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2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Το ψυχολογικό στρες είναι γνωστό ότι επηρεάζει την ανοσοποιητική 

λειτουργία και ότι είναι ένας καλός προγνωστικός παράγοντας για τις 

µολυσµατικές ασθένειες.  

Ο σκοπός αυτής της µελέτης είναι να εξετάσει το ρόλο που έχει το 

στρες στην εµφάνιση µόλυνσης του ανώτερου αναπνευστικού συστήµατος 

(URI) και στην επαναδραστηριοποίηση του ιού του απλού έρπη (HSV-1). Στην 

έρευνα συµµετείχαν 50 άτοµα, όλοι φοιτητές του Πανεπιστηµίου της Κρήτης 

στο Ρέθυµνο. Χορηγήθηκαν ατοµικά ερωτηµατολόγια για να εκτιµηθούν τα 

επίπεδα νευρωτισµού, στρες και των αυτοαναφερόµενων συµπτωµάτων URI 

και HSV-1 των συµµετεχόντων.  

Αντίθετα µε προηγούµενα ευρήµατα άλλων ερευνών, από τη στατιστική 

ανάλυση δε βρέθηκε κάποια σηµαντική σχέση µεταξύ του στρες και των 

συγκεκριµένων µολύνσεων. 
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3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Οι ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες παίζουν σηµαντικό ρόλο 

στην ανάπτυξη και στη διατήρηση διαφόρων σωµατικών διαταραχών. 

Ένας από αυτούς τους παράγοντες, το στρες, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο κοµµάτι της σύγχρονης ζωής, συχνά ενοχοποιείται ότι 

προκαλεί µία πληθώρα ασθενειών. Όλοι oι οργανισµοί, 

συµπεριλαµβανοµένου του ανθρώπου, βιώνουν το στρες υπό µία ευρεία 

ποικιλία στρεσογόνων παραγόντων. 

 Υποστηρίζεται από πολλούς ερευνητές ότι οι στρεσογόνοι παράγοντες 

σχετίζονται µε εξασθένιση του ανοσοποιητικού συστήµατος, µε µία 

επακόλουθη επίπτωση ανοσοεξαρτώµενης παθολογίας, όπως είναι οι 

µολυσµατικές ασθένειες. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η επίδραση του 

στρες σε δύο µολυσµατικές ασθένειες, τη µόλυνση του ανώτερου 

αναπνευστικού συστήµατος (URI) και του ιού του απλού έρπη τύπου 1 (HSV-

1). 

 Τα τελευταία χρόνια έρευνες στο χώρο της ψυχονευροανοσολογίας 

έχουν αυξήσει σηµαντικά τις γνώσεις µας πάνω στο συγκεκριµένο θέµα. 

Πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί µε την επίδραση του στρες στην εµφάνιση 

και εξέλιξη της µόλυνσης του ανώτερου αναπνευστικού συστήµατος. Στη 

συντριπτική τους πλειοψηφία υποστηρίζουν µία θετική σχέση µεταξύ του 

στρες και της URI, ενώ τα ακριβή ανοσοποιητικά αίτια για αυτή τη συσχέτιση 

δεν έχουν διερευνηθεί πλήρως. 
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 Αντιθέτως, υπάρχει κάποια έλλειψη σε έρευνες που µελετούν τη σχέση 

του στρες µε τον HSV-1. Τα ευρήµατά τους ποικίλουν αρκετά µε ορισµένες να 

υποστηρίζουν θετική συνάφεια µεταξύ του στρες και της επανεµφάνισης του 

HSV-1 και άλλες να είναι πιο αρνητικές. Πάντως, σε κάθε περίπτωση η σχέση 

αυτή εξετάζεται υπό το πρίσµα ότι η ανοσοκατασταλτική δράση του στρες έχει 

περαιτέρω βιολογικές συνέπειες στην υγεία του ατόµου. 

 Το δύσκολο έργο σχεδιασµού και εκπόνησης αξιόλογων ερευνών, µε 

σκοπό την αναγνώριση των σχέσεων του στρες και της υγείας και των 

µηχανισµών που διέπουν αυτές τις σχέσεις, έχει ακόµη πολλά να συνεισφέρει 

στο µέλλον. 
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4. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ ΣΤΙΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 

 

 
4.1. Ορισµός του Στρες 

 Η λέξη στρες προήλθε αρχικά από τα αρχαία Γαλλικά (destresse) και 

σήµαινε το να βρίσκεται κανείς σε στενότητα, σε καταπίεση. Από εκεί πέρασε 

στην Αγγλική γλώσσα ως distress και µε τη χρήση έγινε stress (πίεση, ένταση, 

άγχος) (Fontana, 1993). 

 Η Ελληνική γλώσσα δανείστηκε τη λέξη από τα Αγγλικά και τη 

χρησιµοποιεί µε τη σηµασία της ψυχολογικής πίεσης. Με αυτήν την έννοια, ο 

όρος παίρνει δύο διαστάσεις. Από τη µία µεριά, αφορά στις προκλήσεις που 

διεγείρουν το ενδιαφέρον µας και χωρίς αυτές η ζωή θα ήταν ανιαρή και 

άχρηστη για πολλούς και από την άλλη, αφορά καταστάσεις κάτω από τις 

οποίες οι άνθρωποι αδυνατούν οργανικά ή ψυχολογικά να ανταποκριθούν 

στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος, γεγονός που οδηγεί σε σωµατική ή 

ψυχολογική κατάπτωση. Το στρες, δηλαδή, δύναται να πάρει δύο πολύ 

ακραίες µορφές, να σώσει ή να καταστρέψει το άτοµο. Όπως αναφέρει 

σχετικά ο Fontana: «Είναι µία απαίτηση πάνω στις προσαρµοστικές 

δυνατότητες του πνεύµατος και του σώµατος. Εάν οι δυνατότητες αυτές 

µπορούν να ανταποκριθούν σε µία τέτοια απαίτηση, ώστε το άτοµο να 

απολαύσει την πρόκληση αυτή, τότε το στρες είναι ευπρόσδεκτο και χρήσιµο. 

Όταν δεν µπορούν και θεωρούν την απαίτηση εξουθενωτική, τότε το στρες 

είναι ανεπιθύµητο και επιβλαβές.» 

 Το στρες από µόνο του δεν µπορεί να θεωρηθεί καταστροφικό ή 

βοηθητικό και χρήσιµο ή κάτι ενδιάµεσο. Εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη 

δυνατότητα αντιµετώπισης του ατόµου στη συγκεκριµένη πρόκληση ή ακόµα 
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καλύτερα, από τη δυνατότητα που πιστεύει το ίδιο πως διαθέτει. ∆εν είναι τα 

γεγονότα που καθορίζουν το βαθµό του στρες που βιώνει κανείς, αλλά οι 

αντιδράσεις του σε αυτά. Αυτές οι αντιδράσεις εξαρτώνται από την επάρκεια ή 

µη των δυνατοτήτων µας στην απαίτηση. Εποµένως, το στρες προετοιµάζει 

τον οργανισµό να ανταποκριθεί σε µία πρόκληση. Φυσικά, εάν η πρόκληση 

αυτή παρατεταθεί, τότε κάνουµε λόγο για χρόνιο στρες µε πιθανές επικείµενες 

βλάβες (οργανικές, γνωστικές, συναισθηµατικές, συµπεριφορικές). 

 Με παρόµοιο τρόπο και ο Selye, ο οποίος ήταν από τους πρώτους 

επιστήµονες που ασχολήθηκε τόσο µε τη φύση του στρες, το ορίζει ως «τη 

συγκεχυµένη αντίδραση του οργανισµού σε κάθε απαίτηση». Αναφέρει, ότι 

στρες δε βιώνουν µόνο οι άνθρωποι, αλλά και τα ζώα, ακόµη και τα φυτά ή 

καλλιέργειες κυττάρων που βρίσκονται έξω από τον οργανισµό, ενώ δεν είναι 

απαραίτητα κάτι κακό, αφού εξαρτάται από τον τρόπο που το αντιλαµβάνεται 

το άτοµο (Selye, 1978). 

 Το στρες είναι τόσο κοινό όσο κάθε συναισθηµατική κατάσταση και 

βιώνεται σε διαφορετική ένταση και διάρκεια. Μας βοηθά να προετοιµαστούµε 

καλύτερα όταν το χρειαζόµαστε και να είµαστε περισσότερο σε ετοιµότητα 

όταν η εγρήγορση είναι αναγκαία. Παρόλα αυτά, µπορεί να έχει κάποιες 

ατυχείς επιδράσεις, επίσης. Το στρες είναι πολύ σηµαντικό ως µία διαδικασία 

που µας βοηθά να προσαρµοστούµε στις περιβαλλοντικές αλλαγές, ενώ 

κατέχει ένα κεντρικό ρόλο στην παθοφυσιολογία χρόνιων ασθενειών (Baum, 

Gatchel & Krantz, 1997). Θεωρείται ένας ψυχολογικός ή φυσιολογικός 

πρόδροµος της ασθένειας και έχει χρησιµοποιηθεί ως µία αιτία για 

αυθόρµητες ενάρξεις ανεξήγητων ασθενειών (Baum et al., 1997). Όσο το 

στρες απλώνεται, ολόκληρος ο οργανισµός αλλάζει. Βιοχηµικές, φυσιολογικές, 
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συµπεριφορικές και ψυχολογικές αλλαγές, πολλές από τις οποίες σχετίζονται 

άµεσα µε την υγεία, λαµβάνουν χώρα ως κοµµάτι αυτής της αντίδρασης. 

 Πιο σύγχρονοι ορισµοί για το στρες ασχολούνται κυρίως µε δύο 

παράγοντες: την πίεση ή ένταση που νοιώθουν οι άνθρωποι και την 

ενοχοποίηση ότι αυτή η πίεση είναι επιβλαβής. Το στρες συνήθως θεωρείται 

ως κάτι αρνητικό, ως µία κατάσταση µε την οποία οι άνθρωποι είναι πολύ 

απασχοληµένοι ή έχουν τόσα πολλά να κάνουν ή είναι σε θέση να χάσουν 

κάτι που εκτιµούν. Το στρες είναι η διαδικασία κατά την οποία περιβαλλοντικά 

γεγονότα (στρεσογόνοι παράγοντες) µας προκαλούν ή µας απειλούν και ο 

τρόπος που αυτές οι απειλές ερµηνεύονται, µας κάνουν να αισθανόµαστε, να 

αντιδρούµε και να προσαρµοζόµαστε σε αυτές (Baum et al., 1997). Αυτό που 

είναι σηµαντικό είναι η ασυµφωνία που υπάρχει µεταξύ της αντίληψης ενός 

ατόµου των απαιτήσεων και της ικανότητάς του να τις αντιµετωπίσει (Cox, 

1991). 

 Επιπλέον, το στρες µπορεί να διακριθεί από το άγχος, µε το τελευταίο 

να ανταποκρίνεται καλύτερα στη συναισθηµατική κατάσταση του ατόµου. Το 

στρες µπορεί να οριστεί ως η διαδικασία µε την οποία περιβαλλοντικά 

γεγονότα απειλούν ή προκαλούν την ευεξία ενός οργανισµού και µε την οποία 

αυτός ο οργανισµός ανταποκρίνεται σε αυτή την απειλή (Baum et al., 1997). 

Αυτός ο γενικός ορισµός θεωρεί δεδοµένο ότι οι οργανισµοί ζουν σε ένα 

κόσµο που περιέχει διάφορες απειλές (π.χ. από εισβολείς) και προκλήσεις 

(π.χ. εύρεση τροφής) και ότι ο κόσµος θέτει σταθερά διαφορετικές απαιτήσεις 

που ζητούν από τους οργανισµούς να προσαρµόζονται συνεχώς. Υπάρχουν 

συγκεκριµένες αντιδράσεις που είναι χρήσιµες σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα 

περιβαλλοντικά γεγονότα που θέτουν απειλές ή προκλήσεις ονοµάζονται 
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στρεσογόνοι παράγοντες. Υπό ορισµένες συνθήκες αυτά τα γεγονότα 

αυξάνουν τη στρεσογόνο αντίδραση, που χαρακτηρίζεται από συµπτώµατα 

όπως ο φόβος, το άγχος και ο θυµός (Baum et al., 1997). 

 Το στρες είναι ένας γενικός τρόπος ενεργοποίησης, µε τον οποίο ο 

οργανισµός διεγείρεται, βρίσκεται σε εγρήγορση (δράση του συµπαθητικού 

συστήµατος) και συγκεντρώνει δύναµη, ώστε να επιτρέψει δυνατές, γρήγορες 

αντιδράσεις ή και συγκρατηµένη αντίδραση σε ένα στρεσογόνο παράγοντα. 

Το µυαλό και το σώµα λειτουργούν ενιαία σε αυτή τη διαδικασία, καθώς το 

κεντρικό νευρικό σύστηµα - ρυθµισµένες αντιδράσεις - επηρεάζει και 

επηρεάζεται από τις σκέψεις, τους φόβους και τις αναµνήσεις µας (Baum et 

al., 1997). 

 Κάθε όργανο και κάθε χηµικό στοιχείο του ανθρώπινου οργανισµού 

εµπλέκεται στη γενική αντίδραση στο στρες (Selye, 1978). Για τον άνθρωπο οι 

πιο σηµαντικοί στρεσογόνοι παράγοντες είναι συναισθηµατικοί, ειδικά αυτοί 

που προκαλούν θλίψη, ενώ στα γεγονότα ζωής, οι στρεσογόνες επιδράσεις 

δεν εξαρτώνται τόσο από το τι κάνουµε ή τι µας συνέβη, αλλά από  τον τρόπο 

που το αντιλαµβανόµαστε (Selye, 1978). Κάθε απαίτηση του οργανισµού, 

συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που απλά χρειάζονται για να διατηρήσουν τη 

ζωή, λειτουργούν ως στρεσογόνοι παράγοντες. Το στρες δεν µπορεί να 

οριστεί αποκλειστικά από τις καταστάσεις, διότι η δυνατότητα κάθε 

περίστασης να παράγει στρεσογόνες αντιδράσεις εξαρτάται από τα 

χαρακτηριστικά των ατόµων (Bakal, 1979). Εάν ένα ερέθισµα είναι 

στρεσογόνο ή όχι, εξαρτάται τελικά από την αντίληψη του ατόµου για το 

γεγονός (Bakal, 1979). 
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 Εποµένως, το στρες ορίζεται βάσει της αντίδρασης του ατόµου σε ένα 

συγκεκριµένο ερέθισµα. Αυτή η αντίδραση καθορίζει την ένταση και τη 

διάρκεια του στρες, καθώς και την ωφέλεια ή βλάβη που δύναται να 

προσφέρει στον οργανισµό. 

 

4.2. Στρεσογόνοι Παράγοντες 

Ως στρεσογόνοι παράγοντες ορίζονται όλα τα ερεθίσµατα, τα οποία ο 

οργανισµός αντιλαµβάνεται ως προκλήσεις και τίθεται σε εγρήγορση, ώστε να 

τα αντιµετωπίσει.  

Μπορούν να διαχωριστούν, όπως και το στρες, σε µικρότερης 

σηµασίας καθηµερινές δυσκολίες και σε µεγαλύτερης έντασης, µε τον όρο 

«γεγονότα ζωής», που συνήθως συµβαίνουν µία φορά στη ζωή ενός ατόµου. 

Με παρόµοιο τρόπο, µπορεί να γίνει µία γενική διάκριση όσον αφορά στη 

χρονική τους διάρκεια, σε σύντοµης και µεγαλύτερης περιόδου στρεσογόνους 

παράγοντες. 

Οι στρεσογόνοι παράγοντες, πηγές πρόκλησης και κινδύνου για τον 

οργανισµό, είναι συνήθως εξωτερικοί για τον οργανισµό και µπορούν να 

θεωρηθούν ως περιβαλλοντικές αιτίες βλάβης ή απώλειας (Baum et al., 

1997). Οι καταστροφές, οι εξετάσεις, οι ασθένειες, τα σηµαντικά ατυχήµατα 

και άλλα γεγονότα, τα οποία απαιτούν ένα µεγάλο ποσοστό προσπάθειας µε 

σκοπό να ανακτήσουµε την αίσθηση της ευεξίας, είναι όλα παραδείγµατα 

στρεσογόνων παραγόντων. Οι στρεσογόνοι παράγοντες δεν είναι πάντα 

περιβαλλοντικοί και αντί αυτού µπορεί να είναι σύµβολα απειλής, αναµνήσεις 

από παλιά βλάβη ή άλλες ψυχολογικές αναπαραστάσεις κινδύνου (Baum et 

al., 1997).  
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∆εν υπάρχουν γεγονότα που να είναι στρεσογόνα για όλα τα άτοµα, 

αφού εξαιρέσεις µπορούν πάντα να βρεθούν ακόµα και στους πιο ακραίους 

στρεσογόνους παράγοντες. Γενικά, όσο µικρότερη είναι η απαίτηση ή η 

απώλεια από µία πρόκληση, τόσο µεγαλύτερη η ποικιλία στο αν και πόσο οι 

άνθρωποι αντιλαµβάνονται το γεγονός ως στρεσογόνο (Baum et al., 1997). 

 Η ιδέα ότι υπάρχει µία σχέση µεταξύ των στρεσογόνων γεγονότων 

ζωής και του κινδύνου µίας ασθένειας είναι ένα ανεπιφύλακτο κοµµάτι της 

ψυχοσωµατικής ιατρικής για µία σηµαντική χρονική διάρκεια (Fisher, 1996). 

Υποστηρίζεται ότι οι στρεσογόνοι παράγοντες, είτε σύντοµης, είτε 

µεγαλύτερης χρονικής διάρκειας, σχετίζονται µε εξασθένιση στη λειτουργία 

του ανοσοποιητικού συστήµατος (Kiecolt-Glaser, McGuire, Robles & Glaser, 

2002). Αυτή η καταστολή διαφόρων στοιχείων της ανοσοποιητικής αντίδρασης 

µπορεί µε τη σειρά της να έχει βιολογικές συνέπειες στην υγεία του ατόµου 

που βιώνει τα στρεσογόνα γεγονότα ζωής (Padgett, Sheridan, Dorne, 

Berntson, Candelora & Glaser, 1998). 

 Οι ασθένειες µπορούν να προκληθούν, τουλάχιστον µερικώς, από τα 

πρότυπα συµπεριφοράς µας και την ψυχολογική µας αντίδραση στο 

περιβάλλον µας. Ένα µεγάλο µέρος της απόδειξης για τη σύνδεση στρες-

ασθένειας έχει προέλθει από τη µελέτη γεγονότων αλλαγής στη ζωή ή 

στρεσογόνων γεγονότων ζωής. Η έρευνα στα γεγονότα ζωής ασχολείται 

κυρίως µε συσχετίσεις της συχνότητας αλλαγής που προέρχεται από 

διαφορετικά γεγονότα και της έναρξης µίας ασθένειας. Με άλλα λόγια, η 

έρευνα στα στρεσογόνα γεγονότα ζωής θεωρεί (ως δεδοµένο) ότι όσο 

µεγαλύτερο είναι το ποσοστό των αλλαγών που βιώνει κάποιος, τόσο 

µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να αρρωστήσει (Baum et al., 1997). 
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 Στην πλειοψηφία τους οι έρευνες που µελετούν την επίδραση του 

στρες στην ανοσοποιητική λειτουργία του οργανισµού σε πειράµατα in vivo, 

χρησιµοποιούν ως στρεσογόνους παράγοντες σύντοµης διάρκειας τις 

εξετάσεις σε µαθητικό πληθυσµό, ενώ για στρεσογόνους παράγοντες 

µεγαλύτερης διάρκειας (χρόνιο στρες) εξετάζονται άτοµα µε σύνδροµο 

burnout ή συγγενείς ατόµων που πάσχουν από Alzheimer. 

 Γενικά, κάθε ερέθισµα το οποίο διεγείρει τον οργανισµό µπορεί να 

θεωρηθεί ως στρεσογόνο, ενώ και σε αυτήν την περίπτωση εξαρτάται σε 

µεγάλο βαθµό από το αν το ίδιο το άτοµο θα αντιληφθεί την κατάσταση ως µία 

πρόκληση ή απειλή. 

 

4.3. Ψυχοσωµατικές ∆ιαταραχές 

 Στην ουσία, οι ψυχοσωµατικές διαταραχές αφορούν στις σωµατικές 

αλλαγές που µία ψυχική κατάσταση µπορεί να προκαλέσει (Selye, 1978). 

 Οι ψυχοσωµατικές διαταραχές, που τώρα ονοµάζονται 

ψυχοφυσιολογικές διαταραχές, είναι πραγµατικές ασθένειες. Χαρακτηρίζονται 

από σωµατικά συµπτώµατα ή µία βλάβη διάφορων οργάνων ή συστηµάτων 

του οργανισµού που προκαλούνται από ή συνδέονται µε ψυχοκοινωνικούς  

παράγοντες. Υπάρχουν περίπλοκες συσχετίσεις αλληλεπίδρασης µεταξύ 

ψυχολογικών παραγόντων και σωµατικής ασθένειας. 

 Η σχέση µεταξύ των ψυχοκοινωνικών παραγόντων και της φυσιολογίας 

του οργανισµού ήταν για καιρό ένα αµφιλεγόµενο θέµα µεταξύ των 

φιλοσόφων, των φυσιολόγων και των ψυχολόγων (Baum et al., 1997). 

Αρχαίοι πολιτισµοί από την Ελλάδα µέχρι τη Ρώµη και αναπτυσσόµενες 

κοινωνίες στη διάρκεια του Μεσαίωνα πίστευαν σε µία ενότητα ή δυνατή 
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σχέση µεταξύ των σκέψεων και της συµπεριφοράς µε τη σωµατική κατάσταση 

ενός οργανισµού. Αυτή η ιδέα έχει επανέλθει στο προσκήνιο στις αρχές του 

20ου αιώνα µε το βιοψυχοκοινωνικό µοντέλο υγείας. 

 Σύµφωνα µε το συγκεκριµένο µοντέλο, η υγεία ενός ατόµου εξαρτάται 

από τα διάφορα επίπεδα της βιοψυχοκοινωνικής του υπόστασης, τα οποία 

βρίσκονται σε συνεχή αλληλεξάρτηση και ως εκ τούτου, όλες οι ασθένειες 

θεωρούνται ψυχοσωµατικές (Παπαδάτου & Αναγνωστόπουλος, 1999). Αυτή η 

καινούργια προσέγγιση στην υγεία θεωρεί ότι τα αίτια, η εξέλιξη και η έκβαση 

µίας ασθένειας καθορίζεται από την αλληλεπίδραση ψυχολογικών, 

κοινωνικών και πολιτισµικών παραγόντων µε τη βιοχηµεία και τη φυσιολογία 

του οργανισµού (Ray, 2004). 

 Οι σκέψεις, τα συναισθήµατα, οι πεποιθήσεις, οι ελπίδες δεν είναι 

τίποτα παραπάνω από χηµική και ηλεκτρική δραστηριότητα στα νευρικά 

κύτταρα του εγκεφάλου (Ray, 2004). Από τη βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση, η 

δραστηριότητα του εγκεφάλου είναι η πρώτη γραµµή άµυνας του οργανισµού 

απέναντι σε µία νόσο (Ray, 2004).  

 Έρευνες που µελετούν τις παραπάνω συσχετίσεις ανήκουν στον 

καινούργιο επιστηµονικό κλάδο της ψυχονευροανοσολογίας. Τις τελευταίες 

δεκαετίες, η ψυχονευροανοσολογία έχει αυξήσει τη γνώση µας για τις σχέσεις 

µεταξύ των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, του κεντρικού νευρικού 

συστήµατος, του ανοσοποιητικού συστήµατος και των ασθενειών (Keller, 

Schleifer, Bartlett, Shiflett & Rameshwar, 1999). Επιπροσθέτως, πρέπει να 

σηµειωθεί, ότι αυτή η ιδέα της αλληλεπίδρασης µεταξύ νευρικού και 

ανοσοποιητικού συστήµατος ανέκυψε ως αποτέλεσµα µελετών στις 
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ανοσολογικές επιδράσεις σε µία ποικιλία στρεσογόνων καταστάσεων 

(Ottaviani & Franceschi, 1996). 

 Γενικά, υποστηρίζεται να υπάρχει κάποια επίδραση από την εµπειρία 

του στρες στη σωµατική και ψυχολογική υγεία ενός ατόµου (Cox, 1991). Αυτό 

συµβαίνει πιθανότατα από την ανοσοκατασταλτική δράση του στρες. Το 

ψυχολογικό στρες φαίνεται να επηρεάζει την ανοσοποιητική λειτουργία και να 

καθιστά τον οργανισµό πιο ευαίσθητο σε µολυσµατικές ασθένειες (Marsland, 

Bachen, Cohen, Rabin, Manuck, 2002). Ακόµη, υποστηρίζεται η πιθανότητα 

ότι οι εµπειρίες από τραυµατικούς στρεσογόνους παράγοντες µπορούν να 

έχουν µακροπρόθεσµες επιδράσεις στη δοµή και τη λειτουργία του εγκεφάλου 

(Bremner, 1999).  

 Όλο και περισσότερες έρευνες στο χώρο της ψυχονευροανοσολογίας 

υποστηρίζουν την υπόθεση ότι οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες έχουν κλινικά 

σηµαντικές σχέσεις µε επιδράσεις στην υγεία που σχετίζονται µε το 

ανοσοποιητικό σύστηµα, συµπεριλαµβανοµένων των µολυσµατικών 

ασθενειών, του καρκίνου, των αυτοάνοσων ασθενειών και του ΗΙV (Azpiroz, 

Garmendia, Fano, Sanchez-Martin, 2003; Kiecolt-Glaser et al., 2002). Γενικά, 

η έκθεση σε στρεσογόνους παράγοντες ίσως προκαλεί µία έκπτωση στην 

ικανότητα του οργανισµού να αντισταθεί σε µία νόσο. 

 Την ίδια στιγµή, υπάρχει έλλειψη αξιόπιστων πειραµάτων που να 

µελετούν την άµεση εµπειρική απόδειξη για τα ανοσοποιητικά µονοπάτια που 

είναι υπεύθυνα για αυτές τις συνδέσεις, εν µέρει λόγω µεθοδολογικών 

προβληµάτων (Kiecolt-Glaser et al., 2002). Συχνά, σε πειράµατα που 

εξετάζουν τη σχέση στρες και µολυσµατικών ασθενειών χορηγούνται 
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εργαστηριακά παθογόνοι µικροοργανισµοί και στη συνέχεια ερευνώνται οι 

επιδράσεις. 

Ωστόσο, δεν αναπτύσσουν κάποια ασθένεια όλοι όσοι βιώνουν στρες. 

Υπάρχει τεράστια ποικιλία στις ανοσοποιητικές αντιδράσεις κάθε οργανισµού 

απέναντι στην εµπειρία του ψυχολογικού στρες. Σύµφωνα µε τον Sapolsky 

(1994), η σύνδεση µεταξύ αυξηµένου στρες µε αποτέλεσµα κάποια ασθένεια 

έχει στηριχθεί στα ακόλουθα βήµατα. Πρώτον, διαφέρουµε ως προς τη µορφή  

και τη συχνότητα των στρεσογόνων παραγόντων στους οποίους εκτιθέµεθα. 

Αυτές οι αποκλίσεις θα καθορίσουν το µέγεθος και τη συχνότητα µε την οποία 

θα αντιδράσουµε στο στρες (γλυκοκορτικοειδή, επινεφρίνη, κλπ.), ενώ µε τη 

σειρά της αυτή η αντίδραση ρυθµίζει την ανοσοποιητική λειτουργία. Τέλος, το 

επίπεδο της ανοσοποιητικής µας ικανότητας θα καθορίσει ποιες ασθένειες θα 

αποκτήσουµε και πόσο καλά θα αντισταθούµε σε αυτές. 

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, σήµερα υπάρχουν αρκετά δεδοµένα, 

ώστε να συµπεράνουµε ότι η ανοσοποιητική ρύθµιση από ψυχοκοινωνικούς 

στρεσογόνους παράγοντες µπορεί να οδηγήσει σε πραγµατικές αλλαγές στην 

υγεία ενός οργανισµού (Kiecolt-Glaser et al., 2002). 

 

4.4. Αναπνευστικό Σύστηµα και Στρες 

Το αναπνευστικό σύστηµα υπηρετεί δύο σκοπούς: να παρέχει οξυγόνο 

στα κύτταρα και να αποµακρύνει το άχρηστο διοξείδιο του άνθρακα από τον 

οργανισµό (Labott, 1998). 

Επειδή το αναπνευστικό σύστηµα είναι στενά συνδεδεµένο µε τη 

λειτουργία του οργανισµού, οι ασθένειες µπορούν να προκαλέσουν σηµαντική 

σωµατική και ψυχολογική εξασθένιση και εξάντληση (Labott, 1998). Πολλές 
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µελέτες έχουν εκτιµήσει τη συνολική ψυχολογική προσαρµογή σε ασθενείς µε 

διαγνωσµένη πνευµονική ασθένεια, µε ένα συγκεκριµένο επίκεντρο στην 

κατάθλιψη και το άγχος (Labott, 1998).  

 Υποστηρίζεται ότι το ψυχολογικό στρες είναι ένας παράγοντας 

επικινδυνότητας για µολύνσεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήµατος 

(Cohen, 1995) και πιο συγκεκριµένα, για το κοινό κρυολόγηµα (Takkouche, 

Regueira & Gestal-Otero, 2001). Με άλλα λόγια, το στρες φαίνεται να αυξάνει 

την ευαισθησία σε κρυώµατα και γρίπη (Baum et al., 1997). 

 Παρόµοια αποτελέσµατα προκύπτουν και από µελέτες σε υγιή άτοµα, 

τα οποία εκτίθενται σε ιούς του αναπνευστικού συστήµατος. Σε έρευνα των 

Cohen, Tyrrell και Smith (1993), 394 υγιή άτοµα, αφού συµπλήρωσαν 

ερωτηµατολόγια που αφορούσαν στα στρεσογόνα γεγονότα ζωής, το 

αντιλαµβανόµενο στρες και την αρνητική του επίδραση, σκοπίµως εκτέθηκαν 

στον ιό του κοινού κρυολογήµατος. Σύµφωνα µε την υπόθεση ότι το 

ψυχολογικό στρες αυξάνει την ευαισθησία σε µολυσµατικούς παράγοντες, οι 

υψηλές βαθµολογίες σε κάθε µία από τις τρεις κλίµακες για το στρες 

συσχετίστηκαν µε µεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης κρυολογήµατος. Ακόµη, 

βρέθηκε από συσχετισµούς ότι οι αντιλήψεις για το στρες και την αρνητική του 

επίδραση είναι απαραίτητα για τα στρεσογόνα γεγονότα ζωής, ώστε να 

επηρεάσουν τον κίνδυνο ασθένειας (Cohen, Tyrrell & Smith, 1993). 

 Η ίδια σχέση µεταξύ στρες και µόλυνσης του ανώτερου αναπνευστικού 

συστήµατος προκύπτει και αντιστρόφως από πειράµατα, στα οποία παρέχεται 

ψυχολογική θεραπεία (µε σκοπό τη µείωση του άγχους) σε άτοµα που 

υποφέρουν από περιοδικά συµπτώµατα της µόλυνσης. Σε µία σχετική µελέτη 

σε παιδιά µε επαναλαµβανόµενη µόλυνση του ανώτερου αναπνευστικού 
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συστήµατος, η ψυχολογική θεραπεία φάνηκε να διακόπτει τον κύκλο της 

χρόνιας νόσου (Hewson-Bower & Drummond, 2001), να αυξάνει δηλαδή την 

αντίσταση του οργανισµού απέναντι στη µόλυνση.  

Παρόµοια αποτελέσµατα παρέχουν και άλλες έρευνες, υποστηρίζοντας 

ότι η επίδραση του στρες στην ευπάθεια σε µολυσµατική ασθένεια στα παιδιά 

µετριάζεται από την ψυχολογική αντιµετώπιση και τις κοινωνικές πηγές 

(Turner-Cobb & Steptoe, 1998). Ειδικότερα, το στρες σχετίζεται µε την 

εµφάνιση µόλυνσης του ανώτερου αναπνευστικού συστήµατος στα παιδιά, 

ενώ δε φαίνεται να έχει καµία επίδραση στη διάρκεια ή ένταση των 

επεισοδίων της νόσου (Turner-Cobb & Steptoe, 1998). 

Ακόµα, έχει µελετηθεί και η σχέση του στρες, της µόλυνσης του 

ανώτερου αναπνευστικού συστήµατος και της ποικιλίας του κοινωνικού 

δικτύου ενός ατόµου. Γενικά, οι ποικίλες κοινωνικές επαφές σχετίζονται µε 

καλύτερη υγεία (Hamrick, Cohen & Rodriguez, 2002). Ωστόσο, οι ποικίλες 

επαφές µπορούν να αυξήσουν την έκθεση σε µολυσµατικούς παράγοντες. 

Αυτό µε τη σειρά του θα πρέπει να αυξάνει τον κίνδυνο για κάποια ασθένεια, 

ειδικά σε όσους η αντίσταση διακινδυνεύεται και µε άλλο τρόπο (π.χ. άτοµα 

που βιώνουν στρες). Φαίνεται το στρες και η ποικιλία των κοινωνικών επαφών 

να αλληλεπιδρούν, µε το µεγάλο κοινωνικό δίκτυο να σχετίζεται µε 

περισσότερες µολύνσεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήµατος ανάµεσα 

σε άτοµα µε  περισσότερα στρεσογόνα γεγονότα ζωής και ελαφρώς λιγότερες 

ανάµεσα σε άτοµα µε λιγότερα στρεσογόνα γεγονότα ζωής  (Hamrick et al., 

2002). 

 Επιπροσθέτως, η ιντερλευκίνη-6 (IL-6), µία από τις κυτοκίνες που 

λειτουργούν ως χηµικοί διαβιβαστές του ανοσοποιητικού συστήµατος,  
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ενοχοποιείται να δρα ως ο σηµαντικότερος µεσάζων µέσω του οποίου το 

στρες συσχετίζεται µε αυξηµένα συµπτώµατα µίας νόσου (Cohen, Doyle & 

Skoner, 1999). Πιο συγκεκριµένα, το ψυχολογικό στρες προβλέπει µία 

µεγαλύτερη έκφραση της ασθένειας και µία αυξηµένη παραγωγή IL-6 ως 

απάντηση σε µόλυνση του ανώτερου αναπνευστικού συστήµατος (Cohen et 

al., 1999). 

 Συνολικά, έχουν πραγµατοποιηθεί πολλές έρευνες µε σκοπό τη µελέτη 

της σχέσης µεταξύ στρες και µόλυνσης του ανώτερου αναπνευστικού 

συστήµατος, ενισχύοντας την παραπάνω άποψη θετικής συνάφειας µεταξύ 

υψηλών επιπέδων στρες και αυξηµένης πιθανότητας για µόλυνση. 

 

4.5. Ιός του Απλού Έρπη (HSV-1) και Στρες 

 Ο HSV-1 είναι οξεία ιογενής νόσος που χαρακτηρίζεται από οµάδες 

φυσαλίδων (cold sores) στο δέρµα, συχνά στα όρια των χειλέων ή των 

ρωθώνων. Ο HSV-1 είναι ο αιτιολογικός παράγοντας για τον επιχείλιο έρπη 

(Ironson, Balbin & Schneiderman, 2002), ενώ συχνά συνοδεύει τον πυρετό. 

Ο ιός του απλού έρπη είναι η αιτία της πιο συνηθισµένης κλινικά 

αναγνωρισµένης µόλυνσης από ιό του έρπη (Ortiz, Sheridan & Marucha, 

2003). Σχεδόν όλοι έχουν εκτεθεί σε αυτόν τον ιό και κάποιοι έχουν 

επαναλαµβανόµενα επεισόδια από οµάδες φυσαλίδων ως αποτέλεσµα από 

τον ιό. Ο HSV-1 είναι ενδηµικός ανάµεσα στον ανθρώπινο πληθυσµό µε 

περίπου 80% των ατόµων να εξετάζονται θετικά για αντισώµατα στον HSV-1, 

παρόλο που ένα πολύ µικρότερο ποσοστό εκδηλώνει συµπτώµατα της 

ασθένειας (Coffin & Latchman, 1996). Πάντως, δεν έχουν φανερή εκδήλωση 

του ιού συνέχεια και κάποιοι σπάνια ή ποτέ δεν έχουν. Αυτό συµβαίνει επειδή 
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ο ιός του έρπη µπορεί να έχει αφανείς µολύνσεις. Όταν εισβάλλει στον ιστό 

του οργανισµού, γίνεται αφανής και παραµένει σε αυτή τη λανθάνουσα 

ανενεργή κατάσταση έως ότου προσωρινά ενεργοποιηθεί ξανά. Αυτές οι 

περιοδικές επανεµφανίσεις είναι υπεύθυνες για τα κλινικά σηµάδια που 

φαίνονται, όπως οι οµάδες φυσαλίδων στο δέρµα (Baum et al., 1997). 

 Όταν αρχικά ερχόµαστε σε επαφή µε τον HSV-1, αυτός 

πολλαπλασιάζεται στο σηµείο της µόλυνσης (π.χ. το δέρµα) και έπειτα 

µεταναστεύει πάνω σε ένα νευράξονα που είναι κοντά στο σηµείο της αρχικής 

µόλυνσης και καταλαµβάνει χώρο παραµονής στο νευρικό κυτταρικό σώµα, 

που είναι συνήθως στο τρίδυµο γάγγλιο στο κεφάλι (Baum et al., 1997). Όταν 

είναι στο κυτταρικό σώµα, ο ιός ξεκινά να πολλαπλασιάζεται, αλλά σταµατά 

νωρίς σε αυτή τη διαδικασία και γίνεται αφανής. Όταν ενεργοποιείται πάλι, ο 

ιός µεταφέρεται πίσω και κάτω στον άξονα και δηµιουργεί κλινικά σηµάδια 

επιχείλιου έρπη, περιλαµβάνοντας οµάδες φυσαλίδων, κνησµό ή άλγος. Μία 

φορά αν µολυνθούµε, είµαστε πάντα µολυσµένοι, αφού από όσα είναι γνωστά 

ο οργανισµός ποτέ δεν εξαλείφει εντελώς τον ιό. Πάντως, κανονικά 

συγκρατείται σε αναχαίτιση - αφάνεια - το περισσότερο διάστηµα από 

διαδικασίες του ανοσοποιητικού και νευρικού συστήµατος (Baum et al., 1997). 

 Η µελέτη για τις αιτίες της επανεµφάνισης έχει λάβει υπ’ όψιν την 

ασθένεια, προκλήσεις του ανοσοποιητικού συστήµατος, το στρες και την 

κόπωση. Ένα σύµπλεγµα ανοσοποιητικών παραγόντων, που περιλαµβάνει 

τις ιντερλευκίνες, τα αντισώµατα και την ενδοκρινική και νευροπεπτιδική 

δραστηριότητα, ίσως είναι οι βασικοί παράγοντες στη ρύθµιση της γενετικής 

έκφρασης που σηµατοδοτεί την αφάνεια και την επανεµφάνιση (Baum et al., 

1997). 
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 Παρόλο που το στρες θα µπορούσε να επιδρά στη διακοπή της 

λανθάνουσας κατάστασης του ιού και συχνά σηµειώνεται ως µία αιτία 

επανεµφάνισής του, απόδειξη που να συνδέει το στρες µε την 

επαναδραστηριοποίηση του HSV-1 δεν υπερτερεί. Ο πιο καλός 

προγνωστικός παράγοντας για την επανεµφάνιση του HSV-1 είναι τα 

κρυολογήµατα (έτσι προκύπτει ο όρος “cold sores”) (Baum et al., 1997). 

 Ωστόσο, µελέτες που υποστηρίζουν την επανεµφάνιση του HSV-1 ως 

αποτέλεσµα σωµατικού ή συναισθηµατικού στρες (Padgett et al., 1998; Ortiz 

et al., 2003), βασίζονται κυρίως στον ανασταλτικό ρόλο που έχει το στρες στο 

ανοσοποιητικό σύστηµα. Πράγµατι, το στρες έχει φανεί να ρυθµίζει το 

ανοσοποιητικό σύστηµα του οργανισµού µέσω της έκλυσης συγκεκριµένων 

σηµαντικών µορίων, όπως οι κατεχολαµίνες, οι κυτοκίνες και τα 

γλυκοκορτικοειδή. Αυτά τα µόρια έχουν την ικανότητα να ρυθµίζουν το 

ανοσοποιητικό σύστηµα και να το καθιστούν ευάλωτο σε πρωταρχική 

µόλυνση ή επανεµφάνιση του ιού (Sainz, Loutsch, Marquart & Hill, 2001). 

Ορισµένα µόρια, όπως η επινεφρίνη και η ιντερλευκίνη-6, αυξάνουν τη 

δραστηριότητα του ανοσοποιητικού συστήµατος κατά τη διάρκεια επεισοδίων 

οξέου ή χρόνιου στρες, ενώ έχουν ενοχοποιηθεί για την 

επαναδραστηριοποίηση του HSV-1 και την επανεµφάνιση ασθένειας (Sainz et 

al., 2001). 

 ∆υστυχώς, τα ευρήµατα από µελέτες που εξετάζουν τη σχέση στρες-

HSV-1 ποικίλουν, µε ορισµένες να είναι πιο αρνητικές και άλλες να 

υποστηρίζουν µία τέτοια δυνατή σχέση χωρίς να έχουν βρεθεί τα ακριβή 

ανοσοποιητικά αίτια αυτής της σύνδεσης. 
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4.6. Ερευνητικές Υποθέσεις 

 Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σηµαντικά ο αριθµός των ερευνών 

που εξετάζουν τη σχέση του στρες µε τη σωµατική υγεία. Όλο και 

περισσότερα ευρήµατα ενισχύουν την υπόθεση ότι το στρες µπορεί να 

επιδράσει σε µεγάλο βαθµό στην εµφάνιση και εξέλιξη των µολυσµατικών 

ασθενειών. 

 Η συγκεκριµένη έρευνα περιορίζεται στη µελέτη δύο µόνο 

µολυσµατικών ασθενειών, της µόλυνσης του ανώτερου αναπνευστικού 

συστήµατος και του ιού του απλού έρπη. Ειδικότερα, η έρευνα αυτή 

αποσκοπεί να εξετάσει το ρόλο που έχει το στρες στην εµφάνιση µόλυνσης 

του ανώτερου αναπνευστικού συστήµατος και στην επαναδραστηριοποίηση 

του ιού του απλού έρπη. Παραπάνω παρατέθηκαν σχετικοί ορισµοί των 

συγκεκριµένων µεταβλητών, καθώς και µία βασική βιβλιογραφική 

ανασκόπηση προηγούµενων ερευνών που µελετούσαν το υπό εξέταση θέµα. 

 Από την παρούσα έρευνα αναµένεται να υπάρξει ισχυρή συσχέτιση 

µεταξύ του στρες και της µόλυνσης του ανώτερου αναπνευστικού 

συστήµατος, όπως και µία δυνατή σχέση µεταξύ του στρες και της 

επανεµφάνισης του ιού του απλού έρπη. Αυτές οι υποθέσεις και τα 

αναµενόµενα αποτελέσµατα στηρίζονται στην ανασκόπηση προηγούµενων 

πειραµάτων in vivo µε ανάλογα ευρήµατα.  

Τέλος, τα δεδοµένα από τις συγκεκριµένες µεταβλητές βασίζονται σε 

αυτοαναφορές των συµµετεχόντων µε βάση δοµηµένα ερωτηµατολόγια, για 

αυτό το λόγο κρίθηκε σκόπιµο να εξεταστεί παράλληλα και ο νευρωτισµός ως 

τρίτη µεταβλητή που πιθανόν να επηρεάζει τις παραπάνω σχέσεις. 
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4.7. Μέθοδος 

 

4.7.1. ∆είγµα 

 Οι συµµετέχοντες στην έρευνα βρέθηκαν µε απλή τυχαία 

δειγµατοληψία στο χώρο του Πανεπιστηµίου της Κρήτης στο Ρέθυµνο τον 

Απρίλιο του 2005. Οι µοναδικοί περιορισµοί που τέθηκαν, ώστε να µπορούν 

να λάβουν µέρος, ήταν να είναι φοιτητές στο συγκεκριµένο Πανεπιστήµιο και 

ηλικίας 18 έως και 24 ετών. 

Αρχικά, γινόταν µία προφορική και γραπτή ενηµέρωση του σκοπού της 

έρευνας, καθώς και η επιβεβαίωση ότι η συµµετοχή είναι ανώνυµη και τα 

στοιχεία απολύτως εµπιστευτικά, ενώ δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος 

απαντήσεις στα ερωτηµατολόγια. Οι κλίµακες χορηγήθηκαν ατοµικά και η 

συµπλήρωσή τους γινόταν επί τόπου, αφού δεν απαιτούσε πολύ χρόνο. 

Από τους συµµετέχοντες ζητήθηκε να δώσουν κάποια δηµογραφικά 

στοιχεία (ηλικία, φύλο και σχολή) και ρωτήθηκαν σχετικά µε το αν 

αντιµετώπιζαν το τελευταίο διάστηµα κάποιο πρόβληµα υγείας ή αν υπέφεραν 

από κάποια αλλεργία ή ασθµατικές κρίσεις. Στη συνέχεια, καλούνταν να 

συµπληρώσουν ένα ερωτηµατολόγιο σωµατικής υγείας και συµπτωµάτων για 

τις τελευταίες πέντε εβδοµάδες, µία κλίµακα που αφορούσε στο νευρωτισµό, 

καθώς και δύο ερωτηµατολόγια για το επίπεδο του στρες για τις τελευταίες 20 

ηµέρες στις καθηµερινές προστριβές και κατά το τελευταίο εξάµηνο για τα 

γεγονότα ζωής. 

Συνολικά συµµετείχαν 50 άτοµα, εκ των οποίων 9 άνδρες και 41 

γυναίκες. 32 άτοµα βρέθηκαν να φοιτούν στο τµήµα Ψυχολογίας και 18 σε 

άλλα τµήµατα. ∆ήλωσαν ότι έχουν κάποιο πρόβληµα υγείας το τελευταίο 
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διάστηµα και ότι υποφέρουν από κάποια αλλεργία ή ασθµατικές κρίσεις, 11 

και 15 άτοµα αντίστοιχα. Ο µέσος όρος ηλικίας ήταν τα 21 έτη µε µικρότερη 

τιµή τα 18 και µεγαλύτερη τα 24. 

Τέλος, δε δόθηκαν κάποια κίνητρα για τη συµµετοχή τους στην έρευνα 

πέρα από απλές ευχαριστίες και µία γενική παρουσίαση του σκοπού της 

συγκεκριµένης µελέτης.  

 

4.7.2. Μέσα συλλογής των δεδοµένων 

 Όσον αφορά στα ψυχοτεχνικά µέσα που χρησιµοποιήθηκαν, 

αποτελούνταν από τρεις κλίµακες, οι οποίες χορηγήθηκαν µε τη σειρά που 

αναφέρονται παρακάτω. Στο Παράρτηµα στο τέλος της εργασίας παρέχονται 

τα ακριβή τους αντίτυπα. 

 Η πρώτη κλίµακα διερευνούσε την εµφάνιση µόλυνσης του ανώτερου 

αναπνευστικού συστήµατος και την επαναδραστηριοποίηση του ιού του 

απλού έρπη (HSV-1). Είναι ένα αυτοσχέδιο ερωτηµατολόγιο σωµατικής 

υγείας και συµπτωµάτων που αποτελείται από 7 ερωτήσεις σχετικά µε το 

πόσο συχνά αντιµετώπισαν τις τελευταίες πέντε εβδοµάδες κάποια µόλυνση 

του ανώτερου αναπνευστικού συστήµατος µε βάση έξι συναφή συµπτώµατα 

και µία ερώτηση για την επανεµφάνιση του HSV-1. Υπήρχε µία κλίµακα 

συχνότητας από το «καθόλου» µέχρι το «συχνά», στην οποία καλούνταν να 

σηµειώσουν οι συµµετέχοντες σύµφωνα µε τη δική τους κρίση την κατάσταση 

της υγείας τους. Το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο επιµελήθηκε σε 

συνεργασία µε τον επιβλέποντα καθηγητή ειδικά για τις ανάγκες της 

συγκεκριµένης έρευνας. 
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 Η επόµενη κλίµακα αποτελείται από 22 ερωτήσεις, οι οποίες 

διερευνούν το νευρωτισµό. Οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν µε 

«ναι» ή «όχι» στα θέµατα, χωρίς να αφιερώνουν πολύ χρόνο στις απαντήσεις 

τους. Επειδή, στη συγκεκριµένη έρευνα βασιστήκαµε στις αναφορές των 

ατόµων για το στρες και τα συµπτώµατα ασθένειας, θεωρήσαµε απαραίτητο 

να ελέγξουµε στατιστικά για την πιθανή επίδραση του νευρωτισµού ως τρίτη 

µεταβλητή. Η αξιολόγηση του νευρωτισµού βασίστηκε στην αντίστοιχη 

κλίµακα από το Ερωτηµατολόγιο Προσωπικότητας του Eysenck (Eysenck 

Personality Questionnaire), όπως έχει προσαρµοστεί στα ελληνικά από τον 

∆ηµητρίου (1986), µε υψηλό δείκτη εσωτερικής αξιοπιστίας και αξιοπιστία 

χορήγησης (∆ηµητρίου, 1986). 

 Στη συνέχεια, αξιολογήθηκε το επίπεδο του στρες των συµµετεχόντων, 

µε βάση τα δύο ερωτηµατολόγια του Ε.Χ. Καραδήµα (1999). Το πρώτο 

αποτελείται από 55 θέµατα και αφορά στις καθηµερινές προστριβές ως πηγή 

αναστάτωσης κατά τις τελευταίες 20 ηµέρες, ενώ το δεύτερο αποτελείται από 

48 θέµατα και αφορά στα γεγονότα ζωής ως αγχογόνων καταστάσεων τη 

στιγµή που συνέβησαν, ενώ αναφέρονται στο τελευταίο εξάµηνο αφού 

συµβαίνουν πιο σπάνια στη ζωή ενός ατόµου. Και στα δύο ερωτηµατολόγια οι 

συµµετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε µία κλίµακα σηµαντικότητας των 

θεµάτων από το 0 έως το 3. Στα θέµατα καθηµερινών προστριβών το 0 

αντιστοιχούσε στο ότι το συγκεκριµένο κάθε φορά γεγονός δεν υπήρξε 

καθόλου πηγή αναστάτωσης για το άτοµο, το 1 ότι υπήρξε µικρή, το 2 ότι 

υπήρξε µέτρια και το 3 ότι υπήρξε µεγάλη πηγή αναστάτωσης. Ανάλογα στο 

ερωτηµατολόγιο γεγονότων ζωής, η κλίµακα ξεκινούσε από το 3 που 

αντιστοιχούσε στην αντίληψη του ατόµου του συγκεκριµένου κάθε φορά 
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θέµατος ως πολύ αγχογόνου, το 2 ως µέτρια, το 1 ως κάπως και το 0 ως 

καθόλου αγχογόνου. 
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4.7.3. Αποτελέσµατα 

 Υπολογίστηκαν οι δείκτες συνάφειας µεταξύ των µεταβλητών του 

νευρωτισµού, της µόλυνσης του ανώτερου αναπνευστικού συστήµατος (upper 

respiratory infection-URI), του ιού του απλού έρπη (HSV-1), των καθηµερινών 

προστριβών και των γεγονότων ζωής. 

 Από τα ευρήµατα µε τη χρήση του δείκτη Pearson r προέκυψαν 

στατιστικώς σηµαντικές τιµές µεταξύ του νευρωτισµού και των υπολοίπων 

µεταβλητών. Συγκεκριµένα, υπήρξε θετική συνάφεια µεταξύ του νευρωτισµού 

και των καθηµερινών προστριβών µε r=0,45 (p<0,01), των γεγονότων ζωής  

µε r=0,42 (p<0,01), της URI µε r=0,35 (p<0,05) και του HSV-1 µε r=0,33 

(p<0,05). Ακόµη, βρέθηκε να υπάρχει στατιστική σηµαντικότητα µεταξύ των 

καθηµερινών προστριβών και των γεγονότων ζωής µε r=0,68 (p<0,01), ενώ 

δεν υπήρχε στατιστική σηµαντικότητα στη συσχέτιση των καθηµερινών 

προστριβών µε τη URI και τον HSV-1, µε r=0,20 και r=0,15 αντίστοιχα. Τέλος, 

η τιµή του Pearson r µεταξύ των γεγονότων ζωής και της URI ήταν r=0,36 

(p<0,05) και µεταξύ της URI  και του HSV-1 r=0,39 (p<0,01), ενώ δε βρέθηκε 

στατιστική σηµαντικότητα µεταξύ γεγονότων ζωής και HSV-1 µε r=0,09. 

 Στη συνέχεια, χρησιµοποιήθηκαν συντελεστές µερικής συνάφειας µε 

σκοπό να ελεγχθεί η επίδραση στις παραπάνω συσχετίσεις του νευρωτισµού 

και του στρες (καθηµερινές προστριβές και γεγονότα ζωής) ως τρίτων 

µεταβλητών. Όσον αφορά στον έλεγχο του νευρωτισµού, βρέθηκε θετική 

συνάφεια µεταξύ URI και HSV-1 µε r=0,33 (p<0,05) και µεταξύ καθηµερινών 

προστριβών και γεγονότων ζωής µε r=0,59 (p<0,01). Αντίθετα, δεν υπήρξε 

στατιστική σηµαντικότητα στη συσχέτιση της URI µε τις καθηµερινές 

προστριβές και τα γεγονότα ζωής µε r=-0,04 και r=0,24 αντίστοιχα, και στη 
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συσχέτιση του HSV-1 µε τις καθηµερινές προστριβές και τα γεγονότα ζωής µε 

r=-0,15 και r=-0,07 αντίστοιχα. 

 Ελέγχοντας την επίδραση του στρες, βρέθηκε να υπάρχει θετική 

συνάφεια µεταξύ όλων των µεταβλητών. Συγκεκριµένα, οι τιµές του Pearson r 

µεταξύ της URI και του HSV-1 ήταν r=0,42 (p<0,01), µεταξύ της URI και του 

νευρωτισµού r=0,33 (p<0,05) και µεταξύ του HSV-1 και του νευρωτισµού 

r=0,36 (p<0,05). 

 Τέλος, χρησιµοποιήσαµε το δείκτη F, ώστε να καθορίσουµε τη 

συνάφεια των κατηγορικών διµεταβλητών. Οι παραπάνω πέντε µεταβλητές 

εκτιµήθηκαν µε ANOVA ως προς το φύλο των συµµετεχόντων, το τµήµα στο 

οποίο ανήκουν, την αναφορά τους σε κάποιο πρόβληµα υγείας το τελευταίο 

διάστηµα και τη δήλωσή τους ότι υποφέρουν από κάποια αλλεργία ή 

ασθµατικές κρίσεις.  

Από τα αποτελέσµατα των δεδοµένων ως προς το φύλο δε βρέθηκαν 

στατιστικώς σηµαντικές διαφορές, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1. 

Ειδικότερα, οι τιµές F βρέθηκαν για το νευρωτισµό F(1,47)=,52, για τις 

καθηµερινές προστριβές F(1,46)=,26, για τα γεγονότα ζωής F(1,41)=1,5, για 

τη URI F(1,48)=,93 και για τον HSV-1 F(1,48)=,12 σε όλες τις συσχετίσεις 

p>,05. 

Αναλόγως, και στα αποτελέσµατα ως προς το τµήµα φοίτησης (εάν 

ανήκουν στο τµήµα Ψυχολογίας ή σε κάποιο άλλο τµήµα του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης στο Ρέθυµνο) δεν προέκυψαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές. Η 

τιµή F για το νευρωτισµό βρέθηκε F(1,47)=,31, για τις καθηµερινές 

προστριβές F(1,46)=1,83, για τα γεγονότα ζωής F(1,41)=,22, για τη URI 
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F(1,48)=,01 και για τον HSV-1 F(1,48)=,01 µε p>,05 σε όλες τις τιµές (βλ. 

Πίνακα 2). 

Ως προς το εάν οι συµµετέχοντες ανέφεραν κάποιο πρόβληµα υγείας ή 

όχι, όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 3, υπήρξε θετική συνάφεια µόνο 

µεταξύ όσων δήλωσαν ότι αντιµετώπισαν κάποιο πρόβληµα τελευταία και του 

HSV-1 µε F(1,48)=6,18, p<,05, ενώ οι υπόλοιπες τιµές F ήταν στατιστικώς 

ασήµαντες µε p>,05. Παρόµοια αποτελέσµατα προέκυψαν και µεταξύ όσων 

δήλωσαν ότι υποφέρουν από κάποια αλλεργία ή ασθµατικές κρίσεις και της 

URI µε F(1,48)=5,89 µε p<,05, ενώ και εδώ δε βρέθηκαν άλλες συνάφειες 

µεταξύ των υπολοίπων µεταβλητών (p>,05) (βλ. Πίνακα 4). 

 

 

 

 M.O. ανδρών Μ.Ο. γυναικών F 

Νευρωτισµός 11,38 10,27 ,52* 

Καθ. προστριβές 45,22 40,85 ,26* 

Γεγονότα ζωής 20 13,71 1,5* 

URI 13,22 11,56 ,93* 

HSV-1 1,11 1,17 ,12* 

 

Πίνακας 1. Κατανοµή ως προς το φύλο των συµµετεχόντων. 

* σε όλα, p>,05. 
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 Μ.Ο. Ψυχολογίας Μ.Ο. άλλων τµηµάτων F 

Νευρωτισµός 10,22 10,88 ,31* 

Καθ. προστριβές 38,5 48 1,83* 

Γεγονότα ζωής 14,29 16,42 ,22* 

URI 11,81 11,94 ,01* 

HSV-1 1,16 1,17 ,01* 

 

Πίνακας 2. Κατανοµή ως προς το τµήµα φοίτησης. 

* σε όλα, p>,05. 
 
 
 
 
 
 

 M.O. µε κάποιο 

πρόβληµα υγείας 

Μ.Ο. χωρίς 

κάποιο 

πρόβληµα υγείας 

F 

Νευρωτισµός 11,36 10,18 ,75* 

Καθ. προστριβές 40 42,16 ,07* 

Γεγονότα ζωής 13,6 15,27 ,12* 

URI 12,45 11,69 ,22* 

HSV-1 1,45 1,08 6,18** 

 

Πίνακας 3. Kατανοµή ως προς την αναφορά των συµµετεχόντων για κάποιο 

πρόβληµα υγείας. 

* p>,05. 

** στατιστικώς σηµαντική συνάφεια µε p<,05. 
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 M.O. µε κπ 

αλλεργία ή ασθµ. 

κρίσεις 

M.O. χωρίς κπ 

αλλεργία ή ασθµ. 

κρίσεις 

F 

Νευρωτισµός 10,8 10,29 ,17* 

Καθ. προστριβές 40,07 42,39 ,10* 

Γεγονότα ζωής 14,6 15,04 ,01* 

URI 14,2 10,86 5,89** 

HSV-1 1,13 1,17 ,07* 

 

Πίνακας 4. Κατανοµή ως προς τη δήλωση των συµµετεχόντων εάν 

υποφέρουν από κάποια αλλεργία ή ασθµατικές κρίσεις. 

* p>,05. 

** στατιστικώς σηµαντική συνάφεια µε p<,05. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

Στην παρούσα έρευνα εξετάστηκε ο ρόλος του στρες στην εµφάνιση 

µόλυνσης του ανώτερου αναπνευστικού συστήµατος (URI) και 

επανεµφάνισης του ιού του απλού έρπη (HSV-1), καθώς και την επίδραση 

του νευρωτισµού στις παραπάνω σχέσεις. 

Σύµφωνα µε την αρχική υπόθεση, αναµενόταν να βρεθεί θετική 

συνάφεια µεταξύ του στρες (καθηµερινές προστριβές και γεγονότα ζωής) και 

της URI και του HSV-1. Αντιθέτως, από τα ευρήµατα δεν επιβεβαιώθηκε η 

παραπάνω υπόθεση, εκτός βέβαια από την πιθανή συσχέτιση µεταξύ 

γεγονότων ζωής και URI. Όµως, κάνοντας µερική συνάφεια και ελέγχοντας τη 

µεταβλητή του νευρωτισµού δε βρέθηκε καµία στατιστικώς σηµαντική σχέση 

µεταξύ του στρες και των µολύνσεων που εξετάσαµε. Φάνηκε, δηλαδή, και η 

παραπάνω πιθανή συσχέτιση µεταξύ URI και γεγονότων ζωής να επηρεάζεται 

από το νευρωτισµό. 

Γενικά, ο νευρωτισµός βρέθηκε να συσχετίζεται θετικά µε όλες τις 

µεταβλητές. Επειδή βασιστήκαµε στην υποκειµενική κρίση των 

συµµετεχόντων για συµπτώµατα της URI και επανεµφάνισης του HSV-1 και  

στις αναφορές τους για το επίπεδο στρες που βίωσαν, ήταν απαραίτητο να 

εκτιµηθεί και ο νευρωτισµός κατά πόσο επηρεάζει τη σχέση στρες και 

µολυσµατικών ασθενειών. Όπως αναφέρουν σχετικά οι Cohen και Williamson 

(1991), τα αυξηµένα επίπεδα νευρωτισµού σχετίζονται µε αυξηµένα επίπεδα 

αναφερόµενου στρες και συµπτωµάτων χωρίς οργανική βάση. 
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Αυτός, ίσως, είναι και ένας από τους λόγους που τα πειράµατα που 

ερευνούν τη σχέση στρες και µολυσµατικών ασθενειών γίνονται ως επί το 

πλείστον εργαστηριακά µε τη χορήγηση ενός παθογόνου µικροοργανισµού 

στους συµµετέχοντες και στη συνέχεια εκτιµούνται οι αντιδράσεις τους. Με 

αυτόν τον τρόπο µειώνονται σηµαντικά οι πιθανότητες να επιδράσει στην 

παραπάνω σχέση κάποια τρίτη µεταβλητή, όπως είναι ο νευρωτισµός. 

Ακόµη, από τα ευρήµατα προκύπτει µία σταθερή σχέση µεταξύ της URI 

και του HSV-1, η οποία γενικά υποστηρίζεται και από άλλες µελέτες, καθώς η 

URI θεωρείται ο καλύτερος προγνωστικός παράγοντας για την επανεµφάνιση 

του HSV-1 (Baum et al., 1997). Παρόµοια αποτελέσµατα βρέθηκαν και από 

την εκτίµηση ως προς την υγεία των συµµετεχόντων µε µία θετική συνάφεια 

µεταξύ όσων δήλωσαν ότι το τελευταίο διάστηµα πριν τη δειγµατοληψία είχαν 

αντιµετωπίσει κάποιο πρόβληµα υγείας, το οποίο συνήθως αφορούσε σε 

κρυολογήµατα, και του HSV-1. 

Από τη στατιστική εκτίµηση ως προς το εάν οι συµµετέχοντες δήλωσαν 

ότι υποφέρουν από κάποια αλλεργία ή ασθµατικές κρίσεις βρέθηκε, επίσης, 

µία θετική συνάφεια µε την URI. Η σχέση αυτή όµως αναµενόταν, εάν 

αναλογιστούµε ότι τα άτοµα αυτά είναι συνήθως πιο επιρρεπή σε ασθένειες 

που αφορούν το αναπνευστικό τους σύστηµα. 

Οι συσχετίσεις των µεταβλητών που εξετάσαµε µε το φύλο των 

συµµετεχόντων και το τµήµα φοίτησής τους δεν έδειξαν κάποια στατιστικώς 

σηµαντική σχέση. Παρόλα αυτά συνήθως οι γυναίκες δηλώνουν µεγαλύτερη 

εξάντληση και περισσότερα συµπτώµατα στρες από ότι κάνουν οι άντρες, 

πιθανώς επειδή οι γυναίκες είναι πιο πρόθυµες να αναφέρουν αρνητικά 

συναισθήµατα ή επειδή βιώνουν µεγαλύτερη πρόκληση ή απαίτηση όταν 
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αντιµετωπίζουν ένα στρεσογόνο παράγοντα (Baum et al., 1997). Κάποιοι 

ερευνητές έχουν προτείνει ότι οι γυναίκες είναι πιο ευαίσθητες σε συµπτώµατα 

ή οργανικές αλλαγές από ότι είναι οι άντρες, ενώ οι διαφορές στις 

αυτοαναφορές αναδεικνύουν µεγαλύτερη ακρίβεια αυτοαντίληψης από τις 

γυναίκες (Baum et al., 1997).  

Στην παρούσα έρευνα, όµως, δεν ανέκυψε κάποια σηµαντική διαφορά 

µεταξύ των φύλων. Βέβαια, πρέπει να έχουµε υπ’ όψιν ότι η έρευνα διεξήχθη 

µε ένα σχετικά µικρό δείγµα (Ν=50) και η αναλογία µεταξύ ανδρών και 

γυναικών ήταν 9 προς 41, γεγονός που µειώνει σηµαντικά την αξιοπιστία των 

ευρηµάτων µας. Η ασυµφωνία µεταξύ των αποτελεσµάτων της παρούσας 

έρευνας και άλλων µελετών, όσων αφορά στη σχέση στρες και µολυσµατικών 

ασθενειών, ίσως, οφείλεται στο ότι ακριβώς το δείγµα δεν ήταν τόσο µεγάλο 

που να εξασφαλίζει στα ευρήµατά µας µεγαλύτερη ισχύ. 

Ένας ακόµα περιορισµός στην παρούσα έρευνα είναι και το γεγονός 

ότι βασίστηκε στις αναφορές των συµµετεχόντων αυξάνοντας την πιθανότητα 

να επιδρούν στις συσχετίσεις των µεταβλητών που µελετήθηκαν εξωτερικοί 

παράγοντες. Αυτό ανατρέπεται στις εργαστηριακές µελέτες, όπου µπορεί να 

γίνει καλύτερος έλεγχος στις τρίτες µεταβλητές. 

Βέβαια, οι περισσότερες εργαστηριακές έρευνες που εξετάζουν τη 

σχέση του στρες µε την URI και τον HSV-1 εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην 

παραπάνω σχέση υπό το πρίσµα της φυσιολογίας. Με αυτόν τον τρόπο, 

δύναται να µελετηθούν καλύτερα οι παράγοντες που µεσολαβούν στην 

πρόκληση της µόλυνσης, οι συγκεκριµένες δηλαδή ανοσοποιητικές ρυθµίσεις 

που καθιστούν τον οργανισµό πιο ευάλωτο. 
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Σε αυτό το πεδίο, κρίνεται αναγκαίο να αυξηθεί η γνώση µας για τη 

σχέση του στρες µε την υγεία. Είναι ήδη γνωστό, ότι το στρες έχει έντονα 

κατασταλτικό ρόλο στο ανοσοποιητικό σύστηµα του οργανισµού. Οι ακριβείς 

παράγοντες που µεσολαβούν σε αυτή τη σχέση θα µας βοηθούσαν να 

καταλάβουµε καλύτερα την επίδραση του στρες στην υγεία µε επακόλουθη 

πρακτική εφαρµογή στη θεραπευτική αντιµετώπιση. 

Ένας επιπλέον παράγοντας, ο οποίος δεν έχει εξεταστεί εκτενώς σε 

έρευνες που µελετούν τη σχέση του στρες µε τις µολυσµατικές ασθένειες, 

είναι η επίδραση των στρεσογόνων γεγονότων που δε γίνονται άµεσα 

αντιληπτοί από το άτοµο. Το επίπεδο του στρες που βιώνει ένα άτοµο 

αποκτάται συνήθως µε κλίµακες που βασίζονται σε συγκεκριµένα γεγονότα, 

στα οποία καλείται να δηλώσει κατά πόσο το ενόχλησαν. Με αυτόν τον τρόπο 

όµως, περιορίζεται το εύρος άλλων πιθανών στρεσογόνων παραγόντων, οι 

οποίοι πιθανώς να µην έχουν γίνει απολύτως αντιληπτοί από το άτοµο. 

Ο παραπάνω περιορισµός µπορεί να ελεγχθεί καλύτερα σε έρευνες 

που εξετάζουν την επίδραση του στρες στις µολυσµατικές ασθένειες 

παρέχοντας ψυχολογική θεραπεία στους συµµετέχοντες µε σκοπό τη µείωση 

του άγχους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το ενδιαφέρον δεν εστιάζεται στα 

συγκεκριµένα ερεθίσµατα που προκαλούν στρες στο άτοµο, αλλά στη 

γενικότερη διάθεσή του, καλύπτοντας όλα τα γεγονότα τα οποία επηρεάζουν 

σε συνειδητό ή µη επίπεδο την υγεία. 

Πάντως, σε κάθε περίπτωση το στρες έχει αποδειχθεί να καταστέλλει 

σηµαντικά τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήµατος, καθιστώντας τον 

οργανισµό πιο επιρρεπή σε κάποια νόσο. Η έκθεση σε µολυσµατικές 

ασθένειες είναι πολύ πιθανή, η πιθανότητα όµως από το να είµαστε απλά 
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φορείς µίας ασθένειας µέχρι να την εκδηλώσουµε εξαρτάται σηµαντικά από το 

πόσο ευάλωτοι θα είµαστε στη συγκεκριµένη περίσταση. 

Πλέον η εξέταση και η αντιµετώπιση µίας ασθένειας δε στηρίζεται µόνο 

στα οργανικά συµπτώµατά της, αλλά στο άτοµο που την εκδηλώνει. Το 

βιοψυχοκοινωνικό µοντέλο της υγείας έχει ακόµη πολλά να συνεισφέρει στη 

γνώση µας σχετικά µε όλους εκείνους τους παράγοντες που αλληλεπιδρούν 

στην ευεξία του οργανισµού. 
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7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

(Παρακάτω παρατίθεται ένα αντίτυπο των ερωτηµατολογίων που 

χορηγήθηκαν µε τη σειρά που δόθηκαν στους συµµετέχοντες.) 

 

 

 

Παρακαλώ απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις, οι οποίες ως στόχο 

έχουν τη διερεύνηση της συσχέτισης του στρες µε την υγεία. Η έρευνα γίνεται 

στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας φοιτήτριας του Τµήµατος Ψυχολογίας. Το 

ερωτηµατολόγιο αποτελείται από πέντε ενότητες µε ερωτήσεις που αφορούν 

στην κατάσταση της υγείας σας και του στρες που πιθανόν βιώνετε. Μη 

σηµειώσετε το όνοµά σας. Τα στοιχεία είναι εµπιστευτικά, ενώ δεν υπάρχουν 

σωστές ή λάθος απαντήσεις. 

Συµπληρώστε το ερωτηµατολόγιο εφόσον είστε φοιτητής/τρια του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης και 18 έως και 24 ετών. 

Ευχαριστώ για το χρόνο και τη συνεργασία σας. 

 

 

 

∆ηµογραφικά στοιχεία 

Ηλικία…………………  

Φύλο…………………. 

Σχολή………………… 
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Αντιµετωπίζετε το τελευταίο διάστηµα κάποιο πρόβληµα υγείας; Ναι   Όχι  

Αν ναι, τι είδους πρόβληµα είναι; ……………………………………………… 

(διάγνωση ασθένειας ή περιγραφή προβλήµατος υγείας) 

Υποφέρετε από κάποια αλλεργία ή ασθµατικές κρίσεις; Ναι   Όχι  
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Ερωτηµατολόγιο σωµατικής υγείας και συµπτωµάτων
 

Παρακαλώ απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις, οι οποίες 

έχουν ως σκοπό τη διερεύνηση της υγείας σας τις τελευταίες 5 
εβδοµάδες, όσον αφορά στην εµφάνιση επιχείλιου έρπη ή 

µόλυνση του ανώτερου αναπνευστικού συστήµατος. Σηµειώστε 

βάζοντας σε κύκλο τον αριθµό που ανταποκρίνεται καλύτερα 

στην απάντησή σας.  

 

 

Πόσο συχνά αντιµετωπίσατε κατά τις τελευταίες 5 εβδοµάδες: 
 
 Καθόλου Σπάνια Μερικές φορές Συχνά

1) κρυολόγηµα/συνάχι 1 2 3 4 

2) πυρετό 1 2 3 4 

3) ίωση 1 2 3 4 

4) καταρροή (ρινική) 1 2 3 4 

5) γρίπη 1 2 3 4 

6) βήχα 1 2 3 4 

7) επιχείλιο έρπη 1 2 3 4 
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Συµπληρώστε, παρακαλώ, τις παρακάτω ερωτήσεις βάζοντας σε κύκλο το ΝΑΙ ή το ΟΧΙ 
που ακολουθεί κάθε ερώτηση.  
Οι ερωτήσεις αφορούν στον τρόπο που γενικά αισθάνεστε και ενεργείτε.  
Μην αφιερώνετε πολύ χρόνο σε κάθε ερώτηση. ∆εν υπάρχουν σωστές ή λάθος 
απαντήσεις. 
 
 

1. Στενοχωριέστε όταν σας  λένε «όχι» σε κάτι που ζητάτε; .................................... ΝΑΙ ΟΧΙ 

2. Αλλάζει εύκολα το κέφι σας; .............................................................................. ΝΑΙ ΟΧΙ 

3. Νιώθετε ποτέ κακόκεφος-η χωρίς  να υπάρχει λόγος; .......................................... ΝΑΙ ΟΧΙ 

4. Στενοχωριέστε για πράγµατα που δε θα έπρεπε να έχετε κάνει ή να έχετε πει; ... ΝΑΙ ΟΧΙ 

5. Προσβάλλεστε εύκολα; ...................................................................................... ΝΑΙ ΟΧΙ 

6. Είστε άλλοτε γεµάτος-η ζωντάνια και άλλοτε αργοκίνητος-η; ............................ ΝΑΙ ΟΧΙ 

7. Ονειροπολείτε συχνά; ......................................................................................... ΝΑΙ ΟΧΙ 

8. Νιώθετε συχνά τύψεις; ....................................................................................... ΝΑΙ ΟΧΙ 

9. Θα λέγατε ότι είστε ένα άτοµο µε άγχος  και τεντωµένα νεύρα; .......................... ΝΑΙ ΟΧΙ 

10. Όταν τελειώσετε κάτι σπουδαίο που κάνατε, νοµίζετε µετά ότι θα µπορούσατε  
να το έχετε κάνει καλύτερα; ............................................................................... ΝΑΙ ΟΧΙ 

11. Τριγυρνάνε στο µυαλό σας  σκέψεις  που δε σας  αφήνουν να κοιµηθείτε; ........... ΝΑΙ ΟΧΙ 

12. Αισθάνεστε παλµούς  ή κτύπους  στην καρδιά σας; ............................................. ΝΑΙ ΟΧΙ 

13. Σας  πιάνει ταραχή ή τρεµούλες; ......................................................................... ΝΑΙ ΟΧΙ 

14. Είστε οξύθυµο άτοµο; ........................................................................................ ΝΑΙ ΟΧΙ 

15. Ανησυχείτε µήπως  συµβούν φοβερά πράγµατα; ................................................. ΝΑΙ ΟΧΙ 

16. Βλέπετε εφιαλτικά όνειρα; ................................................................................. ΝΑΙ ΟΧΙ 

17. Υποφέρετε από πόνους  στο σώµα σας; .............................................................. ΝΑΙ ΟΧΙ 

18. Νοµίζετε ότι είστε ένα νευρικό άτοµο; ............................................................... ΝΑΙ ΟΧΙ 

19. Στενοχωριέστε εύκολα, όταν οι άλλοι βρίσκουν ελαττώµατα σε εσάς  ή στη 
δουλειά σας; ....................................................................................................... ΝΑΙ ΟΧΙ 

20. Νιώθετε κατώτερος  από τους  άλλους  ανθρώπους; .............................................. ΝΑΙ ΟΧΙ 

21. Ανησυχείτε για την υγεία σας; ............................................................................ ΝΑΙ ΟΧΙ 

22. Υποφέρετε από αϋπνίες; ..................................................................................... ΝΑΙ ΟΧΙ 
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Ερωτηµατολόγιο Καθηµερινών Προστριβών 
 

Οι καθηµερινές προστριβές είναι καταστάσεις που µας ενοχλούν ή µας απασχολούν, µας 
αναστατώνουν, µας στενοχωρούν σε καθηµερινή σχεδόν βάση. Παρακάτω παρουσιάζεται µια 
σειρά τέτοιων θεµάτων - προστριβών. 

Παρακαλώ, σκεφτείτε σε ποιο βαθµό τα ακόλουθα θέµατα, υπήρξαν για σας πηγή 
αναστάτωσης κατά τις τελευταίες 20 ηµέρες. Σηµειώστε σε ποιο βαθµό σας αναστάτωσε κάθε 
γεγονός, βάζοντας σε κύκλο τον αντίστοιχο αριθµό: για το «δεν υπήρξε καθόλου πηγή 
αναστάτωσης» βάλτε σε κύκλο το 0, για το «µικρή πηγή αναστάτωσης» βάλτε σε κύκλο το 1, 
για το «µέτρια πηγή αναστάτωσης» βάλτε σε κύκλο το 2, και για το «µεγάλη πηγή 
αναστάτωσης» βάλτε σε κύκλο το 3.  

 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ : 
Η υγεία ενός µέλους της οικογένειας:   3    2   1   0: Σηµαίνει ότι, κατά τις τελευταίες 20 ηµέρες, 
υπήρξε κάποιο πρόβληµα υγείας µε µέλος της οικογένειάς σας, πράγµα που σας αναστάτωσε πολύ. 

 
   

0 = δεν υπήρξε καθόλου πηγή αναστάτωσης,   1 = υπήρξε  µικρή  πηγή αναστάτωσης,    
2 = υπήρξε µέτρια πηγή αναστάτωσης,    3 = υπήρξε µεγάλη πηγή  αναστάτωσης 

       
 1) Τα παιδιά ........................................................................... 0  1  2  3 

       2) Ο / Η σύζυγος (ή σύντροφος).............................................. 0  1  2  3       
       3) Οι γονείς ............................................................................ 0  1  2  3 
       4) Τα πεθερικά ....................................................................... 0  1  2  3 
       5) Άλλοι συγγενείς................................................................... 0  1  2  3 
       6) Η υγεία ενός µέλους της οικογένειας.................................……..0  1  2  3 
       7) Η ερωτική δραστηριότητά σας............................................. 0  1  2  3 
       8) Οικογενειακές υποχρεώσεις ............................................... 0  1  2  3 
       9) Οι φίλοι .............................................................................. 0  1  2  3 
       10) Οι συνάδελφοι .................................................................. 0  1  2  3 
      11) (για όσους εργάζονται) Η φύση της δουλειάς ..................... 0  1  2  3 
      12) (για όσους εργάζονται) Οι ευθύνες της δουλειάς ................ 0  1  2  3 
      13) (για όσους εργάζονται) Οι κίνδυνοι που διατρέχετε  
                                                στη δουλειά.................................... 0  1  2  3 
      14) Η επάρκεια χρηµάτων για την κάλυψη βασικών αναγκών (τροφή, 
            ένδυση, στέγαση, κτό.) ...................................................... 0  1  2  3 
      15) Η επάρκεια χρηµάτων για έκτακτες ανάγκες (π.χ. µια  
             ξαφνική ασθένεια)............................................................. 0  1  2  3 

                  16) Η επάρκεια χρηµάτων για την ικανοποίηση διαφόρων επιθυµιών 
                        (διασκέδαση, διακοπές κτό)............................................... 0  1  2  3 

      17) Οικονοµική επιβάρυνση για κάποιον άλλο.......................... 0  1  2  3 
      18) Η εξωτερική σας εµφάνιση................................................. 0  1  2  3 
      19) Οι καιρικές συνθήκες.......................................................... 0  1  2  3 
      20) Το περιβάλλον (π.χ. ποιότητα ατµόσφαιρας, ηχορύπανση,  
            το πράσινο κλπ)................................................................. 0  1  2  3  
      21) ∆ιάφορα πολιτικά ή κοινωνικά θέµατα................................ 0  1  2  3 
      22) Οι συνθήκες διαβίωσης (το σπίτι σας, η γειτονιά κτό.)........ 0  1  2  3 
      23) Οι δουλειές του σπιτιού...................................................... 0  1  2  3 
      24) Oι ανάγκες λειτουργίας του σπιτιού (π.χ. λογαριασµοί,  
            πάγια έξοδα κλπ)............................................................... 0  1  2  3 
      25) Η συντήρηση του αυτοκινήτου............................................ 0  1  2  3 
      26) Ο ελεύθερος χρόνος.......................................................... 0  1  2  3 
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0 = δεν υπήρξε καθόλου πηγή αναστάτωσης,   1 = υπήρξε  µικρή  πηγή αναστάτωσης,    
2 = υπήρξε µέτρια πηγή αναστάτωσης,    3 = υπήρξε µεγάλη πηγή  αναστάτωσης 

      
27) Η διασκέδαση .................................................................... 0  1  2  3 

      28) Θέµατα διατροφής.............................................................. 0  1  2  3 
29) Η συµµετοχή σας σε διάφορες κοινωνικές οµάδες, οργανώσεις 

κλπ................................................................................... 0  1  2  3 
      30) Υποχρεώσεις σχετικές µε νοµικά θέµατα (π.χ. δικαστικές     
             εκκρεµότητες, διατυπώσεις κλπ)....................................... 0  1  2  3 
      31) Κοινωνικές υποχρεώσεις.................................................... 0  1  2  3 
      32) H επαγγελµατική σας εξέλιξη.............................................. 0  1  2  3 
      33) Οι σχέσεις µε τους προϊσταµένους .................................... 0  1  2  3 
      34) Αποφάσεις για σοβαρά οικογενειακά, επαγγελµατικά κλπ 
            θέµατα............................................................................... 0  1  2  3 
      35) Οικονοµικά προβλήµατα στην οικογένεια........................... 0  1  2  3 
      36) ∆υσκολίες επικοινωνίας µεταξύ των µελών της οικογενείας   
           σας..................................................................................... 0  1  2  3 
      37) Οι συγκάτοικοι .................................................................. 0  1  2  3 

                 38) Οι υποχρεώσεις σας σε συνδικαλιστικές ή άλλες οµάδες,  
                       συλλόγους κλπ.................................................................. 0  1  2  3 

      39) Η συναναστροφή σας µε ανθρώπους διαφορετικών  
             απόψεων ή αντιλήψεων από τις δικές σας......................... 0  1  2  3 
      40) Η υγεία στενού φίλου......................................................... 0  1  2  3 
      41) Καυγάδες στο σπίτι............................................................ 0  1  2  3 
      42) Προβλήµατα µετακίνησης .................................................. 0  1  2  3 
      43) ∆ραστηριότητες που σας αποσπούν από τις κύριες 
             υποχρεώσεις σας.............................................................. 0  1  2  3 
      44) Η οικονοµική εξάρτηση από άλλους................................... 0  1  2  3 
      45) Η απουσία φίλων............................................................... 0  1  2  3 
      46) Κατοικίδια ζώα................................................................... 0  1  2  3 

                     
Για φοιτητές µόνο: 
47) Η ποιότητα των σπουδών ................................................... 0  1  2  3 
48) Οι συµφοιτητές ................................................................... 0  1  2  3 
49) Η µελέτη και οι εργασίες για τη Σχολή.................................. 0  1  2  3 
50) Η πρόοδος στις σπουδές..................................................... 0  1  2  3 
51) Οι σχέσεις µε τους καθηγητές.............................................. 0  1  2  3 
52) Αποφάσεις για θέµατα σπουδών, σταδιοδροµίας κτό........... 0  1  2  3 
53) Η διαβίωση µακριά από την οικογένεια................................ 0  1  2  3 
54) ∆ραστηριότητες που σας αποσπούν από τις  
       υποχρεώσεις των σπουδών σας......................................... 0  1  2  3 

 
 
Σε περίπτωση που σας αναστάτωσε κάτι άλλο και δεν περιέχεται στα παραπάνω θέµατα, παρακαλώ 
σηµειώστε το και αξιολογείστε το: 

      55) _____________________________________________ :.. 0  1  2  3 
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Ερωτηµατολόγιο Γεγονότων Ζωής 
 

Όλοι αντιµετωπίζουµε στη ζωή µας συγκεκριµένα γεγονότα, τα οποία µας αναστατώνουν, 
µας ανησυχούν, ή µας στενοχωρούν. Αυτά ονοµάζονται «αγχογόνα γεγονότα». Παρακάτω 
υπάρχει µια σειρά από τέτοια γεγονότα.  

Για κάθε ένα σηµειώστε, παρακαλώ, σε ποιο βαθµό  ήταν αγχογόνο για σας τη στιγµή που 
αυτό συνέβη. Σηµειώστε, παρακαλώ, τα αγχογόνα γεγονότα που σας απασχόλησαν κατά το 
τελευταίο εξάµηνο.  

Για κάθε γεγονός βάλτε σε κύκλο τον αριθµό που δείχνει πόσο αγχογόνο ήταν (τη στιγµή 
που αυτό συνέβη): για το «καθόλου αγχογόνο» βάλτε σε κύκλο το 0, για το «κάπως 
αγχογόνο» βάλτε σε κύκλο το 1, για το «µέτρια αγχογόνο» βάλτε σε κύκλο το 2, και για το 
«πολύ αγχογόνο» βάλτε σε κύκλο το 3.  

 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ : 
 Αλλαγή τόπου κατοικίας:  3    2   1   0:  Σηµαίνει ότι µέσα στο τελευταίο εξάµηνο αλλάξατε σπίτι, 
γεγονός που ήταν µέτρια αγχογόνο για σας. 

 
 

3 = πολύ αγχογόνο,   2 = µέτρια αγχογόνο,   1 = κάπως αγχογόνο,   0 = καθόλου αγχογόνο 
 
 

1) Γάµος (δικός σας ή µέλους της οικογενείας σας).................................................3   2   1   0 

2) Θάνατος µέλους της οικογενείας σας:    α) πατέρα..............................................3   2   1   0 
                                                                   β) µητέρας .......................................... 3   2   1   0    
                                                                   γ) αδελφού/ής...................................... 3   2   1   0    
                                                                   δ) παππού/γιαγιάς............................... 3   2   1   0    
                                                                   ε) παιδιού............................................. 3   2   1   0    
                                                                 στ) άλλου µέλους................................... 3   2   1   0    
3) Κατάσχεση περιουσίας λόγω υποθήκης ή δανείου.............................................. 3   2   1   0    

4) Θάνατος συζύγου (ή συντρόφου) ....................................................................... 3   2   1   0 

5) (για τους άνδρες) Εγκυµοσύνη ερωτικής συντρόφου ........................... ..............3   2   1   0    

6) (για τις γυναίκες)  Εγκυµοσύνη........................................................................... 3   2   1   0   

7) Αλλαγή των συνθηκών εργασίας (ανάληψη νέων καθηκόντων, αλλαγή ωραρίου 
     εργασίας κ.τ.ό.) ................................................................................................. 3   2   1   0    
8) Αρχή καινούργιας εργασίας................................................................................ 3   2   1   0 

9) Σοβαρή ασθένεια ή σοβαρός τραυµατισµός µέλους της οικογενείας σας: 
                                                                   α) συζύγου (ή συντρόφου)................... 3   2   1   0  
                                                                   β) πατέρα......................... .................. 3   2   1   0                                                              
                                                                   γ) µητέρας .......................................... 3   2   1   0    
                                                                   δ) αδελφού/ής ..................................... 3   2   1   0 
                                                                   ε) παππού / γιαγιάς.......... .................. 3   2   1   0 
                                                                 στ) παιδιού ............................................ 3   2   1   0 
                                                                   ζ) άλλου µέλους................................... 3   2   1   0   
10) Θάνατος προσφιλούς προσώπου (φίλου, συναδέλφου κλπ)............................. 3   2   1   0 

11) Προβλήµατα συνεργασίας µε τον εργοδότη ......................................................3   2   1   0 

12) Φυλάκιση.......................................................................................................... 3   2   1   0 

13) Σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα....................................................................... 3   2   1   0    

14) Χαλάρωση στους συναισθηµατικούς δεσµούς µεταξύ των µελών της οικογένειας 3   2   1   0    

15) Ερχοµός νέου οικογενειακού µέλους (γέννηση, επιστροφή  από ταξίδι κτό.)......3   2   1   0  

16) Αλλαγή τόπου κατοικίας....................................................................................3   2   1   0    

17) Χωρισµός από τον/την σύζυγο (ή σύντροφο) εξαιτίας σύγκρουσης ..................3   2   1   0 

18) Αύξηση στην συχνότητα ή την ένταση των διαφωνιών µε τον / την σύζυγο (ή  
       σύντροφο)....................................................................................................... 3   2   1   0 
19) Αλλαγή στην επαγγελµατική δραστηριότητα του / της συζύγου (ή συντρόφου) 
       (απόλυση, έναρξη, αλλαγή εργασίας κτό).........................................................3   2   1   0 
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3 = πολύ αγχογόνο,   2 = µέτρια αγχογόνο,   1 = κάπως αγχογόνο,   0 = καθόλου αγχογόνο  

 

 

20) Αλλαγή της διάρκειας του διαθέσιµου ελεύθερου χρόνου .................................3   2   1   0 

21) Λήψη δανείου................................................................................................... 3   2   1   0  

22) (για τους άνδρες): ∆ιακοπή κύησης της συζύγου (ή συντρόφου).......................3   2   1   0    

23) (για τις γυναίκες): ∆ιακοπή κύησης................................................................... 3   2   1   0    

24) Απόλυση από τη δουλειά.................................................................................. 3   2   1   0    

25) Σοβαρός τραυµατισµός δικός σας..................................................................... 3   2   1   0   

26) Αλλαγή στις συνθήκες διαβίωσης τής δικής σας ή τής οικογένειάς σας (επισκευές  
      στην οικία, υποβάθµιση της συνοικίας κτό)....................................................... 3   2   1   0 
27) ∆ιαζύγιο............................................................................................................ 3   2   1   0    

28) Σοβαρή ασθένεια προσφιλούς προσώπου (φίλου, συναδέλφου κλπ)................ 3   2   1   0 

29) Εγκατάλειψη οικογενειακής εστίας από µέλος της οικογένειας  
       λόγω γάµου..................................................................................................... 3   2   1   0 
30) Εγκατάλειψη οικογενειακής εστίας από µέλος της οικογένειας λόγω σπουδών, 
       στρατιωτικών, επαγγελµατικών ή άλλων υποχρεώσεων κτό.............................3   2   1   0   
31) Παρατεταµένη απουσία του / της συζύγου ή συντρόφου (λόγω ποικίλων επαγγελµατικών 
       ή άλλων υποχρεώσεων).................................................................................. 3   2   1   0      
32) Αρραβώνας...................................................................................................... 3   2   1   0 

33) ∆ιαταραχή σχέσεων µε ένα φίλο/η...................................................... ..............3   2   1   0    

34) Έξωση ή βίαιη αποµάκρυνση από τον τόπο κατοικίας.......................................3   2   1   0  

35) Προβλήµατα στο σύλλογο (ή άλλη οργάνωση ή αδελφότητα) που ανήκετε........3   2   1   0   

36) Προβλήµατα που σχετίζονται µε τις διακοπές σας.............................................3   2   1   0    

37) Απιστία του / της συζύγου (ή συντρόφου) σας............................................ ..... 3   2   1   0  

38) Απιστία δική σας προς τον / την σύζυγό (ή σύντροφό) σας...................... ........ 3   2   1   0 

39) Ανεπιθύµητη απόκτηση κατοικίδιου ζώου .........................................................3   2   1   0 

40) Απώλεια (ή θάνατος) κατοικίδιου ζώου..............................................................3   2   1   0 

41) Απώλεια προσωπικού αντικειµένου αξίας......................................................... 3   2   1   0 

42) Εγκληµατική ενέργεια (ληστεία κτό.) µε θύµα εσάς.................................... .......3   2   1   0    

43) Εγκληµατική ενέργεια µε θύµα µέλος της οικογένειάς σας ή άλλο προσφιλές σας 
       πρόσωπο.....................................................................................................…….3   2   1   0    

 

Για φοιτητές µόνο: 

44) Αποµάκρυνση από την οικογενειακή εστία για πρώτη φορά...............................3   2   1   0 

45) Αποτυχία σε µια σηµαντική εξέταση...................................................................3   2   1   0 

46) Αποτυχία σε πολλά µαθήµατα µιας εξεταστικής περιόδου..................................3   2   1 0 

47) Προβλήµατα που έχουν σχέση µε τη στρατιωτική θητεία....................................3   2   1 0 
 
 
Σε περίπτωση που σας συνέβη κάτι άλλο και δεν περιέχεται στα παραπάνω γεγονότα,  παρακαλώ                                       
σηµειώστε το και αξιολογείστε το: 
48) _______________________________________________.............................…3   2    1   0  

 

 

 

 


