στην
οµάδα που έλαβε µόνο αντιψυχωτικά παρατηρήθηκε υψηλότερο ποσοστό εξωπυραµιδικών συµπτωµάτων.(66) Το
εύρηµα ότι οι ασθενείσ που έλαβαν µόνο αντιψυχωτικά
φάρµακα εµφάνιζαν υψηλότερα εξωπυραµιδικά σηµεία
είναι συνεπέσ και µε τα ευρήµατα άλλησ µελέτησ,(67) που
έδειξε ότι σε µια οµάδα 316 ασθενών οι οποίοι έλαβαν
ενδοµυϊκή θεραπεία για καταστολή τησ επιθετικότητασ, οι
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ασθενείσ που έλαβαν µόνο αλοπεριδόλη εµφάνιζαν περισσότερα εξωπυραµιδικά συµπτώµατα σε σχέση µε όσουσ
έλαβαν αλοπεριδόλη µαζί µε προµεθαζίνη.
Τα αντιψυχωτικά φάρµακα ποικίλουν ωσ προσ το δυναµικό πρόκλησησ εξωπυραµιδικών ανεπιθύµητων ενεργειών, καθώσ και ωσ προσ τον ανταγωνισµό τουσ για
τουσ υποδοχείσ ντοπαµίνησ και ωσ προσ τη συγγένεια
τουσ για άλλουσ υποδοχείσ, όπωσ είναι οι µουσκαρινικοί χολινεργικοί υποδοχείσ. Τα αντιψυχωτικά φάρµακα
χαµηλήσ ισχύοσ γενικότερα παρουσιάζουν λιγότερεσ
εξωπυραµιδικέσ ανεπιθύµητεσ ενέργειεσ σε σχέση µε
τα αντιψυχωτικά υψηλήσ ισχύοσ. Υπάρχουν σωρευόµενα στοιχεία που δείχνουν ότι τα αντιψυχωτικά νέασ γενιάσ
εκτόσ τησ κλοζαπίνησ δεν οδηγούν σε σηµαντική µείωση των εξωπυραµιδικών ανεπιθύµητων ενεργειών µε
τρόπο που καθορίζεται από παράγοντεσ άλλουσ εκτόσ
από την ισχύ τουσ και την εν γένει αντιχολινεργική δράση τουσ.(68) Ωστόσο, είναι λίγεσ οι ελεγχόµενεσ µελέτεσ που έκαναν σύγκριση των αντιψυχωτικών παλιάσ και
νέασ γενιάσ ωσ προσ την οξεία επιθετικότητα.
Φαρµακοθεραπεία τησ χρόνιασ επιθετικότητασ
Όπωσ αναφέρθηκε παραπάνω, ο στόχοσ τησ φαρµακοθεραπείασ εδώ είναι η εξάλειψη ή η µείωση τησ επιθετικότητασ χωρίσ την πρόκληση γενικά καταστολήσ ή άλλων
µη ανεκτών ανεπιθύµητων ενεργειών. Αν και υπάρχει
µεγάλοσ αριθµόσ αναφορών περιστατικού και µελετών
ανοιχτού τύπου για διάφορα φάρµακα στα πλαίσια τησ
επιθετικότητασ,(69) είναι ελάχιστεσ οι διπλά τυφλέσ και
ελεγχόµενεσ µε εικονικό φάρµακο µελέτεσ για τη χρόνια επιθετική συµπεριφορά. Εξαιτίασ του ότι υπάρχει
ουσιώδησ δράση εικονικού φαρµάκου κατά τη θεραπεία
τησ επιθετικότητασ (παρόµοια µε σχεδόν όλεσ τισ άλλεσ
ψυχιατρικέσ και παθολογικέσ διαταραχέσ), είναι δύσκολη η αξιολόγηση τησ δραστικότητασ τησ φαρµακοθεραπείασ από µελέτεσ ανοιχτού τύπου και αναφορέσ περιστατικών, που θα πρέπει να αντιµετωπίζονται µε σκεπτικισµό.
Οι συνηθέστερα χρησιµοποιούµενεσ κατηγορίεσ φαρµάκων για τη χρόνια θεραπεία τησ επιθετικότητασ συζητούνται αργότερα, µαζί και µε τα στοιχεία που υποστηρίζουν τη χρήση αυτών των φαρµάκων µε αυτή την ένδειξη
καθώσ και τα πιθανά µειονεκτήµατα.
ΑΝΤΙΨΥΧΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Όπωσ περιγράφθηκε παραπάνω, τα αντιψυχωτικά χρησιµοποιούνται µόνα ή σε συνδυασµό µε βενζοδιαζεπίνεσ ή προµεθαζίνη ωσ ρουτίνα στη θεραπεία τησ οξείασ φάσησ τησ επιθετικότητασ. Ωστόσο, για τη θεραπεία
τησ χρόνιασ επιθετικήσ συµπεριφοράσ, όπου η καταστολή δεν είναι αποδεκτή ανεπιθύµητη ενέργεια, είναι
λίγα τα στοιχεία που υποστηρίζουν τη χρήση των αντιψυχωτικών πρώτη γενιάσ. Ωστόσο, υπάρχουν ορισµένα
δεδοµένα που υποστηρίζουν µια ειδική δράση κατά τησ
επιθετικότητασ για τουλάχιστον ορισµένα από τα αντιψυχωτικά φάρµακα δεύτερησ γενιάσ.
Σε παιδιά µε νοητική στέρηση και αυτισµό, όπωσ και

σε ενήλικεσ µε άνοια, υπάρχουν δεδοµένα που υποστηρίζουν µια ειδική δράση κατά τησ επιθετικότητασ ωσ
χωριστό χαρακτηριστικό τησ κατασταλτικήσ δράσησ τησ
ρισπεριδόνησ, τουλάχιστον όταν αυτή χορηγείται σε χαµηλέσ δόσεισ. (29) Σε µια µετανάλυση του 2006,(70) το
συµπέρασµα ήταν ότι η ρισπεριδόνη σε δόση 1 έωσ 2 mg
ηµερησίωσ οδηγεί σε σηµαντική βελτίωση τησ επιθετικότητασ στουσ ασθενείσ µε άνοια. Σε ασθενείσ µε σχιζοφρένεια, υπάρχουν ενδείξεισ ότι η ρισπεριδόνη µπορεί να µειώνει την επιθετικότητα σε µεγαλύτερο βαθµό
σε σχέση µε τα αντιψυχωτικά φάρµακα πρώτησ γενιά.(71)
Τα κύρια µειονεκτήµατα τησ ρισπεριδόνησ σχετίζονται
µε τα εξωπυραµιδικά συµπτώµατα, την ορθοστατική υπόταση και την καταστολή. Όπωσ αναφέρθηκε παραπάνω,
υπάρχουν όλο και περισσότερα στοιχεία που δείχνουν
ότι τα νέασ γενιάσ αντιψυχωτικά δεν εµφανίζουν λιγότερα εξωπυραµιδικά συµπτώµατα σε σχέση µε τα αντιψυχωτικά παλαιότερησ γενιάσ.(68) Επιπρόσθετα, η ∆ιεύθυνση Τροφίµων και Φαρµάκων των ΗΠΑ (FDA) έχει
προσθέσει µια προειδοποιητική αναγραφή για τη ρισπεριδόνη και άλλα αντιψυχωτικά φάρµακα αναφορικά µε
την αυξηµένη θνησιµότητα σε ηλικιωµένουσ µε άνοια οι
οποίοι λαµβάνουν αντιψυχωτικά, θνησιµότητα που κυρίωσ
σχετίζεται µε καρδιαγγειακά ή λοιµώδη αίτια.(29) Άλλα
αντιψυχωτικά δεύτερησ γενιάσ έχουν επίσησ µελετηθεί
για τη χρόνια επιθετικότητα στουσ ασθενείσ µε άνοια.
Στη µετανάλυση του 2006,(70) εκτόσ από τη ρισπεριδόνη, η ολανζαπίνη οδήγησε σε σηµαντική βελτίωση τησ
επιθετικότητασ στουσ ασθενείσ µε άνοια, χορηγούµενη
σε δόση 5 έωσ 10 mg την ηµέρα. Λιγότερα δεδοµένα
είναι διαθέσιµα για τα άλλα αντιψυχωτικά φάρµακα δεύτερησ γενιάσ. Μια µελέτη τησ κουετιαπίνησ διαπίστωσε
σηµαντική επιδείνωση τησ επιθετικότητασ που πιθανόν
σχετίζεται µε τη δράση τησ κουετιαπίνησ σε µουσκαρινικούσ υποδοχείσ ή στον παραγόµενο από τον εγκέφαλο νευροτρόπο παράγοντα,(72) ενώ µια µελέτη για την
αριπιπραζόλη έδειξε βελτίωση τησ επιθετικότητασ.(73)
Παρόµοια µε τα ευρήµατα στουσ ασθενείσ µε άνοια, υπάρχουν ορισµένα στοιχεία από µελέτεσ ανοιχτού τύπου και
µικρήσ κλίµακασ ωσ προσ το ότι άλλα ψυχωτικά φάρµακα δεύτερησ γενιάσ µειώνουν την επιθετικότητα σε ασθενείσ µε διαταραχή διαγωγήσ. Ωστόσο, τα συµπεράσµατα
αυτά χρειάζεται να αναπαραχθούν σε µεγαλύτερεσ και
ελεγχόµενεσ µελέτεσ.(74)
Η κλοζαπίνη είναι ένα αντιψυχωτικό δεύτερησ γενιάσ
για το οποίο υπάρχουν ορισµένα πρόσθετα στοιχεία ωσ
προσ τη µείωση τησ επιθετικότητασ ανεξάρτητα από τισ
κατασταλτικέσ δράσεισ τησ.(75) Τα περισσότερα στοιχεία υποστηρίζουν µια ειδική δράση τησ κλοζαπίνησ
κατά τησ επιθετικότητασ και προέρχονται από µελέτεσ
σε ασθενείσ µε ψύχωση.(76) Εκτόσ από τα µειονεκτήµατα των άλλων αντιψυχωτικών δεύτερησ γενιάσ, η κλοζαπίνη ενέχει επίσησ τον κίνδυνο πιθανήσ θανατηφόρασ µείωσησ των λευκών αιµοσφαιρίων, γεγονόσ που
περιορίζει τη χρήση τησ στουσ ασθενείσ που παρουσιάζουν ανθεκτικότητα σε άλλα φάρµακα.
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ΛΙΘΙΟ
Μια από τισ παλαιότερεσ κλινικέσ µελέτεσ , µε εικονικό
φάρµακο, για τη θεραπεία τησ χρόνιασ επιθετικότητασ(77)
συµπεριέλαβε 66 άρρενεσ καταδίκουσ (ηλικίασ 16-24
ετών) χωρίσ ιστορικό λήψησ θεραπείασ για ψυχιατρική
διαταραχή οι οποίοι αντιµετωπίστηκαν µε λίθιο ή εικονικό φάρµακο µε διπλά τυφλό τρόπο για έωσ 3 µήνεσ. Τα
αποτελέσµατα τησ µελέτεσ έδειξαν ότι όσοι έλαβαν λίθιο
εµφάνισαν στατιστικά σηµαντική µείωση τησ επιθετικότητασ σε σύγκριση µε όσουσ έλαβαν εικονικό φάρµακο.
Από το χρόνο εκείνησ τησ µελέτησ, αρκετέσ άλλεσ µελέτεσ έχουν εξετάσει το λίθιο ωσ θεραπεία για τη χρόνια
επιθετικότητα, διαπιστώνοντασ παρόµοια αποτελέσµατα σε ποικιλία οµάδων ασθενών, συµπεριλαµβανοµένων
αυτών µε νοητική υστέρηση και παιδιών µε διαταραχή
διαγωγήσ.(78,79) Όπωσ και µε τα αντιεπιληπτικά (που
περιγράφονται λεπτοµερώσ παρακάτω) υπάρχουν ορισµένεσ ενδείξεισ ότι το λίθιο είναι πιο δραστικό σε ασθενείσ που εµφανίζουν συναισθηµατική ή παρορµητική
επιθετικότητα, σε αντίθεση µε την προσχεδιασµένη επιθετικότητα.(80) Τα κύρια µειονεκτήµατα του λιθίου ωσ
θεραπείασ για τη χρόνια επιθετικότητα είναι οι ανεπιθύµητεσ ενέργειεσ και η ανάγκη για παρακολούθηση στο
αίµα. Το λίθιο έχει στενό θεραπευτικό παράθυρο, µε
δυναµικό σηµαντικήσ τοξικότητασ εάν τα επίπεδά του
ξεπεράσουν τα συνιστώµενα των 0,6 έωσ 1,2 mEq / L.
Ακόµη όµωσ και εάν τα επίπεδα στο αίµα διατηρούνται
εντόσ αυτού του ορίου, το λίθιο περιλαµβάνει ανεπιθύµητεσ ενέργειεσ όπωσ τρόµο, καταστολή, ναυτία και πολυουρία. Υπάρχουν ορισµένεσ ενδείξεισ ότι οι ασθενείσ µε
κρανιοεγκεφαλική κάκωση µπορεί να εµφανίζουν µεγαλύτερο κίνδυνο νευροτοξικότητασ, ιδίωσ εάν λαµβάνουν
ταυτόχρονα και αντιψυχωτικά φάρµακα.
ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ
Τα αντιεπιληπτικά είναι πιθανώσ η πιο ευρέωσ µελετηµένη κατηγορία φαρµάκων για τη θεραπεία τησ χρόνιασ
επιθετικότητασ. Μια από τισ πρώτεσ διπλά τυφλέσ και
ελεγχόµενεσ µε εικονικό φάρµακο µελέτεσ αντικαταθλιπτικών για την επιθετικότητα,(82) πραγµατοποίησε
σύγκριση τησ φαινυτοΐνησ µε εικονικό φάρµακο σε εσώκλειστουσ µε βίαιη συµπεριφορά. Στη µελέτη εκείνη, οι
ασθενείσ αντιµετωπίστηκαν µε 300mg φαινυτοΐνησ την
ηµέρα σε διαιρεµένεσ δόσεισ. Οι εσώκλειστοι ασθενείσ
µε παρορµητική επιθετικότητα εµφάνισαν στατιστικά
σηµαντική µείωση αυτήσ σε σχέση µε το εικονικό φάρµακο, αλλά δεν εµφάνισαν µεταβολή ωσ προσ την προσχεδιασµένη επιθετικότητα. Οι ασθενείσ µε γνωστό ιστορικό επιληψίασ αποκλείστηκαν από τη µελέτη, γεγονόσ
που δείχνει ότι οι δράσεισ του αντιεπιληπτικού αυτού
στην επιθετικότητα είναι ανεξάρτητη από τη δράση του
στισ επιληπτικέσ κρίσεισ. Μια δεύτερη µελέτη (83) υποστηρίζει τα προγενέστερα ευρήµατα για τη µείωση τησ
παρορµητικήσ επιθετικότητασ στουσ ασθενείσ που έλαβαν φαινυτοΐνη, ενώ µια άλλη µελέτη (84) έδειξε ότι η
δράση τησ φαινυτοΐνησ στην παρορµητική επιθετικότη-
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τα ήταν παρόµοια µε τισ δράσεισ του βαλπροϊκού. Η φαινυτοΐνη ήταν καλά ανεκτή στη δόση που χρησιµοποιήθηκε σε αυτέσ τισ µελέτεσ και που οδήγησε σε επίπεδα αίµατοσ κατά µέσο ορό χαµηλότερα από αυτά που
χρησιµοποιούνται στη θεραπεία τησ επιληψίασ.
Το βαλπροϊκό έχει επίσησ µελετηθεί για την επιθετικότητα σε αρκετέσ κλινικέσ µελέτεσ. Από µελέτη (85)
αναφέρθηκε ότι µεγάλοσ αριθµόσ παιδιών και εφήβων
µε διαταραχή συµπεριφοράσ διασπαστικού τύπου απάντησαν στο διβαλπροϊκό σε σύγκριση µε το εικονικό
φάρµακο αναφορικά µε την εκρηκτική συµπεριφορά ή
τη συναισθηµατική αστάθεια, στα πλαίσια µια µελέτησ
µικρήσ κλίµακασ. Παρόµοια αποτελέσµατα διαπιστώθηκαν σε µελέτη µικρήσ κλίµακασ που πραγµατοποίησε σύγκριση του βαλπροϊκού µε την φαινυτοΐνη και την
καρβαµαζεπίνη.(84)
Ωστόσο, µια άλλη µελέτη µικρήσ κλίµακασ σε ασθενείσ µε µονιµότερεσ αναπτυξιακέσ διαταραχέσ δεν διαπίστωσε στατιστικά σηµαντικέσ διαφορέσ µεταξύ όσων
έλαβαν βαλπροϊκό και όσων έλαβαν εικονικό φάρµακο.(86) Μια πολυκεντρική ελεγχόµενη µε εικονικό φάρµακο µελέτη του βαλπροϊκού στην παρορµητική επιθετικότητα επίσησ δεν διαπίστωσε στατιστικά σηµαντική
µείωση συνολικά στουσ ασθενείσ, αλλά υπήρξε µια στατιστικά σηµαντική απάντηση στην υποοµάδα των ασθενών µε διαταραχέσ προσωπικότητασ τησ οµάδασ Β.(87)
Με βάση τισ µέχρι σήµερα µελέτεσ, µια πρόσφατη ανάλυση τησ βάσησ δεδοµένων Cochrane συµπεραίνει ότι
αν και υπάρχουν στοιχεία που υποστηρίζουν τη χρήση
του διβαλπροϊκού ή του βαλπροϊκού στην επιθετικότητα, απαιτείται περαιτέρω έρευνα.(88) Μελέτεσ άλλων
αντιεπιληπτικών έχουν επίσησ αναφέρει µεικτά αποτελέσµατα ωσ προσ τη θεραπεία τησ επιθετικότητασ. Σε
µια µελέτη (89) ασθενών µε διαταραχή αγωγήσ δε διαπιστώθηκε διαφορά απάντησησ µεταξύ καρβαµαζεπίνησ και εικονικό φαρµάκου, ενώ µια µικρήσ κλίµακασ
µελέτη που συνέκρινε την καρβαµαζεπίνη µε το βαλπροϊκό και την φαινυτοΐνη διαπίστωσε ότι η πρώτη µειώνει την παρορµητική επιθετικότητα, αν και η έναρξη
δράσησ τησ ήταν βραδύτερη σε σχέση µε αυτή των άλλων
2 φαρµάκων. (84) Παροµοίωσ, µια µελέτη µικρή κλίµακασ σε ασθενείσ µε µεθοριακή διαταραχή προσωπικότητασ έδειξε µείωση τησ διαταραχήσ ρύθµισησ του ελέγχουσ τησ συµπεριφοράσ σε ασθενείσ που έλαβαν
καρβαµαζεπίνη, σε σχέση µε τουσ ασθενείσ που έλαβαν
εικονικό φάρµακο.(90) Αν και η έρευνα είναι λιγότερο
εκτεταµένη, έχουν αναφερθεί νεότερα αντιεπιληπτικά
που µειώνουν την επιθετικότητα σε οξεία φάση, σύµφωνα µε πειραµατικά µοντέλα, αλλά και µε ελεγχόµενεσ µελέτεσ. Σε πειραµατικό µοντέλο τησ ανθρώπινησ
παρορµητικήσ επιθετικότητασ, η επιθετική συµπεριφορά µειώθηκε µετά από χορήγηση κατά την οξεία φάση
γκαµπαπεντίνησ,(91) τιαγκαµπίνησ,(92) ή τοπιραµάτησ.(93)
Σε µια κλινική µελέτη, η τοπιραµάτη µείωσε την επιθετικότητα όπωσ αυτή µετρήθηκε µε το ειδικό ερωτηµατολόγιο έκφρασησ θυµού του Stait [Stait Trait Anger
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Expression Inventory] σε ασθενείσ µε µεθοριακή διαταραχή προσωπικότητασ.(94) Παροµοίωσ, η οξυκαρβαµαζεπίνη έχει αναφερθεί ότι είναι πιο δραστική στη µείωση τησ παρορµητικήσ επιθετικότητασ, σύµφωνα µε µια
µελέτη εξωτερικών ασθενών.(95) Μερικέσ ελεγχόµενεσ
µελέτεσ έχουν αναφέρει αρνητικά αποτελέσµατα. Μια
µελέτη συµπέρανε ότι η λεβετιρασετάµη δεν παρουσιάζει καµία διαφορά ωσ προσ το εικονικό φάρµακο στην
αντιµετώπιση τησ παρορµητικήσ επιθετικότητασ.(96)
ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΗΣ
Οι εκλεκτικοί αναστολείσ επαναπρόσληψησ σεροτονίνησ
(SSRI) χρησιµοποιούνται ευρέωσ στην κλινική πράξη για
τη θεραπεία τησ επιθετικότητασ, αλλά είναι ελάχιστεσ οι
ελεγχόµενεσ µελέτεσ που έχουν δηµοσιευθεί σχετικά µε
τη δραστικότητα τουσ. Η φλουοξετίνη είναι η πιο ευρέωσ
µελετηµένη ουσία τησ κατηγορίασ για την επιθετικότητα.
∆ύο µελέτεσ ανέφεραν µείωση του θυµού και τησ λεκτικήσ επιθετικότητασ (98) σε ασθενείσ µε διαταραχέσ προσωπικότητασ. Μια άλλη µελέτη για τη φλουβοξαµίνη έδειξε µείωση των µεταβολών διάθεσησ στουσ ασθενείσ µε
µεθοριακή διαταραχή προσωπικότητασ σε σύγκριση µε το
εικονικό φάρµακο αλλά χωρίσ σηµαντική διαφορά ωσ προσ
τη βαθµολογία επιθετικότητασ.(99) Μια πιο πρόσφατη µελέτη ανέφερε ότι η σιταλοπράµη οδηγεί σε σηµαντική µείωση του θυµού και του συναισθήµατοσ εχθρότητασ στουσ
ασθενείσ µε υψηλή βαθµολογία σε αυτόν τον τοµέα οι οποίοι κατά τα άλλα ήταν υγιείσ.(100) Η ίδια µελέτη ανέφερε
µείωση τησ επιθετικότητασ αλλά αυτό παρατηρήθηκε µόνο
στισ γυναίκεσ. Υπάρχουν επίσησ ορισµένα δεδοµένα για
τισ δράσεισ των SSRI στην επιθετικότητα στουσ ασθενείσ
µε άνοια. Μια µελέτη σύγκρισησ τησ σιταλοπράµησ µε τη
ρισπεριδόνη έδειξε ότι αµφότερεσ οι θεραπείεσ µειώνουν
τα συµπτώµατα διέγερσησ καθώσ και τα ψυχωτικά συµπτώµατα, αλλά η σιταλοπράµη συσχετίστηκε µε λιγότερεσ ανεπιθύµητεσ ενέργειεσ. (101) Μια άλλη µελέτη για τη σιταλοπράµη, την περφεναζίνη και το εικονικό φάρµακο σε
ασθενείσ µε άνοια έδειξε ότι µόνο η σιταλοπράµη σχετίστηκε µε βελτίωση τησ διεγερτικήσ επιθετικότητασ.(102)
β-ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΣ
Αν και είναι ελάχιστεσ οι ελεγχόµενεσ µελέτεσ για τουσ βαδρενεργικούσ αποκλειστέσ, τα φάρµακα αυτά έχουν µελετηθεί εκτεταµένα σε ασθενείσ µε ιστορικό τραυµατικήσ
εγκεφαλικήσ βλάβησ. Μια πρόσφατη µετανάλυση τησ οµάδασ Cochrane αναζήτησε τυχαιοποιηµένεσ κλινικέσ µελέτεσ για την επιθετικότητα και τη διέγερση µετά από κρανιοεγκεφαλική κάκωση και συµπεραίνει ότι τα καλύτερα
κριτήρια αποτελεσµατικότητασ για την αντιµετώπιση αυτών
υπάρχουν για τουσ β-αποκλειστέσ.(103) Ωστόσο, δεν σηµειώθηκαν ορισµένα πιθανά σκοτεινά σηµεία, στα οποία περιλαµβάνεται το ότι οι µελέτεσ των β-αποκλειστών για την
επιθετικότητα στουσ ασθενείσ µε κρανιοεγκεφαλική κάκωση ήταν µικρήσ κλίµακασ, χρησιµοποίησαν µεγαλύτερεσ
δόσεισ και δεν αξιολόγησαν τη συνολική έκβαση ούτε τη

µακροχρόνια παρακολούθηση. Οι δύο β-αποκλειστέσ που
έχουν µελετηθεί σε ελεγχόµενεσ δοκιµέσ είναι η προπρανολόλη (104) και η πινδολόλη,(105) µε καµία από τισ δύο
µέχρι σήµερα να έχει αποδειχθεί ανώτερη.
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