
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΚΑΙ Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ 
ΕΛΛΗΝΙ∆ΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ 

ΜΑΣΤΟΥ 
 
 
 

 
 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ  
ΕΛΕΝΗΣ ΧΡΑ (Α.Μ. 1412) 

 
 
 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΚΑΡΑ∆ΗΜΑΣ 

 
 
 
 
 

ΡΕΘΥΜΝΟ 
ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ …………………………………………………………..σελ. 1  

1. ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ   

      1.1 Ορισµός  ………………………………………………………..σελ. 2 

 1.2 Συµπτωµατολογία  …………………………………………….. σελ. 4 

 1.3 Επιδηµιολογία  …………………………………………………. σελ. 5 

1.4 Θεωρίες 

1.4.1Ψυχολογικές θεωρίες 
     1.4.1.1 Ψυχαναλυτική θεωρία  ……………………………………..σελ. 7 
     1.4.1.2 Γνωστικές θεωρίες  …………………………………………σελ. 8 
     1.4.1.3 Συµπεριφοριστική θεωρία  ………………………………… σελ. 9 
     1.4.1.4 Σύγχρονες θεωρίες  …………………………………………σελ. 10 

          1.4.2 Βιολογικές θεωρίες  ……………………………………………… σελ. 10 
 

 
2. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ 

2.1 Ορισµός- Επιδηµιολογία …………………………………… …… σελ. 12 

2.2 Παράγοντες επικινδυνότητας  …………………………………….. σελ. 14 

2.3 ∆ιάγνωση –Στάδια  ………………………………………………… σελ. 17  

2.4  Θεραπεία  ………………………………………………………….. σελ. 18 

 
3. ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 

3.1 Κατάθλιψη και ασθένεια…………………………………… ……  σελ. 22 

3.2 Κατάθλιψη και καρκίνος του µαστού  ……………………………… σελ. 23 

3.3 Ψυχολογικές συνέπειες της θεραπείας 
3.3.1 Αρνητική εικόνα σώµατος  ………………………………… σελ. 26 
3.3.2 Επίδραση στις συντροφικές σχέσεις και στη σεξουαλικότητα των 

ζευγαριών …………………………………………………… σελ. 27 
3.3.3 Κατάθλιψη µετά τη θεραπεία  ……………………………… σελ. 28 
3.3.3.1  Παράγοντες που συνδέονται µε την εµφάνιση κατάθλιψης µετά τη   

θεραπεία   ………………………………………………… σελ. 29 
 

           3.4 Μακροχρόνια προσαρµογή των γυναικών µετά τη θεραπεία  ……… σελ. 31 
 
           3.5 Ερευνητικές Υποθέσεις  …………………………………………….. σελ. 34 
 

 



4. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

4.1 Συµµετέχοντες και διαδικασία……………………………………… σελ. 35 

4.2 Μέσα συλλογής δεδοµένων  …………………………………………σελ. 36 

4.3 Αποτελέσµατα  ……………………………………………………… σελ. 37  

 
5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ …………………………………σελ. 40  

 

 

 

    

 

         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ………………………………………………………σελ. 45 

  

 

 

       

         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  …………………………………………………………σελ. 71 



 1

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 
 Πλήθος ερευνών έχει υποστηρίξει τη σύνδεση που υπάρχει ανάµεσα στη 

µαστεκτοµή και την εµφάνιση διαταραχών της διάθεσης. Η παρούσα έρευνα έχει ως 

στόχο τη διερεύνηση καταθλιπτικών συµπτωµάτων σε γυναίκες οι οποίες είχαν 

υποβληθεί σε ολική αφαίρεση µαστού έπειτα από τη διάγνωση καρκίνου. 

Αντικείµενο µελέτης υπήρξε, επίσης, η επίδραση αφενός ορισµένων δηµογραφικών 

παραγόντων και αφετέρου του χρόνου που είχε µεσολαβήσει από την αρχική 

θεραπεία και της παρακολούθησης κάποιας θεραπείας κατά τη διάρκεια της 

διεξαγωγής της έρευνας, στην εµφάνιση καταθλιπτικής διαταραχής και στον τρόπο µε 

τον οποίο αντιλαµβάνονται την εικόνα του εαυτού τους. Στην έρευνα συµµετείχαν 

118 γυναίκες, µέλη του Ελληνικού Συνδέσµου Καρκίνου του Μαστού, µε µέσο όρο 

ηλικίας τα 54.04 έτη. Όλοι οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να συµπληρώσουν το 

ερωτηµατολόγιο Γενικής Υγείας (General Health Questionnaire, GHQ) καθώς επίσης 

την κλίµακα για την Εικόνα του Σώµατος (Body Image Scale). Τα αποτελέσµατα της 

έρευνας επιβεβαιώνουν τη συσχέτιση ανάµεσα στην αντίληψη για την εικόνα 

σώµατος και στην ύπαρξη καταθλιπτικών συµπτωµάτων ενώ δεν παρουσιάστηκαν 

συσχετίσεις ανάµεσα στους παράγοντες που µελετήθηκαν, την εικόνα σώµατος και 

την εµφάνιση καταθλιπτικής διαταραχής.  
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1. ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 

 

1.1 Ορισµός 

Ο όρος κατάθλιψη χρησιµοποιείται για να περιγράψει εξίσου µια αρνητική 

διάθεση, ένα αλληλένδετο σύνολο συµπτωµάτων και εµπειριών, και ένα ιατρικά 

καθορισµένο σύνδροµο. Ως κατάσταση διάθεσης, η κατάθλιψη είναι µια φυσιολογική 

και συνήθως παροδική αντίδραση απέναντι σε µικρές αποτυχίες και απογοητεύσεις 

της ζωής, η οποία µπορεί να διαρκέσει λίγα λεπτά, ώρες ή και µερικές µέρες, χωρίς 

όµως να προκαλέσει σοβαρές συνέπειες. Μερικές φορές η καταθλιπτική διάθεση 

συνυπάρχει και µε άλλα συναφή συµπτώµατα µε διάρκεια λίγων ωρών ή ηµερών, και 

παρά το γεγονός ότι δεν είναι καθόλου ευχάριστα, αποτελούν τυπικές αντιδράσεις 

απέναντι σε στρεσσογόνες καταστάσεις και απώλειες που παρουσιάζονται στις ζωές 

όλων µας. Τα συµπτώµατα αυτά περιλαµβάνουν αρνητικές σκέψεις για τον εαυτό, 

µειωµένα συναισθήµατα ευχαρίστησης, απαισιοδοξία για το µέλλον, απουσία 

κινήτρων και έλλειψη φυσικής ενέργειας (Gotlib & Hammen, 1992). 

Σε αντίθεση µε τις φυσιολογικές και παροδικές εµπειρίες της καταθλιπτικής 

διάθεσης, το σύνδροµο της κατάθλιψης αναγνωρίζεται ως ένας συνδυασµός 

καταθλιπτικής διάθεσης και µιας σειράς παρόµοιων συµπτωµάτων τα οποία 

επιµένουν στο πέρασµα του χρόνου επηρεάζοντας αρνητικά τη λειτουργικότητα του 

ατόµου (Gotlib & Hammen, 1992). Περίπου το 5%-9% του πληθυσµού εµφανίζει 

κλινική κατάθλιψη (Sharp, 2005), ενώ εκτιµάται ότι ένας στους τρεις ανθρώπους 

µπορεί να βιώσει ένα καταθλιπτικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της ζωής του (Paykel 

& Priest, 1992).  

Πρόκειται για κλινική διαταραχή της διάθεσης η οποία διαρκεί για 

περισσότερο από δύο εβδοµάδες και περιλαµβάνει συµπτώµατα όπως διαταραχές 

ύπνου και έντονες σκέψεις ανικανότητας και απόγνωσης (Marsella, 1987). Συχνά 
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συνυπάρχει µε άλλες διαταραχές, όπως αγχώδεις διαταραχές, αγοραφοβία, διαταραχή 

πανικού, κατάχρηση ουσιών και αλκοόλ (Rohde, Lewinshon & Seeley, 1991) και 

διαταραχές προσωπικότητας. Για παράδειγµα, έρευνα των Shea, Widiger & Klein 

(1992), αποκάλυψε ότι το ποσοστό των διαταραχών προσωπικότητας σε 

καταθλιπτικούς ασθενείς κυµαινόταν από 23% έως 87%. 

   Η κατηγοριοποίηση των καταθλιπτικών διαταραχών γίνεται µε βάση τη 

βαρύτητα και τη διάγνωση των συµπτωµάτων σε δύο κατηγορίες: α) τη µείζονα 

καταθλιπτική διαταραχή, η οποία χαρακτηρίζεται από ένα ή περισσότερα µείζονα 

καταθλιπτικά επεισόδια και σύνοδα συµπτώµατα και β) τη δυσθυµική διαταραχή, η 

οποία χαρακτηρίζεται από καταθλιπτική διάθεση και σύνοδα συµπτώµατα κατά το 

µεγαλύτερο µέρος της ηµέρας, για τουλάχιστον ένα χρόνο στα παιδιά και δύο χρόνια 

στους ενήλικες (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2004). Στην περίπτωση όµως που τα 

χαρακτηριστικά που κυριαρχούν δεν πληρούν τα κριτήρια ενός µείζονος 

καταθλιπτικού επεισοδίου ή µιας δυσθυµικής διαταραχής, τότε ανήκουν σε µια από 

τις κατηγορίες που υπολείπονται και οι οποίες δεν έχουν προσδιοριστεί µε κάποιον 

άλλο τρόπο. Σε αυτές ανήκει για παράδειγµα η επαναλαµβανόµενη σύντοµη 

κατάθλιψη µε επεισόδια που διαρκούν από δύο µέρες έως δύο εβδοµάδες και 

συµβαίνουν τουλάχιστον µια φορά το µήνα για τουλάχιστον δώδεκα µήνες (Hammen, 

1997).  
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1.2  Συµπτωµατολογία 

Η καταθλιπτική διάθεση µπορεί να αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό 

γνώρισµα της κλινικής εικόνας της διαταραχής, ωστόσο υπάρχει και ένας αριθµός 

άλλων συµπτωµάτων τα οποία αλληλεπιδρούν µεταξύ τους επηρεάζοντας γνωστικές, 

συµπεριφορικές και φυσιολογικές λειτουργίες του ατόµου (Gotlib & Hammen, 1992). 

Η έλλειψη ευχαρίστησης, ενδιαφέροντος και ενέργειας, καθώς επίσης διαταραχές της 

όρεξης µε αποτέλεσµα την αύξηση ή µείωση βάρους, της σεξουαλικής επιθυµίας και 

του ύπνου είναι κάποια από αυτά (Oyebode, 2002). Πιο συγκεκριµένα, σε έρευνα των 

Buchwald & Rudick-Davis (1993), το 98% των ασθενών µε κατάθλιψη ανέφεραν ένα 

ή περισσότερα προβλήµατα ύπνου, είτε αϋπνία είτε υπερυπνία. 

Στο άτοµο εκτός από ψυχοκινητικές αλλαγές, όπως επιβράδυνση ή 

υπερδιέγερση των κινήσεών του, παρατηρείται επίσης αναποφασιστικότητα και 

µειωµένη ικανότητα συγκέντρωσης της προσοχής (Oyebode, 2002). Η οµιλία του 

χαρακτηρίζεται συνήθως από συνεχείς παύσεις, φτωχό λεξιλόγιο και µειωµένη οπτική 

επαφή (Cloitre, Katz & Van Praag, 1993). Αποφεύγει συχνά τις κοινωνικές 

συναναστροφές εξαιτίας των αρνητικών σκέψεων που κάνει και ειδικότερα λόγω των 

αισθηµάτων ανικανότητας και αναξιότητας που τον χαρακτηρίζουν, ενώ δεν 

επιδιώκει πια τη συµµετοχή του σε απλές καθηµερινές δραστηριότητες για τις οποίες 

φαίνεται να έχει χάσει κάθε ενδιαφέρον. Λόγω µάλιστα των αρνητικών του 

προσδοκιών και της έλλειψης ενέργειας, αισθάνεται ανίκανο ακόµα και να σχεδιάσει 

ή να ξεκινήσει νέες δραστηριότητες (Gotlib & Hammen, 1992). Στο σηµείο αυτό 

αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι, ειδικά το εργαζόµενο άτοµο που πάσχει από 

κατάθλιψη παύει να είναι παραγωγικό και αυτό έχει άµεση επίπτωση στην εργασία 

του (Bent & Masters, 2005; Newport, 2004; Stewart, Ricci, Chee, Hahn & 

Morganstein, 2003). Η χαµηλή αίσθηση αυτοεκτίµησης και οι αρνητικές και άλογες 
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σκέψεις είναι δύο επιπλέον γνωρίσµατα της κατάθλιψης τα οποία ευθύνονται για τις 

επανερχόµενες σκέψεις θανάτου που κάνει το άτοµο και τον επανερχόµενο 

αυτοκτονικό ιδεασµό (Hammen, 1997). 

 

1.3 Επιδηµιολογία 

Όσον αφορά την επιδηµιολογία της, η κατάθλιψη εµφανίζεται µε µεγαλύτερα 

ποσοστά στις γυναίκες από ότι στους άνδρες. Έρευνες που ποικίλουν ως προς την 

µεθοδολογία τους και µελέτες που έχουν γίνει παγκοσµίως σε διάφορες χώρες 

αναφέρουν ότι η αναλογία ανάµεσα στα δύο φύλα είναι 2:1 υπέρ των γυναικών 

(Hammen, 1997). Αυτό πιθανότατα οφείλεται σε βιολογικούς παράγοντες που 

σχετίζονται µε ορµονικές αλλαγές των δύο φύλων. Για παράδειγµα, οι γυναίκες 

βιώνουν κατάθλιψη περισσότερο συχνά κατά τη διάρκεια της εµµηνόπαυσης (Sharp, 

2005). Παράλληλα, οι πολλαπλοί ρόλοι στους οποίους καλούνται να αντεπεξέλθουν 

(νοικοκυρά, σύζυγος, µητέρα, εργαζόµενη) και οι απαιτήσεις αυτών πιθανότατα να 

ευθύνονται εξίσου για τη διαφορά αυτή (Hammen, 1997). Επιπρόσθετα, έχει 

παρατηρηθεί ότι τα συµπτώµατα της διαταραχής διαφέρουν σε άνδρες και γυναίκες. 

Οι γυναίκες συνήθως αναφέρουν περισσότερη όρεξη και αύξηση βάρους, 

υποχονδρίαση και ανησυχίες για το σώµα τους, ενώ οι άνδρες αναφέρουν 

περισσότερο απώλεια βάρους (Κornstein et al., 2000; Young, Scheftner, Fawcett & 

Klerman, 1990).  

Έλλειψη ισορροπίας του επιπολασµού της κατάθλιψης εµφανίζεται όµως και 

ανάµεσα στις εθνικότητες µε σηµαντικά χαµηλότερα ποσοστά στους έγχρωµους από 

ότι στους λευκούς και στους Ισπανόφωνους (Kessler et al., 1994; Weissman, Bruce, 

Leaf, Florio & Holzer, 1991). Η εθνικότητα επηρεάζει κυρίως τον τρόπο αντίληψης 

των συµπτωµάτων της διαταραχής, όπως γίνεται φανερό και από την έρευνα του 
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Newport (2004), σύµφωνα µε την οποία άτοµα µε ανατολίτικη κουλτούρα τείνουν να 

παραπονιούνται περισσότερο για τη φυσική και σωµατική τους κατάσταση. Η 

κατάθλιψη αφορά όλες τις ηλικιακές οµάδες και είναι άξιο λόγου το γεγονός ότι, ο 

κίνδυνος εµφάνισης της στην παιδική και εφηβική ηλικία έχει αυξηθεί σηµαντικά 

συγκριτικά µε το τι ίσχυε στο παρελθόν (Gotlib & Hammen, 1992). Παρ’ όλο αυτά, 

τα ηλικιωµένα άτοµα έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα να εκδηλώσουν τη διαταραχή σε 

σχέση µε άτοµα άλλων ηλικιών (Βurke, Burke, Regier & Rae, 1990). 

 Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι η κατάθλιψη συνδέεται και µε την κοινωνική 

κατάσταση του ατόµου και ειδικότερα µε το χαµηλό βιοτικό επίπεδο (Blazer, Kessler, 

McGonagle & Swartz, 1994). Σύµφωνα µε τους Bruce, Takeuchi & Leaf (1991), οι 

οικονοµικά ασθενείς αντιµετωπίζουν µεγαλύτερο κίνδυνο να εµφανίσουν 

καταθλιπτικά συµπτώµατα σε σχέση µε τους οικονοµικά ισχυρούς. Από έρευνες έχει 

προκύψει επίσης ότι τα καταθλιπτικά συµπτώµατα είναι πιο συνηθισµένα στους 

διαζευγµένους (Hirschfeld & Cross, 1982; Kovess, Murphy & Tousignant 1987; 

Weissman, 1987c) και ότι οι µη ικανοποιητικές συντροφικές σχέσεις αποτελούν 

παράγοντα επικινδυνότητας για την εµφάνιση της διαταραχής (Boyd & Weissman, 

1982). Έχει παρατηρηθεί ακόµα ότι υπάρχει θετική συσχέτιση ανάµεσα στο χαµηλό 

µορφωτικό επίπεδο και στην κατάθλιψη (Wallace & O’ Hara, 1992), καθώς έχει 

προκύψει ότι άτοµα µε πανεπιστηµιακή εκπαίδευση εµφανίζουν µικρότερα ποσοστά 

καταθλιπτικών συµπτωµάτων, σε αντίθεση µε εκείνα τα οποία δεν κατάφεραν να 

ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο λύκειο (Blazer, Kessler, McGonagle & Swartz, 

1994). 
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1.4 Θεωρίες  

Αναφορικά µε την αιτιολογία της διαταραχής, αυτή φαίνεται να είναι αρκετά 

πολύπλευρη αφού δεν έχει βρεθεί µέχρι στιγµής µία και µοναδική αιτία στην οποία να 

µπορούµε να αποδώσουµε την ύπαρξή της. ∆εδοµένου λοιπόν ότι, δεν πρόκειται για 

µια αποκλειστικά βιοφυσιολογική διαταραχή, θα πρέπει να λαµβάνονται εξίσου 

υπόψιν ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες για την καλύτερη κατανόησή της 

(Gillam, 2004). Υπάρχει µάλιστα ένα πλήθος ψυχολογικών και βιολογικών θεωριών 

που έχουν προταθεί, µε στόχο την ερµηνεία της προέλευσης της κατάθλιψης και της 

συµπτωµατολογίας της. 

 

1.4.1 Ψυχολογικές θεωρίες 

1.4.1.1 Ψυχαναλυτική θεωρία 

Ξεκινώντας από τις ψυχολογικές θεωρίες και ειδικότερα από την 

ψυχοδυναµική προσέγγιση, θα πρέπει να τονιστεί ότι ως κεντρικό σηµείο της 

κατάθλιψης επισηµαίνεται η φανταστική ή πραγµατική απώλεια ενός αγαπηµένου 

«αντικειµένου» µέσα από τον θάνατο, τον αποχωρισµό ή την απόρριψη. Ουσιαστικά, 

τα «αντικείµενα» αναφέρονται σε άτοµα που διαδραµατίζουν το σηµαντικότερο ρόλο 

κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού, συνήθως δηλαδή πρόκειται για τους 

γονείς και πιο συχνά για τη µητέρα. Θεωρείται ότι η απώλεια κατά την πρώιµη 

παιδική ηλικία λειτουργεί ως προγνωστικός παράγοντας για την εκδήλωση της 

διαταραχής στην ενήλικη ζωή, σε περίπτωση που το άτοµο βιώσει µια σηµαντική 

απώλεια ή απογοήτευση (Gotlib & Hammen, 1992). Από τους κυριότερους 

εκπροσώπους της ψυχοδυναµικής προσέγγισης είναι ο Abraham (1985) σύµφωνα µε 

τον οποίο τα άτοµα τα οποία είναι πιο επιρρεπή στην εκδήλωση της κατάθλιψης 

εµφανίζουν µια αρνητικότητα απέναντι στους άλλους η οποία πηγάζει από 
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προβληµατικές σχέσεις µε τα «αντικείµενα» στην παιδική ηλικία. Όταν το άτοµο 

βιώσει απογοητεύσεις στη µετέπειτα ζωή ανακτά τα συναισθήµατα εχθρότητας και 

οδηγείται σε κατάσταση µελαγχολίας. Ενώ αρχικά τα συναισθήµατα στρέφονται 

στους άλλους, εν συνεχεία εσωτερικεύονται από το άτοµο µε αποτέλεσµα να 

αισθάνεται ενοχές. 

 

1.4.1.2 Γνωστικές θεωρίες 

Οι γνωστικές θεωρίες επικεντρώνονται στο ρόλο της διαδικασίας της σκέψης 

(Marsella, 1987). Υποστηρίζουν ότι δυσλειτουργικές ή άλογες σκέψεις όπως και 

γνωστικές διαστρεβλώσεις ευθύνονται για την εκδήλωση της κατάθλιψης ή την 

επιδείνωση και διατήρηση της. Τα φυσικά συµπτώµατα, η απουσία κινήτρων και 

άλλες καταθλιπτικές συµπεριφορές θεωρούνται δευτερεύουσες εκδηλώσεις που 

προκύπτουν από το παραπάνω είδος σκέψεων (Gotlib & Hammen, 1992). Από τις πιο 

γνωστές και σχετικά πρόσφατες γνωσιακές θεωρίες είναι αυτή του «µαθηµένου 

αβοήθητου» (learned helplessness). Η θεωρία προτάθηκε από τον Seligman (1975) 

σύµφωνα µε τον οποίο, η έκθεση του ατόµου σε αρνητικά και ανεξέλεγκτα γεγονότα 

του δηµιουργεί την πεποίθηση ότι είναι ανήµπορο να ασκήσει έλεγχο στη ζωή του, 

συµπεριφορά την οποία τελικά µαθαίνει. Στην αναθεώρηση του µοντέλου αυτού 

προστέθηκε η έννοια του «καταθλιπτικού γνωστικού προφίλ», το οποίο ευθύνεται για 

την τάση του ατόµου να αποδίδει τις αιτίες των αρνητικών γεγονότων σε 

εσωτερικούς, σταθερούς και γενικευµένους παράγοντες (Abramson Seligman & 

Teasdale, 1978). Κάθε φορά δηλαδή που συµβαίνει κάτι κακό, το άτοµο θεωρεί τον 

εαυτό του υπεύθυνο, ότι η αιτία του κακού θα είναι πάντα παρούσα και ότι αυτή θα 

επηρεάσει και άλλες µελλοντικές καταστάσεις και τοµείς της ζωής του. Τα αρνητικά 

γεγονότα που πιθανότατα να βιώσει το άτοµο σε συνδυασµό µε αυτό το γνωστικό 
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προφίλ πιθανότατα να το οδηγήσουν σε µια κατάσταση όπου κυρίαρχο συναίσθηµα 

είναι η έλλειψη ελπίδας, η οποία προωθεί περαιτέρω την κατάθλιψη (Abramson, 

Metalsky & Alloy, 1989). 

 

1.4.1.3 Συµπεριφοριστική θεωρία 

Εκτός από τη ψυχαναλυτική και τη γνωσιακή προσέγγιση υπάρχει και η 

συµπεριφοριστική ερµηνεία της κατάθλιψης. Σύµφωνα µε το συµπεριφοριστικό 

µοντέλο, η κατάθλιψη οφείλεται στη µείωση της αποτελεσµατικότητας της θετικής 

ενίσχυσης την οποία το άτοµο λαµβάνει από το περιβάλλον του. Οι περισσότερες 

θεωρίες προσπαθούν να δικαιολογήσουν τη µείωση αυτή εστιάζοντας είτε στην 

έλλειψη ικανότητας του ατόµου να δεχθεί ενίσχυση, είτε στις συµπεριφορές των 

άλλων στο περιβάλλον του οι οποίοι δεν προσφέρουν υψηλά ποσοστά ενίσχυσης 

(Gotlib & Hammen, 1992). Μια από τις συµπεριφοριστικές θεωρίες είναι αυτή των 

Coates και Wortman (1980) οι οποίοι έδωσαν έµφαση στις προσπάθειες που γίνονται 

από το κοινωνικό περιβάλλον να ελέγξει την έκφραση των αρνητικών συµπτωµάτων 

του ατόµου µε κατάθλιψη. Αυτό που υποστήριξαν ήταν ότι οι γύρω συµπεριφέρονται 

αρχικά µε συµπάθεια στο άτοµο, προσπαθώντας να µειώσουν τα αρνητικά του 

συναισθήµατα µέσω της ενθάρρυνσης. Ωστόσο, κάτι τέτοιο ίσως έχει αντίθετα 

αποτελέσµατα, καθώς το ανθρώπινο συναίσθηµα µπορεί να χειροτερέψει και το 

άτοµο να αρχίσει να αµφιβάλλει για την καταλληλότητα του συναισθήµατός του και 

των αντιδράσεων του. Με τον καιρό οι άνθρωποι του περιβάλλοντος του 

απογοητεύονται και η αρχική τους υποστηρικτική διάθεση αρχίζει να γίνεται ασαφής. 

Το άτοµο τότε εµφανίζει περισσότερα συµπτώµατα ούτως ώστε να κερδίσει τη 

χαµένη υποστήριξη και παρά τις επίµονες προσπάθειές των γύρων του να ελέγξουν τη 

συµπεριφορά του, εκείνο αισθάνεται ανεπαρκές, αποµονωµένο και απορριπτέο. 
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1.4.1.4 Σύγχρονες θεωρίες  

Η κατάθλιψη έχει συνδεθεί όµως και µε το στρες και συγκεκριµένα µε 

στρεσσογόνα γεγονότα ζωής. Οι έρευνες που έχουν γίνει σχετικά µε το θέµα έχουν 

ενσωµατωθεί στις νεώτερες θεωρίες για την κατάθλιψη. Σύµφωνα µε τις έρευνες, 

στρεσσογόνοι παράγοντες µπορεί να παίξουν σηµαντικό ρόλο στην εµφάνιση των 

συµπτωµάτων και στην πορεία της διαταραχής. Από τους πιο σηµαντικούς 

εκπροσώπους αυτής της θεώρησης είναι ο Lewinshon, ο οποίος σε συνεργασία µε 

τους Hoberman και Rosenbaum (1988) ανακάλυψε ότι τόσο σηµαντικά όσο και 

ασήµαντα γεγονότα ζωής και χρόνιες καταστάσεις που αποτελούν πηγή στρες, όπως 

η ανεργία, είναι παράγοντες επικινδυνότητας για την εκδήλωση καταθλιπτικού 

επεισοδίου.  

  

1.4.2 Βιολογικές θεωρίες 

Όσον αφορά την ερµηνεία της κατάθλιψης ως βιοφυσιολογική διαταραχή, 

έχουν προταθεί  διάφορες θεωρίες. Σε αυτές ανήκουν οι γενετικές θεωρίες σύµφωνα 

µε τις οποίες γενετικοί παράγοντες αλληλεπιδρούν µε περιβαλλοντικούς 

προκαλώντας  καταθλιπτική αντίδραση. Η κληρονοµικότητα φαίνεται να επηρεάζει 

την κυτταρική λειτουργία, βασικά επίπεδα διέγερσης και άλλες φυσιολογικές πτυχές 

της συµπεριφοράς που τελικά ίσως να σχετίζονται µε την εµπειρία της κατάθλιψης. 

Επιπρόσθετα, βιοχηµικές θεωρίες κάνουν λόγο για χαµηλά επίπεδα κατεχολαµινών, 

όπως νορεπινεφρίνης και επινεφρίνης, τα οποία ευθύνονται για την εκδήλωση της 

διαταραχής. Χαµηλά επίπεδα σεροτονίνης εµπλέκονται, επίσης, στην αιτιολογία της 

διαταραχής, καθώς επιτρέπεται στους άλλους νευροδιαβιβαστές να απορυθµίζονται 

και να συµβάλλουν στη δηµιουργία ανωµαλιών της διάθεσης συµπεριλαµβανοµένης 

της κατάθλιψης. Μια επιπλέον ερµηνεία της βιολογικής προσέγγισης αφορά την 
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έλλειψη ισορροπίας νατρίου και καλίου στο κύτταρο, µε τα επίπεδα νατρίου στην 

ενδοκυττάρια περιοχή να παρουσιάζουν αύξηση στα άτοµα µε κατάθλιψη (Marsella, 

1987).  
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2. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ 

 

2.1 Ορισµός-Επιδηµιολογία 

Ο όρος καρκίνος αποδίδεται σε µια οµάδα νοσηµάτων τα οποία 

χαρακτηρίζονται από αυτόνοµο και άσκοπο πολλαπλασιασµό ορισµένων κυττάρων, 

τα λεγόµενα «νεοπλασµατικά κύτταρα». Το σύνολο των χαρακτηριστικών των 

νεοπλασµατικών κυττάρων οφείλεται στην εµφάνιση µεταβολών στο DNA των 

κυττάρων ως συνέπεια βλαπτικών επιδράσεων διαφόρων παραγόντων που συνήθως 

προέρχονται από το περιβάλλον. Κάθε όγκος (νεόπλασµα) αποτελείται από 

νεοπλασµατικά κύτταρα και από νεόπλαστο αγγειοσυνδετικό υπόστρωµα µέσω του 

οποίου ο όγκος διατρέφεται. Υπάρχουν δύο κατηγορίες νεοπλασµάτων, τα καλοήθη 

και τα κακοήθη. Στη πρώτη κατηγορία ανήκουν τα νεοπλάσµατα των οποίων τα 

κύτταρα είναι οµοιόµορφα, η αναλογία πυρήνα προς πρωτόπλασµα αγγίζει εκείνη του 

φυσιολογικού και δε χορηγούν µεταστάσεις. Κακοήθη χαρακτηρίζονται τα 

νεοπλάσµατα τα οποία επεκτείνονται εκτατικά και διηθητικά προς τους γύρω ιστούς, 

ποικίλουν ως προς το µέγεθος, χορηγούν µεταστάσεις και ο πυρήνας αυξάνεται σε 

βάρος του πρωτοπλάσµατος (Παπαπολυχρονιάδης, 2001). 

 Από τις πιο συνηθισµένες µορφές καρκίνου είναι ο καρκίνος του µαστού, ο 

οποίος αφορά κυρίως τις γυναίκες, καθώς στους άνδρες εµφανίζεται σπανιότατα. 

Σύµφωνα µε έρευνα των Ferlay, Bray, Pisani & Parkin (2004) σχετικά µε την 

επιδηµιολογία, τη θνησιµότητα και την επικράτηση του καρκίνου του µαστού 

παγκοσµίως, παρατηρήθηκε ότι το 2002 υπήρξαν 1.151.298 νέες περιπτώσεις 

διάγνωσης της νόσου, 410.712 θάνατοι και περισσότερες από 4 εκατοµµύρια 

γυναίκες που ζούσαν ήδη µε αυτό το πρόβληµα. Πιο συγκεκριµένα, αναφορικά µε την 
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Ευρώπη µόνο, το 2004 υπήρξαν 371.000 νέα διαγνωσµένα περιστατικά καρκίνου του 

µαστού και 129.900 θάνατοι που σχετίζονταν µε τη νόσο (Boyle & Ferlay, 2005).   

Τα ποσοστά θνησιµότητας ήταν ιδιαίτερα υψηλά από το 1951-1990 αλλά στη 

συνέχεια µειώθηκαν στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα στη Μεγάλη 

Βρετανία. Παρ’ όλο αυτά, σε χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης έχει 

παρουσιαστεί αύξηση. Επιπλέον, αύξηση των ποσοστών έχει σηµειωθεί στο Χονγκ 

Κονγκ και στην Ιαπωνία, χώρες οι οποίες εµφάνιζαν συνήθως µικρότερα ποσοστά 

συγκριτικά µε την Ευρώπη. Η Νότια και Βόρεια Αµερική έχει παρόµοια ποσοστά µε 

εκείνα της δυτικής Ευρώπης. Η µείωση της θνησιµότητας στη δυτική Ευρώπη και 

στην Αµερική προφανώς οφείλεται στην ακριβέστερη διάγνωση της νόσου και στον 

αυξηµένο αριθµό γυναικών που υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπεία για την 

αντιµετώπιση της κατάστασης τους (Veronesi, Boyle, Goldhirsch, Orecchia & Viale, 

2005). 

Η εµφάνιση του καρκίνου του µαστού είναι σπάνια σε γυναίκες κάτω των 20 

ετών και ασυνήθης κάτω των 30 ετών. Η επίπτωση αυξάνεται απότοµα πριν την 

ηλικία των πενήντα και ο ρυθµός αύξησης συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 

της γυναίκας, αν και επιβραδύνεται σηµαντικά κατά τη διάρκεια της πενταετίας από 

45 έως 50 ετών (Φούντζηλας, 2004). Επιπλέον, από το 1974 έχει σηµειωθεί 

σηµαντική µείωση των ποσοστών θνησιµότητας, της τάξεως 21%, σε γυναίκες 

ηλικίας µικρότερης των 50 ετών (Ries et al., 1997) και µείωση κατά µέσο όρο 2.2% 

για κάθε χρόνο, στο διάστηµα από το 1992 έως το 1996 (American Cancer Society, 

2003). 
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2.2 Παράγοντες επικινδυνότητας 

Όπως έχουν επισηµάνει πολλές επιδηµιολογικές έρευνες που έγιναν στο 

παρελθόν, ο κίνδυνος εµφάνισης της νόσου σχετίζεται µε την ύπαρξη κάποιων 

παραγόντων (π.χ κληρονοµικοί). Η αναγνώριση αυτών των παραγόντων είναι 

ιδιαίτερα σηµαντική και εξυπηρετεί κυρίως δύο σκοπούς: α) την οριοθέτηση και την 

προσεκτική παρακολούθηση των οµάδων εκείνων, οι οποίες αντιµετωπίζουν 

περισσότερες πιθανότητες εµφάνισης της νόσου και β) την καλύτερη κατανόηση του 

ρόλου που παίζουν διάφοροι παράγοντες στην παθογένεια και στην εξέλιξη της 

νόσου, γεγονός που βοηθά στην επινόηση τρόπων πρόληψης του προβλήµατος και 

θεραπευτικών παρεµβάσεων (Σέµογλου, 2001).  

Στις οµάδες υψηλού κινδύνου ανήκουν συνήθως οι γυναίκες των οποίων οι 

συγγενείς πρώτου βαθµού έχουν ιστορικό καρκίνου του µαστού. Εν τούτοις, έχει 

αποδειχθεί ότι οι γυναίκες αυτές είναι πιθανό να µην εκδηλώσουν ποτέ τη νόσο ή θα 

την εκδηλώσουν µετά την ηλικία των 50 ετών. Στις χώρες όπου ο καρκίνος του 

µαστού είναι πολύ συνηθισµένος, το ποσοστό εµφάνισης στις γυναίκες µε ένα 

συγγενή πρώτου βαθµού που νοσεί ανέρχεται στο 5.5%, ενώ για τις γυναίκες µε δύο 

συγγενείς αγγίζει το 13.3% (Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast 

Cancer, 2001). Από τα ποσοστά είναι ολοφάνερο ότι υπάρχει θετική συσχέτιση 

ανάµεσα στο θετικό οικογενειακό ιστορικό και στην εκδήλωση της νόσου. 

Ο καρκίνος του µαστού σχετίζεται θετικά όµως και µε παράγοντες που 

αφορούν την  εγκυµοσύνη. Η γέννηση παιδιών µετά την ηλικία των 30 αυξάνει τις 

πιθανότητες εµφάνισης της νόσου, ενώ αντίθετα η τεκνοποίηση πριν από την ηλικία 

των 20 ετών µειώνει τις πιθανότητες (Σέµογλου, 2001). Η απουσία ή ο µικρής 

διάρκειας θηλασµός, φαινόµενο που είναι πολύ συνηθισµένο στις αναπτυγµένες 

χώρες, αποτελεί εξίσου παράγοντα επικινδυνότητας (Collaborative Group on 
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Hormonal Factors in Breast Cancer, 2002) όπως επίσης η λήψη αντισυλληπτικών 

χαπιών. Συγκεκριµένα, παρατηρείται µικρή αύξηση στο ποσοστό των πιθανοτήτων 

προσβολής από τη νόσο στις γυναίκες οι οποίες για δέκα χρόνια λάµβαναν 

συνδυασµό αντισυλληπτικών χαπιών και µετά σταµάτησαν. Ωστόσο, σύµφωνα µε 

έρευνα του Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer (1996), ο 

καρκίνος που διαγνώσθηκε στις γυναίκες που λάµβαναν τέτοια χάπια παρουσίαζε 

µικρότερη κλινική εξέλιξη σε αντίθεση µε τις περιπτώσεις γυναικών στις οποίες δεν 

είχαν χορηγηθεί ποτέ τέτοιου είδους σκευάσµατα.  

Επιπρόσθετα, καθοριστικός είναι και ο ρόλος των ορµονών στην παθογένεια 

και στην εξέλιξη της νόσου. Γυναίκες που υποβάλλονται σε ορµονικές θεραπείες 

υποκατάστασης αντιµετωπίζούν µεγαλύτερο κίνδυνο προσβολής από καρκίνο του 

µαστού, µε τις πιθανότητες να αυξάνονται στις περιπτώσεις που η θεραπεία καλύπτει 

µεγάλο χρονικό διάστηµα Μετά την ολοκλήρωση της, ο κίνδυνος µειώνεται 

σηµαντικά και έπειτα από πέντε χρόνια παύει να υπάρχει (Million Women Study 

Collaborators, 2003; Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer, 

1997). Στους ορµονικούς παράγοντες ανήκουν επίσης, η αρχή της εµµηνόρροιας και 

η εµµηνόπαυση. Για κάθε χρόνο καθυστέρησης της εµµηναρχής, οι πιθανότητες 

προσβολής από καρκίνο του µαστού µειώνονται κατά 15-20% (Feigelson & 

Henderson, 2001; Spicer & Pike, 1999). Αντίθετα, η καθυστερηµένη εµµηνόπαυση, 

στην ηλικία των 55 ετών, αυξάνει τον κίνδυνο και σύµφωνα µε τους Feigelson και 

Henderson (2001), οι πιθανότητες εµφάνισης της νόσου σε γυναίκες που µπαίνουν 

στην εµµηνόπαυση στην ηλικία των 45 ετών είναι σαφώς πολύ λιγότερες. 

Ο τρόπος ζωής και πιο συγκεκριµένα οι διατροφικές συνήθειες και η φυσική 

άσκηση, µπορεί να ευθύνονται εξίσου για την εκδήλωση του καρκίνου του µαστού. 

Γεύµατα πλούσια σε λιπαρά, µε περιεκτικότητα λίπους 35-40%, φαίνεται να 
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σχετίζονται µε την εµφάνιση όγκου στο στήθος (Etkind & Sparano, 1999) ενώ 

ερευνητικά ευρήµατα υποστηρίζουν ότι, οι γυναίκες που καταναλώνουν µέχρι 60 

γραµµάρια αλκοόλ ηµερησίως, δηλαδή δύο µε πέντε ποτά, ανήκουν στην οµάδα 

υψηλού κινδύνου (Smith-Warner, Spiegelman & Yaun, 1998). Σύµφωνα µάλιστα µε 

πλήθος επιδηµιολογικών ερευνών το ποσοστό κινδύνου αγγίζει το 50%, όταν 

πρόκειται για µέτρια κατανάλωση (1-2 ποτά την ηµέρα) (Harvey, Shairer, Brinton, 

Hoover & Fraumeni, 1987; Li et al., 2003; Schatzkin & Longnecker, 1994). Aπό 

έρευνα των Thune, Brenn, Lund & Gaard (1999) προκύπτει επίσης ότι, µέτρια φυσική 

άσκηση συνολικής διάρκειας 3.8 ώρες την εβδοµάδα σχετίζεται θετικά µε µείωση του 

κινδύνου εµφάνισης της νόσου, εύρηµα το οποίο αφορά κυρίως τις γυναίκες που 

έχουν διανύσει την περίοδο της εµµηνόπαυσης (McTiernan et al., 2003). 

 Όπως είναι παγκοσµίως παραδεκτό, στους παράγοντες επικινδυνότητας 

συγκαταλέγεται και η προηγηθείσα έκθεση των γυναικών σε ακτινοβολία, 

ανεξάρτητα από την ποσότητα αυτής (Modan, Alfandary, Chetrit & Katz, 1989), 

ιδιαίτερα κατά την περίοδο της εφηβείας (Boice & Stone, 1978). Επιπλέον, αρκετές 

γυναίκες και ειδικοί αποδίδουν την εµφάνιση και πορεία της νόσου σε στρεσσογόνα 

γεγονότα ζωής (Steptoe & Wardle, 1994). Αυτό συναντάται και στην έρευνα των 

Jacobs & Bovasso (2000), σύµφωνα µε τους οποίους, γυναίκες που είχαν βιώσει το 

θάνατο της µητέρας τους κατά την περίοδο της παιδικής ηλικίας, διέτρεχαν 

µεγαλύτερο κίνδυνο να προσβληθούν από καρκίνο του µαστού. Παρ’ όλο αυτά, δεν 

υποστηρίζουν όλες οι έρευνες τη συσχέτιση αυτή (Ewertz, 1986; Kvikstad & Vatten, 

1996) η οποία παραµένει ακόµα ένα ιδιαίτερα αντικρουόµενο θέµα (Edwards et al., 

1990). 
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2.3 ∆ιάγνωση-Στάδια 

Ο καρκίνος του µαστού µπορεί δυστυχώς να µιµηθεί όλες τις καλοήθεις 

παθήσεις του µαστού και δεν πρέπει να αγνοείται ή να υποτιµάται ποτέ ως 

ενδεχόµενο. Η επιβεβαίωση της διάγνωσης µπορεί να γίνει µόνο µε ιστολογική 

εξέταση, σηµαντική βοήθεια προσφέρουν όµως και το ιστορικό, η φυσική εξέταση, η 

µαστογραφία, το υπερηχογράφηµα και η κυτταρολογική εξέταση υλικού 

παρακέντησης ή εκκρίµατος θηλής. Τα άτοµα που πάσχουν από καρκίνο του µαστού 

παρουσιάζουν συνήθως όγκο στο στήθος, οίδηµα, άλγος, έκκριµα θηλής αιµατηρό ή 

µη, µασχαλιαίους λεµφαδένες ή έλξη του δέρµατος (Μπόντης, 2002). 

 Η σταδιοποίηση της νόσου είναι πολύ χρήσιµη καθώς γνωρίζοντας το ακριβές 

στάδιο της ασθένειας, ο γιατρός είναι σε θέση να προτείνει την κατάλληλη θεραπεία. 

Το κάθε στάδιο βασίζεται στο µέγεθος του όγκου και στο αν και κατά πόσο έχει 

επεκταθεί ο καρκίνος (National Cancer Institute, 2005). Το 1954, η ∆ιεθνής Ένωση 

κατά του καρκίνου άρχισε µια προσπάθεια επεξεργασίας ενός µοντέλου 

σταδιοποίησης, το οποίο ονοµάστηκε TNM. Η σηµερινή εκδοχή του TNM είναι αυτή 

όπως διαµορφώθηκε το 1983 και µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο στην κλινική 

(κλινικό-διαγνωστικό στάδιο) όσο και παθολογοανατοµική σταδιοποίηση 

(µετεχγειριτικό στάδιο) (Μπόντης, 2002).  Σύµφωνα µε αυτό το σύστηµα, οι όγκοι 

ταξινοµούνται µε βάση τα τρία σηµαντικά στάδια της φυσικής τους εξέλιξης, δηλαδή 

την τοπική ανάπτυξη του όγκου (T-tumor), την επέκτασή του στους γύρω λεµφαδένες 

(N-nodes) και τη µετάστασή του σε άλλα όργανα (M-metastasis). Έτσι, για κάθε 

ασθενή, η κωδικοποιηµένη αναφορά της έκτασης του όγκου βάσει των παραπάνω 

παραµέτρων σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή αποτελεί το στάδιο της νόσου 

(Φούντζηλας, 2004). 
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 Οι γιατροί αναγνωρίζουν τα ακόλουθα πέντε στάδια στον καρκίνο του 

µαστού: α) το στάδιο 0 που ονοµάζεται καρκίνωµα in situ (ενδοσωληνώδες 

καρκίνωµα) και στο οποίο δεν ανευρίσκονται διηθηµένοι και αποµακρυσµένες 

µεταστάσεις, β) το στάδιο Ι κατά το οποίο η διάµετρος του όγκου δε ξεπερνά τα 2cm 

και δεν παρατηρούνται διηθηµένοι λεµφαδένες ή αποµακρυσµένες µεταστάσεις, γ) το 

στάδιο II κατά το οποίο η διάµετρος του όγκου δε ξεπερνά τα 2cm και ο καρκίνος δεν 

έχει εξαπλωθεί στους λεµφαδένες ή ο όγκος είναι 2-5cm και έχει κάνει µετάσταση σε 

τουλάχιστον έναν σύστοιχο µασχαλιαίο λεµφαδένα χωρίς να ανευρίσκονται όµως 

αποµακρυσµένες µεταστάσεις ή η διάµετρος του όγκου είναι µεγαλύτερη από 5cm 

χωρίς περαιτέρω εξάπλωση σε λεµφαδένες ή µεταστάσεις, δ) το στάδιο ΙΙΙ κατά το 

οποίο ο όγκος µπορεί να είναι οποιασδήποτε διαµέτρου δίνοντας µεταστάσεις σε 

όλους τους λεµφαδένες του µαστού χωρίς να υπάρχουν µεταστάσεις σε άλλα όργανα 

και ε) το στάδιο IV όπου ο όγκος µπορεί επίσης να είναι οποιασδήποτε διαµέτρου 

δίνοντας µεταστάσεις σε όλους τους λεµφαδένες και προσβάλλοντας και άλλα 

αποµακρυσµένα όργανα του σώµατος (National Cancer Institute, 2005). 

 

2.4 Θεραπεία 

Οι γυναίκες που έχουν προσβληθεί από καρκίνο του µαστού έχουν αρκετές 

επιλογές όσον αφορά τη θεραπευτική προσέγγιση του προβλήµατος. Σε αυτές 

συµπεριλαµβάνονται η χειρουργική θεραπεία, η ορµονοθεραπεία, η χηµειοθεραπεία, 

η ακτινοθεραπεία και η ανοσοθεραπεία. Η θεραπεία της νόσου µπορεί να είναι είτε 

τοπική είτε συστηµατική. Η τοπική θεραπεία (εγχείρηση και ακτινοθεραπεία) 

στοχεύει στην αποµάκρυνση ή στην καταστροφή του καρκίνου του µαστού χωρίς να 

επηρεάσει το υπόλοιπο σώµα. Σε περίπτωση που ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί και σε 

άλλα όργανα, τότε µπορεί να χρησιµοποιηθεί η τοπική θεραπεία µε στόχο τον έλεγχο 
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της νόσου στα συγκεκριµένα σηµεία. Η χηµειοθεραπεία, η ορµονοθεραπεία και η 

θεραπεία του ανοσοποιητικού συστήµατος ανήκουν στη συστηµατική θεραπεία διότι 

χορηγούνται δια στόµατος (πεπτικό σύστηµα) ή εισέρχονται ενδοφλεβίως 

(κυκλοφορικό σύστηµα), µε σκοπό να καταστρέψουν τα καρκινικά κύτταρα τα οποία 

έχουν εξαπλωθεί πέρα από την περιοχή του µαστού (American Cancer Society, 

2005). 

 Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά την ολική µαστεκτοµή, η οποία εφαρµόζεται 

στο Ι και ΙΙ στάδιο, θεωρείται η πιο συνηθισµένη χειρουργική προσέγγιση για 

πολλούς ασθενείς ανεξαρτήτως εθνικότητας (Lantz, Zemencuk & Katz, 2002). 

Επιπλέον, τη  τελευταία 20ετία, προσφέρεται ως εναλλακτική µορφή χειρουργικής 

προσέγγισης η συντηρητική µαστεκτοµή (χειρουργική εκτοµή του όγκου χωρίς 

περαιτέρω αφαίρεση άλλου τµήµατος του µαστού) σε συνδυασµό µε 

συµπληρωµατική ακτινοθεραπεία (Σέµογλου, 2001). Οι δύο προσεγγίσεις διαφέρουν 

σηµαντικά ως προς τα ποσοστά επανεµφάνισης της νόσου καθώς από έρευνες έχει 

προκύψει ότι το ποσοστό αυξάνεται στην περίπτωση της συντηρητικής µαστεκτοµής, 

ακόµη και για τις γυναίκες οι οποίες έχουν υποβληθεί σε πλήρη ακτινοθεραπεία (Cox 

et al., 1998; Dalberg et al., 1997; Fowble, 1999; Margolese, 1999). Παρ’ όλο αυτά, η 

συντηρητική επέµβαση θεωρείται ότι προφυλάσσει το µαστό και βοηθά στη µείωση 

της γυναικείας ανησυχίας γύρω από την εικόνα του σώµατος και τη σεξουαλικότητα 

της (Lantz, Zemencuk & Katz, 2002). Τη συγκεκριµένη άποψη υποστηρίζουν και  

εµπειρικά δεδοµένα του παρελθόντος σύµφωνα µε τα οποία, η µετεγχειρητική 

ψυχολογική προσαρµογή είναι λιγότερο επώδυνη για τις γυναίκες που υποβάλλονται 

σε αυτού του είδους τη θεραπεία (Levy, Herberman, Lee, Lippman & D’ Angelo, 

1989; Margolis, Goodman, Rubin & Pazac, 1989; Schain et al., 1985). Ωστόσο, 

υπάρχει και η αντίθετη άποψη που θέλει τις δύο θεραπευτικές προσεγγίσεις να µη 
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διαφέρουν όσον αφορά την προσαρµογή και την ικανοποίηση του ασθενή µετά τη 

χειρουργική επέµβαση (Ganz, Schag, Lee, Polinsky & Tan, 1992; Irwig & Bennetts, 

1997). 

 Επιπρόσθετα, σε ορισµένες περιπτώσεις, λόγω του µεγέθους και της θέσης 

του όγκου αποκλείεται από την αρχή η συντηρητική θεραπεία ενώ κρίνεται ως µόνη 

αναγκαία λύση η µαστεκτοµή η οποία ορισµένες φορές ακολουθείται από 

αναµόρφωση του µαστού (Yurek, Farrar & Andersen, 2000). Πρόκειται για µια 

ασφαλή διαδικασία κατά την οποία πραγµατοποιείται προσθετική στήθους ή γίνεται 

χρήση αυτογενούς ιστού, ενώ δε φαίνεται να µεταβάλλει τα ποσοστά επιβίωσης των 

γυναικών (Callaghan et al., 2002; Georgiade et al., 1985). Παρά το γεγονός όµως ότι 

πλήθος ερευνών επισηµαίνουν τα υψηλά επίπεδα ικανοποίησης που σχετίζονται µε 

την αναµόρφωση (Al-Ghazal, Fallowfield & Blamey, 2000a; Al-Ghazal, Sully, 

Fallowfield & Blamey, 2000b), αυτή δε χρησιµοποιείται ευρέως µε χαρακτηριστικό 

παράδειγµα την Αγγλία, όπου µόλις το 5-10% των γυναικών που υποβάλλονται σε 

µαστεκτοµή επιλέγουν την αναµόρφωση του µαστού τους (Harcourt & Rumsey, 

2001). 

Όσον αφορά τη σύγκριση ανάµεσα στη συντηρητική µαστεκτοµή και στην 

αναµόρφωση του µαστού έπειτα από ολική µαστεκτοµή, πρόσφατες έρευνες 

αναφέρουν ότι οι γυναίκες οι οποίες υποβάλλονται στην πρώτη διαδικασία 

εµφανίζουν περισσότερο θετική εικόνα σώµατος (Arora et al., 2001; Noguchi et al., 

1993; Yurek, Farrar & Andersen, 2000) και µεγαλύτερη σεξουαλική δραστηριότητα 

(Poulsen, Graversen, Beckmann, Blichert-Toft, 1997; Schover et al., 1995). Εν 

τούτοις, δεν υπάρχουν επαρκή ερευνητικά ευρήµατα που να υποστηρίζουν ότι οι 

ασθενείς που δέχονται συντηρητική µαστεκτοµή αντιµετωπίζουν λιγότερες 

ψυχολογικές δυσκολίες σε σχέση µε όσους υποβάλλονται σε αναµόρφωση µαστού 
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(Noguchi et al., 1993; Schover et al., 1995). Σύµφωνα µάλιστα µε την έρευνα των 

Arora et al. (2001), οι γυναίκες που προχώρησαν σε αναµόρφωση του µαστού 

ανέφεραν καλύτερη συναισθηµατική ευεξία ένα µήνα µετά την επέµβαση. Στο σηµείο 

αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι, πολλές φορές η αναµόρφωση του µαστού θεωρείται 

υποχρεωτική, ειδικά στις περιπτώσεις όπου η συντηρητική µαστεκτοµή δεν είναι η 

κατάλληλη επιλογή (Al-Ghazal, Fallowfield & Blamey, 2000a). 

Γενικά, οι γυναίκες µε καρκίνο του µαστού θα πρέπει να λαµβάνουν την 

κατάλληλη πληροφόρηση σχετικά µε τις θεραπευτικές επιλογές που έχουν, ούτως 

ώστε να οδηγούνται στη θεραπεία εκείνη µε τον λιγότερο αρνητικό αντίκτυπο στην 

ποιότητα της ζωής τους (King, Kenny, Shiell, Hall & Boyages, 2000). ∆υστυχώς, δεν 

υπάρχει επαρκής πληροφόρηση σχετικά µε τη διαδικασία λήψης απόφασης η οποία 

να αφορά την επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής παρέµβασης και τα ελάχιστα 

στοιχεία που υπάρχουν είναι µάλλον ανησυχητικά (Lantz, Zemencuk & Katz, 2002). 

Συγκεκριµένα, σε έρευνα των Guadagnoli & Ward (1998), πάνω από το ¼ των 

ασθενών που είχαν υποβληθεί σε µαστεκτοµή δεν είχαν πληροφορηθεί για τη 

συντηρητική µαστεκτοµή, ενώ σύµφωνα µε τους Street, Voigt, Geyer, Manning & 

Swanson (1995), µόνο το 42% των γυναικών του δείγµατος τους πίστευαν ότι είχαν 

επιτύχει το επιθυµητό επίπεδο ελέγχου όσον αφορά τη διαδικασία λήψης απόφασης. 

Συνεπώς, οι συστάσεις των ειδικών είναι απαραίτητες και η ευθύνη που φέρουν είναι 

µεγάλη καθώς οφείλουν να είναι πλήρως ενηµερωµένοι για κάθε νέα εναλλακτική 

θεραπεία, βοηθώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην ορθή πληροφόρηση των ασθενών 

(Masood, 2003).    
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3. ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 

  

3.1 Κατάθλιψη και ασθένεια 

Η κατάθλιψη, ως διαταραχή της διάθεσης, φαίνεται να σχετίζεται άµεσα µε 

σωµατικές ασθένειες καθώς έχει παρατηρηθεί ότι ιατρικά ασθενείς εµφανίζουν 

σηµαντικά ποσοστά καταθλιπτικών συµπτωµάτων. Πιο συγκεκριµένα, έχει προκύψει 

ότι τουλάχιστον το 20% των ασθενών που νοσηλεύονται σε νοσοκοµεία εκδηλώνουν 

στοιχεία κατάθλιψης (Fava, 1992). 

Η παρουσία καταθλιπτικών συµπτωµάτων µπορεί να επηρεάσει τον τρόπο µε 

τον οποίο το άτοµο βιώνει την εξελικτική πορεία της ασθένειας του όπως επίσης την 

αλληλεπίδραση του µε τα άτοµα του περιβάλλοντος του, συµπεριλαµβανοµένου του 

ιατρικού προσωπικού. Για παράδειγµα, έχει βρεθεί ότι η ύπαρξη καταθλιπτικών 

συµπτωµάτων σε συνδυασµό µε χρόνιες ασθένειες επηρεάζει σηµαντικά την ποιότητα 

ζωής και την κοινωνική λειτουργικότητα  του ατόµου (Fava, 1992; Rodin, Craven & 

Littlefield, 1991). Επιπλέον, φαίνεται ότι η προσαρµογή του ασθενή στις 

θεραπευτικές προσεγγίσεις που καλείται να ακολουθήσει επηρεάζεται από την 

κατάθλιψη (Rodin, Craven & Littlefield, 1991). Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα 

των ατόµων µε διαβήτη τα οποία σταµατούν να λαµβάνουν ινσουλίνη 

εγκαταλείποντας κατά αυτόν τον τρόπο την προσπάθεια για µη επιδείνωση της 

κατάστασης τους (Lipowski, 1974).   

Σύµφωνα µε το DSM-III-R (American Psychiatric Association, 1987), η 

ύπαρξη συνεχούς και επίµονης καταθλιπτικής διάθεσης, η οποία δεν εκδηλώνεται 

αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της πορείας του ντελίριου, αλλά σε συνδυασµό µε 

συγκεκριµένο οργανικό παράγοντα, ορίζεται ως «οργανικό σύνδροµο της διάθεσης». 

Αυτό έχει προκύψει από στοιχεία έρευνας σύµφωνα µε την οποία α) υπάρχει στενή 
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σχέση ανάµεσα στην κατάθλιψη και στη χρήση συγκεκριµένων φαρµάκων ή στην 

παρουσία ασθενειών, β) η ύφεση των καταθλιπτικών συµπτωµάτων επέρχεται µε 

συγκεκριµένες θεραπείες για την οργανική ασθένεια (ή µε διακοπή των φαρµάκων) 

και γ) η κατάθλιψη επανεµφανίζεται όταν η θεραπεία διακόπτεται προτού 

ολοκληρωθεί (ή όταν γίνει επαναχορήγηση των φαρµάκων) (Whitlock, 1982).  

Οι ιατρικά ασθενείς µε καταθλιπτικά συµπτώµατα είναι λιγότερο πιθανό να 

έχουν προσωπικό ή οικογενειακό ιστορικό κατάθλιψης συγκριτικά µε τους 

ψυχιατρικά ασθενείς (Winokur, Black & Nasrallah, 1988). Εν τούτοις, ερευνητικά 

ευρήµατα υποστηρίζουν ότι ιατρικά ασθενείς οι οποίοι εµφανίζουν γενετική 

προδιάθεση στην εµφάνιση της διαταραχής ή είχαν βιώσει στο παρελθόν ένα 

καταθλιπτικό επεισόδιο, αντιµετωπίζουν µεγαλύτερο κίνδυνο εκδήλωσης οργανικής 

κατάθλιψης (Lipowski, 1974; Whitlock, 1982).  

 

3.2 Κατάθλιψη και καρκίνος του µαστού 

Μια από τις ασθένειες που σχετίζεται άµεσα µε την κατάθλιψη είναι ο 

καρκίνος. Σύµφωνα µε έρευνα των McDaniel, Μusselman & Nemeroff (1997), τα 

ποσοστά επικράτησης της κατάθλιψης σε ασθενείς µε καρκίνο κυµαίνονταν από 1.5-

50%, τιµές πολύ µεγαλύτερες συγκριτικά µε εκείνες των ασθενών που αντιµετώπιζαν 

άλλων ειδών ιατρικά προβλήµατα. Ο καρκίνος και οι θεραπείες του αποτελούν µια 

συνεχή πηγή φυσιολογικού και ψυχοκοινωνικού στρες. Η αποτυχία της διαδικασίας 

προσαρµογής, είτε λόγω της έλλειψης κοινωνικής υποστήριξης είτε λόγω των 

ανεπαρκών αποτελεσµατικών στρατηγικών αντιµετώπισης, προκαλεί έντονη 

ψυχολογική δυσφορία (Ronson & Razavi, 2000). Έχει αποδειχθεί ότι, πάνω από το 

47% των ασθενών µε καρκίνο επηρεάζονται από κάποια ψυχιατρική διαταραχή, µε το 
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άγχος και την κατάθλιψη να αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 80% των 

περιπτώσεων (Derogatis et al., 1983). 

Όσον αφορά τον καρκίνο του µαστού, έρευνες έχουν δείξει ότι µέσα σε 

διάστηµα έξι µηνών από την αρχική διάγνωση της ασθένειας και τη θεραπεία, τα 

ποσοστά της διαγνωσµένης κατάθλιψης κυµαίνονται από 20-30% (Fallowfield, Hall, 

Maguire & Baum, 1990; Goldberg et al., 1992). Η διάγνωση της νόσου µπορεί να 

γεννήσει αισθήµατα αβοήθητου και απουσίας ελέγχου (Αndersen, Kiecolt-Glaser & 

Glaser, 1994; Peterson & Stunkard, 1989) τα οποία αυξάνουν τον κίνδυνο 

επανεµφάνισης της (Watson, Haviland, Greer, Davidson & Bliss, 1999). Το γεγονός 

αυτό υποστηρίζεται και από πληθώρα παλαιότερων ερευνών, σύµφωνα µε τις όποίες 

η αίσθηση απώλειας ελέγχου, ως αντίδραση στη διάγνωση του καρκίνου του µαστού, 

αποτελεί σηµαντικό προγνωστικό παράγοντα για την επανεµφάνιση της νόσου ή για 

το θάνατο του ασθενή (Pettingale, Morris, Greer & Haybittle, 1985).  

Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε δύο εµπεριστατωµένες ανασκοπήσεις της 

βιβλιογραφίας φαίνεται ότι το 20-30% των γυναικών που νοσούν βιώνουν σηµαντικές 

αλλοιώσεις στην ποιότητα της ζωής τους, συµπεριλαµβανοµένης της έντονης 

συναισθηµατικής δυσφορίας, η οποία όχι µόνο δεν είναι εφήµερη αλλά επιµένει και 

δύο χρόνια µετά το πέρας της θεραπείας (Irvine, Brown, Crooks, Roberts & Browne, 

1991; Glanz & Lerman, 1992). Η εµπειρία του καρκίνου του µαστού, οδηγεί συχνά 

τις γυναίκες να έρθουν αντιµέτωπες µε το φόβο, την αβεβαιότητα ή ακόµα και µε την 

ιδέα του θανάτου µε αποτέλεσµα να προκύπτουν διάφορα ερωτήµατα όπως «Τι είναι 

σηµαντικό στη ζωή µου;» και «Τι νόηµα έχει τώρα η ζωή µου;» (Shapiro et al., 

2001). Αντιλαµβάνονται τη νόσο ως απειλή για την υγεία και τη ζωή τους και 

εκφράζουν ιδιαίτερη ανησυχία όσον αφορά την πιθανότητα επανεµφάνισης της µετά 

το τέλος της θεραπείας (Spencer et al., 1999). 
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί, πιθανός προγνωστικός παράγοντας για την 

εκδήλωση ψυχοπαθολογίας κατά τη διάρκεια του καρκίνου είναι η ύπαρξη ιστορικού 

κατάθλιψης ή άλλων ψυχολογικών διαταραχών πριν τη διάγνωση της νόσου. Πιο 

συγκεκριµένα, οι Maunsell, Brisson & Deschenes (1992) σε µελέτη τους αναφέρουν 

ότι η ύπαρξη καταθλιπτικού επεισοδίου, τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από τη 

διάγνωση της νόσου, συνδέεται άµεσα µε την µετέπειτα εµπειρία ψυχολογικής 

δυσφορίας. Το αίσθηµα της ψυχολογικής κατάπτωσης ποικίλει όµως ανάλογα µε το 

βαθµό σοβαρότητας της ασθένειας και το στάδιο της θεραπείας (Simonton & 

Sherman, 1998). Σύµφωνα µε ερευνητικά δεδοµένα φαίνεται ότι υψηλότερα επίπεδα 

ψυχολογικής εξάντλησης σχετίζονται θετικά µε µεγαλύτερη σοβαρότητα της 

κατάστασης (Maunsell, Brisson & Deschenes, 1992; Schag, et al., 1993). 

 Επιπλέον, η προσαρµογή στην ασθένεια συνδέεται µε την ηλικία των ατόµων 

καθώς έχει βρεθεί ότι οι νεότεροι σε ηλικία ασθενείς παρουσιάζουν µεγαλύτερη 

συναισθηµατική δυσφορία σε σχέση µε τους µεγαλύτερους (Simonton & Sherman, 

1998; Vinokur, Threatt, Vinokur-Kaplan & Satariano, 1990). Σε έρευνα των Ganz, 

Rowland, Desmond, Meyerowitz & Wyatt (1998) οι νεότερες γυναίκες υπερτερούσαν 

σε φυσιολογική λειτουργικότητα των µεγαλυτέρων, ωστόσο οι δεύτερες παρουσίαζαν 

καλύτερη συναισθηµατική ευεξία και επικοινωνία µε το σύντροφο. Η µεγάλη ηλικία 

σε άτοµα µε καρκίνο του µαστού έχει σχετιστεί µε αύξηση των κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων και επαφών, µε καλύτερη ψυχική υγεία και ποιότητα ζωής, 

συγκριτικά µε νεότερα άτοµα (Vinokur, Threatt, Caplan & Zimmerman, 1989). 

Επιπρόσθετα, έρευνες υποστηρίζουν ότι το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο, η ύπαρξη 

προηγούµενης εµπειρίας καρκίνου και η ανυπαρξία συντρόφου ή οικογένειας 

παρουσιάζουν θετική συσχέτιση µε το άγχος και την κατάθλιψη που ακολουθεί τη 

διάγνωση της ασθένειας (Rowland & Holland, 1989; Maunsell, Brisson, Deschenes, 
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1992; Pinder, Ramirez, Richards & Gregory, 1994; Schover, Tetman & Tuason, 

1995). Οι Schnoll, Knowles & Harlow (2002) αναφέρουν συγκεκριµένα ότι ο γάµος, 

το υψηλό εισόδηµα και το υψηλό µορφωτικό επίπεδο σχετίζονται µε όσο το δυνατόν 

καλύτερη προσαρµογή. 

 

3.3 Ψυχολογικές συνέπειες της θεραπείας 

Παρά το γεγονός ότι η διάγνωση του καρκίνου του µαστού γίνεται συχνά 

νωρίς, αφήνοντας περιθώρια για όσο το δυνατόν λιγότερες χειρουργικές επεµβάσεις 

που οδηγούν στην παραµόρφωση του σώµατος, η ψυχολογική επίδραση της νόσου 

στο άτοµο είναι έντονη και συνεχίζει να υπάρχει και µετά την ολοκλήρωση της 

θεραπείας (Schou, Ekerberg, Ruland, Sandvik & Karesen, 2004).  

Η µαστεκτοµή, η πιο συνηθισµένη χειρουργική θεραπεία του καρκίνου του 

µαστού, έχει συνδεθεί κατ’ εξοχήν µε αίσθηµα ψυχολογικής κατάπτωσης 

συµπεριλαµβανοµένων των διαταραχών της διάθεσης (Maguire et al., 1978), των 

σεξουαλικών διαταραχών και των αρνητικών συναισθηµάτων γύρω από την εικόνα 

του σώµατος (Spencer, 1996; Andersen, 1994).  

 

3.3.1 Αρνητική εικόνα σώµατος 

Είναι παγκοσµίως αποδεκτό ότι η εικόνα του σώµατος είναι αδιάσπαστη από 

τα συναισθήµατα για τον εαυτό και άρρηκτα συνδεδεµένη µε κοινωνικούς 

παράγοντες (White, 2000). Σύµφωνα µε τον Oktay (1998), οι γυναίκες µε καρκίνο 

του µαστού προβάλλουν έντονες ανησυχίες σχετικά µε την εικόνα του εαυτού τους. Η 

χειρουργική επέµβαση σε συνδυασµό µε την απώλεια των µαλλιών, ως επακόλουθο 

της θεραπείας, καθώς επίσης τη µειωµένη σεξουαλική επιθυµία συνθέτουν µια 

σοβαρή απειλή για την αυτο-εικόνα της ασθενούς. Πολλές γυναίκες αναφέρουν 
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έντονη δυσαρέσκεια λόγω των ουλών που αφήνει η τοµή ενώ δε δέχονται εύκολα την 

προοπτική πρόσθεσης µαστού (Maguire, Brooke, Tait, Thomas & Sellwood, 1983).  

Παλαιότερη έρευνα σχετικά µε την επίδραση της µαστεκτοµής στην αντίληψη 

για την εικόνα του σώµατος και τη γυναικεία υπόσταση αναφέρει χαρακτηριστικά 

ότι, ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε αφαίρεση µαστού δεν παρουσίασαν µείωση της 

αυτοεκτίµησης τους και της αυτο-εικόνας τους αµέσως µετά την επέµβαση. Εν 

τούτοις,  η συνολική εικόνα του εαυτού άλλαξε σηµαντικά στους επόµενους 6-11 

µήνες (Polivy, 1977). Φυσικά, οι αντιδράσεις απέναντι στην απώλεια του µαστού 

ποικίλουν καθώς εξαρτώνται από τη συναισθηµατική αξία που αποδίδει η κάθε 

γυναίκα στο συγκεκριµένο µέρος του σώµατος της και από το κατά πόσο είναι σε 

θέση να προσαρµοστεί και να δεχθεί ότι βρίσκεται αντιµέτωπη µε µια ασθένεια που 

απειλεί τη ζωή της (Bredin, 1999). 

 

3.3.2 Επίδραση στις συντροφικές σχέσεις και στη σεξουαλικότητα των ζευγαριών 

Η εµπειρία της νόσου µπορεί να αποτελέσει σηµαντική πρόκληση για το γάµο 

ή τη σχέση ενός ζευγαριού. Οι δυσκολίες που ίσως να παρουσιαστούν αφορούν 

προβλήµατα επικοινωνίας ανάµεσα στο ζευγάρι και εµφάνιση σεξουαλικών 

προβληµάτων (Anderson, Anderson, & deProsse, 1989). Παρ’ όλο αυτά, στην έρευνα 

των Oktay και Walter (1991) αναφέρεται ότι όταν ο γάµος είναι «υγιής» πριν τη 

εµφάνιση της νόσου, τότε αυτή δεν αλλοιώνει τη σχέση, αντίθετα µπορεί να την κάνει 

πιο ισχυρή. Ανάλογα, σε µια σχέση µε πολλά ήδη υπάρχοντα προβλήµατα, η 

ασθένεια µπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα στρεσσογόνος κατάσταση για το ζευγάρι για 

να καταφέρει να την αντιµετωπίσει (Oktay, 1998).    

 Όσον αφορά την εµφάνιση σεξουαλικών προβληµάτων, σε έρευνα µε 

αντικείµενο µελέτης το σεξουαλικό ενδιαφέρον και τη σεξουαλική δυσλειτουργία 
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βρέθηκε ότι οι γυναίκες που είχαν υποβληθεί σε συντηρητική µαστεκτοµή 

αντιµετώπιζαν λιγότερα προβλήµατα σεξουαλικού ενδιαφέροντος σε αντίθεση µε 

εκείνες των οποίων ο µαστός είχε αφαιρεθεί ολικά (Ganz et al., 1999). Ωστόσο, 

υπάρχουν ερευνητικά ευρήµατα τα οποία αµφισβητούν τη σύνδεση ανάµεσα στο 

είδος της επέµβασης και τη σεξουαλική προσαρµογή (Ganz et al., 1992b; Dorval, 

Maunsell & Deschenes, 1998; Lasry, 1991; Schover et al., 1995). 

 

3.3.3 Κατάθλιψη µετά τη θεραπεία 

Η απώλεια του µαστού σχετίζεται µε την εµφάνιση άγχους και καταθλιπτικών 

συµπτωµάτων σε γυναίκες οι οποίες υποβάλλονται σε αυτού του είδους τη θεραπεία 

(Morris, Greer & White, 1977; Maguire et al., 1978; Silberfarb, Maurer & 

Crouthamel, 1980). Σύµφωνα µε µελέτες που έχουν γίνει, το ποσοστό των 

περιπτώσεων κατάθλιψης σε γυναίκες µε καρκίνο του µαστού ανέρχεται σε 28-47%, 

3-13 µήνες µετά την εγχείρηση (Omne-Ponten, Holmberg, Burns, Adami & 

Bergstrom, 1992; Maguire, 1994; Takashi & Takayuki, 1996; Kissane et al., 1998) 

ενώ  σχεδόν δύο χρόνια µετά, 16% των γυναικών συνεχίζουν να αναφέρουν υψηλά 

επίπεδα ψυχολογικής δυσαρέσκειας (Bleicher, Pouwer, van der Ploeg, Leer & Ader, 

2000). Το ποσοστό αυτό µειώνεται σε 12% τέσσερα χρόνια µετά τη θεραπεία 

(Helgeson, Snyder & Seltman, 2004).  

Η έρευνα του Hughes (1982), στόχος της οποίας ήταν η διερεύνηση 

ψυχιατρικών συµπτωµάτων ένα χρόνο µετά τη µαστεκτοµή και η µελέτη των 

συναισθηµατικών αντιδράσεων 44 γυναικών απέναντι στην ασθένεια και στη 

θεραπεία, αποκάλυψε ότι 8 ασθενείς εµφάνισαν συµπτώµατα κατάθλιψης 

(καταθλιπτική διάθεση, αϋπνία, απώλεια όρεξης) και 35 εξέφρασαν συναισθηµατική 

δυσφορία λόγω της διάγνωσης της νόσου ή λόγω της απώλειας του µαστού ή και των 
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δύο. Πιο συγκεκριµένα, 5 από τις ασθενείς που εκδήλωσαν κατάθλιψη περιέγραψαν 

τον εαυτό τους ως «παραµορφωµένο» πιστεύοντας ότι έχασαν µέρος της 

θηλυκότητας τους.  

Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχει και η αντίθετη θέση 

σύµφωνα µε την οποία αµφισβητείται η εµφάνιση ψυχολογικών διαταραχών µετά τη 

µαστεκτοµή, ειδικά στις περιπτώσεις εκείνες που υπάρχει απουσία ψυχιατρικού 

ιστορικού (Psychological Aspects of Cancer Study Group, 1987). Ο Price (1990) 

παραπέµπει στον Anderson (1988) ο οποίος κάνει λόγο για καλή ανάρρωση και 

προσαρµογή των γυναικών έπειτα από αφαίρεση µαστού. Στη µελέτη του ο Anderson 

αναφέρει ότι ορισµένες γυναίκες αντιµετώπιζαν θετικά την εµπειρία αυτή διότι 

ένιωθαν ότι είχαν απαλλαγεί από την απειλή του καρκίνου.   

 

3.3.3.1 Παράγοντες που συνδέονται µε την εµφάνιση κατάθλιψης µετά τη θεραπεία 

Η εµφάνιση της κατάθλιψης στο µετεγχειρητικό στάδιο της νόσου έχει 

συνδεθεί µε το στρες. Οι Golden-Kreutz & Andersen (2004) µελέτησαν την ύπαρξη 

καταθλιπτικών συµπτωµάτων σε 210 γυναίκες µε καρκίνο του µαστού που είχαν 

υποβληθεί σε χειρουργική επέµβαση καθώς επίσης τη σχέση ανάµεσα στα 

συµπτώµατα αυτά και σε τρία είδη στρες (στρεσσογόνα γεγονότα ζωής ένα χρόνο 

πριν τη διάγνωση, συνολικό στρες και τραυµατικό στρες που συνδέεται µε τον 

καρκίνο). Από την έρευνα προέκυψε ότι παραπάνω από 30% των καταθλιπτικών 

συµπτωµάτων αποδόθηκε στα τρία είδη στρες.  

Η συναισθηµατική κατάσταση των γυναικών µετεγχειρητικά φαίνεται να 

επηρεάζεται εξίσου από τον τρόπο µε τον οποίο οι ασθενείς χειρίζονται την 

κατάσταση τους και από στοιχεία της προσωπικότητας τους. Σε έρευνα των Shou, 

Ekeberg, Ruland, Sandvik & Karesen (2004) αναφέρονται υψηλά επίπεδα άγχους και 
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κατάθλιψης σε γυναίκες οι οποίες πριν τη θεραπεία ήταν αρνητικά διακείµενες ως 

προς την πορεία της ασθένειας. Η απαισιοδοξία αποτέλεσε τον πιο σηµαντικό 

προγνωστικό παράγοντα για την εµφάνιση συναισθηµατικής αστάθειας ένα χρόνο 

µετά την επέµβαση. Μάλιστα, οι γυναίκες που ένιωθαν αβοήθητες µετά τη διάγνωση 

και είχαν υιοθετήσει παθητική στάση απέναντι στην κατάσταση τους αντιµετώπιζαν 

τρεις φορές µεγαλύτερο κίνδυνο να εκδηλώσουν κατάθλιψη, σε αντίθεση µε εκείνες 

που αν και δεν ήταν αρκετά αισιόδοξες για την πορεία της ασθένειας, δεν κρατούσαν 

παρόµοια στάση. Η άρνηση και η αποφυγή ως τρόποι αντιµετώπισης έχουν 

συσχετιστεί µε τη γενικότερη συναισθηµατική καταπόνηση από την ασθένεια (Wade, 

Nehmy & Koczwara, 2005). Κάτι ανάλογο αναφέρεται και στην έρευνα των Ganz et 

al., (1993) σύµφωνα µε την οποία, η ψυχολογική κατάσταση των γυναικών αµέσως 

µετά την πρώτη διάγνωση της νόσου µπορεί να αποτελέσει προγνωστικό παράγοντα 

µετέπειτα παθολογικής συναισθηµατικής κατάστασης, καθώς ένα χρόνο µετά 

υπήρχαν αναφορές σχετικά µε φυσιολογικής και ψυχοκοινωνικής φύσεως 

προβλήµατα. 

 Άλλη µεταβλητή που σχετίζεται µε την ψυχολογική δυσφορία των γυναικών 

µετά την ολοκλήρωση της θεραπείας είναι η διαθέσιµη συναισθηµατική υποστήριξη 

και η ποιότητα αυτής (Holly, Kennedy, Taylor & Beedie, 2003). Ερευνητικά 

ευρήµατα επισηµαίνουν το ρόλο της κοινωνικής στήριξης στην προσαρµογή του 

ατόµου. Υπάρχει θετική συσχέτιση ανάµεσα στην κοινωνική στήριξη και την καλή 

προσαρµογή ενώ ισχύει και το αντίστροφο. Ασθενείς που παρουσιάζουν 

ικανοποιητική ψυχοκοινωνική προσαρµογή δε δυσκολεύονται στην αναζήτηση 

κοινωνικής στήριξης (Wortman & Dunkel-Schetter, 1979). Σε έρευνα τους, οι 

Neuling & Winefield (1988), παραθέτουν την σπουδαιότητα της στήριξης στην 

ανάρρωση από καρκίνο του µαστού. Οι ερευνητές βρήκαν ότι ένα µήνα µετά την 
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χειρουργική επέµβαση, η ύπαρξη άγχους και κατάθλιψης ήταν άµεσα συνδεδεµένη µε 

την ικανοποίηση των ασθενών από την υποστήριξη που έλαβαν από τους χειρούργους 

ενώ τρεις µήνες µετά, σχετίζονταν άµεσα µε την ικανοποίηση τους από την 

υποστήριξη που δέχθηκαν τόσο από τους χειρούργους όσο και από τα µέλη των 

οικογενειών τους.  

Γενικά, οι περισσότεροι ερευνητές συµφωνούν µε την παραπάνω άποψη 

(Meyerowitz, 1980) ενώ στη βιβλιογραφία γίνεται λόγος για τη θετική επίδραση των 

συζύγων στη διαδικασία της ανάρρωσης (Northouse & Swain, 1987) και για τα 

µεγαλύτερα επίπεδα δυσφορίας που εµφανίζουν οι ασθενείς χωρίς σύντροφο (Ford, 

Lewis & Fallowfield, 1995; Weisman, 1979). Παρ’ όλο αυτά,  οι γυναίκες 

µεγαλύτερης ηλικίας είναι πιο πιθανό να µην αποζητήσουν στήριξη από τον 

σύντροφο τους αλλά να στραφούν σε άλλα πρόσωπα (Allen, 1994). Για τα 

µεγαλύτερα άτοµα που συνήθως κινούνται σε περιορισµένο κοινωνικό πλαίσιο, 

αναζητώντας πιο συχνά κοινωνική αλληλεπίδραση στο πρόσωπο του συζύγου 

(Ajrouch Antonucci & Janevic, 2001), η στήριξη από άλλα µέλη της οικογένειας ίσως 

παίξει καθοριστικό ρόλο στην αντιµετώπιση της ασθένειας και της θεραπείας. 

 

3.4 Μακροχρόνια προσαρµογή των γυναικών µετά τη θεραπεία 

Όσον αφορά την ψυχοκοινωνική προσαρµογή των γυναικών, η πλειοψηφία 

των ερευνών επικεντρώνεται στα δύο πρώτα χρόνια µετά τη θεραπεία (Kornblith et 

al., 2003) ενώ υπάρχουν ελάχιστα ερευνητικά δεδοµένα για το τι ισχύει µετά από 5-

15 χρόνια (Kornblith, 1998). Οι Kornblith et al. (2003) βρήκαν ότι η επιρροή του 

καρκίνου του µαστού στην προσαρµογή είκοσι χρόνια µετά την αρχική θεραπεία 

ήταν πολύ µικρή. Μόνο το 5% των γυναικών εµφάνισαν κλινικά στοιχεία 

δυσαρέσκειας και 15% ανέφεραν δύο η περισσότερες διαταραχές µετα-τραυµατικού 
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στρες. Σχετικά µε τη σεξουαλική προσαρµογή, 29% ανέφεραν σεξουαλικά 

προβλήµατα τα οποία απέδωσαν στην εµπειρία του καρκίνου. Επίσης, στη έρευνα 

των Dorval, Maunsell, Deschenes, Brisson & Masse (1998), στην οποία συµµετείχαν 

γυναίκες που είχαν διαγνωσθεί µε καρκίνο του µαστού οχτώ χρόνια πριν και 

κατάφεραν να επιζήσουν, βρέθηκε ότι η ποιότητα ζωής δε διέφερε από εκείνη των 

υγιών γυναικών. Κάτι ανάλογο προκύπτει και από την έρευνα των Halttunen, 

Hietanen, Jallinoja & Lonnqvist (1992), οι οποίοι αναφέρουν ότι σχεδόν οι 

πλειοψηφία (91%)  των γυναικών που συµµετείχαν στην έρευνα που διεξήγαγαν, 

παρουσίαζαν καλή προσαρµογή και ποιότητα ζωής έπειτα από οχτώ ή και 

περισσότερα χρόνια από τη διάγνωση της νόσου. 

Παρ’ όλο αυτά, υπάρχουν έρευνες των οποίων τα ευρήµατα διαφέρουν 

σηµαντικά από τα παραπάνω. Για παράδειγµα, οι Εngel, Kerr, Schlesinger-Raab, 

Sauer & Holzel (2004) βρήκαν ότι γυναίκες που είχαν υποβληθεί σε µαστεκτοµή, 

παρουσίαζαν αρνητική εικόνα για το σώµα τους πέντε χρόνια µετά την επέµβαση, 

εµφάνιζαν δυσαρέσκεια µε τις ουλές, ένιωθαν λιγότερο ελκυστικές, αισθάνονταν 

ανασφαλείς και η κοινωνική τους λειτουργικότητα ήταν αρκετά µειωµένη. Αντίθετα, 

η ποιότητα ζωής και η συνολική λειτουργικότητα όσων είχαν δεχθεί συντηρητική 

µαστεκτοµή ήταν πολύ καλύτερη. Επίσης, οι Deimling, Kahana, Bowman & Schaefer 

(2002) αναφέρουν ότι τρία χρόνια µετά τη διάγνωση της νόσου, 25% των γυναικών 

του δείγµατος τους εµφάνιζαν στοιχεία κλινικής κατάθλιψης. Ανάλογα, σε έρευνα 

των Amir και Ramati (2002) αναφέρεται ότι πέντε χρόνια µετά τη διάγνωση, οι 

γυναίκες χαρακτηρίζονταν από συναισθηµατική αστάθεια και διαταραχή µετα-

τραυµατικού στρες. 

Από τη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει τελικά ότι ο καρκίνος του 

µαστού και η µαστεκτοµή συνδέονται µε ένα σύνολο µεταβλητών οι οποίες 
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λειτουργούν ως προγνωστικοί παράγοντες για την ύπαρξη συναισθηµατικής 

ανισορροπίας στις γυναίκες. Αυτό όµως δε σηµαίνει ότι όλες οι γυναίκες βιώνουν 

αρνητικά την εµπειρία της ασθένειας και της θεραπείας ή ότι η µετέπειτα 

ψυχοκοινωνική προσαρµογή τους δεν είναι καλή. Γι’ αυτό το λόγο, οι ειδικοί είναι 

καλό να εκτιµούν κάθε φορά την πιθανότητα ύπαρξης αυτών των παραγόντων, ούτως 

ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις γυναίκες που ανήκουν στις οµάδες 

υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση ψυχολογικών προβληµάτων και να 

παρεµβαίνουν προληπτικά µε σκοπό να τις βοηθήσουν (Trief & Khan, 1997).   
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3.5 Ερευνητικές Υποθέσεις 

 Σκοπός της παρούσας έρευνας βάσει της βιβλιογραφικής ανασκόπησης που 

παρουσιάστηκε παραπάνω και των ερευνητικών ευρηµάτων είναι η διερεύνηση 

καταθλιπτικών συµπτωµάτων σε γυναίκες οι οποίες έχουν υποβληθεί σε µαστεκτοµή. 

Επιπλέον, ερευνάται η επίδραση ορισµένων παραγόντων όπως το µορφωτικό επίπεδο, 

η οικογενειακή κατάσταση, το αν συνεχίζουν ή όχι να δέχονται θεραπεία και ο 

χρόνος που έχει µεσολαβήσει από τη διάγνωση και την αρχική θεραπεία στον τρόπο 

µε τον οποίο αντιλαµβάνονται την εικόνα του σώµατος τους και στην εµφάνιση 

καταθλιπτικής διαταραχής.  
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4. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

4.1 Συµµετέχοντες και διαδικασία 

 Στην έρευνα συµµετείχαν 118 γυναίκες, µέλη του Ελληνικού Συνδέσµου 

Καρκίνου του Μαστού, οι οποίες είχαν υποβληθεί σε αφαίρεση µαστού κατά το 

παρελθόν. Ο µέσος όρος ηλικίας του δείγµατος ήταν τα 54.04 έτη (SD = 9.43 έτη). 

Από τους συµµετέχοντες 29.8% ήταν απόφοιτοι δηµοτικού και γυµνασίου, 33.3% 

απόφοιτοι λυκείου και 36.8% απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ). Η 

πλειοψηφία των γυναικών (78.6%) ζούσαν µε τις οικογένειες τους µε ένα 10.3% να 

ζουν µόνες και 8.5% να συζούν µε κάποιον. Μόνο το 25.2% των γυναικών που 

έλαβαν µέρος στην έρευνα συνέχιζαν να δέχονται θεραπεία ενώ όσον αφορά το 

χρονικό διάστηµα που είχε µεσολαβήσει από τη διάγνωση της νόσου µέχρι τη στιγµή 

της έρευνας προκύπτει ότι αυτό είναι κατά µέσο όρο 5-10 χρόνια (SD = 1.12). Η 

χορήγηση των ψυχοµετρικών εργαλείων πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια µιας εκ 

των συγκεντρώσεων των µελών του Συνδέσµου. Οι συµµετέχοντες αφού κλήθηκαν 

να συµπληρώσουν κάποια δηµογραφικά στοιχεία µε τη διαβεβαίωση της ανωνυµίας 

τους, συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο Γενικής Υγείας (General Health 

Questionnaire, GHQ) καθώς επίσης την κλίµακα για την Εικόνα του Σώµατος (Body 

Image Scale). 
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4.2 Μέσα συλλογής δεδοµένων 

 Η ψυχική υγεία των γυναικών αξιολογήθηκε µε βάση το ερωτηµατολόγιο 

Γενικής Υγείας (General Health Questionnaire, GHQ) το οποίο είναι προσαρµοσµένο 

στην ελληνική γλώσσα (Moutzoukis, Adamopoulou, Garyfallos & Karastergiou, 

1990). Πρόκειται για ένα έγκυρο και αξιόπιστο ψυχοµετρικό εργαλείο το οποίο 

αποτελείται από 28 ερωτήσεις (π.χ «έχεις αισθανθεί πως είσαι άρρωστος/η;», 

«νιώθεις εξαντληµένος/η και κακοδιάθετος/η;», «σκέφτεσαι πως δεν αξίζεις τίποτα;») 

και χρησιµοποιείται για να µετρήσει πρόσφατες ψυχολογικές δυσλειτουργίες. Γενικά, 

όσο πιο υψηλές είναι οι βαθµολογίες στο ερωτηµατολόγιο αυτό τόσο περισσότερα 

συµπτώµατα φαίνεται να υπάρχουν. Το GHQ-28 αποτελείται από τις εξής τέσσερις 

υποκλίµακες: α) τη γενική αντίληψη για την υγεία, β) το άγχος, γ) την κατάθλιψη και 

δ) την κοινωνική λειτουργικότητα. Για της ανάγκες της παρούσας έρευνας 

αξιολογήθηκε η υποκλίµακα της κατάθλιψης η οποία αποτελείται από επτά 

ερωτήσεις. 

 Στη συνέχεια χορηγήθηκε η κλίµακα για την Εικόνα του Σώµατος (Body 

Image Scale) (Hopwood, Fletcher, Lee & Al Ghazal, 2001) µε σκοπό να αξιολογηθεί 

η αντίληψη των γυναικών για την εικόνα του σώµατος τους. Το ερωτηµατολόγιο 

εµφανίζει καλή αξιοπιστία και κλινική εγκυρότητα και αποτελείται από δέκα 

ερωτήσεις (π.χ «σας απασχολεί η εµφάνιση σας;», «είστε δυσαρεστηµένη από την 

όψη που έχει η ουλή της επέµβασης;», «έχετε αισθανθεί µειωµένη τη θηλυκότητα σας 

σαν αποτέλεσµα της ασθένειας ή της επέµβασης;»). Οι πιθανές απαντήσεις είναι 

«καθόλου», «λίγο», «αρκετά» και «πάρα πολύ» και αντιστοιχούν σε βαθµολογία 0, 1, 

2 και 3 αντίστοιχα. Η αντίληψη για την εικόνα του σώµατος προκύπτει αθροιστικά 

από τις βαθµολογίες όλων των ερωτήσεων. Οι πιθανές βαθµολογίες κυµαίνονται από 

0 έως 30 µε τις χαµηλότερες να αντιπροσωπεύουν καλύτερη εικόνα σώµατος. 
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4.3 Αποτελέσµατα 

 Από την ανάλυση των δεδοµένων προκύπτει ότι το 62.5% των γυναικών δεν 

εµφανίζει συµπτώµατα κλινικής κατάθλιψης καθώς το ποσοστό αυτό βρίσκεται κάτω 

από την τιµή ουδό 10 που έχουµε ορίσει σε αντίθεση µε το υπόλοιπο 37.5% στο 

οποίο παρουσιάζεται ένδειξη πιθανής κατάθλιψης. Επιπλέον, φαίνεται να υπάρχει 

στατιστική σηµαντικότητα ανάµεσα στην εικόνα σώµατος και την κατάθλιψη (r = 

.29, p< .05) ενώ δεν παρουσιάζεται στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην 

ηλικία και την εµφάνιση (r = - .037, p> .05). Το ίδιο ισχύει και για τη σχέση της 

κατάθλιψης µε την ηλικία (r = - .115, p> .05). 

Χρησιµοποιήθηκε Oneway ANOVA για να µελετηθεί η σχέση ανάµεσα στο 

µορφωτικό επίπεδο, την εικόνα του σώµατος και την κατάθλιψη. Πιο συγκεκριµένα, 

φαίνεται ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην εκπαίδευση 

και την αντίληψη για την εικόνα του σώµατος (F(2, 110) = .945, p> .05) όπως επίσης 

ανάµεσα στην εκπαίδευση και την κατάθλιψη (F(2, 105) = .053, p> .05) (βλ. πίνακα 

1). Στη συνέχεια µελετήθηκε η σχέση της οικογενειακής κατάστασης των γυναικών 

µε την εικόνα σώµατος και την κατάθλιψη. Από την ανάλυση δεν προκύπτει 

στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην οικογενειακή κατάσταση και την 

εικόνα σώµατος (F(3, 112) = 2,38, p> .05) όπως επίσης µεταξύ της οικογενειακής 

κατάστασης και της κατάθλιψης (F(3, 107) = 1,04, p> .05) (βλ. πίνακα 2). 

Όσον αφορά τη συσχέτιση ανάµεσα στο χρόνο που έχει µεσολαβήσει µετά τη 

θεραπεία µε την αντίληψη για την εικόνα του σώµατος δεν παρουσιάζεται 

στατιστικώς σηµαντική διαφορά (F(3, 108) = .563, p> .05) ενώ το ίδιο παρατηρείται 

και σε σχέση µε την κατάθλιψη (F(3, 105) = 2,13, p> .05) (βλ. πίνακα 3). Τέλος, η 

θεραπεία δεν επηρεάζει την αντίληψη για την εµφάνιση των γυναικών (F(2, 111) = 
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.39, p> .05) αλλά ούτε και την εµφάνιση καταθλιπτικών συµπτωµάτων (F(2, 107) =  

1,23, p> .05) (βλ. πίνακα 4).    

  

 

Πίνακας 1: Κατανοµή ως προς το µορφωτικό επίπεδο 

 M.O. 
αποφοίτων 
δηµοτικού-
γυµνασίου 

Μ.Ο. 
αποφοίτων 
λυκείου 

Μ.Ο. 
αποφοίτων 
ΑΕΙ, ΤΕΙ 

        F         P 

 
   Εµφάνιση 

   
   12.54 

 
  11.34 

   
   13.69 

     
      .945 

  
      .392*    

 
   Κατάθλιψη 

  
  10.66 

 
  10.37 

 
  10.39 

 
      .053 

      
      .949* 

 
*p>0.05 
 

Πίνακας 2: Κατανοµή ως προς την οικογενειακή κατάσταση 

 M.O. 
µόνων 
γυναικών 

Μ.Ο. 
γυναικών 
που ζουν 
µε 
οικογένεια 

Μ.Ο. 
γυναικών 
που συζούν

        F         P 

 
   Εµφάνιση 

 
   16.83 

 
   11.87 

 
   10.60 

   
    2.385    

 
     .073*   

 
  Κατάθλιψη 

  
   10.50 

 
    10.27 
   

 
    12.11 
   

 
    1.049 
       

      
     .374*   

 
*p>0.05 
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Πίνακας 3: Κατανοµή ως προς το χρόνο που έχει µεσολαβήσει από τη 
θεραπεία 

 M.O. από 
1-2 χρόνια  

 Μ.Ο. από 
3-5 χρόνια 

Μ.Ο. από 
6-10χρόνια 

        F         P 

 
   Εµφάνιση 

 
  11.05  

 
   13.30 

 
   13.22 

   
     .563 

 
     .641*   

 
   Κατάθλιψη 

  
   12.30 

 
    10 
   

 
    9.65 
   

 
    2.136 
       

      
     .10*   

 
*p>0.05 
 

Πίνακας 4: Κατανοµή ως προς τη θεραπεία 

 M.O. 
γυναικών 
σε 
θεραπεία 

Μ.Ο. 
γυναικών 
όχι σε 
θεραπεία  

        F         P 

 
   Εµφάνιση 

 
   12.93    

 
   12.13 

   
    .397  

 
     .673*   

 
  Κατάθλιψη 

  
   11.28 

 
    10.13 
   

 
    1.232 
       

      
      .296*   

 
*p>0.05 
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5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση καταθλιπτικών 

συµπτωµάτων σε γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε ολική αφαίρεση µαστού καθώς 

επίσης η µελέτη της επίδρασης ορισµένων παραγόντων στον τρόπο µε τον οποίο τα 

άτοµα του δείγµατος αντιλαµβάνονται την εικόνα του σώµατος τους και στην 

εµφάνιση καταθλιπτικής διαταραχής. 

Από την ανάλυση των δεδοµένων δεν προέκυψε κάποια συσχέτιση ανάµεσα 

στην ηλικία των γυναικών και την εικόνα που έχουν διαµορφώσει για το σώµα τους 

όπως επίσης η ηλικία δε φάνηκε να συσχετίζεται µε την ύπαρξη καταθλιπτικών 

συµπτωµάτων. ∆εδοµένου ότι, ο µέσος όρος ηλικίας των γυναικών ήταν τα 54 έτη το 

παραπάνω εύρηµα έρχεται σε συµφωνία µε όσα υποστηρίζει η διεθνής βιβλιογραφία 

σχετικά µε την ηλικία και την προσαρµογή στην ασθένεια και στη θεραπεία. 

 Σύµφωνα µε έρευνες η προσαρµογή σχετίζεται άµεσα µε την ηλικία καθώς 

έχει βρεθεί ότι υπάρχει έντονη συναισθηµατική δυσφορία στις µικρότερης ηλικίας 

ασθενείς (Simonton & Sherman, 1998; Vinokur, Threatt, Vinokur-Kaplan & 

Satariano, 1990) ενώ οι µεγαλύτερης ηλικίας γυναίκες χαρακτηρίζονται από 

καλύτερη συναισθηµατική ευεξία (Ganz, Rowland, Desmond, Meyerowitz & Wyatt, 

1998) και ψυχική υγεία (Vinokur, Threatt, Caplan & Zimmerman, 1989).  Επιπλέον, 

το γεγονός ότι δεν προέκυψε κάποια σχέση ανάµεσα στην ηλικία και την εικόνα 

σώµατος µπορεί να οφείλεται και στην προθυµία των γυναικών αυτών να 

προσαρµοστούν όσο το δυνατόν καλύτερα στην ασθένεια και κατ’ επέκταση στη 

θεραπεία αντιµετωπίζοντας πιθανόν τη συγκεκριµένη εµπειρία θετικά και σαν 

ευκαιρία να απαλλαγούν από την ασθένεια που αποτελούσε απειλή για τη ζωή τους. 

Κάτι ανάλογο αναφέρει και ο Anderson (1988), ο οποίος κάνει λόγο για καλή 

ανάρρωση και προσαρµογή γυναικών που είχαν υποβληθεί σε µαστεκτοµή. 
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Από τη έρευνα προέκυψε επίσης ότι, υπάρχει συνάφεια ανάµεσα στην 

αντίληψη για την εικόνα σώµατος και την ύπαρξη καταθλιπτικών συµπτωµάτων κάτι 

το οποίο διαφαίνεται και από προηγούµενες έρευνες. Η απώλεια του µαστού και 

συνεπώς η αλλαγή της εικόνας του εαυτού σχετίζεται µε την εµφάνιση κατάθλιψης σε 

γυναίκες οι οποίες υποβάλλονται σε αυτού του είδους τη θεραπεία (Morris, Greer & 

White, 1977; Maguire et al., 1978; Silberfarb, Maurer & Crouthamel, 1980). Είναι 

αναµενόµενο ότι, οι γυναίκες εκφράζουν έντονες ανησυχίες σχετικά µε την εµφάνισή 

τους µετεγχειρητικά και εκδηλώνουν καταθλιπτικά συµπτώµατα εκφράζοντας κατ’ 

αυτόν τον τρόπο τη δυσαρέσκεια τους σχετικά µε την ύπαρξη ουλών και τη 

γενικότερη αλλαγή της εµφάνισής τους. Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία 

άλλωστε, η µαστεκτοµή έχει συνδεθεί κατ’ εξοχήν µε αίσθηµα ψυχολογικής 

κατάπτωσης και συγκεκριµένα µε διαταραχές της διάθεσης (Maguire et al., 1978). Η 

συσχέτιση που βρέθηκε στην παρούσα έρευνα συνάδει και µε τα επιστηµονικά 

ευρήµατα του Hughes (1982), σύµφωνα µε τα οποία 8 από τις 44 ασθενείς της 

έρευνας του εµφάνισαν συµπτώµατα κατάθλιψης (καταθλιπτική διάθεση, αϋπνία, 

απώλεια όρεξης) ενώ 35 εξέφρασαν συναισθηµατική δυσφορία λόγω της διάγνωσης 

της νόσου ή λόγω της απώλειας του µαστού ή και των δύο. Πιο συγκεκριµένα, 5 από 

τις ασθενείς που εκδήλωσαν κατάθλιψη περιέγραψαν τον εαυτό τους ως 

«παραµορφωµένο» θεωρώντας ότι έχασαν µέρος της θηλυκότητας τους. 

Όσον αφορά το µορφωτικό επίπεδο, δε βρέθηκε καµία συσχέτιση ανάµεσα σε 

αυτό, στον τρόπο µε τον οποίο οι συµµετέχοντες αντιλαµβάνονται την εικόνα του 

σώµατος τους και στην ύπαρξη κατάθλιψης. Συνεπώς η µόρφωση στην παρούσα 

έρευνα δεν επηρεάζει την προσαρµογή των γυναικών όσον αφορά τουλάχιστον την 

αυτό-εικόνα και την κατάθλιψη. Εν τούτοις, υπάρχουν έρευνες στις οποίες 

υποστηρίζεται η ύπαρξη θετικής συσχέτισης ανάµεσα στο χαµηλό µορφωτικό επίπεδο 
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και την κατάθλιψη που ακολουθεί τη διάγνωση και τη θεραπεία (Rowland & Holland, 

1989; Maunsell, Brisson, Deschenes, 1992; Pinder, Ramirez, Richards & Gregory, 

1994; Schover Tetman & Tuason, 1995) ενώ έχει επισηµανθεί συγκεκριµένα ότι το 

υψηλό µορφωτικό επίπεδο συνδέεται µε όσο το δυνατόν καλύτερη προσαρµογή 

(Schnoll, Knowles & Harlow, 2002). 

Επιπρόσθετα, αναφορικά µε την οικογενειακή κατάσταση των γυναικών µε 

καρκίνο του µαστού και τη σχέση της µε την προσαρµογή τόσο στη διάγνωση της 

ασθένειας όσο και στη θεραπεία αυτής, στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται 

χαρακτηριστικά η σπουδαιότητα του υποστηρικτικού πλαισίου και πιο συγκεκριµένα 

της ύπαρξης οικογένειας κατά το στάδιο της ανάρρωσης (Neuling & Winefield, 

1988). Έχει επισηµανθεί ότι η διαθέσιµη συναισθηµατική υποστήριξη, ιδιαίτερα όταν 

προέρχεται από την πλευρά του οικογενειακού περιβάλλοντος και πιο συγκεκριµένα 

από το σύζυγο, επιδρά θετικά στη διαδικασία της µετεγχειρητικής προσαρµογής 

(Northouse & Swain, 1987) ενώ η απουσία συντρόφου έχει συνδεθεί µε την εµφάνιση 

έντονης ψυχολογικής δυσφορίας στους ασθενείς (Ford, Lewis & Fallowfield, 1995; 

Weisman, 1979). Παρ’ όλο αυτά, στην παρούσα έρευνα η οικογενειακή κατάσταση 

των γυναικών του δείγµατος δεν επιδρά στην αντίληψη που έχουν διαµορφώσει για 

την εµφάνιση τους και στην ύπαρξη καταθλιπτικών συµπτωµάτων. 

Εν συνεχεία, από την ανάλυση προέκυψε ότι η παρακολούθηση κάποιας 

θεραπείας κατά το διάστηµα διεξαγωγής της έρευνας δεν επηρεάζει την αυτό-εικόνα 

αλλά ούτε και την παρουσία συµπτωµάτων κατάθλιψης ενώ δεν προέκυψαν 

συσχετίσεις ανάµεσα στο χρόνο που έχει µεσολαβήσει από τη θεραπεία και την 

εικόνα σώµατος ή ανάµεσα σε αυτόν και την κατάθλιψη. Εν τούτοις, από την 

ανασκόπηση παλαιότερων ερευνών, διαφαίνεται ότι υπάρχει σχέση ανάµεσα στη 

γενικότερη προσαρµογή των γυναικών και στο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µετά 
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τη θεραπεία. Οι Kornblith et al., (2003) αναφέρουν χαρακτηριστικά σε έρευνα τους 

ότι, η επιρροή του καρκίνου του µαστού στην προσαρµογή είκοσι χρόνια µετά την 

αρχική θεραπεία ήταν πολύ µικρή, καθώς µόνο ένα 5% των γυναικών εµφάνισαν 

κλινικά στοιχεία δυσαρέσκειας. Αντίθετα, σύµφωνα µε τους Deimling, Kahana, 

Bowman & Schaefer (2002) το 25% των γυναικών του δείγµατος τους παρουσίαζαν 

στοιχεία κλινικής κατάθλιψης τρία χρόνια µετά τη διάγνωση της νόσου ενώ έχει 

βρεθεί σε έρευνα ότι µόλις πέντε χρόνια µετά την αφαίρεση µαστού οι γυναίκες είχαν 

διαµορφώσει αρνητική εικόνα για τον εαυτό τους και αισθάνονταν λιγότερο 

ελκυστικές (Εngel, Kerr, Schlesinger-Raab, Sauer & Holzel, 2004). 

Ωστόσο, στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι η παρούσα έρευνα έχει 

ορισµένους περιορισµούς. Θα πρέπει να τονιστεί πρωτίστως ότι ο αριθµός των 

συµµετεχόντων ήταν µικρός (Ν=118) µε αποτέλεσµα να µη µπορεί να θεωρηθεί 

αντιπροσωπευτικός του πληθυσµού, καθώς επίσης ότι όλες οι γυναίκες προέρχονταν 

από τον ίδιο σύλλογο. Η ύπαρξη µικρού δείγµατος πιθανότατα ευθύνεται και για τις 

διαφορές που προέκυψαν ανάµεσα στα ευρήµατα της συγκεκριµένης έρευνας µε τα 

αποτελέσµατα προηγούµενων ερευνών. Ένας επιπλέον περιορισµός είναι ότι για τη 

διεξαγωγή της έρευνας χρησιµοποιήθηκαν ερωτηµατολόγια αυτό-αναφοράς, κάτι το 

οποίο δεν αποκλείει το γεγονός ότι οι δηλώσεις των συµµετεχόντων πιθανότατα να 

επηρεάστηκαν από εξωτερικούς παράγοντες. Επιπροσθέτως, η παρούσα έρευνα 

ασχολήθηκε αποκλειστικά µε την κατάθλιψη και την εικόνα σώµατος των γυναικών 

που έχουν υποβληθεί σε µαστεκτοµή ενώ δεν εξετάζει άλλες ψυχολογικές 

παραµέτρους όπως για παράδειγµα την κοινωνική λειτουργικότητα, το άγχος και την 

γενικότερη αντίληψη για την υγεία. 

Όσον αφορά κάποιες προτάσεις για µελλοντική και πιο εµπεριστατωµένη 

έρευνα, θα ήταν καλό να χρησιµοποιηθεί µεγαλύτερο δείγµα το οποίο θα επέτρεπε τη 
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διεξαγωγή περισσότερο αξιόπιστων αποτελεσµάτων δίνοντας τη δυνατότητα για 

πληρέστατη κατανόηση του υπό µελέτη θέµατος. Χρήσιµη θα ήταν επίσης η µελέτη 

και σύγκριση και άλλων ψυχολογικών µεταβλητών, ιδιαίτερα εκείνων που αφορούν 

την µακρόχρονη προσαρµογή των γυναικών, προκειµένου να διαπιστωθεί η σχέση 

τους και το πώς επηρεάζουν τη γενικότερη λειτουργικότητα των συµµετεχόντων. 

Επιπλέον, ενδιαφέρον θα ήταν να µελετηθούν οι στάσεις των συζύγων των γυναικών 

µέσω της χορήγησης κατάλληλων ψυχοµετρικών µέσων ούτως ώστε να διερευνηθεί η 

συζυγική σχέση και κατ’ επέκταση η λειτουργικότητα της οικογένειας.  

Παρά το γεγονός λοιπόν ότι ο καρκίνος του µαστού είναι ένα θέµα το οποίο 

έχει εξεταστεί εκτενώς, κρίνεται αναγκαία η διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας για την 

µελέτη επιπλέον µεταβλητών που θα βοηθήσουν να κατανοηθεί όσο το δυνατόν 

καλύτερα η προσαρµογή στη διάγνωση και στη θεραπεία της ασθένειας.     
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