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ΣΚΟΠΟΣ
Η διεξαγωγή συστηµατικήσ ανασκόπησησ και µετα-ανάλυσησ µελετών παρατήρησησ,
δοκιµασιών ελέγχου και µη δηµοσιευµένων δεδοµένων για τη διερεύνηση του συσχετισµού µεταξύ κατάθλιψησ και αντίστασησ στην ινσουλίνη (Insulin Resistance - IR),
καθώσ η κατάθλιψη έχει βρεθεί ότι σχετίζεται µε την έναρξη διαβήτη τύπου 2.
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Πραγµατοποιήθηκε ηλεκτρονική αναζήτηση στισ βάσεισ δεδοµένων Medline, EMBASE
και PsycINFO για µελέτεσ που δηµοσιεύτηκαν µέχρι το Σεπτέµβριο του 2011. ∆ύο ανεξάρτητοι αναθεωρητέσ αξιολόγησαν την επιλεξιµότητα τησ κάθε αναφοράσ βάσει προκαθορισµένων κριτηρίων συµµετοχήσ (σχεδιασµόσ µελέτησ και µέτρηση κατάθλιψησ
και αντίστασησ στην ινσουλίνη, εξαιρώντασ τα παλιά περιστατικά διαβήτη). Τα ατοµικά
µεγέθη αποτελέσµατοσ ήταν τυποποιηµένα και διεξήχθη µετα-ανάλυση για τον υπολογισµό του συνολικού µεγέθουσ αποτελέσµατοσ χρησιµοποιώντασ τυχαία αποτελέσµατα. ∆ιεξήχθησαν αναλύσεισ και µετα-παλινδρόµηση σε υπο-οµάδεσ για τη διερεύνηση
των οποίων πηγών ετερογένειασ µεταξύ των µελετών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Από τισ 967 περιλήψεισ που ανασκοπήθηκαν, 21 µελέτεσ πληρούσαν τα κριτήρια συµµετοχήσ, από τισ οποίεσ οι 18 είχαν τα κατάλληλα δεδοµένα για τη µετα-ανάλυση (n =
25.847). Το συνολικό µέγεθοσ αποτελέσµατοσ (95% CI) ήταν 0,19 (0,11-0,27) µε σηµαντική ετερογένεια (Ι2 = 82,2%) χρησιµοποιώντασ το µοντέλο τυχαίων αποτελεσµάτων.
Η ετερογένεια µεταξύ των µελετών δεν ερµηνεύτηκε από την ηλικία ή το φύλο, αλλά
µπορεί να εξηγηθεί, εν µέρει, από τισ µεθόδουσ αξιολόγησησ τησ κατάθλιψησ και τησ
αντίστασησ στην ινσουλίνη.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Παρατηρήθηκε ένασ µικρόσ, αλλά σηµαντικόσ συγχρονικόσ συσχετισµόσ µεταξύ κατάθλιψησ και αντίστασησ στην ινσουλίνη, παρά την ετερογένεια µεταξύ των µελετών. Οι
µηχανισµοί παθοφυσιολογίασ και η κατεύθυνση αυτού του συσχετισµού χρήζουν περαιτέρω διερεύνησησ χρησιµοποιώντασ µια τελολογικά σχεδιασµένη προοπτική µελέτη ή
µια µελέτη παρέµβασησ σε δείγµατα µε υψηλό κίνδυνο για διαβήτη.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
κατάθλιψη είναι τουλάχιστον δύο φορέσ πιο συχνή
στα άτοµα µε διαβήτη συγκριτικά µε το γενικό
πληθυσµό (1) και σχετίζεται µε ανεπιθύµητεσ
ενέργειεσ στα αποτελέσµατα του διαβήτη, συµπεριλαµβανοµένων του ελλιπούσ γλυκαιµικού ελέγχου (2), των
επιπλοκών (3) και των υψηλότερων ποσοστών θνησιµότητασ (4,5). Η κατάθλιψη φαίνεται να είναι παρούσα ακόµα και στο στάδιο του προδιαβήτη στο συνεχέσ του διαβήτη τύπου 2 (type 2 diabetes mellitus- Τ2DM) µε το
σύνολο των δεδοµένων να υποδεικνύει ότι η κατάθλιψη
στο µη διαβητικό πληθυσµό σχετίζεται ανεξάρτητα µε
έναν κατά 37-60% αυξηµένο προοπτικό κίνδυνο ανάπτυξησ Τ2DM (6).
Η αντίσταση στην ινσουλίνη (IR) είναι ένα στάδιο του
προδιαβήτη. Έχουν λάβει χώρα διάφορεσ µελέτεσ που
εξετάζουν το συσχετισµό µεταξύ κατάθλιψησ και αντίστασησ στην ινσουλίνη. Αυτέσ οι µελέτεσ έχουν φέρει
αµφιλεγόµενα αποτελέσµατα. Στόχοσ τησ παρούσασ ανασκόπησησ είναι να διεξαχθεί µια συστηµατική σύνθεση
και µετα-ανάλυση των στοιχείων που αποδεικνύουν το
συσχετισµό µεταξύ κατάθλιψησ και αντίστασησ στην
ινσουλίνη. Ένασ θετικόσ συσχετισµόσ θα αύξανε την πιθανότητα ενόσ βιολογικού συνδέσµου µεταξύ κατάθλιψησ
και διαβήτη και θα πρότεινε έναν εν δυνάµει τροποποιήσιµο στόχο για την πρόληψη του διαβήτη τύπου 2.

H

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Η συστηµατική ανασκόπηση και µετα-ανάλυση διεξήχθη σύµφωνα µε τισ οδηγίεσ για Συστηµατικέσ Ανασκοπήσεισ και Μετα-Αναλύσεισ PRISMA (7).
Πηγέσ δεδοµένων και επιλογή µελετών
Πραγµατοποιήθηκε αναζήτηση στισ ακόλουθεσ ηλεκτρονικέσ βάσεισ δεδοµένων – MEDLINE (1948 έωσ
Σεπτέµβριοσ 2011), EMBASE (1947 έωσ Σεπτέµβριοσ
2011) και PsycINFO (1806 έωσ Σεπτέµβριοσ 2011) – για
την αναγνώριση σχετικών µελετών. Τα στοιχεία αναζήτησησ βασίστηκαν στην καθιερωµένη ορολογία χρησιµοποιώντασ ορισµούσ από τη βάση Cochrane όπου ήταν
δυνατό και ήταν οι εξήσ: “διαβήτησ”, “κατάθλιψη”, “αντίσταση στην ινσουλίνη” και “ευαισθησία στην ινσουλίνη”. Ανασκοπήθηκαν οι τίτλοι και/ή οι περιλήψεισ για
τον αποκλεισµό των εµφανώσ άσχετων µελετών. Λήφθηκαν κατόπιν τα πλήρη κείµενα των εναποµεινάντων µελετών και διαβάστηκαν πλήρωσ από δύο ανεξάρτητουσ
µελετητέσ (C.K. και N.S.) για να καθοριστεί αν οι έρευνεσ πληρούσαν τα κριτήρια συµµετοχήσ. Οι διαφωνίεσ
επιλύθηκαν από τρίτο µελετητή (Κ.Ι.), ο οποίοσ ανεξάρτητα εξέτασε τισ µελέτεσ. Ελέγχθηκαν επίσησ οι λίστεσ
τησ βιβλιογραφίασ των µελετών που εξέταζαν το εν λόγω
ζήτηµα για επιπλέον δηµοσιεύσεισ, ενώ έγινε επικοινωνία µε τουσ αντίστοιχουσ συγγραφείσ για επιπλέον
πληροφορίεσ αναφορικά µε τισ δηµοσιευµένεσ και µη
µελέτεσ.
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Κριτήρια συµµετοχήσ στην ανασκόπηση
Οι περιλήψεισ θεωρήθηκαν επιλέξιµεσ για την πλήρη
εξαγωγή δεδοµένων, αν η µελέτη πληρούσε όλα τα ακόλουθα κριτήρια: α) αναφερόταν συσχετισµόσ µεταξύ
κατάθλιψησ και αντίστασησ στην ινσουλίνη (συµπεριλαµβανοµένου του αντίστροφου, τησ χαµηλήσ ευαισθησίασ στην ινσουλίνη), β) το δείγµα αποτελούνταν ενήλικουσ (≥ 18 ετών) και γ) ο σχεδιασµόσ αφορούσε συγχρονική,
παρατήρησησ ή τυχαιοποιηµένη ελεγχόµενη µελέτη.
Τέλοσ, δεν συµπεριλήφθηκαν οι µελέτεσ που απέκλειαν ασθενείσ µε κατάθλιψη στην αναφορά ή αποτελούνταν µόνο από ασθενείσ µε διαβήτη (ή όπου δεν ήταν
δυνατό να διακριθούν οι διαβητικοί από τουσ µη διαβητικούσ συµµετέχοντεσ).
Εξαγωγή δεδοµένων
Χρησιµοποιώντασ ένα τυποποιηµένο δελτίο εξαγωγήσ
δεδοµένων, από τισ µελέτεσ εξήχθησαν και καταγράφηκαν οι ακόλουθεσ πληροφορίεσ (εφόσον ήταν διαθέσιµεσ): συγγραφείσ, έτοσ δηµοσίευσησ, χώρα προέλευσησ,
σχεδιασµόσ µελέτησ, συνολικό µέγεθοσ δείγµατοσ µη
διαβητικών συµµετεχόντων, ηλικία, φύλο, µέθοδοι αξιολόγησησ αντίστασησ στην ινσουλίνη, µέθοδοι αξιολόγησησ κατάθλιψησ και είδοσ συγχυτικών παραγόντων. Πραγµατοποιήθηκε επικοινωνία µε τουσ συγγραφείσ ώστε να
επιβεβαιωθεί αν τα παλιά περιστατικά διαβήτη αποκλείονταν στην αναφορά. Έγινε, επίσησ, προσπάθεια να βρεθούν τα ελλιπή ή χαµένα δεδοµένα στισ δηµοσιευµένεσ
έρευνεσ µέσω e-mail σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεισ.
Εάν παρουσιάζονταν πολλαπλέσ εκτιµήσεισ κινδύνου σε
ένα έγγραφο, επιλεγόταν η µη προσαρµοσµένη εκτίµηση για τη βασική µετα-ανάλυση, καθώσ ορισµένεσ µελέτεσ είχαν προσαρµογή για κύριουσ συγχυτικούσ παράγοντεσ, όπωσ οικογενειακό ιστορικό και παχυσαρκία,
ενώ άλλεσ όχι, καθιστώντασ αµφιλεγόµενη την άµεση
σύγκριση εκτιµήσεων. Η αναφορά µη προσαρµοσµένων
εκτιµήσεων επίσησ µειώνει τα σφάλµατα επιλεκτικήσ
αναφοράσ προσαρµοσµένων εκτιµήσεων σε κύριεσ µελέτεσ και τη δυνατότητα υπερ-προσαρµογήσ µε πολλαπλούσ
συγχυτικούσ παράγοντεσ, το οποίο µπορεί να αποτελεί
αιτιολογική συνάφεια για τα αποτελέσµατα τησ κατάθλιψησ στην αντίσταση στην ινσουλίνη, όπωσ η παχυσαρκία
(8). Οι µελέτεσ που ήταν γραµµένεσ σε γλώσσα άλλη τησ
αγγλικήσ µεταφράστηκαν από επαγγελµατίεσ τησ ψυχικήσ υγείασ που µιλούσαν άπταιστα τη γλώσσα αυτή.
Αξιολόγηση ποιότητασ
∆εν υφίσταται οµόφωνη συναίνεση για το ποια είναι η
καλύτερη τυποποιηµένη µέθοδοσ αξιολόγησησ τησ ποιότητασ των µελετών παρακολούθησησ και χρησιµοποιήθηκαν οι οδηγίεσ PRISMA για τυχαιοποιηµένεσ ελεγχόµενεσ µελέτεσ (7) και MOOSE για µετα-αναλύσεισ
µελετών παρατήρησησ στην επιδηµιολογία (9) για να
εξεταστεί η ποιότητα των µελετών. Αυτό περιλαµβάνει
την επάρκεια του σχεδιασµού τησ µελέτησ (προοπτική
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συγχρονική, παρατήρησησ και τυχαιοποιηµένη ελεγχόµενη µελέτη µε επαρκή οµάδα ελέγχου), τη στρατολόγηση του δείγµατοσ, την επικύρωση τησ κατάθλιψησ και
τησ αντίστασησ στην ινσουλίνη, όπωσ επίσησ τον έλεγχο για συγχυτικούσ παράγοντεσ, όπωσ η ηλικία, το φύλο,
η κοινωνικοοικονοµική κατάσταση και ο δείκτησ µάζασ
σώµατοσ (∆ΜΣ). Η ποιότητα των µελετών δεν συνοψίστηκε µε κάποια βαθµολογία, καθώσ η προσέγγιση αυτή
έχει κριθεί ότι δίνει ίδια αξία σε διαφορετικέσ πλευρέσ
τησ µεθοδολογίασ (10), αλλά έγινε επίσηµη αξιολόγηση του κινδύνου σφαλµάτων και τησ ισχύσ των αποδεικτικών στοιχείων σύµφωνα µε τισ οδηγίεσ τησ Υπηρεσίασ Ερευνών και Ποιότητασ στην Υγεία (AHRQ) (11).
Μια µελέτη θεωρούνταν υψηλήσ ποιότητασ όταν ο σχεδιασµόσ τησ ήταν προοπτικόσ, χρησιµοποιούνταν η µέθοδοσ τησ διαδοχικήσ ή τυχαίασ δειγµατοληψίασ, η επιβεβαίωση τησ κατάθλιψησ γινόταν µέσω δοµηµένησ
διαγνωστικήσ συνέντευξησ βάσει ICD (12) ή DSM (13)
και λαµβάνονταν υπόψη οι συγχυτικοί παράγοντεσ διαβήτη και κατάθλιψησ (ηλικία, φύλο, εθνικότητα, ∆ΜΣ/περιφέρεια µέσησ, κοινωνικοοικονοµική κατάσταση, σωµατική δραστηριότητα).
Σύνθεση και ανάλυση δεδοµένων
Οι µετα-αναλύσεισ πραγµατοποιήθηκαν µε το λογισµικό Stata 10.1 και 11.1 (14,15) µε οδηγίεσ χρήστη για
µετα-αναλύσεισ: metan, metainf, metabias, metarim
και metareg (16). Χρησιµοποιήθηκε η προσέγγιση Cohen
d για τον υπολογισµό του κύριου µεγέθουσ αποτελέσµατοσ, καθώσ επιτρέπει στα δεδοµένα από διαφορετικέσ
πλατφόρµεσ να συνδυάζονται χωρίσ τη χρήση κανονικοποίησησ και µπορούν να µετατραπούν από διαφορετικά µεγέθη αποτελέσµατοσ. Υπολογίστηκε από την πλειονότητα των συνόλων δεδοµένων µε τη µέση διαφορά
στην αντίσταση στην ινσουλίνη µεταξύ των οµάδων µε
και χωρίσ κατάθλιψη προσ το συνολικό SD. Το SE τησ
τυποποιηµένησ εκτίµησησ αποτελέσµατοσ κάθε µελέτησ υπολογίστηκε από το εκτιµώµενο αποτέλεσµα και
το µέγεθοσ τησ οµάδασ τησ µελέτησ σύµφωνα µε τον
τύπο των Cooper and Hedges (17). Αν αντ’ αυτού αναφερόταν ο συντελεστή συσχέτισησ Pearson (rp), µετατρεπόταν σε Cohen d µε τον τύπο µετατροπήσ του Cohen
(1988): d = Ο 4r2/ (1-r2). Η διακύµανση υπολογίστηκε
µε τον τύπο Vd = 4Vr /(1-r2)3 όπου Vr είναι η διακύµανση του rp. Η ίδια µετατροπή εφαρµόστηκε στουσ συντελεστέσ συσχέτισησ Spearman (rs) εφόσον το rp είναι
ίσο µε το rs χρησιµοποιώντασ δεδοµένα βαθµού ή είναι
ελαφρώσ µικρότερα αν τα δεδοµένα κατανέµονται διωνυµικά (18). Σε µια µελέτη (19), χρησιµοποιήθηκε η στατιστική z τησ δοκιµασίασ U κατά Mann-Whitney για τη
µετατροπή z σε r χρησιµοποιώντασ την µετατροπή Fischer
r = z/ Οn (20) και ύστερα µετατρέποντασ το r σε Cohen
d χρησιµοποιώντασ τον πιο πάνω τύπο. Τα αποτελέσµατα που αναφέρονταν σε λόγουσ πιθανοτήτων µετατράπηκαν σε Cohen d χρησιµοποιώντασ τη µέθοδο που

συστήνουν οι Borenstein et al. (21), d = 1n(OR) X Ο3/π.
Η σχετική διακύµανση του d µπορεί τότε να είναι V(d) =
V1n(OR) X Ο3/π2 και SEΟV(d).
Τα µεγέθη αποτελέσµατοσ και τα SE των µελετών
συγκεντρώθηκαν χρησιµοποιώντασ µοντέλα τυχαίων
αποτελεσµάτων. Επιλέχθηκαν τα µοντέλα τυχαίων αποτελεσµάτων µετα-ανάλυσησ καθώσ αναµένεται ετερογένεια δεδοµένων των διαφορών στουσ πληθυσµούσ των
µελετών και στισ διαδικασίεσ. Η υπόθεση τησ οµοιογένειασ των πραγµατικών µεγεθών των αποτελεσµάτων
αξιολογήθηκε µε δοκιµασία Cochrane Q (22) και ο βαθµόσ ασυνέπειασ στισ µελέτεσ υπολογίστηκε µε το δείκτη Ι2 (23). Το Ι2 περιγράφει το ποσοστό τησ συνολικήσ
διακύµανσησ στισ µελέτεσ που οφείλεται στην ετερογένεια και όχι στο σφάλµα δείγµατοσ και ποικίλει από
0% (καµία ασυνέπεια) έωσ 100% (υψηλή ασυνέπεια) µε
τισ τιµέσ του 25, 50 και 75% να υποδεικνύουν τη χαµηλή, τη µέτρια και την υψηλή ετερογένεια (23). ∆ιεξήχθη
ύστερα a priori ανάλυση µετα-παλινδρόµησησ για να
αξιολογηθεί αν τα συµπεράσµατα ήταν ευαίσθητα στο
περιορισµό µελετών σε υπο-οµάδεσ που µπορεί να τροποποιούσαν το µέγεθοσ αποτελέσµατοσ: α) µέση ηλικία, β) φύλο, γ) µέθοδοσ αξιολόγησησ κατάθλιψησ, δ)
µέθοδοσ αξιολόγησησ αντίστασησ στην ινσουλίνη. Χρησιµοποιήθηκαν µοντέλα τυχαίου αποτελέσµατοσ για να
επιτραπεί η υπολειπόµενη ετερογένεια µεταξύ των ποσοστών τριβήσ, το οποίο δεν µοντελοποιήθηκε από τισ επεξηγηµατικέσ µεταβλητέσ (24). ∆ιεξήχθη επίσησ µια δευτερογενήσ ανάλυση των προσαρµοσµένων και αντίστοιχα
µη προσαρµοσµένων δεδοµένων όταν ήταν δυνατόν χρησιµοποιώντασ τα µοντέλα τυχαίου αποτελέσµατοσ.
Έλαβαν χώρα αναλύσεισ ευαισθησίασ για να υπολογιστεί η σχετική επίδραση τησ κάθε µελέτησ στο συνολικό µέγεθοσ αποτελέσµατοσ χρησιµοποιώντασ τη λειτουργία metainf του λογισµικού STATA (16). Η παρουσία
σφαλµάτων δηµοσίευσησ για την υπόθεση ενόσ συσχετισµού µεταξύ κατάθλιψησ και αντίστασησ στην ινσουλίνη αξιολογήθηκε ανεπίσηµα από οπτική εξέταση των
διαγραµµάτων χοάνησ (25) και επιβεβαιώθηκε µε την
προσαρµοσµένη συσχέτιση βαθµού Begg (26), όπωσ
εφαρµόστηκε στο metabias. Η µη παραµετρική µέθοδοσ «trim and fill» χρησιµοποιήθηκε για την εκτίµηση
του αριθµού των υποθετικών µελετών που έλλειπαν λόγω
πιθανών σφαλµάτων δηµοσίευσησ και εφαρµόστηκε στο
metrim του προγράµµατοσ STATA (16). Πρόκειται για
ανάλυση ευαισθησίασ εφόσον βασίζεται σε ισχυρή συµµετρική υπόθεση µπορεί να επηρεαστεί από την παρουσία ισχυρήσ ετερογένειασ µεταξύ των οµάδων (27).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Επιλογή µελετών
Το διάγραµµα ροήσ παρουσιάζεται στο Σχήµα 1. Η αναζήτηση στη βιβλιογραφία απέδωσε 962 µελέτεσ. Μετά
από ανασκόπηση του τίτλου και τησ περίληψήσ τουσ, 38
εξ αυτών πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγήσ και λήφθη-
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Αναζήτηση σε βάση δεδοµένων (n=962)
-Medline (n=439)
-Embase (n=523)
-PsycINFO (n=0)

Αποτελέσµατα έρευνασ συνδυασµένα
που αφαιρέθηκαν µετά από αναπαραγωγή
(n=771)

Αναπαραγωγή (n=191)
-στη Medline (n=6)
-στην Embase (n=6)
-µεταξύ τησ Medline και τησ Embase
(n=176)
Αποκλεισµόσ (n=733)
-βάσει τίτλου (n=625)
- βάσει σύνοψησ (n=108)

Μελέτη και αξιολόγηση πλήρουσ κειµένου
Μελετών σύµφωνα µε κριτήρια συµµετοχήσ
(n=38)

Αποκλεισµόσ (n=21)
-ακατάλληλοσ σχεδιασµόσ µελέτησ (n=1)
-ακατάλληλοσ πληθυσµόσ δείγµατοσ (n=4)
-όχι/ακατάλληλη οµάδα ελέγχου (n=5)
-όχι µέτρηση κατάθλιψησ (n=1)
-όχι/ακατάλληλη µέτρηση αντίστασησ στην
ινσουλίνη (n=10)

Μελέτεσ που συµπεριλήφθηκαν από
αναζήτηση σε βάση δεδοµένων (n=17)
Μη ηλεκτρονική αναζήτηση µέσω βιβλιογραφίασ συµπεριλαµβανοµένων µελετών (n=5)
Αποκλεισµόσ (n=1)
-όχι µέτρηση αντίστασησ στην ινσουλίνη
Μελέτεσ που συµπεριλήφθηκαν στην ανασκόπηση (n=21)

Σχήµα 1 ∆ιάγραµµα ροήσ συστηµατικήσ ανασκόπησησ.

καν για ανασκόπηση του πλήρουσ κειµένου. Από αυτέσ,
οι 21 µελέτεσ αποκλείστηκαν από τη συστηµατική έρευνα, καθώσ πλέον δεν πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγήσ. Η έρευνα για επιπλέον µελέτεσ στη βιβλιογραφία
των άρθρων που περιλήφθηκαν έφερε ακόµα πέντε
µελέτεσ, από τισ οποίεσ οι τέσσερισ πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγήσ. Συνολικά 21 µελέτεσ συµπεριλήφθηκαν στη συστηµατική ανασκόπηση και τα δεδοµένα που
λήφθηκαν συνοψίζονται στον Πίνακα 1.
Τρεισ µελέτεσ αποκλείστηκαν από τη µετα-ανάλυση.
Η µία µελέτη δηµοσιεύτηκε ωσ σύνοψη (28) και δεν
περιλάµβανε πληροφορίεσ για τη µέθοδο δειγµατοληψίασ, τα κλινικά χαρακτηριστικά αναφοράσ του πληθυσµού δείγµατοσ και το µέτρο τησ κατάθλιψησ. Τα δεδοµένα από δύο µεγάλεσ µελέτεσ κοόρτησ παρουσιάζονταν
σε τεταρτηµόρια (29,30) και τα πρωτογενή δεδοµένα δεν
ήταν διαθέσιµα για να δηµιουργήσουν ένα τυποποιηµέ-

[36]

νο µέγεθοσ δείγµατοσ. Αυτό είχε ωσ αποτέλεσµα 18
µελέτεσ να συµπεριληφθούν στη µετα-ανάλυση.
Μετά από περαιτέρω εξέταση, µία µελέτη διαπιστώθηκε ότι αποτελούνταν από δύο ξεχωριστέσ µελέτεσ που
χρησιµοποιούσαν δύο διαφορετικούσ πληθυσµούσ (31),
οι οποίεσ, ωσ εκ τούτου, χωρίστηκαν σε διαφορετικά
σύνολα δεδοµένων. Το δείγµα για έξι µελέτεσ χωρίστηκε σε κανονική/διαταραγµένη ανοχή στη γλυκόζη (32,33)
και άνδρεσ/γυναίκεσ (19,34-36), αποφέροντασ επιπλέον έξι σύνολα δεδοµένων. Ο ολικόσ αριθµόσ των συνόλων δεδοµένων στισ µετα-αναλύσεισ έφτασε τα 25.
Ποιοτική σύνοψη
Από τα 25 σύνολα δεδοµένων που περιλαµβάνονται στη
µετα-ανάλυση, το ένα προερχόταν από µια προοπτική
διαχρονική µελέτη κοόρτησ (37), τα έξι ήταν από µελέτεσ ασθενών-µαρτύρων (31,38-41) και τα 18 ήταν συγ-
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χρονικέσ µελέτεσ (19,32-36,42-47). Τέσσερα σύνολα
δεδοµένων βασίστηκαν σε κλινικέσ διαγνώσεισ χρησιµοποιώντασ DSM-IV, έξι χρησιµοποίησαν ηµιδοµηµένεσ διαγνωστικέσ συνεντεύξεισ και 15 χρησιµοποίησαν
κλίµακεσ αυτοαναφοράσ για την κατάθλιψη. Η αντίσταση στην ινσουλίνη αναφερόταν σε 18 σύνολα δεδοµένων ενώ σε 7 σύνολα δεδοµένων µετρήθηκε η ευαισθησία στην ινσουλίνη. Τα περιγραφικά δεδοµένα από τα
σύνολα δεδοµένων συνοψίζονται στον Πίνακα 1.

(45,46) και τα πρωτογενή δεδοµένα δεν ήταν διαθέσιµα
για να δηµιουργήσουν ένα τυποποιηµένο µέγεθοσ αποτελέσµατοσ. Αυτό είχε ωσ αποτέλεσµα να συµπεριληφθούν 14 σύνολα δεδοµένων στη δευτερογενή µετα-ανάλυση τυχαίων αποτελεσµάτων. Η εκτίµηση των µέσων
τυποποιηµένων µεγεθών αποτελέσµατοσ ήταν 0,11 (0,040,17) για τα µη προσαρµοσµένα σύνολα δεδοµένων (n =
22.545) και 0,02 (-0,02 έωσ 0,07) για τα προσαρµοσµένα σύνολα δεδοµένων (n = 21.826) (Σχήµα 3).

Μετα-ανάλυση
Συνολικά 25 σύνολα δεδοµένων (n = 25.847) παρείχαν
µη προσαρµοσµένα δεδοµένα για το συσχετισµό µεταξύ κατάθλιψησ και αντίστασησ στην ινσουλίνη σε ενήλικεσ χωρίσ διαβήτη. Μια µετα-ανάλυση τυχαίων αποτελεσµάτων αποκάλυψε µια µικρή εκτίµηση των µέσων
τυποποιηµένων µεγεθών αποτελέσµατοσ (d = 0,19 [95%
CI: 0,11-0,27]) (Σχήµα 2), µε τα µεγέθη να ποικίλουν
από d = -0,56 έωσ d = 1,37. Η ετερογένεια µεταξύ των
µελετών ήταν στατιστικά σηµαντική (Q (24) = 134,83, Ρ
< 0,0001) και µεγάλη (Ι2 = 82,2%).

Ανάλυση ευαισθησίασ και συστηµατικά σφάλµατα δηµοσίευσησ. Η ισχύσ τησ εκτίµησησ εξετάστηκε από την επακόλουθη αφαίρεση κάθε µελέτησ και αναλύοντασ ξανά
τα υπολειπόµενα σύνολα δεδοµένων. Τα εκτιµώµενα µεγέθη αποτελέσµατοσ ποίκιλαν από d = 0,14 έωσ d = 0,21,
µε όλα τα µεγέθη αποτελέσµατοσ να είναι σηµαντικά διαφορετικά από το 0, υποδεικνύοντασ ότι το σηµαντικό µέγεθοσ αποτελέσµατοσ δεν καθορίζεται από µια µόνο µελέτη. Η ανάλυση ευαισθησίασ για τη δευτερογενή ανάλυση
επίσησ αποκάλυψε ότι καµία µελέτη δεν είχε επαρκή επίδραση στο µέγεθοσ αποτελέσµατοσ για τα προσαρµοσµένα και µη προσαρµοσµένα σύνολα δεδοµένων.
Υπήρχαν στοιχεία που έδειχναν την ύπαρξη συστηµατικών σφαλµάτων δηµοσίευσησ σχετικά µε µελέτεσ για
την κατάθλιψη και την αντίσταση στην ινσουλίνη από
οπτική εξέταση των διαγραµµάτων χοάνησ και του συντελεστή Begg (z = 2,22, Ρ = 0,027). Η µέθοδοσ ευαισθησίασ trim and fill παρήγαγε εκτιµήσεισ από εννέα υποθετικά αρνητικέσ µη δηµοσιευµένεσ µελέτεσ. Τα
«συστηµατικά σφάλµατα δηµοσίευσησ» διόρθωσαν το
µέγεθοσ αποτελέσµατοσ που µειώθηκε στο 0,07 (-0,02
σε 0,16) και αυτό δεν ήταν σηµαντικό (Ρ = 0,117).

Ανάλυση υπο-οµάδων και µετα-παλινδρόµηση. ∆ιεξήχθη µια σειρά από αναλύσεισ και µετα-παλινδρόµηση υπο-οµάδων τυχαίου αποτελέσµατοσ για να εξεταστεί αν ο συσχετισµόσ µεταξύ κατάθλιψησ και αντίστασησ
στην ινσουλίνη ποίκιλε στισ δηµογραφικέσ οµάδεσ και
στισ µεθόδουσ εκτίµησήσ τουσ. Η ηλικία (β = -0,002 ανά
έτοσ, t = -0,50, Ρ = 0,62) ή το φύλο (β = 0,0006, t = 0,33,
Ρ = 0,74) δεν άλλαξαν σηµαντικά τον παρατηρούµενο
συσχετισµό µεταξύ κατάθλιψησ και αντίστασησ στην
ινσουλίνη. Με το µοντέλο τυχαίων αποτελεσµάτων παρατηρήθηκε ένα ακόµα µεγαλύτερο µέγεθοσ αποτελέσµατοσ για τισ διαγνωστικέσ συνεντεύξεισ απ’ ότι για τα
µέτρα αυτο-αναφοράσ (0,46 [0,22-0,71] έναντι 0,13 [0,050,21]) και η διαφορά ήταν στατιστικά σηµαντική στη
µετα-παλινδρόµηση (z = 2,22, Ρ < 0,0001). ∆ιαπιστώθηκε µεγαλύτερο µέγεθοσ αποτελέσµατοσ µε την ευαισθησία τησ ινσουλίνησ ωσ µέτρο αντίστασησ στην ινσουλίνη σε σύγκριση µε µελέτεσ που χρησιµοποιούσαν µοντέλο
οµοιόστασησ για την αξιολόγησή τησ (HOMA-IR) ή
HOMA2-IR τεστ (0,32 [0,12-0,53] έναντι 0,17 [0,08-0,26])
και η διαφορά ήταν σηµαντική (z = 4,70, Ρ < 0,001). Ο
παρατηρούµενοσ συσχετισµόσ µεταξύ κατάθλιψησ και
αντίστασησ στην ινσουλίνη παρέµεινε στατιστικά σηµαντικόσ σε όλεσ τισ αναλύσεισ υπο-οµάδων.
∆ευτερογενήσ ανάλυση. Από τα 17 σύνολα δεδοµένων
µε τουσ συγχυτικούσ παράγοντεσ να εµπεριέχονται, αποκλείστηκαν τρεισ µελέτεσ από τη δευτερογενή ανάλυση.
Η κατάθλιψη και η αντίσταση στην ινσουλίνη δεν ήταν το
κύριο αποτέλεσµα σε µια από τισ µελέτεσ (40) και, ωσ
εκ τούτου, ο συσχετισµόσ δεν προσαρµόστηκε για το συγχυτικό παράγοντα που µετρούνταν, ενώ δύο άλλεσ µελέτεσ παρουσίασαν τα δεδοµένα τουσ σε τεταρτηµόρια

Κίνδυνοσ σφαλµάτων και ισχύσ τεκµηρίων
∆εδοµένου ότι οι περισσότερεσ µελέτεσ ήταν συγχρονικέσ και όλεσ ήταν µελέτεσ παρατήρησησ, ο γενικόσ κίνδυνοσ σφαλµάτων ήταν µέτριοσ έωσ υψηλόσ και η ποιότητα τησ µελέτησ καλή. Το γενικό µέγεθοσ τησ συσχέτισησ
ήταν µικρότερο και υπήρχε ουσιαστική ετερογένεια µεταξύ των µελετών, αλλά η εκτίµηση ήταν ακριβήσ, όπωσ δείχνουν τα στενά CI και το µέγεθοσ συσχετισµού για τα διαγνωστικά κριτήρια για την κατάθλιψη ήταν µεγαλύτερο απ’
ότι τα µέτρα αυτο-αναφοράσ κατάθλιψησ. Αυτό υποδεικνύει ότι η ισχύσ των δεδοµένων είναι χαµηλή έωσ µέτρια.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Βασικά ευρήµατα
Η παρούσα µελέτη αντιπροσωπεύει µια από τισ πρώτεσ
συστηµατικέσ ανασκοπήσεισ και µετα-αναλύσεισ των
στοιχείων που αφορούν τη συσχέτιση µεταξύ κατάθλιψησ και αντίστασησ στην ινσουλίνη, χρησιµοποιώντασ
δεδοµένα από µελέτεσ παρακολούθησησ, ελεγχόµενεσ
µελέτεσ και µη δηµοσιευµένα δεδοµένα. Παρατηρήθηκε µια µικρή, αλλά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ κατάθλιψησ και αντίστασησ στην ινσουλίνη που µειώθηκε
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Πίνακασ Συνοπτικόσ πίνακασ βασικών µελετών που συµπεριλήφθηκαν στη συστηµατική ανασκόπηση
Πρώτοσ συγγραφέασ,
έτοσ, χώρα
Adriaanse, 2006,
Ολλανδία

Περιβάλλον, πληθυσµόσ
µελέτησ
Κοινότητα, IGT

Σχεδιασµόσ µελέτησ,
επιλογή δείγµατοσ
Συγχρονική, τυχαία

Μέγεθοσ
δείγµατοσα
164

Ηλικίαγ, µέση τιµή Άνδρεσ/
(SD)δ ή εύροσ
γυναίκεσγ
55-75
84/75

Κοινότητα, NGT
Νοσοκοµείο, υποκείµενα µε κατάθλιψη και υγιείσ µάρτυρεσ
Εξωτερικοί ασθενείσ, NGT

Συγχρονική, τυχαία
Ασθενείσ-µάρτυρεσ, διαδοχική

260
208

55-75
46,8 (12,8)

129/129
130/78

Ασθενείσ-µάρτυρεσ, διαδοχική

220

48,7 (8,6)

138/82

Everson-Rose,
2004, ΗΠΑ

Κοινότητα, µεσήλικεσ γυναίκεσ

2.662

46,4 (2,7)

0/2.662

Gilbey*,
2011, Η.Β.
Golden, 2007, ΗΠΑ

Κλινική παχύσαρκων, παχύσαρκοι

Προοπτική διαχρονική κοόρτη,
τυχαιοποιηµένη συµπληρωµατικά µε
την τεχνική χιονοστιβάδασ
Συγχρονική, διαδοχικά

53*

NA

NA

5.790

61,7 (10,3)

2.684/3.106

Holtβ,
2009, Η.Β.

Κοινότητα, άνδρεσ

Συγχρονική, τυχαία και διαδοχικά, συµπληρωµατικά µε την τεχνική χιονοστιβάδασ
Κοόρτη γέννησησ, διαδοχική

986

65,7 (2,9)

986/0

Κοινότητα, γυναίκεσ

Κοόρτη γέννησησ, διαδοχική

625

66,6 (2,7)

0/625

Νοσηλευόµενοι ασθενείσ και προσωπικό
Ασθενείσ και συµµετέχοντεσ από
Πανεπιστήµιο
Εξωτερικοί ασθενείσ, γυναίκεσ στη
γυναικολογική κλινική
Κοινότητα, προεµµηνοπαυσιακέσ
γυναίκεσ
Κοινότητα, γυναίκεσ

Μάρτυρεσ-ασθενείσ, διαδοχική

35

23,3 (0,12)

35/0

Μάρτυρεσ-ασθενείσ, διαδοχική

38

28,8 (5,4)

0/38

Μάρτυρεσ-ασθενείσ, διαδοχική

21

18-45

0/21

Συγχρονική, διαδοχική

80

35,6 (7,0)

0/80

Συγχρονική, διαδοχική

4.286*

60-79

0/4.286

Lawlor*, 2005, Η.Β.

Κοινότητα, άνδρεσ

Προοπτική κοόρτη, διαδοχική

2.512*

45-59

2.512/0

Okamura, 2000, Ιαπωνία

Ασθενείσ και προσωπικό

Μάρτυρεσ-ασθενείσ, διαδοχική

33

44,8 (13,2)

20/13

Pan, 2008, Κίνα

Κοινότητα, κάτοικοι περιοχήσ

Συγχρονική, διαδοχική

2.838

58,4 (6,0)

1.236/1.602

Συγχρονική, διαδοχική

833

31,1 (2,5)

833/0

Κοινότητα, γυναίκεσ

Συγχρονική, διαδοχική

899

30,9 (2,7)

0/899

Κοινότητα, γυναίκεσ µε παράγοντεσ κινδύνου διαβήτη τύπου 2
Κοινότητα, κάτοικοι περιοχήσ
Κοινότητα, άνδρεσ

Συγχρονική, διαδοχική

1.047

56,0 (5,1)

0/1.047

1.196
279

64,4 (2,6)
29,6 (0,0)

618/578
279/0

358

29,7 (0,0)

0/358

Κοινότητα, NGT
Κοινότητα, IGT
Κοινότητα, άνδρεσ

Συχρονική, διαδοχική
Στρωµατοποιηµένη, Συγχρονική, διαδοχική
Στρωµατοποιηµένη, Συγχρονική, διαδοχική
Συγχρονική, διαδοχική
Συγχρονική, διαδοχική
Συγχρονική, διαδοχική

336
92
2.748

61,8 (0,7)
61,7 (0,7)
31,3 (0,4)

130/206
35/57
2.748/0

Κοινότητα, γυναίκεσ

Συγχρονική, διαδοχική

3.013ε

31,3 (0,4)

0/3.013

Στρατιωτικοί, άνδρεσ

Συγχρονική, διαδοχική

1.086

19,2 (1)

1.086/0

Chiba, 2000, Ιαπωνία

Hung, 2007,
Ταϊβάν
Kahl, 2005, Γερµανία
Kauffman,
2005, ΗΠΑ
Krishnamurthy,
2008, ΗΠΑ
Lawlor*,
2003, Η.Β.

Κοινότητα, κάτοικοι περιοχήσ

Pearson, 2010, Αυστραλία Κοινότητα, άνδρεσ

Roos, 2007, Σουηδία
Schlotzβ, 2007, Η.Β.
Shen, 2011, ΗΠΑ

Κοινότητα, γυναίκεσ
Timonen, 2005, Φινλανδία
Timonen, 2006, Φινλανδία

Timonen,2007, Φινλανδία

BDI: Ερωτηµατολόγιο Κατάθλιψησ Beck, CES-D: Κέντρο για την Κλίµακα Κατάθλιψησ Επιδηµιολογικών Μελετών, CHD: Στεφανιαία Νόσοσ, CI: Κλινική Συνέντευξη, CIDI: Σύνθετη ∆ιεθνήσ
∆ιαγνωστική Συνέντευξη, CRP: C-αντιδρώσα πρωτεΐνη, DI: ∆ιαγνωστική Συνέντευξη, EQ5D: EuroQuality 5 ∆ιαστάσεων τησ Ζωήσ, GHQ: Ερωτηµατολόγιο Γενικήσ Υγείασ, HAD-D: Κλινική Άγχουσ
και Κλίµακα-Υποκλίµακα Κατάθλιψησ για την κατάθλιψη, HAM-D: Κλίµακα Εκτίµησησ του Hamilton για την Κατάθλιψη, HRQoL-MH: Ποιότητα Ζωήσ που σχετίζεται µε την Υγεία-Ψυχικήσ Υγείασ,
HSCL-25: Λίστα Ελέγχου Συµπτωµάτων Hopkins-25, IGT: διαταραγµένη ανοχή στη γλυκόζη, NA: Μη διαθέσιµα, NGT: φυσιολογική ανοχή γλυκόζησ, PCOS, σύνδροµο πολυκυστικών ωοθηκών,
R-BDI: Αναθεωρηµένη Κλίµακα Κατάθλιψησ του Beck, SCID: ∆οµηµένη Κλινική Συνέντευξη για το ∆ιαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο των Ψυχικών ∆ιαταραχών, SES: κοινωνικοοικονοµική
κατάσταση, SR: αυτο-αναφορά, SRSD: Αυτο-αξιολόγηση συµπτωµάτων κατάθλιψησ, SBP: συστολική αρτηριακή πίεση, WHR: αναλογία µέσησ-ισχίων, ZSDS: Κλίµακα Αυτο-αξιολόγησησ

[38]
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Στοιχεία σφαλµάτων επιλογήσ

Προσαρµογή για συγχυτικούσ παράγοντεσ

Μη συµµετοχή στην παρακολούθηση ανεξήγητη

Μέτρηση IR Αξιολόγηση κατάθλιψησ (µέτρηση)
HOMA-IR
SR (CES-D)

Μη συµµετοχή στην παρακολούθηση ανεξήγητη
Μη αντιπροσωπευτική οµάδα ελέγχου

HOMA-IR
HOMA-IR

SR (CES-D)
CI

Καµία
Καµία

Μη συµµετοχή στην παρακολούθηση ανεξήγητη

HOMA-IR

SR (ZSDS)

Καµία

Μη συµµετοχή στην παρακολούθηση ανεξήγητη

HOMA-IR

SR (CES-D)

Κανένα στοιχείο για µέθοδο δείγµατοσ
ή κλινικά χαρακτηριστικά αναφοράσ

HOMA-IR

CI

Ηλικία, εθνικότητα, περιφέρεια µέσησ, εκπαίδευση, σωµατική
δραστηριότητα, αντικαταθλιπτικά, φάρµακα για νευρικέσ διαταραχέσ, τόποσ
Καµία

HOMA-IR
HOMA-IR

SR (CES-D, χρήση
αντικαταθλιπτικών)
SR (HAD-D)

Ηλικία, φύλο, εθνικότητα, ∆ΜΣ, SES, τρόποσ ζωήσ, µεταβολισµόσ, φλεγµονή, τόποσ
Ηλικία, ∆ΜΣ, SES, κάπνισµα, αλκοόλ

HOMA-IR

SR (HAD-D)

Ηλικία, ∆ΜΣ, SES, κάπνισµα, αλκοόλ

Ελάχιστο
µοντέλο
HOMA-IR

CI

Καµία

DI (SCID I/II)

Ηλικία

HOMA-IR

CI

Καµία

HOMA-IR

DI (SCID)

Καµία

∆εν παρέχεται αιτιολόγηση για την
παρουσίαση των αποτελεσµάτων σε τεταρτηµόρια

HOMA-IR

Ηλικία, ∆ΜΣ, WHR, SES, σωµατική δραστηριότητα, κάπνισµα,
αλκοόλ

∆εν παρέχεται αιτιολόγηση για την
παρουσίαση των αποτελεσµάτων σε τεταρτηµόρια
Μη αντιπροσωπευτική οµάδα ελέγχου

HOMA-IR

SR (EQ5D, παλαιότερη
κατάθλιψη, χρήση αντικαταθλιπτικών)
SR (GHQ)

Μη συµµετοχή στην παρακολούθηση ανεξήγητη, µικρόσ
αριθµόσ υποκειµένων µε κατάθλιψη (17/1.578β)
Μη συµµετοχή στην παρακολούθηση ανεξήγητη, µικρόσ
αριθµόσ υποκειµένων µε κατάθλιψη (20/1.417β)
Μη αντιπροσωπευτική οµάδα ελέγχου
Μη αντιπροσωπευτική οµάδα ελέγχου

Ελάχιστο
µοντέλο
HOMA2-IR

CI

Υψηλή µη συµµετοχή κατά την παρακολούθηση (25%
τησ αρχικήσ κοόρτησ δείγµατοσ),µικρόσ αριθµόσ των
υποκειµένων µε κατάθλιψη (45/833)
Υψηλή µη συµµετοχή κατά την παρακολούθηση (25%
τησ αρχικήσ κοόρτησ δείγµατοσ)

HOMA-IR

DI (CIDI)

HOMA-IR

DI (CIDI)

∆εν παρέχεται η αιτιολόγηση για την
παρουσίαση των αποτελεσµάτων σε τεταρτηµόρια
Στοιχεία σφαλµάτων επιλογήσ
∆εν περιγράφεται η επιλογή των υποδειγµάτων,
µικρόσ αριθµόσ υποκειµένων µε κατάθλιψη (16/279)
∆εν περιγράφεται η επιλογή των υποδειγµάτων,
µικρόσ αριθµόσ υποκειµένων µε κατάθλιψη (18/358)
Μη συµµετοχή στην παρακολούθηση ανεξήγητη
Μη συµµετοχή στην παρακολούθηση ανεξήγητη

HOMA-IR

DI (CIDI)

HOMA-IR
HOMA-IR

SR (HRQoL-MH)
DI (CIDI)

HOMA-IR

DI (CIDI)

QUICKI
QUICKI
QUICKI

SR (BDI)
SR (BDI)
SR (HSCL-25)

QUICKI

SR (HSCL-25)

QUICKI

SR (HSCL-25)

Πιθανέσ επιδράσεισ υγιούσ προσωπικού

SR (CES-D)

Καµία

Ηλικία, SES, σωµατική δραστηριότητα, κάπνισµα, αλκοόλ, χρόνοσ δείγµατοσ
Καµία
Ηλικία, φύλο, ∆ΜΣ, συννοσηρότητεσ, εκπαίδευση, σωµατική
δραστηριότητα, κάπνισµα, αλκοόλ, γεωγραφική τοποθεσία, τόποσ
κατοικίασ
Ηλικία, εκπαίδευση, σωµατική δραστηριότητα, κάπνισµα, αλκοόλ,
αντικαταθλιπτικά, κατανάλωση ψαριών, σύνδροµο πολυκυστικών
ωοθηκών
Ηλικία, εκπαίδευση, σωµατική δραστηριότητα, κάπνισµα,
αλκοόλ, αντικαταθλιπτικά, αντισυλληπτικά από το στόµα, κατανάλωση ψαριών, σύνδροµο πολυκυστικών ωοθηκών
Ηλικία, ∆ΜΣ, WHR, κάπνισµα, αλκοόλ, σωµατική δραστηριότητα, χρονική καθυστέρηση
Ηλικία, ∆ΜΣ, CHD, κατάθλιψη, SES, κάπνισµα, αλκοόλ
Ηλικία, εθνικότητα, περιφέρεια µέσησ, κάπνισµα, sBP, τριγλυκερίδια
Ηλικία, εθνικότητα, περιφέρεια µέσησ, κάπνισµα, sBP, τριγλυκερίδια
Ηλικία, ∆ΜΣ, εκπαίδευση, σωµατική αδράνεια, κάπνισµα, αλκοόλ
Ηλικία, ∆ΜΣ, εκπαίδευση, σωµατική αδράνεια, κάπνισµα, αλκοόλ
∆ΜΣ, συννοσηρότητα, SES, σωµατική αδράνεια, κάπνισµα,
αλκοόλ, CRP, χοληστερόλη
∆ΜΣ, συννοσηρότητα, SES, σωµατική αδράνεια, κάπνισµα,
αλκοόλ, CRP, χοληστερόλη
Περιφέρεια µέσησ, εκπαίδευση, σωµατική αδράνεια, αλκοόλ,
κάπνισµα

Κατάθλιψησ κατά Zung. *Μελέτεσ που αποκλείστηκαν από τη µετα-ανάλυση. αΜέγεθοσ δείγµατοσ που χρησιµοποιείται στη µετα-ανάλυση µπορεί να είναι µια υποοµάδα στα πλαίσια µελέτησ
που πληροί τα κριτήρια ένταξησ (π.χ., άτοµα χωρίσ διάγνωση διαβήτη). β(προσωπική επικοινωνία µε τον Κ. Jameson του MRC Lifecourse Μονάδασ Επιδηµιολογίασ αποκάλυψε ότι η µελέτη
τησ κοόρτησ του Hertfordshire πραγµατοποιήθηκε σε φάσεισ και βασίστηκε σε διαφορετικέσ γεωγραφικέσ περιοχέσ). γΟ αριθµόσ των συµµετεχόντων στισ αναλύσεισ για τισ µεταβλητέσ
αυτέσ ποικίλλει λόγω τησ έλλειψησ στοιχείων. δΑναφέρονται σταθµισµένοι µέσοι όροι και διακυµάνσεισ. εΑνεπεξέργαστα δεδοµένα.

Τόµος 6 - Τεύχος 3
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Μελέτη (πρώτοσ συγγραφέασ, έτοσ,
πληθυσµόσ µελέτησ)
Μέγεθοσ επίδρασησ (95% CI)
0,23 (-0,08, 0,53)
0,08 (-0,16, 0,33)
0,84 (0,49, 1,20)
1,14 (0,83, 1,46)
0,22 (0,13, 0,31)
0,01 (-0,05, 0,06)
0,17 (0,05, 0,30)
0,15 (-0,01, 0,31)
0,83 (0,13, 1,54)
0,48 (-0,16, 1,13)
0,60 (-0,32, 1,52)
0,32 (-0,14, 0,78)
1,37 (0,60, 2,14)
0,10 (-0,03, 0,22)
0,26 (-0,04, 0,56)
0,21 (0,01, 0,42)
0,02 (-0,10, 0,14)
-0,05 (-0,16, 0,07)
-0,56 (-1,51, 0,38)
0,38 (-0,37, 1,13)
0,67 (0,23, 1,10)
0,05 (-0,16, 0,27)
0,02 (-0,05, 0,10)
-0,05 (-0,13, 0,02)
0,10 (-0,02, 0,22)
0,19 (0,11, 0,27)

Adriaanse, 2006 (IGT)
Adriaanse, 2006 (NGT)
Chiba, 2000 (Νοσοκοµείο)
Chiba, 2000 (Εξωτερικοί ασθενείσ)
Everson-Rose, 2004
Golden, 2007
Holt, 2009 (Άνδρεσ)
Holt, 2009 (Γυναίκεσ)
Hung, 2007
Kahl, 2004
Kauffman, 2005
Krishnamurthy, 2008
Okamura, 2000
Pan, 2008
Pearson, 2010 (Άνδρεσ)
Pearson, 2010 (Γυναίκεσ)
Roos, 2007
Schlotz, 2007
Shen, 2011 (Άνδρεσ)
Shen, 2011 (Γυναίκεσ)
Timonen, 2005 (IGT)
Timonen, 2005 (NGT)
Timonen, 2006 (Άνδρεσ)
Timonen, 2006 (Γυναίκεσ)
Timonen, 2007
Συνολικό µέγεθοσ επίδρασησ

% Βάροσ
3,5
4,3
3,0
3,4
6,5
6,8
6,0
5,6
1,1
1,3
0,7
2,1
0,9
6,0
3,6
4,9
6,1
6,2
0,7
1,0
2,3
4,7
6,6
6,7
6,1
100,0

Μέγεθοσ επίδρασησ
∆εν ευνοεί συσχέτιση

Ευνοεί συσχέτιση

Σχήµα 2 ∆ιάγραµµα Forest που παρουσιάζει το µέγεθοσ τησ επίδρασησ του συσχετισµού κατάθλιψησ και αντίστασησ στην ινσουλίνη. Οι
εκτιµήσεισ βρίσκονται στο κέντρο των πλαισίων και αναλογικά µε τα SE. Οι γραµµέσ παρουσιάζουν τα 95% CI. Οι ρόµβοι παρουσιάζουν
το συνολικό µέγεθοσ επίδρασησ στο κέντρο και 95% CI στα οριζόντια σηµεία. IGT, διαταραγµένη ανοχή στη γλυκόζη, NGT, φυσιολογική
ανοχή γλυκόζησ.

όµωσ στισ προσαρµοσµένεσ για σωµατικό βάροσ και
άλλουσ συγχυτικούσ παράγοντεσ, αναλύσεισ. Το µέγεθοσ τησ συσχέτισησ αυξήθηκε όταν χρησιµοποιήθηκε
µια διαγνωστική συνέντευξη για την κατάθλιψη, ώστε
να καθοριστεί ότι η κατάθλιψη ή η ευαισθησία στην
ινσουλίνη ήταν µέτρο τησ αντίστασησ στην ινσουλίνη.
∆υνατά σηµεία και περιορισµοί
Το βασικό προτέρηµα τησ παρούσασ µετα-ανάλυσησ
είναι η εκτεταµένη αναζήτηση στη βιβλιογραφία, αλλά
υπάρχουν και ορισµένοι περιορισµοί, οι οποίοι κυρίωσ
προέρχονται από την ποιότητα των µελετών που συµπεριλήφθηκαν, όπωσ συνοψίζεται και στον Πίνακα 1. Υπάρ-

[40]

χουν επαρκή δεδοµένα που υποστηρίζουν την ετερογένεια και τα πιθανά σφάλµατα δηµοσίευσησ. Η παρατηρούµενη ασυµµετρία των διαγραµµάτων χοάνησ µπορεί
να εξηγηθεί εν µέρει από την ετερογένεια στα µέτρα
κατάθλιψησ καθώσ οι κλινικέσ/διαγνωστικέσ συνεντεύξεισ ήταν οι εκτιµήσεισ τησ κατάθλιψησ σε πέντε από
τα έξι σύνολα δεδοµένων µε µέγεθοσ δείγµατοσ κάτω
του 100. Το µοντέλο τυχαίων αποτελεσµάτων επιλέχθηκε για την ετερογένεια και ο συσχετισµόσ παρέµεινε
σηµαντικόσ σε όλεσ τισ αναλύσεισ υπο-οµάδων. Υπήρχαν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν την ετερογένεια και τα πιθανά σφάλµατα δηµοσίευσησ.
Ένασ επιπλέον περιορισµόσ τησ µελέτησ είναι η ασυ-
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νεπήσ αναφορά αποτελεσµάτων, το οποίο καθιστά απαραίτητη τη µετατροπή διαφορετικών µεγεθών αποτελέσµατοσ σε ένα κοινό. Η µετατροπή του συντελεστή και
του λόγου πιθανοτήτων σε Cohen d βασίζεται στισ υποθέσεισ ότι η κατανοµή του υποκείµενου χαρακτηριστικού
είναι συνεχήσ (21). Ο συσχετισµόσ δεν συνεπάγεται, επίσησ, αιτιώδη συνάφεια και η προσωρινή σχέση µεταξύ
κατάθλιψησ και αντίστασησ στην ινσουλίνη δεν µπορεί να
οριοθετηθεί, εφόσον η παρούσα µετα-ανάλυση βασίζεται κυρίωσ σε συγχρονικά δεδοµένα. Σχεδόν κάθε µελέτη ήταν και µια δευτεροβάθµια ανάλυση µιασ µελέτησ
που είχε σχεδιαστεί για να δοκιµαστεί κάποια διαφορετική βασική υπόθεση και αυτό έχει αναπόφευκτα ωσ αποτέλεσµα ορισµένα σφάλµατα στισ µετρήσεισ και υπολειµµατικούσ συγχυτικούσ παράγοντεσ. Η ισχύσ των συστηµατικών
ανασκοπήσεων αφορά στο γεγονόσ ότι η συστηµατική
αναγνώριση αυτών των περιορισµών µπορεί να βελτιώσει το µελλοντικό σχεδιασµό.
Ερµηνεία
Τα παραπάνω αποτελέσµατα δείχνουν ότι η συσχέτιση
µεταξύ κατάθλιψησ και διαβήτη µπορεί να ξεκινήσει σε
πρώιµο στάδιο, εφόσον τα παλιότερα περιστατικά διαβήτη αποκλείστηκαν από τη µελέτη αυτή και η αντίσταση στην ινσουλίνη έχει αιτιώδη συνάφεια µε την ανάπτυξη διαβήτη τύπου 2. Αυτό υποστηρίζεται από άλλεσ
πρόσφατεσ ανασκοπήσεισ (6,48) και µια πρόσφατη µεταανάλυση, η οποία παρέχει τα στοιχεία για αµφίδροµο
συσχετισµό µεταξύ κατάθλιψησ και µεταβολικού συνδρόµου (49) µε την υπεργλυκαιµία να είναι ένα από τα
διαγνωστικά κριτήρια του µεταβολικού συνδρόµου. Τα
αποτελέσµατα αυτά δείχνουν έναν µικρό, αλλά σηµαντικό συσχετισµό µεταξύ κατάθλιψησ και προδιαβήτη ή
άλλων βιολογικών δεικτών απορύθµισησ τησ γλυκόζησ.
Υφίστανται διάφοροι παθοφυσιολογικοί µηχανισµοί που
µπορεί να εξηγούν την παρατηρούµενη σχέση. Η κατάθλιψη σχετίζεται µε τη διακοπή του άξονα υποθαλάµου,
υπόφυσησ, επινεφριδίων, προκαλώντασ αύξηση κορτιζόλησ και κατεχολαµίνησ, ορµόνεσ που είναι υπεύθυνεσ για
τον ανταγωνισµό των υπογλυκαιµικών αποτελεσµάτων τησ
ινσουλίνησ επιφέροντασ αντίσταση σε αυτήν (50). Τα άτοµα µε διάγνωση κατάθλιψησ έχουν αυξηµένα επίπεδα
φλεγµονήσ (51) και οι ψυχολογικέσ πιέσεισ έχει διαπιστωθεί ότι ενεργοποιούν εγγενή φλεγµονώδη αντίδραση
µε χρόνια κυτοκιναιµία που οδηγεί σε αντίσταση στην
ινσουλίνη και απόπτωση β-κυττάρων, προγενέστερα τησ
ανάπτυξησ σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (52). Η κατάθλιψη µπορεί επίσησ να επηρεάσει τισ συµπεριφορέσ τρόπου ζωήσ, όπωσ η διατροφή, η άσκηση και η τήρηση τησ
αγωγήσ (53,54). Τα ευρήµατα από τη δευτερογενή ανάλυση χρησιµοποιώντασ δεδοµένα προσαρµοσµένα για συγχυτικούσ παράγοντεσ, όπωσ η παχυσαρκία, ενδεχοµένωσ
να εξηγούν κάποιουσ από τουσ παρατηρούµενουσ συσχετισµούσ µεταξύ κατάθλιψησ και αντίστασησ στην ινσουλίνη, παρότι θα πρέπει να ερµηνεύονται µε προσοχή διότι

το σωµατικό βάροσ έχει αναφερθεί ότι έχει αιτιολογική
συνάφεια µε την κατάθλιψη και την αντίσταση στην ινσουλίνη, αυξάνοντασ την δυνατότητα υπερπροσαρµογήσ.
Το είδοσ τησ αξιολόγησησ τησ κατάθλιψησ κάνει σηµαντική διαφορά στον παρατηρούµενο συσχετισµό µεταξύ
κατάθλιψησ και αντίστασησ στην ινσουλίνη, το οποίο µπορεί εν µέρει να ανταποκρίνεται σε µεγαλύτερη ευαισθησία κλινικών συνεντεύξεων για την αναγνώριση τησ κατάθλιψησ. Τα µέτρα αυτο-αναφοράσ, όπωσ η Κλίµακα
Κατάθλιψησ του Κέντρου Επιδηµιολογικών Μελετών (CESD) έχουν εγκριθεί σε επιδηµιολογικέσ µελέτεσ (55) αλλά
παραµένουν αµφιβολίεσ αναφορικά µε τη σχέση τουσ µε
την κλινικά διαγνωσµένη κατάθλιψη. Εκτιµήσεισ κατάθλιψησ έχουν δείξει ότι διαφέρουν ανάλογα µε τη χρήση των
κατηγορικά βασισµένων εργαλείων αξιολόγησησ τησ κατάθλιψησ (56). Η µέθοδοσ µε την οποία η αντίσταση στην
ινσουλίνη µετράται έχει επίσησ αντίκτυπο στα ευρήµατα.
Υπάρχουν αρκετέσ διαφορετικέσ µέθοδοι για τη µέτρηση
τησ κατάθλιψησ και τησ αντίστασησ στην ινσουλίνη. Η υπερινσουλιναιµική-ευγλυκαιµική αντλία είναι αυτή τη στιγµή ο χρυσόσ κανόνασ, αλλά δεν είναι κατάλληλη για συγχρονικέσ µελέτεσ µεγάλησ κλίµακασ για πρακτικούσ λόγουσ.
Έχει αναφερθεί ότι υφίσταται καλόσ συσχετισµόσ µεταξύ
εκτιµήσεων ΗΟΜΑ και ευγλυκαιµικήσ αντλίασ (Rs = 0,88,
Ρ < 0,0001) (57), ενώ για τον δείκτη QUICKI δεν έχει αναφερθεί ότι είναι ανώτεροσ από το HOMA_IR (58). Ορισµένεσ µελέτεσ, παρ’ όλα αυτά, έχουν δείξει ότι η ελάχιστη
ανάλυση µοντέλου από τακτικά τεστ ενδοφλέβιασ γλυκόζησ υποεκτιµούν την ευαισθησία τησ ινσουλίνησ (59).
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Η νέα αυτή ανασκόπηση προτείνει ότι έχει φτάσει η στιγµή να σταµατήσουµε την επανάληψη συγχρονικών µελετών και να οδηγηθούµε σε µελέτεσ που εξετάζουν την
αιτιώδη συνάφεια. Ο ιδανικόσ σχεδιασµόσ µελέτησ είναι
είτε ο προοπτικόσ για ασθενείσ που διατρέχουν εν δυνάµει υψηλό κίνδυνο διαβήτη τύπου 2 (π.χ. θετικό ιστορικό διαβήτη), µε ή χωρίσ διάγνωση κατάθλιψησ, µε αντιστοιχία για τουλάχιστον την ηλικία, το φύλο, την παχυσαρκία
και την αλλαγή στη µέτρηση τησ αντίστασησ στην ινσουλίνη µε το πέρασ του χρόνου, ή τυχαιοποιηµένεσ ελεγχόµενεσ µελέτεσ σε δείγµα από ασθενείσ µε κατάθλιψη
για τον έλεγχο αν η εντατική θεραπεία για την κατάθλιψη (φαρµακολογική ή ψυχολογική) οδηγεί σε βελτιώσεισ στην αντίσταση στην ινσουλίνη και άλλου δείκτεσ
απορύθµισησ τησ γλυκόζησ. Επιπλέον δευτερογενείσ
αναλύσεισ είναι απίθανο να συµβάλλουν περαιτέρω στον
τοµέα αυτό, εκτόσ αν υπάρχει επαρκήσ αξιολόγηση των
πιθανών συγχυτικών παραγόντων.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η παρούσα συστηµατική ανασκόπηση και µετα-ανάλυση συµβάλλει στην αύξηση των αποδεικτικών στοιχείων τησ ύπαρξησ ενόσ µικρού, αλλά επίµονου συσχετισµού µεταξύ κατάθλιψησ και έναρξησ διαβήτη τύπου 2.
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Μελέτη, έτοσ
(πληθυσµόσ µελέτησ)
Everson-Rose, 2004Α
Golden, 2007Β
Holt, 2009 (Άνδρεσ)Γ
Holt, 2009 (Γυναίκεσ)∆
Pan, 2008Ε
Pearson, 2010 (Άνδρεσ)ΣΤ
Pearson, 2010 (Γυναίκεσ)Ζ
Shen, 2011 (Άνδρεσ)Η
Shen, 2011 (Γυναίκεσ)Θ
Timonen, 2005 (IGT)Ι
Timonen, 2005 (NGT)Κ
Timonen, 2006 (Άνδρεσ)Λ
Timonen, 2006 (Γυναίκεσ)Μ
Timonen, 2007Ν
Συγκεντρωµένο µέγεθοσ επίδρασησ

Μη προσαρµοσµένο σύνολο δεδοµένων
Μέγεθοσ επίδρασησ
Βάροσ
(95% CI)
0,22 (0,13, 0,31)
10,7
0,01 (-0,05, 0,06)
12,3
0,17 (0,05, 0,30)
9,1
0,15 (-0,01, 0,31)
7,7
0,10 (-0,03, 0,22)
9,1
0,26 (-0,04, 0,56)
3,7
0,21 (0,01, 0,42)
6,0
-0,56 (-1,51, 0,38)
0,5
0,38 (-0,37, 1,13)
0,8
0,67 (0,23, 1,10)
2,1
0,05 (-0,16, 0,27)
5,7
0,02 (-0,05, 0,10)
11,4
-0,05 (-0,13, 0,02)
11,6
0,10 (-0,02, 0,22)
9,4
0,11 (0,04, 0,17)
100,0

Μέγεθοσ επίδρασησ

Μελέτη, έτοσ
(πληθυσµόσ µελέτησ)
Everson-Rose, 2004Α
Golden, 2007Β
Holt, 2009 (Άνδρεσ)Γ
Holt, 2009 (Γυναίκεσ)∆
Pan, 2008Ε
Pearson, 2010 (Άνδρεσ)ΣΤ
Pearson, 2010 (Γυναίκεσ)Ζ
Shen, 2011 (Άνδρεσ)Η
Shen, 2011 (Γυναίκεσ)Θ
Timonen, 2005 (IGT)Ι
Timonen, 2005 (NGT)Κ
Timonen, 2006 (Άνδρεσ)Λ
Timonen, 2006 (Γυναίκεσ)Μ
Timonen, 2007Ν
Συγκεντρωµένο µέγεθοσ επίδρασησ

Προσαρµοσµένο σύνολο δεδοµένων
Μέγεθοσ επίδρασησ
Βάροσ
(95% CI)
0,01 (-0,08, 0,11)
11,2
-0,00 (-0,05, 0,05)
17,0
0,12 (-0,01, 0,24)
8,5
0,08 (-0,07, 0,24)
6,3
0,08 (-0,05, 0,21)
8,4
0,14 (-0,17, 0,44)
2,2
0,09 (-0,12, -0,29)
4,3
-1,17 (-2,17, -1,17)
0,2
0,34 (-0,56, 1,23)
0,3
0,49 (0,07, 0,92)
1,2
0,04 (-0,17, 0,26)
3,8
-0,00 (-0,08, 0,07)
13,6
-0,08 (-0,15, -0,00)
14,0
-0,00 (-0,12, 0,12)
9,0
0,02 (-0,02, 0,7)
100,0

Μέγεθοσ επίδρασησ
Σχήµα 3 - ∆ιάγραµµα Forest τησ µη προσαρµοσµένησ και τησ προσαρµοσµένησ σχέσησ µεταξύ κατάθλιψησ και αντίστασησ στην ινσουλίνη για
µελέτεσ που συµπεριλαµβάνονται συγχυτικοί παράγοντεσ. Συγχυτικοί παράγοντεσ που προσαρµόστηκαν για Α: ηλικία, εθνικότητα, περιφέρεια
µέσησ, εκπαίδευση, σωµατική δραστηριότητα, αντικαταθλιπτικά, φάρµακα για παθήσεισ του νευρικού συστήµατοσ, τοποθεσία, Β: ηλικία, φύλο,
εθνικότητα, ∆ΜΣ, Γ: βάροσ, ∆ΜΣ, αναλογία µέσησ-ισχίων, ∆: βάροσ, ∆ΜΣ, αναλογία µέσησ-ισχίων, E: ηλικία, φύλο, ∆ΜΣ, συννοσηρότητεσ,
εκπαίδευση, σωµατική δραστηριότητα, κάπνισµα, αλκοόλ, γεωγραφική θέση, περιοχή κατοικίασ, ΣΤ: ηλικία, εκπαίδευση, σωµατική δραστηριότητα, κάπνισµα, αλκοόλ, αντικαταθλιπτικά, κατανάλωση ψαριών, Ζ: ηλικία, εκπαίδευση, σωµατική δραστηριότητα, κάπνισµα, αλκοόλ, αντικαταθλιπτικά, αντισυλληπτικά από το στόµα, κατανάλωση ψαριών, σύνδροµο των πολυκυστικών ωοθηκών, H: ηλικία, εθνικότητα, περιφέρεια
µέσησ, κάπνισµα, συστολική αρτηριακή πίεση, τριγλυκερίδια, Θ: ηλικία, εθνικότητα, περιφέρεια µέσησ, κάπνισµα, συστολική αρτηριακή πίεση, τριγλυκερίδια, Ι: φύλο, ∆ΜΣ, εκπαίδευση, έλλειψη σωµατικήσ άσκησησ, κάπνισµα, αλκοόλ, K: φύλο, ∆ΜΣ, εκπαίδευση, έλλειψη σωµατικήσ άσκησησ, κάπνισµα, αλκοόλ, Λ: ∆ΜΣ, συννοσηρότητα, κοινωνικοοικονοµική κατάσταση, έλλειψη σωµατικήσ άσκησησ, κάπνισµα, αλκοόλ, C-αντιδρώσα πρωτεΐνη, επίπεδο τησ χοληστερόλησ, M: ∆ΜΣ, συννοσηρότητα, κοινωνικοοικονοµική κατάσταση, έλλειψη σωµατικήσ
δραστηριότητασ, κάπνισµα, αλκοόλ, C-αντιδρώσα πρωτεΐνη, επίπεδο χοληστερόλησ και N: περιφέρεια µέσησ, εκπαίδευση, έλλειψη σωµατικήσ άσκησησ, αλκοόλ, κάπνισµα. IGT, διαταραγµένη ανοχή στη γλυκόζη, NGT, φυσιολογική ανοχή γλυκόζησ.
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