
 

 

 

                                                                                     ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ 

                                                                  ΥΟΛΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΕΠΙΣΗΜΧΝ 

                                                                                      ΣΜΗΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ   

ζέκα: Η απηηθή επαθή 

θαηά ηελ πξώηκε βξεθηθή 

ειηθία 

 

 
 

Πηπρηαθή εξγαζία 

Σεο Σδνπιηαδάθε Μαξίαο 

 

 

 

Επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα :   Κνθθηλάθε Θεαλώ  

Ρέζπκλν, 2016 



Η απτική επαφή κατά την πρώιμη βρεφική ηλικία ελίδα 2 
 

Περιεχόμενα 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ................................................................................................................... 4 

ΔΗΑΓΧΓΖ .................................................................................................................... 5 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : Ζ ΑΠΣΗΚΖ ΔΠΑΦΖ ΣΟΝ ΠΡΧΣΟ ΥΡΟΝΟ ΕΧΖ ΣΧΝ ΒΡΔΦΧΝ 

1. 1. Σχπνη θαη κνξθέο ηεο απηηθήο επαθήο................................................................... 7 

1. 2. Ζ ζεκαζία ηεο απηηθήο επαθήο ζηε βξεθηθή ειηθία ............................................. 7 

1. 3. Ηζηνξηθή  Αλαδξνκή ............................................................................................ 12 

1.4. Ζ απηηθή επαθή κέζα απφ λαηνπξαιηζηηθέο έξεπλεο ........................................... 14 

1. 5. Ζ απηηθή επαθή κέζα απφ πεηξακαηηθέο έξεπλεο ................................................ 16 

1.5.1.Με βάζε ην παξάδεηγκα ηνπ αλέθθξαζηνπ πξνζψπνπ (Still Face Paradigm)....16 

1.5.2. Με βάζε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ SPF ................................................................18 

1.5.3. Με βάζε ηε ζπλζήθε ηνπ μέλνπ (Strange Situation Ainsworth)........................21  

1.6. Ο ξφινο  ηνπ παηέξα ζηε βξεθηθή αλάπηπμε........................................................23 

1.6. 1. Ζ δπαδηθή αιιειεπίδξαζε παηέξα-βξέθνπο.....................................................24 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 : Ζ ΑΠΣΗΚΖ ΔΠΑΦΖ ΚΑΣΑ ΣΟ ΘΖΛΑΜΟ  

2.1. Οθέιε ζειαζκνχ γηα κεηέξα θαη βξέθνο ............................................................. 26 

2.2. Μνξθέο απηηθήο επαθήο ζην ζειαζκφ ................................................................. 27 

2.3. Ζ ζεκαζία ηεο απηηθήο επαθήο θαηά ην ζειαζκφ ............................................... 28 

2.4. Έξεπλεο γηα ηελ απηηθή επαθή ζην ζειαζκφ ....................................................... 29 

2.5. Σα νθέιε ηεο πξψηκεο δεξκαηηθήο επαθή θαηά ην ζειαζκφ ............................... 33 

2.6. Οη θπζηνινγηθέο επηδξάζεηο ηνπ ζειαζκνχ  ......................................................... 34 

2.6.1. Ζ απειεπζέξσζε ηεο σθπηνθίλεο θαηά ην ζειαζκφ ......................................... 35 

2.6.2. Ο ξφινο ηεο θνξηηδφιεο ζην ζειαζκφ ............................................................... 36 

 



Η απτική επαφή κατά την πρώιμη βρεφική ηλικία ελίδα 3 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ ΑΠΣΗΚΖ ΔΠΑΦΖ Δ ΚΛΗΝΗΚΟΤ 

ΠΛΖΘΤΜΟΤ 

3.1.Ζ Θεξαπεία Μαζάδ θαη ε θξνληίδα  Καγθνπξφ .................................................... 38 

3.2. Πξφσξα Βξέθε ..................................................................................................... 39 

3.2.1.  Σν καζάδ ζε πξφσξα βξέθε ............................................................................. 40 

3.2.2. Ζ θξνληίδα θαγθνπξφ ζηα πξφσξα βξέθε ........................................................ 44 

3.3. Δπηιφρεηα θαηάζιηςε θαη δπαδηθή αιιειεπίδξαζε .............................................. 46 

3.3.1. Μαζάδ ζε βξέθε θαηαζιηπηηθψλ κεηέξσλ ........................................................ 49 

3.3.2. Ζ θξνληίδα Καγθνπξφ ζηηο κεηέξεο κε επηιφρεηα θαηάζιηςε .......................... 51 

ΑΝΣΗ ΔΠΗΛΟΓΟΤ : ΤΕΖΣΖΖ .............................................................................. 52 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ......................................................................................................... 55 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Η απτική επαφή κατά την πρώιμη βρεφική ηλικία ελίδα 4 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 θνπφο ηεο παξνχζαο ζεσξεηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηαρξνληθή θαη 

αλαπηπμηαθή πξνζέγγηζε ηεο απηηθήο επαθήο θαηά ηε δπαδηθή αιιειεπίδξαζε 

κεηέξαο θαη βξέθνπο, ζηε πξψηκε βξεθηθή ειηθία. ην πξψην θεθάιαην, 

αλαδεηθλχεηαη ε κνλαδηθή ζρέζε κεηέξαο-βξέθνπο, ε νπνία επεξεάδεη ηε κεηέπεηηα 

θνηλσληθή, γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη ην κεηέπεηηα 

δπαδηθφ δεζκφ. Αξθεηνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηε δπαδηθή αιιειεπίδξαζε 

κεηέξαο-βξέθνπο φπσο ην πιαίζην, ην ειηθηαθφ ζηάδην ή ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

δπάδαο. Δπίζεο, πξνθχπηεη φηη ζηε δπαδηθή αιιειεπίδξαζε ππάξρεη ακνηβαηφηεηα 

θαη ζπλαηζζεκαηηθφο κνίξαζκα κεηέξαο-βξέθνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί βέβαηα φηη 

εθηφο απφ ηε κεηέξα, πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δσή ηνπ βξέθνπο θαηέρεη ν παηέξαο, 

ν νπνίνο επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε ηνπ βξέθνπο αιιά θαη ηε ζρέζε ηνπ βξέθνπο κε ηε 

κεηέξα. Οη δπαδηθέο αιιειεπηδξάζεηο παηέξαο-βξέθνπο θαη κεηέξαο-βξέθνπο 

παξνπζηάδνπλ ηφζν δηαθνξέο θαη φζν νκνηφηεηεο. ην δεχηεξν θεθάιαην, 

δηαπηζηψλεηαη φηη ν ζειαζκφο παξέρεη επθαηξίεο γηα δπαδηθή αιιειεπίδξαζε θαη 

ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ κνξθψλ απηηθήο επαθήο αλάκεζα ζηε κεηέξα 

θαη ην βξέθνο. Ο ζειαζκφο επηθέξεη θπζηνινγηθέο θαη ςπρνινγηθέο επηδξάζεηο ηφζν 

γηα ην βξέθνο φζν θαη γηα ηε κεηέξα. ην ηξίην θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη  

παξεκβάζεηο ηεο απηηθήο επαθήο φπσο ην καζάδ θαη ε θξνληίδα θαγθνπξφ, νη νπνίεο 

ζπκβάιινπλ ζηελ νκαιή θαη πγηή αλάπηπμε ησλ πξφσξσλ βξεθψλ. Σαπηφρξνλα, νη 

κέζνδνη απηνί εληζρχνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ θαηαζιηπηηθψλ κεηέξσλ θαη 

βειηηψλνπλ ηηο αξλεηηθέο απηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζπλήζσο εκθαλίδνπλ. Σέινο, 

κέζσ απηψλ ησλ παξεκβάζεσλ, αλαπηχζζνληαη ζεηηθά πξφηππα δπαδηθήο 

αιιειεπίδξαζεο  κεηέξαο-βξέθνπο θαη ελδπλακψλεηαη ν ζπλαηζζεκαηηθφο δεζκφο 

ηνπο. 

 
 

 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: αιιειεπίδξαζε κεηέξαο-βξέθνπο, απηηθή επαθή, πξψηκε βξεθηθή 

ειηθία, ζειαζκφο, καζάδ, θαγθνπξφ.  
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεσξεηηθή εξγαζία απνηειείηαη απφ ηξία θεθάιαηα. Σν 

πξψην θεθάιαην εζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε ηεο απηηθήο επαθήο θαηά ηε δπαδηθή 

αιιειεπίδξαζε κεηέξαο-βξέθνπο, ην πξψην έηνο κεηά ηνλ ηνθεηφ. Ζ απηηθή επαθή 

πξνζεγγίδεηαη σο κία ακθίδξνκε, επηθνηλσληαθή θαη δπλακηθή δπαδηθή δηαδηθαζία, 

ζηελ νπνία ιακβάλνληαη ππφςε νη παξάγνληεο πιαηζίνπ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

κεηέξαο, ηα ηδηνζπγθξαζηαθά ζηνηρεία ηνπ βξέθνπο θαη νη αλαπηπμηαθέο αιιαγέο. ην 

ελ ιφγσ θεθάιαην, παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ απηηθή επαθή απφ 

λαηνπξαιηζηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ πεξηβάιινλ. ην λαηνπξαιηζηηθφ πιαίζην, ζα 

δηεξεπλεζνχλ νη ηχπνη ηεο απηηθήο επαθήο πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ειεχζεξνπ παηρληδηνχ, ζην ρψξν ηνπ ζπηηηνχ. Πξφθεηηαη γηα έξεπλεο πνπ ζηεξίδνληαη 

ζηελ παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή ησλ ζπκπεξηθνξψλ κεηέξσλ θαη βξεθψλ, ρσξίο λα 

επηδέρνληαη πεηξακαηηθή παξέκβαζε. Οη πεηξακαηηθέο έξεπλεο πνπ ζα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζε απηή ηελ εξγαζία, αθνξνχλ ηε ηππηθή δηαδηθαζία ηνπ 

αλέθθξαζηνπ πξνζψπνπ (Still Face Paradigm), ηηο ηξνπνπνηεκέλεο εθδνρέο ηνπ θαη 

ηε ζπλζήθε ηνπ μέλνπ (Strange Situation). ηηο παξαπάλσ πεηξακαηηθέο 

κεζνδνινγίεο, ζα δηεξεπλεζνχλ νη ιεηηνπξγίεο ηεο αθήο ζηηο πεξηπηψζεηο κε 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαη θπζηθήο δηαζεζηκφηεηαο ηεο κεηέξαο. Δπηπιένλ, ζα γίλεη 

αλαθνξά ζην ξφιν ηνπ παηέξα θαη ζηηο δπαδηθέο αιιειεπηδξάζεηο παηέξα-βξέθνπο, 

θαζψο ν παηέξαο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε δσή ηνπ βξέθνπο. 

 ην δεχηεξν θεθάιαην, δίλεηαη έκθαζε  ζηελ απηηθή επαθή σο αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηνπ ζειαζκνχ, ζπζηαηηθφ ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηε δπαδηθή 

αιιειεπίδξαζε κεηέξαο-βξέθνπο. πγθεθξηκέλα, ζε απηφ ην κέξνο ηεο εξγαζίαο ζα 

γίλεη αλαθνξά ζε έξεπλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ σο κεζνδνινγία ηε παξαηήξεζε ησλ 

απηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ κεηέξσλ θαη βξεθψλ πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζειαζκνχ. Δπηπιένλ, ζα ππνγξακκηζηεί ε ζεκαζία ηεο πξψηκεο ζσκαηηθήο επαθήο 

κεηέξσλ-βξεθψλ θαη νη θπζηνινγηθέο επηδξάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζειαζκφ 

φπσο ε απειεπζέξσζε ηεο σθπηνθίλεο θαη ε κείσζε ηεο θνξηηδφιεο. Ζ έθιπζε 

απηψλ ησλ νξκνλψλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ εκθάληζε ζεηηθψλ κνξθψλ απηηθήο 

επαθήο θαη νδεγνχλ ζε ζεηηθέο δπαδηθέο αιιειεπηδξάζεηο. 
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 Σν ηξίην θεθάιαην, επηθεληξψλεηαη ζηηο παξεκβάζεηο πνπ εκπεξηέρνπλ ηελ 

απηηθή επαθή, νη νπνίεο παξέρνπλ αξθεηά νθέιε ζηα πξφσξα βξέθε θαη ζε εθείλα 

ησλ νπνίσλ νη κεηέξεο βηψλνπλ επηιφρεηα θαηάζιηςε, φπσο θαη ζηηο ίδηεο. Οη 

παξεκβάζεηο γηα ηηο νπνίεο ζα γίλεη εθηελήο αλαθνξά ζε απηφ ην θεθάιαην, αθνξνχλ 

ηε ζεξαπεία ηνπ καζάδ θαη  ηε θξνληίδα ηνπ θαγθνπξφ. Ο ιφγνο πνπ γίλεηαη αλαθνξά 

ζε απηνχο ηνπο δχν πιεζπζκνχο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ην αξλεηηθφ ζηπι 

αιιειεπίδξαζεο ησλ θαηαζιηπηηθψλ κεηέξσλ θαη ε έιιεηςε απηηθήο επαθήο ζηα 

πξφσξα βξέθε, έρνπλ αξλεηηθφ αληίθηππν ζηε δπαδηθή αιιειεπίδξαζε κεηέξαο-

βξέθνπο. Ζ ζεσξεηηθή εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξάζεζε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα παξαπάλσ θεθάιαηα, ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

πξνέθπςαλ θαη  κειινληηθέο πξνηάζεηο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1: Η ΑΠΣΙΚΗ ΕΠΑΥΗ 
ΣΟΝ ΠΡΩΣΟ ΦΡΟΝΟ ΖΩΗ ΣΩΝ 
ΒΡΕΥΩΝ 

1. 1. Σύποι και μορφϋσ τησ απτικόσ επαφόσ 

 

 Ζ απηηθή επαθή απνηειεί έλα πνιπδηάζηαην θαηλφκελν πνπ πεξηιακβάλεη 

δηάθνξνπο  ηχπνπο, ν θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αλάπηπμε 

ηνπ βξέθνπο κε έλα κνλαδηθφ ηξφπν, ηδηαίηεξα ηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο δσήο ηνπ. Ζ 

αλάπηπμε ησλ κνξθψλ ηεο κεηξηθήο αθήο θαη ν ξφινο ηνπο κέζα ζην ζχζηεκα 

δπαδηθήο αιιειεπίδξαζεο κεηέξαο-βξέθνπο, θαζίζηαηαη αλαγθαίν λα  δηεξεπλεζνχλ 

ζε φιε ηε πξψηκε βξεθηθή ειηθία. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζπγθεθξηκέλνη ηχπνη αθήο 

κεηαθέξνπλ ζπλαηζζήκαηα θαη κελχκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα, ην απαιφ άγγηγκα 

κεηαθέξεη ζην βξέθνο φηη είλαη αζθαιέο θαη ην ειαθξχ ρηχπεκα κεηαθέξεη ην 

κήλπκα ζην βξέθνο φηη είλαη πγηέο (Field, 2004).    

 Οη ηχπνη πνπ έρνπλ κειεηεζεί αξθεηά θαηά ηε δπαδηθή αιιειεπίδξαζε 

κεηέξαο-βξέθνπο είλαη  ν ζηνξγηθφο, ν  δηεγεξηηθφο-ηνλσηηθφο θαη ν  ιεηηνπξγηθφο 

(Ferber, Feldman & Makhoul, 2008). Ο ζηνξγηθφο ηχπνο αθνξά ηα θηιηά, ηηο αγθαιηέο 

θαη ηα ειαθξηά ρηππεκαηάθηα. Τςειά επίπεδα ζηνξγηθνχ αγγίγκαηνο ζπλδένληαη κε 

ηνλ αζθαιή δεζκφ ηεο κεηέξαο θαη ηνπ βξέθνπο. Ο δηεγεξηηθφο ηχπνο πεξηιακβάλεη 

ράηδεκα, καζάδ κε ην έλα ρέξη απ' ηε κεηέξα, ζήθσκα θαη θνχλεκα ηνπ βξέθνπο. Ο 

ιεηηνπξγηθφο αλαθέξεηαη ζηελ αθή πνπ γίλεηαη γηα θάπνην ζθνπφ πρ. ην ζθνχπηζκα 

ηνπ ζηφκαηνο ηνπ βξέθνπο ή ε θαζνδήγεζε ηνπ ρεξηνχ πξνο έλα παηρλίδη απφ ηε 

κεηέξα (Ferber et al, 2008˙ Field, 2004˙ Weiss, Wilson & Morrison, 2000). Μία άιιε 

ηαμηλφκεζε ηεο κεηξηθήο αθήο πξνθχπηεη απφ ηε θαηαζθεπή ηεο θιίκαθαο Caregiver 

Infant Touch Scale (CITS) απφ ην Stack θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ. Μέζα απφ ηε 

δηεξεχλεζε ηεο απηηθήο επαθήο θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζην θξνληηζηή θαη 

ζην βξέθνο, νη ίδηνη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζε νρηψ πηζαλνχο ηχπνπο αθήο: 1)ην 

παζεηηθφ, 2)ην ηξίςηκν/ράδη/καζάδ, 3)ην ειαθξχ ρηχπεκα, 4)ην ειαθξχ ηζίκπεκα, 

ηξάβεγκα, 5)ην γαξγάιηζκα, ζθνχληεγκα, κηθξή πίεζε, πάηεκα κε ην δάρηπιν, 6) ην 
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ιίθληζκα, 7)ην ηξάβεγκα, ζήθσκα, ρεηξνθξφηεκα, 8) άιινπο ηχπνπο αθήο φπσο 

θίιεκα, αιιαγή ζέζεο, ξνχρσλ, ρνξνπήδεκα, άγγηγκα κέζσ παηρληδηψλ (Jean, Stack 

& Fogel, 2009). 

 Μία άιιε θαηεγνξηνπνίεζε ηεο απηηθήο επαθήο αθνξά ην δηαρσξηζκφ ηεο ζε 

ελεξγφ θαη  παζεηηθφ ηχπν αθήο. Ο ελεξγφο ηχπνο αθήο αλαθέξεηαη ζηελ  αθή ηεο 

κεηέξαο πνπ δηεγείξεη ή κεηαθηλεί ηα άθξα ησλ βξεθψλ κε ην  ράηδεκα, γαξγάιηζκα  ή 

ζήθσκα. Δλ αληηζέζεη, ν παζεηηθφο ηχπνο αλαθέξεηαη ζε έλα είδνο  κεηξηθήο αθήο 

πνπ είλαη σο επί ην πιείζηνλ ζηαηηθφο θαη  πεξηιακβάλεη πεξηνξηζκέλε θίλεζε (Jean 

& Stack, 2009). Οη ηχπνη απηηθήο επαθήο επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα 

ησλ δπαδηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ φπσο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ βξέθνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ελεξγή απηηθή επαθή ηεο κεηέξαο θαη φρη ε 

παζεηηθή, απμάλεη ην ρακφγειν ηνπ βξέθνπο ζε πεξηφδνπο απνπζίαο δηαζεζηκφηεηαο 

ηεο κεηέξαο (Jean et al, 2009). 

 χκθσλα κε ηελ Field (2010), ν  ζηνξγηθφο θαη ν δηεγεξηηθφο ηχπνο ηεο αθήο 

κεηψλνληαη ζεκαληηθά θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηεο δσήο ησλ βξεθψλ. Απηφ 

πηζαλφηαηα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα βξέθε εθείλε ηελ  πεξίνδν αξρίδνπλ λα  

θηλνχληαη πεξηζζφηεξν κε ην λα ζέξλνληαη θαη λα κπνπζνπιάλε, κε απνηέιεζκα  λα 

απνκαθξχλνληαη απφ ηε ζηελή ζσκαηηθή επαθή κε ηε κεηέξα ηνπο (Field, 2010α). Οη 

ηχπνη ηεο απηηθήο επαθήο επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ βξεθψλ ηα πξψηα ρξφληα 

ηεο δσήο ηνπο θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο κεηέξαο ζην κεηξηθφ ξφιν. Γηα παξάδεηγκα, 

έρεη απνδεηρζεί φηη κεγαιχηεξα επίπεδα κεηξηθνχ ζηνξγηθνχ αγγίγκαηνο πξνβιέπνπλ 

ηελ γλσζηηθή θαη λεπξνζπκπεξηθνξηθή αλάπηπμε ησλ βξεθψλ, απμεκέλα ρακφγεια 

θαη νκηιία ησλ βξεθψλ. Δπηπιένλ, έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ν ζηνξγηθφο ηχπνο αθήο 

ζρεηίδεηαη κε πςειά επίπεδα σθπηνθίλεο θαη θηλεηνπνίεζε ηνπ παξαζπκπαζεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ζπλεηζθέξνληαο ζηε λεπξνζπκπεξηθνξηθή, γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή 

θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ βξέθνπο (Feldman et al, 2010). Δλ αληηζέζεη, 

κεγαιχηεξα επίπεδα δηεγεξηηθνχ ηχπνπ αγγίγκαηνο, νδεγνχλ ζηελ έθιπζε 

πεξηζζφηεξσλ αξλεηηθψλ εθθξάζεσλ πξνζψπνπ θαη αληηδξάζεσλ ηνπ βξέθνπο 

(Ferber et al, 2008). 

   Σν κεηξηθφ άγγηγκα ζρεηίδεηαη κε ην επίπεδν ηεο κεηξηθήο 

επαηζζεζίαο, ην βαζκφ ακνηβαηφηεηαο θαη ην ζπγρξνληζκφ ηεο κεηέξαο θαη ηνπ 

βξέθνπο. Ζ ακνηβαηφηεηα αθνξά ην  δνχλαη θαη ιαβείλ κεηαμχ ηεο κεηέξαο θαη ηνπ 
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βξέθνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ν ζπγρξνληζκφο ην ρξνληθφ 

ζπληνληζκφ ηεο δπαδηθήο ζπκπεξηθνξάο.  Ζ ακνηβαηφηεηα θαη ν ζπγρξνληζκφο 

αλαπηχζζνληαη ζε φιν ην πξψην έηνο ηεο δσήο ησλ βξεθψλ ελψ ν βαζκφο ηεο 

κεηξηθήο επαηζζεζίαο παξακέλεη ζηαζεξφο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε 

επαηζζεζία πξνυπνζέηεη ηελ πξνζεθηηθή πξνζαξκνγή ηεο κεηέξαο  ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ παηδηνχ,  ζηηο αλαδπφκελεο ηθαλφηεηεο ηνπ θαη ζηα ζήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ 

ην ειηθηαθφ ζηάδην ζην νπνίν βξίζθεηαη (Ferber et al, 2008). Οη ελαιιαγέο ηεο 

δηάζεζεο ησλ κεηέξσλ εθθξάδνληαη κέζα απφ ηε ζπρλφηεηα θαη ην είδνο ηεο 

κεηξηθήο αθήο. Γηα παξάδεηγκα, νη θαηαζιηπηηθέο κεηέξεο ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ιηγφηεξν ηνλ ζηνξγηθφ ηχπν αθήο θαη πεξηζζφηεξν ηνλ δηεγεξηηθφ (Ferber et al, 2008). 

Δπηπιένλ, νη θαηαζιηπηηθέο κεηέξεο αγγίδνπλ ηα βξέθε ηνπο κε έλαλ αξλεηηθφ ηξφπν 

(απφηνκν ηξάβεγκα, γαξγάιηζκα θαη ζπξψμηκν) θαη κε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα, ζε 

ζρέζε κε ηηο κε θαηαζιηπηηθέο κεηέξεο.  

 Γηαρξνληθέο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε κεηξηθή επαηζζεζία πνπ 

πεξηιακβάλεη ην ζηνξγηθφ άγγηγκα απφ ηηο κεηέξεο ζηνπο πξψηνπο έμη κήλεο δσήο 

ησλ βξεθψλ, απνηειεί πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ κεηέπεηηα αλάπηπμε ηνπο. 

πγθεθξηκέλα, ε κεηξηθή επαηζζεζία κπνξεί λα πξνβιέςεη ηε γλσζηηθή αλάπηπμε 

ησλ παηδηψλ απφ 6 κήλεο έσο θαη 5 ρξφληα, ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζην 

λεπηαγσγείν, ηε ζπκπεξηθνξά ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία, ηελ πξνζαξκνγή ζηελ 

εθεβεία θαη ηηο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο θαηάζιηςεο ζηελ εθεβεία (Feldman, 2011). 

   

1. 2. ημαςύα τησ απτικόσ επαφόσ ςτη βρεφικό ηλικύα 

 
 Σν ζσκαηαηζζεηηθφ  ζχζηεκα είλαη ην πξψην ζχζηεκα πνπ αλαπηχζζεηαη  ζην 

έκβξπν ελψ  ην δέξκα απνηειεί έλα απφ ηα κεγαιχηεξα αηζζεηήξηα φξγαλα ηνπ 

αλζξψπνπ (Stack & Jean, 2011). Σν βξέθνο ιακβάλεη ηελ απηηθή επαθή πξνηνχ 

αθφκα γελλεζεί, θαζψο κέζα ζην ακληαθφ πγξφ αηζζάλεηαη  ηε δηέγεξζε  ηνπ 

θνηιηαθνχ ηνηρψκαηνο ηεο κεηέξαο ηνπ. Μεηά ηε γέλλεζε ηνπ, ην βξέθνο ζπλερίδεη λα 

ιακβάλεη απηηθή επαθή θαηά ην ζειαζκφ θαη ηε θξνληίδα πνπ δέρεηαη απφ ηε 

κεηέξα, αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειεχζεξνπ παηρληδηνχ κε ηε κεηέξα (Field, 
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2010α). Απφ ηε ζηηγκή ινηπφλ πνπ ην βξέθνο γελληέηαη, ε αθή απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ θαλάιη επηθνηλσλίαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψηκσλ δπαδηθψλ 

αιιειεπηδξάζεσλ βξεθψλ-κεηέξσλ. Έρεη απνδεηρζεί φηη ε απηηθή επαθή εκθαλίδεηαη 

ζε πνζνζηφ 65% κε 99% θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δπαδηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηέξαο-

βξέθνπο (Jean, Stack & Arnold, 2014˙ Mantis , Stack , Ng , Serbin  &  Schwartzman, 

2014). 

 ε επίπεδν θπζηνινγίαο, ε αθή ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ βξέθνπο θαη 

ζηελ αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ ηνπ βάξνπο. ε ςπρνινγηθφ επίπεδν, ε αθή απνηειεί  

έλα κέζν κε ην νπνίν ηα βξέθε εμεξεπλνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο άιινπο,  

επηθνηλσλνχλ ζπλαηζζεκαηηθά κε ηηο κεηέξεο ηνπο θαη δεκηνπξγνχλ έλα ηζρπξφ 

δεζκφ καδί ηνπο (Moszkowski & Stack, 2007). Ζ κεηξηθή απηηθή επαθή πξνζθέξεη 

αζθάιεηα θαη  ηξπθεξφηεηα, κεηψλεη ην άγρνο θαη ηελ αγσλία ζηα βξέθε, ελψ ηελ 

ίδηα ζηηγκή ζπκβάιιεη  ζηε ζπλαηζζεκαηηθή απηνξξχζκηζε ηνπο (Jean &Stack, 2009˙ 

Moszkowski & Stack, 2007). Δπηπιένλ, ηα ίδηα ηα βξέθε απφ κφλα ηνπο πξνζπαζνχλ 

λα ξπζκίζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, κε ην λα αγγίδνπλ ηνλ εαπηφ ή ηνπο άιινπο, 

καζαίλνληαο έηζη γηα ηα κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζψκαηφο ηνπο θαη ηηο 

ηδηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο (Ferber et al, 2008). χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο 

δηππνθεηκεληθφηεηαο ηνπ Trevarthen, ηα βξέθε φηαλ γελληνχληαη δηαζέηνπλ ήδε 

ζπλείδεζε, θίλεηξα, ζπλαηζζήκαηα θαη είλαη ηθαλά λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηε 

κεηέξα ηνπο. Ο ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη απηφ έγθεηηαη ζηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ 

αλψηεξσλ ςπρνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ απφ ηελ πεξίνδν ηεο εγθπκνζχλεο. Ο ίδηνο 

αλαθέξεη φηη ε πξσηνγελήο δηππνθεηκεληθφηεηα αλαπηχζζεηαη γχξσ ζηνλ 3ν κε 4ν 

κήλα, ν νπνίνο ραξαθηεξίδνληαη απφ ακνηβαία αλαγλψξηζε θαη ζπγρξνληζκέλν 

ζπλαηζζεκαηηθφ κνίξαζκα κεηέξσλ θαη βξεθψλ. ηελ ειηθία ησλ 9-12 κελψλ, ηα 

βξέθε εηζέξρνληαη ζηε θάζε ηεο δεπηεξνγελνχο δηππνθεηκεληθφηεηαο, φπνπ 

κνηξάδνληαη ζπλαηζζήκαηα πνπ αθνξνχλ φρη κφλν ηνλ εαπηφ ηνπο αιιά θαη 

αληηθείκελα ηνπ πεξηβάιινληνο (Trevarthen & Aitken,  2001). 

 Σα παηδηά πνπ ζηεξνχληαη ηε κεηξηθή επαθή, φπσο ηα  πξφσξα βξέθε, ζπρλά 

ππνθέξνπλ απφ καθξνρξφληεο δηαηαξαρέο ησλ νξκνληθψλ θαη λεπξηθψλ ζπζηεκάησλ 

ηνπ εγθεθάινπ πνπ ξπζκίδνπλ ην ζηξεο (Feldman, Gordon, Schneiderman, Weisman 

& Zagoory-Sharon, 2010). Δλδείμεηο απφ έξεπλεο, έρνπλ απνδείμεη φηη ε θχζε ηεο 

πξφσξεο απηηθήο εκπεηξίαο, πηζαλφλ λα επεξεάδεη ην κέγεζνο ηνπ θινηνχ ηνπ 

εγθεθάινπ θαη ηα πξφηππα ησλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ ηνπ 
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εγθεθάινπ ηνπο. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ν εγθέθαινο ηνπ λενγέλλεηνπ αλαπηχζζεηαη 

κέζσ αηζζεηήξηαο θαη θηλεηηθήο δηέγεξζεο  πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ επαθή ηνπ 

ζψκαηνο ηνπ βξέθνπο κε ηε κεηέξα. Λφγσ ηνπ εχζξαπζηνπ ή ππαλάπηπθηνπ 

λεπξηθνχ  ζπζηήκαηνο,  βξέθε κε ρακειφ βάξνο γέλλεζεο, έρνπλ κεησκέλε 

ηθαλφηεηα λα ξπζκίδνπλ ηηο απνθξίζεηο  ηνπο ζε απηηθά εξεζίζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ πξψησλ κελψλ ηεο δσήο ηνπο (Weiss, Wilson, Seed & Paul , 2001).  

 Δπηπιένλ, κεησκέλε θαίλεηαη λα είλαη θαη ε απηηθή επαθή ζηα βξέθε πνπ 

βηψλνπλ  θαηάζιηςε, ε έιιεηςε ηεο νπνίαο δηαηαξάζζεη ηε δπαδηθή αιιειεπίδξαζε, 

πξνθαιψληαο  θνηλσληθά, γλσζηηθά θαη  ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα ζηε κεηέπεηηα 

δσή ησλ βξεθψλ (Herrera, Reissland & Shepherd, 2004, Field, 2010β). 

 Οη απηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ εκθαλίδνπλ βξέθε θαη κεηέξεο θαηά ηε δπαδηθή 

αιιειεπίδξαζε ζηνπο πξψηνπο κήλεο κεηαγελλεηηθά, επεξεάδνπλ ηνλ ηχπν δεζκνχ 

πνπ ζα αλαπηχμνπλ ζηνπο 12 κήλεο (Beebe et al, 2010). Πνιινί είλαη νη εξεπλεηέο 

πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε απμεκέλε κεηξηθή επαθή  ζηνπο πξψηνπο κήλεο δσήο ησλ 

βξεθψλ, εληζρχεη ηελ πηζαλφηεηα δεκηνπξγίαο αζθαινχο δεζκνχ κε ηε κεηέξα 

(Anisfeld, Casper, Nozyce & Cunningham, 1990). πγθεθξηκέλα, ε Ainsworth θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηεο (1978), αλαθάιπςαλ φηη νη κεηέξεο ησλ βξεθψλ κε αζθαιή δεζκφ 

αγθάιηαδαλ, θηινχζαλ θαη θξφληηδαλ ηα βξέθε ηνπο ζε ζρέζε κε εθείλα πνπ είραλ 

αλαπηχμεη αλαζθαιή δεζκφ (Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978). Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ππάξρνπλ επξήκαηα πνπ απνθαιχπηνπλ φηη νη κεηέξεο πνπ απνθεχγνπλ 

λα θνηηάλε ηα βξέθε ηνπο ή δελ ηνπο αξέζεη λα ηα αγγίδνπλ, αλαπηχζζνπλ έλαλ 

αλαζθαιή δεζκφ καδί ηνπο (Weiss,Wilson, Hertenstein & Campos, 2000).  

 Καζψο ηα  βξέθε αλαπηχζζνληαη  θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ κελψλ ηεο 

δσήο ηνπο, νη θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο γίλνληαη φιν θαη πην ζπρλέο, απνηειψληαο 

έλα κέζν επηθνηλσλίαο θαη κάζεζεο. ε παιαηφηεξεο έξεπλεο, νη εξεπλεηέο ζπλήζσο 

εζηίαδαλ ζηα πξφζσπα θαη ζηηο θσλέο ηεο κεηέξαο, σο κέζα επηθνηλσλίαο θαηά ηε 

δηάξθεηα απηψλ δπαδηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο φκσο νη 

έξεπλεο έρνπλ ζηξαθεί πξνο ηελ εμέηαζε ηεο αθήο ζην πιαίζην ελφο δπλακηθνχ 

πνιπηξνπηθνχ ακθίδξνκνπ ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζην θξνληηζηή θαη ζην 

βξέθνο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη άιια κέζα επηθνηλσλίαο (Field, 2004˙ Underdown, 

Barlow & Stewart-Brown, 2010).   
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1. 3. Ιςτορικό  Αναδρομό 
  

 Αξρηθά ν Freud (1905) κέζσ ηεο ζεσξίαο ηνπ γηα ηε ςπρνζεμνπαιηθή 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, αλαθέξεη φηη ην βξέθνο θαηά ηνλ πξψην ρξφλν ηεο δσήο ηνπ 

δηαλχεη ην ζηνκαηηθφ ζηάδην, φπνπ ν ζειαζκφο θαη ε πξνζθφιιεζε κε ηε κεηέξα 

θαηέρνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηε κεηέπεηηα αλάπηπμε ηνπ. Ο Freud ππνζηεξίδεη φηη 

ην βξέθνο αληιεί επραξίζηεζε θαη ραξά κέζσ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κε ηε κεηέξα, 

ην πξφζσπν πνπ θαιχπηεη ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηνπ (Davidson, 1987). Αξγφηεξα, ε 

δηαρξνληθή κειέηε παξαηήξεζεο ηνπ Bridges (1930), απνθάιπςε φηη ην βξέθνο 

μεθηλάεη απφ πνιχ λσξίο λα εμεξεπλάεη, λα ρατδεχεη θαη λα ρακνγειάεη ζε εθείλν ην 

άηνκν πνπ ην θξνληίδεη, δειαδή ηε κεηέξα. Όζν κεγαιψλεη ην βξέθνο θαη πιεζηάδεη 

ηνπο δψδεθα κήλεο, γίλεηαη νινέλα θαη πην πνιχ ζηνξγηθφ, αγθαιηάδνληαο ηε κεηέξα, 

ρηππψληαο ειαθξά ην πξφζσπφ ηεο θαη αθνπκπψληαο ηα ρείιε ηνπ ζην πξφζσπν ηεο. 

Σν 1930 ν Bretherton πξφηεηλε κία δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο ζπκπεξηθνξέο εγγχηεηαο 

πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηα βξέθε πξνο ηηο κεηέξεο ηνπο. πγθεθξηκέλα, αλέθεξε φηη ηα 

βξέθε αλαδεηνχλ ηελ εγγχηεηα είηε γηα λα παίμνπλ θαη είηε γηα λα ληψζνπλ αζθάιεηα 

θαη πξνζηαζία (Bridges, 1932˙ Landau, 1989).  

 Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 60' θαη ηνπ 70', ην ελδηαθέξνπλ ησλ εξεπλεηψλ γηα ηα 

πξφηππα αιιειεπίδξαζεο γνληψλ θαη παηδηψλ εληζρχζεθε. Ζ πεξίνδνο απηή ζεσξείηαη 

πνιχ ζεκαληηθή θαζψο απφ εθεί θαη έπεηηα νη αλαπηπμηαθνί ςπρνιφγνη 

αληηιακβάλνληαη ηα βξέθε κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Αξρίδνπλ λα πηζηεχνπλ φηη ηα 

βξέθε δηαζέηνπλ έλα είδνο ζπλείδεζεο κε ηελ νπνία κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ έλα 

πξφζσπν σο ζχληξνθν ζηελ επηθνηλσλία θαη θαηέρνπλ πξνβιέςηκεο αληηδξάζεηο 

ηφζν ζε ζεηηθά φζν θαη αξλεηηθά εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο (Trevarthen, 1980). 

 Σν 1968 ν Trevarthen θηλεκαηνγξάθεζε κεηέξεο θαη βξέθε θαη κε ηε βνήζεηα 

ελφο θαζξέθηε, αλάιπζε ηα πξφηππα δπαδηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηέξαο-βξέθνπο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θπζηθνχ παηρληδηνχ. Σα επξήκαηα ηνπ απνθάιπςαλ φηη ηα 

βξέθε δηαζέηνπλ επίγλσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη θαιχηεξεο επηθνηλσληαθέο 

δεμηφηεηεο απφ εθείλεο πνπ πίζηεπαλ κέρξη ηφηε (Trevarthen, 1979˙ Trevarthen, 

1980). 

 Σν ελδηαθέξνλ ηνπ Bowlby (1969) γηα ηηο πξψηκεο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ 

ηνπ βξέθνπο θαη ησλ ζεκαληηθψλ άιισλ, ηνλ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο 
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ηνπ "δεζκνχ". Ο Bowlby κέζα απφ ηε ζπγρψλεπζε ςπραλαιπηηθψλ ελλνηψλ κε 

εζνινγηθέο κεζφδνπο θαη ηελ εμειηθηηθή ζεσξία, θαζηέξσζε ην πιαίζην γηα ηε 

λαηνπξαιηζηηθή κειέηε ηεο δπαδηθήο αιιειεπίδξαζεο κεηέξαο-βξέθνπο. χκθσλα κε 

ηε ζεσξία ηνπ "δεζκνχ" ηνπ Bowlby, ηα βξέθε δηαζέηνπλ κία πξσηαξρηθή δηαδηθαζία 

αλαδήηεζεο εγγχηεηαο πξνο κία θηγνχξα δεζκνχ, έλα πξφζσπν αλαθνξάο-θξνληίδαο 

φηαλ αληηιακβάλνληαη θίλδπλν. ην δηάζηεκα κεηαμχ 6-8 κελψλ θαη 18-24 κελψλ ηα 

βξέθε δηαζέηνπλ ηελ εγγελή ηάζε γηα ζχλαςε ζπλαηζζεκαηηθνχ δεζκνχ κε νηθεία 

πξφζσπα. Δλ ζπλερεία, ε Ainsworth παξαηήξεζε κεηέξεο κε ηα βξέθε ηνπο ζε 

λαηνπξαιηζηηθφ πιαίζην, ζε θαηαζηάζεηο ηαΐζκαηνο θαη ζηελήο ζσκαηηθήο επαθήο 

κεηέξσλ θαη βξεθψλ θαη δηαπίζησζε φηη θάζε κεηέξα δηαθέξεη σο πξνο ηνλ ηξφπν 

πνπ αληαπνθξίλεηαη ζην βξέθνο ηεο (Ainsworth & Bell, 1970˙ Anisfeld et al, 1990). 

 Ο Harlow κέζα απφ πεηξακαηηθέο έξεπλεο ηνπ ζε δψα, αλέδεημε ηε ζεκαζία 

ηεο πξψηκεο απηηθήο επαθήο ζηα καηκνπδάθηα. Σα επξήκαηα ηνπ απνθάιπςαλ φηη ηα 

καηκνπδάθηα δελ επηβηψλνπλ αλ δελ έξρνληαη ζε ζσκαηηθή επαθή κε άιια δψα ή 

αλζξψπνπο. Ζ πξνζζήθε κίαο πθαζκάηηλεο θνχθιαο ζην θινπβί ηνπο ζπλέβαιε ζην 

λα θαιχπηνπλ ηηο απηηθέο αλάγθεο ηνπο θαη λα επηβηψλνπλ (Harlow & Harlow, 1966). 

Δλ ζπλερεία, πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηαγελέζηεξεο έξεπλεο ζε αλζξψπνπο ζε 

ζπλζήθεο λνζνθνκείνπ, νη νπνίεο απνθάιπςαλ φηη ε πξψηκε ζσκαηηθή επαθή 

κεηέξαο-βξέθνπο γηα 15-60 ιεπηά κεηά ηε γέλλεζε παξέρεη ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ 

δπαδηθή αιιειεπίδξαζε κεηέξαο-βξέθνπο ησλ επφκελσλ εκεξψλ. Δπίζεο, απηή ε 

πξψηκε ζσκαηηθή επαθή ζπκβάιιεη ζην λα ρξεζηκνπνηήζεη ε κεηέξα ζηνξγηθνχο 

ηχπνπο αθήο φπσο ηα θηιηά, ην ρακφγειν, ηε βιεκκαηηθή επαθή κε ην βξέθνο ελψ ην 

βξέθνο απνθξίλεηαη κε πεξηζζφηεξν ρακφγειν θαη ιηγφηεξν θιάκα (Bystrova et al, 

2009).  

 Πέξαλ ησλ λαηνπξαιηζηηθψλ εξεπλψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ εθείλα ηα 

ρξφληα, κία θαηλνηφκα πεηξακαηηθή δηαδηθαζία γηα ηε κειέηε ησλ πξψηκσλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ αλαθαιχθζεθε απφ ηελ Ainsworth, ε ιεγφκελε ζπλζήθε ηνπ 

μέλνπ (Strange Situation Procedure)(Ainsworth & Bell, 1970).  Ζ Ainsworth θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηεο, παξαηήξεζαλ φηη νη κεηέξεο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη αζθαιή δεζκφ κε 

ηα βξέθε ηνπο, ηα αγγίδνπλ κε ζηνξγηθφ ηξφπν, ραηδέπνληαο, θηιψληαο θαη 

αγθαιηάδνληαο ηα αξθεηά ζπρλά (Weiss, Wilson & Morrison, 2004). Οη Klaus, 

Kennell θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπο (1972), ππνζηήξημαλ φηη ε απηηθή επαθή θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ πξψησλ εκεξψλ κεηά ηε γέλλεζε, θξίζηκεο πεξηφδνπ φπσο ηελ 
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αλαθέξνπλ, θαζίζηαηαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ κεηέπεηηα δεζκνχ 

κεηέξαο-βξέθνπο. Ζ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη Klaus θαη 

Kennel γηα ηε κειέηε ηεο πξψηκεο απηηθήο επαθήο, πεξηειάκβαλε ην δηαρσξηζκφ ησλ 

βξεθψλ ζε δχν νκάδεο, φπνπ ε κία ιάκβαλε πξψηκε ζσκαηηθή επαθή κε ηηο κεηέξεο 

αξθεηά ζπρλά θαη ε άιιε κεηά απφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ 

(Hertenstein, Verkamp, Kerestes & Holmes, 2006). 

 Ο Trevarthen (1980) εηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο "πξσηνγελνχο 

δηππνθεηκεληθφηεηαο", ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηνπο πξψηνπο κήλεο κεηαγελλεηηθά, 

επηθξαηεί ε ακνηβαία αλαγλψξηζε θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ κνίξαζκα κεηαμχ βξεθψλ 

θαη θξνληηζηψλ θαηά ηε δπαδηθή αιιειεπίδξαζε ηνπο. Οη ζπλαιιαγέο ζε απηή ηε 

θάζε είλαη άκεζεο θαη νη πξψηεο ζπλνκηιίεο ζηεξίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηε 

δηαηζζεηηθή κεηξηθή νκηιία. ηνπο 9-12 κήλεο, ε δπαδηθή αιιειεπίδξαζε γίλεηαη πην 

πεξίπινθε θαη πξνθχπηεη ε ιεγφκελε "δεπηεξνγελήο δηππνθεηκεληθφηεηα". ε απηή ηε 

πεξίνδν, ε επηθνηλσλία ησλ βξεθψλ δηεπξχλεηαη πέξαλ ηεο δπαδηθήο ζρέζεο κε ηε 

κεηέξα θαη ζε αληηθείκελα ηνπ πεξηβάιινληνο (Trevarthen, 1980˙ Trevarten & 

Aitken, 2001).   

 

 

 

1.4. Η απτικό επαφό μϋςα από νατουραλιςτικϋσ ϋρευνεσ 
 

 ε λαηνπξαιηζηηθφ πεξηβάιινλ, ε δηαδηθαζία ηνπ ειεχζεξνπ παηρληδηνχ 

παξέρεη κία ηππνπνηεκέλε θαηάζηαζε ζηελ νπνία παξαηεξείηαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ 

παηδηψλ ζε έλα θπζηθφ πεξηβάιινλ φπσο ζην ζπίηη, ρσξίο παξεκβνιή απφ 

πεηξακαηηθφ ρεηξηζκφ (Goldberg & Lewis, 1969). Οη παξαθάησ έξεπλεο εμεηάδνπλ ηε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ ηχπσλ θαη ηεο δηάξθεηαο ηεο απηηθήο επαθήο κε βάζε  ην πιαίζην 

(Jean et al, 2009) θαη ηελ ειηθία, ππνζηεξίδνληαο ηελ ‘αλαπηπμηαθή’ θχζε ηεο 

αιιειεπίδξαζεο κεηέξαο-βξέθνπο (Ferber et al, 2008). Ζ κεζνδνινγία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο παξαθάησ έξεπλεο πεξηιακβάλεη ηε βηληενζθφπεζε θαη ηελ  
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θσδηθνπνίεζε ησλ απηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαηά ε δηάξθεηα ειεχζεξνπ παηρληδηνχ ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνχ.  

 Ζ δηαρξνληθή έξεπλα ησλ Ferber θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2008), αλαθάιπςε 

φηη νη ηξεηο ηχπνη απηηθήο επαθήο, ζπγθεθξηκέλα ν ζηνξγηθφο, ν δηεγεξηηθφο θαη ν 

ιεηηνπξγηθφο, κεηψλνληαη ζηαδηαθά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ πξψηνπ έηνπο δσήο ησλ 

βξεθψλ. Ζ κείσζε απηή απνδφζεθε ζην γεγνλφο φηη εθείλε ηελ πεξίνδν 

αλαπηχζζεηαη ε θηλεηηθφηεηα θαη ε δηαδηθαζία ηεο εμεξεχλεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

απφ ηα βξέθε, ηα νπνία αξρίδνπλ ζηγά-ζηγά λα απηνλνκνχληαη. Δλ αληηζέζεη, ζην 

πξψην εμάκελν δηαπηζηψζεθε κία  κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ηνπ ζηνξγηθνχ αγγίγκαηνο, 

ηελ νπνία απέδσζαλ νη ζπγθεθξηκέλνη εξεπλεηέο ζηελ πξνζπάζεηα ησλ κεηέξσλ λα 

ζηεξίμνπλ ηα βξέθε ηνπο ζηελ απηνξξχζκηζε ηνπο.  Δμίζνπ κεγάιε απνδείρζεθε θαη 

ε ζπρλφηεηα ηνπ δηεγεξηηθνχ ηχπνπ αγγίγκαηνο  ζε απηνχο ηνπο πξψηνπο 6 κήλεο, 

θαζψο φπσο αλέθεξαλ νη εξεπλεηέο ηα βξέθε είλαη πην παζεηηθά ζε απηήλ ηελ ειηθία 

θαη νη κεηέξεο ζεσξνχλ απαξαίηεην λα ηα δηεγείξνπλ θαη λα επηθνηλσλνχλ καδί ηνπο 

ελεξγά.  

 Δπηπιένλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν ηχπνο ηνπ ζηνξγηθνχ αγγίγκαηνο 

ζπζρεηίζηεθε αξλεηηθά κε ηελ ακνηβαηφηεηα αλάκεζα ζηηο κεηέξεο θαη ηα βξέθε. Ζ 

εκθάληζε ηνπ ζηνξγηθνχ αγγίγκαηνο ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο πξψηνπο έμη κήλεο, 

ζεσξήζεθε πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο ακνηβαηφηεηαο ηνπο 

επφκελνπο έμη κήλεο. Σέινο, έλα αθφκε ζεκαληηθφ εχξεκα ήηαλ φηη νη κεηέξεο πνπ 

έηεηλαλ λα αθνπκπνχλ ηα παηδηά ηνπο πην πνιιέο θνξέο θαηά ηε δπαδηθή 

αιιειεπίδξαζε , ρξεζηκνπνίεζαλ πην ζπρλά φινπο ηνπο ηχπνπο απηηθήο επαθήο ζε 

ζρέζε κε απηέο πνπ ηα αθνπκπνχζαλ ιηγφηεξν (Ferber et al, 2008). 

   ε κία άιιε πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ηεο αλαπηπμηαθήο πνξείαο  ηεο 

κεηξηθήο  επαθήο ηνπο πξψηνπο έμη κήλεο κεηαγελλεηηθά, νη εξεπλεηέο Jean, Stack & 

Fogel (2009) δηαπίζησζαλ φηη νη κεηέξεο πξνζαξκφδνπλ ηελ απηηθή επαθή ηνπο ζηηο 

αλαπηπμηαθέο ηθαλφηεηεο ησλ βξεθψλ ηνπο. Οη ζπγθεθξηκέλνη εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ 

φηη νη κεηέξεο άγγημαλ κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ηα  1 κελφο βξέθε ηνπο ζε ζρέζε κε 

ηα 3κελψλ ή ηα 5,5 κελψλ βξέθε ηνπο. Δπηπιένλ, νη κεηέξεο ρξεζηκνπνίεζαλ ην 

ζηνξγηθφ ηχπν αθήο κε ζηφρν λα θξνληίζνπλ ηα 1 κελφο βξέθε ηνπο, επεξεαζκέλεο 

απφ ην κηθξφ κέγεζνο θαη ηελ επαισηφηεηα πνπ εκθάληδαλ ηα βξέθε ηνπο. Δλ 

αληηζέζεη, νη κεηέξεο ρξεζηκνπνίεζαλ ην παζεηηθφ ηχπν θαη ην γαξγάιηζκα φηαλ ηα 
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βξέθε ηνπο ήηαλ ηξηψλ κελψλ. Ζ ρξήζε δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ απηηθήο επαθήο ησλ 

κεηέξσλ κεηαβάιιεηαη κε βάζε ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ βξεθψλ. Οη εξεπλεηέο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε κεηάβαζε απφ ην ζηνξγηθφ ηχπν αθήο ζηνλ παζεηηθφ θαζψο ηα 

βξέθε πιεζηάδνπλ ηνπο 6 κήλεο, ππνδεηθλχεη φηη ε δπαδηθή αιιειεπίδξαζε κεηέξσλ-

βξεθψλ αξρίδεη πιένλ λα βαζίδεηαη ζε πνιπηξνπηθέο κνξθέο επηθνηλσλίαο πνπ  

ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ηελ νκηιία, ηηο εθθξάζεηο πξνζψπνπ θαη ηε βιεκκαηηθή 

επαθή. 

 Σν δεχηεξν ζεκαληηθφ εχξεκα ησλ παξαπάλσ εξεπλεηψλ αθνξά ηε ζρέζε ηνπ 

πιαηζίνπ θαη ηεο απηηθήο επαθήο. Απνδείρζεθε φηη νη απηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ 

κεηέξσλ δηαθνξνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειεχζεξνπ παηρληδηνχ ζηα δχν 

δηαθνξεηηθά πιαίζηα φπνπ εμεηάζηεθαλ, δειαδή  ζηα πφδηα ησλ κεηέξσλ ή ζην ραιί. 

Οη ζπγθεθξηκέλνη εξεπλεηέο παξαηήξεζαλ φηη νη κεηέξεο πνπ είραλ ηα βξέθε ζηελ 

πνδηά ηνπο, ηα άγγηδαλ πην πνιχ. Δλ αληηζέζεη, φηαλ θάζνληαλ ζην ραιί ν έλαο 

απέλαληη απφ ηνλ άιιν, νη κεηέξεο δηέγεηξαλ ηελ πξνζνρή ησλ βξεθψλ κέζσ ησλ 

παηρληδηψλ θαη δελ ηα άγγηδαλ φζν πξνεγνπκέλσο (Jean et al, 2009).  

 

 

 

1. 5. Η απτικό επαφό μϋςα από πειραματικϋσ ϋρευνεσ 
 

  

1.5.1. Με βϊςη το παρϊδειγμα του ανϋκφραςτου προςώπου (Still 

Face Paradimg) 
 

  Αξθεηνί εξεπλεηέο εμέηαζαλ ην ξφιν ηεο απηηθήο επαθήο ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε ησλ βξεθψλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηε  δηαδηθαζία ηνπ 

αλέθθξαζηνπ  πξνζψπνπ (Still Face Paradigm - SFP) (Moszkowski & Stack, 2007˙ 

Moszkowski,  Stack & Chiarella, 2009). Σν παξάδεηγκα ηνπ αλέθθξαζηνπ πξνζψπνπ  

πξφθεηηαη γηα κία δηαδηθαζία πνπ απνηειείηαη απφ ηξεηο πεξηφδνπο. Αλάκεζα ζηελ 

πξψηε θαη ζηελ ηξίηε πεξίνδν φπνπ κεηέξεο θαη βξέθε αιιειεπηδξνχλ κε 
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θπζηνινγηθφ ηξφπν, κεζνιαβεί ε δεχηεξε πεξίνδνο ή αιιηψο ην επεηζφδην SF. ε 

απηφ ην επεηζφδην νη κεηέξεο δελ είλαη ζπλαηζζεκαηηθά δηαζέζηκεο γηα ηα βξέθε ηνπο 

θαη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αληηδξάζεηο ησλ βξεθψλ ηνπο. Ζ πεξίνδνο απηή 

ζεσξείηαη ζηξεζνγφλα γηα ηα  βξέθε, ηα νπνία εκθαλίδνπλ απμεκέλε απνζηξνθή ηνπ 

βιέκκαηνο, ιηγφηεξν ρακφγειν θαη  αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο (Mesman, IJzendoorn & 

Bakermans-Kranenburg, 2009). Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη έξεπλεο ησλ Jean et 

Stack (2009), νη νπνίνη δηεξεχλεζαλ ηελ απηηθή επαθή φρη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ηξηψλ πεξηφδσλ αιιά θαη θαηά ησλ 40ιεπησλ εζσηεξηθψλ  πεξηφδσλ πνπ 

κεζνιαβνχζαλ αλάκεζα ζε απηέο (Jean & Stack, 2009). 

 Σα επξήκαηα ησλ Moszkowski & Stack (2007), απνθάιπςαλ φηη ηα βξέθε 

ρξεζηκνπνηνχλ δχν ηχπνπο απηνξξχζκηζεο κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα, ηνλ απην-

θαηεπλαζηηθφ θαη ηνλ αληηδξαζηηθφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ επεηζνδίνπ SF. Ο απην-

θαηεπλαζηηθφο πεξηειάκβαλε ην δάρηπιν ζην ζηφκα θαη ν αληηδξαζηηθφο αθνξνχζε 

ζπκπεξηθνξέο φπσο ηξάβεγκα, ζπξψμηκν θαη άξπαγκα. Δλ αληηζέζεη, ζηηο άιιεο δχν 

πεξηφδνπο ηα βξέθε ρξεζηκνπνίεζαλ  πεξηζζφηεξν ηνλ παζεηηθφ ηχπν. Οη  

ζπγθεθξηκέλνη  εξεπλεηέο εξκήλεπζαλ ηε ρξήζε ησλ δχν ηχπσλ απηνξξχζκηζεο ζην 

επεηζφδην SF, σο κία πξνζπάζεηα ησλ βξεθψλ λα ξπζκίζνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο 

θαηάζηαζε, θαζψο ε κε δηαζεζηκφηεηα ηεο κεηέξαο ηνπο πξνθαινχζε έληνλν άγρνο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ρξήζε ηνπ παζεηηθνχ ηχπνπ αθήο ζηηο άιιεο δχν πεξηφδνπο 

απνδφζεθε ζην γεγνλφο φηη νη κεηέξεο ήζειαλ λα δηεγείξνπλ θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ 

ελεξγά κε ηα βξέθε ηνπο. Μία αθφκα έλδεημε ηεο πξνζπάζεηαο απηνξξχζκηζεο ησλ 

βξεθψλ ζην επεηζφδην SF, απνηεινχλ ηα ζεκεία πνπ άγγημαλ ηα βξέθε. 

πγθεθξηκέλα, ζην επεηζφδην SF, ηα βξέθε άγγημαλ ζε κεγάιν βαζκφ  ην πξφζσπν, 

ηνπο ψκνπο, ηα ξνχρα ηνπο  θαη ην θαξεθιάθη ηνπο. Απηέο νη ελέξγεηαο εμεξεχλεζεο 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ εαπηνχ ηνπο ζεσξήζεθαλ σο κέζν ξχζκηζεο ηνπ εαπηνχ 

ηνπο. Δλ αληηζέζεη, ηα βξέθε άγγηδαλ ην ζψκα ησλ κεηέξσλ ηνπο πεξηζζφηεξν θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ άιισλ πεξηφδσλ, ην νπνίν ζεσξήζεθε σο πξνζπάζεηα λα  

κεηαδψζνπλ ην κήλπκα ζηηο κεηέξεο  λα παίμνπλ καδί (Moszkowski & Stack, 2007). 

 πλεπή κε ηα παξαπάλσ επξήκαηα είλαη θαη εθείλα ησλ  Moszkowski,  Stack 

& Chiarella (2009). Οη ζπγθεθξηκέλνη εξεπλεηέο δηαθνξνπνηήζεθαλ απφ ηνπο 

πξνεγνχκελνπο ζην γεγνλφο φηη έδσζαλ πεξηζζφηεξε έκθαζε θαη ζε άιιεο 

ζπκπεξηθνξέο επηθνηλσλίαο ζπλδπαζηηθά κε ηελ αθή, κε ζηφρν λα απνζαθεληζηνχλ 

θαη λα εληζρπζνχλ ηα κελχκαηα πνπ κεηαθέξνληαη κέζσ ηεο αθήο. Δθείλν πνπ 
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δηαπηζηψζεθε απφ ηελ έξεπλα ηνπο ήηαλ φηη θαηά ην επεηζφδην SF, ηα βξέθε 

απέθεπγαλ ηε βιεκκαηηθή επαθή κε ηηο κεηέξεο ηνπο θαη δηαηεξνχζαλ  νπδέηεξεο 

εθθξάζεηο πξνζψπνπ, κε ζηφρν λα απηνξξπζκηζηνχλ. Δπηπιένλ, ηα βξέθε εθδήισλαλ 

αξθεηέο αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο φπσο θιάκα, αλεζπρία, έληνλε θηλεηηθφηεηα θαη 

ιηγφηεξν ρακφγειν ζε απηφ ην επεηζφδην. Αληηζέησο, ζηηο πεξηφδνπο θπζηνινγηθήο 

αιιειεπίδξαζεο ηα βξέθε θνίηαδαλ κε άκεζν βιέκκα ηηο κεηέξεο ηνπο θαη 

ρακνγεινχζαλ πεξηζζφηεξν (Moszkowski et al, 2009). 

 Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα επξήκαηα ησλ Jean & Stack (2009), νη νπνίνη 

ζπκθσλνχλ κε ηνπο πξνεγνχκελνπο εξεπλεηέο, δίλνληαο παξάιιεια φκσο κία δηθή 

ηνπο εξκελεία κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ εζσηεξηθψλ πεξηφδσλ πνπ κεζνιαβνχλ 

αλάκεζα ζηηο πεξηφδνπο ηνπ SFP. Μέζα απφ ηελ έξεπλα ηνπο, δηαπηζηψζεθε φηη ζηελ 

πξψηε πεξίνδν δπαδηθήο αιιειεπίδξαζεο, νη κεηέξεο πξνζπαζνχζαλ λα εκπιαθνχλ 

θνηλσληθά κε ηα βξέθε ηνπο επηθαινχκελεο ην φλνκά ηνπο, ρατδεχνληαο θαη 

ηζηκπψληαο ηα. Δπηπιένλ, παξαηεξήζεθε κία κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ηνπ κεηξηθνχ 

ζηνξγηθνχ ηχπνπ αθήο  θαηά ηε κεηάβαζε απφ ην αγρσηηθφ επεηζφδην ζηελ 

επαλέλσζε αιιά θαη θαηά ηελ ίδηα ηελ επαλέλσζε. Οη ζπγθεθξηκέλνη εξεπλεηέο 

δηαπίζησζαλ φηη απηή απμεκέλε ζπρλφηεηα ηνπ ζηνξγηθνχ ηχπνπ ζπζρεηίζηεθε κε ηα 

επίπεδα άγνπο πνπ παξνπζίαζαλ ηα βξέθε, ππνγξακκίδνληαο ηνλ θαηαπξαπληηθφ θαη 

ξπζκηζηηθφ ξφιν ηεο αθήο. Απηφ ζεκαίλεη φηη φζν νη κεηέξεο έβιεπαλ ηα βξέθε ηνπο 

λα αγρψλνληαη θαη λα θιαίλε, ηφζν πεξηζζφηεξν ζηνξγηθέο ήηαλ απέλαληη ηνπο. 

Δληέιεη κε ηελ παξνχζα έξεπλα, νη εξεπλεηέο θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ δηεξεχλεζε 

ησλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ζηηο εζσηεξηθέο κεηαβαηηθέο πεξηφδνπο  εθηφο απφ ηηο ηξεηο  

πεξηφδνπο ηεο ηππηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ SFP (Jean & Stack, 2009).  

1.5.2. Με βϊςη  τισ παραλλαγϋσ του SFP 
 

 Δμίζνπ πνιιέο θαη ελδηαθέξνπζεο είλαη νη  έξεπλεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ   

ηξνπνπνηεκέλεο εθδνρέο ηεο ηππηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ SFP. Κάπνηνη ελζσκάησζαλ ηε 

κεηξηθή αθή ζην επεηζφδην ηνπ αλέθθξαζηνπ πξνζψπνπ (SF + Σ) δηεξεπλψληαο ηηο 

αληηδξάζεηο ησλ βξεθψλ πνπ πξνέθππηαλ ζε απηφ, ζε ζχγθξηζε κε εθείλεο ηεο 

ηππηθήο δηαδηθαζίαο SFP (Feldman, Singer & Zagoory, 2010), άιινη ρξεζηκνπνίεζαλ 

κία  πεξίνδν αιιειεπίδξαζεο κε αιιεπάιιεια επεηζφδηα SF+T (Jean et al, 2014˙ 

Stack & LePage, 1996). Δπηπιένλ, ζε θάπνηεο έξεπλεο ππήξμαλ ελαιιαγέο ηνπ 

επεηζνδίνπ SF θαη ηνπ επεηζνδίνπ SF+T (Stack & Muir, 1990) ή ελαιιαγέο ηνπ 
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επεηζνδίνπ SF κε ηε  ζπλζήθε ηνπ απνρσξηζκνχ (Field, Vega-Lahr, Scafidi & 

Goldstein, 1986). Οη ηξνπνπνηεκέλεο πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο παξέρνπλ αξθεηά 

ζηνηρεία γηα ην ξφιν ηεο αθήο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ βξεθψλ. Πξέπεη 

φκσο λα απνζαθεληζηεί φηη νη ζεσξεηηθέο εξκελείεο πνπ πξνζδίδνπλ νη παξαπάλσ 

εξεπλεηέο εκθαλίδνπλ αξθεηέο νκνηφηεηεο φπσο θαη δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηνπο 

πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο δηαδηθαζίαο (Mesman et al, 2009). 

 Σα επξήκαηα ηνπ Feldman θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2010), απνθάιπςαλ φηη ε 

πξνζζήθε ηεο απηηθήο επαθήο ζην επεηζφδην SF (SF+T), βειηίσζε ηηο αγρσηηθέο 

αληηδξάζεηο πνπ ζα πξνθαινχζε ε ηππηθή δηαδηθαζία SFP. πγθεθξηκέλα, 

παξαηεξήζεθε φηη ζην επεηζφδην SF+T κεηψζεθε ην άγρνο θαη νη πξνζπάζεηεο 

απηνξξχζκηζεο ησλ βξεθψλ φπσο ην θιάκα θαη ε αξλεηηθή δηέγεξζε. Παξάιιεια, 

απηά ηα επξήκαηα εληζρχζεθαλ απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ θπζηνινγηθψλ κεηξήζεσλ 

ηεο θνξηηδφιεο θαη ηνπ παξαζπκπαζεηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ βξεθψλ, πνπ έγηλαλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Γηαπηζηψζεθε ινηπφλ φηη ηα βξέθε πνπ παξνπζίαζαλ 

ιηγφηεξεο πξνζπάζεηεο απηνξξχζκηζεο, εκθάληζαλ κεησκέλα επίπεδα θνξηηδφιεο θαη 

θαηαζηνιή ηνπ παξαζπκπαζεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη ίδηνη εξεπλεηέο απέδσζαλ απηφ 

ην εχξεκα ζην γεγνλφο φηη ηα βξέθε βίσζαλ ιηγφηεξν άγρνο εμαηηίαο ηεο πξνζζήθεο 

ηεο αθήο ζην επεηζφδην SF, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην επεηζφδην SF πξνθαιεί ηα 

αληίζεηα απνηειέζκαηα. Αξθεηά ελδηαθέξνληα είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχγθξηζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ βξεθψλ ζηα επεηζφδηα SF θαη 

SF+T. Δλ αληηζέζεη κε ηα παξαπάλσ, ηα βξέθε ζην επεηζφδην SF, εκθάληζαλ 

πςειφηεξα επίπεδα θνξηηδφιεο θαη εληνλφηεξε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ 

παξαζπκπαζεηηθνχ ζπζηήκαηνο, ελδείμεηο πνπ θαλεξψλνπλ φηη βίσλαλ ζηξεο ζε 

κεγάιν βαζκφ. Δπηπιένλ, νη αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ θαηέδεημαλ ηα βξέθε ζην 

επεηζφδην SF ήηαλ παξφκνηεο κε εθείλεο ησλ βξεθψλ ηεο πξνεγνχκελεο έξεπλαο ησλ 

Moszkowski, Stack& Chiarella (2009). Δπίζεο, πξνθχπηεη φηη ηα βξέθε ζην επεηζφδην 

SF, εκθάληζαλ ζπκπεξηθνξέο απηνξξχζκηζεο φπσο βιέκκα απνθπγήο πξνο ηηο 

κεηέξεο ηνπο θαη πηνζέηεζαλ ζπκπεξηθνξέο γθξίληαο θαη εθλεπξηζκνχ αιιά θαη 

έληνλε θηλεηηθφηεηα. (Feldman et al, 2010 ). 

 πλεπή είλαη θαη ηα επξήκαηα ησλ Stack & Muir (1990) σο πξνο ηε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ αληηδξάζεσλ ησλ βξεθψλ ζηα επεηζφδηα ηνπ SF θαη ηνπ SF+T. 

χκθσλα κε ηνπο ίδηνπο εξεπλεηέο, ηα βξέθε ρακνγεινχλ  θαη θνηηάδνπλ ιηγφηεξν ηηο 

κεηέξεο ηνπο , θάλνληαο πεξηζζφηεξεο  γθξηκάηζεο ζην επεηζφδην SF ζε ζρέζε κε ην 
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επεηζφδην SF +T. Δπίζεο, νη Stack & Muir έπεηηα απφ παξαηήξεζε ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ βιέκκαηνο θαη ηεο  πξνζνρήο ησλ βξεθψλ, ζπκπέξαλαλ φηη ηα 

βξέθε  θνίηαμαλ πεξηζζφηεξν ηα ρέξηα ησλ κεηέξσλ ηνπο  ζην επεηζφδην SF+T, 

εμαηηίαο ηεο ελεξγήο ρξήζεο ησλ ρεξηψλ απφ ηηο κεηέξεο. Αληηζέησο, ζην επεηζφδην 

SF, ηα βξέθε θνίηαμαλ πεξηζζφηεξν ην πξφζσπν ησλ κεηέξσλ ηνπο θαη θαζφινπ ηα 

ρέξηα, γεγνλφο πνπ απνδφζεθε ζηελ έιιεηςε ηεο κεηξηθήο απηηθήο επαθήο ζε απηφ ην 

επεηζφδην. Οη ζπγθεθξηκέλνη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη αξλεηηθέο 

επηδξάζεηο ηεο ηππηθήο δηαδηθαζίαο SF πηζαλφηαηα λα εμαιείθνληαη ζηαδηαθά αλ 

επηηξέπεηαη ζε ζην επεηζφδην SF νη κεηέξεο λα αθνπκπήζνπλ ηα βξέθε ηνπο (Stack & 

Muir, 1990). 

 Οη Jean, Stack & Arnold (2014) ζπκθσλνχλ κε  ηα παξαπάλσ επξήκαηα θαη 

επηβεβαηψλνπλ κέζα απφ εκπεηξηθά δεδνκέλα φηη ε απηηθή επαθή θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ επεηζνδίνπ SF+T εμππεξεηεί ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο. χκθσλα κε ηα 

επξήκαηα ηνπο, ηα βξέθε ελεπιάθεζαλ ζε ακθίδξνκεο ζπλαιιαγέο κε ηηο κεηέξεο 

ηνπο θαη ρακνγεινχζαλ αξθεηά ζπρλά ζηελ πεξίνδν θπζηνινγηθήο αιιειεπίδξαζεο. 

Δλ αληηζέζεη, ζηα επεηζφδηα SF+T, ηα βξέθε ρακνγεινχζαλ ιηγφηεξν θαη έθιαηγαλ 

πεξηζζφηεξν. ε απηά ηα αγρψδε επεηζφδηα SF+T, ηα βξέθε πξνζπάζεζαλ λα 

ξπζκίζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο κέζα απφ ηελ εμεξεχλεζε ηνπ θνληηλνχ ηνπο 

πεξηβάιινληνο. Απηφο ν ηξφπνο απηνξξχζκηζεο ζεσξείηαη φηη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα 

βξέθε φηαλ βηψλνπλ άγρνο αιιά φρη ζε ηφζν έληνλν βαζκφ. Δλ αληηζέζεη, ηα βξέθε 

δελ εκθάληζαλ βιέκκα απνθπγήο θαη δελ άγγημαλ ηνλ  εαπηφ ηνπο, γεγνλφο πνπ 

ππνδειψλεη φηη δε βίσλαλ θαηαζηάζεηο πςεινχ άγρνπο. Δληέιεη, νη ζπγθεθξηκέλνη 

εξεπλεηέο ζπκπέξαλαλ φηη ηα βξέθε δε βηψλνπλ θαη ηφζν άγρνο φηαλ πξνζηίζεηαη ε 

απηηθή επαθή ζηα αγρψδε επεηζφδηα SF. Ζ ζπρλφηεηα ηνπ κεηξηθνχ ζηνξγηθνχ 

αγγίγκαηνο ζε απηά ηα επεηζφδηα απνδπλακψλεη ηηο έληνλεο αληηδξάζεηο ησλ βξεθψλ 

θαη ζπλεηζθέξεη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή απηνξξχζκηζε ησλ βξεθψλ (Jean et al, 2014). 

 Ζ έξεπλα ησλ Stack & LePage (1996), παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

θαζψο ζηα επεηζφδηα SF+T νη κεηέξεο θαηάθεξαλ κέζσ ηεο αθήο λα απνζπάζνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο αληηδξάζεηο απφ ηα βξέθε ηνπο, θάηη ην νπνίν ηνπο δεηήζεθε ζηα 

πιαίζηα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ηα βξέθε είλαη 

επαίζζεηα ζηηο αιιαγέο ηεο κεηξηθήο ζπκπεξηθνξάο. πγθεθξηκέλα, θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ επεηζνδίσλ SF+T, νη κεηέξεο θαηάθεξαλ λα απνζπάζνπλ πεξηζζφηεξα ρακφγεια 

απφ ηα βξέθε ηνπο θάλνληαο ηα λα γειάζνπλ. Δπηπιένλ, παξαηεξήζεθε φηη ζε απηά 
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ηα επεηζφδηα SF+T νη κεηέξεο άγγημαλ ηα παξαθάησ ζεκεία ζψκαηνο ησλ βξεθψλ κε 

ηελ εμήο ζπρλφηεηα: ηα πφδηα ησλ βξεθψλ θαηά 44,4%, ηα ρέξηα ζε πνζνζηφ 22,2 % , 

ην θεθάιη θαη ηνπο ψκνπο 19,4 θαη ηνλ θνξκφ ηνπ ζψκαηνο 13,9%. Οη εξεπλεηέο 

δηαπίζησζαλ επίζεο φηη ππήξμε κία ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνλ ηχπν θαη 

ζηελ έληαζε ηεο απηηθήο επαθήο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην ήπηαο έληαζεο άγγηγκα 

αθνξνχζε ην ράηδεκα ηνπ θεθαιηνχ θαη ζπλέβε θαηά 55,7%, ελψ ην πην έληνλν 

άγγηγκα φπσο ην ηξίςηκν, ην ζπξψμηκν ησλ ρεξηψλ ή πνδηψλ ζπλέβε θαηά 22,7%. Δλ 

θαηαθιείδη, ν ηχπνο αθήο πνπ επέιεμαλ νη κεηέξεο ήηαλ ζηαζεξφο θαη ζρεηίζηεθε κε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ ζψκαηνο ησλ βξεθψλ (Stack & Le Page, 1996).  

 Ζ Field θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο (1986), κειέηεζαλ ηηο επηδξάζεηο ηεο κε 

θπζηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο δηαζεζηκφηεηαο ησλ κεηέξσλ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

βξεθψλ θαηά ηε δπαδηθή αιιειεπίδξαζε. Σα επξήκαηα απνθάιπςαλ φηη ζηα δχν 

ζηξεζνγφλα επεηζφδηα, ην SF θαη ηε ζπλζήθε απνρσξηζκνχ, ηα βξέθε ρακνγέιαζαλ 

ιηγφηεξν, απέθεπγαλ ηε βιεκκαηηθή επαθή κε ηηο κεηέξεο ηνπο θαη αχμεζαλ ην θιάκα 

θαη ηελ θηλεηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ην επεηζφδην SF 

πξνθάιεζε πεξηζζφηεξν άγρνο ζηα βξέθε ζε ζρέζε κε ηε ζπλζήθε απνρσξηζκνχ,   

θαζψο πξνθάιεζε πεξηζζφηεξεο αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζηα βξέθε. Άιιν έλα 

ζηνηρείν πνπ απνδεηθλχεη ην παξαπάλσ, απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη κεηέξεο άγγημαλ 

πεξηζζφηεξν ηα βξέθε ηνπο θαη εθείλα ρακνγέιαζαλ πεξηζζφηεξν ζηηο επαλελψζεηο 

πνπ αθνινχζεζαλ κεηά ηνλ απνρσξηζκφ θαη φρη ζηηο επαλελψζεηο κεηά ην SF. Παξ' 

φια απηά, ην γεληθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη ηα βξέθε εθιχνπλ 

αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο φπσο θιάκαηνο θαη έληνλεο αλεζπρίαο θαη αληίδξαζεο ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ε κεηέξα ηνπο είλαη θπζηθά ή ζπλαηζζεκαηηθά κε δηαζέζηκε (Field 

et al, 1986). 

 

1.5.2. Με βϊςη τη ςυνθόκη του ξϋνου (Ainsworth Strange Situation) 
 

 Ζ ζπλζήθε ηνπ μέλνπ (Strange Situation) ηεο Ainsworth , πξφθεηηαη γηα κία 

δηαδηθαζία κε ηελ νπνία δηεξεπλάηαη ν δεζκφο ησλ παηδηψλ κε ηηο κεηέξεο ηνπο 

ζηεξηδφκελνη ζηηο αληηδξάζεηο ησλ βξεθψλ πξνο έλα μέλν πξφζσπν, φηαλ ε κεηέξα 

είλαη παξνχζα θαη φηαλ επηζηξέθεη. Με βάζε ηηο αληηδξάζεηο ησλ βξεθψλ θαηά ηελ 

επαλέλσζε κε ηε κεηέξα, ππνζηεξίρηεθε φηη ππάξρνπλ 4 είδε δεζκνχ: ν αζθαιήο 
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δεζκφο, ν αλαζθαιήο ηχπνπ απνθπγήο, ν αλαζθαιήο ηχπνπ ακθηζπκίαο θαη ν 

απνδηνξγαλσκέλνο ηχπνο δεζκνχ. ηνλ αζθαιή ηχπν δεζκνχ, φηαλ ε κεηέξα 

απνκαθξχλεηαη, εθείλα αλαζηαηψλνληαη θαη φηαλ εθείλε επηζηξέθεη, απηά επηδηψθνπλ 

ηελ αγθαιηά ηεο. ηνλ αλαζθαιή ηχπνπ απνθπγήο, ηα βξέθε δείρλνπλ κηθξή ηάζε 

εμεξεχλεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ην γνλέα. ηνλ 

αλαζθαιή ηχπνο ακθηζπκίαο, ε απνκάθξπλζε ηνπ γνλέα πξνθαιεί έληνλν άγρνο θαη ε 

επαλεκθάληζε ζπκφ θαη απνθπγή. Καηά ηνλ απνδηνγαλσκέλν ηχπν , ηα βξέθε 

βηψλνπλ έληνλε αλαζθάιεηα θαη αληηδξνχλ κε αληηθαηηθφ ηξφπν, είηε πιεζηάδνληαο 

ηε κεηέξα είηε απνθεχγνληαο ηελ (Ainsworth & Bell, 1970˙ Main & Solomon, 1990). 

ηηο παξαθάησ έξεπλεο, νη εξεπλεηέο έρνπλ βηληενζθνπήζεη ηελ ειεχζεξε 

αιιειεπίδξαζε κεηέξσλ θαη βξεθψλ ηνπο πξψηνπο κήλεο κεηαγελλεηηθά θαη έρνπλ 

εθαξκφζεη ηε ζπλζήθε ηνπ μέλνπ ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ έηνπο ησλ βξεθψλ. Οη 

ζπγθεθξηκέλνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε αμηνιφγεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ 

εκθαλίδνπλ νη κεηέξεο θαη ηα βξέθε θαηά ηε δπαδηθή ηνπο αιιειεπίδξαζε ηνπο 

πξψηνπο κήλεο, πξνζθέξνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα  ην κεηέπεηηα δεζκφ πνπ ζα 

αλαπηχμνπλ (Anisfeld et al, 1990˙ Isabella, 1993˙ Main & Stadtman, 1981˙ Carlson, 

Cicchetti, Barnett & Braunwald, 1989). 

 Σα επξήκαηα ηεο δηαρξνληθήο έξεπλαο ησλ Anisfeld et al (1990), απνθάιπςαλ 

ε απμεκέλε ζσκαηηθή επαθή κεηέξσλ θαη βξεθψλ ηνπο πξψηνπο κήλεο 

κεηαγελλεηηθά, ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε ελφο αζθαινχο δεζκνχ ζην ηέινο ηνπ 

πξψηνπ έηνπο. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπο, νη κεηέξεο πνπ θξαηνχζαλ θνληά ζην 

ζηήζνο ηνπο κέζσ ηνπ κάξζηπνπ ηα βξέθε ηνπο, αληαπνθξίζεθαλ πεξηζζφηεξν ζηα 

ζεκάδηα ησλ βξεθψλ ηνπο θαη αλέπηπμαλ έλαλ αζθαιή δεζκφ καδί ηνπο αξγφηεξα 

ζηνπο 13 κήλεο (Anisfeld et al, 1990). 

  πλεπή κε ηα παξαπάλσ επξήκαηα, είλαη θαη εθείλα ηεο Isabella (1993),  ε 

νπνία απέδεημε φηη νη κεηέξεο πνπ εκθαλίδνπλ πςειά επίπεδα κεηξηθήο επαηζζεζίαο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ έηνπο δσήο ησλ βξεθψλ, είραλ πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα αλαπηχμνπλ αζθαιή δεζκφ κε ηα βξέθε ηνπο ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ. 

Δλ αληηζέζεη, νη κεηέξεο πνπ παξνπζίαζαλ ρακειφηεξα επίπεδα κεηξηθήο 

επαηζζεζίαο θαη ήηαλ ζε θάπνην βαζκφ απνξξηπηηθέο, αλέπηπμαλ αλαζθαιή δεζκφ 

κεηέπεηηα κε ηα βξέθε ηνπο, θαη ζπγθεθξηκέλα δεζκφ απνθπγήο θαη ακθηζπκίαο 

(Isabella, 1993). 



Η απτική επαφή κατά την πρώιμη βρεφική ηλικία ελίδα 23 
 

  Δπηπιένλ, νη Main & Stadtman (1981), δηαπίζησζαλ φηη νη κεηέξεο πνπ 

αλαπηχζζνπλ αλαζθαιή-απνθεπθηηθφ δεζκφ κε ηα βξέθε ηνπο, απνθεχγνπλ λα 

αγγίδνπλ ηα βξέθε ηνπο ή δελ απνιακβάλνπλ ηελ ζσκαηηθή επαθή κε απηά (Main & 

Stadtman, 1990). χκθσλνη κε απηά ηα επξήκαηα θαη νη Carlson θαη νη ζπλεξγάηεο 

ηνπ (1989), νη νπνίνη αλαθάιπςαλ φηη νη κεηέξεο πνπ απνξξίπηνπλ, αγγίδνπλ κε 

απφηνκν θαη ζπκσκέλν ηξφπν ηα βξέθε ηνπο, αλαπηχζζνπλ έλαλ αλαζθαιή 

απνθεπθηηθφ θαη απνδηνξγαλσηηθφ δεζκφ καδί ηνπο (Carlson et al, 1989). 

 

1.6. Ο ςυμβολό του πατϋρα ςτη βρεφικό ανϊπτυξη 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα θαη ηδηαίηεξα απφ ηε δεθαεηία ηνπ '70 έρεη παξαηεξεζεί 

απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ παηξηθφ ξφιν (Belsky, Youngblade, Rovine & 

Volling, 1991). Σν ελδηαθέξνλ γηα ηε κειέηε ηνπ ξφινπ ηνπ παηέξα, νθείιεηαη ζε 

θνηλσληθέο αιιαγέο φπσο ζηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ κεηέξσλ ζην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ, ζηελ αχμεζε ησλ κνλνγνλεηθψλ νηθνγελεηψλ, ζηελ αιιαγή ησλ 

ζηεξενηππηθψλ ηάζεσλ γηα ηνπο ξφινπο ησλ δχν θχισλ θαη ζηελ επαλεθηίκεζε ησλ 

ηνπ ξφινπ ηεο γπλαίθαο (Lamp, 1977 ˙ Jain, Belsky & Crnic, 1996). Ο παηέξαο κέζα 

απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ κε ην βξέθνο πξνζθέξεη κία εμσηεξηθή πεγή δηέγεξζεο, 

παξέρνληαο ηελ ηθαλφηεηα ζην βξέθνο λα δηαθξίλεη ήρνπο, θσλέο θαη αγγίγκαηα ζε 

έλα πξψηκν ειηθηαθφ ζηάδην. Απηφ ζπκβάιιεη ζην λα αλαπηχμεη ην βξέθνο 

πεξηζζφηεξε δεθηηθφηεηα ζε αιιαγέο ησλ εξεζηζκάησλ ηνπ πεξηβάιινληνο, γεγνλφο 

πνπ ζα ην βνεζήζεη λα απνθηήζεη κεγαιχηεξε αλνρή ζε κεηέπεηηα άγλσζηα 

εξεζίζκαηα ή εξεζίζκαηα  πνπ πξνθαινχλ θφβν (Lamp, 1977). 

 Ζ ζπκκεηνρή ηνπ παηέξα ζηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ ζπλδέεηαη κε ηε 

γλσζηηθή θαη θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ (Pettit, Brown, Mize & 

Lindsey, 1998˙ Frascarolo, 2004˙ Flouri & Buchanan, 2003). Κάπνηνη εξεπλεηέο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ηα παηδηά ησλ νπνίσλ νη παηεξάδεο εκπιέθνληαλ ζηελ αλαηξνθή 

ηνπο, ηείλνπλ λα πξνζαξκφδνληαη θαη λα ηα πεγαίλνπλ θαιχηεξα ζην ζρνιείν,   

δεκηνπξγψληαο επθνιφηεξα ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κε άιια άηνκα (Risks, 1985 ˙ 

Flouri & Buchanan, 2003). Δλ αληηζέζεη, έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε απνπζία ηνπ 

παηέξα ζπλεηζθέξεη ζηε κεηέπεηηα αθαδεκατθή απνηπρία ησλ παηδηψλ θαη ζηελ 

εκθάληζε ζπκπεξηθνξηθψλ πξνβιεκάησλ (Flouri & Buchanan, 2003). Πην πξφζθαηεο 
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έξεπλεο βέβαηα αλαθέξνπλ φηη νη παξαπάλσ αξλεηηθέο επηπηψζεηο δελ νθείινληαη 

ζηελ απνπζία ηνπ παηέξα αιιά ζε ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζε κνλνγνλεηθέο 

νηθνγέλεηεο φπσο ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ή ε έιιεηςε ππνζηεξηθηηθνχ πιαηζίνπ 

γηα ηε κεηέξα (Dunn, 2008).  

 Δπηπιένλ, ν παηέξαο ιεηηνπξγεί σο κία πεγή ζπλαηζζεκαηηθήο ππνζηήξημεο  

θαη γηα ηε κεηέξα, εληζρχνληαο ηελ πνηφηεηα ηεο δπαδηθήο ζρέζεο  κεηέξαο-παηδηνχ. 

Ζ ζρέζε ησλ δχν γνλέσλ επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο κεηέξαο απέλαληη ζην 

βξέθνο. πγθεθξηκέλα, φηαλ νη παηεξάδεο δελ είλαη ππνζηεξηθηηθνί, νη κεηέξεο 

πξνζθνιινχληαη ζηα βξέθε γηα λα θαιχςνπλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο αλάγθεο. 

Όηαλ ε ζρέζε ησλ δχν γνλέσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ δηακάρεο, νη κεηέξεο πηζαλφηαηα 

ζπκπεξηθέξνληαη κε αξλεηηθφ θαη απφηνκν ηξφπν ζηα βξέθε ηνπο. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη θαη νη ζπκπεξηθνξέο ηεο κεηέξαο πξνο ην βξέθνο ηεο ή ζρέζε κε ην 

ζχδπγν ηεο, κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ παξφκνηεο αληηδξάζεηο ζηε ζρέζε ηνπ παηέξα-

βξέθνπο (Lamp, 2000 ˙ Pedersen, 1975). Δμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ θαζίζηαηαη θαη ην 

γεγνλφο φηη ε εκπινθή ηνπ παηέξα αληηζηαζκίδεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο επαθήο ηνπ 

βξέθνπο κε κία θαηαζιηπηηθή κεηέξα ή εληζρχεη ηελ επηξξνή ηεο επαίζζεηεο κεηέξαο 

(Feldman, Greenbaum, Mayes & Erlich, 1997). 

1.6.1. Η δυαδικό αλληλεπύδραςη πατϋρα-βρϋφουσ 
  

 Αξθεηνί εξεπλεηέο φπσο νη Parke & Sawin (1975), ππνζηεξίδνπλ φηη νη 

παηεξάδεο είλαη εμίζνπ ζηνξγηθνί, επαίζζεηνη θαη αληαπνθξίλνληαη ζηα ζεκάδηα ησλ 

βξεθψλ ηνπο θαηά ηελ δπαδηθή αιιειεπίδξαζε φζν θαη νη κεηέξεο. χκθσλα κε 

επξήκαηα ησλ παξαπάλσ εξεπλεηψλ, νη παηεξάδεο δε δηαθνξνπνηήζεθαλ σο πξνο ηελ 

απηηθή επαθή, ηελ νκηιία θαη ηε βιεκκαηηθή επαθή πνπ δηαηήξεζαλ απέλαληη ζηα 

βξέθε ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο κεηέξεο (Parke & Sawin, 1975). Μία κεηα-αλάιπζε 11 

εξεπλψλ θαηά ηελ νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζπλζήθε ηνπ μέλνπ, απνθάιπςε φηη ηα 

βξέθε εκθαλίδνπλ παξφκνηνπο ηχπνπο δεζκνχ ηφζν κε ηε κεηέξα φζν θαη κε ηνλ 

παηέξα (Fox, Kimmerly & Schafer, 1991). ε έξεπλα ησλ Cox & Bithoney (1995), νη 

ζηνξγηθνί παηεξάδεο πνπ είραλ ζεηηθέο ζηάζεηο θαη αθηέξσζαλ πεξηζζφηεξν ρξφλν κε 

ηα βξέθε ηνπο, αλέπηπμαλ αζθαιή δεζκφ κε ηα βξέθε ηνπο κεηέπεηηα ζηνπο 12 κήλεο 

(Cox & Bithoney, 1995). 
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  Αξθεηά ελδηαθέξνληα θξίλνληαη θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ 

εμεηάδνπλ ην ρξφλν ελαζρφιεζεο ηνπ θάζε γνλέα κε ην βξέθνο. Οη Parke, O'Leary, 

and West (1972), παξαηεξψληαο ηηο απηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ γνλέσλ ιίγεο ψξεο 

κεηά ηε γέλλεζε ησλ βξεθψλ ηνπο, δηαπίζησζαλ φηη νη παηεξάδεο θξαηνχζαλ ζηελ 

αγθαιηά ηνπ θαη θνπλνχζαλ ηα βξέθε ηνπο πεξηζζφηεξε ψξα ζε ζρέζε κε ηηο κεηέξεο 

(Parke & Sawin, 1975). Δλ αληηζέζεη, ν Kotelchuck (1976) ηνλίδεη φηη νη κεηέξεο 

αθηεξψλνπλ θαηά κέζν φξν 9 ψξεο ζηελ αιιειεπίδξαζε κε ηα βξέθε ηνπο ελψ νη 

παηεξάδεο πεξίπνπ 3 ψξεο εκεξεζίσο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη νη παηεξάδεο είλαη 

ιηγφηεξν δηαζέζηκνη γηα ηα βξέθε ηνπο (Kotelchuck, 1976). 

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη παηεξάδεο δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ηηο κεηέξεο σο 

πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αιιειεπηδξνχλ κε ηα βξέθε ηνπο.  Πνιινί εξεπλεηέο 

ππνζηεξίδνπλ φηη νη κεηέξεο θαηαιακβάλνπλ πεξηζζφηεξν ην ξφιν ηνπ θξνληηζηή 

ελψ νη παηεξάδεο ην ξφιν ηνπ ζπληξφθνπ ζην παηρλίδη. Απηφ θπζηθά δε ζεκαίλεη φηη 

νη κεηέξεο δελ παίδνπλ κε ηα βξέθε ηνπο νχηε φηη νη παηεξάδεο δελ εκπιέθνληαη ζηε 

θαζεκεξηλή θξνληίδα ησλ βξεθψλ ηνπο (Lamp, 1977˙ Russell &  Russell, 1987˙ 

Lamp, 2000). Κάπνηνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ  φηη νη παηεξάδεο εκπιέθνληαη ζην 

ειεχζεξν παηρλίδη ρσξίο θαλφλεο θαη ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην λα 

αλαιακβάλνπλ ην ξίζθν ιήςεο απνθάζεσλ  (Shannon, Tamis‐LeMonda & Margolin, 

2005). Οη Clarke & Stewart (1978), παξαηήξεζαλ φηη νη παηεξάδεο εκπιέθνληαλ κε 

ηα 6 κελψλ βξέθε ηνπο ζε έλα πην θπζηθφ δηεγεξηηθφ θαη απξφβιεπην παηρλίδη ζε 

ζρέζε κε ηηο κεηέξεο (Clarke-Stewart, 1978).  

 Σα δηαθνξεηηθά γνληθά ζηπι ζπλεπάγνληαη θαη δηαθνξεηηθέο αληηδξάζεηο ησλ 

βξεθψλ σο πξνο ηε κεηέξα θαη ηνλ παηέξα. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη βξέθε κεηαμχ 7 

θαη 13 κελψλ αληαπνθξίλνληαη πεξηζζφηεξν ζεηηθά ζηηο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο 

παηεξάδεο δηφηη παίδνπλ θαη δηαζθεδάδνπλ καδί ηνπο. Απηφ δηαπηζηψζεθε απφ ηηο 

παξαηεξήζεηο φηη ηα βξέθε ρακνγέιαζαλ πεξηζζφηεξν θαη εμέθξαζαλ ήρνπο 

επραξίζηεζεο φηαλ αιιειεπηδξνχζαλ κε ηνλ παηέξα ζε ζρέζε κε ηε κεηέξα (Pruett, 

1998). Άιιεο έξεπλεο, έρνπλ δηαπηζηψζεη φηη ηα βξέθε αλαδεηνχλ πεξηζζφηεξν ηε 

κεηέξα φηαλ αλαζηαηψλνληαη θαη αηζζάλνληαη απεηιή ελψ πξνηηκνχλ ηνλ παηέξα 

φηαλ ζέινπλ λα παίμνπλ. Απηφ θπζηθά δε ζεκαίλεη φηη νη παηεξάδεο δελ απνηεινχλ 

πξφζσπα αζθαιείαο γηα απηά (Lamp, 1977).  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2: Η ΑΠΣΙΚΗ ΕΠΑΥΗ 
ΚΑΣΑ ΣΟ ΘΗΛΑΜΟ 

 

2.1. Οφϋλη θηλαςμού για μητϋρα και βρϋφοσ 
 

 Ο ζειαζκφο ζεσξείηαη  θαηάιιεινο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αλάπηπμε ησλ 

βξεθψλ. Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο  θαη ε Unicef ζπληζηνχλ ηελ 

απνθιεηζηηθή δηαηξνθή ησλ βξεθψλ κε κεηξηθφ γάια γηα ηνπο πξψηνπο 6 κήλεο ηεο 

δσήο ηνπο (Smith & Ellwood, 2011˙ Harami, Tsoromokos & Mazarakou, 2015).Ο 

ζειαζκφο επεξεάδεη ζεηηθά ηφζν ην   βξέθνο φζν θαη ηε κεηέξα. Οη ζεηηθέο 

επηδξάζεηο ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ βξεθψλ είλαη επξέσο 

απνδεθηέο  (Gribble, 2006). χκθσλα κε κία κεηα-αλάιπζε, ν ζειαζκφο  ζρεηίζηεθε 

κε πςειφηεξε γλσζηηθή αλάπηπμε ζηα βξέθε ηα πξψηα ρξφληα ηεο αλάπηπμεο ηνπο 

αιιά θαη κεηέπεηηα ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία (Anderson, Johnstone & 

Remley, 1999). 

 Ο ζειαζκφο εξεκεί θαη παξέρεη αλαιγεζία ζηα βξέθε, γεγνλφο πνπ 

απνδεηθλχεηαη απφ ηνπο ρακεινχο  θαξδηαθνχο παικνχο  θαη ηε κεησκέλε ηθαλφηεηα  

αληίιεςεο ηνπ πφλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ. Τπάξρνπλ αξθεηνί ιφγνη γηα 

απηέο ηηο  θαηεπλαζηηθέο θαη αλαιγεηηθέο δξάζεηο ηνπ ζειαζκνχ. Κάπνηνη απφ 

απηνχο είλαη φηη ν ζειαζκφο δηεγείξεη ηελ απειεπζέξσζε ηεο νξκφλεο 

ρνινθπζηνθηλίλεο, ε νπνία ελεξγνπνηεί ην παξαζπκπαζεηηθφ ζχζηεκα πνπ πξνθαιεί 

ραιάξσζε θαη αλαθνχθηζε απφ ηνλ πφλν. Δπηπιένλ, ν ζειαζκφο ζπλεπάγεηαη 

δεξκαηηθή επαθή κε ηε κεηέξα, ζηαζεξνπνηψληαο έηζη ηα επίπεδα ηεο γιπθφδεο ζην 

αίκα, ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ αλαπλνή, ζπκβάιινληαο ζηελ απηνξξχζκηζε θαη 

κεηψλνληαο ηελ απειεπζέξσζε ηεο θνξηηδφιεο  θαη ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο. Σέινο, ν 

ζειαζκφο πεξηιακβάλεη ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο κεηέξαο θαη ηνπ 

βξέθνπο, δχν θαηαζηάζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ απειεπζέξσζε ηεο σθπηνθίλεο 

(Gribble, 2006).  
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 Σν κεηξηθφ γάια πεξηέρεη δηάθνξεο πξσηεΐλεο θαη νξκφλεο πνπ εληζρχνπλ ην 

αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα ησλ βξεθψλ, πξνζηαηεχνληαο ηα απφ δηάθνξεο κνιχλζεηο 

θαη ινηκψμεηο. Δπηπιένλ, νη ηδηφηεηεο ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο κεηψλνπλ ηηο 

πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ παρπζαξθία, δηαβήηε θαη ιεπραηκία κεηέπεηηα ζηελ 

παηδηθή ειηθία. Απηή ε θπζηθή πξνζηαζία ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο δελ 

παξέρεηαη  απφ ην επεμεξγαζκέλν γάια.  

 Μέζα απφ πνιχρξνλεο έξεπλεο δηαθαίλνληαη θαη ηα νθέιε ηνπ ζειαζκνχ γηα 

ηε κεηέξα. Ο κεηξηθφο ζειαζκφο βνεζάεη ηηο κεηέξεο λα απνιαχζνπλ ηε κεηξφηεηα, 

λα απνθηήζνπλ απηνπεπνίζεζε θαη λα επηθνηλσλνχλ κε ηα βξέθε ηνπο (Harami et al, 

2015). Όζεο γπλαίθεο ζειάδνπλ, κεηά απφ θάζε πεξίνδν ζειαζκνχ, είλαη πην ήξεκεο 

δηαζέηνληαο κεησκέλα επίπεδα θνξηηδφιεο θαη πην θνηλσληθέο επηδηψθνληαο 

πεξηζζφηεξεο αιιειεπηδξάζεηο κε ηα βξέθε ηνπο. Δπηπιένλ, ν ζειαζκφο ζπκβάιιεη 

ζηελ αλάπηπμε ηεο κεηξηθήο επαηζζεζίαο (Hardin, 2004). Έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη 

γπλαίθεο πνπ ζήιαζαλ γηα ιίγν ρξνληθφ δηάζηεκα ή θαζφινπ ηα βξέθε ηνπο, έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ επηιφρεηα θαηάζιηςε (Eglash, Montgomery 

& Wood, 2008). Δλδηαθέξνλ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ν ζειαζκφο απνδπλακψλεη θαη 

κεηψλεη ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα ζε φζεο γπλαίθεο πάζρνπλ απφ θαηάζιηςε θαη 

βειηηψλεη ηηο δπαδηθέο αιιειεπηδξάζεηο (Hardin, 2004). Δπίζεο, φζεο ζειάδνπλ 

αληηκεησπίδνπλ κηθξφηεξν ξίζθν εκθάληζεο θαξθίλνπ ησλ καζηψλ, δηαβήηε ηχπνπ 2 

θαη δηαθφξσλ άιισλ αζζελεηψλ (Stuebe, 2009).  

 

2.2. Μορφϋσ απτικόσ επαφόσ ςτο θηλαςμό 
  

 Ο ζειαζκφο θαζαπηφο απνηειεί κία κνξθήο απηηθήο δηέγεξζεο θαηά ηελ 

νπνία ην βξέθνο αγγίδεη ηηο ξψγεο ηεο κεηέξαο ηνπ ελψ ηαπηφρξνλα δηαηεξεί 

ζσκαηηθή επαθή  κε εθείλε (Epstein, 1993). Απηή ε δεξκαηηθή επαθή  επηηπγράλεηαη  

θαζψο ην πξφζσπν ηνπ βξέθνπο αθνπκπάεη ην ζηήζνο ηεο κεηέξαο ηνπ ηελ ψξα πνπ 

ζειάδεη, κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ην άγρνο ηνπ βξέθνπο (Else-Quest, Hyde & 

Clark, 2003). Σν πηπίιηζκα ησλ καζηψλ απφ ηo βξέθνο πηζαλφηαηα επεξεάδεη ζεηηθά 

ηε ζρέζε κεηέξαο-βξέθνπο απφ ηηο πξψηεο θηφιαο εκέξεο κεηά ηνλ ηνθεηφ. Σν βξέθνο 

θνπλάεη ηε γιψζζα ηνπ κε έλα αξκνληθφ ηξφπν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ, αιιά 
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ε ζπρλφηεηα, ν ξπζκφο θαη ν ηξφπνο ηνπ πηπηιίζκαηνο πνηθίιινπλ ζε θάζε βξέθνο 

(Epstein, 1993). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φηαλ ε κεηέξα θξαηάεη ζην ζηήζνο ηεο γπκλφ 

ην βξέθνο ηεο δέξκα κε δέξκα, απμάλεηαη ε κεηξηθή επαηζζεζία θαη ν δεζκφο 

αλάκεζα ζε απηήλ θαη ζην βξέθνο (Else-Quest, Hyde & Clark, 2003). Οη κεηέξεο 

αληαπνθξίλνληαη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο απέλαληη ζηα βξέθε ηνπο, αλάινγα κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ πηπηιίζκαηνο ησλ βξεθψλ ηνπο (Epstein, 1993). Καηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ ζειαζκνχ, κεηέξεο θαη ηα βξέθε ζηέιλνπλ ν έλαο ζηνλ άιιν ζεκάδηα 

επηθνηλσλίαο κέζσ ησλ αιιαγψλ ζηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο. 

 Αξθεηά είλαη θαη ηα αληαλαθιαζηηθά ησλ βξεθψλ πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ην 

ζειαζκφ. Σν αλνηρηφ ζηφκα θαη ε ζηξνθή ηνπ θεθαιηνχ πξνο έλα εξέζηζκα  

πξνθαινχληαη εμαηηίαο ηνπ αγγίγκαηνο ησλ ρεηιηψλ ησλ βξεθψλ  ή ηνπ κάγνπινπ  απφ 

ην δάρηπιν ή ην ζηήζνο ηεο κεηέξαο. Σν αληαλαθιαζηηθφ ηνπ πηπηιίζκαηνο 

πξνθαιείηαη απφ ην άγγηγκα ηεο ζειήο κε ην ζηφκα ηνπ βξέθνπο. Γηα ηελ πξφθιεζε 

απηψλ ησλ αληαλαθιαζηηθψλ, ην βξέθνο ζα πξέπεη λα θξαηεζεί ζε εθείλε ηε ζέζε 

ψζηε λα αληηθξίδεη ην ζηήζνο ηεο κεηέξαο θαη λα αγγίδεη ηε ζειή κε ηα ρείιε (Ellis, 

1986). 

 

2.3. Η ςημαςύα τησ απτικόσ επαφόσ κατϊ το θηλαςμό  
 

 Ζ απηηθή επαθή, απνηειεί έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ κεηξηθνχ 

ζειαζκνχ, ην νπνίν ζεσξείηαη ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ηεο αιιειεπίδξαζεο ηεο θαη ηεο 

ζρέζεο κεηέξαο θαη  βξέθνπο (Epstein, 1993˙ Lavelli & Polly, 1998). Ζ ζηελή 

ζσκαηηθή επαθή θαη νη ζηνξγηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ κεηέξσλ θαηά ην ζειαζκφ, 

εληζρχνπλ ην ζπλαηζζεκαηηθφ δεζκφ ησλ κεηέξσλ κε ηα  βξέθε ηνπο. Ζ ζπρλφηεηα 

ηνπ ζειαζκνχ πηζαλφηαηα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο κεηξηθήο επαηζζεζίαο θαη 

παξέρεη αξθεηέο επθαηξίεο γηα δπαδηθή αιιειεπίδξαζε κεηέξσλ θαη βξεθψλ. Οη Kim 

et al (2011), ππνζηεξίδνπλ φηη νη κεηέξεο πνπ ζειάδνπλ εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξεο 

ζπκπεξηθνξέο αιιειεπίδξαζεο, φπσο ηεο βιεκκαηηθήο θαη ηεο απηηθήο επαθήο. 

Δπηπιένλ, νη κεηέξεο πνπ ζειάδνπλ, παξνπζηάδνπλ  πην ζηνξγηθέο αληηδξάζεηο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ, ηνπο πξψηνπο 3 κήλεο κεηά ηνλ ηνθεηφ, ζε ζχγθξηζε κε 

ηηο κεηέξεο πνπ δε ζειάδνπλ (Kim et al, 2011). 
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 Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ φηη ηα βξέθε θαηαδεηθλχνπλ εθθξάζεηο επραξίζηεζεο 

θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην ζειαζκφ, θαζψο κέζσ απηνχ ηθαλνπνηνχλ ηηο θπζηθέο 

ηνπο αλάγθεο. Ζ έθιπζε ησλ ζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ απφ ηα βξέθε εληζρχεη 

πξνθαλψο ηε κεηξηθή επαηζζεζία. Δπηπξνζζέησο, ε κεηξηθή επαηζζεζία εληζρχεηαη 

θαη εμαηηίαο ηεο νξκνληθήο απειεπζέξσζεο ηεο πξνιαθηίλεο θαη ηεο σθπηνθίλεο, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ. Έρεη απνδεηρζεί φηη απηέο νη νξκφλεο ζπκβάιινπλ 

ζηελ αλάπηπμε ζηνξγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζηηο κεηέξεο ελψ παξάιιεια ραιαξψλνπλ 

θαη εξεκνχλ ηα βξέθε. Δληέιεη, νη κεηέξεο πνπ ζειάδνπλ, δηαηεξνχλ απηφ ην  

ζηνξγηθφ ζηπι  κεηξφηεηαο θαη κεηέπεηηα, ζηνπο επφκελνπο κήλεο δσήο ησλ βξεθψλ 

(Epstein, 1993). 

 

2.4. Έρευνεσ για την απτικό επαφό ςτο θηλαςμό 

 
 ην ζεκείν απηφ, ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ηελ απηηθή 

επαθή κεηέξαο θαη βξέθνπο θαηά ην ζειαζκφ. Ζ κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

γηα ηηο παξαθάησ έξεπλεο είλαη ε ίδηα γηα φιεο θαζψο αθνξά ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ 

θσδηθνπνίεζε ησλ απηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ. Κάπνηεο 

έξεπλεο ζπζρέηηζαλ επξήκαηα ησλ παξαηεξήζεσλ κε απνηειέζκαηα ζπλεληεχμεσλ 

ησλ κεηέξσλ (Cernadas, Noceda, Barrera, Martinez & Garsd, 2003). Αξθεηνί 

εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ φηη ν ζειαζκφο απνηειεί θαζαπηφο κία κνξθή απηηθήο 

δηέγεξζεο πνπ ζπκβάιιεη ζε κία κεγαιχηεξε δηάξθεηα θαη ζπρλφηεηα ηνπ ζειαζκνχ 

(Cernadas et al, 2003˙ Smith & Ellwood, 2011). ηελ πιεηνλφηεηα, νη παξαθάησ 

εξεπλεηέο ζπκθσλνχλ ζηελ άπνςε φηη ν ζειαζκφο παξέρεη επθαηξίεο γηα δπαδηθή 

αιιειεπίδξαζε θαη εληζρχεη ην  δεζκφ κεηέξσλ θαη βξεθψλ, κέζσ ηεο ζσκαηηθήο 

επαθήο θαη ηεο κεηξηθήο επαηζζεζίαο πνπ ζπλδέεηαη κε ην ζηνξγηθφ άγγηγκα. Γηα λα 

θαηαιήμνπλ ζηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα, ζχγθξηλαλ ηα πξφηππα αιιειεπίδξαζεο 

ησλ κεηέξσλ πνπ ζειάδνπλ κε εθείλσλ πνπ παξέρνπλ είηε ζπλδπαζηηθά κε ην 

κεηξηθφ γάια ζηεξεά ηξνθή είηε επεμεξγαζκέλν γάια κέζσ κπνπθαιηνχ (Cernadas et 

al, 2003˙ Smith & Ellwood, 2011˙ Britton, Britton & Gronwaldt, 2006˙ Lavelli& Poli, 

1998˙ Epstein, 1993˙ Kuzela, Stifter & Worobey, 1990˙ Kielbratowska, Kazmierczak, 

Michalek & Preis, 2015). 
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  ε κία καθξνπξφζεζκε έξεπλα νη Cernadas et al, (2003) δηαπίζησζαλ φηη ν 

απνθιεηζηηθφο ζειαζκφο παξέρεη καθξνπξφζεζκα νθέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε κία 

κεγαιχηεξε δηάξθεηα θαη ζπρλφηεηα ζειαζκνχ. Σα επξήκαηα ηεο παξαηήξεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ δπαδηθψλ ζπκπεξηθνξψλ κεηέξαο-βξέθνπο ηηο πξψηεο κέξεο κεηά 

ηνλ ηνθεηφ, ζπζρεηίζηεθαλ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ κεηέξσλ 6 

κήλεο κεηά. Έπεηηα απφ αλάιπζε, παξαηεξήζεθε φηη ε κεγαιχηεξε δηάξθεηα ηνπ 

απνθιεηζηηθνχ ζειαζκνχ ζπζρεηίζηεθε ζεκαληηθά κε ζεηηθφηεξεο κεηξηθέο ζηάζεηο 

απέλαληη ζην ζειαζκφ, θαηαιιειφηεξεο ηερληθέο, ιηγφηεξεο δπζθνιίεο ζην ζειαζκφ 

θαη θαιχηεξν δεζκφ κεηέξσλ θαη βξεθψλ. Οη κεηέξεο πνπ δηαπηζηψζεθε φηη είραλ 

αλαπηχμεη έλαλ θαιφ δεζκφ κε ηα βξέθε ηνπο, δηαηεξνχζαλ πνιχ θαιή βιεκκαηηθή 

επαθή καδί ηνπο θαη ηα εξεκνχζαλ αγθαιηάδνληαο ηα ηξπθεξά θαη θξαηψληαο ηα 

πνιχ θνληά ζην ζηήζνο ηνπο, φηαλ εθείλα έθιαηγαλ. Έλα αθφκα πνιχ ζεκαληηθφ 

εχξεκα απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη κεηέξεο απηέο  άγγηδαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηα βξέθε 

ηνπο, θαλεξψλνληαο φηη ήηαλ αξθεηά ζπληνληζκέλεο ζηηο αλάγθεο ησλ βξεθψλ ηνπο. 

Όπσο επηβεβαηψζεθε απφ ηα επξήκαηα, ζηηο κεηέξεο πνπ είραλ ζπλάςεη θαιφ ή πνιχ 

θαιφ δεζκφ κε ηα βξέθε ηνπο, παξαηεξήζεθε κία κεγαιχηεξε δηάξθεηα 

απνθιεηζηηθνχ ζειαζκνχ, κε κέζε δηάξθεηα ηνπο 4 κήλεο ζε ζρέζε κε φζεο  ζήιαδαλ 

κεξηθψο (Cernadas et al, 2003). 

 πλεπή κε ηα παξαπάλσ επξήκαηα είλαη εθείλα ησλ Smith & Ellwood (2011), 

νη νπνίνη δηαπίζησζαλ φηη ηα βξέθε πνπ ζήιαδαλ απνθιεηζηηθά ζηελ ειηθία ησλ 

ηξηψλ κελψλ, ζήιαζαλ πεξηζζφηεξν θαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ηνπο επφκελνπο 

κήλεο, ζε ζρέζε κε φζα έιαβαλ κε ην γάια ζπκπιεξσκαηηθά θαη ζηεξεά ηξνθή. Απηή 

ε κεγαιχηεξε δηάξθεηα ζειαζκνχ είρε σο απνηέιεζκα ηα βξέθε λα δερηνχλ 

πεξηζζφηεξε ζπλαηζζεκαηηθή θξνληίδα, εμαηηίαο ηεο ζπρλφηεξεο ζσκαηηθήο επαθήο 

πνπ δηαηεξνχζαλ κε ηηο κεηέξεο ηνπο (Smith & Ellwood, 2011). 

 χκθσλα κε κία κεηα-αλάιπζε ησλ Moore (2012), νη κεηέξεο πνπ δηαηεξνχλ 

ζσκαηηθή επαθή κε ηα βξέθε ηνπο θαηά ην ζειαζκφ, ηα αγγίδνπλ κε ζηνξγηθφ ηξφπν 

θαη εκθαλίδνπλ ζπκπεξηθνξέο δεζκνχ ζηελ κεηαγελλεηηθή πεξίνδν 1 σο 4 κελψλ 

(Moore, Anderson, Bergman & Dowswell, 2012). Δπξήκαηα ησλ Bernal & Richards 

(1970) θαη ησλ Dunn & Richards (1977), απνθαιχπηνπλ φηη νη γπλαίθεο πνπ 

ζειάδνπλ ηείλνπλ λα αγγίδνπλ, λα θνπλάλε θαη λα ρακνγεινχλ ζηα κσξά ηνπο 

πεξηζζφηεξν απφ εθείλεο πνπ παξέρνπλ γάια κέζσ κπνπθαιηνχ, είηε ζηηο πξψηεο 

εβδνκάδεο κεηαγελλεηηθά (Bernal & Richards, 1970) είηε ζηνπο πξψηνπο 2 κήλεο 
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(Dunn & Richards, 1977). ε απηφ ζπκθσλνχλ θαη νη Britton et al (2006), νη νπνίνη 

αλαθέξνπλ φηη νη κεηέξεο πνπ ζειάδνπλ είλαη πην επαίζζεηεο θαη ζηνξγηθέο απέλαληη 

ζηα βξέθε ηνπο ζε ειηθία 3 κελψλ ζε ζρέζε κε εθείλεο πνπ ηνπο παξέρνπλ γάια 

κέζσ κπνπθαιηνχ. Απηέο νη ζεηηθέο κεηξηθέο ζπκπεξηθνξέο ζεσξήζεθαλ απφ ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο εξεπλεηέο, σο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο γηα ην κεηέπεηηα αζθαιή 

δεζκφ πνπ ζα αλαπηχμνπλ ηα βξέθε κε ηηο κεηέξεο ηνπο (Britton et al, 2006). 

 Δπηπξφζζεηα, νη Lavelli & Poli (1998), αλαθάιπςαλ φηη ν ρξφλνο ιήςεο 

γάιαθηνο αιιά θαη πηπηιίζκαηνο ήηαλ κεγαιχηεξνο ζηα βξέθε πνπ ζήιαζαλ ζε ζρέζε 

κε εθείλα πνπ ήπηαλ γάια κέζσ ηνπ κπνπθαιηνχ.  Όπσο αλαθέξνπλ νη εξεπλεηέο, ηα 

βξέθε πνπ ζήιαδαλ, πηπίιηδαλ πην πνιχ θαη αθνπκπνχζαλ ην ζηήζνο ηεο κεηέξαο 

ηνπο, θάλνληαο πεξηζζφηεξε ψξα λα πηνπλ ην γάια. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα, νη 

κεηέξεο πνπ ζήιαδαλ, λα θξαηνχλ ηα βξέθε πεξηζζφηεξε ψξα ζηελ αγθαιηά ηνπο 

αθφκα θαη κεηά ην ηέινο ηνπ ζειαζκνχ ζε ζρέζε κε εθείλεο πνπ ηα ηάηζαλ κέζσ 

κπνπθαιηνχ. Δπίζεο, δηαπηζηψζεθε φηη ππήξμε πεξηζζφηεξε θαη ζπρλφηεξε ακνηβαία 

απηηθή επαθή θαηά ηε δηάξθεηα αιιά θαη κεηά ην ζειαζκφ, ηδηαίηεξα ηνπο ηξεηο 

πξψηνπο κήλεο. Ζ δηαπίζησζε απηή πξνέθπςε απφ ηελ παξαηήξεζε φηη θαηά ηε  

δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ, νη κεηέξεο ράηδεπαλ πεξηζζφηεξν ηα βξέθε ηνπο, 

δηεγείξνληαο ηα κε απνηέιεζκα λα αληαπνθξίλνληαη θαη εθείλα κε ζεηηθφ ηξφπν θαη 

λα επηθνηλσλνχλ καδί ηνπο. Δπηπιένλ, νη κεηέξεο πνπ ζήιαδαλ ηα βξέθε, εζηίαδαλ 

ηελ πξνζνρή ηνπο ζηα βξέθε  ρσξίο λα απνζπψληαη απφ άιια εξεζίζκαηα, γεγνλφο 

πνπ ζπλέβαιε ζηελ γξεγνξφηεξε αλαγλψξηζε ησλ ζεκαδηψλ ησλ βξεθψλ ηνπο θαη 

ζηνλ ακνηβαίν ζπγρξνληζκφ ηνπο (Lavelli & Poli, 1998). 

 Οη δηαρξνληθέο παξαηεξήζεηο θαη θαηαγξαθέο ησλ ιεθηηθψλ θαη κε ιεθηηθψλ 

δπαδηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπ Epstein (1993) ζε λαηνπξαιηζηηθφ πεξηβάιινλ, θαηά ηε 

δηάξθεηα αιιά θαη κεηά ην ζειαζκφ, ηνλ νδήγεζαλ ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα. ε φιεο 

ηηο δπάδεο κεηέξσλ-βξεθψλ ππήξμαλ ζπρλνί πεξίνδνη ακνηβαίαο αιιειεπίδξαζεο, ηηο 

νπνίεο επηδίσθαλ ζπλήζσο πξψηα ηα ίδηα ηα βξέθε. Παξαηεξήζεθε φηη ηα βξέθε 

μεθηλνχζαλ λα ρατδεχνπλ ηηο κεηέξεο ηνπο, εληζρχνληαο ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ 

κεηέξσλ ηνπο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο αληαπνθξίλνληαλ κε ζηνξγηθφ άγγηγκα. 

Δπηπιένλ, νη κεηέξεο θνίηαδαλ εθηφο απφ ην πξφζσπν, ην ζψκα ησλ βξεθψλ ηνπο θαη 

αληίζηξνθα ηα βξέθε θνίηαδαλ ην ζψκα ησλ κεηέξσλ ηνπο. Δπίζεο, δηαπηζηψζεθε φηη 

φιεο νη κεηέξεο εκθάληζαλ εθθξάζεηο επραξίζηεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ 

θαη αληηζηξφθσο ηα βξέθε ρακνγεινχζαλ θαη έβγαδαλ ήρνπο επραξίζηεζεο. Αμίδεη λα 
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ζεκεησζεί φηη νη κεηέξεο δηαθνξνπνηήζεθαλ σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ θξαηνχζαλ ηα 

βξέθε ζηελ αγθαιηά ηνπο. πγθεθξηκέλα, θάπνηεο ηα θξαηνχζαλ  θάπσο ραιαξά 

θνληά ζην ζψκα ηνπο θαη άιιεο ιίγν πην έληνλα κε έλα απφκαθξν ηξφπν. Έηζη 

ινηπφλ, νη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη φιεο νη κεηέξεο αλαγλσξίδνπλ 

ηα ζεκάδηα ησλ βξεθψλ ηνπο αιιά δηαζέηνπλ μερσξηζηφ ζηπι ε θαζεκία, 

βαζηδφκελεο πάληα ζηε κε ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ βξεθψλ ηνπο   (Epstein, 1993). 

 χκθσλνη είλαη θαη νη Kuzela et al (1990), νη νπνίνη δηαπίζησζαλ φηη ν 

ζειαζκφο ζπλεηζθέξεη ζηελ εκθάληζε ζεηηθψλ κνξθψλ απηηθήο επαθήο ησλ κεηέξσλ 

θαη ησλ βξεθψλ. Οη κεηέξεο πνπ ζήιαζαλ ηα βξέθε ηνπο, ηα άγγημαλ πεξηζζφηεξν θαη 

κε έλα πην ζηνξγηθφ ηξφπν ηδηαίηεξα ηνπο πξψηνπο κήλεο, ελ αληηζέζεη κε εθείλεο πνπ 

ηα ηάηδαλ κέζσ κπνπθαιηνχ. Όζνλ αθνξά ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ βξεθψλ, φζα 

ζήιαζαλ ήηαλ πην αλήζπρα θαη εθλεπξηζκέλα θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηηο κεηέξεο 

ηνπο ζε ζρέζε κε φζα ήπηαλ γάια απφ ην κπνπθάιη. Οη ίδηνη νη εξεπλεηέο απέδσζαλ 

απηή ηελ έληνλε αλεζπρία ησλ βξεθψλ πνπ ζήιαζαλ ζε κία πξνζπάζεηα  λα 

ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή ησλ κεηέξσλ ηνπο ψζηε λα αιιειεπηδξάζνπλ καδί ηνπο 

(Kuzela et al, 1990). 

 πλεπή κε ηα παξαπάλσ είλαη θαη ηα επξήκαηα ηεο δηαρξνληθήο έξεπλαο ησλ 

Kielbratowska et al (2015), νη νπνίνη δηαπίζησζαλ φηη νη κεηέξεο πνπ ζήιαδαλ, 

δηέζεηαλ πεξηζζφηεξε απηνπεπνίζεζε, γεγνλφο πνπ ζπλέβαιε ζην λα εκπιαθνχλ ζε 

πεξηζζφηεξεο θαη ζεηηθφηεξεο αιιειεπηδξάζεηο κε ηα βξέθε ηνπο. Οη παξαηεξήζεηο 

ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ  βξεθψλ απέδεημαλ φηη ηα βξέθε πνπ ζήιαζαλ ήηαλ πην 

αλήζπρα θαη δξαζηήξηα ζε ζρέζε κε φζα ήπηαλ γάια κέζσ ηνπ κπνπθαιηνχ, φπσο θαη 

ζηελ πξνεγνχκελε έξεπλα ησλ Kuzela et al (1990). Οη Kielbratowska et al (2015), 

εξκήλεπζαλ φκσο απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ βξεθψλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Οη ίδηνη 

ππνζηεξίδνπλ φηη ηα βξέθε πνπ ζειάδνπλ, αληηδξνχλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν δηφηη είλαη 

πην εμαξηεκέλα απφ ηε κεηέξα ηνπο ιφγσ ηεο πεξηζζφηεξεο ζσκαηηθήο επαθήο πνπ 

δηαηεξνχλ θαηά ην ζειαζκφ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηα βξέθε λα ζηεξίδνληαη 

πεξηζζφηεξν ζηε κεηέξα ηνπο γηα λα ξπζκίζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, νη ίδηνη ζεσξνχλ φηη φζα βξέθε ήπηαλ γάια κέζσ ηνπ κπνπθαιηνχ, 

ζεσξνχληαη πην απηφλνκα θαη ηθαλά λα ξπζκίζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, θαζψο έρνπλ 

ζπλεζίζεη λα δηαηεξνχλ κία πην αλεμάξηεηε ζρέζε κε ηηο κεηέξεο ηνπο 

(Kielbratowska et al, 2015). 
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2.5. Σα οφϋλη τησ πρώιμησ δερματικόσ επαφόσ κατϊ το 

θηλαςμό 
 

 Ζ πξψηκε  δεξκαηηθή επαθή αθνξά ηελ ζσκαηηθή επαθή ησλ κεηέξσλ κε ηα 

λενγλά ηνπο ακέζσο κεηά ηε γέλλεζή ηνπο. Απηή ε ζηελή ζσκαηηθή επαθή αλάκεζα 

ζηα βξέθε θαη ζηηο κεηέξεο, παξεγνξεί θαη εξεκεί ηα βξέθε, κεηψλνληαο αξλεηηθέο 

αληηδξάζεηο ηνπο φπσο ην θιάκα. Ζ παξαηεηακέλε  πξψηκε ζσκαηηθή επαθή  ησλ 

κεηέξσλ κε ηα βξέθε ηνπο κεηά ηνλ ηνθεηφ, ζεσξείηαη επίζεο παξάγνληαο πνπ 

επεξεάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πηπηιίζκαηνο  ζην ζηήζνο (Mikiel‐Kostyra, 

Mazur & Boltruszko, 2002). χκθσλα κε έξεπλεο, ε πξψηκε δεξκαηηθή επαθή 

ζπκβάιιεη ζηε κεγαιχηεξε  ζπρλφηεηα ζειαζκνχ θαη ζε πεξηζζφηεξεο δπαδηθέο 

αιιειεπηδξάζεηο κεηέξσλ-βξεθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ (Anderson,  

Moore, Hepworth & Bergman, 2003˙ Bigelow, Power, Gillis, Maclellan‐Peters, Alex 

& McDonald, 2014). Δληέιεη, θάπνηνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε πξψηκε 

δεξκαηηθή επαθή εληζρχεη ηελ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο ζηα 

βξέθε (Mizuno, Mizuno, Shinohara & Noda, 2004). 

 ε κία κεηα-αλάιπζε νη Anderson et al (2003), αλαθέξνπλ ηηο ζεηηθέο 

επηδξάζεηο ηεο πξψηκεο δεξκαηηθήο επαθήο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ, ζηε 

ζπκπεξηθνξά θαη θπζηνινγία ησλ βξεθψλ. Σα επξήκαηα ηνπο απνθάιπςαλ φηη ε 

δηάξθεηα ζειαζκνχ ήηαλ κεγαιχηεξε γηα φζα βξέθε δέρηεθαλ δεξκαηηθή επαθή ηηο 

πξψηεο ψξεο κεηά ηνλ ηνθεηφ. Δπηπιένλ, ην κεηξηθφ ζηνξγηθφ άγγηγκα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ ήηαλ ζπρλφηεξν γηα ηα βξέθε πνπ δέρηεθαλ πξψηκε 

ζσκαηηθή επαθή κεηά ηε γέλλεζε ηνπο. Οη ζεηηθέο κνξθέο απηηθήο επαθήο απφ ηηο 

κεηέξεο ζπλέβαιαλ ζηε κείσζε ησλ αξλεηηθψλ αληηδξάζεσλ ησλ βξεθψλ φπσο ηνπ 

θιάκαηνο θαη ηεο έληνλεο θηλεηηθφηεηαο. Όζνλ αθνξά ηε θπζηνινγία ησλ βξεθψλ, 

απηή ε πξψηκε δεξκαηηθή επαθή ζπλέβαιε ζηε δηαηήξεζε  ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ζηε 

κείσζε ησλ επηπέδσλ  ηεο γιπθφδεο ζηα βξέθε (Anderson et al, 2003). 

 ε κία εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα δηαρξνληθή έξεπλα, ν Bigelow θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηνπ (2014), δηαπίζησζαλ φηη ε πξψηκε δεξκαηηθή επαθή νδεγεί ζε 

ζεηηθφηεξεο δπαδηθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηέξσλ-βξεθψλ. Οη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζ' 
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απηφ ην ζπκπέξαζκα εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη νη κεηέξεο ηελ ψξα πνπ ζήιαδαλ, δελ 

θξαηνχζαλ ην κπνπθάιη θαη είραλ ειεχζεξα ηα ρέξηα ηνπο, κε απνηέιεζκα λα 

αγγίμνπλ κε πην ζηνξγηθφ ηξφπν θαη γηα πεξηζζφηεξν ρξφλν ηα βξέθε ηνπο. Απηέο νη 

ζεηηθέο κεηξηθέο κνξθέο απηηθήο επαθήο ελίζρπζε ηελ ηθαλφηεηα ησλ βξεθψλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο κεηέξεο ηνπο, γεγνλφο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ αχμεζε ηε κεηξηθή 

επαηζζεζία. Οη ίδηνη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζην γεγνλφο φηη φζα βξέθε δέρηεθαλ 

πξψηκε δεξκαηηθή επαθή νδεγήζεθαλ ζην ζειαζκφ, ν νπνίνο ηνπο παξείρε 

πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο αιιειεπίδξαζεο θαη πηνζέηεζεο ζηνξγηθνχ αγγίγκαηνο απφ 

ηηο κεηέξεο ηνπο, θαζψο απηέο δηέζεηαλ πεξηζζφηεξε κεηξηθή επαηζζεζία (Bigelow et 

al, 2014). 

 Οη Mizuno et al (2004), απέδεημαλ  φηη ε πξψηκε δεξκαηηθή επαθή  κεηέξσλ 

θαη βξεθψλ γηα πεξηζζφηεξν απφ 50 ιεπηά  ακέζσο κεηά ηε γέλλεζε ηνπο, εληζρχεη 

ηελ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο απφ ηα βξέθε. πγθεθξηκέλα, νη 

ίδηνη εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ φηη ηα βξέθε πνπ ζήιαζαλ θαη ήξζαλ ζε άκεζε 

ζσκαηηθή επαθή κε ηηο κεηέξεο ηνπο κεηά ηε γέλλεζεο ηνπο, αλαγλψξηζαλ κε επθνιία 

ην κεηξηθφ γάια αλάκεζα ζε άιιεο νζκέο. Απηφ ην εχξεκα αμηνινγήζεθε κε βάζε ηηο 

παξαηεξήζεηο ησλ θηλήζεσλ ηνπ ζηφκαηνο ησλ βξεθψλ (πηπίιηζκα, γιείςηκν, 

κάζεκα) νη νπνίεο ήηαλ πεξηζζφηεξεο φηαλ ηα βξέθε κχξηδαλ ην κεηξηθφ γάια ζε 

ζρέζε κε ηηο άιιεο νζκέο. πλεπή κε ηα επξήκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ 

θαζίζηαηαη θαη ην εχξεκα απηήο ηεο έξεπλαο φηη  ε πξψηκε δεξκαηηθή επαθή 

πξνθάιεζε κεγαιχηεξε πεξίνδν θαη δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ ζηα βξέθε (Mizuno et al, 

2004). 

2.6. Οι φυςιολογικϋσ επιδρϊςεισ του θηλαςμού  
 

 ηελ ππνελφηεηα απηή, ζα αλαθεξζνχλ νη επηδξάζεηο ηεο σθπηνθίλεο, κίαο 

νξκφλεο πνπ παξάγεηαη θαηά ην ζειαζκφ θαη ηε δπαδηθή αιιειεπίδξαζε θαη ηεο 

θνξηηδφιεο, ηε ιεγφκελε νξκφλε ηνπ ζηξεο. Πνιινί εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ν 

ζειαζκφο επεξεάδεη ην ελδνθξηληθφ ζχζηεκα ηεο κεηέξαο, ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηελ 

παξαγσγή ηνπ γάιαθηνο θαη ζηε δεκηνπξγία ηνπ κεηξηθνχ δεζκνχ (Jansen, deWeerth 

& Riksen-Walraven, 2008). Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ πξνθαιεί ε δηαπίζησζε φηη ε 

απειεπζέξσζε ηεο σθπηνθίλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ ζπκβάιιεη ζηελ 

θαηαζηνιή ησλ ζπγθεληξψζεσλ ηεο θνξηηδφιεο (Hardin, 2004). 
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2.6.1. Η απελευθϋρωςη τησ ωκυτοκύνησ κατϊ το θηλαςμό 
 

 Αξθεηέο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ θαη ηεο 

δεξκαηηθήο επαθήο κεηέξαο θαη βξέθνπο, απειεπζεξψλεηαη ε νξκφλε σθπηνθίλε. Ζ 

σθπηνθίλε βξίζθεηαη ζην κεηξηθφ γάια θαη εληζρχεη ηελ πξψηκε ζρέζε θαη ην 

δπαδηθφ δεζκφ κεηέξαο-βξέθνπο. πγθεθξηκέλα, ε απειεπζέξσζε ηεο σθπηνθίλεο 

απμάλεη ηε κεηξηθή επαηζζεζία, κε απνηέιεζκα νη κεηέξεο λα αληαπνθξίλνληαη 

πεξηζζφηεξν ζηα ζεκάδηα ησλ βξεθψλ ηνπο θαη κεηψλεη ην άγρνο ηνπο. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα νη κεηέξεο λα αγγίδνπλ ηα βξέθε ηνπο κε έλα ζηνξγηθφ ηξφπν, 

πξνζθέξνληαο ηνπο παξεγνξηά θαη εξεκία (Bigelow et al, 2014, Gordon, Zagoory-

Sharon, Leckman & Feldman, 2010˙ Harami et al, 2015). 

 Ζ έθιπζε ηεο σθπηνθίλεο εμαηηίαο ηεο δεξκαηηθήο επαθήο κεηά ηνλ ηνθεηφ, 

δηεπθνιχλεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζηε κεηέξα θαη ην κσξφ. Απηφ ζπκβαίλεη 

δηφηη ην λενγέλλεην κφιηο αθνπκπήζεη ην  ζηήζνο ηεο κεηέξαο ηνπ, εθθξάδεη κηα 

έκθπηε ζπκπεξηθνξά πξν-ζειαζκνχ (Winberg, 2005˙ Uvnäs-Moberg,1998). Απηή ε 

ζπκπεξηθνξά αθνξά ην καζάδ ηνπ ζηήζνπο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηα βξέθε κε ηηο 

θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ ηνπο θαη ηελ έλαξμε ηνπ ζειαζκνχ. Οη απζφξκεηεο θηλήζεηο 

αλαδήηεζεο ηνπ ζηήζνπο θαη ν ζειαζκφο απφ ηα βξέθε ζπκβάιινπλ ζηελ 

απειεπζέξσζε  ηεο σθπηνθίλεο (Uvnäs-Moberg,1998˙ Uvnäs-Moberg, Handlin & 

Petersson, 2015).  

 Έξεπλεο απνδεηθλχνπλ φηη νη γπλαίθεο πνπ ζειάδνπλ, εμαηηίαο ησλ απμεκέλσλ 

επηπέδσλ σθπηνθίλεο πνπ παξνπζηάδνπλ, δηαζέηνπλ απμεκέλα επίπεδα θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο θαη κεησκέλα επίπεδα άγρνπο (Uvnäs-Moberg, 1998). Αξθεηά 

ελδηαθέξνπζα ζεσξείηαη ε έξεπλα ησλ Matthiesen, Ransjö‐Arvidson, Nissen & 

Uvnäs‐Moberg (2001), νη νπνίνη απέδεημαλ φηη ην κεηξηθφ άγγηγκα ζηα βξέθε γηα 15 

ιεπηά πξνηνχ μεθηλήζεη ν ζειαζκφο, ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο 

σθπηνθίλεο. Δλδηαθέξνπζεο θξίζεθαλ θαη νη παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ην 

ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ ησλ ρεξηψλ ησλ βξεθψλ γχξσ απφ ην ζηήζνο ησλ κεηέξσλ 

ηνπο θαηά ην πηπίιηζκα ηνπ ζηήζνπο. πγθεθξηκέλα, δηαπηζηψζεθε φηη φηαλ ηα βξέθε 

πηπίιηδαλ ηε ξψγα ησλ κεηέξσλ ηνπο, νη θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ ηνπο γχξσ απφ ην 
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ζηήζνο ηνπο ζηακαηνχζε θαη αληηζηξφθσο ζπλέβαηλε ην αλάπνδν. Δπίζεο, 

παξαηεξήζεθε φηη ηα βξέθε αξρηθά αθνπκπνχζαλ ην ζηήζνο πεξηθεξεηαθά θαη 

ζηαδηαθά θαηέιεγαλ ζηε ξψγα ελψ ηελ έγιεηθαλ πξηλ μεθηλήζνπλ λα ηελ πηπηιάλε. Σν 

πην ζεκαληηθφ εχξεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο απνηειεί ην γεγνλφο φηη φηαλ ηα 

βξέθε άγγηδαλ ην ζηήζνο ησλ κεηέξσλ ηνπο γηα πεξηζζφηεξε ψξα, ηα επίπεδα ηεο 

σθπηνθίλεο απμάλνληαλ. Αληηζηξφθσο, φηαλ ηα βξέθε δελ δηέγεηξαλ ην ζηήζνο ησλ 

κεηέξσλ ηνπο κέζσ ηεο αθήο, ηφηε ηα επίπεδα ηεο σθπηνθίλεο κεηψλνληαλ. Με βάζε 

ηα παξαπάλσ, νη ζπγθεθξηκέλνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε αχμεζε ηεο 

σθπηνθίλεο δελ πξνθαιείηαη κφλν απφ ην ζειαζκφ θαζεαπηφ αιιά θαη απφ ηελ 

απηηθή επαθή πνπ ζπληειείηαη θαηά ηε δπαδηθή αιιειεπίδξαζε κεηέξαο-βξέθνπο 

(Matthiesen, Ransjö‐Arvidson, Nissen & Uvnäs‐Moberg, 2001). 

  

2.6.2. Ο ρόλοσ τησ κορτιζόλησ ςτο θηλαςμό 
 

 Ο άμνλαο HPA (ππνζαιάκνπ-ππφθπζεο-θινηνχ ησλ επηλεθξηδίσλ) απνηειεί 

ην ζχζηεκα ηνπ ζηξεο ην νπνίν ζεσξείηαη ππεχζπλν γηα ηηο θπζηνινγηθέο επηπηψζεηο 

ηνπ ζηξεο. Αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη φηη ην ζχζηεκα ηνπ ζηξεο  ζρεηίδεηαη 

άκεζα κε ην ελδνθξηλνινγηθφ, θαζψο ε απειεπζέξσζε ηεο σθπηνθίλεο  θαηά ην 

ζειαζκφ, θαηαζηέιιεη ηηο ζπγθεληξψζεηο θνξηηδφιεο, κεηψλνληαο ηα επίπεδα ηνπ 

ζηξεο (Amico, Johnston & Vagnucci, 1994˙ Hardin, 2004). 

 Αξθεηέο επίζεο έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη φηη ε σθπηνθίλε πνπ 

απειεπζεξψλεηαη θαηά ην ζειαζκφ, θαηαζηέιιεη ηηο ζπγθεληξψζεηο θνξηηδφιεο, 

κεηψλνληαο ηα επίπεδα ηνπ ζηξεο. χκθσλα κε ζρεηηθή έξεπλα, δηαπηζηψζεθε φηη ν 

ζειαζκφο κεηψλεη ην ζηξεο ζηηο γπλαίθεο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηε κείσζε 

ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο θαη ησλ επίπεδσλ ηεο θνξηηδφιεο ησλ γπλαηθψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο θπζηνινγηθέο κεηξήζεηο. Απηέο νη επεξγεηηθέο επηδξάζεηο είλαη 

καθξνπξφζεζκεο θαζψο νη γπλαίθεο πνπ ζειάδνπλ εκθαλίδνπλ κηθξφηεξε αχμεζε ηεο 

θνξηηδφιεο φηαλ θιηζνχλ αξγφηεξα λα αληηκεησπίζνπλ έλα ζηξεζνγφλν παξάγνληα. Ο 

ζειαζκφο  απφ ςπρνινγηθήο άπνςεο, βνεζάεη ηηο γπλαίθεο ζην λα γίλνπλ πην ήξεκεο 

θαη πην θνηλσληθέο απφ εθείλεο πνπ δε ζειάδνπλ (Uvnäs-Moberg, 1998˙ Jonas, 

Atkinson, Steiner, Meaney, Wazana & Fleming, 2015). 
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 ε  κία έξεπλα ησλ Amico, Johnston & Vagnucci (1994), παξνπζηάζηεθαλ 

αιιαγέο ζηηο ζπγθεληξψζεηο ηεο θνξηηδφιεο αλάκεζα ζε φζεο κεηέξεο ζήιαζαλ θαη 

φζεο παξείραλ γάια κέζσ ηνπ κπνπθαιηνχ ζηα βξέθε ηνπο. ηηο γπλαίθεο πνπ 

ζήιαζαλ, νη ζπγθεληξψζεηο ηεο θνξηηδφιεο παξνπζίαζαλ κία πηψζε γχξσ ζην 25% 

ζε ζρέζε κε ηα αξρηθά, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 15ιεπηνπ ζειαζκνχ. Οη γπλαίθεο πνπ 

παξείραλ γάια ζηα βξέθε ηνπο κέζσ ηνπ κπνπθαιηνχ, παξνπζίαζαλ κία κηθξφηεξε 

πηψζε ησλ επηπέδσλ ηεο θνξηηδφιεο γχξσ ζην 7,5 % θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ, 

ζε ζρέζε κε ηα αξρηθά. Απηή ε κείσζε ησλ επηπέδσλ ηεο θνξηηδφιεο ζε φζεο κεηέξεο 

ζήιαζαλ απνδφζεθε απφ ηνπο ίδηνπο εξεπλεηέο ζηελ απειεπζέξσζε ηεο σθπηνθίλεο 

θαηά ην ζειαζκφ (Amico et al, 1994). 

 ε κία εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα έξεπλα ηνπ Heinrichs θαη ησλ ζπλεξγαηψλ 

ηνπ (2001), κεηέξεο πνπ ζήιαδαλ εθηέζεθαλ ζε κία ζηξεζνγφλν δηαδηθαζία (Trier 

Social Stress Test), κε ζηφρν λα εμεηαζηνχλ νη θπζηνινγηθέο απνθξίζεηο ηνπο  ζην 

ςπρνινγηθφ ζηξεο. χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, νη κεηέξεο πνπ ζήιαδαλ ηα 

βξέθε ηνπο παξνπζίαζαλ κεησκέλε θνξηηδφιε ζην πιάζκα ηνπ αίκαηνο ηνπο ζε 

ζρέζε κε απηέο πνπ δε ηα ζήιαδαλ. Οη παξαπάλσ εξεπλεηέο απέδσζαλ απηά ηα 

επξήκαηα ζηελ απειεπζέξσζε ηεο σθπηνθίλεο, ε νπνία απειεπζεξψζεθε θαηά ην 

ζειαζκφ θαη ηε ζσκαηηθή επαθή πνπ επηθέξεη ν ζειαζκφο (Heinrichs et al, 2001). 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3. ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ 
ΑΠΣΙΚΗ ΕΠΑΥΗ Ε ΚΛΙΝΙΚΟΤ 
ΠΛΗΘΤΜΟΤ   

 

3.1.Η Θεραπεύα Μαςϊζ και η φροντύδα  Καγκουρό 
  

 Γχν επξέσο γλσζηέο νηθνλνκηθέο θαη εμίζνπ απνδνηηθέο παξεκβάζεηο είλαη ε  

ζεξαπεία καζάδ θαη ε θξνληίδα θαγθνπξφ (Rangey & Sheth, 2014). Σν  καζάδ ζηα 

βξέθε είλαη κηα εμειηθηηθά ππνζηεξηθηηθή παξέκβαζε, θαηά ηελ νπνία νη θξνληηζηέο 

αγγίδνπλ ηα βξέθε ηνπο  κε ηα ρέξηα κε έλα ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. Δδψ θαη πνιιέο 

δεθαεηίεο , ε ζεξαπεία ηνπ καζάδ αζθεί ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηα πξφσξα αιιά θαη ζηα 

ηειεηφκελα βξέθε (Field et al, 1996˙ Abdallah, Badr & Hawwari, 2013). 

  Ζ θξνληίδα θαγθνπξφ αλαπηχρζεθε ζηελ Μπνγθνηά ζηελ Κνινκβία 

ην 1970, γηα λα επηηξέςεη ζηα πξφσξα βξέθε λα δηαηεξνχλ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ 

ζψκαηνο κέζσ ηεο δεξκαηηθήο επαθήο κε  ην ζψκα ηνπ γνλέα ηνπο (Aden, 2014). Σηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, έρεη γίλεη πξφηππν πεξίζαιςεο ζηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο ελψ 

ρξεζηκνπνηείηαη αξθεηά ζε πνιιέο βηνκεραληθέο ρψξεο, φπσο ηε Γαιιία, ηε νπεδία 

θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην (Athanasopoulou & Fox, 2014˙ Hall & Kristen, 2008). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε θξνληίδα ηνπ θαγθνπξφ αθνξά ην θξάηεκα ησλ βξεθψλ απφ ηηο 

κεηέξεο ζε φξζηα ζέζε, δέξκα κε δέξκα, αλάκεζα ζηα ζηήζε θαη θάησ απφ ηα ξνχρα 

κε ην βξέθνο λα θνξάεη κία πάλα. ε απηή ηε ζέζε, ε επαθή δέξκα κε δέξκα κε ηα 

πξφσξα βξέθε παξέρεη πνιιαπιή αηζζεηήξηα δηέγεξζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ, απηηθψλ, νπηηθψλ θαη αθνπζηηθψλ εξεζηζκάησλ (Aden, 2014˙ 

Athanasopoulou & Fox, 2014). 

 



Η απτική επαφή κατά την πρώιμη βρεφική ηλικία ελίδα 39 
 

3.2. Πρόωρα Βρϋφη 
 

 Ο πξφσξνο ηνθεηφο, νξίδεηαη απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο σο ε 

γέλλεζε πνπ ζπκβαίλεη  ζε ιηγφηεξν απφ 37 νινθιεξσκέλεο εβδνκάδεο θχεζεο, 

απνηειψληαο θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο επηβίσζεο ησλ λενγέλλεησλ θαη ηεο 

κεηέπεηηα  πγείαο ζε φζα επηβηψλνπλ. Δηεζίσο, πεξίπνπ 15 εθαηνκκχξηα κσξά, ή 

11,8%, γελληνχληαη πξφσξα ζε φιν ηνλ θφζκν θαη1 εθαηνκκχξην απφ απηά ηα κσξά 

πεζαίλνπλ κέζα ζηνλ πξψην κήλα ηεο δσήο ηνπο (Head, 2014˙ Rangey & Sheth, 

2014). 

 Σα πξφσξα βξέθε ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην ζσκαηηθφ 

βάξνο κε ην νπνίν γελληνχληαη. Όζα γελληνχληαη κε βάξνο ιηγφηεξν απφ 2.500 

γξακκάξηα, ζεσξείηαη φηη έρνπλ ρακειφ βάξνο γέλλεζεο (Low birth weight - LBW). 

Δθείλα πνπ γελληνχληαη κε βάξνο ιηγφηεξν απφ 1.500 γξακκάξηα , αλαθέξνληαη σο 

βξέθε κε πνιχ ρακειφ βάξνο γέλλεζεο (Very low birth weight - VLB). Σέινο, 

θάπνηα γελληνχληαη κε βάξνο ιηγφηεξν απφ 1.000 γξακκάξηα θαη ζεσξείηαη φηη έρνπλ  

εμαηξεηηθά ρακειφ βάξνο γέλλεζεο (Extremely low birth weigth - ELBW) (Rangey & 

Sheth, 2014). 

  Έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη φηη ε πξνσξφηεηα θαη ην ρακειφ ζσκαηηθφ 

βάξνο ζηα βξέθε πξνθαινχλ ζεκαληηθά  λεπξναλαπηπμηαθά  ειιείκκαηα ζε απηά ηα 

βξέθε. Τπάξρεη έλα  πνζνζηφ 12% κε 32% πξφσξσλ βξεθψλ πνπ παξνπζηάδνπλ 

λεπξναλαπηπμηαθά πξνβιήκαηα φπσο εγθεθαιηθή παξάιπζε, θαζπζηέξεζε θαη 

απηηζκφ. Οη έξεπλεο ζπλδένπλ απηά ηα πξνβιήκαηα κε αλσκαιίεο ζε δνκέο ηνπ 

εγθεθάινπ ηα νπνία  πξνθχπηνπλ εμαηηίαο ηεο κε επαξθήο αλάπηπμεο ηνπ εκβξχνπ 

θαη κεηαγελλεηηθψλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφσξε γέλλεζε ηνπο 

(Weiss, Wilson & Morrison,  2004).  

 Οη  επηπινθέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηα πξφσξα βξέθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξακνλήο ηνπο ζηε κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο, ζπλδένληαη κε αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο  ζηε λεπξνινγηθή ηνπο αλάπηπμε θαη κεηέπεηηα ζηελ παηδηθή ηνπο ειηθία. 

Κάπνηα απφ απηά είλαη ε εγθεθαιηθή παξάιπζε, γλσζηηθά πξνβιήκαηα, ε  

εμαζζέλεζε αθνήο θαη φξαζεο, καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο (de Castro Silva, de Moraes Barros, Pessoa & Guinsburg, 2016). 
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 Σν ρακειφ ζσκαηηθφ βάξνο ή ε πξφσξε γέλλεζε ησλ βξεθψλ θαζηζηά 

αλαγθαίν  ηνλ  δηαρσξηζκφ ησλ βξεθψλ απφ ηηο κεηέξεο ηνπο ακέζσο κεηά ηε  

γέλλεζε ηνπο, ιφγσ ηεο αλάγθεο γηα εληαηηθή ζεξαπεία. Σα βξέθε πνπ απαηηνχλ 

εληαηηθή θξνληίδα, ηνπνζεηνχληαη ζε κία ζεξκνθνηηίδα ζε έλα απνκνλσκέλν 

πεξηβάιινλ (Ohgi et al, 2002). Οη γνλείο δηζηάδνπλ λα αγγίμνπλ ηα πξφσξα βξέθε 

ηνπο ζηε κνλάδα λενγλψλ εληαηηθήο ζεξαπείαο είηε ιφγσ ηνπ θφβνπ λα δεζνχλ καδί 

ηνπο θαη εθείλα λα πεζάλνπλ ζηελ πνξεία είηε  εμαηηίαο ηνπ άγρνπο πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ ηαηξηθή θαηάζηαζε ηνπ βξέθνπο ή ην πεξηβάιινλ ηνπ λνζνθνκείν (Harrison & 

Woods, 1991).  

 Δπηπιένλ, θάησ απφ  ηηο ζπλζήθεο ηνπ δηαρσξηζκνχ, νη επθαηξίεο γηα θπζηθή 

εγγχηεηα θαη  αθή κεηαμχ κεηέξαο θαη βξέθνπο  είλαη πηζαλφ  λα πεξηνξηζηνχλ, 

γεγνλφο πνπ  επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πξψηκεο αιιειεπίδξαζεο 

κεηέξαο θαη βξέθνπο. Γηα παξάδεηγκα, νη κεηέξεο ησλ πξφσξσλ βξεθψλ κπνξεί λα 

είλαη πην ειεγρηηθέο, αγρψδεηο θαη αλήζπρεο γηα ηελ πγεία ηνπ βξέθνπο ηνπο ή απφ 

ηελ άιιε πιεπξά λα  εκπιέθνληαη ιηγφηεξν ζπλαηζζεκαηηθά, απ' φηη νη κεηέξεο ησλ 

ηειεηφκελσλ βξεθψλ  (Athanasopoulou & Fox, 2014). Οη κεηέξεο ησλ πξφσξσλ 

βξεθψλ κπνξεί λα εκθαλίζνπλ θαηάζιηςε εμαηηίαο απηήο ηεο πξνσξφηεηαο ησλ 

βξεθψλ ηνπο. Ζ αιιειεπίδξαζε ησλ θαηαζιηπηηθψλ κεηέξσλ κε ηα πξφσξα βξέθε 

ηνπο κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο ζηα βξέθε 

κεηέπεηηα ζηα επφκελα ρξφληα ηεο δσήο ηνπο (Field, 1995).  

3.2.1.  Σο μαςϊζ ςε πρόωρα βρϋφη 
  

 ε απηήλ ηελ ππνελφηεηα, ζα εμεηαζηνχλ νη ζεηηθέο επηδξάζεηο ηεο ζεξαπείαο 

ηνπ καζάδ ζηα πξφσξα βξέθε ζε πνηθίινπο ηνκείο. Οη έξεπλεο πνπ αλαθέξνληαη 

παξαθάησ ρξεζηκνπνηνχλ σο κεζνδνινγία ηε ππνβνιή ησλ βξεθψλ ζε ζεξαπεία ηνπ 

καζάδ ηξεηο θνξέο θαζεκεξηλψο γηα έλα δηάζηεκα δέθα εκεξψλ. ε θάπνηεο απφ 

απηέο ρξεηάζηεθε λα γίλνπλ κεηξήζεηο θνξηηδφιεο (Acolet et al, 1993˙ Guzzetta et al, 

2009), ην ηεζη θηλεηηθψλ επηδφζεσλ βξεθψλ (Test of Infant Motor Performance - 

TIMP) (Ho et al, 2010) θαη  ειεθηξνθπζηνινγηθέο κεηξήζεηο (Guzzetta et al, 2009). 
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 Πξφζθαηεο έξεπλεο, αλαθέξνπλ φηη ηα πξφσξα βξέθε πνπ ιακβάλνπλ ηε 

ζεξαπεία  καζάδ θεξδίδνπλ 21% - 47% πεξηζζφηεξν βάξνο θαη κέλνπλ ζην 

λνζνθνκείν 3 κε 6 εκέξεο ιηγφηεξεο ζπγθξηηηθά κε ηα βξέθε πνπ ιακβάλνπλ ηελ 

ηππηθή ηαηξηθή ζεξαπεία (Diego, Field, Hernandez-Reif, 2008˙ Field, 2004). πλεπή 

κε απηά ηα επξήκαηα είλαη θαη εθείλα ησλ Ferber et al (2002), νη νπνίνη αλαθέξνπλ 

φηη δεθαήκεξε ζεξαπεία καζάδ ζπλέβαιε ζηελ αχμεζε ηνπ βάξνο πξφσξσλ βξεθψλ 

θαηά 6 κε 8 γξακκάξηα ηε κέξα, ζε ζρέζε κε φζα βξέθε δελ ππνβιήζεθαλ ζηε 

δηαδηθαζία ηνπ καζάδ (Ferber et al, 2002).  Παξνκνίσο, νη Scafidi et al (1990), 

δηαπίζησζαλ φηη πξφσξα βξέθε αχμεζαλ ην βάξνο ηνπο θαηά 21% κεηά απφ 

δεθαήκεξε παξέκβαζε καζάδ θαη πήξαλ εμηηήξην πέληε εκέξεο λσξίηεξα απφ ην 

λνζνθνκείν ζε ζρέζε κε φζα δελ έιαβαλ ζεξαπεία καζάδ (Scafidi et al, 1990). 

Τπάξρνπλ βέβαηα θαη επξήκαηα φπσο ηνπ Dieter θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2003), ηα 

νπνία αλαθάιπςαλ φηη ε παξέκβαζε καζάδ γηα έλα δηάζηεκα 5 εκεξψλ αξθεί γηα λα 

απμήζνπλ ηα πξφσξα βξέθε ην ζσκαηηθφ βάξνο ηνπο θαηά 53% (Dieter, Field, 

Hernandez-Reif, Emory & Redzepi, 2003). Τπάξρνπλ βέβαηα θαη αληηθξνπφκελεο 

απφςεηο θαζψο ππάξρνπλ θαη έξεπλεο πνπ αλαθέξνπλ φηη δελ ππήξμαλ αιιαγέο ζην 

ζσκαηηθφ βάξνο βξεθψλ πνπ δέρηεθαλ καζάδ (Lee, 2006). 

 Πνιινί  εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζρέζε ηεο ζεξαπείαο καζάδ θαη ηεο 

αχμεζεο ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο ζηα βξέθε νθείιεηαη ζε πνηθίινπο κεραληζκνχο: ηελ 

απμεκέλε θαηαλάισζε ζεξκίδσλ, ζηελ απμεκέλε δξάζε ηνπ παξαζπκπαζεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ απειεπζεξψλεη ηλζνπιίλε θαη εληζρχεη ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ 

ζηνκάρνπ θαη ζηα κεησκέλα επίπεδα θνξηηδφιεο πνπ νδεγνχλ ζε αχμεζε ηεο 

σθπηνθίλεο (Field,2001˙ Diego et al, 2008˙ Diego, Field, Hernandez‐Reif , Deeds,  

Ascencio,  Begert, 2007). Γηα παξάδεηγκα, ν Diego θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2007),  

απέδσζαλ ηελ αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο ησλ βξεθψλ θαηά 30% κεηά απφ ηελ 

παξέκβαζε ηνπ καζάδ ζηελ απμεκέλε ελεξγνπνίεζε ηνπ παξαζπκπαζεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο (Diego et al, 2007).  

 Αξθεηά επξήκαηα απνθαιχπηνπλ φηη ε  ζεξαπεία ηνπ καζάδ ζηα πξφσξα 

βξέθε,  ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπο, κε απνηέιεζκα  ηελ αχμεζε 

ηεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο ηνπο. πγθεθξηκέλα, νη Diego et al (2008) αλαθέξνπλ 

φηη ε ζεξκνθξαζία ησλ πξφσξσλ βξεθψλ απμήζεθε ζεκαληηθά κεηά απφ παξέκβαζε 

καζάδ, γεγνλφο πνπ απνδφζεθε ζηε κεηάδνζε ηεο δεζηαζηάο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο 

ηνπ καζάδ (Diego et al, 2008).  
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 Κάπνηνη εξεπλεηέο έρνπλ δηαπηζηψζεη ζεηηθέο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά 

χπλνπ ησλ πξφσξσλ βξεθψλ κεηά  απφ παξέκβαζε καζάδ. Οη Scafidi et al (1990), 

παξαηήξεζαλ φηη πξφσξα βξέθε πνπ ππνβιήζεθαλ ζε 10εκεξε ζεξαπεία καζάδ, 

έκεηλαλ μχπληα θαη παξέκεηλαλ ζε θαηάζηαζε εγξήγνξζεο γηα πεξηζζφηεξε ψξα  ζε 

ζρέζε κε φζα  δελ έιαβαλ καζάδ (Scafidi et al, 1990).  Δπηπιένλ, νη Dieter et al 

(2003), δηαπίζησζαλ φηη ηα βξέθε θνηκήζεθαλ ιηγφηεξν κεηά απφ 5εκεξε ζεξαπεία 

ηνπ καζάδ, παξέρνληαο πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα δπαδηθή αιιειεπίδξαζε 

κεηέξσλ-βξεθψλ (Dieter et al, 2003). 

 Αμηνζεκείσηα είλαη θαη ηα επξήκαηα ησλ παξαθάησ εξεπλεηψλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε παξέκβαζε ηνπ καζάδ ζηα πξφσξα βξέθε κεηψλεη ηηο αγρψδεηο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ εκθαλίδνπλ θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζηε κνλάδα εληαηηθήο 

ζεξαπείαο λενγλψλ. Ο ιφγνο πνπ βηψλνπλ απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο ηα πξφσξα βξέθε 

έγθεηηαη ζηελ έιιεηςε ησλ απηηθψλ εξεζηζκάησλ πνπ ζα είραλ απφ ηηο εκπεηξίεο ζηε 

κήηξα θαη ζηνπο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο πνπ εθηίζεληαη θαηά ηελ παξακνλή ηνπο 

ζε απηή ηε κνλάδα. Ο Hernandez-Reif θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2007), παξαηήξεζαλ 

φηη πεληαήκεξε ζεξαπεία καζάδ ζε πξφσξα βξέθε βνήζεζε ζην λα κεησζνχλ νη 

αγρψδεηο ζπκπεξηθνξέο ησλ βξεθψλ φπσο ηνπ θιάκαηνο, ησλ αξλεηηθψλ θηλήζεσλ, 

ησλ κνξθαζκψλ θαη ηεο έληνλεο θηλεηηθφηεηαο ζηε κνξθή ζπαζκσδηθψλ θηλήζεσλ 

ησλ ρεξηψλ θαη ησλ πνδηψλ (Hernandez-Reif, Diego & Field, 2007). πλεπή κε ηα 

παξαπάλσ επξήκαηα είλαη θαη εθείλα ησλ  Acolet et al (1993) θαη ησλ Guzzetta et al 

(2009), νη νπνίνη δηαπίζησζαλ ηα κεησκέλα επίπεδα άγρνπο ησλ βξεθψλ κέζα απφ ηηο 

κεησκέλεο ζπγθεληξψζεηο ηεο θνξηηδφιεο ζην πιάζκα ησλ βξεθψλ  πνπ δέρηεθαλ ηε 

ζεξαπεία ηνπ καζάδ (Acolet et al, 1993˙ Guzzetta et al, 2009). 

 Ο McGrath (2009) ππνζηεξίδεη φηη ε εκθάληζε ησλ ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ 

ζηε κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο πξνθαιεί θαθφ  κεηαβνιηζκφ ηεο γιπθφδεο απφ ηα 

βξέθε, κε απνηέιεζκα ηα βξέθε λα εκθαλίδνπλ ππεξγιπθαηκία θαη λα αληηζηέθνληαη 

ζηελ ηλζνπιίλε. Ο παξαπάλσ εξεπλεηήο αλαθάιπςε φηη κέζσ ηεο ζεξαπείαο ηνπ 

καζάδ, δηεγείξνληαη νη ππνδνρείο πίεζεο, νη νπνίνη πξνθαινχλ αχμεζε  ηνπ 

παξαζπκπαζεηηθνχ ζπζηήκαηνο νδεγψληαο ζε έθιπζε ηεο ηλζνπιίλεο. Απηέο νη 

δηεξγαζίεο ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο ησλ βξεθψλ θαη ζηε 

κείσζε ησλ επηπέδσλ ηνπ άγρνπο πνπ βηψλνπλ απηά ηα βξέθε (McGrath, 2009). 



Η απτική επαφή κατά την πρώιμη βρεφική ηλικία ελίδα 43 
 

 χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Hν θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2010) , βξέθε κε πνιχ 

ρακειφ ζσκαηηθφ βάξνο θαη θησρέο θηλεηηθέο επηδφζεηο , βειηηψζεθαλ σο πξνο ηελ 

εθηέιεζε απζφξκεησλ θαη ζθφπηκσλ θηλήζεσλ κεηά απφ ηελ παξέκβαζε καζάδ γηα 

ην δηάζηεκα ελφο κήλα (Ho et al, 2010). Οη Guzzetta et al (2009), αλαθάιπςαλ φηη ε 

ζεξαπεία ηνπ καζάδ επηηαρχλεη ηελ σξίκαλζε ηεο ειεθηξνεγθεθαιηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο νπηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθάινπ ησλ πξφσξσλ βξεθψλ, 

ζπκβάιινληαο ζηελ αλάπηπμε ηνπο (Guzzetta et al, 2009). 

 Πνιινί εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζεξαπεία ηνπ καζάδ βειηηψλεη ηε 

ζρέζε ησλ πξφσξσλ βξεθψλ κε ηηο κεηέξεο ηνπο, ε νπνία πηζαλφηαηα επεξεάδεηαη 

αξλεηηθά απφ ηνλ πξφσξν ηνθεηφ θαη ην δηαρσξηζκφ ηνπ βξέθνπο απφ ηε κεηέξα 

(Lee, 2006). Σα επξήκαηα ησλ Ferber et al (2005), απέδεημαλ φηη νη δπαδηθέο 

αιιειεπηδξάζεηο κεηέξσλ θαη πξφσξσλ βξεθψλ ήηαλ πεξηζζφηεξν ακνηβαίεο κεηά 

απφ ηελ παξέκβαζε καζάδ. Σα βξέθε εκπιέθνληαλ ζε θνηλσληθέο ζπλδηαιιαγέο κε 

ηηο κεηέξεο ηνπο θαη εθείλεο δηαζέηνληαο πεξηζζφηεξε κεηξηθή επαηζζεζία, 

αληαπνθξίλνληαλ επαξθψο ζηα ζεκάδηα ησλ βξεθψλ ηνπο. Οη ίδηνη εξεπλεηέο 

ππνζηεξίδνπλ ε ζεξαπεία ηνπ καζάδ ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηνπ παξεκβαηηθνχ ζηπι 

αιιειεπίδξαζεο απηψλ ησλ κεηέξσλ, ελφο ζηπι πνπ ζπλήζσο πηνζεηνχλ φζεο 

γπλαίθεο γελλνχλ πξφσξα βξέθε, θάλνληαο ηα παζεηηθά (Ferber et al, 2005).  

 Παξφκνηα κε ηα παξαπάλσ είλαη θαη ηα επξήκαηα ησλ ζεηηθψλ επηδξάζεσλ 

ηνπ καζάδ ζηε δπαδηθή αιιειεπίδξαζε κεηέξσλ κε ηειεηφκελα βξέθε. 

πγθεθξηκέλα, ν Lee (2006), αλαθέξεη φηη ην καζάδ ζε βξέθε εληζρχεη ηε δπαδηθή 

αιιειεπίδξαζε κεηέξσλ θαη βξεθψλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο εξεπλεηέο θαηέιεμε ζε απηφ 

ην ζπκπέξαζκα κεηά απφ εχξεζε ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ζε ππνθιίκαθεο ηεο 

θιίκαθαο Mother’s Perception of Infant Temperament Scale - MPITS, πνπ αθνξνχζε 

ην ζπγρξνληζκφ, ηελ ακνηβαηφηεηα θαη ηε πνηφηεηα ηεο δπαδηθήο αιιειεπίδξαζεο 

(Lee, 2006).   
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3.2.2. Η φροντύδα καγκουρό ςτα πρόωρα βρϋφη 
 

 Ζ θξνληίδα θαγθνπξφ είλαη κία ελαιιαθηηθή θαη λέα παξέκβαζε γηα ηελ 

θξνληίδα ησλ βξεθψλ πνπ γελληνχληαη πξφσξα ή κε ρακειφ βάξνο (Hall & Kirsten, 

2008). Ζ θξνληίδα θαγθνπξφ παξέρεη πνιιέο ζεηηθέο θπζηνινγηθέο θαη ςπρνινγηθέο 

επηπηψζεηο γηα ηα πξφσξα βξέθε θαη ηηο κεηέξεο ηνπο, πξνσζψληαο ηε ζεηηθή 

δπαδηθή αιιειεπίδξαζε κεηέξσλ θαη βξεθψλ.  

  Πνιιέο είλαη νη έξεπλεο πνπ αλαθέξνπλ βειηησκέλεο θπζηνινγηθέο 

απνθξίζεηο ζε πξφσξα βξέθε κεηά απφ παξέκβαζε ηεο θξνληίδαο θαγθνπξφ. Μέζα 

απφ απηή ηε ζηελή ζσκαηηθή επαθή ηεο κεηέξαο κε ην βξέθνο, ε κεηέξα σο ζεξκή 

πεγή ζπκβάιιεη ζηελ ξχζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, ζηε κείσζε ησλ απνθξίζεσλ ηνπ 

πφλνπ, ηνπ θιάκαηνο θαη ηνπ απμεκέλνπ θαξδηαθνχ παικνχ θαη ηνπ βάξνπο ηνπ 

βξέθνπο (Aden, 2014˙ Dabrowski 2007˙Athanasopoulou & Fox, 2014˙ Ferber et al, 

2008˙ Field, 2010α). πγθεθξηκέλα, νη Lee & Bang (2011), Ludington‐Hoe & Swinth 

(1996), δηαπίζησζαλ φηη ηα πξφσξα βξέθε πνπ δέρηεθαλ  θξνληίδα θαγθνπξφ 

απέθηεζαλ πεξηζζφηεξν βάξνο θαη εκθάληζαλ κεγαιχηεξε πεξίκεηξν θεθαιηνχ ζε 

ζρέζε κε φζα δελ έιαβαλ (Lee & Bang, 2011˙ Ludington‐Hoe & Swinth, 1996). 

Δπηπιένλ, νη Hall & Kirsten (2008) ζε δηθή ηνπο έξεπλα απέδεημαλ φηη ε θξνληίδα 

θαγθνπξφ απμάλεη ηε ζεξκνθξαζία ζηα πξφσξα βξέθε, κεηψλνληαο ηηο πηζαλφηεηεο 

γηα εκθάληζε ππνζεξκίαο, ζχλεζεο θαηλφκελν ζηα πξφσξα βξέθε. Δπίζεο, νη ίδηνη 

εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ φηη ε θξνληίδα θαγθνπξφ ζπκβάιιεη ζηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο 

αλαπλνήο θαη ηνπ νμπγφλνπ, κε απνηέιεζκα λα απνθεχγνληαη νη πηζαλφηεηεο 

βξαδπθαξδίαο. Δληέιεη, θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ελδερφκελα 

ζλεζηκφηεηαο ησλ πξφσξσλ βξεθψλ ειαηηψλνληαη κε ηελ παξέκβαζε ηεο θξνληίδαο 

θαγθνπξφ (Hall & Kirsten, 2008). 

 Δπηπξνζζέησο, ζε έξεπλα ησλ Ohgi et al (2002), απνδείρζεθε φηη 

πξφσξα βξέθε πνπ έιαβαλ θξνληίδα θαγθνπξφ βξίζθνληαλ ζε θαηάζηαζε 

εγξήγνξζεο, εκθαλίδνληαο κία αξθεηά πςειή ηθαλφηεηα ζπγθέληξσζεο θαη εζηίαζεο 

ηεο πξνζνρήο ηνπο ζε αθνπζηηθά θαη νπηηθά εξεζίζκαηα. Δπηπιένλ, παξαηεξήζεθε 

φηη ηα βξέθε απηά παξνπζίαζαλ κεησκέλα επίπεδα άγρνπο θαη αξλεηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ ελψ παξάιιεια πξνζπάζεζαλ λα ξπζκίζνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο 

θαηάζηαζε (Ohgi et al, 2002). χκθσλα κε ηνλ de Castro Silva θαη ηνπο ζπλεξγάηεο 
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ηνπ (2016), δηαπηζηψζεθε φηη κεηψζεθε ν ρξφλνο παξακνλήο ησλ πξφσξσλ βξεθψλ 

ζην λνζνθνκείν θαηά δέθα κέξεο ιηγφηεξν κεηά απφ ηε ιήςε ηεο θξνληίδαο 

θαγθνπξφ. Δπίζεο, ηα πξφσξα βξέθε πνπ δέρηεθαλ ηε θξνληίδα θαγθνπξφ εκθάληζαλ 

θαιχηεξεο θηλεηηθέο επηδφζεηο, φπσο πεξηζζφηεξν αξκνληθέο θαη ζπληνληζκέλεο  

θηλήζεηο, κεγαιχηεξν θαη απμεκέλν πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα 

(de Castro Silva et al, 2016). 

  Αμηνζεκείσηα είλαη θαη ηα νθέιε ηεο θξνληίδαο θαγθνπξφ ζηνλ 

ζειαζκφ θαζψο ζρεηίδνληαη κε απμεκέλε παξαγσγή ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο θαη 

δηαηήξεζε ηνπ ζειαζκνχ γηα κεγαιχηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα (Ohgi et al, 2002). 

Πνιιέο είλαη νη έξεπλεο πνπ αλαθέξνπλ φηη ε θξνληίδα θαγθνπξφ ζπκβάιιεη ζηελ 

αχμεζε ηεο σθπηνθίλεο (Gabriel et al, 2010). Ο Anderson (2003) θαη νη de Castro 

Silva et al (2016), αλαθέξνπλ φηη  ε θξνληίδα θαγθνπξφ απμάλεη ηε δηάξθεηα θαη ηε 

ζπρλφηεηα ηνπ ζειαζκνχ ζηα πξφσξα βξέθε (Anderson et al, 2003˙ de Castro Silva 

et al, 2016).  

   Αξθεηά ελδηαθέξνληα είλαη θαη ηα επξήκαηα πνπ απνθαιχπηνπλ φηη ε 

θξνληίδα θαγθνπξφ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ελφο δπλαηνχ δεζκνχ αλάκεζα ζηε 

κεηέξα θαη ζην βξέθνο. Σα επξήκαηα ησλ Gathwala, Singh & Balhara (2008), 

απέδεημαλ φηη πξφσξα βξέθε ρακεινχ ζσκαηηθνχ βάξνπο αλάπηπμαλ έλαλ ηζρπξφ 

δεζκφ κε ηηο κεηέξεο ηνπο κεηά απφ ηε ιήςε ηεο θξνληίδαο θαγθνπξφ γηα 16 κήλεο.  

Όπσο δηαπίζησζαλ νη ζπγθεθξηκέλνη εξεπλεηέο, ην δηάζηεκα ησλ ηξηψλ πξψησλ 

κελψλ νη κεηέξεο πεξλνχζαλ αξθεηφ ρξφλν κε ηα βξέθε ηνπο ζε πνηθίιεο 

δξαζηεξηφηεηεο πέξαλ εθείλσλ πνπ αθνξνχζαλ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο θξνληίδα φπσο 

ηνπ κπάληνπ ή ηεο αιιαγήο πάλαο. Δπίζεο, παξαηεξήζεθε φηη νη κεηέξεο πνπ 

παξείραλ ηε θξνληίδα θαγθνπξφ απνιάκβαλαλ πεξηζζφηεξν ηε θξνληίδα ησλ βξεθψλ 

ηνπο θαη αλεζπρνχζαλ πεξηζζφηεξν γηα εθείλα, ζεθψλνληαο ηα ςειά ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ έθιαηγαλ. Όια απηά απνδεηθλχνπλ φηη απηή ε επαθή δέξκα κε δέξκα 

εληζρχεη ην ξφιν ηεο κεηέξαο σο θξνληηζηή ηνπ βξέθνπο ηεο θαη αλαθνπθίδεη ηα 

βξέθε απφ ην ςπρνινγηθφ ζηξεο πνπ βηψλνπλ εμαηηίαο ησλ ζπλζεθψλ ηεο παξακνλήο 

ζηε κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο. Δληέιεη, ε θξνληίδα θαγθνπξφ παξέρεη 

πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο δπαδηθήο αιιειεπίδξαζεο, νδεγψληαο ζηελ αλάπηπμε ελφο 

δπλαηνχ δεζκνχ αλάκεζα ζηηο κεηέξεο θαη ζηα βξέθε ηνπο (Gathwala et al,  2008). 
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 πλαθή κε ηα παξαπάλσ είλαη θαη ηα επξήκαηα ησλ Tallandini & Scalembra 

(2006), νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη ε θξνληίδα θαγθνπξφ ειαηηψλεη ην κεηξηθφ 

άγρνο. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζπκβαίλεη απηφ, ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο είλαη 

νη παξαθάησ. Πξψηνλ, ε θξνληίδα θαγθνπξφ εληζρχεη ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ 

κεηέξσλ, νη νπνίεο ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη κπνξνχλ ηειηθά λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

αλάγθεο ησλ βξεθψλ ηνπο. Γεχηεξνλ, κέζσ ηεο ζηελήο ζσκαηηθήο επαθήο νη κεηέξεο 

απαιιάζζνληαη απφ ηελ αίζζεζε ηεο απψιεηαο πνπ πξνθάιεζε ε μαθληθή δηαθνπή 

ηεο εγθπκνζχλεο (Tallandini & Scalembra, 2006). Δλ ζπλερεία, ηα επξήκαηα ησλ 

Ludington, Nguyen, θαη Swinth (1995), απνθαιχπηνπλ φηη νη κεηέξεο πνπ εθάξκνζαλ 

ηελ κέζνδν ηνπ  θαγθνπξφ ζηα βξέθε ηνπο εκθάληζαλ κεησκέλα επίπεδα γνληθνχ 

ζηξεο σο πξνο ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ ηαηξηθή θαηάζηαζε ησλ βξεθψλ ηνπο 

(Ludington‐Hoe & Swinth, 1996). Δληέιεη, νη Lee & Bang (2011), αλαθέξνπλ φηη ζηηο 

κεηέξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε θξνληίδα θαγθνπξφ ζηα βξέθε ηνπο απμάλεηαη ε 

απηνεθηίκεζε ηνπο (Lee & Bang, 2011). Τπάξρνπλ αθφκε ελδείμεηο φηη ε απηή επαθή 

δέξκα κε δέξκα κεηψλεη ηηο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο επηιφρεηαο θαηάζιηςεο ζηηο 

κεηέξεο πνπ γελλάλε πξφσξα βξέθε (Athanasopoulou & Fox, 2014˙ Gabriel et al, 

2010).  

 

 

3.3. Επιλόχεια κατϊθλιψη και δυαδικό αλληλεπύδραςη 
 

 Ζ επηιφρεηα θαηάζιηςε είλαη ε πην ζπρλή ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή ζε κεηέξεο 

θαη επεξεάδεη ην 10- 15 % απηψλ (Tronick & Reck, 2009). Οη θίλδπλνη γηα  ηελ 

εκθάληζε θαηάζιηςεο  είλαη κεγαιχηεξνη  γηα ηηο γπλαίθεο πνπ δνπλ ζε ζπλζήθεο 

θηψρεηαο θαη εθείλεο πνπ έρνπλ αζζελή ή πξφσξα βξέθε. Παξ' φια απηά, ηα 

θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα κεηά ηνλ ηνθεηφ, εκθαλίδνληαη ζε φιεο ηηο 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο νκάδεο θαη ζε κεηέξεο κε πγηή θαη ηειεηφκελα βξέθε. Σα 

ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ επηπρία ησλ γπλαηθψλ, ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπο (Bigelow, Power, MacLellan-Peters, 

Alex & McDonald, 2012). 
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 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε εκθάληζε ησλ θαηαζιηπηηθψλ επεηζνδίσλ θαη νη 

δηαηαξαρέο άγρνπο πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο, κπνξεί λα ζεσξεζνχλ 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε κεηαγελλεηηθήο θαηάζιηςεο. 

Πεξίπνπ ην 60% απηψλ ησλ γπλαηθψλ πνπ εκθάληζαλ θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο, ππνθέξνπλ απφ θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο κεηαγελλεηηθήο πεξηφδνπ (Tronick & Reck, 2009).  

 Οη γπλαίθεο πνπ πάζρνπλ απφ επηιφρεηα θαηάζιηςε, δηαθαηέρνληαη απφ άγρνο,  

ρακειή  απηνεθηίκεζε, πεξηνξηζκέλε αίζζεζε ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε 

ζρέζε κε ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, έληνλε ληξνπή θαη ελνρηθφηεηα. Δπίζεο, νη 

γπλαίθεο απηέο, είλαη πηζαλφλ λα παξνπζηάζνπλ  ςπρνθηλεηηθέο θαη γλσζηηθέο 

δηαηαξαρέο. Σα βξέθε ησλ θαηαζιηπηηθψλ κεηέξσλ κπνξεί λα εκθαλίζνπλ  ιηγφηεξεο 

ζεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, πεξηζζφηεξε απφζπξζε, ιηγφηεξε 

πξνζνρή πξνο ηε κεηέξα, κεησκέλν επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο θαη γεληθφηεξα 

πεξηνξηζκέλε θνηλσληθή εκπινθή  (Paris, Bolton & Weinberg, 2009). 

 Ζ επηιφρεηα θαηάζιηςε κπνξεί λα έρεη καθξνπξφζεζκεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 

ζηελ πνηφηεηα δεζκνχ θαη ζηε δπαδηθή αιιειεπίδξαζε κεηέξαο θαη βξέθνπο. Δπίζεο, 

ε θαηάζιηςε επηδξά αξλεηηθά ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ κεηέξσλ θαη  

ζηελ γλσζηηθή θαη θηλεηηθή αλάπηπμε ηνπ βξέθνπο (Onozawa, Glover, Adams, Modi 

& Kumar, 2001˙ Tronick & Reck, 2009˙ Herrera, Reissland & Shepherd, 2004).  

 Όζνλ αθνξά ηε ζρέζε κεηέξαο θαη βξέθνπο, νη θαηαζιηπηηθέο κεηέξεο 

παξνπζηάδνπλ ιηγφηεξεο ιεθηηθέο, νπηηθέο, απηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαηά ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε ηα βξέθε ηνπο (Righetti-Veltema, Conne-Perréard, Bousquet & 

Manzano, 2002˙ Onozawa et al, 2001). Οη κεηέξεο κε επηιφρεηα θαηάζιηςε αγγίδνπλ 

ιηγφηεξν ζπρλά ηα βξέθε ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηηο κε θαηαζιηπηηθέο κεηέξεο θαη κε 

έλα φρη θαη ηφζν ζηνξγηθφ ηξφπν , φπσο  ηξάβεγκα, γαξγάιηζκα  θαη ζπξψμηκν κε 

απφηνκν  ηξφπν (Field, 2010β). Δπίζεο, νη κεηέξεο απηέο κηιάλε ή θνηηάδνπλ 

ιηγφηεξν ηα βξέθε ηνπο, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο αληηδξνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν ελψ 

εθείλα κε ηε ζεηξά ηνπο είλαη πην αλήζπρα θαη αληηδξαζηηθά (Field,1995). 

πγθεθξηκέλα, ν Malphurs θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (1996), απέδεημαλ φηη νη 

θαηαζιηπηηθέο κεηέξεο άγγηδαλ κε αξλεηηθφ ηξφπν ηα βξέθε ηνπο, ζπγθεθξηκέλα ηα 

ηξαβνχζαλ απφ ηα ρέξηα ή ηνπο ψκνπο ηνπο, ηα γαξγαινχζαλ ή ηα έζπξσρλαλ κε έλα 

απφηνκν ηξφπν. Δπίζεο, παξαηεξήζεθε φηη νη κεηέξεο απηέο ηα άγγηδαλ ιηγφηεξν ζε 
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ζρέζε κε ηηο κε θαηαζιηπηηθέο κεηέξεο. Σα βξέθε κε ηε ζεηξά ηνπο, αληέδξαζαλ κε 

αλάινγν ηξφπν ελψ έθιαηγαλ θαη γθξίληαδαλ ζε κεγάιν βαζκφ (Malphurs, Raag, 

Field, Pickens & Pelaez-Nogueras, 1996).  

 Οη θαηαζιηπηηθέο κεηέξεο πηνζεηνχλ δχν ζηπι αιιειεπίδξαζεο απέλαληη ζηα 

βξέθε ηνπο θαη ρσξίδνληαη ζε παξεκβαηηθέο θαη παζεηηθέο κεηέξεο. Οη παξεκβαηηθέο  

θάλνπλ απφηνκεο θηλήζεηο θαη έρνπλ θαθή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηα βξέθε ηνπο. Οη 

παζεηηθέο ή αιιηψο απνηξαβεγκέλεο κεηέξεο  αιιειεπηδξνχλ ιίγν ή θαζφινπ κε ηα 

βξέθνο ηνπο θαη δηαηεξνχλ απνθεπθηηθέο εθθξάζεηο πξνζψπνπ θαη θσλήο. Απηνί νη 

ηχπνη θαηάζιηςεο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηα πξφηππα δπαδηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ 

αλάκεζα ζηηο κεηέξεο θαη ζηα βξέθε. Αξθεηέο είλαη νη έξεπλεο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη 

νη δχν απηνί ηχπνη ηεο θαηάζιηςεο έρνπλ αξλεηηθφ αληίθηππν ζηε δπαδηθή 

αιιειεπίδξαζε.  

 Όζν αθνξά ηηο αληηδξάζεηο ησλ βξεθψλ, ζε άιιε έξεπλα νη Moszkowski θαη 

νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2009), αλαθέξνπλ φηη ηα βξέθε ησλ θαηαζιηπηηθψλ κεηέξσλ ζε 

ζπλζήθεο αλέθθξαζηνπ πξνζψπνπ θαη θπζηθνχ απνρσξηζκνχ, πξνζπαζνχλ λα 

απηνξπζκηζηνχλ θαη λα εξεκήζνπλ. Οη πξνζπάζεηεο απηνξξχζκηζεο ησλ βξεθψλ πνπ 

παξαηεξήζεθαλ αθνξνχζαλ ελεξγνχο ηχπνπο αθήο φπσο ράηδεκα θαη ηξάβεγκα 

αληηθεηκέλσλ ηνπ θνληηλνχ ηνπο πεξηβάιινληνο. Δλ αληηζέζεη, ηα βξέθε ησλ κε 

θαηαζιηπηηθψλ κεηέξσλ ήηαλ πην παζεηηθά ζηηο πεξηφδνπο άγρνπο, απνδεηθλχνληαο 

φηη είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλά λα ξπζκίζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο (Moszkowski, Stack, 

Girouard, Field, Hernandez-Reif & Diego, 2009). 

 Αξθεηά ελδηαθέξνπζα θαζίζηαηαη ε δηαπίζησζε ηνπ Herrera θαη ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπ (2004), ζρεηηθά κε ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ κεηξηθψλ 

θαηαζιηπηηθψλ απηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ κε βάζε ηελ ειηθία ησλ βξεθψλ ηνπο. 

χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηνπο, νη θαηαζιηπηηθέο κεηέξεο αγγίδνπλ θαη ζεθψλνπλ ηα 

10 κελψλ βξέθε ηνπο πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηηο θαηαζιηπηηθέο ησλ βξεθψλ 

ειηθίαο 6 κελψλ. Οη εξεπλεηέο πηζαλνινγνχλ φηη ζπκβαίλεη απηφ γηαηί νη κεηέξεο 

αδπλαηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απμαλφκελεο απαηηήζεηο ησλ βξεθψλ ηνπο θαζψο 

απηά κεγαιψλνπλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα νη κεηέξεο λα αγγίδνπλ ιηγφηεξν ηα 6 

κελψλ βξέθε ηνπο θαη ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ ηα 10 κελψλ βξέθε ηνπο. Όζνλ αθνξά 

ηα βξέθε, ηα βξέθε ησλ θαηαζιηπηηθψλ κεηέξσλ άγγηδαλ πεξηζζφηεξν ηνλ εαπηφ ηνπο 

θαη φρη ηφζν ηα παηρλίδηα ή ην ζψκα ηεο κεηέξαο ηνπο. Απηφ ζεσξήζεθε σο 
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πξνζπάζεηα ησλ βξεθψλ λα ξπζκίζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα  αληηζηαζκίζνπλ ηελ 

έιιεηςε ζεηηθήο αθήο απφ ηηο κεηέξεο ηνπο (Herrera et al, 2004) . Όπσο αλαθέξεη ν 

Tronick (1986), ηα βξέθε αγγίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο κε ζηφρν λα απηνξπζκηζηνχλ θαη 

λα αληηκεησπίζνπλ ηελ αξλεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγείηαη απφ 

ηελ αζπλεπή  αλαηξνθνδφηεζε κε ηε κεηέξα (Tronick & Giannino, 1986). 

  

 

3.3.1. Μαςϊζ ςε βρϋφη καταθλιπτικών μητϋρων 
 

  Οη γπλαίθεο κε επηιφρεηα θαηάζιηςε αληηκεησπίδνπλ ζπρλά δπζθνιίεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην λέν κσξφ ηνπο. Μπνξεί λα θαίλνληαη αδηάθνξεο, λα κε 

ρακνγεινχλ ή λα κε κηιάλε ζηα βξέθε ηνπο φζν νη άιιεο κεηέξεο. Σα κσξά, κε ηε 

ζεηξά ηνπο, ζπκπεξηθέξνληαη κε έλα αγρψδεο θαη κε θπζηνινγηθφ ηξφπν, είηε κε 

ππεξβνιηθφ θιάκα είηε κε παζεηηθφηεηα θαη απφζπξζε. Ζ εθκάζεζε ηεο ηερληθήο ηνπ 

καζάδ ζηηο κεηέξεο, εληζρχεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ κεηέξσλ λα αλαγλσξίδνπλ ηα 

ζήκαηα πνπ ζηέιλνπλ ηα βξέθε ηνπο. Καζίζηαηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε αλαγλψξηζεο 

ησλ ζεκάησλ απφ ηηο κεηέξεο, θαζψο ηα ζήκαηα  απηά κπνξεί λα αθνξνχλ είηε ηε 

δηάζεζε εκπινθήο κε ηνπο γνλείο ηνπο ή ηεο απνθπγήο αιιειεπίδξαζεο καδί ηνπο 

(Onozawa et al, 2001). 

  Αξθεηέο είλαη νη έξεπλεο πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ε ζεξαπεία καζάδ βειηηψλεη 

ηε δπαδηθή ζρέζε κεηέξαο θαη βξέθνπο. Απηή ε κέζνδνο ελζαξξχλεη ηηο κεηέξεο κε 

θαηάζιηςε σο πξνο ην λα θνηηάμνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ βξεθψλ 

ηνπο, αιιειεπηδξψληαο ελ ζπλερεία καδί ηνπο κε έλαλ επράξηζην ηξφπν. Μέζσ ηνπ 

καζάδ, ε κεηέξα καζαίλεη γηα ην δέξκα ηνπ κσξνχ ηεο, παξαηεξψληαο ηελ πθή, ηε 

ζεξκνθξαζία, ηε ραιάξσζε θαη ηε δηέγεξζε ηνπ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα 

απμάλεηαη ε απηνπεπνίζεζε  ηεο θαη λα θέξεηαη κε πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν σο 

πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπκπησκάησλ ησλ θσιηθψλ ηνπ κσξνχ ηεο  θαη  ηε 

ραιάξσζε ηνπ φηαλ είλαη αλήζπρν (Onozawa et al, 2001). ε έξεπλα ησλ Glover θαη 

ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2002), ε εθπαίδεπζε ηεο ηερληθήο ηνπ καζάδ ζηα βξέθε ησλ 

θαηαζιηπηηθψλ κεηέξσλ ζπλέβαιε ζηελ ελίζρπζε ηεο κεηξηθήο επαηζζεζίαο. Μεηά 

απφ έλα παξέκβαζε καζάδ γηα έλα δηάζηεκα 2 κελψλ, ηα βξέθε ησλ θαηαζιηπηηθψλ 
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κεηέξσλ αιιειεπίδξαζαλ πεξηζζφηεξν θαη κε έλα πην ζεηηθφ ηξφπν ζε ζρέζε κε φζα 

δε έιαβαλ ηε ζεξαπεία ηνπ καζάδ (Glover, Onozawa & Hodgkinson, 2002). 

 πλεπή κε ηα παξαπάλσ επξήκαηα, είλαη θαη εθείλα ησλ Roberts & Glover, 

(2008), νη νπνίνη αλαθάιπςαλ φηη νη θαηαζιηπηηθέο κεηέξεο βειηίσζαλ ηηο επηδφζεηο 

ηνπο ζηηο θιίκαθεο ηεο κεηαγελλεηηθήο θαηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνχξγνπ θαη ηνπ άγρνπο 

κεηά απφ έμη  παξεκβάζεηο καζάδ. Δπηπιένλ, νη ίδηνη εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ φηη έλα 

ρξφλν κεηά ηελ παξέκβαζε ηνπ καζάδ, νη θαηαζιηπηηθέο κεηέξεο αιιειεπίδξαζαλ κε 

ηα βξέθε ηνπο ην ίδην εμίζνπ κε ηηο κεηέξεο πνπ δελ είραλ θαηάζιηςε (Roberts & 

Glover, 2008). Παξφκνηα είλαη θαη ηα επξήκαηα ηνπ Onozawa θαη ησλ ζπλεξγαηψλ 

ηνπ (2001), νη νπνίνη παξαηήξεζαλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ησλ θαηαζιηπηηθψλ κεηέξσλ 

ζηελ θιίκαθα ηεο κεηαγελλεηηθήο θαηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνχξγνπ θαη βειηησκέλε 

δπαδηθή αιιειεπίδξαζε κεηά απφ παξέκβαζε ηνπ καζάδ (Onozawa et al, 2001). ε 

παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγνπλ ν Feijó θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2006), κεηά απφ 

αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ παξφκνηαο θιίκαθαο γηα ην πξνθίι ηεο θαηαζιηπηηθήο 

δηάζεζεο (Profile Of Mood States Depression Scale - POMS) θαη κίαο θιίκαθαο 

άγρνπο ησλ κεηέξσλ πνπ βηψλνπλ κεηαγελλεηηθή θαηάζιηςε. Σα επξήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ην ζπλδπαζκφ ηεο παξέκβαζεο καζάδ θαη ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ 

θιηκάθσλ, απνθαιχπηνπλ φηη ε ρξήζε ηνπ καζάδ ζε βξέθε απφ ηηο ίδηεο ηηο 

θαηαζιηπηηθέο κεηέξεο, ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο δηάζεζεο θαη ζηε κείσζε ησλ 

επηπέδσλ ηνπ άγρνπο απηψλ ησλ κεηέξσλ (Feijó, Hernandez-Reif, Field, Burns, 

Valley-Gray & Simco, 2006). 

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζεξαπεία ηνπ καζάδ ζε βξέθε θαηαζιηπηηθψλ 

κεηέξσλ, παξέρεη αξθεηά νθέιε θαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ίδησλ ησλ βξεθψλ. Όπσο 

αλαθέξνπλ ε Field θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο (1996), ηειεηφκελα βξέθε θαηαζιηπηηθψλ 

κεηέξσλ απέθηεζαλ πεξηζζφηεξν βάξνο, παξνπζίαζαλ ιηγφηεξεο αγρψδεηο 

ζπκπεξηθνξέο θαη θαιχηεξε ζπκπεξηθνξά χπλνπ, κεηά απφ ζεξαπεία καζάδ γηα 6 

εβδνκάδεο (Field et al, 1996). 
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3.3.2. Η φροντύδα Καγκουρό ςτισ μητϋρεσ με επιλόχεια 

κατϊθλιψη 
 

 

 Ζ θξνληίδα θαγθνπξφ επηδξά ζεηηθά  ζηελ πγεία ησλ βξεθψλ, ζην δεζκφ, ζηε 

δπαδηθή αιιειεπίδξαζε θαη ζηε κεηξηθή ηθαλνπνίεζε, αιιά  φρη ζηελ πξφιεςε ή 

ζηε ζεξαπεία κίαο κεηέξαο απφ ηελ επηιφρεηα θαηάζιηςε. Παξ' φια απηά, έξεπλα έρεη 

απνθαιχςεη φηη ε κεηξηθή θαηάζιηςε κπνξεί λα ειαηησζεί κεηά ηελ παξνρή ζηα 

βξέθε ηεο θξνληίδαο θαγθνπξφ απφ ηηο κεηέξεο. ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, 

ζπκκεηείραλ 177 γπλαίθεο πνπ δηέζεηαλ ρακειφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ εηζφδεκα θαη 

είραλ γελλήζεη πξφσξα βξέθε. Οη γπλαίθεο απηέο αμηνινγήζεθαλ κέζσ ζρεηηθήο 

θιίκαθαο γηα εκθάληζε επηιφρεηαο θαηάζιηςεο δχν θνξέο, κία πξηλ θαη κία κεηά  ηελ 

θξνληίδα θαγθνπξφ πνπ πξνζέθεξαλ ζηα βξέθε ηνπο . Οη κεηέξεο απηέο παξείραλ ηε 

θξνληίδα θαγθνπξφ ζηα βξέθε ηνπο   κε ηε βνήζεηα ηνπ πθαζκάηηλνπ κάξζηπνπ φηαλ 

ζηαζεξνπνηήζεθε ε θαηάζηαζε ησλ βξεθψλ θαη έθπγαλ απφ ην λνζνθνκείν. Οη 

αλαιχζεηο ησλ αμηνινγήζεσλ γηα  ηελ θαηάζιηςε απέδεημαλ φηη απφ ηηο 177 γπλαίθεο 

νη 66 είραλ θαηάζιηςε πξηλ μεθηλήζνπλ ηε κέζνδν θαγθνπξφ, ε νπνία φκσο κεηψζεθε 

θαηά 30% κεηά ηελ παξέκβαζε ηνπ θαγθνπξφ απφ ηηο κεηέξεο (de Alencar, Arraes, de 

Albuquerque & Alves, 2009). 

 Τπάξρνπλ έξεπλεο πνπ απνδεηθλχνπλ φηη νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ 

θαηαζιηπηηθψλ κεηέξσλ κε ηα πξφσξα βξέθε ηνπο ήηαλ πην ζεηηθέο κεηά ην πέξαζκα 

ηξηψλ θαη έμη κελψλ, εμαηηίαο ηεο θξνληίδαο θαγθνπξφ πνπ παξείραλ ζηα βξέθε ηνπο. 

Σα επξήκαηα θαλέξσζαλ φηη νη κεηέξεο ήηαλ πην επαίζζεηεο θαη αληαπνθξίλνληαλ 

θαιχηεξα ζηα βξέθε ηνπο κε ην πέξαζκα ησλ κελψλ, παξέρνληαο ζηα βξέθε ηνπο 

πεξηζζφηεξεο κνξθέο απηηθήο επαθήο (Feldman, Eidelman, Sirota & Weller, 2002). 
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ΑΝΣΙ ΕΠΙΛΟΓΟΤ : ΤΖΗΣΗΗ 

  
  ηελ παξνχζα εξγαζία ζηφρνο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ν ξφινο ηεο απηηθήο 

επαθήο ζηε δπαδηθή αιιειεπίδξαζε κεηέξαο-βξέθνπο ζηελ πξψηκε βξεθηθή ειηθία. 

Μέζα απφ ηελ παξάζεζε λαηνπξαιηζηηθψλ θαη πεηξακαηηθψλ επξεκάησλ, 

δηαπηζηψζεθε φηη νη ηχπνη θαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο απηηθήο επαθήο επεξεάδνληαη απφ ην 

πιαίζην, ην αλαπηπμηαθφ ζηάδην ηνπ βξέθνπο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ησλ δχν. 

Όζνλ αθνξά ηε δπαδηθή αιιειεπίδξαζε κεηέξαο-βξέθνπο, παξαηεξήζεθε φηη 

ππάξρεη ακνηβαηφηεηα θαη ζπλαηζζεκαηηθφ κνίξαζκα ησλ κεηέξσλ θαη ησλ βξεθψλ. 

Σα βξέθε ηξνπνπνηνχλ ηελ απηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά κε βάζε ηε κεηξηθή 

δηαζεζηκφηεηα θαη επαηζζεζία θαη νη κεηέξεο κε ηε ζεηξά ηνπο πξνζαξκφδνληαη ζηελ 

απηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ βξεθψλ ηνπο, κε απνηέιεζκα λα πξνθχπηεη κία ακθίδξνκε 

ζρέζε. Δπίζεο, απνδείρζεθε φηη ε κεηξηθή επαηζζεζία πνπ ζπλνδεχεη ην κεηξηθφ 

ζηνξγηθφ άγγηγκα, πξνάγεη ζεηηθέο απηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζηα βξέθε. Ζ αλαθνξά πνπ 

έγηλε ζην ξφιν ηνπ παηέξα θαη ζηε δπαδηθή ηνπ αιιειεπίδξαζε κε ην βξέθνο, 

θαζηζηά αλαγθαία θαη ζεκαληηθή ηελ εκπινθή ηνπ παηέξα ζηε δσή ηνπ βξέθνπο.  Ζ 

παξαηήξεζε ηνπ ηξφπνπ αιιειεπίδξαζεο ησλ γνλέσλ θαη ησλ βξεθψλ είλαη αξθεηά 

ρξήζηκε , δηφηη ζπκβάιιεη ζηελ εμέηαζε ηεο θνηλσληθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο θαη 

γλσζηηθήο αλάπηπμεο ησλ βξεθψλ. 

 Δλ ζπλερεία, ζηελ εξγαζία απηή αλαιχζεθαλ ηα πξφηππα ηεο δπαδηθήο 

αιιειεπίδξαζεο κεηέξαο-βξέθνπο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ζειαζκνχ, ν νπνίνο 

δηαπηζηψζεθε φηη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ κνξθψλ απηηθήο επαθήο. Ζ 

δεζηαζηά ηνπ κεηξηθνχ ζψκαηνο επεξεάδεη ην ελδνθξηλνινγηθφ ζχζηεκα, 

απειεπζεξψλνληαο σθπηνθίλε, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο θαηαζηέιιεη ηελ θνξηηδφιε, 

ηελ νξκφλε ηνπ ζηξεο. Δπίζεο, δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη κία ακθίδξνκε ζρέζε 

αλάκεζα ζηε ζπρλφηεηα θαη δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ θαη  ζηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ 

κνξθψλ απηηθήο επαθήο. 

 Αθφκε, έγηλε ιεπηνκεξήο αλαθνξά ζηα πξφσξα βξέθε, θαζψο ε παξακνλή 

ηνπο ζηε κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο λενγλψλ κεηψλεη ηηο επθαηξίεο γηα δπαδηθή 

αιιειεπίδξαζε θαη γηα θπζηθή εγγχηεηα κε ηηο κεηέξεο ηνπο. Απηή ε κεησκέλε 
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απηηθή επαθή επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ αλάπηπμε ησλ βξεθψλ ζε πνηθίινπο ηνκείο. 

Παξφκνην αξλεηηθφ αληίθηππν γηα ηα βξέθε παξέρεη ε έιιεηςε ηεο απηηθήο επαθήο 

θαη ηα αξλεηηθά ζηπι αιιειεπίδξαζεο ησλ θαηαζιηπηηθψλ κεηέξσλ. Οη παξεκβάζεηο 

πνπ ζπδεηήζεθαλ ζε απηή ηελ εξγαζία ήηαλ ε ζεξαπεία ηνπ καζάδ θαη ε θξνληίδα 

ηνπ θαγθνπξφ, νη νπνίεο πξνζθέξνπλ αξθεηά νθέιε  γηα ηα βξέθε, ηε κεηέξα θαη ηε 

δπαδηθή ηνπο αιιειεπίδξαζε. 

 ην ζεκείν απηφ ζα παξαζέζσ θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπο νπνίνπο  

δηαπίζησζα θαηά ηε ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. πγθεθξηκέλα, αλαθάιπςα 

φηη ε αλαδήηεζε λαηνπξαιηζηηθψλ θαη δηαρξνληθψλ εξεπλψλ γηα ηε δπαδηθή 

αιιειεπίδξαζε κεηέξαο-βξέθνπο ήηαλ πεξηνξηζκέλε. Δπίζεο, ζε αξθεηέο έξεπλεο 

δηαπίζησζα φηη ε αμηνιφγεζε ησλ απηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ αθνξνχζε κφλν εθείλε ηνπ 

βξέθνπο ή κφλν ησλ κεηέξσλ θαη φρη θαη ησλ δχν, παξέρνληαο έηζη κία κνλνδηάζηαηε 

νπηηθή. Αθφκε, παξαηήξεζα φηη πνιιέο έξεπλεο θαηαιήγνπλ ζε  ζπκπεξάζκαηα γηα 

ηελ απηηθή επαθή, ρσξίο λα ηελ εμεηάδνπλ ζε έλα πνιπηξνπηθφ πιαίζην, ζε 

ζπλδπαζκφ θαη κε άιιεο ζπκπεξηθνξέο επηθνηλσλίαο. Δπηπιένλ, ζηηο πεηξακαηηθέο 

έξεπλεο φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην παξάδεηγκα ηνπ αλέθθξαζηνπ πξνζψπνπ, 

πξνθχπηνπλ ζεκαληηθά ζέκαηα γηα ίδηα ηε κεζνδνινγία. Γηα παξάδεηγκα, έλαο 

πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε απηήλ έγθεηηαη  ζην θαηά πφζν ε παξακνλή ησλ βξεθψλ 

ζε έλα πιαζηηθφ θάζηζκα, πεξηνξίδνληαο ην εχξνο ησλ θηλήζεσλ ηνπο, ζα κπνξνχζε 

λα επεξεάζεη ηηο απνθξίζεηο ησλ βξεθψλ ζε κία δηαδηθαζία πνπ απφ κφλε ηεο 

πξνθαιεί έληνλν άγρνο. Όζνλ αθνξά ηηο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ, έλαο πξνβιεκαηηζκφο ζα κπνξνχζε λα είλαη ην θαηά πφζν νη 

αληηδξάζεηο ησλ κεηέξσλ πνπ ζειάδνπλ είλαη θπζηθέο θαη αληηζηνηρνχλ ζε 

πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο, φηαλ βηληενζθνπνχληαη. Τπάξρεη πεξίπησζε νη κεηέξεο λα 

αηζζάλνληαη άβνια ιφγσ ηεο δηαδηθαζίαο θαηαγξαθήο κίαο ηφζν πξνζσπηθήο ηνπο 

ζηηγκήο φπσο ηνπ ζειαζκνχ. Σέινο, δηαπηζηψζεθε φηη ε βηβιηνγξαθία γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηεο απηηθήο επαθήο θαηά ηε δπαδηθή αιιειεπίδξαζε παηέξα-βξέθνπο 

είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε. 

 Καηά ηε γλψκε κνπ, νη κειινληηθέο έξεπλεο ζα πξέπεη λα εμεηάδνπλ ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο αθήο ζε δηαρξνληθφ επίπεδν θαη ζε πνηθίια πιαίζηα, φπσο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ειεχζεξνπ παηρληδηνχ. Αθφκε, θαζίζηαηαη πνιχ ζεκαληηθή ε 

δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο ακνηβαίαο απηηθήο επαθήο ζηε δπαδηθή αιιειεπίδξαζε 

κεηέξαο-βξέθνπο, θαζψο πξφθεηηαη γηα κία ακθίδξνκε δηαδηθαζία. Σα βξέθε 
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κνηξάδνληαη ζπλαηζζήκαηα κε ηηο κεηέξεο ηνπο θαη αληαπνθξίλνληαη ζην άγγηγκα 

ηνπο, απφ ηηο πξψηεο κέξεο κεηαγελλεηηθά. Δπίζεο, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα εμεηάδνληαη 

νη ιεηηνπξγίεο ηεο αθήο ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο ζπκπεξηθνξέο επηθνηλσλίαο φπσο γηα 

παξάδεηγκα κε ηε βιεκκαηηθή επαθή, ψζηε λα απνζαθελίδνληαη ηα κελχκαηα ηεο 

απηηθήο επαθήο. Δληέιεη, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε θνηλσληθφηεηα ηνπ βξέθνπο δε 

βαζίδεηαη κφλν ζηε ζρέζε κεηέξαο-βξέθνπο αιιά ζε έλα νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα  σο 

φιν, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηε κεηέξα, ηνλ παηέξα θαη ην βξέθνο. Ζ δηεξεχλεζε ηνπ 

ξφινπ θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο παηέξα-βξέθνπο, θξίλεηαη απαξαίηεηε. Έλαο ηξφπνο 

πνπ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί απηφ είλαη ε εμέηαζε ησλ κνξθψλ απηηθήο επαθήο 

ζηα ηξηαδηθά ζπζηήκαηα  κεηέξα-παηέξα-βξέθνπο, δηφηη φπσο αιιεινεπεξεάδνληαη.  
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