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«Οη άλζξσπνη πξέπεη λα γλσξίδνπλ όηη θαη νη εδνλέο θαη νη ραξέο θαη ηα γέιηα θαη ηα 

παηρλίδηα, όπσο θαη νη ιύπεο θαη νη ζηελαρώξηεο θαη ε άζρεκε δηάζεζε θαη ηα θιάκαηα δελ 

πξνέξρνληαη από πνπζελά παξά από θεη (από ηνλ εγθέθαιν). Χάξε ζε ηνύηνλ έρνπκε θαη λόεζε 

θαη ινγηθή θαη βιέπνπκε θαη αθνύκε θαη θαηαιαβαίλνπκε ηα αηζρξά θαη ηα θαιά, ηα θαθά θαη ηα 

αγαζά, ηα επράξηζηα από ηα δπζάξεζηα… Καη από ηνλ εγθέθαιν πξνθαινύληαη θαη ε καλία θα ε 

παξαθξνζύλε θαη ν θόβνο θαη ν ηξόκνο… Όια ηνύηα παζαίλνπκε από ηνλ εγθέθαιν, όηαλ δελ 

είλαη πγηήο…». 

 

       Ιππνθξάηεο, Πεξί ηεξήο λνχζνπ, 14. 
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Πεξίιεςε 

 

Σηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη κία πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο  ησλ επηπηψζεσλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ζηξεο ζε ηξεηο βαζηθέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο: ζηελ θαηάζιηςε, ζηε 

δηπνιηθή δηαηαξαρή θαη ζηε ζρηδνθξέλεηα. Καηά ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, έγηλε ρξήζε 

θαη ειιεληθήο αιιά θαη μελφγισζζεο βηβιηνγξαθίαο. Αξρηθά, γίλεηαη κηα γεληθή αλαθνξά 

ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ςπρηθέο αζζέλεηεο, δίλνληαη νη ζρεηηθνί νξηζκνί, φπσο θαη ηα δηαγλσζηηθά 

ηνπο θξηηήξηα. Σηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε αλάιπζε ηνπ θπξίνπ ζέκαηνο πνπ είλαη νη 

επηπηψζεηο ηνπ ζηξεο ζηε δηπνιηθή δηαηαξαρή, ζηε θαηάζιηςε θαη ζηε ζρηδνθξέλεηα. 

Σπγθεθξηκέλα,  αλαιχνληαη 1) νη νξγαληθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζηξεο, 2) επηζεκαίλεηαη επίζεο, ν 

ξφινο ηεο θνξηηδφιεο σο αηηηνινγηθφο θαη ζπλάκα ζεξαπεπηηθφο ζηξεζνγφλνο παξάγνληαο, 3) 

ν ξφινο ηνπ άμνλα ΥΥΔ, 4) επηπιένλ γίλεηαη αλαθνξά ζε παηδηά θαη ζε λένπο πνπ βξίζθνληαη 

ζε πςειφ θίλδπλν, 5) νη γλσζηηθέο δπζιεηηνπξγίεο ηεο ζρηδνθξέλεηαο θαη ν ξφινο ηνπ ζηξεο, 

6) ην πξνγελλεηηθφ θαη ην κεηαγελλεηηθφ ζηξεο 7) ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, 8) ε ζρέζε 

ησλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ θαη ησλ ςπρσζηθψλ ζπκπησκάησλ 9) ην νμεηδσηηθφ ζηξεο ζηε 

δηπνιηθή δηαηαξαρή αιιά θαη ζηε ζρηδνθξέλεηα 10) αλαιχεηαη επίζεο ν ξφινο ηεο κεηξηθήο 

απνζηέξεζεο. Τέινο, αλαθέξνληαη ηξφπνη δηαρείξηζεο ηνπ ζηξεο θαη γίλεηαη κηα ζπδήηεζε γηα 

ηα ζπκπεξάζκαηα πάλσ ζηε ζρέζε ζηξεο θαη ησλ παξαπάλσ ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ. 

Σπκπεξαζκαηηθά, θαηαιήγνπκε φηη νη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο ππξνδνηνχλ ηελ 

εθδήισζε κηαο ςπρηθήο αζζέλεηαο. Πξσηίζησο φκσο, πξνδηαζεζηθνί γελεηηθνί παξάγνληεο 

ελππάξρνπλ ζην άηνκν σο βαζηθέο γελεζηνπξγέο αηηίεο. 

    

 

Λέμεηο θιεηδηά: Σρηδνθξέλεηα, Γηπνιηθή δηαηαξαρή, Καηάζιηςε, Σηξεο, Κνξηηδφιε, ΥΥΔ, 

Ομεηδσηηθφ ζηξεο. 
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Δηζαγσγή 

 

 Σθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηαζηνχλ νη ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο 

θαζψο θαη νη πεξηβαιινληηθνί,  πνπ επεξεάδνπλ ηελ έλαξμε θαη ηελ πνξεία ηξηψλ ςπρηθψλ 

δηαηαξαρψλ, ηεο θαηάζιηςεο, ηεο καληνθαηάζιηςεο θαη ηεο ζρηδνθξέλεηαο. 

 Σην πξψην θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ νη νξγαληθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζηξεο θαη ηη 

αθξηβψο είλαη ην ζηξεο. Σην δεχηεξν θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ ελ ζπληνκία ηα 

δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο θαη έπεηηα ζα γίλεη εθηεηακέλε αλάιπζε 

πάλσ ζην ζέκα ηνπ ζηξεο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Σην ηξίην θεθάιαην, θαζψο θαη ζην δεχηεξν 

ζα παξνπζηαζηνχλ πεξηιεπηηθά ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηεο θαηάζιηςεο θαη ηεο 

ζρηδνθξέλεηαο, αληίζηνηρα. Δπίζεο παξαθάησ ζα γίλεη εμίζνπ εθηεηακέλε αλαθνξά ζην 

θπξίσο ζέκα ηεο εξγαζίαο, δειαδή ζηελ επηξξνή ηνπ ζηξεο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ζηηο 2 

απηέο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο. 

 Σην πέκπην θεθάιαην αθνινπζνχλ νη ηξφπνη δηαρείξηζεο ηνπ ζηξεο θαη ηέινο ε 

εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα θαζψο θαη κε ηηο εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο. Θα 

θαηαβιεζεί ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα λα απαληεζεί ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα γηα ηνλ αλ ηειηθά ην 

ζηξεο θαη ην πεξηβάιινλ επεξεάδεη ηε ζπκπησκαηνινγία ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο, ηεο 

θαηάζιηςεο θαη ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Δπζχλνληαη ηειηθά κφλν νη γνληδηαθνί παξάγνληεο ή ην 

πεξηβάιινλ παίδεη εμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν.  
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     ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

      

 

1.1.  Σν ζηξεο θαη νη νξγαληθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

 

 Όηαλ ην ζψκα εθηίζεηαη ζε βιάβε ή απεηιή, ην απνηέιεζκα είλαη κία νκάδα 

θπζηνινγηθψλ αιιαγψλ, νη νπνίεο είλαη γλσζηέο σο απόθξηζε ζην ζηξεο ή απιψο ζηξεο. Οη 

ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο κπνξεί λα είλαη: α) ςπρνινγηθνί,  π.ρ. αλεζπρία απφ ηελ απψιεηα 

ηεο εξγαζίαο, αλεζπρία γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ αηφκνπ ζε θάπνηα ζρνιή β) ζσκαηηθνί, π.ρ. 

παξαηεηακέλε έθζεζε ζην θξχν, νη νπνίνη πξνθαινχλ αιιαγή ζηε θπζηνινγία ηνπ 

νξγαληζκνχ ηνπ αηφκνπ.  

 Ο Hans Selye ηε δεθαεηία ηνπ 1950 πεξηγξάθεη ηε δπαδηθή θχζε ηνπ ζηξεο. 

Βξαρππξφζεζκα, ην ζηξεο πξνθαιεί πξνζαξκνζηηθέο αιιαγέο, νη νπνίεο βνεζνχλ ζηελ 

απφθξηζε ζηνπο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο, (π.ρ. θηλεηνπνίεζε ελεξγεηαθψλ απνζεκάησλ). 

Μαθξνπξφζεζκα φκσο πξνθαιεί δπζπξνζαξκνζηηθέο αιιαγέο, (π.ρ. ππεξηξνθία 

επηλεθξηδίσλ). Ο Selye απέδσζε ηελ απφθξηζε ζην ζηξεο «ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο πξφζζηνπ ινβνχ ππφθπζεο (αδελνππφθπζεο)- θινηνχ επηλεθξηδίσλ.» Σπκπέξαλε 

φηη: « νη ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο πνπ δξνχλ ζε λεπξσληθά θπθιψκαηα, δηεγείξνπλ ηελ 

έθθξηζε ηεο θινηνεπηλεθξηδηνηξφπνπ νξκφλεο- ACTH απφ ηνλ πξφζζην ινβφ ηεο ππφθπζεο 

θαη φηη κε ηε ζεηξά ηεο ε ACTH ππξνδνηεί ηελ έθθξηζε γιπθνθνξηηθνεηδψλ απφ ηνλ θινηφ 

ησλ επηλεθξηδίσλ, ηα νπνία πξνθαινχλ πνιιέο απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο απφθξηζεο ηνπ ζηξεο. 

Τα επίπεδα ησλ γιπθνθνξηηθνεηδψλ ηνπ αίκαηνο, είλαη ν πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελνο 

βηνινγηθφο δείθηεο ηνπ ζηξεο. Οη ζξεζνγφλνη παξάγνληεο δηεγείξνπλ επίζεο θαη ην 

ζπκπαζεηηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, απμάλνληαο ηελ έθθξηζε αδξελαιίλεο (επηλεθξίλεο) θαη 

λνξαδξελαιίλεο (λνξεπηλεθξίλεο) απφ ην κπειφ ησλ επηλεθξηδίσλ.» 

 Ο θπξηφηεξνο ηζρπξηζκφο ηνπ Selye πάλσ ζην ζηξεο ήηαλ φηη, «ηφζν νη ζσκαηηθνί φζν 

θαη νη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο πξνθαινχλ ηελ ίδηα γεληθή ζηξεζνγφλν απφθξηζε». 

Υπάξρνπλ αξθεηά ζηνηρεία πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη φια ηα ζπλεζηζκέλα είδε ζηξεζνγφλσλ 

ςπρνινγηθψλ παξαγφλησλ ( φπσο π.ρ. ε απψιεηα ηεο εξγαζίαο, ε ζπκκεηνρή ζε θάπνηεο 

ηειηθέο εμεηάζεηο ή ην ζηξεο κέζα ζε κηα ζρέζε), δξνπλ φπσο νη ζσκαηηθνί παξάγνληεο. 

Τε δεθαεηία ηνπ 1990 βξέζεθε φηη: «ζχληνκεο δηάξθεηαο ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο πξνθαινχλ 

αχμεζε ησλ επηπέδσλ ησλ θπηνθηλψλ ζην αίκα. Κπηνθίλεο είλαη πεπηηδηθέο νξκφλεο πνπ 
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απειεπζεξψλνληαη απφ πνιιά θχηηαξα θαη ζπκκεηέρνπλ ζε θπζηνινγηθέο θαη αλνζνινγηθέο 

απνθξίζεηο πξνθαιψληαο θιεγκνλή θαη ππξεηφ. Έηζη, νη θπηνθίλεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 

καδί κε ηηο νξκφλεο ησλ επηλεθξηδίσλ σο θχξηεο νξκφλεο γηα ην ζηξεο». 
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    ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

      

2.1.  Γηπνιηθή δηαηαξαρή  

2.1.1.  Οξηζκόο θαη δηαγλσζηηθά θξηηήξηα 

 

 Η δηπνιηθή δηαηαξαρή ραξαθηεξίδεηαη απφ καληαθά ή ππνκαληαθά επεηζφδηα: ν 

αζζελήο είλαη είηε θαηαζιηπηηθφο, είηε λνξκνζπκηθφο (ζε θαλνληθή δηάζεζε) ή 

ππνκαληαθφο/καληαθφο. Η δηπνιηθή δηαηαξαρή δηαθέξεη απφ ηε κνλνπνιηθή (θαηάζιηςε), 

θαζψο πεξηιακβάλεη θαη καληαθέο θαηαζηάζεηο.  Αλεμαξηήησο ηνπ πφζεο θνξέο ν αζζελήο 

έρεη πάζεη θαηάζιηςε, αξθεί έλα κφλν καληαθφ/ππνκαληαθφ επεηζφδην γηα λα δηαγλσζηεί 

δηπνιηθή θαη φρη κνλνπνιηθή δηαηαξαρή. 

Φάζε καλίαο 

Σχκθσλα κε ην DSM-IV ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηεο καλίαο είλαη ηα αθφινπζα: 

1)Αλεβαζκέλε δηάζεζε  

2)Δπεξέζηζηε δηάζεζε 

3)Απμεκέλε απηνεθηίκεζε ή ηδέεο κεγαιείνπ 

4)Μεησκέλε αλάγθε γηα χπλν 

5)Λνγφξξνηα 

6)Φπγή ηδεψλ 

7)Δχθνιε δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο 

8)Απμεκέλεο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο ή επαθέο 

9)Χπρνθηλεηηθή δηέγεξζε 

10)Παξαθηλδπλεπκέλεο ζπκπεξηθνξέο 

11)Απμεκέλεο ζεμνπαιηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
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Τα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο καλίαο είλαη πεξηζζφηεξν δηαθξηηά απφ απηά ηεο θαηάζιηςεο 

(Spiker, Weiss, Dealyetal., 1985). Οη καληαθέο απηέο θαηαζηάζεηο, είλαη ην αληίζεην ηεο 

θαηάζιηςεο θαη ζηε βάζε ηνπο απνηεινχλ εδνληζηηθέο θαηαζηάζεηο. Δδψ ε απηνεθηίκεζε 

είλαη ζρεδφλ πάληα πςειή, ε δηάζεζε ηνπ αζζελνχο ζρεδφλ πάληα δηαρέεηαη ζην πεξηβάιινλ 

θαη ληψζεη ηξνκαθηηθά ελεξγεηηθφ θαη κε πιεζψξα ηδεψλ. Η ζξεζθεπηηθφηεηα ηνπ θαη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ είλαη ζπρλά απμεκέλεο θαη ππάξρεη κηα ηάζε ζην λα μνδεχεη αιφγηζηα 

 

Φάζε θαηάζιηςεο 

Σχκθσλα κε ην DSM-IV ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηεο θαηάζιηςεο είλαη ηα αθφινπζα: 

1)Καηαζιηπηηθή δηάζεζε ηε κεγαιχηεξε δηάξθεηα ηεο κέξαο, ζρεδφλ φιε κέξα 

2)Σεκαληηθή κείσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ή ηεο επραξίζηεζεο πνπ αληιείηαη απφ φιεο, ή 

ζρεδφλ φιεο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηε κεγαιχηεξε δηάξθεηα ηεο κέξαο, ζρεδφλ θάζε κέξα 

3)Απψιεηα ελεξγεηηθφηεηαο ή θφπσζε ζρεδφλ θάζε κέξα 

4)Απψιεηα απηνπεπνίζεζεο ή απηνεθηίκεζεο 

5)Παξάινγν αίζζεκα απηνκνκθήο ή ππεξβνιηθήο ή απξφζθνξεο ελνρήο ζρεδφλ θάζε κέξα 

6)Δπαλεηιεκκέλεο ζθέςεηο ζαλάηνπ ή απηνθαηαζηξνθήο, ή νπνηαδήπνηε απηνθηνληθή 

ζπκπεξηθνξά 

7)Μεησκέλε ηθαλφηεηα ζθέςεο ή ζπγθέληξσζεο ή αλαπνθαζηζηηθφηεηα ζρεδφλ θάζε κέξα 

8)Χπρνθηλεηηθή δηέγεξζε ή επηβξάδπλζε ζρεδφλ θάζε κέξα 

9)Αυπλία ή ππεξππλία ζρεδφλ θάζε κέξα 

10) Αιιαγέο ζηελ φξεμε (κείσζε ή αχμεζε κε αληίζηνηρε αιιαγή ηνπ βάξνπο) 

 

Σύπνη δηπνιηθήο δηαηαξαρήο 

  

Η δηπνιηθή δηαηαξαρή ρσξίδεηαη ζε:  

α) δηπνιηθή δηαηαξαρή ηχπνπ Ι,  

 β) δηπνιηθή δηαηαξαρή ηχπνπ ΙΙ 

 γ) δηπνιηθή δηαηαξαρή ηαρείαο ελαιιαγήο θάζεσλ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο.  

Η δηπνιηθή δηαηαξαρή ηχπνπ Ι δηαγηγλψζθεηαη φηαλ αλαγλσξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ έλα καληαθφ 

επεηζφδην. Σπλήζσο εκθαλίδνληαη επαλεηιεκκέλα επεηζφδηα θαηάζιηςεο, φκσο ζην 5-10% 
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ησλ αζζελψλ απηψλ δελ πεξηγξάθνληαη κείδνλα θαηαζιηπηηθά επεηζφδηα, αλ θαη ζρεδφλ πάληα 

ππάξρνπλ ειάζζνλα θαηαζιηπηηθά επεηζφδηα.  

Η δηπνιηθή δηαηαξαρή ηχπνπ ΙΙ απαηηεί ηελ απνπζία έζησ θαη ελφο καληαθνχ επεηζνδίνπ θαη 

αληίζεηα, ηελ παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ελφο ππνκαληαθνχ επεηζνδίνπ. Η δηαηαξαρή ηαρείαο 

ελαιιαγήο θάζεσλ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο απνηειεί εηδηθφ πξνζδηνξηζκφ. Γηα ηε δηάγλσζε 

απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα επεηζφδηα πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο κείδνλνο 

θαηάζιηςεο, ηεο καλίαο, ηεο ππνκαλίαο ή ηεο κηθηήο δηαηαξαρήο ηεο δηάζεζεο ηνπο 

ηειεπηαίνπο 12 κήλεο. Τα επεηζφδηα είηε δηαρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο απφ δηαζηήκαηα κεξηθήο 

ή πιήξνπο χθεζεο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 2 κελψλ ή ραξαθηεξίδνληαη απφ ηαρεία ελαιιαγή 

ηνπ ελφο ζην αθξηβψο αληίζεην ηνπ. Η θξηηηθή δηαθνξά κεηαμχ καλίαο θαη ππνκαλίαο, θαηά ηε 

ηξέρνπζα λνζνινγία ηνπ DSM-IV, είλαη φηη ν νξηζκφο ηεο καλίαο πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε 

ζεκαληηθήο θνηλσληθήο θαη εξγαζηαθήο δπζιεηηνπξγίαο, ελψ ζηελ ππνκαλία πξέπεη λα 

απνθιεηζηεί ε παξνπζία απηψλ ησλ δχν ραξαθηεξηζηηθψλ.  

Τν θξηηήξην ηεο δηάξθεηαο είλαη ιηγφηεξν απζηεξφ γηα ηελ ππνκαλία (ηνπιάρηζηνλ 4 εκέξεο), 

απ‘ φηη γηα ηε καλία (ηνπιάρηζηνλ 1 εβδνκάδα). 

 

2.2.   Γηπνιηθή δηαηαξαρή θαη κεηαηξαπκαηηθό ζηξεο 

 Όζνλ αθνξά ηε ζρέζε δηπνιηθήο δηαηαξαρήο θαη ην κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο 

(κεηαηξαπκαηηθή αγρψδε δηαηαξαρή PTSD) ππάξρεη έιιεηςε δεδνκέλσλ, ζε Δπξσπαίνπο 

δηπνιηθνχο αζζελείο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ Ακεξηθάληθν πιεζπζκφ. Η παξαθάησ έξεπλα 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Assion, Brune, Schmidt, Aubel, Edel, Basilowski, Juchel, θαη 

Frommberger, U. (2009), γηα λα βεβαηψζεη ηα κεγέζε θαη ηνπο ηχπνπο ησλ ηξαπκαηηθψλ 

γεγνλφησλ θαη ηελ PTSD ζηε δηπνιηθή ηχπνπ Ι δηαηαξαρή. 

Μέζνδνο: Γηπνιηθνί αζζελείο παξαθνινπζήζεθαλ θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο γηα 

ηελ PTSD, θάλνληαο ρξήζε ηεο θιίκαθαο Post-Traumatic Stress Diagnostic Scale θαη ηεο 

θιίκαθαο Clinician Administered Post Traumatic Stress Disorder Scale. Σπγθεθξηκέλα, 

αμηνινγήζεθε έλα ζχλνιν 74 αζζελψλ (30 άλδξεο, 44 γπλαίθεο) κε δηάγλσζε δηπνιηθήο 

δηαηαξαρήο. 

 Τξηάληα ηέζζεξηο αζζελείο (ην 50%) δελ αλέθεξαλ ηξαχκα, 22 αζζελείο (29.7%) 

βίσζε ηξαπκαηηθά γεγνλφηα ρσξίο δηάγλσζε PTSD θαη 15 αζζελείο (ην 20.3%) είραλ PTSD 

ηαπηφρξνλα θαη κε κηα άιιε αζζέλεηα. Τα απνηειέζκαηα ήηαλ ηα εμήο: oη δηπνιηθνί αζζελείο 

κε PTSD είραλ κεγαιχηεξν ξίζθν λα εθηεζνχλ ζε θπζηθή βία, γνλετθή ακέιεηα, ζε εμάξηεζε 
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απ‘ ην αιθνφι, ζε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε απφ κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ή απφ θάπνηα 

γλσξηκία. Οη δηπνιηθνί αζζελείο είλαη πην πηζαλφλ λα βηψζνπλ ηξαπκαηηθά γεγνλφηα θαη ε 

PTSD είλαη κηα ζρεηηθή ζπλππάξρνπζα δηαηαξαρή. Η PTSD ζρεηίδεηαη κε κηα απμεκέλε 

έληαζε ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο. Απφ ηε κία πιεπξά, έλα ηξαχκα ή κηα κεηαηξαπκαηηθή 

δηαηαξαρή (PTSD), εηδηθά ζε λεαξή ειηθία, πηζαλψο λα ζπκβάιινπλ ζηελ εππάζεηα ή ζηελ 

εθδήισζε άιισλ ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζπδεηάκε γηα ηελ 

δηπνιηθή δηαηαξαρή) πνπ ζπλππάξρνπλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ 

έλα ςπρηαηξηθφ λφζεκα κπνξεί λα είλαη πην επάισηα ζηελ αλάπηπμε κεηαηξαπκαηηθήο 

δηαηαξαρήο (PTSD) κεηά απφ ηξαπκαηηθέο ή ππεξβνιηθά ζηξεζνγφλεο εκπεηξίεο. Δίλαη 

γλσζηφ θαη απφ ηελ βηβιηνγξαθία φηη ε PTSD έρεη ζρεηηζηεί κε καθξνπξφζεζκεο αιιαγέο ζηε 

λεπξνβηνινγία (Nutt, D.J. & Malizia, D.L., 2004).  

 

 

2.3.   Γηπνιηθή δηαηαξαρή θαη νηθνγέλεηα 

 Παξαθάησ έρνπκε κία έξεπλα ησλ Schudlich Du Rocher, Youngstrom, Calabrese, θαη 

Findling, (2008), πνπ εξεχλεζαλ ηνλ ζπζρεηηζκφ αλάκεζα ζηε ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο 

ζηε ζχγθξνπζε θαη ηνπο δεζκνχο ηεο κε ηηο δηαηαξαρέο δηάζεζεο ζηνπο γνλείο θαη ηνλ 

θίλδπλν ησλ παηδηψλ γηα δηπνιηθή δηαηαξαρή.  

Σπκκεηέρνληεο ήηαλ 272 νηθνγέλεηεο κε 1 παηδί αλάκεζα ζηηο ειηθίεο 5-17 ρξφλσλ. Τν 

ηζηνξηθφ ςπρηαηξηθψλ δηαγλψζεσλ ησλ γνλέσλ θαη ζχγρξνλεο δηαγλψζεηο ησλ παηδηψλ 

απνθηήζεθαλ κέζσ εκί-δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ. Οη αλαθνξέο ησλ γνληψλ έγηλαλ απφ ην 

Family Assessment Device θαη ην Conflict Behavior Questionnaire, ηα νπνία κεηξνχλ ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηε ζχγθξνπζε αληίζηνηρα. 

 Τα απνηειέζκαηα απνθάιπςαλ έλα κηθξφ αιιά ζεκαληηθφ έκκεζν κνλνπάηη απφ ηελ 

δηάγλσζε ηεο γνλετθήο δηαηαξαρήο δηάζεζεο πξνο ηε δηπνιηθά δηαηαξαρή ηνπ παηδηνχ δηα 

κέζσ ηεο δπζιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο νηθνγέλεηαο, κέζσ απμεκέλεο νηθνγελεηαθήο ζχγθξνπζεο. 

Οη γνλετθέο δηαηαξαρέο δηάζεζεο επίζεο ζπλδένληαη ζεκαληηθά κε άιια αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηα παηδηά, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ε κνλνπνιηθή θαηάζιηςε θαη ηε 

ελαληησκαηηθή-επηζεηηθή δηαηαξαρή. Οη ζπζρεηηζκνί αλάκεζα ζηε δηάγλσζε ησλ γνληψλ θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο άιιαδαλ αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ, αιιά φρη 

αλάινγα κε ην θχιν. 
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2.4.   Γνλίδην θαη δηπνιηθή δηαηαξαρή 

 

 Αληίζεηα, φζνλ αθνξά ην γνλίδην πάλσ ζηε δηπνιηθή δηαηαξαρή,  ε δηπνιηθή 

δηαηαξαρή ήηαλ ζην επίθεληξν κίαο κειέηεο (Hosang, Uher, Keers, Cohen-Woods, et al. 

2010), ε νπνία βξήθε φηη ε επίδξαζε ησλ γεγνλφησλ ηεο αγρσηηθήο δσήο ζε επεηζφδηα 

δηπνιηθήο θαηάζιηςεο ήηαλ νπζησδψο εληνλφηεξε ζε θνξείο αιιειφκνξθσλ Met (Met/Met 

and Val/Met), ζπγγελψλ κε απηέο ηνπ γελφηππνπ Val/Val. Παξ‘ φια απηά, δελ αλαθέξζεθε 

ηέηνηα ζρέζε γηα ηα καληαθά επεηζφδηα (Hosang, Uher, Keers, Cohen-Woods, et al. 2010).  

 

 

2.5.   Γηπνιηθή δηαηαξαρή ζηε λεαξή ειηθία  

 Καηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ε δηπνιηθή δηαηαξαρή εθηφο απφ ηνλ ελήιηθν πιεζπζκφ, 

δηαγηγλψζθεηαη θαη ζε κηθξφηεξεο ειηθίεο, δειαδή ζε παηδηά θαη εθήβνπο κε απμαλφκελε 

ζπρλφηεηα (Carlson et al., 2003). Η Παηδηθή Γηπνιηθή δηαηαξαρή (PBD), είλαη κηα εμίζνπ 

ζνβαξή ςπρηαηξηθή αζζέλεηα ε νπνία κπνξεί λα βιάςεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ (Geller et al., 2002; Pavuluri, Naylor & Janick, 2002). 

Η δηπνιηθή δηαηαξαρή θαζψο είλαη κηα λεπξνβηνινγηθή αζζέλεηα, ππάξρνπλ αδηακθηζβήηεηα 

ζηνηρεία πιένλ, φηη κπνξεί λα επηδεηλσζεί απφ ην ςπρνθνηλσληθφ ζηξεο θαη ηελ δηαηάξαμε 

ησλ θνηλσληθψλ θαη πξνζσπηθψλ ξπζκψλ ηνπ αζζελή (Frank, Swartz & Kupfer, 2000∙ Lam et 

al., 2003). Οη δηπνιηθνί αζζελείο είλαη ηδηαίηεξα εππαζείο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν εηδηθά ηχπν 

ςπρνθνηλσληθνχ ζηξεο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη πςειά επίπεδα εθθξαδφκελνπ ζπλαηζζήκαηνο 

(πςειή θξηηηθή, ερζξφηεηα ή /θαη ζπλαηζζεκαηηθή ππεξεκπινθή) κεηαμχ ησλ ζπγγελψλ 

θξνληηζηψλ (Miklowitz et al., 1998). Όζνλ αθνξά ηα παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ ηελ ςπρηθή 

πάζεζε ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο, έρεη απνδεηρζεί φηη φηαλ εθηίζεληαη ζε ζηξεζνγφλεο 

θαηαζηάζεηο φπσο πρ. ζε ελδννηθνγελεηαθέο ζπγθξνχζεηο, είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν γηα απηά 

λα εμσηεξηθεχζνπλ ην πξφβιεκα ηνπο ή αθφκα θαη λα ην αλαινγηζηνχλ εζσηεξηθά (Kelly, 

2000). Η παξαθάησ κειέηε ησλ Marchand, Wirth θαη Simon, (2005),  απεπζχλεηαη ζηα παηδηά 

απηά κε δηπνιηθή δηαηαξαρή θαη πξνζπαζεί λα ειέγμεη ηε ζπρλφηεηα θαη ηελ επηξξνή ησλ 

ζηξεζνγφλσλ γεγνλφησλ ζηα παηδηά απηά. 
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Μέζνδνο: 66 άηνκα έιαβαλ κέξνο ζηε κειέηε, εθ ησλ νπνίσλ ηα 44 άηνκα ήηαλ αγφξηα 

(66.7%) θαη ηα 22 θνξίηζηα (33.3%), απφ 4 εηψλ κέρξη 17 εηψλ. Τα 23 άηνκα (36.4%) είραλ 

δηαγλσζζεί κε δηπνιηθή δηαηαξαρή ηχπνπ Ι, ηα 18 (27.3%) κε δηπνιηθή δηαηαξαρή ηχπνπ ΙΙ 

θαη ηα 4 (6.1%) κε θπθινζπκία θαη ηα ηειεπηαία 21 (39.4%) κε δηπνιηθή δηαηαξαρή κε 

πξνζδηνξηδφκελε αιιηψο. Τα 35 παηδηά απφ ηα 66 (53%), είραλ ππνζηεί θαθνκεηαρείξηζε. Τα 

πεξηζζφηεξα παηδηά (90%), είραλ γνλείο δηαδεπγκέλνπο ή ρσξηζκέλνπο θαη έλα 31% ήηαλ 

παηδηά πηνζεηεκέλα ή απφ αλάδνρε νηθνγέλεηα. Η έθζεζε ζε αλεπηζχκεηα γεγνλφηα 

ζρεηίζηεθε κε ηελ θαζπζηέξεζε ηεο δηάγλσζεο (p ¼.010), ηελ ςπρηαηξηθή λνζειεία (p 

¼.035), ηελ νηθηζηηθή ζεξαπεία (p ¼.003). Τα ζπκπεξάζκαηα ήηαλ φηη ε έθζεζε ζε 

ζηξεζνγφλα γεγνλφηα κπνξεί λα είλαη θνηλή κεηαμχ ησλ παηδηψλ κε δηπνιηθή δηαηαξαρή θαη 

έρνπλ αξλεηηθφ αληίθηππν ζηε πξφγλσζε.  Δπίζεο ηα ζηξεζνγφλα γεγνλφηα φζν δπζάξεζηα 

θαη λα είλαη επεξεάδνπλ θαηά πνιχ ηελ ήδε επηβαξπκέλε ςπρνινγηθή πγεία ησλ παηδηψλ 

απηψλ θαη απνηεινχλ κεγάιν εκπφδην ζηε κεηέπεηηα ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο αλάπηπμε. 

 

 

 2.6.    Γηπνιηθή δηαηαξαρή θαη νμεηδσηηθό ζηξεο 

 Η δηπνιηθή δηαηαξαρή είλαη γλσζηφ πιένλ φηη είλαη κία δεζπφδνπζα ρξφληα 

ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή. Γηάθνξεο ππνζέζεηο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα εμεγήζνπλ ηνπο αθξηβείο 

λεπξνρεκηθνχο κεραληζκνχο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ παζνθπζηνινγία ηεο 

ζπκπεξηιακβάλνληαο έλαλ ξφιν γηα ηηο κνλνακίλεο, ην GABA, ην γινπηακηληθφ νμχ 

(glutamate) θαη ηηο νδνχο ησλ δεπηεξνγελψλ λεπξνδηαβηβαζηψλ. Πην πξφζθαηα ην έληνλν 

ζηξεο ελνρνπνηήζεθε ζηελ παζνγέλεζε ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο. Πξφζθαηεο έξεπλεο 

αλαθέξνπλ απμεκέλα πξντφληα ππεξνμείδσζεο ιηπηδίσλ θαη δηαηαξαρέο ζηα θχξηα αληη-

νμεηδσηηθά έλδπκα ζε αζζελείο κε δηπνιηθή δηαηαξαρή. Έγηλε επξέσο θαλεξφ φηη ε 

δεκηνπξγία ησλ Αληηδξψλησλ Δηδψλ Ομπγφλνπ-Reactive Oxygen Species (ROS), παίδνπλ 

έλαλ θχξην ξφιν ζηε παζνθπζηνινγία δηαθφξσλ λεπξνςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ φπσο είλαη ε 

δηπνιηθή δηαηαξαρή. 

 Παξαθάησ ζα δνζνχλ ιίγεο πιεξνθνξίεο γηα ηα Αληηδξψληα Δίδε Ομπγφλνπ (ROS). 

Tα ROS είλαη ρεκηθά αληηδξψληα κφξηα πνπ πεξηέρνπλ νμπγφλν. Παξαδείγκαηα 

πεξηιακβάλνπλ ηα ηφληα νμπγφλνπ θαη ηα ππεξνμείδηα. Τα ROS ζρεκαηίδνληαη σο έλα θπζηθφ 

ππνπξντφλ ηνπ θπζηνινγηθνχ κεηαβνιηζκνχ ηνπ νμπγφλνπ θαη παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

ζεκαηνδφηεζε θαη ηελ νκνηφζηαζε ησλ θπηηάξσλ (Devasagayam, T.P.A., Tilak, J.C., Boloor, 
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K.K., Sane Ketaki, S., Ghaskadbi Saroj, S. & Lele, R.D., 2004). Ψζηφζν, ζε θαηαζηάζεηο 

πεξηβαιινληηθνχ ζηξεο (πρ έθζεζε ζε ζεξκφηεηα) ηα επίπεδα ησλ ROS κπνξεί λα απμεζνχλ 

δξακαηηθά θαη λα νδεγήζνπλ ζε ζεκαληηθή βιάβε ζηηο θπηηαξηθέο δνκέο (νμεηδσηηθφ ζηξεο) 

(Devasagayam, T.P.A., Tilak, J.C., Boloor, K.K., Sane Ketaki, S., Ghaskadbi Saroj, S. &  

Lele, R.D., 2004). 

Σε απηήλ ηελ έξεπλα ησλ Steckert, Valvassori, Moretti, Dal-Pizzol, θαη Quevedo, (2010), 

αλαθεθαιαηψλνληαη νη έξεπλεο γηα ηα κεγέζε ηνπ έληνλνπ ζηξεο, δείρλνληαο ηνλ ζπζρεηηζκφ 

κε ηελ παζνθπζηνινγία ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο. 

 Οη κεραληζκνί ινηπφλ, ηνπ νμεηδσηηθνχ ζηξεο έρνπλ ελνρνπνηεζεί γηα ηελ παζνγέλεζε 

ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο (Halliwell, B. 2006). Σπγθεθξηκέλα, ν εγθέθαινο είλαη ηδηαίηεξα 

επάισηνο ζηελ παξαγσγή ROS δηφηη κεηαβνιίδεη ην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ νμπγφλνπ ηνπ 

ζψκαηνο θαη έρεη έλα πεξηνξηζκέλν πνζνζηφ αληηνμεηδσηηθήο ρσξεηηθφηεηαο (Floyd, R.A. 

1999). Πξάγκαηη πξψηκεο κειέηεο απνδεηθλχνπλ ηελ επαηζζεζία ησλ εγθεθαιηθψλ 

κεκβξαλψλ ζηελ ππεξνμείδσζε (Zaleska, M.M. & Floyd, R.A., 1985). 

 Σε θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ε παξαγσγή ειεχζεξσλ ξηδψλ ππεξβαίλνπλ ην πθηζηάκελν 

δπλακηθφ ηεο αληηνμεηδσηηθήο άκπλαο, ην νμεηδσηηθφ ζηξεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη άκεζε 

βιάβε ζηηο θπηηαξηθέο πξσηεΐλεο, ζην DNA θαη ζηα ιηπίδηα, επεξεάδνληαο έηζη ηελ 

θπηηαξηθή ιεηηνπξγία (Cochrane, C.G., 1991∙ De Vasconcelos, A.P., Bouilleret, V., Riban, V. 

et al., 2005). Υπάξρεη έλαο απμαλφκελνο φγθνο δεδνκέλσλ πνπ δείρλεη φηη ζεκαληηθέο 

λεπξνςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο ζρεηίδνληαη κε ην απμεκέλν νμεηδσηηθφ ζηξεο θαη ηηο αιιαγέο 

ζηελ αληηνμεηδσηηθή ελδπκαηηθή άκπλα (Kuloglu, M. et al. 2002∙ Ranjekar, P.K., et al., 2003). 

Απηή ε ελδνγελήο νμεηδσηηθή εππάζεηα ηνπ εγθεθάινπ, καδί κε άιια πεξηζζφηεξα ζηνηρεία 

γηα λεπξνεθθπιηζηηθέο δηαηαξαρέο, έρνπλ ζρεηηζηεί κε πνιιέο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο, έηζη, 

δείρλνπλ φηη κηα εθθπιηζηηθή βιάβε κπνξεί λα είλαη έλαο παξάγνληαο επηθηλδπλφηεηαο 

(Halliwell, B. 2006). 

 Η λεπξνβηνινγηθή βάζε ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

δπζιεηηνπξγίεο πάλσ ζε λεπξσληθέο νδνχο θαη ζην κεηαβνιηζκφ ηεο ελέξγεηαο (Machado-

Vieira, R., et al., 2007∙ Kato, T. & Kato, N., 2000). Απμεκέλα επίπεδα νμεηδσηηθνχ ζηξεο 

δεκηνπξγνχλ επηβιαβείο επηδξάζεηο ζηε κεηαβίβαζε ζήκαηνο, ζηε δνκηθή πιαζηηθφηεηα θαη 

ηελ θπηηαξηθή αλζεθηηθφηεηα, θπξίσο κε ηελ επαγσγή ππεξνμείδσζεο ιηπηδίσλ ζηηο 

κεκβξάλεο, ζηηο πξσηεΐλεο θαη ζηα γνλίδηα (Mahadik, S., et al., 1998∙ Mahadik, S., et al., 

2001). Οη αληηδξψληεο νπζίεο ηνπ ζεηνβαξβηηνπξηθνχ νμένο (TBARS) θαη ε πξσηετληθή 
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θαξβνλπιίσζε, ζεσξνχληαη άκεζνη δείθηεο ηνπ θπηηαξηθνχ ιηπηδίνπ θαη ηεο ππεξνμείδσζεο 

ηεο πξσηεΐλεο, αληίζηνηρα. Απηφ κπνξεί λα είλαη ζρεηηθφ κε ηελ παζνγέλεζε ηεο δηπνιηθήο 

δηαηαξαρήο, επεηδή κειέηεο in vivo έδεημαλ κεηαβνιέο ζηα επίπεδα ηεο θσζθνθξεαηίλεο 

(phosphocreatine) θαη ζην ελδνθπηηάξην PH ησλ εγθεθάισλ δηπνιηθψλ αζζελψλ. Οη 

παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νμεηδσηηθή θσζθνξπιίσζε, παξαγσγή ελέξγεηαο θαη ηνλ 

θσζθνιηπηδηθφ κεηαβνιηζκφ (Stork, C. & Renshaw, P.F., 2005), έδεημαλ απμεκέλα επίπεδα 

ππεξνμείδσζεο ιηπηδίσλ ζην αίκα δηπνιηθψλ αζζελψλ θαη πην πξφζθαηα νη Machado-Vieira 

et al., αλέθεξαλ ηελ ίδηα δπζιεηηνπξγία ζην πιάζκα καληαθψλ αζζελψλ πνπ δελ ιάκβαλαλ 

θαξκαθεπηηθή αγσγή, ζε ζχγθξηζε κε νκάδα ειέγρνπ θαη αζζελείο πνπ ιάκβαλαλ ιίζην 

(Machado-Vieira, R., et al., 2007). 

 Δπίζεο, ζε άιιε έξεπλα πνπ έρεη γίλεη πάλσ ζε επίκπεο ζηνπο νπνίνπο ρνξεγνχζαλ  

επαλαιακβαλφκελεο ελέζεηο δ-ακθεηακίλεο, πξνθιήζεθε ζε απηνχο ππεξδξαζηεξηφηεηα 

(Reddy, R., et al., 1991), κε κηα αχμεζε ζηελ εμσθπηηάξηα ληνπακίλε (Frey, B.N., et al., 

2006). 

Σε κία κεηα-αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, απνθαιχθζεθε φηη ηα επίπεδα TBARS 

(παξάγσγα ηεο ππεξνμείδσζεο), έλαο δείθηεο ηεο ππεξνμείδσζεο ησλ ιηπηδίσλ θαη ε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ κνλνμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ (NO), είλαη απμεκέλα ζε άηνκα κε δηπνιηθή 

δηαηαξαρή (Walz, J.C., et al., 2008), ππνζηεξίδνληαο ηελ ηδέα φηη ε νμεηδσηηθή βιάβε 

πξνθαιείηαη ζε άηνκα κε δηπνιηθή δηαηαξαρή. 

 Δπί πξνζζέησο, κία άιιε κειέηε δηεξεχλεζε ην πξνθίι πάλσ ζην νμεηδσηηθφ ζηξεο ζε 

κνλνδπγσηηθνχο δηδχκνπο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο καληαθνχ επεηζνδίνπ. Οη δηπνιηθνί δίδπκνη 

είραλ κεγαιχηεξε δεκηά ζην DNA, TBARS θαη ζην SOD θαη ιηγφηεξε δεκηά ζην CAT, ζε 

ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Αθφκα, ζε πξνεγνχκελε κε δψα θαη ρξήζε ακθεηακίλεο, 

ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο καλίαο, δηαπηζηψζεθε φηη ε ακθεηακίλε, αχμεζε ηε βιάβε ζηνλ 

ηππφθακπν ηνπ επηκχ. Ο δείθηεο ηεο βιάβεο ζρεηίζηεθε ζεηηθά κε ηελ ππεξνμείδσζε ησλ 

ιηπηδίσλ, ελψ ην ιίζην θαη ην βαιπξντθφ νμχ (ζηαζεξνπνηεηέο δηάζεζεο), κπνξνχζαλ λα 

ξπζκίζνπλ ηελ νμεηδσηηθή ηζνξξνπία θαη λα πξνβιέςνπλ πξφζθαηεο βιάβεο (Andreazza, 

A.C., et al., 2008). Βαζηθά, φζνλ αθνξά ηνπο ζηαζεξνπνηεηέο ηεο δηάζεζεο, φπσο είλαη πρ ην 

ιίζην, κία πξφζθαηε κειέηε έδεημε φηη κεηψλνπλ ην γινπηακηληθφ νμχ πνπ παξάγεηαη απφ ηελ 

ππεξνμείδσζε θαη επίζεο ηελ αλαζηέιινπλ (Shao, L., Young, L.T., & Wang, J.F., 2005). 

 Τέινο, κία πξφζθαηε κεηα-αλάιπζε πνπ έγηλε απφ ηνπο Brown, Andreazza & Young 

(2014), πάλσ ζε έλα ζχλνιν νρηψ δεηθηψλ νμεηδσηηθνχ ζηξεο: ππεξνμεηδηθή δηζκνπηάζε, 
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θαηαιάζε, ππεξνμεηδάζε ηεο γινπηαζεηφλεο, θαξβνλχιην πξσηεΐλεο, 3-ληηξνηπξνζίλε, 

ληηξηθφ νμείδην, βιάβε DNA/RNA θαη ππεξνμείδσζε ιηπηδίσλ, έδεημε φηη ζπλνιηθά, 3 απφ 

ηνπο 8 δείθηεο νμεηδσηηθνχ ζηξεο παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζε 

αζζελείο κε δηπνιηθή δηαηαξαρή ζε ζρέζε κε ηα πγηή άηνκα: ε ππεξνμείδσζε ιηπηδίσλ, ηα 

επίπεδα ληηξηθνχ νμεηδίνπ θαη ε βιάβε DNA/RNA. 

 Σπκπεξαζκαηηθά, θαη κε βάζε πξνεγνχκελσλ απνηειεζκάησλ, ην νμεηδσηηθφ ζηξεο 

παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζε δηάθνξεο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο φπσο είλαη θαη ε δηπνιηθή 

δηαηαξαρή. Δπίζεο ζρεηηθά κε ηελ ζεξαπεία ηεο δηαηαξαρήο, ππάξρνπλ αξθεηέο απνδείμεηο 

πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ην ιίζην θαη ην βαιπξντθφ νμχ είλαη απνηειεζκαηηθά. Καη ην πην 

ζεκαληηθφ είλαη φηη έρνπλ αληηνμεηδσηηθή δξάζε ζπγθεθξηκέλα ζην ζηάδην ηεο καλίαο. 

Αθφκα, αλ ζέινπκε λα επεθηαζνχκε ιίγν πεξηζζφηεξν ζην ζέκα ηεο ζεξαπείαο, ε ρξήζε ηεο 

NAC (θαξκαθεπηηθφ ζθεχαζκα-αθεηπινθπζηετλε), είλαη κηα ιχζε γηα ηε ζεξαπεία ηεο 

δηπνιηθήο δηαηαξαρήο θαζψο θαη ηεο ζρηδνθξέλεηαο. 

 

 

2.7.    Γηπνιηθή δηαηαξαρή θαη ραξαθηεξηζηηθά αληηκεηώπηζεο ηνπ ζηξεο 

 Δθφζνλ ην ζηξεο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ έλαξμε θαη ππξνδφηεζε ησλ 

ζπκπησκάησλ ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο, θαζψο ελδερνκέλσο θαη ζε άιιεο ςπρηαηξηθέο 

δηαηαξαρέο, απαηηνχληαη θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ πάληα 

κε ηε ζεξαπεία ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο. Ο ζηφρνο ηεο παξαθάησ κειέηεο ησλ Moon, 

Chang, Sungwon, Ha, et al. (2014), ήηαλ λα ζπγθξίλεη ζπκπεξηθνξέο αληηκεηψπηζεο ηνπ 

ζηξεο, κεηαμχ αζζελψλ κε δηπνιηθή δηαηαξαρή θαη νκάδσλ ειέγρνπ. 

 Έλα ζχλνιν απφ 206 ζπκκεηέρνληεο πεξηειάκβαλε 103 δηπνιηθνχο αζζελείο πνπ 

πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα ηνπ DSM-IV (άμνλαο 1), γηα δηπνιηθή δηαηαξαρή Ι θαη ΙΙ θαη νη 

νκάδεο ειέγρνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο θαη ην θχιν. Αμηνινγήζεθαλ 

νη ζπκπεξηθνξέο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο, ρξεζηκνπνηψληαο κηα έξεπλα-εξγαζία 53 

αληηθεηκέλσλ (items) ζε έλα πξφζθαηα ζρεδηαζκέλν πίλαθα ειέγρνπ ζπκπεξηθνξάο. 

Σπγθξίζεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκπεξηθνξψλ αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο κεηαμχ ησλ 

δχν νκάδσλ, κε ηε ρξήζε t-ηεζη θαη αλάιπζεο παξαγφλησλ. Κνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο, φπσο ην λα θάλνπλ πρ ηαμίδηα, λα θνηλσληθνπνηνχληαη θαη λα 

κηιάλε δηαξθψο γηα θάηη πνπ ηνπο απαζρνιεί, ήηαλ ιηγφηεξν ζπρλέο ζηνπο δηπνιηθνχο 
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αζζελείο παξά ζηηο νκάδεο ειέγρνπ. Γηφηη ε θνηλσληθή θνβία είλαη έλα ζπρλφ θαηλφκελν 

ζηνπο ζε απηνχο ηνπο αζζελείο (Mc Elroy et al. 2001). 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζπκπεξηθνξέο  φπσο: ην θάπληζκα, ν απλαληζκφο θαη ην 

θιέςηκν, ήηαλ ζεκαληηθά πην ζπρλέο ζε δηπνιηθνχο αζζελείο παξά ζηα πγηή άηνκα. Τα 

απνηειέζκαηα απηά δείρλνπλ φηη νη αζζελείο κε δηπνιηθή δηαηαξαρή κπνξεί λα έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο δπζπξνζαξκνζηηθέο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ άγρνπο ζε ζρέζε κε ηελ 

νκάδα ειέγρνπ. Γη‘ απηφ ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ θαη λα εθαξκνζηνχλ ςπρνθνηλσληθά 

πξνγξάκκαηα γηα λα κεησζνχλ νη δπζπξνζαξκνζηηθέο ζπκπεξηθνξέο απφ ηα άηνκα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ δηπνιηθή δηαηαξαρή. 

 Κάπνηεο ιχζεηο ζα κπνξνχζαλ λα ήηαλ νη γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ ζηξεο, πρ, νη ζπκπεξηθνξηζηηθέο ζηξαηεγηθέο.  Σπκπεξηθνξέο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο κπνξεί βέβαηα λα κελ είλαη κφλν νη αληηδξάζεηο απφ ηα ζηξεζνγφλα 

γεγνλφηα, αιιά κπνξεί επίζεο λα εμππεξεηνχλ ζηελ άκβιπλζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ ζηξεο 

(Rao, 2009). 

 Έλα άιιν ζεκαληηθφ εχξεκα γηα ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο βξέζεθε 

κέζσ κίαο άιιεο έξεπλαο (Nagase et. Al., 2009), πνπ έγηλε, αλάκεζα ζε 24.551 πιεζπζκφ ηεο 

Ιαπσλίαο. Σε απηήλ ηελ κειέηε ζπκπεξηθνξέο φπσο: ην θαγεηφ, ηα ςψληα, ε παξαθνινχζεζε 

ηειεφξαζεο, ε αθξφαζε ξαδηνθψλνπ, ηα ηπρεξά παηρλίδηα, ην θάπληζκα, ην πνηφ, 

ζπζρεηίζηεθαλ ζεηηθά κε ηελ θαηάζιηςε. 

 Με βάζε φια ηα παξαπάλσ, ην ζπκπέξαζκα είλαη φηη αθφκα θαη αλ νη 

ζπκπεξηθνξηζηηθέο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο, θαζψο θαη νη γλσζηηθέο, κπνξεί 

φλησο λα έρνπλ θιηληθή ζεκαζία, φκσο ππάξρνπλ ιίγεο ζπζηεκαηηθέο κειέηεο ζρεηηθά κε ην 

ζηξεο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζηε δηπνιηθή δηαηαξαρή. Έηζη, νη εξεπλεηέο ζα κπνξνχζαλ 

λα επηθεληξσζνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν απηφ ζέκα ησλ θαηάιιεισλ ζπκπεξηθνξψλ 

αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο, φρη κφλν γηα ηε δηπνιηθή δηαηαξαρή αιιά θαη γηα ηε ζρηδνθξέλεηα. 

 

 

2.8.    ηξεο θαη καλία ζηε δηπνιηθή δηαηαξαρή 

 Σαξάληα δχν ζπκκεηέρνληεο κε δηπνιηθή δηαηαξαρή θαη ησλ 2 θχισλ, απφ 31 εηψλ 

έσο 70 εηψλ απφ ην Σαλ Νηηέγθν, είραλ πξνζιεθζεί γηα ηελ έξεπλα ησλ Κotte, et al. (2011). 

Φξεζηκνπνηήζεθε ην Life-Stress Measurement (LEDS). Οη 4 θαηεγνξίεο ζηξεζνγφλσλ 
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γεγνλφησλ ήηαλ νη εμήο: 1) Απψιεηα ιφγσ ζαλάηνπ ή δηαδπγίνπ ελφο αγαπεκέλνπ, 

ζεκαληηθνχ πξνζψπνπ, 2) απψιεηα θπζηθήο ή/θαη ςπρνινγηθήο πγείαο ηνπ αηφκνπ, 3) 

απψιεηα ηεο ζέζεο εξγαζίαο ή πιηθψλ αγαζψλ, θαη 4) γεγνλφηα πνπ αθνξνχζαλ ζηελ 

θαηάξξεπζε δηαθφξσλ ηδεψλ πρ ζπδπγηθή απηζηία. Τα επξήκαηα απηήο ηεο κειέηεο έδεημαλ 

φηη ηα ζηξεζνγφλα γεγνλφηα είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ηελ εκθάληζε ζπκπησκαηνινγίαο 

ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο. Ψζηφζν, θάπνηεο άιιεο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ηα αξλεηηθά απηά 

γεγνλφηα ππξνδνηνχλ πεξηζζφηεξν ηελ θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία ηεο δηαηαξαρήο παξά 

ηε καληαθή ζπκπησκαηνινγία γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο αζζελείο  (Johnson & Miller, 1997∙ 

Johnson et al., 2004∙ Johnson et al., 2008).  

 Σηε θάζε ηεο καλίαο παξαηεξήζεθαλ πςειέο βαζκνινγίεο. Όκσο ηα ζπκπηψκαηα ηεο 

καλίαο ιεηηνπξγνχζαλ ζαλ ―αζπίδα‖, δειαδή ζαλ άκπλα πάλσ ζην ζηξεο, γηα λα 

"πξνζηαηέςνπλ" ζηελ νπζία ηνλ αζζελή απφ ηελ εθδήισζε ηεο θαηάζιηςεο. 
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     ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

 

3.1. Μείδνλ  Καηάζιηςε 

3.1.1.  Οξηζκόο θαη δηαγλσζηηθά θξηηήξηα 

 Η κείδνλ θαηάζιηςε είλαη κηα πνιχ θνηλή δηαηαξαρή ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ε νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη απφ παξαηεηακέλα αηζζήκαηα αλαμηφηεηαο θαη ελνρήο, δηαηαξαγκέλεο 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, γεληθή επηβξάδπλζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ζπρλέο ηδέεο απηνθηνλίαο. 

Η θαηάζιηςε είλαη ε ζπρλφηεξε ςπρηθή δηαηαξαρή. Δθαηνκκχξηα άλζξσπνη ζε φινλ ηνλ 

θφζκν λνζνχλ απφ απηή. Γειαδή, πεξίπνπ ην 6% ηνπ ελήιηθνπ πιεζπζκνχ ππνθέξεη απφ 

απηή θαη θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο, ην 30% ηνπ πιεζπζκνχ κπνξεί λα βηψζεη 

ηνπιάρηζηνλ έλα επεηζφδην θαηάζιηςεο. 

 Η θαηάζιηςε πξνζβάιιεη δχν θνξέο πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο απφ φηη άλδξεο Απνηειεί έλα απ‘ 

ηα ζπρλφηεξα ηαηξηθά πξνβιήκαηα ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο. Σχκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ 

Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Υγείαο (1998), ην έηνο 2020 ζα απνηειεί παγθνζκίσο ηε δεχηεξε 

ζε ζπρλφηεηα αηηία ζαλάηνπ θαη αλαπεξίαο. 

Σχκθσλα κε ην DSM-IV, ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηεο θαηάζιηςεο είλαη ηα αθφινπζα: 

1)Καηαζιηπηηθή δηάζεζε ηε κεγαιχηεξε δηάξθεηα ηεο κέξαο, ζρεδφλ φιε κέξα 

2)Σεκαληηθή κείσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ή ηεο επραξίζηεζεο πνπ αληιείηαη απφ φιεο, ή 

ζρεδφλ φιεο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηε κεγαιχηεξε δηάξθεηα ηεο κέξαο, ζρεδφλ θάζε κέξα 

3)Απψιεηα ελεξγεηηθφηεηαο ή θφπσζε ζρεδφλ θάζε κέξα 

4)Απψιεηα απηνπεπνίζεζεο ή απηνεθηίκεζεο 

5)Παξάινγν αίζζεκα απηνκνκθήο ή ππεξβνιηθήο ή απξφζθνξεο ελνρήο ζρεδφλ θάζε κέξα 

6)Δπαλεηιεκκέλεο ζθέςεηο ζαλάηνπ ή απηνθαηαζηξνθήο, ή νπνηαδήπνηε απηνθηνληθή 

ζπκπεξηθνξά 

7)Μεησκέλε ηθαλφηεηα ζθέςεο ή ζπγθέληξσζεο ή αλαπνθαζηζηηθφηεηα ζρεδφλ θάζε κέξα 

8)Χπρνθηλεηηθή δηέγεξζε ή επηβξάδπλζε ζρεδφλ θάζε κέξα 
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9)Αυπλία ή ππεξππλία ζρεδφλ θάζε κέξα 

10) Αιιαγέο ζηελ φξεμε (κείσζε ή αχμεζε κε αληίζηνηρε αιιαγή ηνπ βάξνπο) 

Η δηάγλσζε ηεο κείδνλνο θαηάζιηςεο ζχκθσλα κε ην DSM-IV απαηηεί ηνπιάρηζηνλ πέληε 

απφ ηα 10 ζπκπηψκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ. 

 

 

3.2.    ηξεο θαη θαηάζιηςε 

 Πξνεγνχκελεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ηα αξλεηηθά γεγνλφηα ηεο δσήο (νμχ άγρνο) 

θαζψο θαη ρξφληνη ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ή επηδείλσζεο 

ηεο θαηάζιηςεο. Πξψηνλ, ζεκαληηθά είλαη ηα γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο, φπσο είλαη πρ. ε απψιεηα ηεο/ηνπ ζπδχγνπ (Schoevers R.A., Beekman A.T., et al., 

2000), ή ε πεξίπησζε ησλ δηαδπγίσλ( Cano A., O‘Leary K.D., 2000). Απηά ζρεηίδνληαη κε 

ηελ εππάζεηα ζηελ θαηάζιηςε. Δπηπιένλ, ε ζπλερφκελε πίεζε πνπ βηψλνπλ θαζεκεξηλά 

άλζξσπνη νη νπνίνη πξέπεη λα παξέρνπλ εηδηθή θξνληίδα ζε θάπνην νηθνγελεηαθφ κέινο πνπ 

λνζεί, απμάλεη ηνλ θίλδπλν θαηάζιηςεο (Joling K.J., van Hout H.P., et al., 2010). Γεχηεξνλ, ε 

αλάπηπμε κηαο ηαηξηθήο αζζέλεηαο ή ν ρξφληνο πφλνο, απμάλεη ηνλ θίλδπλν θαηάζιηςεο 

(Barkow, K., Heun, R., Ustun, T.B., Maier, W., 2001∙ Nakao, M., Yano, E., 2006). Τξίηνλ, νη 

νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ρξφληνπ ζηξεο ιφγσ ρακεινχ 

εηζνδήκαηνο, απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν θαηάζιηςεο (Moos, R.H., Schutte, K.K., Brennan, P.L., 

Moos, B.S., 2005; Gilchrist, G., Gunn, J. 2007). Σπγθεθξηκέλα γηα ηνλ γπλαηθείν πιεζπζκφ, 

θαζψο ινηπφλ νη γπλαίθεο κεγαιψλνπλ, ππάξρεη κηα απμεκέλε πηζαλφηεηα εκθάληζεο πνιιψλ 

απφ ηα ζηξεζνγφλα γεγνλφηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζαλάηνπ ηεο ζπδχγνπ θαη ηηο 

ρξφληεο αζζέλεηεο (ρξφληεο κπνζθειεηηθέο) (Woolf A.D., Pfleger, B. 2003), ρακεινχ 

εηζνδήκαηνο (πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε) (US Bureau of the Census Income, Poverty, and 

Health Insurance Coverage in the United States., 2006). 

 Η έθζεζε ζε ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ή λα επηδεηλψζεη κία 

ππάξρνπζα θαηάζιηςε. Τν ζηξεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηάζιηςε κπνξεί λα πξνθιεζεί ζηελ 

εθεβηθή ειηθία αιιά θαη ζηελ ελήιηθε δσή, αιιά ηα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη νη πξψηκεο 

αξλεηηθέο εκπεηξίεο, αθφκε θαη ζην εκβξπτθφ ζηάδην κπνξεί λα πξνδηαζέζνπλ ηνπο 

απνγφλνπο γηα κηα κεηέπεηηα εμέιημε ηεο θαηάζιηςεο. Ο άμνλαο ππνζαιάκνπ-ππφθπζεο-

επηλεθξηδίσλ (ΤΤΔ), παίδεη θαη εδψ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ξχζκηζε ηεο απφθξηζεο ζην ζηξεο 

θαη ε απνξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη ζπλδεζεί κε ηελ θαηάζιηςε ηφζν ζε αλζξψπνπο φζν 
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θαη ζε δστθά κνληέια πάλσ ζηε θαηάζιηςε. (Sickmann, H.M., Mork, A., Sanchez, C. & 

Gulinello, M. 2014). 

 Έλα λέν κνληέιν ηεο θαηάζιηςεο απφ ηνπο Chichinadze, Damianidze, Matitaishvili, et 

al. (2010), βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ζηξεζνγφλσλ ςπρνγελψλ παξαγφλησλ. Απνδείρζεθε φηη νη 

εξγαζηεξηαθνί επίκπεο ζε έλα εμαηξεηηθά ζηξεζνγφλν πεξηζηαηηθφ, αξγφηεξα νδήγεζε ζε 

ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο. Η αλάπηπμε κηαο ηέηνηαο θαηάζηαζεο επηβεβαηψζεθε απφ ηελ 

αλάιπζε δνθηκαζηψλ πνπ πξνέβιεπαλ ζηελ αλάπηπμε θαηάζιηςεο: αλαγθαζηηθφ θνιχκπη, 

ηεζη αλαζηνιήο ηεο νπξάο (tail suspension test), ε δπλακηθή ηεο κάδαο ηνπ ζψκαηνο ηνπ δψνπ 

θαη ε γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζην ζχλνιν. 

Απηφ ην κνληέιν απνδείρζεθε φηη είλαη επαίζζεην ζηνλ εθιεθηηθφ αλαζηνιέα ηεο 

ζεξνηνλίλεο, ηελ θινπνμεηίλε, ην νπνίν επίζεο επηβεβαηψλεη φηη ην παξαπάλσ κνληέιν είλαη 

έλα κνληέιν γηα ηελ θαηάζιηςε. 

 

 

3.3.     Μεηξηθή απνζηέξεζε 

 Παξαθάησ έρνπκε θάπνηα  ζπκπεξηθνξηθά πξφηππα θαηάζιηςεο ηα νπνία  βαζίδνληαη 

ζηελ απφθξηζε ησλ πεηξακαηφδσσλ ζε δηάθνξα καθξάο δηαξθείαο ζηξεζνγφλα γεγνλφηα ή 

ζηελ θνηλσληθή απνκφλσζε-κεηξηθή απνζηέξεζε. Ιδηαίηεξα δεκνθηιή απνδεηθλχνληαη ηα 

πεηξακαηηθά πξόηππα απνρσξηζκνύ- κεηξηθήο απνζηέξεζεο. Η κειέηε ηεο κεηξηθήο 

απνζηέξεζεο ζε πηζήθνπο βαζίζηεθε ζηε θιηληθή παξαηήξεζε φηη ν πξψηκνο απνρσξηζκφο 

ηνπ παηδηνχ απφ ηε κεηέξα πξνθαιεί ζπγθεθξηκέλεο εθδειψζεηο, φπσο π.ρ. απνγνήηεπζε, 

απειπηζία, απφζπξζε. Τα ζπκπηψκαηα πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί ζηνπο πηζήθνπο είλαη 

κεησκέλε δξαζηεξηφηεηα γηα παηρλίδη, κεησκέλε, θηλεηηθφηεηα, δηαηαξαρέο ζηνλ χπλν θαη ζηε 

ιήςε ηξνθήο. Οη επίκπεο επίζεο παξνπζηάδνπλ δηαηαξαρέο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο αλ 

κεγαιψζνπλ κεηά ηνλ απνγαιαθηηζκφ ζε θνηλσληθή απνκφλσζε. Οξηζκέλα απ‘ ηα 

ζπκπηψκαηα ππνρσξνχλ κε ηε ρνξήγεζε αληηθαηαζιηπηηθψλ, ειεθηξνζπαζκνζεξαπείαο ή κε 

ηελ επαλαθνηλσληθνπνίεζε ηνπ πεηξακαηφδσνπ. Δπίζεο έλα άιιν δεκνθηιή πεηξακαηηθφ 

πξφηππν ζρεηίζηεθε κε ηελ θαηάζιηςε θαη ην ζηξεο: ηνπ ρξφληνπ ήπηνπ ζηξεο. Δδψ ηα 

πεηξακαηφδσα πθίζηαληαη ηελ επίδξαζε δηαθφξσλ ήπησλ ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ, φπσο 

είλαη ε ζηέξεζε ηξνθήο θα λεξνχ, αιιαγή ηνπ θχθινπ εκέξαο λχρηαο, παξνπζία μέλνπ 

αληηθεηκέλνπ ζηνλ θισβφ θ.α. Τα πεηξακαηφδσα πνπ ππνβάιινληαη ζ‘ απηά ηα ζηξεζνγφλα 

εξεζίζκαηα παξνπζηάδνπλ ειαηησκέλε ζπκπεξηθνξά εμεξεχλεζεο θαη αλεδνλία. Απηέο νη 
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ζπκπεξηθνξέο αλαζηέιινληαη κε αληηθαηαζιηπηηθά θάξκαθα. Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ππάξρεη 

άκεζε ζρέζε ζηξεο, κεηξηθήο απνζηέξεζεο θαη θαηάζιηςεο. 

 

 

3.4.   Νένη, ζηξεο θαη θαηάζιηςε 

 Παξαθάησ γίλεηαη παξνπζίαζε κίαο έξεπλαο ησλ Techhow, Hazel, Abela θαη Hankin, 

(2014), πνπ κεηξά ηελ εκπεηξία ελφο πξψηνπ θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ ζηηο αιιαγέο ζηελ 

κειινληηθή ζρέζε ηνπ ζηξεο θαη ησλ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ ζηνπο λένπο. 

Σπγθεθξηκέλα, θαη ζρεηηθά κε ηελ κέζνδν, νη ζπκκεηέρνληεο είραλ πξνζειθπζεί γηα ηελ 

ηξέρνπζα κειέηε ζην Μφληξεαι, Κεκπέθ, Καλαδάο, θαη ζην Σηθάγν, Ιιηλφηο, Ηλσκέλεο 

Πνιηηείεο. Τν ηειηθφ δείγκα απνηεινχληαλ απφ 382 έθεβνπο (225 θνξίηζηα) καδί κε έλαλ απφ 

ηνπο γνλείο ηνπο (300 κεηέξεο). Οη ειηθίεο ησλ εθήβσλ μεθηλνχζαλ απφ ην θαηψηαην ησλ  11 

εηψλ έσο ηα 15 έηε, κε κέζε ειηθία ηα 13. Καηά ηελ αξρηθή εθηίκεζε, 58 έθεβνη πιεξνχζαλ 

ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα έλα ηζηνξηθφ δσήο κε θαηαζιηπηηθά επεηζφδηα θιηληθήο 

ζεκαζίαο (π.ρ. κείδνλνο ή ειάζζνλνο θαηάζιηςεο). 

 Δξσηεκαηνιφγηα θαη πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ηα εμήο: Πξόγξακκα 

γηα ηηο πλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο θαη ηελ ρηδνθξέλεηα ζηελ ρνιηθή ειηθία, 

Παξνύζα Έθδνζε (K-SADS) (Kaufman et al. 1996). Τν K-SADS είλαη κηα εκη-δνκεκέλε 

θιηληθή ζπλέληεπμε ε νπνία έρεη απνδεηρζεί φηη δίλεη αμηφπηζηε δηάγλσζε ησλ δηαγλψζεσλ 

DSM-IV (American Psychiatric Association, 2000) (Chambers, et al. 1985). Τν K-SADS 

ρνξεγήζεθε μερσξηζηά ζηνλ έθεβν θαη ζηνλ γνλέα θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα ιεθζνχλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εκπεηξία ηνπ θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ. Μηα θαιχηεξε εθηίκεζε 

δηάγλσζεο βαζίζηεθε ζε ζχλνια πιεξνθνξηψλ ηφζν απφ ηελ ζπλέληεπμε κε ηνλ γνλέα φζν 

θαη κε ηνλ λέν. Η ζπλέληεπμε έθηαζε ζε κηα εθηίκεζε πνπ αληηιακβαλφηαλ θαιχηεξα ηελ 

ςπρνπαζνινγία ηνπ εθήβνπ κε βάζε ηηο εθζέζεηο ησλ εθήβσλ θαη ησλ γνλέσλ. Σηελ παξνχζα 

κειέηε, ηξέρνπζεο θαη παιαηφηεξεο ηζηνξίεο θαηαζιηπηηθψλ  επεηζνδίσλ αμηνινγήζεθαλ, θαη 

έλα ζεηηθφ ηζηνξηθφ θαηάζιηςεο ππνδείρζεθε σο ε θαιχηεξε έθζεζε εθηίκεζεο ελφο 

θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ. Τα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα DSM-IV ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο 

πξφηππα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θιηληθά ζεκαληηθψλ επεηζνδίσλ. 

 Τφζν ηα επεηζφδηα κείδνλνο θαηάζιηςεο (πέληε ή πεξηζζφηεξα ζπκπηψκαηα, φπσο 

θαηαζιηπηηθή δηάζεζε ή / θαη αλεδνλία) φζν θαη ηα επεηζφδηα ειάζζνλνο θαηάζιηςεο (ηξία ή 

πεξηζζφηεξα ζπκπηψκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλεδνλίαο ή / θαη θαηαζιηπηηθήο 
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δηάζεζεο) ζπκπεξηιήθζεθαλ, θαζψο νη ζπλεληεπμηαζηέο είραλ ηελ εληνιή λα πεξηιακβάλνπλ 

ζπκπηψκαηα σο ππάξρνληα κφλν αλ πξνθαινχζαλ θιηληθά ζεκαληηθέο κεηψζεηο ζηηο 

ιεηηνπξγίεο (δειαδή, ζηελ παξνχζα κειέηε κηθξά επεηζφδηα εθπξνζψπεζαλ θιηληθά 

ζεκαληηθή βιάβε ή ηαιαηπσξία). Οη δηαγλσζηηθνί ζπλεληεπμηαζηέο νινθιήξσζαλ έλα 

εληαηηθφ πξφγξακκα θαηάξηηζεο γηα ηε ρξήζε ηνπ K-SADS θαη γηα ηελ εθρψξεζε δηάγλσζεο 

DSM-IV, πνπ απνηειείην απφ πεξίπνπ 80 ψξεο δηδαθηηθήο δηδαζθαιίαο, αθνχγνληαο 

καγλεηνζθνπεκέλεο ζπλεληεχμεηο, δηεμάγνληαο ζπλεληεχμεηο πξαθηηθήο, θαη πεξλψληαο 

ηαθηηθέο εμεηάζεηο (85% ή παξαπάλσ). 

 Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην Δξσηεκαηνιόγην Γεγνλόησλ ηεο Δθεβηθήο Εσήο 

(ALEQ), (Hankin θαη Abramson, 2002). Τν ALEQ αμηνινγεί ηελ εκθάληζε ελφο επξένο 

θάζκαηνο αξλεηηθψλ γεγνλφησλ πνπ αλαθέξνληαη ζπλήζσο απφ εθήβνπο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνβιεκάησλ ζην ζρνιείν (π.ρ., "Παίξλεηο θαθφ βαζκφ ζηελ 

έθζεζε πξνφδνπ"), δπζθνιίεο ζηηο ζρέζεηο ηνπο (π.ρ.," Αλαθάιπςεο φηη ν θίινο ζνπ / θίιε 

ζνπ ζε απαηά "), θαη νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα (π.ρ., "Δίρεο κηα δηαθσλία κε έλα ζηελφ κέινο 

ηεο νηθνγέλεηαο (γνλέαο, αδειθφο) »). Κάζε έλα απφ ηα 57 απηά γεγνλφηα βαζκνινγείηαη σο 

πξνο ηελ εκθάληζε ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 3 κελψλ ζε θιίκαθα Likert πνπ 

θπκαίλεηαη απφ ην πνηέ σο ην πάληα. Η αμηνπηζηία θαη ε εγθπξφηεηα ηνπ ALEQ έρνπλ 

απνδεηρζεί (Auerbach et al. 2010∙ Hankin 2008∙ Hankin et al. 2010). 

 

 

3.5.   ηξεζνγόλα πεξηζηαηηθά πξηλ θαη κεηά  

 Μέζεο βαζκνινγίεο πξν-λνζεξψλ εμαξηεκέλσλ θαη αλεμάξηεησλ ζηξεζνγφλσλ 

ππνινγίζηεθαλ γηα άηνκα πνπ βίσζαλ ηελ πξψηε εκθάληζε  θαηάζιηςεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

κειέηεο. Απηά ηα απνηειέζκαηα ζπγθξίζεθαλ κε ηηο κέζεο βαζκνινγίεο ζηξεο ησλ αηφκσλ 

πνπ δελ είραλ ηζηνξηθφ θαηάζιηςεο ζην ηέινο ηεο κειέηεο, ειέγρνληαο θαη ην θχιν (ην νπνίν 

δελ απνηέιεζε ζεκαληηθφ παξάγνληα ζε θακία αλάιπζε  αλάιπζε, p‘s> 0.12). Τα άηνκα πνπ 

βίσζαλ θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην είραλ, θαηά κέζν φξν, 6,1 πεξηζζφηεξα εμαξηεκέλα γεγνλφηα 

ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή πξηλ απφ ηελ εκθάληζε ηεο θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ 

νινθιήξσζαλ ηελ κειέηε ρσξίο επεηζφδην (b=6.10, SE=1.34, p<0.01). 

Τα άηνκα πνπ βίσζαλ κηα πξψηε εκθάληζε είραλ, επίζεο, δχν πεξηζζφηεξα αλεμάξηεηα 

γεγνλφηα ζε θάζε πξν-λφζνπ ρξνληθή ζηηγκή (b=1.96, SE=0.58, p<0.01) ζε ζρέζε κε ην κέζν 

φξν ζηα άηνκα πνπ νινθιήξσζαλ ηελ κειέηε ρσξίο επεηζφδην.  
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Σε ζπλέπεηα κε ηελ παξαγσγή ζηξεο, μερσξηζηά κνληέια κεηθηψλ επηδξάζεσλ απνθάιπςαλ 

φηη, κεηά ηνλ έιεγρν ηνπ θχινπ ησλ ζπκκεηερφλησλ, έλα ηζηνξηθφ θαηάζιηςεο πξνέβιεπε 

πςειφηεξα επίπεδα εμαξηεκέλσλ ζηξεζνγφλσλ (b=1.47, SE=0.49, p<0.01),, αιιά φρη 

αλεμάξηεησλ ζηξεζνγφλσλ (b=0.21, SE=0.20, p=0.29) 

 Η επίδξαζε ησλ ζηξεζνγφλσλ σο ιεηηνπξγία ηνπ ηζηνξηθνχ θαηάζιηςεο ήηαλ 

αλακελφκελε. Σπγθεθξηκέλα, ππήξμαλ αλακελφκελεο απμήζεηο ζε θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα 

ζε λένπο νη νπνίεο πξνβιέθζεθαλ απφ αηνκνθεληξηθνχο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο, ην 

ηζηνξηθφ θαηάζιηςεο, θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο, ελψ ππήξρε ξχζκηζε ησλ δεκνγξαθηθψλ 

παξαγφλησλ, πξνεγνχκελνπ CDI, θαη ησλ κέζσλ επηπέδσλ ζηξεζνγφλσλ. Τν κεησκέλν 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα θαη ηα πςειφηεξα κέζα επίπεδα εμαξηεκέλσλ ζηξεζνγφλσλ 

ζπλδέζεθαλ κε πςειφηεξα επίπεδα θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ. 

Οπζησδψο, ην ηζηνξηθφ θαηάζιηςεο ξχζκηδε ηελ επίδξαζε ηνπ εμαξηεκέλνπ ζηξεο,   έηζη 

ψζηε ηα άηνκα πνπ βίσλαλ ηζηνξηθφ θαηάζιηςεο παξνπζίαδαλ κεγαιχηεξεο απμήζεηο ζηα 

θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα σο απνηέιεζκα ησλ εμαξηεκέλσλ ζηξεζνγφλσλ.  Καηά κέζν φξν, 

ε επίδξαζε πξφθιεζεο θαηάζιηςεο ησλ εμαξηεκέλσλ ζηξεζνγφλσλ ήηαλ δηπιά πςειφηεξε 

γηα απηνχο πνπ είραλ ηζηνξηθφ θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ δελ είραλ. 

 Η παξνχζα κειέηε ε νπνία εξεχλεζε ην απνηέιεζκα ηεο εκπεηξίαο ελφο πξψηνπ 

θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ ζηηο αιιαγέο ζηελ κειινληηθή ζρέζε ηνπ ζηξεο θαη ησλ 

θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ ζηνπο λένπο, έδεημε φηη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ ηδηνγξαθηθψλ 

δηαθπκάλζεσλ ησλ εμαξηεκέλσλ ζηξεζνγφλσλ θαη ησλ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ 

απμάλεηαη ζε έληαζε ην δηάζηεκα κεηά ην πξψην επεηζφδην.  Η παξνχζα κειέηε 

ππνγξακκίδεη πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα δηαθξίλεηαη ε πξφβιεςε ζπκπησκάησλ πξηλ ή κεηά 

ηελ εκθάληζε ηεο δηαηαξαρήο, θαζψο νη κεραληζκνί πξφβιεςεο εκθαλίδνπλ αιιαγή θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ επεηζνδίνπ. 

 

3.6.   Φύρσζε ζηελ θαηάζιηςε θαη θνξηηδόιε 

 Δίλαη γλσζηφ φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ άμνλα ΤΤΔ, έρεη ζπλδεζεί κε ηελ έθθξαζε ησλ 

ςπρσζηθψλ ζπκπησκάησλ ζε ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο. Μεηαμχ ησλ θαηαζιηπηηθψλ 

δηαηαξαρψλ, ε ςπρσζηθή θαηάζιηςε έρεη ζπλδεζεί κε έλα πςειφηεξν πνζνζηφ 

δεμακεζαδφλεο ρσξίο θαηαζηνιή (κε θαηαζηνιήο), απ‘ φηη είλαη ε θαηάζιηςε φηαλ δελ 

ππάξρεη ςχρσζε (Nelson & Davis, 1997∙ Duval et al. 2000), θαη πςειφηεξα επίπεδα ηεο 

βαζηθήο θνξηηδφιεο (Schatzberg et al. 1983). 
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Σε αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα θαη άιιεο ςπρσζηθέο δηαηαξαρέο, ηα επίπεδα θνξηηδφιεο 

ζρεηίδνληαη ζεηηθά, κε ηηο δηαβαζκίζεηο ησλ ζεηηθψλ, απνδηνξγαλσκέλσλ θαη ηε ζπλνιηθή 

βαξχηεηα ησλ ζπκπησκάησλ (Walder et al. 2000). 

 Σε έλα δείγκα απφ λνζειεπφκελνπο αζζελείο, έγηλε γλσζηφ φηη γηα έλα νμχ επεηζφδην 

ςχρσζεο, ζπζρεηίζηεθαλ πξν-επεμεξγαζκέλα επίπεδα θνξηηδφιεο ζην αίκα, κε ηε βαξχηεηα 

πνπ είραλ πξφζθαηνη ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο. Παξάγνληεο φπσο: ν δεκνγξαθηθφο θαη 

θιηληθφο έιεγρνο, ε ειηθία, ην θχιν, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ε δηάγλσζε, ε ειηθία 

έλαξμεο ηεο λφζνπ θαη ε δηάξθεηα ελφο ςπρσζηθνχ επεηζνδίνπ. Βξέζεθε φηη ππάξρεη ζρέζε 

κεηαμχ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ άμνλα ΤΤΔ θαη ησλ ςπρσζηθψλ ζπκπησκάησλ κε ην 

ςπρνθνηλσληθφ ζηξεο θαη φηη ηα παξαπάλσ ππνθηλήζεθαλ απφ ηηο ίδηεο ηηο εκπεηξίεο ηνπ 

αηφκνπ απφ ςπρνθνηλσληθέο ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο (Mazure et al. 1997). 

 

 

3.7.   Σξόπνη αληηκεηώπηζεο ηεο  θαηάζιηςεο 

 Καζψο ε θαηάζιηςε είλαη κία ςπρηαηξηθή πάζεζε πνπ καζηίδεη έλα κεγάιν πνζνζηφ 

ηνπ πιεζπζκνχ, ζε ζπλδπαζκφ φκσο κε ην ζηξεο ηα απνηειέζκαηα δπζηπρψο είλαη αξθεηά 

αλεζπρεηηθά θαη δπζάξεζηα. Όκσο ππάξρνπλ ηξφπνη ππνζηήξημεο ησλ αηφκσλ πνπ πάζρνπλ, 

εθηφο απφ ηελ ςπρνζεξαπεία πνπ απφ κφλε ηεο είλαη έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη ζεξαπείαο, 

ππάξρνπλ ηξφπνη ινηπφλ, ππνζηήξημεο, φπσο ε θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη ε ζσκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Παξαθάησ παξαηίζεηαη κηα έξεπλα ησλ Uebelacker, Eaton, Weisberg,. et al. 

(2013), πάλσ ζηε θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη ηε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην ζηξεο θαη ηελ 

θαηάζιηςε. 

 Σθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα πξνζδηνξηζηεί θαηά πφζν ε θνηλσληθή ππνζηήξημε ή/θαη 

ε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ξπζκίδνπλ ηε ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ ζηξεο θαη ηεο ππξνδφηεζεο 

ησλ ζπκπησκάησλ ηεο θαηάζιηςεο θαηά ηελ έλαξμε θαη γηα 3 ρξφληα παξαθνινχζεζεο. Απηή 

ήηαλ κηα δεπηεξεχνπζα αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ απφ κηα κειέηε παξαηήξεζεο ηεο πγείαο 

ησλ γπλαηθψλ, κηαο πξσηνβνπιίαο ηνπ Women’s Health Initiative Observational Study 

(WHI-OS). Δλελήληα έλα ρηιηάδεο, ελληαθφζηνη δψδεθα θάηνηθνη ηεο θνηλφηεηαο, γπλαίθεο 

κεηά ηελ εκκελφπαπζε, ζπκκεηείραλ ζε απηήλ ηελ πξννπηηθή κειέηε. Τα θαηαζιηπηηθά 

ζπκπηψκαηα κεηξήζεθαλ θαηά ηελ έλαξμε θαη κεηά απφ 3 ρξφληα. Η θνηλσληθή ππνζηήξημε, 

ε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ην ζηξεο κεηξήζεθαλ ζηελ αξρή. Τα απνηειέζκαηα ησλ 

ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ θαηά ηελ έλαξμε, ζπκπεξηειάκβαλαλ: ιεθηηθή θαη ζσκαηηθή 



26 
 

θαθνπνίεζε, ηε θξνληίδα, ηε θνηλσληθή πίεζε, ηα αξλεηηθά γεγνλφηα ηεο δσήο, ηελ 

νηθνλνκηθή πίεζε, ην ρακειφ εηζφδεκα, ηνλ νμχ πφλν θαη έλα κεγάιν αξηζκφ ρξφλησλ 

παζήζεσλ, πνπ ζρεηίδνληαλ κε πςειά επίπεδα θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ θαηά ηελ έλαξμε 

αιιά θαη πξνο ην ηέινο ηεο ηξηεηήο έξεπλαο. 

 Η θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη ε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλδέζεθε κε ρακειφηεξα 

επίπεδα θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ. Σε αληίζεζε κε ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα, ε 

θνηλσληθή ππνζηήξημε θαηά ηελ έλαξμε, ελίζρπζε πεξηζζφηεξν ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

θαηάζιηςεο θαη ηεο ζσκαηηθήο θαθνπνίεζεο, ηεο θνηλσληθήο πίεζεο, ηεο θξνληίδαο θαη ηνπ 

ρακεινχ εηζνδήκαηνο. Οκνίσο, πεξηζζφηεξε θνηλσληθή ππνζηήξημε, θαηά ηελ έλαξμε, 

αχμεζε ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ νηθνλνκηθνχ ζηξεο, ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ ρξφληνπ πφλνπ θαη 

κηαο λέαο θαηάζιηςεο 3 ρξφληα κεηά. Η ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα νκνίσο, κεηξίαζε ηελ 

επίδξαζε ηεο θξνληίδαο, ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ πφλνπ ζε ζπκπηψκαηα ηεο θαηάζιηςεο 

θαηά ηελ έλαξμε. Τν ζπκπέξαζκα ήηαλ φηη νη ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο, ε θνηλσληθή 

ππνζηήξημε θαη ε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, έδεημαλ πξνβιεπφκελεο ζρέζεηο κε ηελ 

θαηάζιηςε. Έηζη ινηπφλ, ε θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη ε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπκβάιιεη 

ζεηηθά ζηελ εμάιεηςε ησλ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ θαη ηνπ ρξφληνπ ζηξεο πνπ 

ππξνδνηεί απηά ηα ζπκπηψκαηα ή "γελλά" απηά. Τα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ θαζεκεξηλά ζε 

κηα ηαθηηθή ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πρ. αεξνβηθή άζθεζε, ηείλνπλ λα κεηψλνπλ ηα 

θαηαζιηπηηθά ηνπο ζπκπηψκαηα κε ηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ (Kivela SL, Kongas-Saviaro P, et 

al. 1994). 

 Δπίζεο, Έλα πνιχ ζεκαληηθφ εχξεκα φκσο καο δείρλεη φηη ε θνξηηδφιε κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη επεξγεηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλα ησλ θαηαζιηπηηθψλ 

ζπκπησκάησλ. Σπγθεθξηκέλα, φηαλ νη θαηαζιηπηηθνί ιάβνπλ κεγάιεο δφζεηο θνξηηδφιεο 

ηείλνπλ λα εκθαλίζνπλ νμεία βειηίσζε ηεο δηάζεζεο ηνπο (Goodwin, Seckl et al., 1992), ελψ 

έρεη αλαθεξζεί πσο ε απφ ηνπ ζηφκαηνο ρξήζε δεμακεζαδφλεο βειηηψλεη ηε δηάζεζε ζηε 

κείδνλα θαηάζιηςε, ηδίσο ζηνπο αζζελείο πνπ ππεξεθθξίλνπλ θνξηηδφιε (Dinan, Lavelle, 

Cooney et al., 1997). Έηζη ε θνξηηδφιε ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο ‗‘αληηθαηαζιηπηηθφ‘‘ 

πνπ ξπζκίδεη ηελ απάληεζε ηνπ νξγαληζκνχ ζην ζηξεο. Όκσο ζηελ θάζε ηεο καλίαο 

ιεηηνπξγεί αξλεηηθά, θαζψο ππξνδνηνχληαη ηα καληαθά ζπκπηψκαηα. 
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3.8.   Γνλίδην ή πεξηβάιινλ; 

 Πνιιέο έξεπλεο πνπ δηεξεπλνχλ ηε γελεηηθή βάζε ηεο επαηζζεζίαο ζην ζηξεο ζηελ 

θαηάζιηςε, έρνπλ γίλεη. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα απηφ δστθά κνληέια γηα ην ζηξεο 

(Bartolomucci et al. 2010), ή έξεπλεο ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλα γνλίδηα ζε φξνπο ηεο G9 E 

αιιειεπίδξαζεο (Caspi et al. 2003). Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη κία έξεπλα ησλ Li, McGue, 

θαη Gottesman, (2011), πνπ καο δείρλεη φηη ε επαηζζεζία ζην ζηξεο είλαη κέηξηα 

θιεξνλνκηθή. 

 Τν δείγκα ήηαλ 606 δεχγε ηνπ ίδηνπ θχινπ, εθήβσλ δηδχκσλ απ‘ ην Πεθίλν, Κίλα. Η 

κέζε ειηθία (SD) ήηαλ ηα 13.2 θαη 15.1 έηε αληίζηνηρα. Ο δείθηεο επηπέδνπ αληίδξαζεο 

(Reaction Level), αλαπηχρζεθε γηα λα αληηθαηνπηξίδεη ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο ζηελ 

επαηζζεζία πάλσ ζην ζηξεο. Βηνκεηξηθά κνληέια ήηαλ θαηάιιεια γηα λα εμεηάζνπλ ηε 

γελεηηθή επίδξαζε ζηε δηαθχκαλζε ηεο ζπκκεηαβιεηφηεηαο κεηαμχ ηεο επαηζζεζίαο ζην 

ζηξεο θαη ησλ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηφζν ην επίπεδν 

αληίδξαζεο θαη ησλ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ, ήηαλ κέηξηα θιεξνλνκηθά. Η γελεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ θαη ηνπ επηπέδνπ αληίδξαζεο εθηηκήζεθε λα 

είλαη 0.884. Η γελεηηθή ζπλεηζθνξά ζην επίπεδν αληίδξαζεο εθηηκήζεθε ζην 37.5% ηεο 

ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ησλ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ. 

Σχκθσλα κε ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ελφο, εληφο ηνπ πιαηζίνπ, πνιππαξαγνληηθνχ 

κνληέινπ, ν θίλδπλνο θαηάζιηςεο νθείιεηαη ζηελ θνηλή ζπκβνιή πνιιαπιψλ γελεηηθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ (ζηξεο). 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φζνλ αθνξά ηηο αιιειεπηδξάζεηο  ησλ γνληδίσλ Moffitt, Caspi, 

Rutter (2005), έρεη πξνάγεη κεγάιν κέξνο ηεο έξεπλαο γηα ηελ ςπρηθή πγεία κεηά απφ ηηο 

κειέηεο ηνπ Caspi θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2003). Τα απνηειέζκαηά ηνπο έδεημαλ φηη ην 

ρακειά εθθξαδφκελν ζχληνκν αιιειφκνξθν ηνπ πνιπκνξθηζκφ ηεο πεξηνρήο ηνπ κεηαθνξέα 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξναγσγή ζεξνηνλίλεο (5-HTTLPR, κηα ιεηηνπξγηθή παξαιιαγή ζην 

γνλίδην κεηαθνξέα ζεξνηνλίλεο) αχμεζε ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα, ηα πνζνζηά 

δηαγλσζκέλεο θαηάζιηςεο θαη ηηο ηάζεηο απηνθηνλίαο κεηά απφ έθζεζε ζε ζηξεζνγφλα 

γεγνλφηα θαη θαθνκεηαρείξηζε θαηά ηελ παηδηθή ειηθία. Πνιιέο κειέηεο πνπ πξνζπάζεζαλ 

λα αλαπαξάγνπλ απηά ηα απνηειέζκαηα πηνζέηεζαλ δηαθνξεηηθφ ζρεδηαζκφ 

ρξεζηκνπνηψληαο απνθιίλνληα δείγκαηα/πιεζπζκνχο, ηα νπνία θαηέιεμαλ ζε κηθηά 

απνηειέζκαηα (Eley, Sugden, Corsico et al. 2004∙ Surtees, Wainwright, Willis-Owen et al. 

2006). Η εθηίκεζε ηνπ ζηξεο δσήο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, κε κειέηεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ 
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αληηθεηκεληθά κέηξα ή εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο θαη φρη αθαηέξγαζηα εξσηεκαηνιφγηα 

απηναλαθνξάο γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ παξάγνληα 5-HTTLPR. Η 

ζρέζε κεηαμχ ηεο πίεζεο ηεο δσήο θαη ηνπ γνληδίνπ κεηαθνξάο ζεξνηνλίλεο είλαη αξθεηά 

ζπλεπήο φζν αθνξά ηελ επίκνλε θαη ππνηξνπηάδνπζα θαηάζιηςε (Fisher, Cohen-Woods, 

Hosang, et al. 2013). 

 Δπίζεο θαη άιια γνλίδηα εκπιέθνληαη ζηελ εππάζεηα ζην ζηξεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη  ησλ CRHR1 [Polanczyk, Caspi, Williams, Price, et al. 2009∙ 

Bradley, Binder, Epstein, Tang, et al.),  FKBP5 (Zimmermann, Bruckl, Nocon et al. 2011), 

θαη BDNF (Kim, Stewart, Kim, Yang., et al. 2007) γνληδίσλ. Η ζρέζε κεηαμχ ηεο 

παξαιιαγήο Val66Met ηνπ γνληδίνπ BDNF θαη ηνπ άγρνο ζηελ θαηάζιηςε έρεη εξεπλεζεί 

επξέσο. 

 

 

Δπίδξαζε ηνπ γνλετθνύ ζηξεο ζηελ δηάγλσζε ηεο επηιόρεηαο θαηάζιηςεο ζε έθεβεο 

κεηέξεο. 

 Σηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Venkatesh, Phipps, Tricke, et al. 

(2013), πάλσ ζην ζέκα ηεο επίδξαζεο ηνπ γνλετθνχ ζηξεο ζηε δηάγλσζε επηιφρεηαο 

θαηάζιηςεο ζε έθεβεο κεηέξεο βξέζεθαλ πςειφηεξα επίπεδα ζπλνιηθνχ γνλετθνχ ζηξεο πνπ 

ζπλδένληαλ νπζησδψο κε ηελ δηάγλσζε ηεο επηιφρεηνπ θαηάζιηςεο. Σηηο ππνθαηεγνξίεο, ε 

γνλετθή αγσλία, νη δπζιεηηνπξγηθέο αιιειεπηδξάζεηο γνλέα-παηδηνχ, θαη νη δπζθνιίεο κε ηα 

παηδηά ήηαλ ζεκαληηθέο ελδείμεηο πξφβιεςεο επηιφρεηνπ θαηάζιηςεο. 

Δπί πξνζζέησο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην ζηξεο πνπ βηψλνπλ νη κεηέξεο παηδηψλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο. Τν ζηξεο απηφ εληείλεη ηελ έληαζε ηεο θαηάζιηςεο πνπ εκθαλίδεηαη 

(Breslau&Davis, 1986). 

 

 

3.9.   Δπαισηόηεηα θαη  ζηξεο 

 Σρεηηθά κε ην αλ φινη νη άλζξσπνη είλαη ην ίδην επάισηνη ζην ζηξεο θαη ηη κπνξεί λα 

επζχλεηαη ηειηθά ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα απαληεζεί παξαθάησ κέζσ κίαο πξφζθαηεο 

κειέηεο. Τειηθά φινη φζνη εθηίζεληαη ζε ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ 

θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα; 
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Σηελ παξνχζα κειέηε ησλ Shao, Fan, Lei, et al. (2012), κειεηήζεθε ην ρξφλην ήπην ζηξεο 

(CMS), ζηνλ επηκχ ζχκθσλα κε ην κνληέιν θαηάζιηςεο, γηα λα απνθαιχςεη ηηο αηνκηθέο 

δηαθνξέο πάλσ ζηελ απφθξηζε ηνπ ζηξεο. Φξεζηκνπνηήζεθε αέξηα ρξσκαηνγξαθία/κάδαο, 

κεηαβνινκηθήο πξνζέγγηζεο. Οη αιιαγέο ζρεηίζηεθαλ κε ηελ αλζεθηηθφηεηα ζην ζηξεο, 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ παξεγθεθαιίδα ηνπ εγθεθάινπ ηνπ επηκχ, νη νπνίεο ραξαθηεξίζηεθαλ 

απφ αλεδνλία, αλζεθηηθφηεηα ζην ήπην ζηξεο ζε ζρέζε κε ηηο νκάδεο ειέγρνπ. Τα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη 4 κεηαβνιίηεο ηεο παξεγθεθαιίδαο: ε πξνιίλε (proline), ε ιπζίλε 

(lysine), ε γινπηακίλε (glutamine), θαη ε δηπδξνμπαθεηνλφλε (dihydroxyacetone), 

πξνζδηνξίζηεθαλ σο ηα θιεηδηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλζεθηηθφηεηα ζην ζηξεο. Απηνί νη 

κεηαβνιίηεο κπνξεί λα παίδνπλ έλα δπλεηηθφ ξφιν ζηελ απφδνζε ησλ αηφκσλ ζην λα είλαη 

ιηγφηεξν επάισηνη ζηελ έθζεζε ζην ρξφλην ήπην ζηξεο. Τα επξήκαηα απηά καο βνεζνχλ λα 

θαηαλνήζνπκε ηνπο κνξηαθνχο κεραληζκνχο πνπ "θξχβνληαη" πίζσ απ‘ ηελ αλζεθηηθφηεηα 

πάλσ ζην ζηξεο θαη λα ξίμνπλ θσο ζε λέεο ζεξαπεπηηθέο ιχζεηο. 
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     ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

4.1.  ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ 

4.1.1.   Οξηζκόο θαη δηαγλσζηηθά θξηηήξηα 

 

 Η ζρηδνθξέλεηα είλαη κηα ζχλζεηε θαη βαξηά δηαηαξαρή ηνπ εγθεθάινπ κε ειιηπψο 

θαζνξηζκέλε αηηηνινγία θαη παζνθπζηνινγία. Πξφθεηηαη γηα κηα αζζέλεηα πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ επεηζφδηα παξαγσγηθψλ δηαηαξαρψλ ζε έδαθνο κηαο κφληκεο 

αληθαλφηεηαο. Τν επίπεδν ηεο ρξφληαο αληθαλφηεηαο θπκαίλεηαη απφ κηα ήπηα έθπησζε ηεο 

ηθαλφηεηαο δηαρείξηζεο ηνπ άγρνπο, έσο ηελ εθζεζεκαζκέλε δπζρέξεηα έλαξμεο θαη 

νξγάλσζεο δξαζηεξηνηήησλ, πνπ θαζηζηά ηνπο αζζελείο αλίθαλνπο λα θξνληίζνπλ ηνλ εαπηφ 

ηνπο.   

Τα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα ηε ζρηδνθξέλεηα είλαη ηα αθφινπζα: 

1)Σπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθά-δηαπξνζσπηθά πξνβιήκαηα 

2)Φησρή πξνζαξκνζηηθφηεηα 

3)Φησρή θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία 

4)Αβνπιία 

5)Γηαηαξαρή ηεο αίζζεζεο ηνπ εαπηνχ 

6)Αινγία 

7)Αλεδνλία 

8)Δπίπεδν ζπλαίζζεκα 

9)Γλσζηηθά ειιείκκαηα 

 

Θεηηθά θαη αξλεηηθά ζπκπηώκαηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο 

 

 Τα ζεηηθά ζπκπηψκαηα αλαθέξνληαη ζε ππεξβνιέο θαη ζηξεβιψζεηο, φπσο είλαη νη 

ςεπδαηζζήζεηο θαη νη παξαιεξεηηθέο ηδέεο. Τα πεξηζζφηεξα νμεία επεηζφδηα ζρηδνθξέλεηαο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ζεηηθά ζπκπηψκαηα. Τα αξλεηηθά ζπκπηψκαηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο 

απνηεινχληαη απφ ζπκπεξηθνξηθά ειιείκκαηα φπσο είλαη ε αβνπιία, ε αινγία, ε αλεδνλία, ην 

επίπεδν ζπλαίζζεκα, θαη ηα πξνβιήκαηα ζηε δηαπξνζσπηθή ιεηηνπξγηθφηεηα, Απηά ηα 

ζπκπηψκαηα ηείλνπλ λα δηαξθνχλ θαη πέξα απφ ηα νμέα επεηζφδηα θαη έρνπλ ζνβαξέο 

επηπηψζεηο ζηε δσή ησλ αζζελψλ απηψλ. Σχκθσλα κε ηνπο Ho et al., (1998), ε παξνπζία 
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πνιιψλ αξλεηηθψλ ζπκπησκάησλ απνηειεί ηζρπξφ πξνβιεπηηθφ παξάγνληα ρακειήο 

πνηφηεηαο δσήο, δχν ρξφληα κεηά ηε λνζειεία. 

Γηαηαξαρέο ηεο ζθέςεο θαη ηεο αληίιεςεο 

 

 Παξαιεξεηηθέο ηδέεο 

  Σε αληίζεζε κε ηηο παξαιεξεηηθέο ηδέεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ςχρσζεο, ην 

πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ ζπλάδεη κε ηελ επηθξαηνχζα ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, νη 

παξαιεξεηηθέο ηδέεο ηεο ζρηδνθξέλεηαο ζπρλά θαίλεηαη πσο αληαλαθινχλ έλαλ 

θαηαθεξκαηηζκφ ηεο εκπεηξίαο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Α) δελ ππάξρεη ινγηθή ζπλάθεηα κεηαμχ 

ησλ δηαθφξσλ ζπζηαηηθψλ ηεο ηδέαο ή κεηαμχ ηεο ηδέαο θαη ηεο θνηλήο αληίιεςεο πεξί ηνπ ηη 

είλαη δπλαηφ. Β) Σε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ν αζζελήο πηζηεχεη φηη έρεη θάπνην εηδηθφ ξφιν ή 

ηαπηφηεηα, φκσο ζην κεγαιχηεξν ηεο κέξνο ε δσή ηνπ ειάρηζηα επεξεάδεηαη απφ απηή ηε 

πεπνίζεζε. 

Φεπδαηζζήζεηο 

  Μπνξεί λα εκθαληζηνχλ ζε θαζεκία απφ ηηο πέληε αηζζήζεηο, ζπλεζέζηεξεο φκσο ζηε 

ζρηδνθξέλεηα είλαη νη αθνπζηηθέο ςεπδαηζζήζεηο. Πεξηζζφηεξν εηδηθέο είλαη φηαλ ν αζζελήο 

αθνχεη θσλέο λα ηνπ κηινχλ ζε ηξίην πξφζσπν, θαηά Schneider. Οη νπηηθέο ςεπδαηζζήζεηο 

είλαη ιηγφηεξν ζπρλέο απφ ηηο αθνπζηηθέο, φκσο ππάξρνπλ. Σρεηηθά ζπρλέο είλαη θαη νη 

ζσκαηηθέο ςεπδαηζζήζεηο νη νπνίεο ζπρλά ζπλνδεχνληαη θαη απφ παξαιεξεηηθή 

παξεξκελεία. 

Γηαηαξαρέο ηεο ζθέςεο 

 Ο ιφγνο ησλ ζρηδνθξελψλ ζπρλά γίλεηαη δχζθνια θαηαλνεηφο ιφγσ ησλ αλσκαιηψλ ζηε 

δνκή ηεο ππνθείκελεο ζθέςεο. 

 

Γλσζηηθή έθπησζε  

 Καηά ηε θάζε ηεο λφζνπ πνιινί ζρηδνθξελείο εθδειψλνπλ κφληκε γλσζηηθή 

έθπησζε. Μαθξνρξφληεο κειέηεο αηφκσλ πνπ ζηε ζπλέρεηα αλέπηπμαλ ζρηδνθξέλεηα 

απνθαιχπηνπλ φηη ηέηνηεο δηαηαξαρέο δηαθξίλνληαη θαηά ηε παηδηθή ειηθία, πξάγκα πνπ 

ππνδειψλεη φηη ηα ειιείκκαηα απηά απνηεινχλ ηκήκα κηαο πξνδηάζεζεο γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Οη βαζηθφηεξεο γλσζηηθέο δηαηαξαρέο αθνξνχλ ζην πεδίν ησλ 

εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ηεο ιεηηνπξγηθήο κλήκεο, θαη ηεο καθξνρξφληαο κλήκεο. 

Η έθπησζε ηεο δπλαηφηεηαο δηακφξθσζεο θαη εθθίλεζεο ζρεδίσλ ζπζρεηίδεηαη κε ηε ρξφληα 

έλδεηα ιφγνπ, ηελ άκβιπλζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηελ έιιεηςε απζφξκεηεο 
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δξαζηεξηφηεηαο, ελψ ε δηαηαξαρή ηεο ηθαλφηεηαο αλαζηνιήο ησλ απξφζθνξσλ αληηδξάζεσλ 

ζρεηίδεηαη κε ηε ρξφληα δηαηαξαρή ηεο δνκήο ηεο ζθέςεο (Liddle, 1999). 

Γηαηαξαρέο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο 

α) Άκβιπλζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο 

β) Απξφζθνξν ζπλαίζζεκα 

γ)Γηέγεξζε θαη θαηάζιηςε 

δ)Γηαηαξαρέο ηεο θίλεζεο 

ε)Γηαηαξαρέο ηεο βνχιεζεο 

ζη)Άγρνο θαη ζσκαηφκνξθεο δηαηαξαρέο 

 

Σύπνη ζρηδνθξέλεηαο 

Τν DSM-IV απαηηεί ε δηαηαξαρή λα έρεη δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ, γηα λα κπνξεί λα 

ππάξμεη ε δηάγλσζε. Ο έλαο απφ ηνπο έμη κήλεο ζα πξέπεη λα είλαη ν κήλαο πνπ έρεη γίλεη κηα 

έθθξαζε ελφο νμένο επεηζνδίνπ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παξνπζία ηνπιάρηζηνλ δχν 

ζπκπησκάησλ απφ ηα αθφινπζα: παξαιεξεηηθέο ηδέεο, ςεπδαηζζήζεηο, απνδηνξγαλσκέλνο 

ιφγνο, έληνλα απνδηνξγαλσκέλε ή θαηαηνληθή ζπκπεξηθνξά θαη αξλεηηθά ζπκπηψκαηα. 

Οη θαηεγνξίεο είλαη νη εμήο: 

 

Απνδηνξγαλσκέλνο ηύπνο 

 Ο ηχπνο απηφο ραξαθηεξίδεηαη απφ απνδηνξγαλσκέλν ιφγν, ηνλ νπνίν δπζθνιεχεηαη λα 

παξαθνινπζήζεη ν αθξναηήο. Οη αζζελείο κπνξεί λα κηινχλ αζπλάξηεηα, επηλνψληαο 

θαηλνχξγηεο ιέμεηο πνπ δελ ππάξρνπλ. Έρνπλ επίπεδν ζπλαίζζεκα, ή βηψλνπλ ζπλερείο 

ελαιιαγέο ζπλαηζζεκάησλ κε έληνλα μεζπάζκαηα. Η ζπκπεξηθνξά ηνπο παξνπζηάδεη κηα 

γεληθή απνδηνξγάλσζε θαη δελ είλαη ζηνρνθαηεπζπλφκελε. 

 

 

 Καηαηνληθόο ηύπνο 

 Η ζπκπεξηθνξά ηνπ αζζελνχο ζπλήζσο ελαιιάζζεηαη κεηαμχ θαηαηνληθήο αθηλεζίαο θαη 

ππεξβνιηθήο δηέγεξζεο αιιά είλαη πηζαλφ λα επηθξαηεί ην έλα απφ απηά ηα ζπκπηψκαηα.  

 

Παξαλντθόο ηύπνο  

Τν βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηε δηάγλσζε ηνπ παξαλντθνχ ηχπνπ ζρηδνθξέλεηαο είλαη ε παξνπζία 

έληνλσλ παξαιεξεηηθψλ ηδεψλ. Οη πην ζπλεζηζκέλεο ηδέεο είλαη νη ηδέεο θαηαδίσμεο, νη ηδέεο 
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κεγαιείνπ. Οη παξαιεξεηηθέο ηδέεο ελδέρεηαη λα ζπλνδεχνληαη θαη απφ αθνπζηηθέο 

ςεπδαηζζήζεηο. 

 

 Αδηαθνξνπνίεηνο ηύπνο 

Μηα δηάγλσζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα αζζελείο πνπ πιεξνχλ ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα 

ηε ζρηδνθξέλεηα, φρη φκσο θαη γηα θάπνηνλ απφ ηνπο ηξείο βαζηθνχο επηκέξνπο ηχπνπο. 

 

Τπνιεηκκαηηθόο ηύπνο 

 Μηα δηάγλσζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ν αζζελήο δελ πιεξνί πιένλ φια ηα θξηηήξηα γηα ηε 

ζρηδνθξέλεηα, αιιά εμαθνινπζεί λα παξνπζηάδεη θάπνηα ζηνηρεία ηεο αζζέλεηαο. 

 

 

 

4.2.   ρηδνθξέλεηα θαη ζηξεο 

4.2.1.  Ο άμνλαο ΤΤΔ 

 

 Τν ςπρνθνηλσληθφ ζηξεο πεξηιακβάλεηαη ζηα πεξηζζφηεξα αηηηνινγηθά κνληέια ηεο 

ζρηδνθξέλεηαο, ζπρλά σο παξάγνληαο ππξνδφηεζεο ηεο ςχρσζεο ζηα επάισηα άηνκα. Οη 

βηνινγηθέο επηδξάζεηο ηνπ ζηξεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνλ άμνλα ππνζαιάκνπ-ππφθπζεο-

επηλεθξηδίσλ ΤΤΔ (HPA), ν νπνίνο ξπζκίδεη ηελ απειεπζέξσζε ησλ ζηεξνεηδψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θνξηηδφιεο.  

 Απειεπζεξνχκελε σο κέξνο ηεο αληίδξαζεο ζην ζηξεο, ε θνξηηδφιε απειεπζεξψλεη 

απνζήθεο ελέξγεηαο, απμάλεη ηελ θαξδηαθή απφδνζε, θαη αλεβάδεη ηε δηάζεζε θαη ηελ φξεμε, 

ελψ ηαπηφρξνλα θαηαζηέιιεη αλαβνιηθέο  ιεηηνπξγίεο πνπ δελ είλαη άκεζα αλαγθαίεο γηα ηελ 

επηβίσζε. Ψζηφζν, ρξφληνη θαη απξφβιεπηνη ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ παξαηεηακέλε ελεξγνπνίεζε ηνπ άμνλα ΤΤΔ κε επίκνλε απειεπζέξσζε 

απμεκέλσλ GC (Sapolsky et al. 1986∙ Johnson et al. 1992.). Η ρξφληα αχμεζε ηνπ GC 

ζρεηίδεηαη κε παζνινγίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάζιηςεο θαη ηνπ άγρνπο, κε 

αλνζνινγηθέο δηαηαξαρέο, θαη βιάβε ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, ηδίσο ηνπ ηππφθακπνπ ζηα 

δψα θαη ζηνπο αλζξψπνπο (Sapolsky et al. 1990∙ Lange θαη Irle 2004∙ Yang et al. 2008). Η 

ρξφληα ελεξγνπνίεζε GC επίζεο απμάλεη ηελ εππάζεηα ηνπ πξνκεησπηαίνπ ινβνχ ζε 

θιεγκνλή (de Pablos et al. 2006), θαη πςειφηεξα αξρηθά επίπεδα θνξηηδφιεο έρνπλ αλαθεξζεί 

ζε αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα κε αλάινγε αχμεζε ησλ αξλεηηθψλ ζπκπησκάησλ θαηά ηε 
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δηάξθεηα ηεο απφζπξζεο απφ αληηςπρσζηθή αγσγή (Walker et al. 2008). Η γνληδηαθή 

έθθξαζε πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πξνο ηα πάλσ ξχζκηζε ησλ θιεγκνλσδψλ δηεξγαζηψλ έρεη 

βξεζεί ζε κεηαζαλάηηνπο εγθεθάινπο αζζελψλ κε ζρηδνθξέλεηα (Saetre et al. 2007), γεγνλφο 

πνπ ππνδειψλεη έλαλ πηζαλφ κεραληζκφ ηξνθνδφηεζεο πνπ ίζσο ζπκβάιεη ζηελ άηππε 

ιεηηνπξγία ηνπ κεησπηαίνπ ινβνχ φπσο θαηαγξάθεηαη ζε αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα 

(Weinberger et al. 2001), ελψ ελδερνκέλσο απμάλεη ηελ επαηζζεζία ζην ζηξεο κέζσ κίαο 

κείσζεο ηεο κεησπηθή ξχζκηζεο ηεο κεηαηρκηαθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

  Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη παξαηεξεζεί κηα απμεκέλε θαηαλφεζε ησλ λεπξηθψλ 

επηπηψζεσλ ηνπ ζηξεο θαη ηεο θνξηηδφιεο θαζψο θαη ηεο θπζηνινγηθήο θαη ηεο κε 

θπζηνινγηθήο πξνδηάζεζεο. Καζψο, ιίγνη βηνινγηθνί παξάγνληεο έρνπλ αμηνινγεζεί σο 

παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα εθδήισζε ςχρσζεο ζε αζζελείο, ν άμνλαο ΤΤΔ θαη ε 

αιιειεπίδξαζε ηνπ κε παξεκβαίλνληα γεγνλφηα ηεο δσήο είλαη έλαο ηθαλφο ππνςήθηνο γηα 

κειέηε. Παξαθάησ ζα εμεηαζηεί πεξαηηέξσ ν άμνλαο ΤΤΔ θαη νη λεπξσληθέο επηπηψζεηο ηνπ 

πάλσ ζην ζηξεο θαη πσο απηφ ελδέρεηαη λα επηζπεχζεη ηελ ςχρσζε ζε επάισηα άηνκα θαη 

κέζσ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ θαη εξεπλψλ λα γίλεη κηα πξνζπάζεηα λα απνδεηρζεί ε ζχλδεζε 

κεηαμχ ηνπ ζηξεο θαη ηεο εθδήισζεο ησλ ζπκπησκάησλ ηεο ζρηδνθξέλεηαο ζε άηνκα πνπ 

βξίζθνληαη ζε πςειφ θίλδπλν. 

 Πέξα ησλ δηαξζξσηηθψλ επηδξάζεσλ ζηνλ εγθέθαιν ππάξρνπλ λεπξνρεκηθέο 

επηδξάζεηο ησλ γιπθνθνξηηθνεηδψλ θαη ηνπ ζηξεο θαη απηέο νη επηδξάζεηο κπνξεί λα είλαη ην 

θιεηδί ηεο έλαξμεο ηεο ςχρσζεο ζηα άηνκα απηά. Η έθζεζε ζην ζηξεο επεξεάδεη ηα 

ζπζηήκαηα ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ  θαη πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ επζχλνληαη γηα ηελ 

ςχρσζε. Οη Walker θαη Diforio (1997) πξφηεηλαλ φηη ε έθζεζε ζην ζηξεο κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ή λα επηδεηλψζεη ηα ςπρσζηθά ζπκπηψκαηα κε αχμεζε ηεο δξαζηηθφηεηαο ηεο 

ληνπακίλεο, ηδηαίηεξα ζηηο ππνθινηηθέο πεξηνρέο ηνπ κεηαηρκηαθνχ ζπζηήκαηνο. Απηή ε 

ζεσξία ππνζηεξίδεηαη απφ κηα έξεπλα πνπ έρεη γίλεη ζε δψα, ε νπνία δείρλεη φηη ην ζηξεο 

κπνξεί λα απμήζεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο ληνπακίλεο κέζσ ησλ επηδξάζεσλ ησλ 

γιπθνθνξηηθνεηδψλ. Σε επίκπεο, ην ζηξεο νδεγνχζε ζε κηα απμεκέλε θηλεηηθή απφθξηζε ηεο 

ακθεηακίλεο, ελφο δσηθνχ κνληέινπ γηα ηελ ςχρσζε (Deroche et al. 1992). 

 Η επηλεθξηδεθηνκή ζε επίκπεο είρε ην ίδην απνηέιεζκα κε ηα αληηςπρσζηθά θάξκαθα, 

νδεγψληαο ζηελ απειεπζέξσζε κεησκέλε ληνπακίλεο ζηνλ επηθιηλή ππξήλα θαη κηα κείσζε 

ζηελ απνκνξθίλε (apomorphine) επαγφκελε απφ θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα (Piazza et al. 

1996
α
, 1996δ). 
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 Η λεπξσληθή πξνδηάζεζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο κπνξεί λα επηθέξεη κηα ηδηαίηεξε 

εππάζεηα ζηελ αλάπηπμε ςχρσζεο ζην πιαίζην ηνπ ζηξεο. Μία κε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα ππεξ-απμεκέλε επαηζζεζία ζην ζηξεο, 

ζηνπο ππνθινηηθνχο ληνπακηλεξγηθνχο λεπξψλεο πνπ δελ έρνπλ θπζηνινγηθή αλαζηνιή ζηνλ  

πξνκεησπηαίν θινηφ. Ο Moghaddam (2002), αλαθέξεη: "Μία πξσηνπαζήο απνξξχζκηζε ζηελ 

εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ PFC (πξνκεησπηαίνπ ινβνχ), κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλψκαιε 

ξχζκηζε ηνπ ζηξεο πνπ απηφ ζπλδέεηαη κε θπθιψκαηα ζε πεξηνρέο πξνο ηα θάησ ζηνλ 

εγθέθαιν, φπσο είλαη πρ ε ακπγδαιή, ην θνηιηαθφ ξαβδσηφ ζψκα ή ν ηππφθακπνο θαη λα 

παξάγεη κία δηαθνξεηηθή απφθξηζε ζην ζηξεο, πνπ απηφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιαγή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, πνπ είλαη "κεραληθψο" δηαθξηηή ζε ζρέζε κε άιιεο ζπκπεξηθνξέο  πνπ κπνξεί  

λα παξαηεξεζνχλ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο". 

 Έλα κνληέιν πνπ αθνξά ζηε ςχρσζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο ππνδειψλεη φηη ε 

ληνπακηλεξγηθή δπζιεηηνπξγία ηνπ θινηνχ νδεγεί ζε κία "ζχγρπζε" ησλ δηεγεξηηθψλ 

γινπηακηληθψλ πξνβνιψλ ζηνπο ππνθινηηθνχο ληνπακηλεξγηθνχο λεπξψλεο, εηδηθά ζηνλ 

επηθιηλή ππξήλα (θνηιηαθφ ξαβδσηφ ζψκα) (Finlay & Zigmond, 1997∙ Krystal et al. 1999). Οη 

ληνπακηλεξγηθνί λεπξψλεο ζηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ, πξνβάινπλ ζηνπο γινπηακηλεξγηθνχο 

ππξακηδηθνχο λεπξψλεο. Δάλ απηνί νη αλαζηαιηηθνί λεπξψλεο είλαη απελεξγνπνηεκέλνη, ηφηε 

ε απμεκέλε γινπηακηλεξγηθή δξαζηεξηφηεηα θαζηζηά ηνλ επηθιηλή ππξήλα ππεξ-επαίζζεην 

ζηηο ζηξεζνγφλεο εκπεηξίεο (Deutch et al. 1990). 

O Ηeinz (2002), δηαηππψλεη φηη: " Tν ζηξεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ ρανηηθή ελεξγνπνίεζε 

ηεο απειεπζέξσζεο ηεο ληνπακίλεο, απηφ κπνξεί λα απνδνζεί ζε έλα αμηνπξφζεθην θίλεηξν, 

ή δηαθνξεηηθά ζε άζρεηα εξεζίζκαηα θαη ζπλεπψο κπνξεί λα εκπιέθνληαη ζηε παζνγέλεηα 

ησλ παξαιεξεηηθψλ ηδεψλ θαη άιισλ ζεηηθψλ ζπκπησκάησλ". 

 Πεξαηηέξσ, νη King et al. (1997) ππνζέηνπλ φηη " ε δηαθνπή ζηελ αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ησλ κεζνθινηηθψλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ πνπ πξνβάιινπλ ζην πεξίβιεκα ηνπ 

επηθιηλή ππξήλα, ζρεηίδεηαη κε απηά ηα ζπκπηψκαηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο πνπ είλαη 

επεξεαζκέλα απ‘ ην ζηξεο". 

 Μηα έξεπλα παξνπζηάδεηαη παξαθάησ πξνο ππνζηήξημε ηνπ παξαπάλσ κνληέινπ. Μηα 

έξεπλα πνπ έρεη γίλεη πάλσ ζε επίκπεο: ε κείσζε ηεο ληνπακίλεο ζηνλ έζσ πξνκεησπηαίν 

θινηφ ζηνπο επίκπεο έρεη σο απνηέιεζκα λα έρνπλ πεξηζζφηεξν ζηξεο απ‘ φηη ζε θαλνληθέο 

ζπλζήθεο, ην νπνίν πξνθαιείηαη απφ εθξνή ηεο ληνπακίλεο ζηνλ επηθιηλή ππξήλα (Deutch et 

al. 1990∙ King et al. 1997). Όπσο θαη γηα ηνπο θιηληθά αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζε πςειφ 
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θίλδπλν, ππάξρεη ε ππφζεζε φηη ε ππφ-κεησπηθφηεηα (hypofrontality), φπσο αληαλαθιάηαη 

ζηα αξλεηηθά ζπκπηψκαηα θαη ηα ειιείκκαηα ζηελ εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία, κπνξνχλ λα 

θαζνξίζνπλ ην ζηάδην ηεο απμεκέλεο επαηζζεζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ςχρσζεο ζηα πιαίζηα 

ηνπ ζηξεο. Όπσο πξναλαθέξζεθε, απηή ε πξνδηάζεζε κπνξεί λα απμεζεί κε ηε κε 

θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ηππφθακπνπ, δειαδή φηη ππάξρνπλ ιηγφηεξνη GC ππνδνρείο, 

δηαηαξάζζεηαη ε αλάδξαζε ζηνλ άμνλα ΤΤΔ θαη παξαηείλεηαη ε έθθξηζε ηεο θνξηηδφιεο σο 

απάληεζε ζην ζηξεο. 

 Όπσο ινηπφλ θαη ζε άιιεο δηαηαξαρέο, νη βαζηθέο δηαηαξαρέο ηεο εκεξήζηαο 

θνξηηδφιεο ζηε ζρηδνθξέλεηα, ζεσξείηαη φηη απεηθνλίδεη ηφζν ηηο αλαξίζκεηεο επηπηψζεηο ηνπ 

ζηξεο φζν θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά-γλσξίζκαηα θαη άξα κπνξεί λα πξνβιεθζεί ε 

κεηαηξνπή ζε ςχρσζε ζε επάισηνπο αζζελείο. Δπί πξνζζέησο, είλαη πηζαλφλ ην 

ςπρνθνηλσληθφ ζηξεο λα αιιειεπηδξά κε ηελ λεπξσληθή πξνδηάζεζε κε ηε πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ θαη λα παξάγεη απφηνκε αχμεζε ηεο έθθξηζεο θνξηηδφιεο πνπ ζα ππξνδνηήζεη ή ζα 

επηδεηλψζεη ηα ςπρσζηθά ζπκπηψκαηα.  

 Τα άηνκα κε ζρηδνθξέλεηα δελ θαίλεηαη λα βηψλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηα ζηξεζνγφλα 

γεγνλφηα ηεο δσήο ζε ζρέζε κε νκάδεο ειέγρνπ, αιιά αλαθέξνπλ κεγαιχηεξν ππνθεηκεληθφ 

ζηξεο (Norman & Malla, 1993∙ Walker & Diforio, 1997). Η εππάζεηα ζην ζηξεο απμάλεηαη ζε 

αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα, έηζη ψζηε ηα άηνκα απηά λα αληαπνθξίλνληαη ζην θαζεκεξηλφ 

ζηξεο κε πην αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζε αληίζεζε κε ηηο νκάδεο ειέγρνπ (Myin-Germeys et 

al. 2001). Απηφ ππνδειψλεη, φηη ε αληίδξαζε ζην ζηξεο κπνξεί λα ζρεηίδεηαη θαη λα είλαη 

έλαο παξάγνληαο επηθηλδπλφηεηαο ζηελ εκθάληζε ςπρσζηθήο δηαηαξαρήο, φζν θαη ζηελ 

έθθξαζε ηεο ίδηαο ηεο αζζέλεηαο. 

 Βέβαηα, ην αλ επζχλεηαη ην ζηξεο ζαλ έλαο παξάγνληαο επηθηλδπλφηεηαο, κπνξεί λα 

πξνυπάξρεη ήδε έλα γελεηηθφ ζηνηρείν, θαζψο είλαη ελ κέξεη γλσζηφ, απφ ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο. Έηζη, ππάξρνπλ αξθεηά ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ην πξψηκν ζηξεο επίζεο 

κπνξεί λα απμήζεη ηελ εππάζεηα-επηθηλδπλφηεηα πνπ κπνξεί λα έρνπλ θάπνηνη αζζελείο. 

 

4.3.   Γλσζηηθέο δπζιεηηνπξγίεο ζηε ζρηδνθξέλεηα θαη ζηξεο 

 Γεληθά νη γλσζηηθέο δπζιεηηνπξγίεο πάλσ ζηε ζρηδνθξέλεηα θαζψο θαη ε αλψκαιε 

επαηζζεζία ζην ζηξεο πξνθχπηνπλ σο ελδνθαηλφηππνη ηεο ςχρσζεο (Myin-Germeys I., van 

Os J., Schwartz J.E., Stone A.A., Delespaul P.A., 2001∙ Smith G.N., Lang D.J., Kopala L.C., 

Lapointe J.S., Falkai P,Honer W.G.., 2003∙ Weiser M., van Os J., Davidson M., 2005). 
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Οη γλσζηηθέο δηαηαξαρέο έρνπλ βξεζεί ζε πξφδξνκνπο αζζελείο, ζην πξψην επεηζφδην θαη 

ζηνπο ρξφληνπο αζζελείο θαζψο θαη ζε ζπγγελείο ησλ αζζελψλ κε ςχρσζε θαη ζπλδένληαη κε 

ηα θνηλσληθά θαη ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα (Green MF., 1998). Οκνίσο, ε κε θπζηνινγηθή 

επαηζζεζία πνπ παξαηεξείηαη πξνο ην ζηξεο νξίδεηαη σο κηα απμεκέλε ζπλαηζζεκαηηθή 

αληίδξαζε ζε ππνθείκελεο εθηηκήζεηο απφ ην θαζεκεξηλφ ζηξεο θαη έρεη παξαηεξεζεί ζε 

αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζε θάζε χθεζεο, θαζψο θαη ζε πξψηνπ βαζκνχ ζπγγελείο ησλ 

αζζελψλ κε ςπρσζηθά ζπκπηψκαηα. Καη νη 2 πιεπξέο (αζζελείο θαη ζπγγελείο) αλέθεξαλ 

απμεκέλεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε θαζεκεξηλή δσή θαη κεησκέλεο ζεηηθέο επηπηψζεηο. 

 Παιηφηεξεο κειέηεο  έρνπλ δείμεη φηη ην ζηξεο ζρεηίδεηαη κε ηελ ςχρσζε (Myin-

Germeys I, Krabbendam L, Jolles J, Delespaul PA, van Os J., 2002). Παξαθάησ, κε βάζε κία 

κειέηε πνπ έρεη γίλεη ζα δηαπηζησζεί ε ζρέζε ηνπ ζηξεο ζε ςπρσζηθνχο αζζελείο θαη πσο 

απηφ επεθηείλεηαη θαη ζηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ αζζελψλ (εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία). 

 Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ησλ Morrens,, Krabbendam, Bak, Delespaul, et al. 

(2007), ήηαλ λα αλαπαξαρζεί ε δηαπίζησζε φηη νη γλσζηηθέο δηαηαξαρέο δελ είλαη ή είλαη 

αληηζηξφθσο αλάινγεο κε ηελ επαηζζεζία ζην ζηξεο, ζε έλα δείγκα αζζελψλ πνπ έρεη 

δηαγλσζζεί κε ςπρσζηθή δηαηαξαρή. 

 Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη δπζθνιίεο ζηελ απφδνζε ζην Trail Making Test θαη 

ζην Stroop Color Word Test, ζρεηίδνληαλ αληίζηξνθα κε ηελ επαηζζεζία ζην θαζεκεξηλφ 

ζηξεο, ελψ ε δπζιεηηνπξγία ζε έλα ηεζη ηνπ Behavioral Assessment of Dysexecutive 

Syndrome (BADS), δελ ζρεηηδφηαλ κε ηελ επαηζζεζία ζην ζηξεο. Τα δεδνκέλα έδεημαλ φηη 

ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε γλσζηηθή ιεηηνπξγία δελ είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε κε ην 

ζηξεο, ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο φηη είλαη. Η γλσζηηθή αλεπάξθεηα θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

αληηδξαζηηθφηεηα θαίλεηαη λα είλαη αλεμάξηεηνη κεραληζκνί πνπ ν έλαο απνθιείεη ηνλ άιινλ 

ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ην θνκκάηη ηεο ςχρσζεο. 

 

4.4.  Παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζε κεγάιν θίλδπλν εθδήισζεο ζρηδνθξέλεηαο 

 Σρεηηθά κε ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη Cullen, Zunszain, Dickson et al. 

(2014), νη ζπκκεηέρνληαο νινθιήξσζαλ δχν κεηξήζεηο ςπρνθνηλσληθνχ ζηξεο κέζα ζηε 

δηάξθεηα ελφο κήλα ζπιινγήο δεηγκάησλ θνξηηδφιεο ζηέινπ (κέζν ρξνληθφ δηάζηεκα 

αλάκεζα ζηελ ζπιινγή ζηέινπ θαη ηελ κέηξεζε ηνπ ςπρνθνηλσληθνχ ζηξεο ±3.2 κέξεο). Γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε κία κέηξεζε απηφ-αλαθνξάο νρηψ ζηνηρείσλ πνπ 

αμηνιφγεζε ηελ έθζεζε ζε κηα πνηθηιία θαηάιιεισλ γηα ην παηδί αξλεηηθψλ γεγνλφησλ δσήο 



38 
 

(Heubeck & O‘Sullivan, 1998), φπσο ν ρσξηζκφο ησλ γνληψλ/ ην δηαδχγην, ν ζάλαηνο θάπνηνπ 

θνληηλνχ πξνζψπνπ, θαη ε ζνβαξή αζζέλεηα. Απηή ε κέηξεζε παξείρε πιεξνθνξίεο σο πξνο 

ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ αξλεηηθψλ γεγνλφησλ δσήο πνπ έρεη βηψζεη θαλέλαο θαη ην κέζν 

επίπεδν αγσλίαο πνπ έρεη αηζζαλζεί θάπνηνο απφ ην θάζε γεγνλφο, ηφζν θαηά ηελ ρξνληθή 

δηάξθεηα ηνπ γεγνλφηνο φζν θαη ζην παξφλ (ην θάζε έλα απφ απηά βαζκνινγνχκελν ζε κηα 

θιίκαθα ηεζζάξσλ δηαβαζκίζεσλ, 0: «θαζφινπ» έσο 3 «πνιχ»). 

Η παξνχζα κειέηε πξνζζέηεη ζην αλαπηπζζφκελν ζχλνιν ζηνηρείσλ εηζεγνχκελε φηη ηα 

άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζηελ πνξεία πξνο ηελ ςχρσζε ραξαθηεξίδνληαη απφ αθχζηθεο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ άμνλα ΤΤΔ. 

 

4.5.    Πξνγελλεηηθό ζηξεο 

 Σε πεηξάκαηα πνπ έρνπλ γίλεη πάλσ ζε επίκπεο, ην πξνγελλεηηθφ ζηξεο ζπλδέεηαη 

ζηνπο απνγφλνπο ησλ ελειίθσλ, κε αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά, επίκνλεο απμήζεηο ζηελ 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ άμνλα ΤΤΔ θαη αιιαγέο ζηελ ππθλφηεηα ηνπ GC ππνδνρέα (Takahashi et 

al. 1992∙ Henry et al. 1994∙ Lordi et al. 2000∙ Szuran et al. 2000).  

Σε πξσηεχνληα ζειαζηηθά, ην πξνγελλεηηθφ ζηξεο νδεγεί ζε δηαηαξαρέο ηεο πξνζνρήο, 

λεπξνθηλεηηθέο δηαηαξαρέο, κεησκέλε θηλεηηθφηεηα θαη ππεξ-αληηδξαζηηθφηεηα ζην ζηξεο 

ζηνπο απνγφλνπο (Schneider et al. 2002). Τν πξνγελλεηηθφ ζηξεο ζε πξσηεχνληα επίζεο 

νδεγεί ζε απμεκέλα επίπεδα δηπδξνμπθαηλπινμετθνχ νμένο (DOPAC), έλαλ κεηαβνιίηε ηεο 

ληνπακίλεο πνπ βξίζθεηαη ζην εγθεθαινλσηηαίν πγξφ, γεγνλφο πνπ δειψλεη απμεκέλε 

δξαζηεξηφηεηα ληνπακίλεο. 

 Σε καθξνρξφληα έξεπλα πνπ έρεη γίλεη πάλσ ζε αλζξψπνπο, ε ζρηδνθξέλεηα έρεη 

ζπλδεζεί κε ηελ έθζεζε ζε δηάθνξεο κνξθέο πξνγελλεηηθνχ ζηξεο ζηε κεηέξα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ζαλάηνπ ηνπ παηέξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο 

(Huttunen & Niskanen, 1978), ηεο αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο (γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεηξηθήο 

θαηάζιηςεο) (Myhrman et al. 1996), θαη ηεο έθζεζεο ζε πφιεκν θαη θαηαζηξνθέο φπσο ήηαλ 

πρ ην 1940 ε εηζβνιή ζηελ Οιιαλδία (van Os & Selten, 1998), ε ππξεληθή επίζεζε ζην 

Ναγθαζάθη θαη νη αλεκνζηξφβηινη (Koenig et al. 2002). Απμεκέλα πνζνζηά ζρηδνθξέλεηαο 

ζρεηίδνληαη επίζεο κε ηελ θαηάζιηςε ηεο κεηέξαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο (Jones 

et al. 1998) θαη ηεο κεηέξαο πνπ ππνζηηίδεηαη, κε ηελ παρπζαξθία θαζψο θαη ηηο ινηκψμεηο 

(γξίπε, εξπζξά). Δίλαη αμηνζεκείσην φηη απηέο νη "κεηξηθέο" ζπλζήθεο έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε 

ηελ ππεξθνηηδνιαηκία (Walker & Diforio, 1997; Koenig et al. 2002). 
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 Δπηπιένλ δηαρξνληθέο κειέηεο δείρλνπλ κηα ζρέζε κεηαμχ πεξηνδηθψλ απμνκεηψζεσλ 

ηεο θνξηηδφιεο θαη ησλ ζπκπησκάησλ ζε ςπρσζηθνχο αζζελείο. Οη Sachar et al. (1970), 

κεηξνχζαλ θαζεκεξηλά ηελ νπξηθή θνξηηδφιε ζε 4 λεαξνχο ελειίθνπο αζζελείο πάλσ απφ 2-3 

κήλεο θαη δηαπίζησζαλ φηη ηα επίπεδα ηεο θνξηηδφιεο ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξα (250%) 

πξηλ αθξηβψο ηελ έλαξμε ςπρσζηθψλ επεηζνδίσλ ζε ζχγθξηζε κε πεξηφδνπο αλάθακςεο. Τα 

επίπεδα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επεηζνδίσλ κέρξη ην ηέινο ηνπο,  κεηψζεθαλ ζην κηζφ, απηή ε 

κείσζε παξαηεξήζεθε θαη ζηηο πεξηφδνπο αλάθακςεο. Οκνίσο, ν Franzen (1971), απέζπξε ηε 

θαξκαθεπηηθή αγσγή απφ 10 αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα γηα 5 εβδνκάδεο θαη βξήθε φηη νη 

απμήζεηο ζηελ απειεπζέξσζε θνξηηδφιεο ζρεηίζηεθαλ κε κεηαγελέζηεξεο απμήζεηο ησλ 

ςπρσζηθψλ ζπκπησκάησλ. Τα επίπεδα θνξηηδφιεο κεηψζεθαλ κε ηελ επηηπρή ζεξαπεία ηεο 

ςχρσζεο κε θινδαπίλε (Hatzimanolis et al. 1998∙ Markianos et al. 1999). 

Μαηεπηηθέο επηπινθέο 

 Οη καηεπηηθέο επηπινθέο αλαθέξνληαη ζπρλά σο έλαο ηεθκεξησκέλνο παξάγνληαο 

θηλδχλνπ γηα ηελ αλάπηπμε ζρηδνθξέλεηαο (Cannon, 1997). Έρνπλ πξνηαζεί πνιιά 

εξκελεπηηθά κνληέια. Έλα απφ απηά είλαη ην εμήο: Μηα ζνβαξή καηεπηηθή επηπινθή φπσο ε 

πεξηγελλεηηθή ππνηαμία θαη ε βιάβε ηνπ ηππφθακπνπ πνπ απηή επηθέξεη κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη πξφζθνξν έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμε ζρηδνθξέλεηαο, αθφκα θαη αλ ε γελεηηθή 

πξνδηάζεζε απνπζηάδεη εληειψο. Όκσο απηφ ην κνληέιν δελ έρεη ειεγρζεί άκεζα θαη ε 

ζπζρέηηζε κε ηελ ζρηδνθξέλεηα παξακέλεη ππνζεηηθή (Geddes&Lawrie, 1995). Δπί 

πξνζζέησο, κε κηα πξφζθαηε δηεζλή ζπλεξγαζία, ζπιιέρζεθαλ ζηνηρεία απφ πεξηζζφηεξνπο 

απφ 700 ζρηδνθξελείο θαη απφ αλάινγν αξηζκφ καξηχξσλ, γηα λα ειεγρζεί αλ ε γεληθή 

ζπζρέηηζε είλαη δπλαηφ λα εξκελεπηεί κε κία ή δχν ζπγθεθξηκέλεο επηπινθέο. Τν ρακειφ 

βάξνο γέλλεζεο, ε πξνσξφηεηα θαη ε αλάγθε αλάλεςεο θαηά ηε γέλλεζε ήηαλ ηδηαίηεξα 

ζπρλέο ζηνπο ζρηδνθξελείο. (Geddes, Verdoux, Takei, Lawrie& Murray, 1999). Δπίζεο, νη 

Σηεθαλήο θαη ζπλ. (2000), ζπλέθξηλαλ ηνλ φγθν ηνπ ηππφθακπνπ ζε ζρηδνθξελείο κε άιινπο 

πάζρνληεο ζπγγελείο ρσξίο φκσο ηζηνξηθφ πεξηγελλεηηθψλ επηπινθψλ, ζε ζρηδνθξελείο ρσξίο 

άιινπο πάζρνληεο ζπγγελείο, αιιά κε ηζηνξηθφ ζεκαληηθψλ πεξηγελλεηηθψλ επηπινθψλ θαη 

ζε θπζηνινγηθνχο κάξηπξεο. Σηελ πξψηε νκάδα ζρηδνθξελψλ ν φγθνο ησλ ηππφθακπσλ ζηε 

ζρηδνθξέλεηα θαζνξίδεηαη απφ ηελ ππνμηθή-ηζραηκηθή βιάβε θαη φρη απφ ηελ γελεηηθή 

πξνδηάζεζε. 
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4.6.    Μεηαγελλεηηθό ζηξεο 

 

 Η επαηζζεζία πάλσ ζην ζηξεο θαζψο θαη νη επαθφινπζεο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά, 

κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απ‘ ηελ έθζεζε ζην ζηξεο λσξίο ζηελ αλάπηπμε (Levine, 1993∙ 

Plotsky & Meaney, 1993∙ Coplan et al. 2001). Τα κνληέια πνπ ζπκκεηείραλ επίκπεο θαη 

πξσηεχνληα ζειαζηηθά κε πξψηκεο αξλεηηθέο εκπεηξίεο,  απνδεηθλχνπλ καθξνρξφληεο 

αιιαγέο ζηηο λεπξνελδνθξηλείο απνθξίζεηο ζην ζηξεο, ζηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο, ζηε 

κνξθνινγία ηνπ εγθεθάινπ θαζψο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ζπκπεξηθνξηθή ξχζκηζε 

(Sanchez et al. 2001). 

 Δπηπιένλ, ην πξψηκν ζηξεο ζε επίκπεο, κπνξεί λα αλαπξνγξακκαηίζεη ηνλ εγθέθαιν, 

ψζηε λα έρεη απμεκέλν ζηξεο, ην νπνίν πξνθαιεί απειεπζέξσζε ηεο ληνπακίλεο ζηνλ 

επηθιηλή ππξήλα (έλα κνληέιν γηα ηελ ςχρσζε) (Cabib et al. 2002). Σηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε 

επηλεθξηδεθηνκή πνπ γίλεηαη ζε επίκπεο, νδεγεί ζηε κείσζε ηεο ληνπακίλεο ζην πεξίβιεκα 

ηνπ επηθιηλή ππξήλα ηφζν θαηά ηελ έλαξμε φζν θαη ζηελ απάληεζε ζε ήπην ζηξεο, έλα 

θαηλφκελν ην νπνίν αληηζηξάθεθε κε ηελ θνξηηθνζηεξφλε (Barrot et al. 2000). 

 Δκπεηξίεο απφ πξνεγνχκελα ηξαχκαηα κπνξνχλ λα πξνδηαζέζνπλ ηα άηνκα λα 

αλαπηχμνπλ ςχρσζε ζην κέιινλ. Έξεπλεο πάλσ ζε γεληθφ πιεζπζκφ δείρλνπλ φηη ην 

ηζηνξηθφ κηαο παηδηθήο θαθνπνίεζεο, πξνβιέπεη ηελ αλάπηπμε ςπρσηηθψλ δηαηαξαρψλ ζε 

ελήιηθεο πνπ επηθπξψλνπλ νπνηαδήπνηε ςπρσζηθά ζπκπηψκαηα θαηά ηελ έλαξμε, θαη επίζεο 

δείρλνπλ φηη ε ζρέζε απηή είλαη δνζνεμαξηψκελε (Janssen et al. 2002).  

Τν παξαπάλσ πείξακα είλαη ζεκαληηθφ γηαηί καο απνδεηθλχεη ηηο επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο ηεο 

ηξπθεξήο, πξνζηαηεπηηθήο θαη ζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, θαζψο θαη ελφο ζεηηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ζηελ αλάπηπμε ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ζηα λενγλά 

ησλ επίκπσλ. Η έξεπλα απηή απνηειεί κηα ηεθκεξησκέλε πεξίπησζε «επηγελεηηθήο 

κεηαβίβαζεο» ελφο γλσξίζκαηνο. «επηγελεηηθφο» ζεκαίλεη «κε νθεηιφκελνο ζηα γνλίδηα» θαη 

επηγελεηηθνί κεραληζκνί κεηαβίβαζεο είλαη κε γελεηηθνί ηξφπνη κέζσ ησλ νπνίσλ 

κεηαβηβάδνληαη θάπνηα γλσξίζκαηα θαη πεξλάλε απφ ηνπο γνλείο ζηνπο απνγφλνπο. Γειαδή 

ηα κηθξά ζειπθά, πνπ δελ ζα έρνπλ θαιή κεηαρείξηζε απ‘ ηνπο γνλείο ηνπο, ζα αλαπηχμνπλ 

παξφκνηεο ζπκπεξηθνξέο ζην κέιινλ κε ηα δηθά ηνπο κηθξά (Cirull, Berry & Allera, 2003∙ 

Pryce & Feldon, 2003∙ Rhees, Lephart, & Eliason, 2001). 
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4.7.   Τπνηξνπή 

 Η έθζεζε ζην ζηξεο, εηδηθά ηα γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ θαζεκεξηλά απμάλνληαη θαη 

ζπζζσξεχνληαη, έηζη κέζα ζε ιίγνπο κήλεο θαζεκεξηλή ή ζπρλήο έθζεζεο ζε ηέηνηα γεγνλφηα 

κπνξνχλ ηειηθά λα νδεγήζνπλ ζηελ ππνηξνπή (Malla et al. 1990; Hultman et al. 1997). Όηαλ 

νη αζζελείο έρνπλ ηνλ έιεγρν ή φηαλ νη "ππνηξνπηάδνληεο" αζζελείο ζπγθξίλνληαη κε ηνπο "κε 

ππνηξνπηάδνληεο" αζζελείο, παξαηεξείηαη εδψ κία ζρέζε κεηαμχ ησλ γεγνλφησλ ηεο δσήο 

(ζηξεζνγφλσλ) θαη ηεο ππνηξνπήο (Ventura et al. 1989∙ Malla et al. 1990∙ Hultman et al. 

1997). 

 Οη ζρηδνθξελείο αζζελείο βηψλνπλ πην πνιιά ζηξεζνγφλα γεγνλφηα κεηαμχ ησλ 3 

εβδνκάδσλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο ππνηξνπήο, απ‘ φηη θαηά ηε δηάξθεηα άιισλ πεξηφδσλ 

(Brown & Birley, 1968∙ Day et al. 1987). Απηφ έρεη επηβεβαησζεί ζε κεηέπεηηα κειέηεο πνπ 

έρνπλ γίλεη (Ventura et al. 1989). Μεηά απφ έλα έηνο παξαηήξεζεο ζρηδνθξελψλ αζζελψλ, 

έλα αλάινγν κνληέιν ππξνδφηεζεο έδεημε φηη ηα γεγνλφηα δσήο πξαγκαηνπνίεζαλ κηα 

ζεκαληηθή αζξνηζηηθή ζπκβνιή κε ηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν ππνηξνπήο 

(Hirsch et al. 1996). Δίθνζη ηξία ηνηο εθαηφ κε 41% ν θίλδπλνο ππνηξνπήο ζα κπνξνχζε λα 

απνδνζεί ζηα γεγνλφηα ηεο δσήο, αλάινγα κε ην βαζκφ ηεο έθζεζεο.  

 Μεηέπεηηα κειέηεο κεηψλνπλ ην πξφβιεκα θαη απνζχξνπλ ηηο πξνθαηαιήςεηο, παξ‘ 

φιν πνπ ε αηηηφηεηα παξακέλεη έλα δήηεκα, θαζψο ηα ζπκπηψκαηα κπνξεί λα αξρίζνπλ λα 

επηδεηλψλνληαη πξηλ απφ ηελ ππνηξνπή θαη κπνξεί λα νδεγήζνπλ ηνλ αζζελή λα δηαρεηξηζηεί 

πεξηζζφηεξα ζηξεζνγφλα γεγνλφηα (Ventura et al. 1989). Δπίζεο ε επηδείλσζε ησλ 

ζπκπησκάησλ κπνξεί λα είλαη κηα κεγάιε πεγή ζηξεο, έηζη, ηα ςπρσζηθά θαη άιια 

ζπκπηψκαηα είλαη ινγηθφ λα παξεκπνδίζνπλ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ πνπ ηα βηψλεη 

(Walker & Diforio, 1997). 

 Σρεηηθά κε ην παξαπάλσ κνληέιν ζηξεο-πξνδηάζεζεο πάλσ ζηε ζρηδνθξέλεηα, έρεη 

κεηαζρεκαηηζηεί πιένλ απφ ηελ επαλάζηαζε  ζηε λεπξνεπηζηήκε ηεο ζπκπεξηθνξάο. Η 

πεηξακαηηθή έξεπλα πάλσ ζε επίκπεο έρεη απνζαθελίζεη ηηο επξείεο επηπηψζεηο ηνπ ζηξεο θαη 

ησλ επηλεθξίδησλ νξκνλψλ ζηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ. Τα ζηαδηαθά 

ζπζζσξεπκέλα επξήκαηα απφ κεξηθέο κειέηεο πάλσ ζε αλζξψπνπο δείρλνπλ φηη απηέο νη 

επηπηψζεηο εθηείλνληαη ζε φια ηα είδε θαη φηη ην ζηξεο κπνξεί λα ζρεηίδεηαη γηα κηα ζεηξά 

αλζξψπηλσλ δηαηαξαρψλ ηφζν ζσκαηηθψλ φζν θαη ςπρηθψλ. 

 Η θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηνπ ζηξεο σο δπλεηηθφ παξάγνληα ππξνδφηεζεο ηεο 

ζρηδνθξέλεηαο, κε κηα πιήξε εθηίκεζε γηα ην ηη ππνζηεξίδεη ε βαζηθή επηζηήκε, έρεη 
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ηεξάζηηεο ζπλέπεηεο γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ θαξκαθνινγηθψλ θαη κε θαξκαθνινγηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ παξέκβαζε. Υπάξρνπλ ινηπφλ, ηζρπξά επηζηεκνληθά ζηνηρεία πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ αληίιεςε φηη ε βηνινγηθή απφθξηζε ζην ζηξεο, εηδηθά ε ελεξγνπνίεζε ηνπ 

άμνλα ΤΤΔ, είλαη ηθαλή λα ππξνδνηήζεη έλα πιήζνο βηνρεκηθψλ γεγνλφησλ πνπ κπνξνχλ λα 

ειαηηψζνπλ ή λα επηδεηλψζνπλ ηελ ςχρσζε. 

 

4.8.    Οηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ 

 Καζψο πιένλ ε ζπκβνιή ηεο νηθνγέλεηαο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ έθθξαζε 

ςπρνπαζνινγηθψλ ζπκπησκάησλ, έλα αθφκα ζεκαληηθφ εχξεκα είλαη ην εθθξαδφκελν 

ζπλαίζζεκα κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. Χπρηθά αζζελείο πνπ δνπλ ζε νηθνγέλεηεο κε 

εθθξαδφκελν ζε πςειφ βαζκφ ζπλαίζζεκα (high expressed emotion), παξνπζηάδνπλ 

ζπρλφηεξα πνζνζηά ππνηξνπψλ απ‘ φηη ςπρηθά αζζελείο πνπ δνπλ ζε «ήξεκεο» νηθνγέλεηεο. 

Καη ζηελ πεξίπησζε απηή, δειαδή ζρεηηθά κε ην εθθξαδφκελν ζπλαίζζεκα κέζα ζηελ 

νηθνγέλεηα, ηζρχεη ην φηη ε δηαηαξαρή απηήο ηεο νηθνγελεηαθήο αηκφζθαηξαο είλαη 

απνηέιεζκα ηεο δηαδξνκήο ηεο ζρηδνθξέλεηαο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη θαηά πφζν ζα 

παξακέλνπλ ηα έληνλα ζρηδνθξεληθά ζπκπηψκαηα. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ νπνίσλ ην έλα κέινο λνζεί: 

1) Τα ππφινηπα κέιε δελ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηε θχζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο θαη ηηο 

ζπλέπεηεο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη απηφ δεκηνπξγεί έληνλεο ζπγθξνχζεηο, 

2) Υπάξρεη έιιεηςε δεμηνηήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ νμέσλ 

ζπκπησκάησλ ηεο ζρηδνθξέλεηαο, 

3) Υπάξρεη δπζθνιία ζηελ έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ πξνο ηνλ αζζελή, 

4) Γπζθνιίεο ζηελ κείσζε ησλ εληάζεσλ θαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, 

5) Ο ςπρηθά αζζελήο ζπρλά βηψλεη ηνλ ζηηγκαηηζκφ κε απνηέιεζκα λα πεξηνξίδνληαη νη 

θνηλσληθέο επαθέο έμσ απφ ηνλ νηθνγελεηαθφ θχθιν. 

Τα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά απνηεινχλ κηα βάζε γηα ηελ νξγάλσζε ηεο 

ςπρνεθπαηδεπηηθήο δηεξγαζίαο κε ηηο νηθνγέλεηεο απηέο. 

Σχκθσλα ινηπφλ κε ηνλ Camberwell θαη ηελ νηθνγελεηαθή ζπλέληεπμε ηνπ (CFI, 

Camberwell Family Interview), ππάξρνπλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνγέλεηαο πνπ 

επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ πνξεία ηεο ζρηδνθξέλεηαο, ζπγθεθξηκέλα: 
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1)Κξηηηθά ζρφιηα  

2)Απφξξηςε 

3)Δπηζεηηθφηεηα 

4)Γπζαξέζθεηα 

5)Σπλαηζζεκαηηθή «δεζηαζηά» 

6)Σπλαηζζεκαηηθή ππεξεκπινθή (ππεξπξνζηαζία θαη θνξηηθφηεηα ησλ ππνινίπσλ κειψλ 

πξνο ηνλ πάζρνληα) 

Τν πνζνζηφ ππνηξνπήο γη‘ απηνχο πνπ πξνέξρνληαλ απφ νηθνγέλεηεο κε εθθξαδφκελν 

ζπλαίζζεκα ήηαλ 56%, ελψ γη‘ απηνχο πνπ πξνέξρνληαλ απφ νηθνγέλεηεο κε ρακειφ 

εθθξαδφκελν ζπλαίζζεκα ήηαλ 17%. Καη ζηηο κειέηεο ησλ Brownθαη Vaughn-Leff (1972 θαη 

1976) ηα πνζνζηά είλαη αλάινγα, 58% θαη 48%. 

 

 

4.9.    Υξήζε παξάλνκσλ νπζηώλ θαη ςπρσζηθά ζπκπηώκαηα 

 Μειέηεο νκάδσλ πνπ δηαηξέρνπλ πςειφ θίλδπλν αλάπηπμεο ηεο ζρηδνθξέλεηαο 

επηιέρζεθαλ απφ ηνπο, Miller, P., Lawrie, S.M., Hodges, A., et al. (2001), θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε κειέηε ηεο λεπηαθήο ηνπο ειηθίαο. Σπγθεθξηκέλα, ε παξνχζα 

δεκνζίεπζε, αλαθέξεηαη ζε ππνθείκελα πνπ βξίζθνληαη γελεηηθά ζε πςειφ θίλδπλν 

εκθάληζεο ζρηδνθξέλεηαο θαη αμηνινγνχληαη σο λεαξνί ελήιηθεο, θνληά ζηελ ειηθία πνπ 

ζπκβαίλνπλ νη πεξηζζφηεξεο ελάξμεηο ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Η κέζνδνο ήηαλ ε εμήο: 

αμηνινγήζεθαλ 155 λένη νη νπνίνη δηέηξεραλ απμεκέλν θίλδπλν αλάπηπμεο ηεο ζρηδνθξέλεηαο 

θαη 36 άηνκα ζηελ νκάδα ειέγρνπ πνπ δελ δηέηξεραλ απμεκέλν θίλδπλν αλάπηπμεο 

ζρηδνθξέλεηαο. Οη κεηξήζεηο πεξηειάκβαλαλ ηξέρνληα ςπρσζηθά ζπκπηψκαηα, ρξήζε 

θάλλαβεο θαη άιισλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ πνπ είραλ ρξεζηκνπνηεζεί ζην παξειζφλ θαη ζην 

παξφλ, ζηξεζνγφλα γεγνλφηα θαη δχν πηπρέο πνπ εμεγνχλ ηελ θιαζηθή  ππφζεζε ησλ 

γνληδίσλ γηα ηελ έλαξμε ηεο ζρηδνθξέλεηαο. 

 Απνηειέζκαηα: Η θάλλαβε θαη ε ρξήζε άιισλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ ήηαλ άκεζα 

ζρεηηδφκελε κε ηα ζπκπηψκαηα θαη ζηηο δχν νκάδεο. Τν ίδην ίζρπε θαη γηα ηα ζηξεζνγφλα 

γεγνλφηα. Μέζα ζηελ νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ, δελ ππήξρε ζρέζε κεηαμχ ησλ ζπκπησκάησλ 

θαη ησλ γελεηηθψλ δεηθηψλ, αιιά ππήξμε κηα κηθξή έλδεημε φηη ε επηθηλδπλφηεηα ησλ 
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ζπκπησκάησλ απμάλεηαη, φηαλ εκπιέθνληαη ηα γνλίδηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ παηέξα θαη φρη 

απφ ηελ πιεπξά ηεο κεηέξαο. Έηζη, ε ρξήζε ηεο θάλλαβεο θαη άιισλ παξάλνκσλ νπζηψλ θαη 

ηα ζηξεζνγφλα γεγνλφηα, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ εκθάληζε ςπρσζηθψλ ζπκπησκάησλ 

ζε επάισηνπο λένπο. 

 

 

πκπεξάζκαηα 

 Σπκπεξαζκαηηθά, ν ξφινο ηνπ ζηξεο ζηελ ππνηξνπή θαη ππξνδφηεζε ησλ ςπρσζηθψλ 

επεηζνδίσλ ζηε ζρηδνθξέλεηα έρεη αλαγλσξηζηεί. Ψζηφζν, νη λεπξνβηνινγηθνί κεραληζκνί 

απηήο ηεο ζχλδεζεο έρνπλ παξακείλεη απξνζδηφξηζηνη θαη αζαθείο. Νεπξν-αλαπηπμηαθά 

κνληέια ηεο ςχρσζεο, ελνρνπνηνχλ ηελ πξφσξε δπζιεηηνπξγία ζηα βηνινγηθά ζπζηήκαηα 

πνπ ξπζκίδνπλ ηνλ άμνλα ππνζαιάκνπ-ππφθπζεο-επηλεθξηδίσλ (ΤΤΔ) θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

αλνζνπνηεηηθνχ, κε καθξνπξφζεζκεο ζπλέπεηεο ζηελ αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ ηνπ εγθεθάινπ 

πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηηο αλψηεξεο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο θαη ηεο αληηδξαζηηθφηεηαο ζην 

ζηξεο ζηε κεηέπεηηα πνξεία ηεο δσήο. Υπάξρνπλ επίζεο, νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο ελδείμεηο 

γηα ην φηη ην παηδηθφ ηξαχκα επζχλεηαη γηα ηελ ςχρσζε, θαζψο θαη γηα ηηο επηπηψζεηο ηνπ 

πάλσ ζηελ αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ θαη ζηα ζπζηήκαηα πνπ ξπζκίδνπλ ην ζηξεο (Green, 

J.M., Girshkin, L. et al. 2014). Έηζη, ε έθζεζε ζην ζηξεο ζε θξίζηκεο πεξηφδνπο κπνξεί λα 

είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ αλάπηπμε ηεο εγθεθαιηθήο δπζιεηηνπξγίαο, πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ηελ εππάζεηα ζηελ ςχρσζε θαη φρη απιψο ηεο αιιειεπίδξαζεο κίαο 

αλεμάξηεηεο "γελεηηθήο-βηνινγηθήο εππάζεηαο" πξνθεηκέλνπ λα εθδεισζεί ζε ςχρσζε.  
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     ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5  

 

5.1.   Σξόπνη δηαρείξηζεο ηνπ ζηξεο 

 

 Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ηα άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ έληνλεο ζηξεζνγφλεο 

θαηαζηάζεηο ζηε δσή ηνπο λα κπνξνχλ λα βξίζθνπλ ηξφπνπο θαη κεζφδνπο λα ηηο 

δηαρεηξηζηνχλ. Πφζν κάιινλ φηαλ ηα άηνκα απηά πάζρνπλ απφ κείδνλ θαηάζιηςε, δηπνιηθή 

δηαηαξαρή ή ζρηδνθξέλεηα. Δθηφο απφ ην θνκκάηη ηεο θαξκαθνζεξαπείαο πνπ είλαη 

ελδερνκέλσο απαξαίηεην, ε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο ηνπ ζηξεο, ζε αηνκηθφ 

θαη νκαδηθφ επίπεδν θαη φηαλ νη ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ, ζα πξέπεη λα είλαη αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηεο ζπλνιηθήο ζεξαπείαο απηψλ ησλ αζζελεηψλ. Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε 

ζπκκεηνρή απηή βνεζά απνηειεζκαηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε πνιιψλ ςπρνινγηθψλ 

πξνβιεκάησλ πγείαο θαζψο θαη ζσκαηηθψλ πξνβιεκάησλ (Lehrer, Carr, Sargunaraj & 

Woolfolk, 1993∙Palmer, 1997). Kάπνηεο απφ απηέο ηηο πξνζεγγίζεηο δηαρείξηζεο ηνπ ζηξεο 

είλαη νη εμήο: πξννδεπηηθή λεπξνκπτθή ραιάξσζε, ε εθπαίδεπζε εκβνιηαζκνχ θαηά ηνπ 

ζηξεο (Meichenbaum, 1985), ε εθπαίδεπζε ζηε δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο (Suinn, 1990), ε 

ζεξαπεία επίιπζεο πξνβιήκαηνο (D‘ Zurilla, 1986), ε νξγάλσζε ρξφλνπ, ηερληθέο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ, γλσζηαθή αλαδφκεζε θαζψο θαη ζπκπεξηθνξηθέο-γλσζηαθέο ηερληθέο φπσο 

είλαη πρ. νη πξνζδνθίεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, απηνέιεργνο, ρξήζε θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, 

νξγάλσζε ρξφλνπ, δηαρείξηζε ηνπ ζπκνχ, δηεθδηθεηηθφηεηα, ζεηηθά ιεηηνπξγηθά γλσζηαθά 

ζρήκαηα θ.α. Δπίζεο, ε θνηλσληθή ππνζηήξημε φπσο είρε εηπσζεί θαη παξαπάλσ είλαη 

επεξγεηηθή δηφηη έλα πγηέο θνηλσληθφ δίθηπν παξέρεη ζην άηνκν πςειά επίπεδα ελίζρπζεο, 

ελψ ην βάδεη ζηελ δηαδηθαζία λα αλαγλσξίζεη ην ίδην ζηνλ εαπηφ ηνπ θάπνηνπο ξφινπο, νη 

νπνίνη πξνζδίδνπλ κία αίζζεζε ζηαζεξφηεηαο θαη ειέγρνπ. Δηδηθά ηα άηνκα κε ςπρηθέο 

παζήζεηο πνπ ιφγσ ζπκπησκαηνινγίαο δπζθνιεχνληαη ππεξβνιηθά λα ιεηηνπξγήζνπλ, έηζη 

ηνπο ρξεηάδεηαη έλα ηέηνην πξφγξακκα πνπ ζα ηα θάλεη λα νξηνζεηήζνπλ μαλά ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπο θαη λα αηζζαλζνχλ επεμία θαη φηη κπνξνχλ λα θξαηήζνπλ ηε δσή ηνπο 

ζηα ρέξηα ηνπο. 

 Καηά ηνλ Bandura (1982), νη πξνζδνθίεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο «αλαθέξνληαη ζε 

αμηνινγήζεηο πνπ θάλεη ην άηνκν, γηα ην πφζν θαιά κπνξεί λα εθηειέζεη κηα πξάμε πνπ 

απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη κειινληηθέο θαηαζηάζεηο». Έηζη θάζε αιιαγή ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ είηε ιφγσ ζεξαπείαο είηε ιφγσ ηεο δχλακεο ηνπ εαπηνχ ηνπ, είλαη 
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έλα ζπλ γηα ηελ κειινληηθή ηνπ εμέιημε ζαλ άλζξσπν θαη γηα ηελ κειινληηθή έθβαζε ηεο 

αζζέλεηαο ηνπ. 

 Με βάζε ηε ζεσξία ησλ Lazarus θαη Folkman, (1984), ζε ζρέζε κε ηελ δηαρείξηζε 

πάληα ηνπ ζηξεο, ζχκθσλα κε απηνχο ην ζηξεο νξίδεηαη σο «κηα ζρέζε κεηαμχ ηνπ αηφκνπ 

θαη ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ εθηηκάηαη απφ ην πξφζσπν σο απαηηεηηθή ή ππεξβαίλεη ηνπο 

πφξνπο ηνπ ή ηεο θαη ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ επεκεξίαο ηνπ/ηεο». Απηφο ν γλσζηηθφο-ζρεζηαθφο 

νξηζκφο ηνπ ζηξεο βαζίδεηαη ζε δχν δηαδηθαζίεο: ηε γλσζηηθή εθηίκεζε θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε. Οη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη αληηκεηψπηζεο βαζίδνληαη ζε πέληε βαζηθέο 

έλλνηεο: ην γεγνλφο, ηελ αμηνιφγεζε, ηελ αληηκεηψπηζε, ηηο άκεζεο επηπηψζεηο, θαη ηα 

καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα. Τν γεγνλφο αληηζηνηρεί ζηελ εκθάληζε ελφο πηζαλνχ 

ζηξεζνγφλνπ παξάγνληα ζηελ θαηαζθεπαζκέλε πξαγκαηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ. Η αληίιεςε 

απηνχ ηνπ γεγνλφηνο απνηειεί ην ζεκείν έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο 

αληηκεηψπηζεο. Η αληηιακβαλφκελε ζπρλφηεηα θαη έληαζε ηνπ γεγνλφηνο είλαη ζρεηηθνί 

εκπεηξηθνί δείθηεο απηνχ  (Lazarus & Folkman, 1984). 

 Βέβαηα, κία αξλεηηθή πιεπξά ησλ πξαγκάησλ είλαη φηη γεληθά ηα άηνκα κε 

ςπρηαηξηθά πξνβιήκαηα αληηζηέθνληαη αξθεηέο θνξέο ζηε ζεξαπεία. Όκσο νη παξεκβάζεηο 

γλσζηαθήο-ζπκπεξηθνξηζηηθήο θαηεχζπλζεο ελδείθλπληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ην ζηξεο.  
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    πδήηεζε-πκπεξάζκαηα 

 

 Πην πάλσ έγηλε πξνζπάζεηα λα απνδεηρζεί φζν ην δπλαηφλ πην εκπεξηζηαησκέλα, ε 

ζρέζε κεηαμχ ζηξεο, πεξηβάιινληνο ζηηο 3  ςπρηαηξηθέο παζήζεηο, ζηε δηπνιηθή δηαηαξαρή, 

ζηε θαηάζιηςε θαη ηε ζρηδνθξέλεηα. Βξέζεθαλ ζεκαληηθά επξήκαηα κέζσ παιαηφηεξσλ αιιά 

θαη λεφηεξσλ εξεπλψλ πάλσ ζηελ επίδξαζε ηνπ ζηξεο ζηηο ςπρηαηξηθέο απηέο αζζέλεηεο. 

 Θα ήηαλ ιάζνο λα κελ ππνζηεξηρζεί θαη ηνληζηεί αξρηθά ν ζεκαληηθφο ξφινο ησλ 

γνληδίσλ ζε απηέο ηηο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο. Οη γνληδηαθνί παξάγνληεο, είλαη 

απνδεδεηγκέλν πιένλ φηη επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ πρ. ηελ εθδήισζε ζρηδνθξεληθψλ 

ζπκπησκάησλ. Όκσο ηα γνλίδηα δελ είλαη ε κφλε αηηηνιφγεζε ηεο εκθάληζεο ηεο  

ζρηδνθξέλεηαο. Έηζη, είλαη πξνθαλέο φηη απαηηείηαη θάηη παξαπάλσ απφ ηελ πξνδηάζεζε γηα 

λα κπνξέζεη λα νινθιεξσζεί ν γξίθνο ηεο ζρηδνθξέλεηαο θαη απηφ είλαη ην πεξηβάιινλ πνπ 

επεξεάδεη ζεκαληηθά θαζψο θαη νη ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο. 

 Σπγθεθξηκέλα, ζρεηηθά ινηπφλ κε ηα πην ζεκαληηθά επξήκαηα, αξρηθά είλαη ε ζρέζε 

ηνπ ΥΥΔ άμνλα ππνζαιάκνπ-ππφθπζεο-επηλεθξηδίσλ, ν νπνίνο ξπζκίδεη ηελ απειεπζέξσζε 

ηεο θνξηηδφιεο. Η ρξφληα παξαηεηακέλε ελεξγνπνίεζε ηνπ άμνλα ΥΥΔ ζρεηίδεηαη άκεζα κε 

ηελ θαηάζιηςε θα ην άγρνο. Απμεκέλα επίπεδα θνξηηδφιεο έρνπλ αλαθεξζεί ζε αζζελείο κε 

ζρηδνθξέλεηα θαη άπμεζε ησλ αξλεηηθψλ ζπκπησκάησλ. Δπίζεο, νη επηδξάζεηο ησλ 

γιπθνθνξηηθνεηδψλ, απμάλνπλ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο ληνπακίλεο πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε 

ζπκπησκαηνινγία ησλ ζεηηθψλ ζεηηθψλ ζπκπησκάησλ ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Όζνλ αθνξά ην 

πξνγελλεηηθφ ζηξεο, ππήξμαλ επξήκαηα πνπ έδεημαλ, φηη ην ζηξεο νδεγεί ζε απμεκέλα 

επίπεδα ηεο DOPAC, ελφο κεηαβνιίηε ηεο ληνπακίλεο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ 

δξαζηεξηφηεηα ηεο ζηνλ εγθέθαιν. Δπίζεο νη καηεπηηθέο επηπινθέο φπσο είλαη πρ. ε 

πεξηγελλεηηθή ππνηαμία, αλαθέξνληαη σο έλαο ηεθκεξησκέλνο παξάγνληαο θηλδχλνπ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Τν πςειφ εθθξαδφκελν ζπλαίζζεκα κέζα ζηελ νηθνγέλεηα 

παίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ εθδήισζε  ζρηδνθξεληθψλ ζπκπησκάησλ. 

 Έλα άιιν εχξεκα είλαη φηη ε ρξήζε θάλλαβεο θαη άιισλ παξάλνκσλ νπζηψλ 

ζρεηίζηεθαλ ζεηηθά κε ηελ έθθξαζε ζρηδνθξεληθψλ ζπκπησκάησλ ζε λένπο πνπ βξίζθνληαλ 

ζε πςειφ θίλδπλν εκθάληζεο ζρηδνθξέλεηαο. 

 Σρεηηθά κε ηελ θαηεγνξία ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο, ηα απνηειέζκαηα εκθάληζαλ, 

φζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο νηθνγέλεηαο φηη νη νηθνγελεηαθέο ζπγθξνχζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ δηπνιηθήο δηαηαξαρήο, νδεγνχλ ζηελ εκθάληζε ηεο δηαηαξαρήο απηήο 
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ζηα παηδηά. Δπί πξνζζέησο, βξέζεθε φηη νη κεραληζκνί ηνπ νμεηδσηηθνχ ζηξεο έρνπλ 

ελνρνπνηεζεί γηα ηελ παζνγέλεζε ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο. Τν ζηξεο σζηφζν βξέζεθε λα 

ππξνδνηεί πεξηζζφηεξν ηελ θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία παξά ηε καληαθή. Μηα πηζαλή 

εμήγεζε είλαη, ζχκθσλα πάληα κε ηα εθάζηνηε επξήκαηα, φηη ηα ζπκπηψκαηα ηεο καλίαο 

ιεηηνπξγνχλ πξνζηαηεπηηθά ζην άηνκν, πξνο απνθπγή εθδήισζεο θαηάζιηςεο. 

Τα ζηνηρεία γηα ηε κείδνλ θαηάζιηςε δείρλνπλ, φηη ε έθζεζε ζε ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο, 

ζηελ ελήιηθε δσή, ζηελ εθεβηθή ειηθία, θαζψο θαη ζε πην πξψηκα ζηάδηα (εκβξπηθφ ζηάδην), 

κπνξεί λα πξνδηαζέζεη ηνπο απνγφλνπο γηα κία κεηέπεηηα εμέιημε ηεο θαηάζιηςεο. Καη εδψ ν 

άμνλαο ΥΥΔ παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν. 

 Δλ θαηαθιείδη, ζα ήηαλ θαιφ λα ηνληζηεί φηη ε έθζεζε ζε ζηξεο θαη εηδηθά ε 

απειεπζέξσζε θνξηηδφιεο, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη επεξγεηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ. Δπίζεο, ζρεηηθά κε ην αλ φινη νη άλζξσπνη είλαη επάισηνη ζην 

ζηξεο, ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ εξεπλψλ έδεημαλ φηη 4 κεηαβνιίηεο ηεο παξεγθεθαιίδαο: 1) ε 

πξνιίλε (proline), 2) ε ιπζίλε (lysine), 3) ε γινπηακίλε (glutamine), θαη 4) ε 

δηπδξνμπαθεηνλφλε (dihydroxyacetone), πξνζδηνξίζηεθαλ σο ηα θιεηδηά πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ αλζεθηηθφηεηα ζην ζηξεο. 

 Τα άηνκα βηψλνπλ ιηγφηεξν ζηξεο φηαλ έρνπλ ρξφλν, εκπεηξία θαη πφξνπο γηα λα 

δηαρεηξηζηνχλ κία θαηάζηαζε, θαζψο θαη έλα ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ (νηθνγελεηαθφ, 

εξγαζηαθφ, θηιηθφ). Βηψλνπλ πεξηζζφηεξν ζηξεο φηαλ βιέπνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο σο κε 

ηθαλνχο λα αληηκεησπίζνπλ ηηο απαηηήζεηο πνπ ζπλαληνχλ. Τφηε ην ζηξεο είλαη κία αξθεηά 

αξλεηηθή εκπεηξία. Γελ είλαη φκσο κία αλαπφθεπθηε ζπλέπεηα ελφο γεγνλφηνο. Δμαξηάηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ην πψο ην άηνκν αληηιακβάλεηαη ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα 

ηελ αληηκεησπίζεη. 

 Γπζηπρψο, ππάξρνπλ ειιείςεηο πάλσ ζην ζηάδην καλίαο. Ή δελ ππάξρνπλ αξθεηά 

ζηνηρεία λα απνδεηθλχνπλ ηε ζρέζε ηνπ ζηξεο θαη ηεο καληαθήο ζπκπησκαηνινγίαο, ή έπξεπε 

λα γίλεη πεξηζζφηεξε έξεπλα πάλσ ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ή απιψο δελ ππάξρεη θάπνηα 

ηδηαίηεξε  ζρέζε ηνπ ζηξεο κε ην ζηάδην καλίαο ζηε δηπνιηθή δηαηαξαρή. 

 Πξνηείλεηαη κηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ 

ξφινπ ηεο νηθνγέλεηαο, ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (κεηέξαο-παηδηνχ, παηέξα-παηδηνχ) θαη 

ηεο επηξξνήο ηνπο, θαζψο θαη ηεο ζρέζεο ζηξεο θαη καλίαο ζηε δηπνιηθή δηαηαξαρή.. Θα 

κπνξνχζαλ λα γίλνπλ πεξαηηέξσ έξεπλεο πάλσ ζηελ ελήιηθε δσή, ζπγθεθξηκέλα ζε ειηθίεο 

άλσ ησλ 12 εηψλ. Δπί πξνζζέησο ελδηαθέξνλ ζα ήηαλ λα γίλνπλ πξνζζεηηθέο έξεπλεο πάλσ 
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ζηνπο κεηεσξνινγηθνχο θαη επνρηαθνχο παξάγνληεο θαη πσο απηνί παξνπζηάδνπλ ηελ εμέιημε 

θαη ππξνδφηεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ςπρηθψλ αζζελεηψλ. Τέινο, ελδηαθέξνπζα πεξαηηέξσ 

έξεπλα ζα ήηαλ πάλσ ζηηο ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο θάπνησλ εηδψλ ζηξεο, σο θηλεηνπνίεζε ησλ 

αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε άζρεκε ππνηνληθή θαηάζηαζε ιφγσ βαξηάο θαηαζιηπηηθήο 

ζπκπησκαηνινγίαο. 
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