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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Εδϊ και χιλιάδεσ χρόνια το ηιτθμα τθσ αλλθλεπίδραςθσ ανάμεςα ςτθν ψυχι και το μυαλό 

ζχει εγείρει ςυγκροφςεισ και διαφωνίεσ. Κυρίωσ, όμωσ, ζχει εμπνεφςει ςπουδαίουσ 

ανκρϊπουσ να διατυπϊςουν τισ αξιόλογεσ απόψεισ και κεωρίεσ τουσ επί του κζματοσ, που 

είτε υποςτθρίηοντασ τθν ολότθτα είτε τον δυϊςμό προςζφεραν ζνα εφφορο ζδαφοσ για 

ςυλλογιςμό και εποικοδομθτικζσ ςυηθτιςεισ, που ζφεραν τελικά ωσ αποτζλεςμα τθν 

κακιζρωςθ του όρου τθσ «ψυχοςωματικισ» πριν από δφο αιϊνεσ. ε ςυνζπεια με τα 

γεγονότα του παρελκόντοσ και ο όροσ «ψυχοςωματικι» δεν ζπαψε να γνωρίηει μία 

ποικιλία εκδοχϊν και αντικζςεων. Η ζγερςθ πλθκϊρασ αντικζςεων δεν κα ζπρεπε να 

αποτελεί ζκπλθξθ εάν λάβει κανείσ υπόψθ τθν ιδιαίτερα υψθλι ςυχνότθτα με  τθν οποία 

ςυναντάται ςτθν κακθμερινι ηωι των ανκρϊπων και, κατά ςυνζπεια, τον υψθλό βακμό 

ςτον οποίο αφορά αυτόσ ο όροσ τθν ανκρωπότθτα. Κατανοϊντασ απόλυτα πωσ για ζναν 

άνκρωπο το πιο πολφτιμο αγακό είναι θ υγεία, κακιςτά αυτονόθτο το ενδιαφζρον τθσ 

πλειοψθφίασ για τισ ψυχοςωματικζσ διαταραχζσ, τόςο όςον αφορά ςτθν αναγνϊριςθ τουσ 

αλλά ακόμθ περιςςότερο όςον αφορά ςτθ κεραπεία τουσ. Ωςτόςο, δεν είναι λίγεσ οι 

περιπτϊςεισ όπου ο όροσ «ψυχοςωματικι» ζχει παρερμθνευτεί, διαςτρεβλωκεί και ςε 

αρκετζσ περιπτϊςεισ υποτιμθκεί. Πολλοί άνκρωποι κατζλθξαν ςε μία βεβιαςμζνθ και 

επιφανειακι κεϊρθςθ πωσ οι ψυχοςωματικζσ διαταραχζσ είναι πλαςματικζσ, 

καταςκευαςμζνεσ, δθλαδι, από τον «υποτικζμενο» αςκενι, ο οποίοσ προςποιείται 

ςυνειδθτά τα ςυμπτϊματα του προκειμζνου να αποκομίςει κάποιο όφελοσ μζςα από αυτι 

τθ διαδικαςία.  

 Ο ςκοπόσ τθσ παροφςασ αναςκόπθςθσ είναι να εξετάςει ενδελεχϊσ τισ διαταραχζσ 

που υποςτθρίηεται πωσ ζχουν ψυχολογικι αιτιολογία, να παρουςιάςει τισ διαφορζσ 

ανάμεςα ςτισ ψυχοςωματικζσ και ςωματόμορφεσ διαταραχζσ και ςτα φαινόμενα 

μετατροπισ, κακϊσ επίςθσ να ονομάςει τα αυτοάνοςα νοςιματα. 

  υγκεκριμζνα, ςτο πρϊτο και δεφτερο κεφάλαιο αναφζρονται τόςο θ αξιολόγθςθ 

όςο και θ κλινικι εικόνα των ψυχοςωματικϊν διαταραχϊν, ο ρόλοσ του ςϊματοσ ςτθν 

εμφάνιςθ αυτϊν των διαταραχϊν, ο ψυχοςωματικόσ πόνοσ και οι κεραπευτικζσ 

προςεγγίςεισ. το τρίτο κεφάλαιο αναλφεται θ ενδοψυχικι διεργαςία που λαμβάνει χϊρα 

ςτα φαινόμενα μετατροπισ μαηί με τουσ μθχανιςμοφσ εκδιλωςθσ του φαινομζνου. το 

τζταρτο κεφάλαιο ςυναντοφνται τα αυτοάνοςα νοςιματα (π.χ. καρδιολογικζσ αςκζνειεσ, 

αςκζνειεσ του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ – άςκμα, αςκζνειεσ του γαςτρεντερικοφ 

ςυςτιματοσ κλπ) με ςκοπό μία ςφντομθ αναςκόπθςθ του οριςμοφ, τθσ αιτιολογίασ και  των 

ςυμπτωμάτων τουσ. Και. Σζλοσ, ςτο πζμπτο κεφάλαιο επιχειρείται θ παραβολι των 

ψυχοδυναμικϊν απόψεων ςχετικά με τισ ςωματοποιιςεισ.  
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

Η ςχζςθ ανάμεςα ςτο μυαλό και το ςϊμα ζχει υπάρξει ζνα αμφιλεγόμενο κζμα από 

αρχαιοτάτων χρόνων. Δεν ιταν λίγοι οι φιλόςοφοι, οι ψυχολόγοι αλλά και οι φυςιολόγοι 

που διατφπωςαν τισ απόψεισ τουσ επί του ςυγκεκριμζνου κζματοσ, και όπωσ κα ιταν 

φυςικό εξίςου πολλζσ υπιρξαν και οι διαφωνίεσ ςχετικά με το αν και ςε ποιο βακμό 

υφίςταται μία τζτοια ςχζςθ ανάμεςα ςτο μυαλό και το ςϊμα. Θα πρζπει, λοιπόν, τα 

βιϊματα να κεωροφνται μόνο ψυχικά, μόνο ςωματικά, ι ωσ μία αλλθλεπίδραςθ ανάμεςα 

ςτα φυςικά και τα ςωματικά; 

 Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ πωσ οι πρϊτοι ςτοχαςμοί και οι πρϊτεσ διατυπϊςεισ 

ςχετικά με τθν ψυχοςωματικι εντοπίηονται ςτθν αρχαία Ελλάδα. Ενδιαφζρουςεσ κζςεισ 

εντοπίηονται ςτα ζργα των μεγάλων φιλοςόφων, οι οποίοι ωσ γνωςτόν, προβλθματίςτθκαν 

όχι μόνο για τον κόςμο και τουσ ανκρϊπουσ αλλά και για τθ μυςτθριϊδθ ςφνδεςθ του 

ςϊματοσ και τθσ ψυχισ ςε ςχζςθ με τθν αςκζνεια. Ήδθ από αρχαιοτάτων χρόνων 

διατυπϊκθκε ξεκάκαρα ςτθν ελλθνικι φιλοςοφία θ ςκζψθ πωσ οι επιδράςεισ ςτο ςϊμα 

πθγάηουν από τθν ψυχι, όπου θ ξθροςτομία και θ ταχυκαρδία υποςτθρίηεται πωσ 

ςχετίηονται με το φόβο ι το κυμό και ο πονοκζφαλοσ προκαλείται από τθν ςυναιςκθματικι 

ανθςυχία (Gatchel & Blanchard, 1993). τθν αρχαία Ελλάδα τοποκετείται επίςθσ θ 

διαπίςτωςθ ςχετικά με τθν ολότθτα του ανκρϊπου, θ οποία κεωρείται πωσ ιδθ υπάρχει 

ςτον υγιι αλλά γίνεται καταφανισ ςτθν αςκζνεια, κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ 

διαταράςςεται θ φυςικι ιςορροπία του ανκρϊπου. Από εκείνθ ακόμα τθν εποχι ο ιατρόσ 

αναγνϊριςε αυτι τθν ολότθτα ςαν κατευκυντιρια γραμμι ςτθν πρακτικι του εξάςκθςθ, 

και αυτό διότι, όπωσ είναι γνωςτό, ο ιατρόσ εκείνθσ τθσ εποχισ ιταν παράλλθλα και 

φιλόςοφοσ και αντιμετϊπιηε τον άνκρωπο ςτθν ολότθτα του. 

  Oι Νικολαΐδθσ και Benedetti (1981) αναφζρουν τον πλατωνικό διάλογο 

«Χαρμίδθσ», ςτον οποίο ο ωκράτθσ λζει ςε ζνα νεαρό άνδρα που υποφζρει από 

πονοκεφάλουσ ότι κα πρζπει να γίνει καλά όλο το ςϊμα προκειμζνου να απαλλαγεί από 

τουσ πόνουσ. Σο ςϊμα όμωσ, ςυνεχίηει, δεν μπορεί να κεραπευτεί χωρίσ τθν παράλλθλθ 

κεραπεία τθσ ψυχισ. Σα ακριβι λόγια του ωκράτθ, όπωσ μεταφζρονται από τουσ 

Νικολαΐδθ και Benedetti, είναι: «όλα προζρχονται από τθν ψυχι και τα καλά και τα κακά, 

τόςο για το ςϊμα όςο και για ςφνολο του ανκρϊπου. Η ψυχι κα πρζπει να κεραπεφεται με 

οριςμζνεσ ςυγκεκριμζνεσ λογοκεραπείεσ. Αυτζσ είναι «οι καλοί λόγοι». Αυτόσ ο τρόποσ των 

ςυνομιλιϊν δθμιουργεί γαλινθ ςτθν ψυχι». Κι ζνασ ςυνομιλθτισ του ωκράτθ απαντά: 

«ωκράτθ, ςτθν περίπτωςθ αυτι ο πονοκζφαλοσ για το νζο κα ιταν πραγματικό ευτφχθμα, 

γιατί αν τον χρθςιμοποιοφςε από ενδιαφζρον για το κεφάλι, κα μποροφςε να βελτιϊςει τον 

ψυχικό του κόςμο».  

 Ωςτόςο, αντιλαμβάνεται κανείσ πωσ οι Ζλλθνεσ φυςιοκράτεσ δεν φαίνεται να 

ενςτερνίςτθκαν τισ απόψεισ περί ψυχοςωματικισ και παρζμειναν δζςμιοι του ςϊματοσ και 

τθσ πακολογίασ του (Lipsitt, 2002). υγκεκριμζνα, αναφζρεται πωσ ο αρχαίοσ Ζλλθνασ 

φυςικόσ, Ιπποκράτθσ, περιγράφει τθν υςτερία κακαρά ςωματικά, ςαν μία αςκζνεια τθσ 

μιτρασ. Τποςτθρίηεται πωσ εκείνοσ πρότεινε μία από τισ αρχαιότερεσ κεωρίεσ τθσ 

ευζξαπτθσ προςωπικότθτασ. Τπζδειξε, δθλαδι, ότι τζςςερα είδθ ςωματικϊν υγρϊν, που 

ονομάηονται ορμόνεσ, ιταν υπεφκυνα για τθν προςωπικότθτα ι τθν ιδιοςυγκραςία, κακϊσ 
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επίςθσ και για τισ ςωματικζσ ι ψυχικζσ αςκζνειεσ. φμφωνα με τθ βιβλιογραφία αυτά τα 

τζςςερα υγρά ιταν το αίμα, θ μαφρθ χολι, θ κίτρινθ χολι και το φλζγμα (Gatchel & 

Blanchard, 1993).  

 Ο όροσ «ψυχοςωματικι» κακιερϊκθκε το 1818 από τον Γερμανό Heinroth, 

εννοϊντασ με τον όρο αυτό ζνα ςυνονκφλευμα ιατρικϊν και θκικϊν απόψεων, κακζσ και 

αμαρτωλζσ πράξεισ  και κυρίωσ ςεξουαλικά πάκθ που είχαν κεωρθκεί ςυνυπεφκυνα των 

ςωματικϊν πακιςεων. τθ ςυνζχεια, αναφζρεται πωσ θ ψυχοςωματικι εξελίχκθκε 

ςθμαντικά το 1950 με τισ ζρευνεσ των «πρωτεργατϊν» Herald Wolf και Franz Alexander, 

των οποίων οι εργαςίεσ ανακοινϊκθκαν ςτθν Αμερικι (Νικολαΐδθσ & Benedetti, 1981). 

 φμφωνα με τον Oken (2001) τα φυςικά ςυμπτϊματα ακολουκοφν αξιοςθμείωτα 

γεγονότα τθσ ηωισ και οι ςτρεςογόνεσ εμπειρίεσ τθσ ηωισ ενδζχεται να ευκφνονται για τθν 

ξαφνικι εκδιλωςθ αςκενειϊν. Κατά ςυνζπεια, οι ψυχοςωματικζσ διαταραχζσ αναφζρονται 

αφενόσ μεν ςε μία οργανικι πακολογία, και όχι απλϊσ μία ςωματικι ςυμπτωματολογία, 

και αφετζρου ςε μία ψυχολογικι αιτιολογία και όχι απλϊσ ςε μία ψυχολογικι πακολογία. 

τθ ςυνζχεια, όςον αφορά τισ ςωματόμορφεσ διαταραχζσ πρόκειται για  μία κατθγορία 

ψυχικϊν διαταραχϊν, θ οποία χαρακτθρίηεται από τθν παρουςία πολλαπλϊν φυςικϊν 

ςυμπτωμάτων χωρίσ ωςτόςο να εξθγοφνται επαρκϊσ από κάποια φυςικι αςκζνεια, 

ναρκωτικά, κατάχρθςθ ουςιϊν ι άλλθ ψυχιατρικι κατάςταςθ (Allen & Woolfolk, 2010; 

Bondo-Lind, Delmar & Nielsen, 2014; Pollatos, Dietel, Herbert, Wanker, Wachsmuth, 

Henningsen & Sack, 2011; Tzeng & EIsendrath, 2003). φμφωνα με τθ βιβλιογραφία, αυτά 

τα ςυμπτϊματα δεν προκαλοφνται  εμπρόκετα και δεν υπάρχει εμφανισ πρόκεςθ 

δευτερογενοφσ κζρδουσ, όπωσ θ απόκτθςθ αναπθρίασ ι οικονομικά οφζλθ. Η διαταραχι 

μετατροπισ, από τθν άλλθ, θ οποία παλαιότερα ονομαηόταν και υςτερικι νεφρωςθ, και 

ακόμα παλαιότερα υςτερία μετατροπισ, είναι θ δθμοφιλισ διαταραχι που γοιτευςε τόςο 

το Freud όςο και τουσ πρωτοπόρουσ ψυχαναλυτζσ. Συπικά, υποςτθρίηεται πωσ αντιςτοιχεί 

ςε μία ψυχικι αποδιοργάνωςθ που εκδθλϊνεται, ςτθν περίπτωςθ των ςωματικϊν 

ςυμπτωμάτων, κάτω από μία ςοβαρι μορφι (παράλυςθ, αναιςκθςία, άλγθ) και επιταχφνει 

διάφορεσ λειτουργικζσ διαταραχζσ όπωσ θ ναυτία, οι πεπτικζσ διαταραχζσ, οι θμικρανίεσ 

κλπ, χωρίσ οργανικό υπόςτρωμα (Dumet, 2011). Θα παρατθροφςε κανείσ πωσ θ εξόφκαλμθ 

διαφορά ανάμεςα ςτισ ψυχοςωματικζσ διαταραχζσ και τα φαινόμενα μετατροπισ είναι πωσ 

ςτισ πρϊτεσ θ οργανικι βλάβθ είναι ςαφισ και επικίνδυνθ εν αντικζςει με τα φαινόμενα 

μετατροπισ. Σζλοσ, θ ςωματοποιθτικι διαταραχι χαρακτθρίηεται από πολλαπλά ςωματικά 

ςυμπτϊματα που υποτροπιάηουν και διαρκοφν πολλά χρόνια. Για τα ςωματικά αυτά 

ςυμπτϊματα, αναφζρεται πωσ οι αςκενείσ αναηθτοφν επανειλθμμζνα ιατρικι βοικεια, 

αλλά δεν ανευρίςκεται οργανικι αιτία. Σα ενοχλιματα ςυχνά είναι γενικά, αςαφι και 

παρουςιάηονται με δραματικό τρόπο (Angenendt & Harter, 2001; Dickinson et al., 2003; 

Swatrz, Hughes, George, Brazer, Landerman, & Bucholz, 1986). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΨΤΧΟΩΜΑΣΙΚΕ ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ 

 

1.1 Θεωρίεσ τησ ψυχοςωματικήσ 

φμφωνα με αναφορζσ ςε αρχαία γραπτά, υποςτθρίηεται, πωσ ζκδθλο ενδιαφζρον για 

περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ τα φυςικά ςυμπτϊματα ακολουκοφν αξιοςθμείωτα γεγονότα τθσ 

ηωισ, παρουςιάςτθκε χιλιάδεσ χρόνια πριν. Με τθν απαρχι τθσ ιατρικισ επιςτιμθσ 

προςτζκθκαν περιςςότερεσ τζτοιεσ αναφορζσ, κακϊσ επίςθσ δόκθκε λεπτομερισ 

περιγραφι ξαφνικϊν εκδθλϊςεων αςκενειϊν κατά τθ διάρκεια πολζμων και ςθμαντικϊν 

διαταραχϊν. Ωσ εκ τοφτου, θ αντίλθψθ πωσ οι ςτρεςογόνεσ εμπειρίεσ τθσ ηωισ ενδζχεται να 

ευκφνονται για τθν εκδιλωςθ αςκενειϊν κζρδιςε όλο και περιςςότερο ενδιαφζρον. Κατά 

τθ διάρκεια του 19ου αιϊνα, οι φιλοςοφικζσ εικαςίεσ για τθν ολιςτικι ποιότθτα τθσ 

ανκρϊπινθσ φφςθσ αναπτφχκθκαν, και κατά τθ διάρκεια τθσ ςυγκεκριμζνθσ περιόδου, θ 

ψυχοςωματικι περιιλκε ςτα χζρια των γιατρϊν,  αν και ςε μία αρκετά διαφορετικι 

αίςκθςθ από τθ ςθμερινι (Oken, 2001). 

Παραλλθλίηοντασ τισ μεγαλφτερεσ βιοϊατρικζσ προόδουσ που διαςαφινιςαν τθν 

αιτιολογία και τθν πακογζνεςθ τθσ αςκζνειασ, θ ψυχοςωματικι ιατρικι ανζλαβε μία 

ζρευνα για ςυγκεκριμζνουσ ψυχολογικοφσ αιτιολογικοφσ παράγοντεσ. φμφωνα με τον 

Oken (2001), θ ψυχοςωματικι ιατρικι είναι ζνασ τομζασ τθσ επιςτιμθσ υγείασ, βαςιςμζνοσ 

ςτθ λογικι ότι ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ είναι μία ψυχοςωματικι ενότθτα, όπου οι 

βιολογικζσ και ψυχολογικζσ διαδικαςίεσ είναι άρρθκτα αλλθλζνδετεσ οπτικζσ τθσ 

λειτουργίασ του. Επίςθσ,  θ ψυχοςωματικι ιατρικι οπτικοποιεί μία ακολουκία όπου τα 

ψυχολογικά γεγονότα ακολουκοφνται ι ςυνοδεφονται από φυςικά γεγονότα. Κατά 

ςυνζπεια, υποςτθρίηεται πωσ οι ψυχοςωματικζσ διαταραχζσ είναι ςε γενικζσ γραμμζσ μία 

πακολογικι ζκφραςθ των βιολογικϊν, ψυχολογικϊν και κοινωνικο-περιβαλλοντικϊν 

παραμζτρων τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ και αςκζνειασ (Signh, 2006). 

φμφωνα με τον Signh (2006), θ μοντζρνα ψυχοςωματικι ιατρικι άρχιςε με τον 

Γερμανό ψυχίατρο  Hernoth, το 1818, όταν χρθςιμοποίθςε τον όρο ‘ψυχοςωματικι ιατρικι’ 

για πρϊτθ φορά κεραπεφοντασ διαταραχζσ φπνου. τθ ςυνζχεια, από το 1930 ζωσ το 1940, 

θ ψυχοςωματικι ιατρικι διαμορφϊκθκε ωσ ακαδθμαϊκόσ κλάδοσ εκπαίδευςθσ από τθν 

ψυχανάλυςθ και, ςε μεγαλφτερο βακμό από τθν ψυχιατρικι, αδιαφορϊντασ, όμωσ, για τθν 

εςωτερικι πακολογία. Όπωσ αναφζρει, πάντα, ο Signh (2006), o Meyers το 1959 ζγραψε: 

«Η ψυχοςωματικι ιατρικι είναι ζνασ τρόποσ προςζγγιςθσ του προβλιματοσ τθσ υγείασ και 

των αςκενειϊν. Είναι μία προςζγγιςθ που αποπειράται να εφαρμόςει τισ καλφτερεσ και πιο 

μοντζρνεσ ψυχοδυναμικζσ κατανοιςεισ των λειτουργιϊν τθσ ανκρϊπινθσ προςωπικότθτασ 

ςε όλεσ τισ φάςεισ τθσ ιατρικισ πρακτικισ, τθ διάγνωςθ, τθ κεραπεία και τθν ζρευνα».  

Όπωσ αναφζρκθκε και προθγουμζνωσ, θ ψυχοςωματικι ιατρικι ανζλαβε μία ζρευνα 

για ςυγκεκριμζνουσ ψυχολογικοφσ και αιτιολογικοφσ παράγοντεσ. Αναφζρεται πωσ ο 

Dunbar ιταν πρωτοπόροσ και εδϊ, παρατθρϊντασ ότι οι αςκενείσ με διάφορεσ ιατρικζσ 

διαταραχζσ είχαν διακριτά χαρακτθριςτικά προςωπικότθτασ, τα οποία εκείνοσ ςυμπζρανε 
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πωσ ιταν αιτιολογικά. Οι αναγνωριςμζνεσ αςκζνειεσ ορίςτθκαν ωσ «ψυχοςωματικζσ», ενϊ 

ςτθ ςυνζχεια υπιρξαν και άλλοι που ανζπτυξαν παρόμοιεσ διατυπϊςεισ. Τποςτθρίηεται, 

ωςτόςο, ότι θ προςπάκεια ζφταςε ςτθν κορφφωςθ τθσ με τθ ςυνειςφορά του Franz 

Alexander, ο οποίοσ, ωσ ψυχαναλυτισ, επικεντρϊκθκε ςτισ αςυνείδθτεσ διαδικαςίεσ, με τθ 

διαφορά ότι θ δικι του δουλειά ιταν περιςςότερο λεπτομερισ και εξελιγμζνθ από των 

άλλων (Oken, 2001). Η ευρυμάκειά του και θ ανοιχτόμυαλθ οπτικι τθσ ψυχαναλυτικισ 

κεωρίασ και πρακτικισ ιταν πθγι ζμπνευςθσ για τουσ ςυναδζλφουσ  του, των οποίων ο 

ςκοπόσ ιταν να ενκαρρφνουν τθν ανάπτυξθ τθσ ψυχανάλυςθσ ςε πραγματικι επιςτιμθ τθσ 

ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ. Τποςτθρίηεται πωσ λόγω τθσ ικανότθτασ του Alexander, ωσ 

κακθγθτι και ωσ επιςτιμονα-φιλόςοφο, θ ψυχανάλυςθ μεταδόκθκε ςτισ ΗΠΑ. τθ 

ςυνζχεια, όταν ξζςπαςε ο Β’ Παγκόςμιοσ Πόλεμοσ, θ ψυχοδυναμικι κεωρία αναπτφχκθκε 

επαρκϊσ και αρκετοί ιταν οι ψυχίατροι που είχαν επθρεαςτεί από τθ διδαςκαλία του, θ 

οποία, αναφζρεται πωσ διαδραμάτιςε ζνα ςπουδαίο ρόλο ςτο ψυχιατρικό πρόγραμμα για 

τισ ζνοπλεσ δυνάμεισ (Salzman, 1964). Ενϊ από τισ πιο ςθμαντικζσ και μακροχρόνιεσ 

αντιλιψεισ ιταν ότι κανζνασ αμιγϊσ ψυχολογικόσ μθχανιςμόσ δεν κα μποροφςε να 

εξθγιςει τισ φυςιολογικζσ διαδικαςίεσ των εςωτερικϊν οργάνων, o Alexander αντ’ αυτοφ 

αναφζρει πωσ «ςυγκεκριμζνοι δυναμικοί αςτεριςμοί» των κινθτοποιιςεων, των αμυνϊν 

και των ςυναιςκθμάτων χαρακτθρίηουν τουσ αςκενείσ με ψυχοςωματικζσ αςκζνειεσ και 

πωσ οι εμπειρίεσ τθσ ηωισ που ταιριάηουν ςτα τρωτά ςθμεία που είναι ζμφυτα ςτο 

ςυγκεκριμζνο αςτεριςμό, επιςπεφδουν τθν αςκζνεια. Επίςθσ, ςυνζδεςε τον κάκε 

αςτεριςμό με ςυγκεκριμζνεσ φυςιολογικζσ διαδικαςίεσ που μετριάηονται μζςα από 

αυτόνομεσ νευρικζσ οδοφσ, που εφλογα εξθγοφν τθν πακογζνεςθ τθσ αςκζνειασ (Oken, 

2001). Η λαμπρότθτα αυτισ τθσ δουλειάσ αιχμαλϊτιςε τθ φανταςία πολλϊν και ζγινε μία 

τεράςτια δφναμθ ςτθν ψυχοςωματικι ιατρικι. Κατά ςυνζπεια, αναπτφχκθκε θ πεποίκθςθ 

ότι θ ψυχοκεραπεία μπορεί να κεραπεφςει «ψυχοςωματικζσ αςκζνειεσ». 

Η ζκταςθ τθσ ψυχοςωματικισ είχε διευρυνκεί ςε ζνα βακμό που οι άνκρωποι 

ξεκίνθςαν να αναρωτιοφνται ποια είναι τα όρια. Ο Lipowski (1973) διατφπωςε ζναν 

περιεκτικό οριςμό τθσ ψυχοςωματικισ ιατρικισ που αντανακλά τόςο τθν κλινικι όςο και 

τθν επιςτθμονικι οπτικι. Εκφράηει τθν αντίλθψθ του τομζα που ο κφριοσ ςτόχοσ του είναι 

διττόσ: να παςχίςει για μία ενοποιθμζνθ κεωρία αλλθλοςυςχζτιςθσ μυαλοφ-ςϊματοσ-

περιβάλλοντοσ, και να εφαρμόςει τθν αποκτθκείςα γνϊςθ για να βελτιϊςει τθ φροντίδα 

των αρρϊςτων, να βοθκιςει ςτθν πρόλθψθ κάποιων αςκενειϊν και να βελτιϊςει τθν 

ποιότθτα τθσ ανκρϊπινθσ φπαρξθσ. Τποςτθρίηεται πωσ δεν είναι απαραίτθτθ θ οριοκζτθςθ 

των ςυνόρων τθσ ψυχοςωματικισ, κακϊσ αυτό κα μποροφςε να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ 

φραγι ελπιδοφόρων γραμμϊν ανορκόδοξθσ ςκζψθσ.   

φμφωνα με τον Lipowski (1973), προκειμζνου να κατανοθκεί και να ελεγχκεί μία 

αςκζνεια, απαιτείται θ μελζτθ του ςυμπλζγματοσ ςϊματοσ-μυαλοφ ςε ςχζςθ με το 

εξωτερικό περιβάλλον. Τπάρχει, λοιπόν, θ πεποίκθςθ πωσ παράγοντεσ του κοινωνικοφ 

περιβάλλοντοσ δεν είναι λιγότερο ςθμαντικοί για τθν ευεξία των ανκρϊπων, ςε κζματα 

υγείασ και αςκζνειασ, από τα βιολογικά και φυςικοχθμικά χαρακτθριςτικά του φυςικοφ 

περιβάλλοντοσ. Ωςτόςο, παρατθρείται ότι θ ψυχοςωματικι ιατρικι ςυχνά ζχει αγνοιςει τισ 

κοινωνικζσ μεταβλθτζσ. ε πολλζσ ψυχοςωματικζσ ζρευνεσ δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ 

ψυχοδυναμικζσ επεξθγθματικζσ ζννοιεσ, όπωσ οι ενδοψυχικζσ διαμάχεσ προςζγγιςθσ 

αποφευκτικοφ τφπου και τα ςχετικά ςυναιςκιματα, ςυμπεριφορζσ, άμυνεσ του εγϊ, και οι 
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προςπάκειεσ για οπιςκοδρομικι, μθ λεκτικι επικοινωνία χρθςιμοποιϊντασ αυτόνομα 

νευρικά μονοπάτια αντί για γλϊςςα και χειρονομίεσ. Αυτζσ οι ψυχολογικζσ ζννοιεσ ζχουν 

ςχετιςτεί αιτιολογικά με ςυγκεκριμζνουσ τρόπουσ φυςιολογικισ δυςλειτουργίασ και 

αςκζνειασ. Όταν το κοινωνικό περιβάλλον εξετάςτθκε από τουσ ερευνθτζσ τθσ 

ψυχοςωματικισ, ζγινε ςε μία γενικι αίςκθςθ ωσ μία πθγι ςτζρθςθσ, πειραςμοφ, απϊλειασ 

ι κινδφνου, που προκαλεί ςυγκεκριμζνεσ ςυναιςκθματικζσ αποκρίςεισ και τα φυςιολογικά 

ςυνακόλουκα. Ακόμθ, ςφμφωνα με τθ βιβλιογραφία, θ ψυχοςωματικι ζρευνα ςπάνια 

τολμοφςε να επεκτακεί πζρα από το οικογενειακό περιβάλλον.  

χετικζσ επεξθγθματικζσ υποκζςεισ περιςτρζφονται γφρω από τθν ανεςταλμζνθ 

ζκφραςθ εξαρτθμζνων αναγκϊν και τθν επακόλουκθ εντατικοποίθςθ των ενδοψυχικϊν 

διαμαχϊν πάνω ςε παρορμιςεισ για τθν ζκφραςθ αποκθρυγμζνων επικυμιϊν και 

ςυναιςκθμάτων, ειδικά τθσ επικετικότθτασ. Τποςτθρίηεται πωσ οι επικρατοφςεσ 

ψυχοδυναμικζσ ζννοιεσ δεν κα πρζπει να κεωροφνται αμετάβλθτοι νόμοι τθσ ανκρϊπινθσ 

ςυμπεριφοράσ. Οι ενδοψυχικζσ διαμάχεσ, για παράδειγμα, οι οποίεσ διαδραμάτιςαν 

κυρίαρχο ρόλο ςτισ ψυχοςωματικζσ υποκζςεισ του Alexander και των ακολοφκων του, είναι 

δυνατόν να υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ κάτω από τθν επιρροι των μεταβαλλόμενων 

αξιϊν και του αντίκτυπου τουσ ςτθν ψυχολογικι ανάπτυξθ των παιδιϊν. υγκεκριμζνεσ 

παρορμιςεισ, ςεξουαλικζσ, εξαρτθμζνεσ, ι επικετικζσ, ίςωσ να χάνουν τθν υποτιμθτικι 

χροιά τουσ και τθν επακόλουκθ ανάγκθ για καταπίεςθ τουσ και άλλεσ άμυνεσ ενάντια ςτθν 

ειςβολι ςτο αςυνείδθτο. Ζτςι, ο Lipowski (1973) αναφζρει, πωσ οι ςυχνά προτεινόμενεσ 

αςυνείδθτεσ διαμάχεσ προςζγγιςθσ-αποφυγισ ενδζχεται ςταδιακά να ςταματιςουν να 

είναι αςυνείδθτεσ και θ ζκφραςθ ςχετικϊν παρορμιςεων μπορεί να οδθγιςει ςε 

ςυνειδθτζσ, διαπροςωπικζσ διαμάχεσ, ι ακόμθ ςε κακόλου διαμάχεσ. Επίςθσ, άλλεσ 

ψυχολογικζσ μεταβλθτζσ, όπωσ οι διαμάχεσ επιλογισ και απόφαςθσ, οι διαμάχεσ αξιϊν, οι 

δυςαρμονικζσ καταςτάςεισ, ο αυξθμζνοσ βακμόσ κοινωνικισ αλλαγισ, θ αςυμφωνία 

ανάμεςα ςε προςδοκίεσ και ικανοποίθςθ, και ζνα πλικοσ άλλων επικρατϊν παραγόντων 

ενδζχεται να υπεριςχφουν, ςφμφωνα με τθ βιβλιογραφία, των προθγοφμενων 

αναφερόμενων ψυχοδυναμικϊν μεταβλθτϊν, ωσ πικανζσ πθγζσ ψυχικοφ ςτρεσ, 

φυςιολογικισ δυςλειτουργίασ και αςκζνειασ.  

τθ ςυνζχεια, αναφζρεται πωσ τόςο το φυςικό όςο και το κοινωνικό περιβάλλον είναι 

ςχετικό με τισ ψυχοςωματικζσ ςχζςεισ με τζςςερισ τρόπουσ: ωσ μία πθγι ερεκίςματοσ και 

ειςερχόμενθσ πλθροφορίασ, ωσ ζνασ υποκινθτισ του προςανατολιςμοφ τθσ ςκζψθσ ςτο 

ςτόχο και τθ δράςθ, ωσ πθγι ερεκίςματοσ που αυξάνει τισ ςωματικζσ αντιλιψεισ, και τζλοσ, 

ωσ πθγι παραγόντων οι οποίοι μεταβάλλουν τθν εγκεφαλικι λειτουργία και δομι κι ζτςι 

βλάπτουν τισ προςαρμοςτικζσ ικανότθτεσ του ατόμου. Τποςτθρίηεται ότι θ κακεμία από 

αυτζσ τισ τζςςερισ οπτικζσ μποροφν να επθρεάςουν τθν ψυχοφυςιολογικι λειτουργία του 

ανκρϊπου και οδθγοφν ςε ςυμπεριφορζσ οι οποίεσ με τθ ςειρά τουσ τροποποιοφν το 

περιβάλλον. Είναι ςθμαντικό, ωςτόςο, να αναφερκεί πωσ θ ςχζςθ ενόσ ανκρϊπου με το 

κοινωνικό και διαπροςωπικό περιβάλλον και θ επίδραςθ αυτοφ ςτθν υγεία του, πρζπει να 

λάβει υπόψθ του τισ πλθροφορίεσ που λαμβάνει από το περιβάλλον και τον τρόπο που τισ 

αξιολογεί. υνεπϊσ, ο παρεμβατικόσ παράγοντασ κλειδί ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ είναι 

το υποκειμενικό νόθμα. Προτείνεται ότι μποροφν να διακρικοφν τζςςερισ κατθγορίεσ 

υποκειμενικοφ νοιματοσ των προςλαμβανόμενων γεγονότων, καταςτάςεων και 

αντικειμζνων, οι οποίεσ είναι: θ απειλι, θ απϊλεια, το κζρδοσ (ι θ προςδοκία του) και θ 
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αςθμαντότθτα. υγκεκριμζνα υποςτθρίηεται πωσ θ απειλι και θ απϊλεια ζχουν μεγάλθ 

ςθμαςία ςτθν ψυχοςωματικι ζρευνα κακϊσ προκαλοφν ςυναιςκθματικζσ, ςυμπεριφορικζσ 

και φυςιολογικζσ αποκρίςεισ. Επίςθσ, ςφμφωνα με τθ βιβλιογραφία, ζχουν κεντρικό ρόλο 

ςτθν ζννοια του ψυχολογικοφ ςτρεσ και τισ ςυνζπειεσ του. Σζλοσ, κάποια άλλα 

χαρακτθριςτικά ειςερχόμενων πλθροφοριϊν που είναι ςχετικά με τισ ψυχοςωματικζσ 

διαταραχζσ είναι θ ποιότθτα, θ καινοτομία, θ διαφγεια, θ ςυνζπεια και θ ελκυςτικότθτα των 

πλθροφοριϊν όπωσ βιϊνονται από τουσ αποδζκτεσ. Όλεσ αυτζσ οι καταςτάςεισ είναι 

πικανζσ πθγζσ άγχουσ που προζρχεται από τισ πλθροφορίεσ, με τα ποικίλα ψυχολογικά και 

ςωματικά ςυςτατικά τουσ (Lipowski, 1973). 

Παρατθρείται πωσ ςτισ ψυχοςωματικζσ αιτίεσ τθσ αςκζνειασ, το άγχοσ είναι καλφτερα 

τεκμθριωμζνο. Αρχικά ο Beaumont, αργότερα ο Cannon κι ζπειτα ο Selye υπζκεςαν πωσ θ 

ςυναιςκθματικι διζγερςθ ι το άγχοσ κα μποροφςαν να προκαλζςουν ςθμαντικζσ αλλαγζσ 

ςτθ δραςτθριότθτα ενόσ πλικουσ ενςτικτωδϊν ςυςτθμάτων (Natelson, 1983). Πράγματι, 

αυτό αντανακλάται και ςτθν κακθμερινι ομιλία με εκφράςεισ/δθλϊςεισ όπωσ: «Μ’ ζλουςε 

κρφοσ ιδρϊτασ, μου ανζβθκε το αίμα ςτο κεφάλι, μου κόπθκε θ ανάςα, μου γφριςαν τα 

ζντερα, μου κόπθκαν τα πόδια, κ.α». Ο Selye διλωςε ότι θ απόκριςθ ςε οποιοδιποτε 

επιβλαβζσ ερζκιςμα επιςπεφδει ζνα μθ ςυγκεκριμζνο ‘Γενικό ςφνδρομο προςαρμογισ’, 

ολοκλθρωτικά επιβαλλόμενο ςτισ ςυγκεκριμζνεσ επιδράςεισ του ερεκίςματοσ. Επίςθσ, 

επικεντρϊκθκε ςτθν απόκριςθ του φλοιοφ των επινεφριδίων, αλλά ζγινε ςαφζσ ότι πολλά 

άλλα ςυςτιματα εμπλζκονται ςτο ςφνδρομο, ειδικά άλλεσ ορμόνεσ, το καρδιοαγγειακό 

ςφςτθμα, ςυςτατικά του αίματοσ, ακόμθ και αυτά που είναι ανοςολογικά ενεργά, και θ 

ψυχολογικι εφαρμογι. Ακόμθ, οι ψυχολογικοί ςτρεςογόνοι ζχουν αποδειχτεί ωσ ιςχυροί 

φυςικοί παράγοντζσ, κακϊσ ζχει τεκμθριωκεί πωσ μερικζσ επιδράςεισ των φυςικϊν 

ςτρεςογόνων προκφπτουν από τισ ψυχολογικζσ τουσ ιδιότθτεσ. φμφωνα με τθ 

βιβλιογραφία, διάφορεσ κλινικζσ μελζτεσ ζχουν τεκμθριϊςεισ ότι μία ποικιλία αςκενειϊν 

προκφπτει ςτο γενικό πλαίςιο του ςυςςωρευμζνου ςτρεσ τθσ ηωισ (Oken, 2001). τθ 

ςθμερινι κοινωνία θ μείωςθ τθσ δθμιουργικισ ικανότθτασ και τθσ ικανότθτασ για δουλειά 

προκαλείται όχι από φυςικι βλάβθ αλλά από καταςτάςεισ κατάκλιψθσ με τθν ανθςυχία και 

τισ λειτουργικζσ διαταραχζσ να προκφπτουν ωσ αποτζλεςμα μεταβατικισ ι διαρκοφσ 

αποτυχίασ των ψυχολογικϊν ικανοτιτων να επιλφςουν τισ διαμάχεσ, οδθγϊντασ ςε 

καταςτάςεισ όπωσ το ςφνδρομο του χρόνιου πόνου και λειτουργικζσ, καρδιοαγγειακζσ και 

γαςτρεντερικζσ διαταραχζσ (Kopp & Skrabski, 1989). Όπωσ αναφζρει ο Natelson (1983), 

αποτελζςματα ζρευνασ υποδεικνφουν πωσ οι μαϊμοφδεσ που προςπακοφςαν να 

αποφφγουν το θλεκτροςόκ αρρϊςτθςαν ςτθ διάρκεια ενόσ μινα και πζκαναν, ενϊ οι 

πακολογικζσ εξετάςεισ αποκάλυψαν πεπτικό ζλκοσ ςε όλεσ αυτζσ τισ μαϊμοφδεσ. τθ 

ςυνζχεια αναφζρεται, πωσ μεγαλφτερθσ ςθμαςίασ ιταν θ τοποκεςία τθσ αςκζνειασ των 

αγχωμζνων μαϊμοφδων, θ οποία αναπτφχκθκε ςτο ίδιο ςθμείο του γαςτρεντερικοφ ςωλινα 

που τα πεπτικά ζλκθ αναπτφςςονται ςτον άνκρωπο, και ςυγκεκριμζνα ςτο άνω μζροσ του 

ςτομάχου και ςτο δωδεκαδάκτυλο. Ακόμθ, μία ζρευνα ςε ποντίκια, που απομονϊκθκαν για 

πζντε μινεσ μετά το απογαλακτιςμό,  ζδειξε ότι ανζπτυξαν ςυςτολικι υπζρταςθ όταν 

επανατοποκετικθκαν ςε μία κοινωνικι κατάςταςθ όπου θ επαφι με τα άλλα ποντίκια ιταν 

υποχρεωτικι. Μετά από τουλάχιςτον πζντε μινεσ, μερικά ποντίκια πζκαναν και θ αυτοψία 

ζδειξε νεφρικι και καρδιολογικι πακολογία. Ενϊ, όταν επιβάλλονται πρόςκετοι φυςικοί 

παράγοντεσ, όπωσ ςυνωςτιςμόσ, φϊτα που αναβοςβινουν, μεγάλοσ κόρυβοσ, και κλουβί 
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ταλάντωςθσ, τα ποντίκια αναπτφςςουν υπζρταςθ από τον τρίτο μινα και περιςταςιακά 

υπάρχουν κάνατοι (Natelson, 1983).  

Τποςτθρίηεται, επίςθσ, πωσ ζχουν ενοχοποιθκεί ο κυμόσ και θ ανθςυχία, κακϊσ και θ 

κατάκλιψθ, που ςυγκεκριμζνα ςχετίηεται με ςυναιςκιματα αβοθκθςίασ και απαιςιοδοξίασ. 

Ωςτόςο, θ αςκζνεια είναι μία διαδικαςία με μεταβλθτι πορεία και ςυχνά προθγείται από 

μία περίοδο ςτθν οποία ςυγκεκαλυμμζνεσ, ακόμθ και μθ ανιχνευμζνεσ βλάβεσ, 

αναπτφςςονται. Οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντεσ ζχουν ενοχοποιθκεί ςε κακεμία από αυτζσ 

τισ φάςεισ, αλλά οι λεπτομζρειεσ ενδζχεται να διαφζρουν από τθ μία ςτθν άλλθ. Για 

παράδειγμα, θ ςταδιακι επικάκθςθ τθσ  ςτεφανιαίασ αρτθριοςκλιρυνςθσ προθγείται τθσ 

κρόμβωςθσ και του εμφράγματοσ. Ο κυμόσ και θ κατάκλιψθ ζχουν ενοχοποιθκεί ςτο 

μυοκάρδιο, ενϊ το μθ ςυγκεκριμζνο άγχοσ ζχει ςχετιςτεί με τισ μεταβολζσ ςτο μεταβολιςμό 

τθσ χολθςτερόλθσ, που μπορεί να οδθγιςει ςε αρτθριοςκλιρυνςθ (Oken, 2001). Αξίηει 

ακόμθ να ςθμειωκεί πωσ τα ςυναιςκιματα που προκαλοφνται από τα γεγονότα διαφζρουν 

ανάμεςα ςτουσ ανκρϊπουσ, κακϊσ εξαρτάται από το ψυχολογικι τουσ καταςκευι.  

φμφωνα με τθ βιβλιογραφία, οι περιςςότεροι κλινικοί που δουλεφουν πάνω ςτθ 

ςωματικι ιατρικι ξζρουν ότι τθν ψυχανάλυςθ περίπου ωσ τθν ψυχολογία των 

παρορμιςεων, τθσ ςυνείδθςθσ και του εγϊ που αντιςτζκεται ςτισ παρορμιςεισ μζςω των 

αμυνϊν (Kooiman, 1998; Read, 2000). ε αυτό το πλαίςιο, τα ςυμπτϊματα ςυχνά 

λαμβάνουν ζνα ςυμβολικό νόθμα. Η κλαςςικι ψυχανάλυςθ είναι γνωςτι ωσ θ ψυχολογία 

τθσ παρόρμθςθσ και του εγϊ ι ωσ το ψυχαναλυτικό μοντζλο των ςυγκροφςεων. O Kooiman 

(1998) υποςτθρίηει πωσ το ςυγκρουςιακό μοντζλο ζγινε θ κατευκυντιρια κεωρία ςτθν 

ψυχοςωματικι πρακτικι τθ δεκαετία του 1940 και του 1950 από τθ δουλειά του Alexander 

και των άλλων. Σουσ αςκενείσ με φυςικά παράπονα τουσ χειριηόντουςαν ψυχοκεραπευτικά 

βαςιςμζνοι ςτισ αρχζσ του ςυγκρουςιακοφ μοντζλου, με τον ίδιο τρόπο που χειριηόντουςαν 

τουσ νευρωτικοφσ αςκενείσ. Αποςπϊντασ τθν προςοχι ςτθν άμυνα, ιλπιηαν ότι οι 

αςυνείδθτεσ διαμάχεσ μποροφςαν να γίνουν ςυνειδθτζσ και αυτό κα οδθγοφςε ςε 

ωφζλιμεσ δομικζσ αλλαγζσ και κατά ςυνζπεια ςε βελτίωςθ των ςυμπτωμάτων. Σο 

ςυγκρουςιακό μοντζλο, ωςτόςο, είναι μία περιοριςμζνθ αντίλθψθ ψυχαναλυτικισ κεωρίασ 

και πρακτικισ.  

Τποςτθρίηεται, επίςθσ, πωσ οι πρϊτοι ψυχαναλυτικοί ςυγγραφείσ ζχουν ιδθ αναφζρει 

ότι θ ψυχοπακολογία δεν είναι πάντα κυρίωσ κακοριςμζνθ από ενδοψυχικζσ διαμάχεσ 

ανάμεςα ςε ιςχυριςμοφσ των παρορμιςεων και απαιτιςεισ ςυνείδθςθσ, αλλά μπορεί να 

είναι αποτζλεςμα ελλειμματικισ λειτουργίασ του εγϊ. ε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ θ 

ψυχοπακολογία χαρακτθρίηεται από ελλειμματικζσ ικανότθτεσ, όπωσ θ ανικανότθτα 

δθμιουργίασ ουςιαςτικϊν ςχζςεων. Ακόμθ, ςτθν ψυχανάλυςθ ζχει υπάρξει μία βαςικι 

υπόκεςθ ότι θ εκπλιρωςθ των βαςικϊν αναγκϊν κατά τθ διάρκεια τθσ πρϊιμθσ θλικίασ 

είναι μία ςθμαντικι κατάςταςθ για τθν ανάπτυξθ τθσ φυςιολογικισ λειτουργίασ του εγϊ 

ςτθ μετζπειτα ηωι. Η πιο πρόςφατθ άποψθ είναι ότι τα ςυναιςκιματα είναι μία από τισ 

λειτουργίεσ που αναπτφςςονται ςταδιακά, κακοδθγοφμενα από τθν παρουςία μίασ 

ςυναιςκθτικισ ςτάςθσ των βαςικϊν επιμελθτϊν. Ζχει υποςτθριχκεί, ακόμθ, πωσ θ 

ςυναιςκθματικι ηωι  αναπτφςςεται ποιοτικϊσ ςε αλλθλεπίδραςθ με τισ εξελιςςόμενεσ 

γνωςτικζσ ικανότθτεσ ςε ζναν αρικμό ιεραρχικϊν ςταδίων. οβαρζσ ι μακρόχρονεσ 

ενοχλιςεισ ςτθν αρχι τθσ εξζλιξθσ ενδζχεται να προκαλζςουν ςταςιμότθτα ςτθν εξζλιξθ τθσ 
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ςυναιςκθματικισ λειτουργικότθτασ ενόσ ατόμου, θ οποία εκδθλϊνεται ςτθ μετζπειτα ηωι 

ωσ αλεξικυμία και με τθν εμφάνιςθ φυςικϊν αιςκιςεων ι ςυμπτωμάτων. Τπάρχει, ωςτόςο, 

θ πεποίκθςθ ότι ςοβαρζσ τραυματικζσ εμπειρίεσ ςτθν ενιλικθ ηωι μπορεί να οδθγιςουν ςε 

μία τόςο περιοριςμζνθ ςυναιςκθματικι λειτουργικότθτα αργότερα, που να ζχει ωσ 

αποτζλεςμα τθν κλινικι εικόνα τθσ αλεξικυμίασ (θ ζννοια τθσ οποίασ κα αναλυκεί 

λεπτομερϊσ ςτθ ςυνζχεια) (Kooiman, 1998). 

τα τζλθ του 20ου αιϊνα πιο προςεκτικζσ ζρευνεσ ζκεςαν υπό αμφιςβιτθςθ πολλι 

ζρευνα ειδικότθτασ, που υπιρξε ανεξζλεγκτθ όςον αφορά τθν προκατάλθψθ του 

παρατθρθτι. Ο ςκεπτικιςμόσ αυξικθκε και εξαπλϊκθκε πζρα από τθν ειδικότθτα για να 

ςυμπεριλάβει όλθ τθν ψυχοςωματικι ιατρικι. Επιπροςκζτωσ, αναφζρεται, πωσ ςθμαντικζσ 

πρόοδοι ςτθ βιοϊατρικι ζκαναν άλλουσ τομείσ να φαίνονται άςχετοι: «Με τθν πενικιλίνθ, 

ποιοσ χρειάηεται ψυχολογία;» (Oken, 2001.) Κατά ςυνζπεια, θ επιρροι του τομζα τθσ 

ψυχοςωματικισ ςτισ υπόλοιπεσ ιατρικζσ επιςτιμεσ και πρακτικζσ ζφκινε. τθ ςυνζχεια, 

βιϊνοντασ αυτό-αμφιςβιτθςθ και απϊλεια εξωτερικισ υποςτιριξθσ, ο εν λόγω τομζασ 

ςυρρικνϊκθκε και άλλαξε. Η ζρευνα επικεντρϊκθκε ςε καλφτερα προςδιοριςμζνεσ 

ερωτιςεισ και οι εργαςτθριακζσ μελζτεσ ζγιναν μεκοδολογικά αυςτθρότερεσ και 

επικεντρϊκθκαν ςτο διαφωτιςμό των βαςικϊν ψυχοφυςιολογικϊν ςχζςεων. 

Σο 1977 o George Engel προκάλεςε το ιατρικό επάγγελμα να ανακεωριςει τθν αυςτθρι 

βιοϊατρικι προςζγγιςθ ςτθν ιατρικι εκπαίδευςθ και φροντίδα και να ενςτερνιςτεί ζνα «νζο 

ιατρικό μοντζλο», το βιοψυχολογικό μοντζλο (Novack et al., 2007). φμφωνα με τθ 

ςυγκεκριμζνθ ζρευνα, ο Engel ιςχυρίςτθκε ότι οι άνκρωποι είναι ταυτόχρονα βιολογικά, 

ψυχολογικά και κοινωνικά όντα, που ςυμπεριφζρονται με ςυγκεκριμζνουσ τρόπουσ, οι 

οποίοι προωκοφν ι βλάπτουν τθν υγεία. Πολλοί αλλθλεπιδρϊντεσ παράγοντεσ, από 

κυτταρικοί ζωσ κοινωνικοί ςυνειςφζρουν ςτθν υγεία ι ςτθν αςκζνεια. τθ ςυνζχεια, 

υποςτθρίηεται ότι ο Engel πρότεινε ζναν εναλλακτικό τρόπο για να καταςκευάηεται θ 

κλινικι πραγματικότθτα, ζναν άλλο τρόπο αντίλθψθσ. Αν οι γιατροί κατανοιςουν πωσ μία 

ποικιλία ψυχοςωματικϊν παραγόντων αλλθλεπιδροφν για να προωκιςουν ι να 

διατθριςουν τθν αςκζνεια,  μποροφν να παρζμβουν ςε ποικίλα επίπεδα. Ενϊ οι κλινικοί, 

χωρίσ να είναι πλζον περιοριςμζνοι να παρεμβαίνουν μόνο ςε βιολογικό επίπεδο, μποροφν, 

επίςθσ, να παρζμβουν με γνωςτικζσ και/ι ςυναιςκθματικζσ ςτρατθγικζσ, γνωρίηοντασ ότι 

αυτζσ οι παρεμβάςεισ μποροφν να ζχουν κετικζσ επιδράςεισ ςε όλα τα επίπεδα 

λειτουργικότθτασ.  

Ο Novack και οι ςυνάδελφοι του (2007), αναφζρουν επίςθσ, πωσ εξαιτίασ του γεγονότοσ 

ότι οι άνκρωποι εξελίχκθκαν ωσ κοινωνικά όντα, ηϊντασ ςε ζνα, ςυχνά, εχκρικό 

περιβάλλον, μία ποικιλία ψυχοφυςιολογικϊν μθχανιςμϊν εξελίχκθκε για να διατθριςει τθν 

υγεία ςε μία ποικιλία πλαιςίων. Αυτοί οι μθχανιςμοί μεςολαβοφνται από το κεντρικό και το 

αυτόνομο νευρικό ςφςτθμα, το νευροενδοκρινικό και το ανοςοποιθτικό ςφςτθμα. 

Τποςτθρίηεται πωσ θ κατανόθςθ των δομϊν και λειτουργιϊν του κεντρικοφ και αυτόνομου 

νευρικοφ ςυςτιματοσ παρζχει ζνα υπόβακρο για τθν εκτίμθςθ τθσ πολυπλοκότθτασ τθσ 

ψυχοφυςιολογίασ ςτισ ςυμπεριφορικζσ αλλθλεπιδράςεισ του μυαλοφ-εγκζφαλου-ςϊματοσ. 

Σα δφο εν λόγω ςυςτιματα εξελίχκθκαν, όπωσ αναφζρεται, για να διατθριςουν τθν 

ομοιόςταςθ (π.χ μία βελτιςτοποιθμζνθ φυςιολογικι κατάςταςθ) ςε ςχζςθ με το εςωτερικό 

και εξωτερικό περιβάλλον, ςυντονίηοντασ μία ποικιλία φυςιολογικϊν αποκρίςεων ςτουσ 
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ςτρεςογόνουσ παράγοντεσ. Οι διαςυνδζςεισ και οι ατομικζσ λειτουργίεσ τθσ δομισ του 

εγκεφάλου κακορίηουν τθ μάκθςθ, τθ γνϊςθ, τισ ςυναιςκθματικζσ αντιδράςεισ και τθν 

εκτίμθςθ από και προσ τουσ διαπροςωπικοφσ και περιβαλλοντικοφσ ςτρεςογόνουσ. 

φμφωνα με τθ βιβλιογραφία, αυτζσ οι γνωςτικζσ και ςυναιςκθματικζσ αντιδράςεισ 

ξεκινοφν τισ φυςιολογικζσ διαδικαςίεσ που επθρεάηουν τθν υγεία και τθν αςκζνεια. Η 

ποιότθτα τθσ ανατροφισ, κακϊσ και οι ςτρεςογόνοι κατά τθ διάρκεια τθσ παιδικισ θλικίασ 

μποροφν να επθρεάςουν τθν αντιδραςτικότθτα μίασ ποικιλίασ νευρωνικϊν ςυςτθμάτων 

ςτουσ μετζπειτα ςτρεςογόνουσ. Σζλοσ, παρόλο που γίνεται κατανοθτό ότι οι περιςςότεροι 

ιςτοί ςτζλνουν και λαμβάνουν πλθροφορίεσ από τον εγκζφαλο, θ κατανόθςθ τθσ 

ψυχοφυςιολογικισ ςυμπεριφοράσ ςτθν πακογζνεςθ είναι ζνα περίπλοκο ζργο. Κρίνεται,  

κατά ςυνζπεια αναγκαίο να αναγνωριςτοφν τα ευαίςκθτα όργανα, οι περιοχζσ του 

εγκεφάλου που εμπλζκονται, οι ςυνδζςεισ μεταξφ τουσ και οι μθχανιςμοί δυςλειτουργίασ 

(Novack et al., 2007). 

 

1.2 Αξιολόγηςη των ψυχοςωματικϊν διαταραχϊν   

Σόςο θ κλινικι ςοφία όςο και τα ευριματα ερευνϊν επιβεβαιϊνουν ότι οι τυπικά 

διαγνωςμζνεσ ψυχικζσ διαταραχζσ, το επίπεδο και ο τφποσ τθσ ψυχολογικισ ανθςυχίασ, θ 

διαταραγμζνθ  προςκόλλθςθ και τα ςχετικά μοτίβα, θ φτωχι κοινωνικι υποςτιριξθ και θ 

δυςλειτουργία ςτθν πρόςβαςθ και τθν εκμετάλλευςθ του ςυςτιματοσ υγείασ και 

φροντίδασ, ςτο ςφνολο τουσ, αςκοφν μία υποκειμενικι επίδραςθ ςτθν υποκειμενικι 

εμπειρία και το ιατρικό αποτζλεςμα των διαταραχϊν (Galeazzi, Ferrari, Mackinnon & 

Rigatelli, 2004; Grassi, Rossi, Sabato, Cruciani, & Zambelli, 2004; Mangelli, Semprini, Sirri, 

Fova & Sonino, 2006). Σο πιο δθμοφιλζσ πλαίςιο που χρθςιμοποιείται για να ςυμπεριλάβει 

όλουσ αυτοφσ τουσ παράγοντεσ που αλλθλεπιδροφν για να ςχθματίςουν τθν πορεία και 

πρόγνωςθ των φυςικϊν αςκενειϊν είναι το βιοψυχολογικό μοντζλο, όπωσ αναφζρκθκε και 

προθγουμζνωσ. Παρόλα αυτά ο Oken (2001) ςθμείωςε: «Σο πρόβλθμα με ζνα τζτοιο 

κυρίαρχο μοντζλο είναι θ υπερβολικι γενικολογία. Αυτό που απαιτείται είναι λειτουργικά 

ςενάρια εφαρμόςιμα ςτισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ τθσ ιατρικισ». Αυτό το πρόβλθμα 

ςυγκεκριμζνα, είναι φανερό ςτον τομζα τθσ ψυχοςωματικισ ιατρικισ, ςτον οποίο υπάρχει 

ζνασ αρικμόσ κριτθρίων ςχετικά με τθν επάρκεια των δφο πιο ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενων 

διαγνωςτικϊν ςυςτθμάτων για τισ ψυχιατρικζσ διαταραχζσ –το  DSM-IV και το ICD-10- ςτον 

χαρακτθριςμό των ψυχοκοινωνικϊν προβλθμάτων των ιατρικά αςκενϊν.  

Ωςτόςο, αναφζρεται πωσ ο οριςμόσ των ψυχιατρικϊν διαταραχϊν με ςωματικά 

ςυμπτϊματα που παρουςιάηεται μζςα ςτο DSM-IV και το ICD-10 ζχει ςθμαντικζσ ελλείψεισ. 

Σο 1995, μία διεκνισ κοινοπραξία των ψυχοςωματικϊν ερευνθτϊν, ορμϊμενθ από το είδοσ 

τθσ κριτικισ των οριςμϊν του DSM και τισ αντίςτοιχεσ κατθγορίεσ του ICD-10, πρότεινε ότι θ 

πιο χριςιμθ προςζγγιςθ περιγραφισ τθσ ψυχολογικισ ανθςυχίασ ςε αςκενείσ με ςωματικζσ 

νόςουσ κα κακιςτοφςε λειτουργικι και κα μελετοφςε τθ διανομι των επονομαηόμενων 

«ψυχοςωματικϊν διαταραχϊν». τθ ςυνζχεια ανζπτυξαν ςετ από κριτιρια για δϊδεκα 

ψυχοςωματικά ςφνδρομα, που ονομάηονται «Διαγνωςτικά Κριτιρια για τθν Ψυχοςωματικι 

Ζρευνα, (DCPR)» (Galeazzi, Ferrari, Mackinnon & Rigatelli, 2004; Grassi, Rossi, Sabato, 

Cruciani, & Zambelli, 2004; Mangelli, Semprini, Sirri, Fova & Sonino, 2006). Σζςςερα από τα 
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DCPR ςχεδιάςτθκαν ωσ καλφτερα προςδιοριηόμενεσ εναλλακτικζσ ςτθν ελλιπϊσ 

οριοκετθμζνθ κατθγορία του DSM-IV, των «Ψυχολογικϊν παραγόντων που επθρεάηουν τισ 

ιατρικζσ ςυνκικεσ». Αυτοί οι παράγοντεσ ιταν θ αλεξικυμία, θ ςυμπεριφορά τφπου Α, θ 

ευερζκιςτθ διάκεςθ και θ κατάπτωςθ θκικοφ. Σα άλλα οκτϊ ςφνδρομα επρόκειτο να 

αντικαταςτιςουν και να διευρφνουν το κεφάλαιο των ςωματόμορφων διαταραχϊν του 

DSM και ςυμπεριζλαβαν τθ διαταραχι τθσ φοβίασ, τθ φοβία του κανάτου, τθν ανθςυχία για 

τθν υγεία, τθν άρνθςθ τθσ αςκζνειασ, τα λειτουργικά ςωματικά ςυμπτϊματα που είναι 

δευτερεφοντα ςε μία ψυχιατρικι διαταραχι, τθν επίμονθ ςωματοποίθςθ, τα ςυμπτϊματα 

μετατροπισ και τθν επετειακι αντίδραςθ. Σο κάκε ςφνδρομο ορίςτθκε από ζνα ςετ 

κατθγοριϊν λειτουργικϊν κριτθρίων. Ωςτόςο ςτο ςυγκεκριμζνο κεφάλαιο κα δοκεί βάςθ 

ςτα τζςςερα πρϊτα Διαγνωςτικά Κριτιρια τθσ Ψυχοςωματικισ Ζρευνασ: 

-Σουλάχιςτον τρία κριτιρια των ςυμπτωμάτων πρζπει να πλθροφνται ζτςι ϊςτε να 

κεωρθκεί ότι το άτομο επθρεάηεται από το ςφνδρομο τθσ αλεξικυμίασ:  

 Ανικανότθτα χριςθσ κατάλλθλου λεξιλογίου για τθν περιγραφι ςυναιςκθμάτων  

 Σάςθ για περιγραφι λεπτομερειϊν αντί ςυναιςκθμάτων 

 Ζλλειψθ ζντονθσ φανταςία ςτθ ηωι 

 Σο περιεχόμενο τθσ ςκζψθσ ςχετίηεται περιςςότερο με εξωτερικά γεγονότα 

παρά με φανταςία ι ςυναιςκιματα 

 Άγνοια των κοινϊν ςωματικϊν αντιδράςεων που ςυνοδεφουν τθν εμπειρία μίασ 

ποικιλίασ ςυναιςκθμάτων 

 Περιςταςιακά αλλά βίαια και ςυχνά ακατάλλθλα ξεςπάςματα τθσ 

ςυναιςκθματικισ ςυμπεριφοράσ 

 

      -Σουλάχιςτον πζντε από τα παρακάτω εννζα χαρακτθριςτικά κα πρζπει να είναι 

παρόντα ϊςτε το υποκείμενο να διαγνωςτεί με το ςφνδρομο τθσ ςυμπεριφοράσ τφπου Α:  

 Τπερβολικόσ βακμόσ εμπλοκισ ςτθ δουλειά και ςε άλλεσ δραςτθριότθτεσ που 

ζχουν προκεςμίεσ 

 τακερι και διάχυτθ αίςκθςθ πίεςθσ του χρόνου 

 Επίδειξθ εκφραςτικο-κινθτικϊν χαρακτθριςτικϊν (γριγοροσ και εκρθκτικόσ 

λόγοσ, απότομεσ κινιςεισ του ςϊματοσ, ζνταςθ των μυϊν του προςϊπου, 

χειρονομίεσ) που υποδεικνφουν  μία αίςκθςθ ότι είναι κάτω από πίεςθ χρόνου 

 Εχκρικότθτα και κυνιςμόσ 

 Ευερζκιςτθ διάκεςθ 

 Σάςθ επιτάχυνςθσ των φυςικϊν δραςτθριοτιτων 

 Σάςθ επιτάχυνςθσ των πνευματικϊν δραςτθριοτιτων  

 Τψθλι ζνταςθ επικυμίασ για κατορκϊματα και αναγνϊριςθ 

 Τψθλόσ ανταγωνιςμόσ 

Αυτι θ ςυμπεριφορά προκαλεί φυςιολογικζσ αποκρίςεισ ςχετικζσ με άγχοσ που 

επιςπεφδουν θ επιδεινϊνουν τα ςυμπτϊματα τθσ ιατρικισ κατάςταςθσ 

 Ευερζκιςτθ διάκεςθ: 
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 Μία ςυναιςκθματικι κατάςταςθ  που χαρακτθρίηεται από ευερζκιςτθ διάκεςθ, 

που μπορεί να βιϊνεται ωσ ςφντομα επειςόδια ςε ςυγκεκριμζνεσ καταςτάςεισ, 

ι μπορεί να επεκτακεί και να γενικοποιθκεί. Απαιτεί αυξθμζνθ προςπάκεια 

ελζγχου του κυμοφ από το άτομο ι ζχει ωσ αποτζλεςμα οξφκυμα λεκτικά ι 

ςυμπεριφορικά ξεςπάςματα 

 Η εμπειρία τθσ ευερεκιςτότθτασ είναι πάντα δυςάρεςτθ για το άτομο, και θ 

υπερεκδιλωςθ ςτερείται κακαρτικισ επίδραςθσ ι δικαιολογθμζνων 

ξεςπαςμάτων κυμοφ 

 Η ςυμπεριφορά προκαλεί φυςιολογικζσ αποκρίςεισ ςχετικζσ με άγχοσ οι οποίεσ 

επιςπεφδουν ι επιδεινϊνουν τα ςυμπτϊματα τθσ ιατρικισ κατάςταςθσ 

 

Πτϊςθ του θκικοφ: 

 Μία ςυναιςκθματικι κατάςταςθ που χαρακτθρίηεται από τθν επίγνωςθ του 

αςκενι ότι ζχει αποτφχει να κατακτιςει τισ προςδοκίεσ του/τθσ (ι κάποιων 

άλλων ενδεχομζνωσ) ι θ αίςκθςθ ανικανότθτασ να αντιμετωπίςει κάποιο 

πιεςτικό πρόβλθμα. Ο αςκενισ βιϊνει αιςκιματα αβοθκθςίασ, απελπιςίασ, ι 

παραίτθςθσ 

 Η ςυναιςκθματικι κατάςταςθ κα πρζπει να είναι παρατεταμζνθ και 

γενικευμζνθ (διάρκεια τουλάχιςτον ενόσ μινα) 

 

ε μία ζρευνα των Mangelli  και των ςυναδζλφων του (2006), τθσ οποίασ ςκοπόσ 

ιταν να μελετιςει τθν επικράτθςθ του ςυμπλζγματοσ των Διαγνωςτικϊν Κριτθρίων τθσ 

Ψυχοςωματικισ Ζρευνασ ςε ζνα δείγμα τθσ κοινωνίασ και τθ ςχζςθ ανάμεςα ςε αυτά τα 

ςφνδρομα και τισ ψυχοςωματικζσ μεταβλθτζσ (το άγχοσ, τθν ψυχολογικι ανθςυχία, τθ μθ 

φυςιολογικι ςυμπεριφορά ςε αςκζνεια και τθν ψυχολογικι ευεξία), παρουςιάςτθκαν 

ενδιαφζροντα αποτελζςματα. Αρχικά, θ παρουςία των Διαγνωςτικϊν Κριτθρίων τθσ 

Ψυχοςωματικισ Ζρευνασ ςτο γενικό πλθκυςμό ςχετίςτθκε με αυξθμζνο άγχοσ, ψυχολογικι 

ανθςυχία και μειωμζνθ ευεξία. Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ πωσ, ςφμφωνα με τθν 

ζρευνα, το πιο ςυχνό ςφνδρομο ςτο δείγμα τθσ κοινωνίασ ιταν θ ςυμπεριφορά τφπου Α. Η 

ανταγωνιςτικότθτα και μία ιςχυρι αίςκθςθ πίεςθσ του χρόνου είναι ίςωσ το 

χαρακτθριςτικό του ςφγχρονου τρόπου ηωισ. Τποςτθρίηεται πωσ θ ςυμπεριφορά τφπου Α 

αναπαρίςταται ιδιαίτερα ςτθν καρδιολογία.  

τθ ςυνζχεια, ςε αυτό το δείγμα τθσ κοινωνίασ αναφζρεται πωσ θ αλεξικυμία είχε 

μεγάλα ποςοςτά αναπαράςταςθσ. Η αλεξικυμία αναπαριςτά ζνα χαρακτθριςτικό τθσ 

προςωπικότθτασ που ενδζχεται να ζχει ςοβαρζσ επιπτϊςεισ όταν προκφπτει μία ιατρικι 

αςκζνεια. τθν πραγματικότθτα, παρά το γεγονόσ ότι θ αλεξικυμία ςυνεχίηει να είναι μία 

αμφιλεγόμενθ ζννοια, ςυγκεκριμζνα όςον αφορά τθν αξιολόγθςθ τθσ, φαίνεται ότι θ 

αναςτολι τθσ ςυναιςκθματικισ ζκφραςθσ, και ςυγκεκριμζνα θ χρόνια τάςθ κατάπνιξθσ 

κυμοφ, ζχει βρεκεί ότι ςυνεπάγεται ζναν αυξανόμενο κίνδυνο για διάφορα προβλιματα 

υγείασ.  

Ακόμθ, ςφμφωνα πάντα με  τθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα, θ ευερζκιςτθ διάκεςθ 

χαρακτθρίηεται από ςφντομα ι παρατεταμζνα και γενικευμζνα επειςόδια αρνθτικισ 

διάκεςθσ, ςυχνά ςχετιηόμενθσ με μθ ελεγχόμενα λεκτικά ι ςυμπεριφορικά ξεςπάςματα και 
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δυςάρεςτα ςυναιςκιματα, ενϊ θ πτϊςθ του θκικοφ χαρακτθρίηεται από ςυναιςκιματα 

αβοθκθςίασ, απελπιςίασ ι παραίτθςθσ, όπωσ άλλωςτε αναφζρκθκε και προθγουμζνωσ. 

Σζλοσ, αναφζρεται πωσ επίμονθ ςωματοποίθςθ χαρακτθρίηεται από λειτουργικζσ ιατρικζσ 

διαταραχζσ, των οποίων θ διάρκεια υπερβαίνει τουσ ζξι μινεσ, προκαλϊντασ ι 

επαναλαμβανόμενθ ιατρικι παρζμβαςθ ι να ζχει ωσ αποτζλεςμα διαταραγμζνθ ποιότθτα 

ηωισ.  

 

1.3 Η κλινική εικόνα των ψυχοςωματικϊν διαταραχϊν – αλεξιθυμία  

Η ζννοια τθσ αλεξικυμίασ προζκυψε ςτθν ψυχοςωματικι πρακτικι μετά το 1960. Εκείνθ 

τθν περίοδο, οι αςκενείσ εξεταηόντουςαν για πικανζσ ψυχολογικζσ αιτίεσ ςυγκεκριμζνων 

φυςικϊν ςυνκθκϊν. Αναφζρεται πωσ όταν ζπαιρναν ςυνζντευξθ από τουσ αςκενείσ ςχετικά 

με τθν ςυναιςκθματικι λειτουργία, οι κλινικοί παρατιρθςαν ότι οι λεγόμενοι 

ψυχοςωματικοί αςκενείσ είχαν ςυχνά δυςκολίεσ ςτθν ζκφραςθ ςυναιςκθμάτων (Kooiman, 

Spinhoven & Trijsburg, 2002). Σισ τελευταίεσ δφο δεκαετίεσ, ζχει παρατθρθκεί ζνα 

αυξανόμενο επιςτθμονικό ενδιαφζρον ςχετικά με τθ ρφκμιςθ του ςυναιςκιματοσ και τισ 

επιπτϊςεισ του απορρυκμιςμζνου ςυναιςκιματοσ ςτθν ψυχικι υγεία και ςωματικι υγεία 

(Larsen, Brand, Bermond & Hijman, 2003). Η αλεξικυμία αναφζρεται ςε αυτζσ τισ δυςκολίεσ 

ςυναιςκθματικισ ζκφραςθσ και αυτο-ρφκμιςθσ, και κεωρείται ότι είναι ζνασ από τουσ 

πικανοφσ παράγοντεσ κινδφνου ςε μία ποικιλία ιατρικϊν και ψυχιατρικϊν διαταραχϊν. Ο 

όροσ τθσ «αλεξικυμίασ» ειςιχκθ για πρϊτθ φορά από τον Ζλλθνα ψυχίατρο Πζτρο υφναίο, 

το 1973 (Bankier, Aigner & Bach, 2001; Kooiman, Spinhoven & Trijsburg, 2002; Larsen, 

Brand, Bermond & Hijman, 2003), και θ λζξθ αυτι προζρχεται από το αρχαίο ριμα αλζξω 

(απομακρφνω, απωκϊ αλλά και προςτατεφομαι) και τον ‘κυμό’ που ςθμαίνει ςυναίςκθμα, 

ςθμαίνει δθλαδι ότι απωκϊ το ςυναίςκθμα (Larsen, Brand, Bermond & Hijman, 2003).  

Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν αλεξικυμία ωσ μία πολυδιάςτατθ καταςκευι, ορίηεται από τα 

ακόλουκα χαρακτθριςτικά: ςθμαντικζσ δυςκολίεσ διάκριςθσ ανάμεςα ςε ςυναιςκιματα και 

ςωματικζσ αιςκιςεισ τθσ ςυναιςκθματικισ διζγερςθσ, ςθμαντικά περιοριςμζνεσ 

φανταςιακζσ διαδικαςίεσ (όπωσ αποδεικνφεται από τθ μικρι ποςότθτα φανταςιϊςεων), 

ζνα γνωςτικό ςτυλ που είναι ςυγκεκριμζνο και βαςιςμζνο ςτθν πραγματικότθτα 

(ςυμβολίηεται επίςθσ ωσ εξωτερικά προςανατολιςμζνθ ςκζψθ) και ζνα υψθλό επίπεδο 

κοινωνικισ ςυμμόρφωςθσ με μικρι επικοινωνία με τθ δικι τουσ ψυχικι πραγματικότθτα 

(Bankier, Aigner & Bach, 2001; Larsen, Brand, Bermond & Hijman, 2003).  Όπωσ 

αναφζρκθκε, οι αλεξικυμικοί αςκενείσ τυπικά παρουςιάηουν δυςκολίεσ ςτθ λεκτικοποίθςθ 

των ςυναιςκθμάτων τουσ και επιδεικνφουν μία αξιοςθμείωτθ τάςθ να επιμζνουν ςτθν 

εξωτερικι πραγματικότθτα, χωρίσ να κάνουν αναφορά ςε ςυναιςκθματικζσ οπτικζσ. Κατά  

ςυνζπεια, το γεγονόσ αυτό ενδεχομζνωσ να δίνει τθν εντφπωςθ πωσ οι αλεξικυμικοί 

αςκενείσ δεν ζχουν ςυναιςκιματα. Ωςτόςο, υποςτθρίηεται πωσ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ οι 

αςκενείσ εμφανϊσ ζχουν αιςκιματα, αλλά αυτά είναι αρκετά αδιαφοροποίθτα και 

διάχυτα, ενϊ κάποιεσ φορζσ ακόμθ και αφόρθτα. Παρόλα αυτά, αναφζρεται πωσ οι 

αλεξικυμικοί αςκενείσ μετά βίασ είναι ικανοί να επικεντρωκοφν ςε αυτά. Η ανεπαρκισ 

ςυνειδθτοποίθςθ ότι κάποιεσ φυςικζσ αιςκιςεισ μπορεί να είναι ςωματικι εκδιλωςθ 

ςυναιςκθμάτων μπορεί να γίνει αντιλθπτι ωσ μία εκδιλωςθ ανικανότθτασ λεκτικοποίθςθσ 
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των ψυχικϊν ςτοιχείων των ςυναιςκθμάτων (Kooiman, 1998). Αυτό το χαρακτθριςτικό, 

ωςτόςο, υποςτθρίηεται, ότι ζχει κλινικι ςθμαςία διότι είναι ςχετικό με τθ κεραπεία των 

αςκενϊν με ανεξιγθτα φυςικά ςυμπτϊματα. υμπεραςματικά, οι δυςκολίεσ ςτθν 

αναγνϊριςθ και περιγραφι ςυναιςκθμάτων και μία ηωι με περιοριςμζνθ φανταςία 

κεωρείται ότι είναι τα κυρίαρχα χαρακτθριςτικά τθσ αλεξικυμίασ. Κάποιοσ μπορεί να 

ςυμπεράνει από τθ βιβλιογραφία ότι θ εξωτερικά προςανατολιςμζνθ ςκζψθ κεωρείται 

μερικζσ φορζσ ωσ δευτερεφον χαρακτθριςτικό, εξυπθρετϊντασ ωσ άμυνα ςε μία ιδιαίτερα 

διαςπαςτικι λανκάνουςα φανταςιακι ηωι που ςχετίηεται με πρωτόγονεσ, 

αδιαφοροποίθτεσ και ανελζθτεσ εικόνεσ ι αναπαραςτάςεισ του ίδιου και άλλων 

ςθμαντικϊν προςϊπων. Από τθν πρϊτθ ςτιγμι που ειςιχκθ ο όροσ ‘αλεξικυμία’ ζχει 

αξιολογθκεί, κρικεί και βελτιωκεί. Ενϊ κάποιοι ερευνθτζσ κεωροφν τισ γνωςτικζσ και 

αξιολογικζσ οπτικζσ τθσ αλεξικυμίασ ωσ πιο ςθμαντικζσ, άλλοι υπαινίςςονται πωσ το 

κεμελιϊδεσ ζλλειμμα ςτθν αλεξικυμία είναι θ περιοριςμζνθ –και ςε ακραίεσ περιπτϊςεισ 

ανφπαρκτθ- ικανότθτα να βιϊςει κάποιοσ ςυναίςκθμα ςυνειδθτά. φμφωνα με τθ 

βιβλιογραφία, ο Bermond διακρίνει δφο κφριεσ μορφζσ αλεξικυμίασ: τφποσ Ι και τφποσ ΙΙ. Η 

αλεξικυμία τφπου Ι χαρακτθρίηεται από τθν απουςία ςυναιςκθματικοφ βιϊματοσ και, κατά 

ςυνζπεια, από απουςία γνϊςθσ που ςυνοδεφει το ςυναίςκθμα. Η αλεξικυμία τφπου ΙΙ 

χαρακτθρίηεται από ζνα επιλεκτικό ζλλειμμα ςυναιςκθματικισ γνϊςθσ με φειδωλά 

ςυναιςκθματικά βιϊματα (Larsen, Brand, Bermond & Hijman, 2003).  

φμφωνα με τθ βιβλιογραφία, θ αλεξικυμία και οι φυςικζσ αςκζνειεσ ςυνδζονται, 

κακϊσ ζχει παρατθρθκεί πωσ αςκενείσ με ποικιλία ςωματικϊν διαταραχϊν είναι 

περιςςότερο αλεξικυμικοί από τισ ομάδεσ ελζγχου, και θ αλεξικυμία ςχετίηεται κετικά με 

φυςικά ςυμπτϊματα και υποκειμενικι φτωχι υγεία. Παρόλο που το ςυμπζραςμα ότι θ 

αλεξικυμία προκαλεί ι επιδεινϊνει τισ φυςικζσ αςκζνειεσ φαντάηει δελεαςτικό, οι ζρευνεσ 

αποδεικνφουν μόνο μία αξιόπιςτθ ςχζςθ (Lumley, Stettner & Wehmer, 1996). Αναφζρεται 

πωσ θ φυςικι αςκζνεια κεωρείται ωσ μία παγκόςμια ζννοια που αποτελείται από δφο εν 

μζρει ςυςτατικά: τθν οργανικι αςκζνεια και τθν ςυμπεριφορά αςκζνειασ. Η οργανικι 

αςκζνεια περιλαμβάνει τθν αιτιολογία, τθν εξζλιξθ, τθν επιδείνωςθ και τθν φφεςθ τθσ 

πακολογίασ του ιςτοφ, που τεκμθριϊνεται από εργαςτθριακζσ μελζτεσ ι παρατθριςεισ 

κλινικϊν ςθμαδιϊν. Από τθν άλλθ, θ ςυμπεριφορά αςκζνειασ εμπεριζχει τθν υποκειμενικι 

αναφορά των φυςικϊν ςυμπτωμάτων, τθ ςυμπεριφορικι ζκφραςθ του πόνου και τθσ 

ανικανότθτασ, και τθν αναηιτθςθ ιατρικισ φροντίδασ. Τποςτθρίηεται πωσ οι περιςςότερεσ 

ςωματικζσ διαταραχζσ περιλαμβάνουν τόςο τθν οργανικι όςο και τθν ςυμπεριφορά 

αςκζνειασ. Πολλζσ διαταραχζσ, ωςτόςο, εκδθλϊνουν ςυμπεριφορά αςκζνειασ, θ οποία 

είναι δυςανάλογα μεγαλφτερθ από το βακμό τθσ ανιχνευμζνθσ οργανικισ δυςλειτουργίασ 

(π.χ. πονοκζφαλοι, ςφνδρομο ευερζκιςτου εντζρου, ινομυαλγία), και λίγεσ διαταραχζσ είναι 

κυρίωσ οργανικζσ, χωρίσ ςυμπτϊματα ι ανικανότθτα (π.χ. ςιωπθλι καρδιακι νόςοσ, 

υπζρταςθ). Όπωσ υποςτθρίηει θ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα θ αλεξικυμία μπορεί να επθρεάςει 

τθν οργανικι αςκζνεια και/ι τθ ςυμπεριφορά αςκζνειασ με τζςςερισ ενδιάμεςουσ 

τρόπουσ: τον φυςιολογικό, τον ςυμπεριφορικό, τον γνωςτικό και τον κοινωνικό.  Σα 

φυςιολογικά και τα ςυμπεριφορικά μονοπάτια επθρεάηουν τθν οργανικι αςκζνεια, ενϊ τα 

γνωςτικά και τα κοινωνικά μονοπάτια επθρεάηουν κυρίωσ τθ ςυμπεριφορά αςκζνειασ, 

παρόλο που μποροφν ζμμεςα να επθρεάςουν τθν οργανικι αςκζνεια μζςα από 

φυςιολογικά και ςυμπεριφορικά μονοπάτια (Lumley, Stettner & Wehmer, 1996). 
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Κάποιοι κεωροφν τθν αλεξικυμία ζνα χαρακτθριςτικό τθσ προςωπικότθτασ, που 

παραμζνει ςτακερό ςτθν πορεία του χρόνου και ςυνεπϊσ υπάρχει ανεξάρτθτα από τθν 

πραγματικι κατάςταςθ. Κάποιοι άλλοι υποςτθρίηουν ότι τα αλεξικυμικά χαρακτθριςτικά 

μποροφν να υπάρξουν προςωρινά ςε αςκενείσ με ςοβαρι ςωματικι αςκζνεια, όπωσ 

κακοικεια (Kooiman, 1998; Stingl, Bausch, Walter, Kagerer, Leichsenring & Leweke, 2008). 

Από τθ ςτιγμι ειςαγωγισ αυτισ τθσ ζννοιασ ζχουν υπάρξει διάφορζσ εικαςίεσ ςχετικά με 

τθν πικανι αιτιολογία τθσ αλεξικυμίασ. Κάποιοι πιςτεφουν ότι προκαλείται από 

ψυχολογικά και/ι νευροβιολογικά αναπτυξιακά ελλείμματα και ότι θ περιοριςμζνθ 

αντίλθψθ, διάκριςθ και επεξεργαςία των ςυναιςκθμάτων ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ 

διαταραγμζνθ ρφκμιςθ τθσ διάκεςθσ, θ οποία αυξάνει τθν ευαλωτότθτα ςτισ 

ψυχοςωματικζσ διαταραχζσ. Άλλοι ερευνθτζσ κεωροφν τθν αλεξικυμία ωσ δευτερεφων 

μθχανιςμό –μία άμυνα ι ζνα μθχανιςμό αντιμετϊπιςθσ- που προκφπτει από το ψυχικό 

άγχοσ , όπωσ θ κατάκλιψθ, θ ανθςυχία ι το τραφμα (Stingl, Bausch, Walter, Kagerer, 

Leichsenring & Leweke, 2008). Οι ψυχαναλυτζσ φαίνεται να είχαν μεγαλφτερθ επιρροι ςτθν 

ανάπτυξθ κεωριϊν για τθν αιτιολογία τθσ αλεξικυμίασ. Αναφζρεται πωσ ο Nemiah και ο 

υφναίοσ υποςτιριξαν ότι  θ αλεξικυμία δεν μπορεί να υπάρχει ςε ζνα άκικτο εγκεφαλικό 

υπόςτρωμα. Πράγματι, βλάβεσ ςε διάφορεσ περιοχζσ του εγκεφάλου μπορεί μερικζσ φορζσ 

να ζχουν ωσ αποτζλεςμα ςοβαρά επίπεδα αλεξικυμίασ. Ακόμθ, θ αλεξικυμία είναι πικανό 

να ςχετίηεται με νευρολογικζσ διαταραχζσ, όπωσ μία διαταραχι ελλειμματικισ προςοχισ, 

ζνα εγκεφαλικό αγγειακό επειςόδιο ι μία διάςειςθ (Kooiman, 1998). 

 Μετά τθν ειςαγωγι του όρου αλεξικυμία, διαφορετικοί τφποι οργάνων μζτρθςθσ 

ανεπτφχκθςαν: κλίμακεσ αξιολόγθςθσ, ερωτθματολόγια αυτό-αναφοράσ και προβολικά 

όργανα. Πολλζσ από τισ πρϊτεσ μελζτεσ πάνω ςτθν αλεξικυμία είναι αμφίβολθσ 

εγκυρότθτασ, κακϊσ διεξιχκθςαν με μετριςεισ που φάνθκε ότι είχαν ζλλειψθ ςε 

εγκυρότθτα και αξιοπιςτία, όπωσ θ Schalling Sifneos Personality Scale (SSPS) και θ MMPI 

alexithymia scale (Larsen, Brand, Bermond & Hijman, 2003). Για αρκετά χρόνια, ωςτόςο, θ 

Toronto Alexithymia Scale (TAS) είναι ζνα ερωτθματολόγιο αυτό-αναφοράσ, που ζχει 

αποδειχτεί ότι είναι θ πιο αξιόπιςτθ και ζγκυρθ μζκοδοσ μζτρθςθσ ποικίλων 

χαρακτθριςτικϊν τθσ αλεξικυμίασ. Η TAS επζδειξε μία τετραπαραγοντικι δομι: δυςκολία 

ςτθν αναγνϊριςθ ςυναιςκθμάτων (παράγοντασ 1), δυςκολία ςτθν περιγραφι 

ςυναιςκθμάτων (παράγοντασ 2), μειωμζνθ ονειροπόλθςθ (παράγοντασ 3) και μία τάςθ να 

ςκζφτεται κανείσ με τρόπουσ εξωτερικά προςανατολιςμζνουσ (παράγοντασ 4). Κακϊσ τα 

ςτοιχεία που αξιολογοφςαν τθν ονειροπόλθςθ ζδειξαν μικρι ςυνοχι με τουσ άλλουσ 

παράγοντεσ, οι δφο διαδοχικζσ ανακεωριςεισ τθσ κλίμακασ ζχουν οδθγιςει ςτθν TAS-20, 

ςτθν οποία ζχουν εξαλειφκεί όλα τα ςτοιχεία που αξιολογοφςαν τθν φανταςιακι 

δραςτθριότθτα (Kooiman, 1998; Kooiman, Spinhoven & Trijsburg, 2002; Larsen, Brand, 

Bermond & Hijman, 2003).  

Είναι γεγονόσ πωσ οι ερευνθτζσ ζχουν προςπακιςει κατά καιροφσ να αναγνωρίςουν τισ 

ςυνδζςεισ ανάμεςα ςτα ψυχολογικά χαρακτθριςτικά τθσ προςωπικότθτασ και 

ςυγκεκριμζνεσ ψυχοςωματικζσ αςκζνειεσ. Επίςθσ κάποιοι ερευνθτζσ αποδζχονται τθν 

φπαρξθ κάποιων ευάλωτων χαρακτθριςτικϊν ςτον ψυχοςωματικό αςκενι, όςον αφορά τθ 

διαχείριςθ τθσ ςωματικισ ζνταςθσ και τθσ ανθςυχίασ δίπλα ςε ςυγκεκριμζνθ λειτουργικι 

ευκραυςτότθτα κάποιων οργάνων που είναι περιςςότερο επιρρεπι ςτθν αποτυχία. ε μία 

ζρευνα των Trifu, Delcuescu και Boer (2012) ζγινε μία προςπάκεια επιβεβαίωςθσ τθσ 
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ςχζςθσ κάποιων χαρακτθριςτικϊν τθσ προςωπικότθτασ  με ςυγκεκριμζνεσ ψυχοςωματικζσ 

αςκζνειεσ. φμφωνα με αυτι τθν ζρευνα, λοιπόν, θ ζνταςθ, θ αναςφάλεια, θ ςυνεχισ 

ανάγκθ για τθν ζγκριςθ των άλλων, θ απαςχόλθςθ και θ εξάρτθςθ είναι χαρακτθριςτικά του 

προφίλ του ψυχοςωματικοφ αςκενι, ςε αντίκεςθ με τα «προςτατευτικά χαρακτθριςτικά», 

όπωσ θ ςυναιςκθματικι ςτακερότθτα, θ κυριαρχία και θ αυτάρκεια που χαρακτθρίηουν ςε 

μικρότερο βακμό το προφίλ του ψυχοςωματικοφ αςκενι. τθ ςυνζχεια, υποςτθρίηεται πωσ 

θ παρουςία κοινωνικοφ παράγοντα (παρουςία ι απουςία κοινωνικισ υποςτιριξθσ, 

ςχζςεων λιγότερο ι περιςςότερο ικανοποιθτικϊν) προκαλεί ςθμαντικζσ διαφορζσ όςον 

αφορά τα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα του προφίλ του ψυχοςωματικοφ αςκενι,  κακϊσ και 

το επίπεδο ωριμότθτασ αμυντικϊν μθχανιςμϊν, ενϊ λιγότερο προςαρμοςτικά αμυντικά 

ςτυλ, όπωσ θ διαςτρεβλωμζνθ αυτό-εικόνα και αυτοκυςία είναι εξαιρετικά ευαίςκθτα ςτν 

επιρροι από περιβαλλοντικοφσ και οικονομικοφσ παράγοντεσ. Ακόμθ, τα χαρακτθριςτικά 

προςωπικότθτασ που ςυνεπάγονται ζνα δυςπροςαρμοςτικό χειριςμό του ςτρεσ 

(ευερεκιςτότθτα, απομόνωςθ, εςωςτρζφεια, απάκεια, ανθςυχία, απουςία αιςκθματικισ 

ςυνζχειασ, χαμθλόσ αιςκθματικόσ ζλεγχοσ) προκαλοφν ςθμαντικζσ αλλαγζσ όςον αφορά 

τουσ χαμθλά προςαρμοςτικοφσ αμυντικοφσ μθχανιςμοφσ και τουσ παράγοντεσ 

προςωπικότθτασ. Σζλοσ, παρατθρικθκε ακόμθ το χαρακτθριςτικό τθσ κατακλιπτικισ 

εικόνασ ςε ψυχοςωματικοφσ αςκενείσ. 

 

1.4 Ο ρόλοσ του ςϊματοσ την εκδήλωςη του ψυχοςωματικοφ ςυμπτϊματοσ  

Παραδοςιακά και ιςτορικά ςενάρια αςκενϊν ζχουν δϊςει ζμφαςθ ςτο γεγονόσ ότι θ 

υγεία εξαρτάται από τθν ιςορροπία και τθν αρμονία ανάμεςα ςτο μυαλό, το ςϊμα και το 

περιβάλλον. Η αςκζνεια προκφπτει όταν αυτι θ ιςορροπία διαταράςςεται. τουσ ‘δυτικοφσ’ 

πολιτιςμοφσ, θ ανακάλυψθ ςυγκεκριμζνων μθχανιςμϊν για μολυςματικζσ, νεοπλαςματικζσ, 

τοξικζσ, κρεπτικζσ και ιςχαιμικζσ αιτίεσ αςκενειϊν ζχουν οδθγιςει προοδευτικά ςτθ 

μείωςθ και ςχεδόν εγκατάλειψθ αυτισ τθσ ολιςτικισ άποψθσ τθσ υγείασ και τθσ αςκζνειασ. 

Αυτι θ τάςθ μακριά από τθν ολότθτα και κοντά ςτο ντετερμινιςμό διατιρθςε τθν ακμι τθσ 

μζχρι και πρόςφατα με τισ δραματικζσ προόδουσ ςτθ μοριακι βιολογία και τθ 

νευροεπιςτιμθ. Ωσ εκ τοφτου είναι ειρωνικό το γεγονόσ ότι τθν περίοδοσ ςπουδαίων 

κατορκωμάτων ςτθν ιατρικι επιςτιμθ υπάρχουν ςθμάδια επιςτροφισ ςε πιο 

παραδοςιακζσ αντιλιψεισ. Αυτό ενδεχομζνωσ  να προζκυψε εξαιτίασ μίασ ανατζλλουςασ 

ςυνειδθτοποίθςθσ ότι οι πρόοδοι ςτθν ιατρικι επιςτιμθ δεν ζχουν απαραιτιτωσ οδθγιςει 

ςε μία καλφτερθ ‘κατανόθςθ’ τθσ αςκζνειασ ι ςε ικανότθτα αντιμετϊπιςθσ τθσ. φμφωνα 

με τθ βιβλιογραφία, ςτο τζλοσ του προθγοφμενου αιϊνα παρατθρικθκε ότι όλο και 

περιςςότεροι άνκρωποι αναηθτοφςαν ιατρικι βοικεια για αςκζνειεσ που δεν είχαν μία 

ςαφϊσ προςδιοριςμζνθ βιολογικι αιτία και δεν μποροφςαν να τεκοφν υπό ζλεγχο με 

βιοϊατρικζσ κεραπείεσ. Για παράδειγμα, πρόςφατεσ εκτιμιςεισ προτείνουν ότι από 40% ζωσ 

70% των ανκρϊπων με γαςτρεντερικά παράπονα που παρακολουκοφνται από ειδικοφσ, 

κεωρείται ότι ζχουν μία διαταραχι άγνωςτθσ αιτιολογίασ, θ οποία ςχετίηεται με 

ψυχολογικζσ ενοχλιςεισ και δεν μποροφν να κεραπευτοφν εφκολα. Όμοιεσ εικόνεσ ιςχφουν 

και για άλλεσ ιατρικζσ ειδικότθτεσ (Read, 2000).  
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Ακόμθ, αναφζρεται ότι οι ψυχαναλυτικζσ αντιλιψεισ αςκζνειασ μυαλοφ-ςϊματοσ 

ςυνζχιςαν να αναπτφςςονται ςτθ διάρκεια του 20ου αιϊνα, αλλά επιπλζον πρόοδοσ 

αναχαιτίςτθκε από τθν αναηωπφρωςθ του βιοϊατρικοφ ντετερμινιςμοφ. Τποςτθρίηεται ότι οι 

νζεσ επιςτιμεσ τθσ ψυχονευροενδοκρινολογικισ  και ψυχοανοςολογίασ ζχουν παρζχει 

καινοφργιεσ ιδζεσ ςτισ βιολογικζσ αποκρίςεισ του ςτρεσ και πωσ θ προςαρμογι ςε αυτζσ τισ 

αποκρίςεισ μπορεί να ςυνεπάγονται άνκθςθ ςε ψυχολογικζσ και ψυχοςωματικζσ 

αςκζνειεσ. Αυτζσ οι καινοφργιεσ παρατθριςεισ φαίνεται να παρζχουν το βιολογικό 

υπόβακρο για ψυχαναλυτικζσ κεωρίεσ ςωματοποίθςθσ και ςυναιςκθματικισ ανάπτυξθσ. 

Μία ενςωμάτωςθ των δφο οπτικϊν κα ιταν χριςιμθ άςκθςθ κακϊσ κα μποροφςε να 

παρζχει ιδζεσ που κα οδθγιςουν ςτθν ανάπτυξθ υπόκεςθσ, δοκιμαςμζνθσ τόςο από 

ψυχοκοινωνικι όςο και από νευροεπιςτθμονικι ζρευνα.  

Οι αποδείξεισ των ςυςχετίςεων ανάμεςα ςε ψυχολογικζσ και ςωματικζσ διαδικαςίεσ 

είναι εκτεταμζνεσ. Αυτό, όπωσ αναφζρει ο Oken (2001), μπορεί να γίνει αντιλθπτό μζςα 

από τα ακόλουκα πζντε επεξθγθματικά κεωρθτικά μοντζλα των ςχζςεων μυαλοφ-ςϊματοσ, 

που μποροφν να προςκομιςτοφν από επιςτθμονικζσ αναφορζσ: 

1. Επακόλουκεσ επιδράςεισ 

Σο μοντζλο απορρίπτει τθν αιτιότθτα ςτθ  ςχζςθ. Προτείνει ότι τόςο τα ψυχολογικά όςο και 

τα ςωματικά ευριματα είναι προϊόντα ενόσ προθγοφμενου παράγοντα. Κοινϊσ, 

υποδεικνφεται πωσ είναι γενετικά. Άλλθ μία εξιγθςθ βαςίηεται ςτο ότι τα γεγονότα τθσ 

ηωισ ςυχνά ζχουν πολλαπλζσ ερεκιςτικζσ ιδιότθτεσ. Ζτςι, ζνα ερζκιςμα υποςτθρίηεται ότι 

προκαλεί τα ψυχολογικά ευριματα, ενϊ ζνα άλλο τα ςωματικά. 

2. ωματο-ψυχικι αιτιότθτα 

Αυτό το μοντζλο προτείνει ότι θ ςχζςθ ακολουκείται ολοκλθρωτικά από τισ επιδράςεισ των 

ςωματικϊν διαδικαςιϊν του μυαλοφ. Αυτι είναι θ παραδοςιακι βιοϊατρικι άποψθ, θ 

οποία βλζπει όλεσ τισ αςκζνειεσ ωσ ςωματικζσ, ωσ προσ τθ φφςθ και τθν προζλευςθ. ε μία 

τροποποίθςθ προςτζκθκε ότι ζνα κφκλωμα ανατροφοδότθςθσ πθγαίνει πίςω από το μυαλό 

ςτο ςϊμα, αναγνωρίηοντασ ότι οι ψυχολογικζσ αλλαγζσ μπορεί να ζχουν φυςικζσ 

επιδράςεισ, αλλά μόνο δευτερεφουςεσ. 

3. Ψυχο-ςωματικι αιτιότθτα 

Αυτό το μοντζλο είναι αντίςτοιχο του προγενζςτερου. Τποςτθρίηει ότι οι ψυχολογικζσ 

αποκρίςεισ ςτα εξωτερικά γεγονότα προκαλοφν ςωματικζσ αλλαγζσ. Κοινϊσ, άγχοσ ι 

δυνατά ςυναιςκιματα επικαλοφνται ωσ παρεμβατικοί μθχανιςμοί. θμειϊνεται επίςθσ πωσ 

μπορεί να είναι τα ςυμπεριφορικά επακόλουκα των ψυχολογικϊν διαδικαςιϊν που 

επιδροφν ςτο ςϊμα: ‘παράγοντεσ του τρόπου ηωισ’, όπωσ είναι το κάπνιςμα ι θ κατάχρθςθ 

ουςιϊν.  

4. Αμφίδρομθ ψυχο-ςωματικι αιτιότθτα 

Αυτόσ είναι ζνασ ςυνδυαςμόσ των δφο τελευταίων μοντζλων, επιτρζποντασ τθν αιτιότθτα 

και ςτισ δφο κατευκφνςεισ και τισ παραλλαγζσ ανατροφοδότθςθσ του κακενόσ. Ζτςι, 

μακρφτερεσ αιτιολογικζσ αλυςίδεσ είναι πικανζσ, αλλά αυτζσ παραμζνουν γραμμικζσ.  
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5. Σο ςφγχρονο ψυχοςωματικό μοντζλο 

Αυτό είναι το ολιςτικό μοντζλο που περιλαμβάνει όλα τα προθγοφμενα μοντζλα και τισ 

παραλλαγζσ, υποδθλϊνοντασ ότι το κακζνα εξθγεί κάποιεσ ψυχοςωματικζσ  διαδικαςίεσ. 

Πζρα από αυτό, προτείνει ότι μερικά ςυνικωσ λειτουργοφν ταυτόχρονα, και υπάρχουν 

ιςτοί ι ςχζςεισ που περιλαμβάνουν πολλαπλζσ ςυνδζςεισ ερεκίςματοσ-απόκριςθσ. Προσ 

επεξιγθςθ τοφτου, επικαλοφνται δεδομζνα ςχετικά με τθ λειτουργία μθχανιςμϊν που 

ενςωματϊνονται ςτθν ανκρϊπινθ λειτουργία.  

Όπωσ αναφζρει θ Dumet (2002), o Freud ειςάγοντασ τθν ζννοια τθσ τεκμθρίωςθσ 

τθσ ςεξουαλικισ ενόρμθςθσ, ςτθν πλευρά των βιολογικϊν λειτουργιϊν τθσ αυτό-

ςυντιρθςθσ ερμινευςε ότι το ςϊμα μετατρζπεται ςε ζνα ψυχικό αντικείμενο, ακζραιο 

μζροσ, που δεν είναι πια κακόλου ςτθν οπτικι με το «ανατομο-φυςιολογικό ςϊμα» ι 

«ςϊμα πραγματικό» το οποίο ζγινε το επίκεντρο του ενδιαφζροντοσ τθσ ιατρικισ 

επιςτιμθσ. Τποςτθρίηεται πωσ οι διεγζρςεισ, τόςο ποςοτικζ όςο και ποιοτικζσ χρειάηεται να 

αποφορτιςτοφν με τον κόπο τθσ ςυγκρότθςθσ ενόσ εμποδίου καλισ ψυχοςωματικισ 

λειτουργίασ. Αναφζρεται ακόμθ πωσ το ςϊμα δεν κα μποροφςε παρά να είναι το 

αντικείμενο ςωματοποίθςθσ. Τποςτθρίηεται πωσ είναι εκτεκειμζνο ςε μία προςβολι 

πραγματικι διότι το άτομο δεν διακζτει τα μζςα που κα του επιτρζψουν τθ μετατροπι τθσ 

ψυχικισ του οικονομίασ ςε ερωτικι οικονομία –θ δυνθτικότθτα τθσ υςτερογζνεςθσ ι 

φαντάηοντασ τθν ςυμβολικά παραμερίηεται το άτομο. Μζςα ςε αυτι τθν αντίλθψθ 

κακίςταται δυνατό να κατανοιςει κανείσ καλφτερα οριςμζνεσ παρατθριςεισ, όπωσ τθν 

προςβολι από μία αςκζνεια ςωματικι ςε ζνα άτομο, μετά από ζνα πζνκοσ, ζναν χωριςμό, 

ζναν ςυναιςκθματικό χαμό. φμφωνα με τθ βιβλιογραφία, οι αλλαγζσ ςυμβαίνουν μζςα 

ςτθ ςφαίρα των ςχζςεων και τθν ψυχοςυναιςκθματικι και παραςφρουν αναπόφευκτα 

αναςτατϊςεισ μζςα ςτθν ψυχικι οικονομία, αλλά και τθν ερωτικι ςφαίρα του ατόμου.  

Τποςτθρίηεται πωσ για τον Winnicott, θ ψυχοςωματικι διαταραχι είναι επίςθσ μία 

ψυχοςωματικι ςφνδεςθ. υνεπάγεται τθν ελπίδα ότι οι πρωταρχικζσ ψυχικζσ διαδικαςίεσ, 

οι διάλογοι ανάμεςα ςτθν ψυχι και το ςϊμα κα ξαναρχίςουν. Ο Manopoulos (2006) 

αναφζρει πωσ ο Winnicott μελζτθςε τισ ψυχοςωματικζσ διαταραχζσ ςτο πλαίςιο τθσ 

ζρευνασ του για το τραφμα και τθν πρωτόγονθ ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ. τισ 

ψυχονευρϊςεισ, υποςτιριηε ότι θ ςχζςθ ανάμεςα ςτο ςωματικό ςφμπτωμα και τθν ψυχικι 

διαμάχθ διατθρείται, ενϊ οι ψυχοςωματικζσ διαταραχζσ διατθροφνται με μία διάςπαςθ 

ανάμεςα ςτο ςϊμα και τθν ψυχι. Ζτςι, ενϊπιον μίασ απειλισ αναβίωςθσ ενόσ 

προθγοφμενου τραφματοσ, και προκειμζνου να αποφευχκεί θ ψυχωτικι ςφντθξθ με το 

προθγοφμενο αντικείμενο, το εγϊ –με διαςπάςεισ- ελζγχει το κφκλωμα των αςυνείδθτων 

παραγωγϊν. Αναφζρεται ακόμθ πωσ ο Green, βαςιηόμενοσ ςτθ κζςθ του Winnicott –ότι δεν 

υπάρχει μωρό χωρίσ τθ μθτζρα- ςυμπεραίνει ότι καμία αφιγθςθ τθσ ςυναιςκθματικισ ηωισ 

δε μπορεί να διατθρθκεί εάν δεν περιλαμβάνονται οι επιδράςεισ τθσ μθτζρασ και θ ανοχι 

τθσ ςτισ παλινδρομικζσ ανάγκεσ του παιδιοφ τθσ, μία απαραίτθτθ ςυνκικθ για τθ 

διαμόρφωςθ ενόσ πυρινα μίασ ςυναιςκθματικισ ςυνζχειασ. Η ςχζςθ ςϊματοσ και ψυχισ 

φτιάχνεται από τθν ερμθνεία νοθμάτων, που οι παρορμιςεισ ςυγκεντρϊνουν ςτο  δρόμο 

τουσ προσ το υποκείμενο. Αυτι θ ερμθνεία, ςφμφωνα με τθ βιβλιογραφία, αποςιωπείται ςε 

μετα-τραυματικζσ καταςτάςεισ.  
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τθ ςυνζχεια, o Manopoulos αναφζρει πωσ μία αντίδραςθ ςε προθγοφμενα τραφματα είναι 

ότι οι προθγοφμενεσ ςυναιςκθματικζσ εμπειρίεσ παγϊνουν από το εγϊ που αποφεφγει τθν 

τραυματοποίθςθ αφαιρϊντασ τθ ςάρκα τθσ διζγερςθσ, απακανατίηει, δθλαδι, τα πράγματα 

αφαιρϊντασ τουσ τθ ηωι. Δεν επενδφει ςτο ςϊμα αυτοερωτικά, αλλά το αντιλαμβάνεται ωσ 

ζνα κομμάτι ςάρκασ. Ο αςκενισ δεν ζχει τον τρόπο να βρει τισ εςωτερικζσ του εμπειρίεσ 

ακολουκϊντασ τισ επικυμίεσ του για το αντικείμενο, ζνα αντικείμενο που απειλεί τθν 

ακεραιότθτα του εγϊ, εμποδίηει αυτι τθ διαδρομι που το εγϊ αποφεφγει.  Ακόμθ, 

υποςτθρίηεται πωσ μία διάςπαςθ ςϊματοσ και ψυχισ είναι μία διάςπαςθ του εγϊ, του 

οργάνου τθσ ενςωμάτωςθσ. Είναι ζνασ τρόποσ λειτουργίασ και οργάνωςθσ ςτον οποίο δφο 

αντικρουόμενεσ ςυμπεριφορζσ ςυνυπάρχουν ςτο εγϊ, το εγϊ ταυτόχρονα αναγνωρίηει και 

αρνείται μία αντίλθψθ που προκαλεί τον τρόμο του επανατραυματιςμοφ. Σζλοσ, θ 

διάςπαςθ κρατάει τα περιεχόμενα μζςα ςτον ψυχικό χϊρο αλλά ζξω από τθ δικαιοδοςία 

του υποκειμζνου, ενϊ με τθ διάςπαςθ το παρόν κομμάτι του εγϊ εγκακίςταται ωσ μθ 

υπεφκυνο για να ςυμμετζχει ςτα τεκταινόμενα κακϊσ το ενδιαφζρον κομμάτι του εγϊ είναι 

απόν.  

Οι Sack, Boroske-Leiner και Lahmann (2010), αναφζρουν πωσ θ αντίλθψθ του ίδιου του 

ςϊματοσ είναι πολφ ςθμαντικι. Ο όροσ ‘εικόνα του ςϊματοσ’ που αρχικά επινοικθκε από 

τον Schilder, περιγράφει τισ ψυχικζσ αναπαραςτάςεισ των εμπειριϊν των ςυμπεριφορϊν 

τόςο ςτθν εμφάνιςθ όςο και ςτισ ηωτικζσ λειτουργίεσ του ςϊματοσ. Η εικόνα του ςϊματοσ 

προκφπτει μζςα από μία διυποκειμενικι διαδικαςία, που αντανακλά τθν ιςτορία ανάπτυξθσ 

ςυμπεριλαμβάνοντασ τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν. Τποςτθρίηεται ότι θ ανάπτυξθ 

ενόσ ςυνεκτικοφ ςϊματοσ κα μποροφςε ςοβαρά να διαταραχτεί από παραβιάςεισ των 

ορίων που κάποιοσ ζχει κζςει για το ςϊμα του, οδθγϊντασ ςε ςυμπτϊματα ςωματικισ 

δυςαρζςκειασ και εμπειρίεσ μειωμζνθσ ςωματικισ ηωτικότθτασ. Ολοκλθρϊνοντασ, 

αναφζρεται πωσ ςοβαρζσ τραυματικζσ εμπειρίεσ ςυχνά οδθγοφν ςε αςυνζχεια μεταξφ του 

εαυτοφ και του ςϊματοσ ωσ διαςχιςτικόσ μθχανιςμόσ για αντιμετϊπιςθ του πόνου τθσ 

κακοποίθςθσ. Αυτό μπορεί να εξθγιςει το υψθλό επίπεδο ψυχοςωματικϊν παραπόνων και 

τθν εμπιςτοςφνθ ςτισ ιατρικζσ υπθρεςίεσ που είναι ςυχνά εμφανι ςε άτομα με ιςτορίεσ 

ςοβαροφ τραφματοσ.  

 

1.5 Ο ψυχοςωματικόσ πόνοσ και η θζςη του ςτο πλζγμα των ψυχοςωματικϊν  

Οι γιατροί που αςχολοφνται με τθ κεραπεία του χρόνιου πόνου ςυναντοφν μοναδικζσ 

προκλιςεισ. φμφωνα με τα δεδομζνα, το 30% των ανκρϊπων ςτισ οικονομικά 

ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ υποφζρουν από χρόνιουσ πόνουσ. χεδόν 75.000.000 με 85.000.000 

Αμερικάνοι αναφζρουν χρόνιουσ πόνουσ, και περιςςότεροι από 50.000.000 είναι μερικϊσ ι 

ολικϊσ ανάπθροι. Αναφζρεται πωσ ο χρόνιοσ πόνοσ είναι το τρίτο μεγαλφτερο πρόβλθμα 

υγείασ ςτθν Αμερικι μετά τισ αςκζνειεσ καρδιάσ και τον καρκίνο, και κοςτίηει περίπου $65 

με $75 διςεκατομμφρια ετθςίωσ εξαιτίασ τθσ χαμθλισ παραγωγικότθτασ, τθσ νοςθλείασ, τθσ 

εξωνοςοκομειακισ κεραπείασ, τθσ φαρμακευτικισ αγωγισ, των εγχειριςεων και των 

δικαςτικϊν διακανονιςμϊν (Rashbaum & Sarno, 2003).  

Κακϊσ οι ςυμβατικζσ κεραπείεσ για το χρόνιο πόνο είναι ςυχνά ανεπιτυχείσ, οι 

αςκενείσ τείνουν να ψάχνουν εναλλακτικζσ κεραπείεσ. Κάποιοι γιατροί ζχουν 
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αμφιςβθτιςει το δόγμα του Καρτζςιου για το δυιςμό ςϊματοσ-ψυχισ και είχαν επιδιϊξει 

μεγαλφτερθ κατανόθςθ τθσ ςφνδεςθσ μυαλοφ-ςϊματοσ ςτον χρόνιο πόνο. Οι Rashbaum και 

Sarno υποςτθρίηουν πωσ πολλζσ περιπτϊςεισ χρόνιου πόνου ξεκινοφν με ζνα μικρό τραφμα 

που ςχετίηεται με ςυναιςκθματικοφσ παράγοντεσ. Μία ζρευνα με 64 αςκενείσ με 

οςφυαλγία υπζδειξε ότι τα ςτρεςογόνα γεγονότα τθσ ηωισ επιδεινϊνουν τα ςυμπτϊματα. 

Μία άλλθ ζρευνα ςε περιςςότερουσ από 5.700 ανκρϊπουσ βρικε ότι οι άνκρωποι που ςε 

θλικία 20 ετϊν ιταν κάτω από ψυχολογικι πίεςθ ιταν 2.5 φορζσ πιο πικανό να ζχουν 

οςφυαλγία ςε θλικία 30 ετϊν ςυγκριτικά με άτομα χωρίσ ςτρεσ. Μία άλλθ ζρευνα 

ςυμπζρανε ότι θ απουςία αγχωτικισ εργαςίασ προζβλεπε τθν απουςία αςκενειϊν ςτθν 

πλάτθ ςε ανκρϊπουσ θλικίασ από 25 ζωσ 34 ετϊν, ενϊ αυτζσ οι αςκζνειεσ ςχετιηόταν μόνο 

με χαμθλότερθ ικανοποίθςθ από τθν εργαςία ςε ανκρϊπουσ από 54 ζωσ 59 ετϊν.   

 Παρατθρείται ότι ζνα αυξανόμενο μζροσ τθσ βιβλιογραφίασ υποςτθρίηει ότι θ 

ζννοια του χρόνιου πόνου δεν είναι αποκλειςτικά βιολογικι και ότι οι οντότθτεσ που είναι 

ψυχολογικζσ μποροφν να επθρεάςουν ι ςχετίηονται με τον χρόνιο πόνο. τθν παραπάνω 

μελζτθ αναφζρεται πωσ o Fordyce προτείνει ότι ο χρόνιοσ πόνοσ αναπτφςςεται επειδι οι 

αςκενείσ αντλοφν δευτερεφον όφελοσ από τα ςυμπτϊματα (οφζλθ όπωσ προςωπικι 

προςοχι, ςτιγμιαίο κζρδοσ, οφζλθ αναπθρίασ, ανακοφφιςθ από βαριζσ ευκφνεσ). Σο 

τριτογενζσ κζρδοσ, όπωσ προτείνεται από τον Dansak, αναφζρεται ςτα πλεονεκτιματα από 

τα οποία επωφελοφνται άνκρωποι εκτόσ από τουσ αςκενείσ με χρόνιουσ πόνουσ, όπωσ 

είναι ο φροντιςτισ που παρακολουκεί τουσ αςκενείσ με χρόνιουσ πόνουσ και ο οποίοσ 

αντλεί οικονομικό κζρδοσ ενιςχφοντασ τον χρόνιο πόνο.  

 Ο Sarno πρότεινε ότι οι περιςςότεροι αςκενείσ με χρόνιουσ υποφζρουν από 

ψυχοςωματικζσ διαταραχζσ, ςτουσ οποίουσ τα ςυναιςκθματικά φαινόμενα επιφζρουν 

πραγματικά και όχι πλαςματικά φυςικά ςυμπτϊματα με πόνο, τα οποία ονόμαςε 

‘ςφνδρομο μυοςιτιδικισ ζνταςθσ’. Αυτόσ ο διαγνωςτικόσ όροσ κεωρικθκε απαρχαιωμζνοσ 

όταν παρατθρικθκε ότι εκτόσ από τουσ μφεσ εμπλζκονται τα περιφερικά νεφρα και οι 

τζνοντεσ. Ο Sarno πρότεινε το ‘ςφνδρομο μυοςιτιδικισ ζνταςθσ’ να μετονομαςτεί ςε 

‘ςφνδρομο μυαλοφ-ςϊματοσ’, το οποίο περιλαμβάνει τθ μυοςκελετικι διαταραχι που 

τϊρα αναφζρεται ωσ ‘μυοςκελετικό ςφνδρομο μυαλοφ-ςϊματοσ’ (MMS), κακϊσ επίςθσ και 

μία μεγάλθ ποικιλία άλλων ψυχοφυςιολογικϊν ςυνκθκϊν που εμπεριζχει και άλλα 

ςυςτιματα. Ακόμθ, ο Sarno υποςτθρίηει ότι το ‘μυοςκελετικό ςφνδρομο μυαλοφ-ςωματοσ’ 

δεν χαρακτθρίηεται από μία μετατροπι των ψυχικϊν ςε ςωματικά ςυμπτϊματα ι από τθ 

μείωςθ τθσ ψυχολογικισ διαμάχθσ (τθν παραδοςιακι άποψθ του πρωτογενοφσ κζρδουσ) 

αλλά χαρακτθρίηεται από τθν αποφυγι τθσ ψυχικισ διαμάχθσ. Τποδεικνφεται πωσ ο ςκοπόσ 

του πόνου είναι να αποςπάςει τθν προςοχι από τρομακτικά, απειλθτικά ςυναιςκιματα και 

να αποτρζψει τθ ςυνειδθτι τουσ ζκφραςθ. Αυτά τα ςυναιςκιματα, κυρίωσ ο κυμόσ, 

προκφπτουν από αυτό-επιβαλλόμενεσ εςωτερικζσ πιζςεισ, όπωσ θ ανάγκθ να είμαςτε 

τζλειοι και καλοί, και εξωτερικζσ πιζςεισ, οι οποίεσ μπορεί να είναι οικονομικζσ ι ςχετικζσ 

με τθ δουλειά, τθν υγεία, τθν οικογζνεια κακϊσ και αναπτυξιακζσ (γιρανςθ, αντιμετϊπιςθ 

του κανάτου). Τποςτθρίηεται πωσ τα ςωματικά ςυμπτϊματα εκδθλϊνονται όταν το μυαλό 

διαιςκάνεται ότι θ κατάπνιξθ των ςυναιςκθμάτων αποτυγχάνει και μία ςυναιςκθματικι 

ζκρθξθ είναι επικείμενθ. Η διαμάχθ είναι ανάμεςα ςτο λογικό, το ζξυπνο, το θκικό, το 

ςυνειδθτό μυαλό και το πρωτόγονο, αρχαϊκό μυαλό, που ςυνεχίηει να ζχει ιςχυρι επίδραςθ 

ςτο αςυνείδθτο.  
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 Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ ο Sarno κατατάςςει τισ διαδικαςίεσ του ψυχογενι πόνου 

ςε πζντε ομάδεσ:  

1. τισ ψυχογενείσ περιφερειακζσ διαταραχζσ, όπου οι ςυναιςκθματικζσ καταςτάςεισ 

επιφζρουν ςυμπτϊματα ςτο αιςκθτικοκινθτικό ςφςτθμα και ςτα όργανα ειδικϊν 

αιςκιςεων χωρίσ να παράγουν φυςιολογικζσ αλλαγζσ ςτο ςϊμα. 

2. τισ ψυχοςωματικζσ διαταραχζσ, που είναι πλζον οι πιο κοινζσ ψυχογενείσ 

διαταραχζσ και πολλζσ ζχουν διαςτάςεισ επιδθμίασ. ε αντίκεςθ με τισ ψυχογενείσ 

περιφερειακζσ διαταραχζσ, χαρακτθρίηονται από φυςιολογικζσ αλλαγζσ ςτθν 

περιφζρεια, όπωσ φαίνεται ςτο μυοςκελετικό ςφνδρομο μυαλοφ-ςϊματοσ, ςτα 

ζλκθ, ςτο ςφνδρομο ευερζκιςτοφ εντζρου και τον πονοκζφαλο.  

3. τθν ψυχογενι εντατικοποίθςθ των ςυμπτωμάτων, όπου ο φόβοσ και ι θ ανθςυχία 

μποροφν να χειροτερζψουν τον χρόνιο πόνο. Αναφζρεται πωσ ζρευνα υπζδειξε ότι 

οι τρομοκρατικζσ επικζςεισ ςτθ Νζα Τόρκθ ςτισ 11 επτεμβρίου του 2001, 

οδιγθςαν ςε επιδείνωςθ των αποτελεςμάτων του πόνου ςε άνδρεσ και γυναίκεσ. 

4. τθν ψυχογενι μείωςθ ι τθν κατάργθςθ των ςυμπτωμάτων δεν ςυμβαίνει το 

αναμενόμενο βίωμα των ςυμπτωμάτων διότι ζνα ςυγκυριακό πλαίςιο 

ανακατευκφνει τθ ςωματικι αντίλθψθ. Ζνα κλαςςικό παράδειγμα είναι πωσ οι 

ςοβαρά τραυματιςμζνοι του Β’ Παγκόςμιου Πολζμου ςυχνά χρειαηόντουςαν λίγθ ι 

κακόλου μορφίνθ για τον ζλεγχο του πόνου διότι ιταν ευγνϊμονεσ που ιταν 

ηωντανοί και ανακουφιςμζνοι από τον τρόμο του πεδίου μάχθσ. 

5. τα ψυχωτικά ςυμπτϊματα, τα οποία επικεντρϊνονται ολοκλθρωτικά ςτον 

εγκζφαλο ωσ αποτζλεςμα μίασ ςοβαρισ πνευματικισ αςκζνειασ.  

θμαντικό ενδιαφζρον παρουςιάηει ο πόνοσ που βιϊνεται ςε φανταςτικά μζλθ του 

ςϊματοσ, δθλαδι ςε μζλθ που ζχουν ακρωτθριαςτεί. Προτείνεται ότι οι οπτικζσ του πόνου 

του φανταςτικοφ μζλουσ μποροφν να εξθγθκοφν παρατθρϊντασ τθν ψυχολογικι 

καταςκευι του ανάπθρου. Για παρατθρείται πωσ εκείνοι που επίμονουσ φανταςτικοφσ 

πόνουσ ζχουν υψθλότερα ςκορ ςε ψυχαναγκαςτικι αυτοπεποίκθςθ και αυςτθρότθτα. 

Προτείνεται ότι εκείνοι με ‘αυςτθρι’ προςωπικότθτα απεχκάνονται τθν αλλαγι και 

αντιςτζκονται ςε αυτι και ωσ εκ τοφτου βιϊνουν τον επίμονο φανταςτικό πόνο, διότι το 

κεωροφν δφςκολο να αντιμετωπίςουν τισ αλλαγζσ που ζχουν ωσ αναπόφευκτθ ςυνζπεια 

τθν αναπθρία. Επιπροςκζτωσ ςθμειϊνεται ότι εκείνοι που ιταν ‘ψυχαναγκαςτικά 

ανεξάρτθτοι’ ιταν επίςθσ πικανόν να βιϊςουν επίμονο πόνο εξαιτίασ τθσ αβοθκθςίασ που 

ςυχνά ςυνοδεφει τθν αναπθρία. Σο γεγονόσ ότι τα άτομα αναγκάηονται να βαςίηονται ςε 

άλλουσ για πράγματα που προθγουμζνωσ ζκαναν μόνοι τουσ, τουσ προκαλεί άγχοσ και τουσ 

οδθγεί ςτον πόνο (Whyte & Niven, 2001). 

 τθ ςυνζχεια τθσ ίδιασ ζρευνασ προτείνεται μία άλλθ ψυχολογικι εξιγθςθ θ οποία 

υποςτθρίηει ότι ο πόνοσ ςτο φανταςτικό άκρο προκφπτει από τθ χριςθ αμυντικϊν 

μθχανιςμϊν, όπωσ άρνθςθ ι κατάπνιξθ. Ωςτόςο, οι εξθγιςεισ του ρόλου τθσ άρνθςθσ για 

τον πόνο ςτο άκρο-φάνταςμα ποικίλουν. Ζχει προτακεί ότι ο φανταςτικόσ πόνοσ προκφπτει 

από τθν άρνθςθ του ατόμου για τθν απϊλεια του άκρου. ε αυτι τθν περίπτωςθ ο πόνοσ 

εξθγείται ωσ λειτουργικόσ, κακϊσ εξυπθρετεί για να ενδυναμϊςει τθν παρουςία του άκρου. 

Από τθν άλλθ, αναφζρεται πωσ ο Simmel υποςτθρίηει πωσ θ φανταςιακι αίςκθςθ δεν 

προκαλείται από τθν άρνθςθ, αλλά από τθν επικζντρωςθ τθσ προςοχισ ςτο 
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ακρωτθριαςμζνο μζλοσ. Ο φανταςτικόσ πόνοσ ςυμβαίνει διότι το άτομο κατακλφηεται από 

ςυναιςκιματα και ανθςυχία που ςχετίηονται με τθν απϊλεια ενόσ μζλουσ του ςϊματοσ. 

Ακόμθ, υπάρχει και θ πεποίκθςθ πωσ θ φανταςτικι αίςκθςθ είναι ςτθν πραγματικότθτα 

μία υγιισ απόκριςθ ςτθν αναπθρία και ότι εκείνα τα άτομα που δεν βιϊνουν πόνο ςτο 

άκρο-φάνταςμα είναι αυτοί που αρνοφνται τθν απϊλεια τουσ (Whyte & Niven, 2001). 

φμφωνα με τθν βιβλιογραφία, ο Melzack πρότεινε ότι θ ποικιλία των φανταςτικϊν 

φαινομζνων μπορεί να εξθγθκεί χρθςιμοποιϊντασ τθν ‘νευροδίκτυο’ το οποίο ορίηεται ωσ 

ζνα ‘δίκτυο νευρϊνων που επεκτείνεται κατά μικοσ των ευρζωσ διαδεδομζνων περιοχϊν 

του εγκεφάλου, ςυνκζτοντασ το ανατομικό υπόςτρωμα του φυςικοφ εαυτοφ’. Προτείνεται 

ότι το ‘νευροδίκτυο’ απαρτίηεται από μία ςφνκετθ, δυναμικι αλλθλεπίδραςθ νευρωνικϊν 

ςυςτθμάτων, ςυμπεριλαμβανομζνου του ςωματοαιςκθτικοφ πλαιςίου, τθσ 

καλαμοφλοιϊδουσ περιοχισ και του μεταιχμιακοφ ςυςτιματοσ. Ειςαγωγι ςε αυτά τα 

ςυςτιματα, είτε από τθν περιφζρεια είτε από το ίδιο το νευροδίκτυο υφίςταται ταυτόχρονθ 

επεξεργαςία κι ζπειτα μοιράηεται ςε άλλα ςυςτιματα του εγκεφάλου παράγοντασ ζνα 

μοτίβο που υποδεικνφει ότι το ςϊμα είναι ανζγγιχτο και αδιαμφιςβιτθτα δικό τουσ (Hill, 

Niven & Knussen, 1996).   

 

1.6 Θεραπευτικζσ προςεγγίςεισ 

Τποςτθρίηεται πωσ θ εφαρμογι τθσ ψυχοςωματικισ ιατρικισ ςτθ φροντίδα των 

αςκενϊν βαςίηεται, αρχικά, ςτισ βαςικζσ τθσ αντιλιψεισ. Κακϊσ ο κάκε αςκενισ είναι 

μοναδικόσ, εξίςου μοναδικι και ιδιαίτερθ κα πρζπει να είναι θ φροντίδα που του 

παρζχεται. Ο Oken (2001) υποςτθρίηει πωσ θ κεμελιϊδθσ ανάγκθ τόςο ςτθ διάγνωςθ όςο 

και ςτθ κεραπεία ιδρφει μία επαγγελματικι ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ που επιτρζπει ςτουσ 

αςκενείσ να χαλαρϊςουν τισ άμυνεσ τουσ και να αποκαλφψουν προςωπικζσ πλθροφορίεσ 

και ςυναιςκιματα. Απαραίτθτεσ κεωροφνται επίςθσ οι ικανότθτεσ ςυνζντευξθσ για να 

διευκολφνουν τθν επικοινωνία των εμπειριϊν τθσ ηωισ των αςκενϊν, μαηί με τα ςωματικά 

ςυμπτϊματα ςτο πλαίςιο τθσ ηωισ. Αυτό, ςφμφωνα με τθ βιβλιογραφία πρζπει να 

ςυνοδεφεται από επαρκείσ γνϊςεισ ψυχολογίασ και κοινωνικισ επιςτιμθσ και ςθμαντικά 

ψυχοςωματικά ευριματα για να κακορίςουν τισ ςχζςεισ που είναι πικανόν να είναι 

ςθμαντικζσ. υνεχίηοντασ, ο Oken υποςτθρίηει ότι θ κεραπεία απαιτεί τθν ικανότθτα να 

λαμβάνεται υπόψθ θ κατανόθςθ του αςκενοφσ προκειμζνου να επιλζγονται οι βιολογικζσ 

κεραπείεσ που είναι πιο ταιριαςτζσ για το άτομο, και να παρζχονται με ζνα τρόπο που να 

βοθκάει τον αςκενι να κάνει καλφτερθ χριςθ τουσ. Από ψυχολογικισ άποψθσ, ο ίδιοσ 

ιςχυρίηεται πωσ υπάρχει ανάγκθ ποςοτικοποίθςθσ και διευκόλυνςθσ του μεγζκουσ τθσ 

ςυναιςκθματικισ απελευκζρωςθσ, που είναι πιο βοθκθτικι και ανεκτι από τον αςκενι, 

κακϊσ επίςθσ και του επιπζδου διορατικότθτασ  προσ επιδίωξθ ςχετικϊν ψυχοςωματικϊν 

ςυςχετίςεων.   

ε μία ζρευνα του Schaefer και των ςυναδζλφων του (2008), υποςτθρίηεται ότι ο πιο 

ςυνεπισ προβλεπτικόσ παράγοντασ του αποτελζςματοσ τθσ ψυχοςωματικισ κεραπείασ 

είναι θ κεραπευτικι ςχζςθ. Από τθν άλλθ, ςτουσ ςυνεπείσ αρνθτικοφσ παράγοντεσ του 

αποτελζςματοσ τθσ κεραπείασ ςυμπεριλαμβάνονται θ χρονιότθτα τθσ αςκζνειασ, 
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προβλιματα ςτισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ, δυςλειτουργικά πρότυπα των ςχζςεων των 

υποκειμζνων και αποτυχθμζνθ επαγγελματικι επανζνταξθ. 

φμφωνα με τον Signh (2006), θ ψυχοφαρμακολογικι κεραπεία ςτισ ψυχοςωματικζσ 

διαταραχζσ ζχει επεκτακεί ιδιαίτερα τθν περαςμζνθ δεκαετία. Καινοφργια φάρμακα, 

εναλλακτικι χριςθ των ιδθ υπαρχόντων φαρμάκων, ςυνδυαςτικζσ κεραπείεσ προκειμζνου 

να ανταποκρικοφν ςτισ ειδικζσ ανάγκεσ των αςκενϊν ζχουν βελτιϊςει τθν ποιότθτα 

φροντίδασ και ωσ εκ τοφτου τθν ποιότθτα ηωισ. Ψυχοφαρμακολογικζσ εξελίξεισ ςτθν 

ψυχοςωματικι ιατρικι ζχουν υπάρξει ςτουσ εξισ τομείσ: α. Αγχϊδεισ διαταραχζσ β. 

Διατροφικζσ διαταραχζσ γ. Κατάκλιψθ δ. Αχπνία ε. Ημικρανία ςτ. Διαχείριςθ 

ςωματοποίθςθσ. 

τθ ςυνζχεια, όςον αφορά τθ κεραπεία του χρόνιου πόνου, οι Rashbaum και Sarno 

(2003), προτείνουν μία ψυχοεκπαιδευτικι κεραπευτικι προςζγγιςθ. Αυτι περιλαμβάνει 

τθν εκπαίδευςθ των αςκενϊν ςχετικά με τα φυςιολογικά και ψυχολογικά ςυςτατικά τθσ 

διαταραχισ. υμβουλεφουν τουσ αςκενείσ να αποβάλλουν τισ δομικζσ εξθγιςεισ για τον 

πόνο τουσ και να αναγνωρίςουν και να αποδεχτοφν τθ διαδικαςία μυαλοφ-ςϊματοσ. 

Επίςθσ, οι αςκενείσ ςυμβουλεφονται να διακόψουν κεραπείεσ όπωσ το χειριςμό τθσ 

ςπονδυλικισ ςτιλθσ και τθ φυςικι κεραπεία  διότι τείνουν να ενιςχφουν εςφαλμζνα μία 

δομικι αιτιολογία για το χρόνιο πόνο. Ακόμθ, διεξάγονται υποςτθρικτικζσ ςυναντιςεισ για 

αςκενείσ που παραμζνουν ςυμπτωματικοί, προκειμζνου να επανεξετάςουν τισ ζννοιεσ και 

να εκφράςουν τισ ςκζψεισ και τα ςυναιςκιματά τουσ. Αναφζρεται πωσ περίπου το 20% των 

αςκενϊν με ςφνδρομο μυαλοφ-ςϊματοσ χρειάηονται βραχφχρονθ, δυναμικι, αναλυτικά 

προςανατολιςμζνθ κεραπεία για να καταλάβουν ςε βάκοσ τισ αςυνείδθτεσ διαμάχεσ.  

Οι Rashbaum και Sarno (2003) αναφζρουν επίςθσ μία ποικιλία κεραπειϊν μυαλοφ-

ςϊματοσ. Αρχικά, υποςτθρίηεται ότι θ βιοανάδραςθ τυπικά χρθςιμοποιεί ζνα όργανο 

παρακολοφκθςθσ για να παρζχει ςτουσ αςκενείσ φυςιολογικζσ πλθροφορίεσ που δεν 

γνωρίηουν. Αναφζρονται ςθμαντικά πλεονεκτιματα για τθν θλεκτρομυογραφικι ανάδραςθ 

ςτθ γνωςτικι-ςυμπεριφορικι κεραπεία και τθ ςυντθρθτικι ιατρικι κεραπεία. τθ ςυνζχεια, 

αναφζρεται πωσ θ κεραπεία με μουςικι, που περιλαμβάνει ακρόαςθ, παίξιμο, ςφνκεςθ και 

τραγοφδι, μείωςε το χρόνιο πόνο που ςχετίηεται με τραφμα ςτο νωτιαίο μυελό και 

μετζβαλε τθν αντίλθψθ για το πόνο ςτισ γυναίκεσ με ρευματοειδι αρκρίτιδα.Ακόμθ, 

ςφμφωνα με τθ βιβλιογραφία, θ φπνωςθ είναι μία τεχνικι ςφμφωνα με τθν οποία ζνασ 

κεραπευτισ προτείνει ότι θ εμπειρία ενόσ αςκενι αλλάηει όςον αφορά τθν αίςκθςθ, τθν 

αντίλθψθ, τθ ςκζψθ ι τθ ςυμπεριφορά. Η φπνωςθ για τον χρόνιο πόνο ςυχνά ακολουκεί 

ζνα πρωτόκολλο τεςςάρων βθμάτων: χαλαρωτικι επαγωγι, εμβάκυνςθ, προτάςεισ τεςτ 

για τθν εκτίμθςθ του βακμοφ επαγωγισ και, τζλοσ, κεραπευτικζσ προτάςεισ. Η 

κακοδθγοφμενθ φανταςία χρθςιμοποιεί τθ φανταςία για να επθρεάςει τθ φυςικι, 

ςυναιςκθματικι και πνευματικι κατάςταςθ του ατόμου. Πολλζσ αιςκιςεισ προκαλοφνται 

μζςα από άμεςθ πρόκλθςθ, όπωσ ηθτϊντασ από τον αςκενι να μυρίςει τον γεμάτο αλάτι 

αζρα, να νιϊςει τθ κερμότθτα του ιλιου ςτο δζρμα του και να ακοφςει τον ιχο των ιρεμων 

κυμάτων ςτθν παραλία. Η κακοδθγοφμενθ φανταςία είναι ςτενά ςχετιηόμενθ με τθν 

φπνωςθ. Επιπρόςκετα, αναφζρεται πωσ ςε μία τεχνικι χαλάρωςθσ του Jacobson, ο αςκενισ 

ςυςτθματικά ςφίγγει και χαλαρϊνει διάφορεσ ομάδεσ μυϊν ςε όλο το μικοσ του ςϊματοσ, 

μία ομάδα τθ φορά, ενϊ παράλλθλα δίνουν προςοχι ςτα ςυναιςκιματα που ςχετίηονται 
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τόςο με τθν ζνταςθ όςο και με τθ χαλάρωςθ. Παρόλο που οι αποδείξεισ είναι ανεπαρκείσ 

για να επιβεβαιϊςουν ότι θ προοδευτικι χαλάρωςθ μπορεί να μειϊςει τα ςυμπτϊματα και 

τον πόνο, χρθςιμοποιείται ευρζωσ από επαγγελματίεσ.  Σζλοσ, υποςτθρίηεται πωσ θ 

κεραπεία γραφισ προζκυψε ωσ ζνασ τρόποσ ανακοφφιςθσ από τα ςυμπτϊματα, 

αξιοποιϊντασ τθ κεραπευτικι δφναμθ του αςυνειδιτου.  

Λαμβάνοντασ υπόψθ το γεγονόσ ότι, όπωσ ζχει αναφερκεί προθγουμζνωσ, το άγχοσ 

ςχετίηεται με μία ποικιλία ςωματικϊν και ψυχολογικϊν χαρακτθριςτικϊν, κα μποροφςε 

κανείσ να υποκζςει ότι θ κεραπεία του άγχουσ κα μποροφςε να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ 

μείωςθ των ψυχοςωματικϊν ςυμπτωμάτων. ε μία ζρευνα των  Gerber και Puhse (2008), 

παρατθρείται αρνθτικι ςυςχζτιςθ ανάμεςα ςτο άγχοσ και τθ φυςικι δραςτθριότθτα. 

Ωςτόςο, δεν είναι ςαφζσ το αν είναι θ φυςικι δραςτθριότθτα που μειϊνει τθ ςχζςθ 

άγχουσ-αςκζνειασ ι εάν το άγχοσ οδθγεί ςε μειωμζνθ φυςικι δραςτθριότθτα.  

Σζλοσ, υποςτθρίηεται πωσ οι Αςιατικζσ και οι δυτικζσ κουλτοφρεσ ζχουν αναπτφξει 

διαφορετικζσ ζννοιεσ ςφνδεςθσ μυαλοφ, ςϊματοσ και πνεφματοσ, επθρεαςμζνεσ ςθμαντικά 

από τον πολιτιςμό, τθν κοςμοκεωρία και το πνεφμα τθσ εποχισ. Αυτζσ οι ζννοιεσ 

αντανακλϊνται ςε διαφορετικά ιατρικά ςυςτιματα, διαγνωςτικζσ και κεραπευτικζσ 

προςεγγίςεισ. Αναφζρεται πωσ τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ θ δφςθ ζχει επιδείξει αυξανόμενο 

ενδιαφζρον για τθν ολιςτικι/ψυχοςωματικι προςζγγιςθ του βελονιςμοφ και τθσ ιατρικισ 

του  Ayuveda και Tibetan. Μετά τθν ενςωμάτωςθ τθσ δυτικισ επιςτθμονικισ ιατρικισ, θ 

Κίνα ψάχνει όλο και περιςςότερο για δυτικζσ ςτρατθγικζσ υγείασ. Τποςτθρίηεται πωσ θ 

κεραπεία του πόνου κα πρζπει να είναι μία κεραπευτικι ρφκμιςθ ενςωμάτωςθσ 

ςτρατθγικϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των διαγνωςτικϊν και των μεκόδων των αςιατικϊν 

ιατρικϊν ςυςτθμάτων, ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ψυχοκεραπευτικζσ ρυκμίςεισ, ςε ςυνδυαςμό με 

τισ δυτικζσ ψυχοκεραπευτικζσ επιδράςεισ. Οι ζννοιεσ των αςιατικϊν ιατρικϊν ςυςτθμάτων 

ανοίγουν τθν πικανότθτα να γίνει επεξεργαςία μίασ ατομικισ και ειδικισ κεραπευτικισ 

ρφκμιςθσ (Maric-Oechler, 2009).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΩΜΑΣΟΜΟΡΦΕ ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ 

 

2.1 Θεωρίεσ τησ ψυχοςωματικήσ  

 Όπωσ αναφζρκθκε και ςε προθγοφμενο κεφάλαιο, το πρόβλθμα τθσ ψυχογζνεςθσ 

ςυνδζεται με τθν  αρχαία διχοτόμθςθ ψυχισ και ςϊματοσ. Όπωσ υποςτθρίηει ο Alexander 

(1987), τα ψυχολογικά και ςωματικά φαινόμενα λαμβάνουν χϊρα ςτον ίδιο οργανιςμό και 

είναι απλϊσ δφο οπτικζσ τθσ ίδιασ διαδικαςίασ. ε ζναν ηωντανό οργανιςμό ςυγκεκριμζνεσ 

φυςιολογικζσ διαδικαςίεσ γίνονται αντιλθπτζσ υποκειμενικά ωσ ςυναιςκιματα, ιδζεσ και 

προςπάκειεσ. υνεχίηοντασ ιςχυρίηεται πωσ αυτζσ οι φυςιολογικζσ διαδικαςίεσ, όπωσ το 

κλάμα, ο αναςτεναγμόσ, το γζλιο, το κοκκίνιςμα, οι χειρονομίεσ και οι γκριμάτςεσ, 

λαμβάνουν χϊρα κάτω από τθν επιρροι ςυγκεκριμζνων ςυναιςκθματικϊν εντάςεων. 

φμφωνα με τθ κεωρία του, όλεσ αυτζσ οι περίπλοκεσ κινιςεισ εκφράηουν ςυγκεκριμζνα 

ςυναιςκιματα και ταυτόχρονα ανακουφίηουν από μία ςυγκεκριμζνθ ςυναιςκθματικι 

ζνταςθ, λφπθ, αυτολφπθςθ, χιοφμορ, και οφτω κακεξισ. Ακόμθ, υποςτθρίηεται πωσ  αυτζσ 

οι εκφραςτικζσ διεγζρςεισ δεν επιδιϊκουν κάποιο λειτουργικό ςκοπό, οφτε εξυπθρετοφν 

ςτθν ικανοποίθςθ κάποιασ βαςικισ λειτουργικισ ανάγκθσ. Η μόνθ τουσ λειτουργία είναι θ 

ανακοφφιςθ μίασ ςυναιςκθματικισ ζνταςθσ. τθ ςυνζχεια, ο Alexander υποςτθρίηει πωσ τα 

ςυναιςκιματα που είναι καταπιεςμζνα διότι βρίςκονται ςε ςφγκρουςθ με το πρότυπο τθσ 

προςωπικότθτασ, δεν μποροφν να αποφορτιςτοφν μζςα από τα ςυνικθ κανάλια των 

εκφραςτικϊν διεγζρςεων. Ο αςκενισ, λοιπόν, πρζπει να  εφεφρει τισ δικζσ του ατομικζσ 

εκφραςτικζσ διεγζρςεισ με τθ μορφι των ςυμπτωμάτων μετατροπισ, τα οποία 

εξυπθρετοφν μερικϊσ ςτθν αποφόρτιςθ των καταπιεςμζνων ςυναιςκθμάτων ωσ άμυνεσ 

εναντίον τθσ άμεςθσ ζκφραςθσ. Μερικζσ φορζσ θ αποφόρτιςθ λαμβάνει χϊρα μζςα από 

ςυνθκιςμζνεσ κατάλλθλεσ εκφραςτικζσ διαδικαςίεσ, όπωσ ςυμβαίνεισ ςτθν περίπτωςθ του 

υςτερικοφ κλάματοσ και γζλιου. τθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ τα υποκείμενα 

ςυναιςκιματα καταπιζηονται και ο αςκενισ δεν ξζρει το λόγο που γελάει ι κλαίει. Εξαιτίασ 

τθσ αποςφνδεςθσ των εκφραςτικϊν κινιςεων από το υποκείμενο ςυναίςκθμα, δεν 

μποροφν να ανακουφίςουν τθν ζνταςθ και ωσ εκ τοφτου, θ ανεξζλεγκτθ και παρατεταμζνθ 

φφςθ του υςτερικοφ κλάματοσ και γζλιου. τθ ςυνζχεια, υποςτθρίηεται ότι ςφμφωνα με τθ 

κεωρία τθσ εξειδίκευςθσ, οι φυςιολογικζσ αποκρίςεισ ςε ςυναιςκθματικό ερζκιςμα, 

ποικίλουν ςφμφωνα με τθ φφςθ τθσ κατάςταςθσ ορμθτικϊν ςυναιςκθμάτων. Η πακθτικι 

απόκριςθ ςε διαφορετικά ςυναιςκθματικά ερεκίςματα ποικίλει επίςθσ ςφμφωνα με τθν 

ποιότθτα των ςυναιςκθμάτων. θμειϊνεται πωσ θ κάκε ςυναιςκθματικι κατάςταςθ ζχει το 

δικό τθσ φυςιολογικό ςφνδρομο. φμφωνα με τον ιςχυριςμό του Alexander, θ αυξθμζνθ 

πίεςθ του αίματοσ και θ αυξθμζνθ καρδιακι λειτουργία είναι ζνα κομμάτι ςφμφωνο με τθν 

οργι και το κυμό. Η αυξθμζνθ ςτομαχικι ζκκριςθ ενδζχεται να είναι μια οπιςκοδρομικι 

απόκριςθ ςε μία κρίςιμθ κατάςταςθ. Ενϊ οι κρίςεισ άςκματοσ υποςτθρίηεται ότι 

ςχετίηονται με αςυνείδθτθ καταπιεςμζνθ παρόρμθςθ κλάματοσ για τθ βοικεια τθσ 

μθτζρασ. Ωςτόςο, το πόςο ςυγκεκριμζνεσ είναι οι φυςιολογικζσ αποκρίςεισ ςτα ποικίλα 

ςυναιςκθματικά ερεκίςματα παραμζνει ζνα ερϊτθμα. Η αντιπαράκεςθ που αφορά ςτθν 

εξειδίκευςθ των ψυχοδυναμικϊν παραγόντων που είναι λειτουργικοί ςτισ πακθτικζσ 
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ενοχλιςεισ είναι αςαφισ εξαιτίασ του γεγονότοσ ότι οι ςθμαντικζσ επιρροζσ, όπωσ θ 

ανθςυχία, θ καταπιεςμζνθ εχκρικότθτα, και οι ερωτικζσ παρορμιςεισ, θ απογοιτευςθ ι οι 

εξαρτθμζνεσ επικυμίεσ, θ κατωτερότθτα και τα αιςκιματα ενοχισ είναι παρόντα ςε όλεσ 

αυτζσ τισ διαταραχζσ.  

 τθ ςυνζχεια, ο ίδιοσ αναφζρεται ςτθ ςχζςθ του τφπου προςωπικότθτασ με τθν 

αςκζνεια. Σο ςενάριο ότι ςυγκεκριμζνοι τφποι προςωπικότθτασ προδιακζτουν 

ςυγκεκριμζνεσ αςκζνειεσ ιταν ανζκακεν παρόν ςτθν ιατρικι ςκζψθ. Όταν θ ιατρικι 

βαςίςτθκε ςτθν κλινικι παρατιρθςθ μόνο, ςθμειϊκθκε ςυχνά από παρατθρθτζσ γιατροφσ, 

θ  εκδιλωςθ ςυγκεκριμζνων αςκενειϊν ςε άτομα με κακοριςμζνεσ φυςικζσ ι ψυχικζσ 

ςυνικειεσ. Η ςθμαντικότθτα αυτοφ του γεγονότοσ, ωςτόςο, παρζμενε παντελϊσ άγνωςτθ. 

Αναφζρεται πωσ θ τάςθ των διαβθτικϊν προσ τισ γευςτικζσ απολαφςεισ κακϊσ και θ ςχζςθ 

των ενοχλιςεων ςτθν καρδιά με τθν ανθςυχία είναι γνωςτζσ. Ακόμθ, ζχει αναγνωριςτεί ότι 

οι αςκενείσ με πεπτικό ζλκοσ παρουςίαςαν χαρακτθριςτικά εξάρτθςθσ και, όπωσ 

αναφζρεται ςυγκεκριμζνα, κθλυκά χαρακτθριςτικά. Ζνασ άλλοσ τομζασ ςυςχζτιςθσ των 

χαρακτθριςτικϊν τθσ προςωπικότθτασ με τισ εικόνεσ αςκζνειασ είναι οι ενδοκρινικζσ 

αςκζνειεσ, όπωσ ο υπό- και υπερκυρεοειδιςμόσ.  τθ ςυνζχεια ςθμειϊνεται πωσ ίςωσ από 

τα πιο αξιόπιςτα προφίλ ενδζχεται να είναι αυτό του αςκενι με ςτεφανιαία. Τποςτθρίηεται 

πωσ ζνασ τζτοιοσ αςκενισ χαρακτθρίηεται από μεγάλο ζλεγχο και επιμονι, ςκοπεφοντασ 

ςτθν επιτυχία και το επίτευγμα.  

Ωςτόςο, αναφζρεται πωσ ενδελεχείσ ψυχοδυναμικζσ μελζτεσ παρουςιάηουν ότι 

ςυγκεκριμζνεσ ενοχλιςεισ πακθτικϊν λειτουργιϊν μποροφν να ςυςχετιςτοφν άμεςα με 

ςυγκεκριμζνεσ ςυναιςκθματικζσ καταςτάςεισ παρά με επιφανειακοφσ ςχθματιςμοφσ 

προςωπικότθτασ όπωσ περιγράφεται ςτα προφίλ προςωπικότθτασ.   

φμφωνα με τουσ Guidi, Rafanelli, Roncuzzi, Sirri και Fava (2013), θ ςθμαντικότθτα 

αναγνϊριςθσ των ψυχολογικϊν παραγόντων, οι οποίοι μπορεί να επθρεάςουν τθν πορεία 

των ιατρικϊν διαταραχϊν ζχει επιςθμανκεί από τθν ανάπτυξθ τθσ ψυχοςωματικισ 

προςζγγιςθσ. Σθ δεκαετία του 1970, το βιοψυχολογικό μοντζλο του Engel υπογράμμιςε πωσ 

θ αρχι, θ εξζλιξθ και το αποτζλεςμα τθσ αςκζνειασ προκφπτει από τθν αλλθλεπίδραςθ 

ανάμεςα ςε ιατρικοφσ και ψυχολογικοφσ παράγοντεσ. Ζνα παράδειγμα παρζχεται από τθ 

δυςπροςαρμοςτικι άρνθςθ τθσ αςκζνειασ, θ οποία μπορεί να χειροτερζψει τθν πρόγνωςθ 

των ιατρικϊν αςκενειϊν, εμποδίηοντασ τθν ζγκαιρθ αναγνϊριςθ και τθν επαρκι τιρθςθ τθσ 

κεραπείασ. Τποςτθρίηεται πωσ όταν τα ςυμπτϊματα των φυςικϊν παραπόνων που δεν 

αποδίδονται ςτισ ςυμβατικζσ κακοριςμζνεσ αςκζνειεσ γίνονται χρόνια, κα μποροφςαν να 

διαγνωςτοφν ωσ ςωματόμορφεσ διαταραχζσ (Bondo-Lind, Delmar & Nielsen, 2014). Αυτά τα 

ανεξιγθτα ςωματικά ςυμπτϊματα αποτελοφν κοινι πρόκλθςθ για τθν ιατρικι πρακτικι. Σο 

ποςοςτό ςωματοποίθςθσ για αςκενείσ που νοςθλεφονται ςε ιατρικοφσ ορόφουσ 

υπολογίηεται ότι είναι 5.2%, και το 25% του πλθκυςμοφ των ΗΠΑ ζχει βιϊςει ζνα ανεξιγθτο 

ςωματικό ςφμπτωμα που ιταν αρκετά ςθμαντικό για να προκαλζςει αλλαγι τρόπου ηωισ, 

χριςθ φαρμακευτικισ αγωγισ ι επίςκεψθ ςε γιατρό (Dohrenwend & Skillings, 2009). Οι 

αςκενείσ με ςωματόμορφεσ διαταραχζσ, ςφμφωνα με τθ βιβλιογραφία, ζχουν αντίκτυπο 

ςτθν κοινωνία. Αρχικά, οι αςκενείσ με αυτζσ τισ διαταραχζσ υποφζρουν από ςθμαντικι 

δυςλειτουργία ςτθ δουλειά και τθν κοινωνικι λειτουργικότθτα τουσ (Tzeng & Eisendrath, 

2003). υγκεκριμζνα αναφζρεται πωσ το 82% των αςκενϊν που διαγνϊςτθκαν με 
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ςωματόμορφεσ διαταραχζσ ςταμάτθςαν να εργάηονται εξαιτίασ των αντιλαμβανόμενων 

προβλθμάτων υγείασ, που πικανϊσ οδθγοφν ςε καταςτροφικά οικονομικά και οικογενειακά 

προβλιματα (Dohrenwend & Skillings, 2009). Ακόμθ, υπάρχει ο κίνδυνοσ ιατρογενϊν 

επιπλοκϊν από πολλαπλζσ διαγνωςτικζσ διαδικαςίεσ, χειρουργεία και φάρμακα. τθ 

ςυνζχεια, οι αςκενείσ με ςωματόμορφεσ διαταραχζσ ενδζχεται να είναι δφςκολοι ςτθν 

αντιμετϊπιςθ τουσ από τουσ γιατροφσ, κακϊσ τα προβλιματα τουσ είναι χρόνια και «μθ 

πραγματικά». Οι κλινικοί μπορεί να νιϊκουν απογοθτευμζνοι και αβοικθτοι κακϊσ αυτοί 

οι αςκενείσ επιςτρζφουν επανειλθμμζνα ςτουσ γιατροφσ με ανθςυχία για τα ίδια φυςικά 

παράπονα, ανεξάρτθτα από τισ αυςτθρζσ προςπάκειεσ αξιολόγθςθσ και κεραπείασ τουσ. 

Σζλοσ, οι ςωματόμορφεσ διαταραχζσ ζχουν αντίκτυπο ςτο ςφςτθμα υγείασ διότι οι 

ςυγκεκριμζνοι αςκενείσ ζχουν ανεξιγθτα ςυμπτϊματα, τα οποία ζχουν ωσ αποτζλεςμα 

πολλαπλζσ και δαπανθρζσ ιατρικζσ αξιολογιςεισ, ακριβά διαγνωςτικά τεςτ και διαδικαςίεσ 

(Tzeng & Eisendrath, 2003). υγκεκριμζνα αναφζρεται πωσ οι ςωματόμορφοι αςκενείσ, 

εξαιτίασ των δυςανάλογα υψθλότερων επιπζδων χριςθσ ιατρικισ φροντίδασ, απορροφοφν 

ετθςίωσ το 16% των δαπανϊν ιατρικισ φροντίδασ ςτισ ΗΠΑ. φμφωνα με τα δεδομζνα, οι 

ςωματόμορφεσ διαταραχζσ είναι θ τρίτθ πιο ςυχνι ψυχικι διαταραχι ςτο γενικό 

πλθκυςμό, αμζςωσ μετά τισ διαταραχζσ διάκεςθσ και τισ αγχϊδεισ διαταραχζσ. Ακόμθ, 

υπολογίηεται πωσ το 1/5 του ςυνόλου των αςκενϊν που ζχουν απευκυνκεί ςτθν 

πρωτοβάκμια περίκαλψθ ενδζχεται να ςτθν πραγματικότθτα να ζχει ςωματόμορφεσ 

διαταραχζσ. Τποςτθρίηεται ότι αυτοί οι αςκενείσ ςπαταλοφν κατά μζςο όρο 2.2 μζρεσ 

ετθςίωσ ςτο νοςοκομείο, ςυγκριτικά με το γενικό μζςο όρο που είναι 0.9 μζρεσ 

(Dohrenwend & Skillings, 2009). 

Οι ςωματόμορφεσ διαταραχζσ, λοιπόν, είναι μία κατθγορία ψυχικϊν διαταραχϊν, θ 

οποία χαρακτθρίηεται από τθν παρουςία πολλαπλϊν φυςικϊν ςυμπτωμάτων χωρίσ ωςτόςο 

να εξθγοφνται επαρκϊσ από κάποια φυςικι αςκζνεια, ναρκωτικά, κατάχρθςθ ουςιϊν ι 

άλλθ ψυχιατρικι κατάςταςθ (Allen & Woolfolk, 2010; Bondo-Lind, Delmar & Nielsen, 2014; 

Pollatos, Dietel, Herbert, Wanker, Wachsmuth, Henningsen & Sack, 2011; Tzeng & 

EIsendrath, 2003). φμφωνα με τθ βιβλιογραφία, αυτά τα ςυμπτϊματα δεν προκαλοφνται  

εμπρόκετα και δεν υπάρχει εμφανισ πρόκεςθ δευτερογενοφσ κζρδουσ, όπωσ θ απόκτθςθ 

αναπθρίασ ι οικονομικά οφζλθ. Ακόμθ, κακίςταται ςαφζσ πωσ θ διάγνωςθ αυτϊν των 

διαταραχϊν ςε αρχικό ςτάδιο απαιτεί τθν απόκλιςθ τθσ πρωτοβάκμιασ ιατρικισ 

κατάςταςθσ ωσ αιτία των ςυμπτωμάτων (Tzeng & Eisendrath, 2003). το DSM-IV, θ 

κατθγορία των ςωματόμορφων διαταραχϊν περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ διαταραχζσ: 

ςωματοποιθτικι διαταραχθ (somatization disorder),  αδιαφοροποίθτεσ ςωματόμορφεσ 

διαταραχζσ (undifferentiated somatoform disorder), υποχονδρίαςθ (hypochondriasis), 

διαταραχι μετατροπισ (conversion disorder), διαταραχι δυςμορφικοφ ςϊματοσ (body 

dysmorphic disorder), διαταραχι πόνου (pain disorder), ςωματόμορφθ διαταραχι μθ 

προςδιοριηόμενθ αλλιϊσ (somatoform disorder not otherwise specified) (Dohrenwend & 

Skillings, 2009; Fallon, 2004). φμφωνα με τον Fallon (2004), οι δφο πιο ςυχνά 

χρθςιμοποιοφμενοι όροι ςε οποιαδιποτε ςυηιτθςθ για ςωματόμορφεσ διαταραχζσ 

περιλαμβάνει τα ανεξιγθτα ι ‘λειτουργικά’ ςωματικά ςυμπτϊματα και τθν υποχονδρίαςθ. 

Αυτοί οι όροι διαφζρουν με δφο κρίςιμουσ τρόπουσ. Τποςτθρίηεται ότι ο πρϊτοσ είναι ζνασ 

όροσ που χρθςιμοποιείται για να περιγράψει ςωματικά ςυμπτϊματα που δεν 

προκαλοφνται από φυςικι αςκζνεια ι βλάβθ ιςτοφ, ενϊ ο δεφτεροσ είναι ζνασ όροσ που 
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υποδεικνφει ζνα μθ ρεαλιςτικό φόβο ι πεποίκθςθ ότι κάποιοσ ζχει μία αςκζνεια, πιο ςυχνά 

βαςιςμζνθ ςτθν αντίλθψθ ενόσ ανεξιγθτου ςωματικοφ ςυμπτϊματοσ. το βακμό που αυτοί 

οι δφο όροι υποδεικνφουν διαφορετικά φαινόμενα και ίςωσ διαφορετικι πακοφυςιολογία, 

θ απόκριςθ ενόσ τφπου ςωματόμορφων διαταραχϊν ςτθ κεραπεία (π.χ. υποχονδρίαςθ) 

ενδζχεται να ζχει περιοριςτεί ςε ςχζςθ με τθν απόκριςθ ενόσ άλλου τφπου ςωματόμορφων 

διαταραχϊν ςτθ κεραπεία (π.χ. ςωματοποιθτικι διαταραχι). Ο ίδιοσ υποςτθρίηει ακόμθ 

πωσ θ πρωταρχικι κατθγορία των ςωματόμορφων διαταραχϊν περιλαμβάνει ςυνκικεσ που 

μοιράηονται κοινά χαρακτθριςτικά των φυςικϊν ςυμπτωμάτων που προκαλοφν 

αδικαιολόγθτθ δυςφορία, ανθςυχία, ι δυςλειτουργία. τθν περίπτωςθ τθσ υποχονδρίαςθσ 

και τθσ διαταραχισ δυςμορφικοφ ςϊματοσ, οι διαταραχζσ ‘κουβαλοφν’ το πρόςκετο 

ςυςτατικό των παρεμβατικϊν δυςάρεςτων ςκζψεων για τθν αςκζνεια ι τθ ςωματικι 

εμφάνιςθ, τουσ καταναγκαςμοφσ για να ελζγχουν τθν επιβεβαίωςθ και μία ςυνοδευτικι 

αρνθτικι εκτίμθςθ των ςωματικϊν ςυμπτωμάτων που ζχει ωσ αποτζλεςμα το φόβο ι τθν 

αποφυγι. ε αυτζσ τισ διαταραχζσ, το νόθμα και οι επιπτϊςεισ των ςυμπτωμάτων είναι 

περιςςότερο αγχωτικζσ από τα ίδια τα ςυμπτϊματα. Ο Fallon αναφζρει ακόμθ πωσ ςτθν 

περίπτωςθ τθσ ςωματοποιθτικισ διαταραχισ και τθσ διαταραχισ πόνου, τα ίδια τα 

ςυμπτϊματα είναι θ αρχικι ςυγκζντρωςθ τθσ δυςφορίασ και τθσ ανθςυχίασ. Τποςτθρίηεται 

πωσ επειδι οι όροι υποχονδρίαςθ και ςωματοποιθτικι διαταραχι χρθςιμοποιοφνται ςυχνά 

εναλλακτικά από τουσ κλινικοφσ τθσ πρωτοβάκμιασ περίκαλψθσ, αξίηει να δοκεί ζμφαςθ 

ςτο ότι ςτθν υποχονδρίαςθ απαςχολεί τον αςκενι ο φόβοσ μίασ ςοβαρισ αςκζνειασ και ο 

καταναγκαςτικόσ ζλεγχοσ των υπθρεςιϊν μειϊνει προςωρινά τθν ανθςυχία, 

δθμιουργϊντασ μία πνευματικι κατάςταςθ και μία ςυμπεριφορικι απόκριςθ που είναι 

αρκετά όμοια με τθν ψυχαναγκαςτικι-καταναγκαςτικι διαταραχι. τθ ςωματοποιθτικι 

διαταραχι, από τθν άλλθ, θ κυρίαρχθ ανθςυχία δεν είναι μία καταςτροφικι, απειλθτικι για 

τθ ηωι αςκζνεια, αλλά ανθςυχία για τα πολλαπλά ανεξιγθτα ςωματικά ςυμπτϊματα.  

θμειϊνεται ακόμθ πωσ θ υποχονδρίαςθ και οι διαταραχζσ δυςμορφικοφ ςϊματοσ μπορεί 

να κεωρθκεί πωσ ανικουν κυρίωσ ςε ζνα «ψυχαναγκαςτικό-γνωςτικό ςφμπλεγμα» ενϊ θ 

ςωματοποίθςθ και οι διαταραχζσ πόνου κα καταταςςόντουςαν ςε ζνα «ςωματο-αιςκθτικό 

ςφμπλεγμα». Μία ςωματόμορφθ διαταραχι που μπορεί να μθν ταιριάηει απόλυτα ςε 

κανζνα από τα δφο ςυμπλζγματα είναι θ διαταραχι μετατροπισ. φμφωνα με τθ 

βιβλιογραφία, θ διαταραχι μετατροπισ, ςε αντίκεςθ με τισ άλλεσ ςωματόμορφεσ 

διαταραχζσ, απαιτεί ζνα ςτρεςογόνο για να ενεργοποιιςει τθν αρχι τθσ απϊλειασ 

λειτουργίασ. Δεδομζνθσ τθσ ςυμβολικισ ςθμαςίασ του μζρουσ του νευρικοφ ςυςτιματοσ 

που επθρεάηεται και δεδομζνθσ τθσ ζλλειψθσ ςυνειδθτισ επίγνωςθσ από τον αςκενι για τθ 

ςχζςθ ανάμεςα ςτο ςτρεςογόνο και τθν περιοχι ςωματικισ δυςλειτουργίασ, είναι ςαφζσ 

ότι οι αςκενείσ με ςυμπτϊματα υςτερίασ ζχουν μία περιςςότερο διαςχιςτικι διαδικαςία 

από ότι μία κυρίωσ ψυχαναγκαςτικι ι ςωματοποιθτικι. Σζλοσ, αναφζρεται πωσ μζςα ςε 

οποιοδιποτε άνκρωπο, ενδζχεται να υπάρχει ζνα μείγμα αυτϊν των ποικίλων διαδικαςιϊν, 

αλλά ςυχνά κάποιεσ επικρατοφν ζναντι κάποιων άλλων.   

φμφωνα με τθ βιβλιογραφία, οι ςωματόμορφεσ διαταραχζσ ενδζχεται να ζχουν 

μία γενετικι ςυνιςτϊςα και ςχετίηονται οικογενειακό ιςτορικό κατάκλιψθσ, διαταραχζσ 

αντικοινωνικισ προςωπικότθτασ και κατάχρθςθ του αλκοόλ. φμφωνα με τθ Φροχδικι 

ψυχαναλυτικι κεωρία, το φυςικό ςφμπτωμα προκαλείται από μία ενδοψυχικι διαμάχθ 

ανάμεςα με μία αςυνείδθτθ επικυμία και μία αναςτολι αυτισ τθσ επικυμίασ από το 
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υπερεγϊ, ειδικά εάν ςχετίηεται με ιςχυρζσ επικετικζσ ι ςεξουαλικζσ παρορμιςεισ. 

Τποςτθρίηεται πωσ το ςωματικό ςφμπτωμα ανακουφίηει τθν ανθςυχία που προκαλείται από 

τθ διαμάχθ και διατθρεί τθν επικυμία αςυνείδθτθ. Μία άλλθ υπόκεςθ είναι πωσ θ παιδικι 

ανάπτυξθ διαδραματίηει κάποιο ρόλο ςτθν πρόκλθςθ τθσ κατάςταςθσ. φμφωνα με αυτι 

τθν υπόκεςθ, αυτοί οι αςκενείσ ενδεχομζνωσ να βρικαν τισ οικογζνειεσ τουσ περιςςότερο 

αποκριτικοφσ ςτα φυςικά ςυμπτϊματα από ότι ςτα ςυναιςκθματικά παράπονα. Αυτό κα 

μποροφςε να οδιγθςε ςε ζνα αςυνείδθτο μοτίβο αναηιτθςθσ τθσ προςοχισ για ςωματικά 

ςυμπτϊματα ωσ ενιλικεσ. Επιπρόςκετα, υποδεικνφεται πωσ πολλοί αςκενείσ με 

ςωματόμορφεσ διαταραχζσ ζχουν ιςτορικό ζκκεςθσ ςε ζνα χρόνια άρρωςτο μζλοσ τθσ 

οικογζνειασ κατά τθ διάρκεια τθσ ανάπτυξθσ τουσ. Τπάρχει θ πεποίκθςθ ότι αυτό μπορεί να 

ιδρφςει ζνα μοντζλο ςυμπεριφοράσ το οποίο κα ακολουκιςουν ωσ ενιλικεσ. Σζλοσ, αυτό 

ενδζχεται ακόμθ να είναι μία ςχζςθ ανάμεςα ςε ζνα ιςτορικό ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ και 

ςωματόμορφθσ διαταραχισ, ειδικά για αςκενείσ που παρουςιάηουν γαςτρεντερικά ι 

ουρογεννθτικά ςυμπτϊματα. Ακόμθ, πολλζσ ψυχιατρικζσ αςκζνειεσ, όπωσ είναι θ 

κατάκλιψθ και θ ανθςυχία, ζχουν ςωματικά ςυμπτϊματα ωσ μζροσ τθσ φαινομενολογίασ. 

Θεωρείται ότι κάποιοι αςκενείσ με ςωματόμορφεσ διαταραχζσ, ςτθν πραγματικότθτα ζχουν 

κάποια ψυχιατρικι κατάςταςθ όπωσ κατάκλιψθ ι ανθςυχία, αλλά οι αςκενείσ ερμθνεφουν 

τα ςυμπτϊματα μζςα από μία φυςικι ςυνκικθ παρά μζςα από ψυχιατρικοφσ παράγοντεσ. 

Για παράδειγμα, αναφζρεται ότι ζνα αςκενισ με κατάκλιψθ μπορεί να ιςχυριςτεί πωσ 

νιϊκει λυπθμζνοσ διότι δεν μπορεί να κοιμθκεί και ζχει φτωχι όρεξθ, αντί να αποδϊςει 

άμεςα τα ςυμπτϊματα ςε κατάκλιψθ. Είναι ςυχνό για αςκενείσ με ςωματόμορφθ 

διαταραχι να ζχουν μία επιπρόςκετθ ψυχιατρικι διάγνωςθ. Επιπλζον, αξίηει να ςθμειωκεί 

πωσ το κοινωνικό και πολιτιςμικό υπόβακρο του αςκενι παρουςιάηεται να διαδραματίηει 

ςθμαντικό ρόλο ςτον τρόπο εκδιλωςθσ αυτϊν των διαταραχϊν. υγκεκριμζνα, αν ο 

αςκενισ ηει ςε ζνα πολιτιςμικό περιβάλλον που ςτιγματίηει τθν ψυχικι αςκζνεια, κα μία 

φυςικι διάγνωςθ που φαντάηει πιο «αποδεκτι». Ακόμθ, ο αςκενισ ενδζχεται να ζχει 

ευκολότερθ πρόςβαςθ ςε ιατρικζσ υπθρεςίεσ από ότι ςε υπθρεςίεσ ψυχικισ υγείασ, κακϊσ 

θ φυςικι υγεία καλφπτεται γενικότερα ςε μεγαλφτερο βακμό από οργανιςμοφσ διαχείριςθσ 

τθσ ιατρικισ περίκαλψθσ (Tzeng & Eisendrath, 2003). 

Μία ζρευνα των Bondo-Lind, Delmar και Nielsen (2014) υποςτθρίηει πωσ οι 

αςκενείσ με ςωματόμορφεσ διαταραχζσ παρουςιάηονται ευάλωτοι ςτο ςτρεσ, και ζχουν 

δυςκολίεσ αντιμετϊπιςθσ των ψυχοκοινωνικϊν προκλιςεων και τθσ ανθςυχίασ που 

ςχετίηεται με τθν αςκζνεια. Εξερευνϊντασ ιςτορικά τθσ ηωισ των αςκενϊν, παρατθρικθκε 

ότι θ επικοινωνία των ςτρεςογόνων ςυνκθκϊν ςε ςθμαντικοφσ ενθλίκουσ ςτθν παιδικι 

θλικία των αςκενϊν βιϊκθκε ωσ ανεπαρκισ, ςυγκρουςιακι ι απορριπτικι, γενικϊσ 

ςυμπεριλαμβανομζνων των αποφευκτικϊν ςτρατθγικϊν αντιμετϊπιςθσ. φμφωνα με αυτι 

τθν άποψθ, οι αςκενείσ προςαρμόςτθκαν ςε αυτι τθ ‘ςυναιςκθματικά αποφευκτικι 

κουλτοφρα’ με το να γίνουν ςυναιςκθματικά αποφευκτικοί οι ίδιοι. Σα ευριματα ςχετίηουν 

επίςθσ τισ ςωματόμορφεσ διαταραχζσ με τθν αλεξικυμία, τθ ςυναιςκθματικι απορρφκμιςθ, 

τθν αναςφαλι προςκόλλθςθ, τισ φτωχζσ ικανότθτεσ ζκφραςθσ και τθν αποφευκτικι 

αντιμετϊπιςθ. τισ ενιλικεσ ηωζσ τουσ, υποςτθρίηεται ότι οι αςκενείσ με τθ ςυγκεκριμζνθ 

διαταραχι νιϊκουν μία βακιά επικυμία για υπαρξιακι αναγνϊριςθ από άλλουσ, ενϊ 

βιϊνουν δυςκολίεσ με τθν αυτό-αναγνϊριςθ των ανθςυχιϊν, των αναγκϊν, τθσ 

ευαλωτότθτασ και του άγχουσ που πλαιςιϊνουν αρνθτικά τθν ικανότθτα τουσ για ζκφραςθ 
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αυτϊν των ςθμαντικϊν οπτικϊν, με ςυνζπεια οι αςκενείσ να κρφβουν τισ ανθςυχίεσ τουσ. 

Ωσ εκ τοφτου ςφμφωνα με τουσ ιςχυριςμοφσ τθσ ίδιασ ζρευνασ, οι αςκενείσ δεν 

επιτυγχάνουν τισ επιδράςεισ μείωςθσ άγχουσ που φυςιολογικά αποκτοφνται όταν 

λεκτικοποιοφνται τα ςυναιςκιματα. Επιπρόςκετα, κρατϊντασ τισ ανθςυχίεσ τουσ μυςτικζσ 

δεν λαμβάνουν κοινωνικι υποςτιριξθ, το οποίο κάνει τουσ ανκρϊπουσ πιο ανκεκτικοφσ 

ςτον χρόνιο πόνο. Σζλοσ, υποςτθρίηεται πωσ το να υποφζρει κανείσ από μία αιτιολογικι 

αςκζνεια αποδεικνφεται αγχωτικό, ςυμπεριλαμβάνοντασ τισ ςτιγματιςτικζσ διαδικαςίεσ, τθ 

μειωμζνθ αυτοπεποίκθςθ και τθ διαταραγμζνθ αυτοβιογραφία, που οδθγεί ςτθν κρίςθ 

ταυτότθτασ, θ οποία με τθ ςειρά τθσ επιδεινϊνεται από αναςφαλείσ αντιλιψεισ για τθν 

αςκζνεια και τθν ανεπαρκι κεραπεία.  

Μία άλλθ ενδιαφζρουςα ζρευνα των Van der Boom, Ven den Hout και Huntjens 

(2010) αναφζρει ότι το δομικό μοντζλο διάςχιςθσ υποδεικνφει μία ςφνδεςθ ανάμεςα ςε 

ιατρικά ανεξιγθτα φυςικά ςυμπτϊματα,  το τραφμα και τθ διάςχιςθ. Τποςτθρίηεται πωσ 

ςυμπτϊματα όπωσ θ διαςχιςτικι αμνθςία, θ αποπροςωποποίθςθ και ο κατακερματιςμόσ 

τθσ ταυτότθτασ κεωροφνται ωσ ψυχόμορφθ διάςχιςθ, ενϊ ςυμπτϊματα όπωσ θ αναλγθςία, 

θ αναιςκθςία, ο πόνοσ και θ απϊλεια κινθτικισ λειτουργίασ, αναφζρονται ωσ 

ςωματόμορφθ διάςχιςθ. Σα ςωματόμορφα διαςχιςτικά ςυμπτϊματα κεωροφνται ωσ 

αντιδράςεισ ςχετικζσ με το φυςικό τραφμα ι  ‘αναμνιςεισ’. Παρόλο που και τα δφο είδθ 

διαςχιςτικϊν ςυμπτωμάτων κεωρείται ότι αντανακλοφν μία παρόμοια ψυχικι αιτιολογία, θ 

ςωματόμορφθ διάςχιςθ κεωρείται ότι είναι φαινομενολογικά διακριτι από τθν 

ψυχόμορφθ διάςχιςθ. Η εγκυρότθτα τθσ καταςκευισ και τθσ υποτικζμενθσ 

τραυματογενοφσ αιτιολογίασ τθσ ςωματόμορφθσ διάςχιςθσ υποςτθρίηεται από τα 

δεδομζνα ερευνϊν, που αποδεικνφουν ςχζςεισ μεταξφ τθσ ςωματοποίθςθσ και 

ςωματόμορφων διαταραχϊν, των ψυχόμορφων διαςχιςτικϊν ςυμπτωμάτων και του 

αναφερκζντοσ τραφματοσ. Ακόμθ,  ενϊ κάποιοι ερευνθτζσ υποςτθρίηουν ότι μία άμεςθ και 

κρίςιμθ ςφνδεςθ ανάμεςα ςε τραυματικά γεγονότα που ζχουν βιωκεί και ςε ανάπτυξθ 

διαςχιςτικϊν ςυμπτωμάτων είναι εμφανισ, κάποιοι άλλοι διαφωνοφν. τθν ίδια ζρευνα 

υποςτθρίηεται ακόμθ πωσ υπάρχει και μία τρίτθ μεταβλθτι, όπωσ θ πακολογία τθσ 

οικογζνειασ, θ οποία μπορεί να εξυπθρετεί ωσ ενδιάμεςοσ παράγοντασ ςτθ ςφνδεςθ 

τραφματοσ-διάςχιςθσ. Ζνασ άλλοσ πικανόσ παράγοντασ ενδζχεται να είναι θ 

αποδιοργάνωςθ προςκόλλθςθσ. Ακόμθ, αναφζρεται μία κετικι ςχζςθ ανάμεςα ςτθ 

διάςχιςθ και τθ φανταςιακι τάςθ. Η φανταςιακι τάςθ αναφζρεται ςε ζνα χαρακτθριςτικό 

τθσ προςωπικότθτασ που αποτελείται από μία βακιά και μακρόχρονθ ςυμμετοχι ςτθ 

φανταςία, ζνα ταλζντο δράςθσ μαηί με μία δυςκολία διαφοροποίθςθσ τθσ φανταςία από τα 

πραγματικά γεγονότα. θμειϊνεται πωσ οι περιςςότεροι υποκείμενοι ςτθ φανταςία 

άνκρωποι, προςαρμόηονται ςχετικά εφκολα, αλλά αναφζρουν περιςςότερθ παιδικι 

κακοποίθςθ ςυγκριτικά με άτομα που χαρακτθρίηονται από φτωχι φανταςία. Η 

φανταςιακι τάςθ ενδζχεται είτε να οδθγιςει ςε μία ςφγχυςθ αναμνιςεων που 

προζρχονται από πραγματικά γεγονότα  με εκείνεσ που προζρχονται από τθν φανταςία, ι 

μπορεί να οδθγιςει ςτθν υιοκζτθςθ ενόσ φιλελεφκερου κριτθρίου για τθν αναφορά 

αυτοβιογραφικϊν γεγονότων του παρελκόντοσ. Σότε πικανϊσ θ διάςχιςθ και θ φανταςιακι 

τάςθ ςυνειςφζρουν ςτθν αυξθμζνθ αυτό-αναφορά τραυματικϊν γεγονότων, ζτςι ϊςτε να 

μθν είναι το αποτζλεςμα αλλά θ αιτία των αναφορϊν των τραυματικϊν γεγονότων. Από τθν 

άλλθ, ζχει υποςτθριχκεί ότι θ φανταςιακι τάςθ μπορεί να κεωρθκεί ωσ μία ικανότθτα 
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αντιμετϊπιςθσ για τα άτομα που ζχουν τραυματιςτεί, προκειμζνου να δραπευτεφςουν από 

τθν πραγματικότθτα, οδθγϊντασ κατά ςυνζπεια ςτθ ςχζςθ τραφματοσ και διάςχιςθσ.  

Ζχουν προτακεί διαφορετικοί πακοφυςιολογικοί παράγοντεσ, οι οποίοι αποτελοφν 

τθ βάςθ των ςωματόμορφων ςυμπτωμάτων. Αρχικά, όπωσ αναφζρει ο Pollatos και οι 

ςυνάδελφοι του, θ επαυξθμζνθ επεξεργαςία κεντρικοφ πόνου ζχει προτακεί ωσ υπεφκυνθ 

για παράπονα ςχετικά με τον πόνο ςε αςκενείσ με ςωματόμορφεσ διαταραχζσ. τθ 

ςυνζχεια, εμπειρικά δεδομζνα παρουςιάηουν μία αμβλυμμζνθ ςυμπακθτικι-

παραςυμπακθτικι ιςορροπία ςτισ ςωματικζσ διαταραχζσ.  φμφωνα με τθν ζρευνα, θ 

αυτονομικι ανιςορροπία και ο μειωμζνοσ παραςυμπακθτικόσ τόνοσ ενδζχεται να είναι ο 

τελικόσ κοινόσ τομζασ που ςυνδζει τισ αρνθτικζσ ςυναιςκθματικζσ καταςτάςεισ με τθν 

αςκζνεια, πικανϊσ ρυκμιηόμενεσ από περιοχζσ διαςφνδεςθσ όπωσ ο προμετωπιαίοσ 

φλοιόσ. Ο προμετωπιαίοσ φλοιόσ, υποςτθρίηεται ότι είναι περιοχι ςτόχοσ για πλθροφορίεσ 

τόςο από το αυτόνομο νευρικό ςφςτθμα, όςο και από τθν προςοχι και τα ςυναιςκθματικά 

δίκτυα. το μοντζλο αυτό δθμιουργείται θ υπόκεςθ ότι όταν θ παραςυμπακθτικι 

αναςταλτικι δράςθ αποςφρεται, μία ςχετικι ςυμπακθτικι κυριαρχία προκφπτει. Η 

ςυμπακθτικι κυριαρχία ζχει υποδειχτεί ότι ςυνδζεται με τθν υπερεγριγορςθ και τθν 

αποτελεςματικι κατανομι των γνωςτικϊν πόρων και των πότων προςοχισ.  

 

2.2 Αξιολόγηςη των ψυχοςωματικϊν διαταραχϊν  

 Όπωσ, λοιπόν, αναφζρκθκε και προθγουμζνωσ, οι ςωματόμορφεσ διαταραχζσ 

χαρακτθρίηονται από επίμονα ι επαναλαμβανόμενα φυςικά ςυμπτϊματα που δεν μποροφν 

να εξθγθκοφν ολοκλθρωτικά από μία γενικι ιατρικι ςυνκικθ. Αςκενείσ με ιατρικά 

ανεξιγθτα ςυμπτϊματα επιβαρφνονται ψυχολογικά από αυτά, ζχουν μία ςθμαντικά 

μειωμζνθ ποιότθτα ηωισ, παρουςιάηουν αυξθμζνθ ανθςυχία για τθν υγεία, υπερ-

ερμθνεφουν μικρισ ςθμαςίασ φυςικά ςυμπτϊματα ωσ πικανά ςθμάδια αςκζνειασ και 

ζχουν ςτακερι αλεξικυμία και νευρωτιςμό κατάςταςθ (Allen & Woolfolk, 2010; Bondo-Lind, 

Delmar & Nielsen, 2014; Pollatos, Dietel, Herbert, Wanker, Wachsmuth, Henningsen & Sack, 

2011; Tzeng & EIsendrath, 2003). Εξαιτίασ τθσ ψυχολογικισ ανθςυχίασ που παρατθρείται  

να χαρακτθρίηει του αςκενείσ με ςωματόμορφεσ διαταραχζσ, παρουςιάηεται θ τάςθ των 

αςκενϊν αυτϊν να μεγιςτοποιοφν τα ςωματικά ςυμπτϊματα. Η ενίςχυςθ αυτϊν των 

ςυμπτωμάτων μπορεί να περιγραφεί ωσ ζνα παράπονο φυςικοφ ςυμπτϊματοσ χωρίσ 

επαρκι εργαςτθριακά ι κλινικά ευριματα που να εξθγοφν τθ ςοβαρότθτα και/ι τθ 

διάρκεια των ςυμπτωμάτων. Η μεγιςτοποίθςθ των ςυμπτωμάτων, ωςτόςο, δεν κα πρζπει 

να ςυγχφηεται  με τθν προςποίθςθ (π.χ. υπερβολι/προςποίθςθ των ςυμπτωμάτων 

εξωτερικοφ πόνου) ι τθν πλαςματικι διαταραχι (π.χ. τθν προςποιθτά ι αυτό-

προκαλοφμενα ςυμπτϊματα που επιτρζπουν το «ρόλο του αςκενι») (Dohrenwend & 

Skillings, 2009). Επιπλζον, τα δεδομζνα αποδεικνφουν ότι τείνουν να χρθςιμοποιοφν τθν 

ιατρικι φροντίδα ςε μεγαλφτερο βακμό και ζτςι προκαλοφν υψθλό κόςτοσ για το ςφςτθμα 

υγείασ, ανεξάρτθτα από τθν ψυχιατρικι και ιατρικι ςυνοςθρότθτα. Οι γιατροί προςπακοφν 

ςυχνά να «φυςιολογικοποιιςουν» τα ιατρικά ανεξιγθτα ςυμπτϊματα και ακοφςια 

προςβάλλουν τον αςκενι προςφζροντασ ανεπαρκείσ εξθγιςεισ, οδθγϊντασ τον αςκενι να 

αναηθτιςει πρόςκετεσ φυςικζσ εξθγιςεισ και ιατρικι βοικεια και να αναγνωρίςει 
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καινοφργια φυςικά ςυμπτϊματα. Ακόμθ, αναφζρεται πωσ οι ςωματόμορφεσ διαταραχζσ 

είναι θ πιο ςυχνι ψυχικι διαταραχι ςτθν πρωτοβάκμια περίκαλψθ, με ποςοςτά 

επικράτθςθσ τθσ τάξθσ του 10% και 20%. Όςον αφορά τθν εξειδικευμζνθ ι δευτεροβάκμια 

περίκαλψθ –ςυγκεκριμζνα ςτθ νευρολογία, τθ γυναικολογία και τθ γαςτρεντερολογία- 

μεγαλφτερο ποςοςτό του 50% των αςκενϊν υποφζρουν από ιατρικά ανεξιγθτα 

ςυμπτϊματα (Schmid et al., 2014). 

 Για όλουσ τουσ προαναφερκζντεσ λόγουσ, λοιπόν, κρίνεται ιδιαίτερα ςθμαντικι θ 

ορκι αναγνϊριςθ και κεραπεία των αςκενϊν με ςωματόμορφεσ διαταραχζσ. Ωσ εκ τοφτου, 

προκειμζνου να επιτευχκεί θ αποτελεςματικι κεραπεία, κρίνεται απαραίτθτθ θ κατάλλθλθ 

αξιολόγθςθ και τα όργανα ελζγχου τόςο για τθν κλινικι εργαςία, όςο και για τθν ζρευνα. 

φμφωνα με τον Schmid και τουσ ςυναδζλφουσ του, ςιμερα υπάρχουν δφο είδθ οργάνων 

αξιολόγθςθσ ι ελζγχου των ςωματόμορφων διαταραχϊν: προςανατολιςμζνα ςτο 

ςφμπτωμα και προςανατολιςμζνα ψυχολογικά. Σα ερωτθματολόγια που είναι 

προςανατολιςμζνα ςτο ςφμπτωμα αξιολογοφν τα ςωματικά ςυμπτϊματα (π.χ. ηαλάδα, 

πόνοσ και γαςτρεντερικά παράπονα). τα παραδείγματα ςυμπεριλαμβάνονται το Patient 

Health Questionnaire (PHQ-15), το Screening Instrument for Somatoform Symptoms (SOMS) 

και το Somatic Symptom Inventory. Σα ψυχολογικά προςανατολιςμζνα ερωτθματολόγια 

περιλαμβάνουν ςυγκεκριμζνεσ ςυμπεριφορζσ, εμπειρίεσ και αντιλιψεισ των 

ςωματόμορφων διαταραχϊν, όπωσ το Whiteley Index (WI), το Illness Behavior 

Questionnaire (IBQ),  το Cognitions About Body and Health Questionnaire (CABAH), το Scale 

for the Assessment of Illness Behavior (SAIB) και το Health Attitude Survey (HAS). φμφωνα 

με τθ βιβλιογραφία, ςυγκριτικά με το SAIB και το IBQ, τα οποία ζχει υποςτθριχκεί ότι 

αξιολογοφν διαφορετικζσ οπτικζσ τθσ ςυμπεριφοράσ ςτθν αςκζνεια (π.χ. ‘επιβεβαίωςθ τθσ 

διάγνωςθσ’ SAIB, ‘ζκφραςθ ςυμπτωμάτων’ SAIB, ‘άρνθςθ’ IBQ ι ‘γενικι υποχονδρίαςθ’ IBQ) 

και με το CABAH που αιχμαλωτίηει τισ γνωςτικζσ οπτικζσ τθσ ςωματοποίθςθσ και τθσ 

υποχονδρίαςθσ (π.χ. ‘καταςτροφικι ερμθνεία των ςωματικϊν παραπόνων’ ι ‘αυτόνομεσ 

αιςκιςεισ’), θ Health Attitude Survey (HAS) περιλαμβάνει γνϊςεισ,  ςυναιςκιματα, και 

ςυμπεριφορζσ αςκενϊν με ςωματόμορφεσ διαταραχζσ. Τποςτθρίηεται πωσ θ HAS φαίνεται 

να είναι ζνα ζγκυρο όργανο για τθν αξιολόγθςθ ςτάςεων και αντιλιψεων των αςκενϊν με 

ςωματόμορφεσ διαταραχζσ. Ακόμθ, κεωρείται ότι θ HAS διακρίνει με ακρίβεια ανάμεςα 

ςτουσ αςκενείσ με ςωματόμορφεσ διαταραχζσ, τουσ αςκενείσ με ςοβαρζσ ιατρικζσ 

αςκζνειεσ (π.χ. καρκίνο) και τα άτομα ςτθν ομάδα ελζγχου χωρίσ ςωματόμορφεσ. 

υγκεκριμζνα, αναφζρεται πωσ θ HAS ζχει ςκοπό να αξιολογιςει τθ ςωματοποίθςθ μζςα 

από ςτοιχεία που αντιμετωπίηουν τθν ψυχολογικι ανθςυχία, τθν παρουςίαςθ ςωματικϊν 

ςυμπτωμάτων και τθ χρθςιμοποίθςθ τθσ φροντίδασ τθσ υγείασ. Η HAS αποτελείται από 27 

ςτοιχεία, των οποίων ο βακμόσ υπολογίηεται από ζνα ςυνολικό ςκορ, κακϊσ και από τισ 

ακόλουκεσ ζξι κλίμακεσ: ‘απογοιτευςθ από περίκαλψθ’, ‘αναςτάτωςθ με διαταραγμζνθ 

υγεία’, ‘υψθλι χριςθ περίκαλψθσ’, ‘υπερβολικι ανθςυχία για τθν υγεία’, ‘ψυχολογικι 

ανθςυχία’, ‘αςφμβατθ επικοινωνία τθσ ανθςυχίασ’. τθ ςυνζχεια, το Patient Health 

Questionnaire-15 (PHQ-15) είναι άλλο ζνα διαγνωςτικό εργαλείο το οποίο κεωρείται 

χριςιμο για μία αξιόπιςτθ ανίχνευςθ τθσ υπόκεςθσ. φμφωνα με τουσ Kober, Frieser, 

Steinbrecher και Hiller (2011), το PHQ-15 είναι ζνα οικονομικό, αυτό-χορθγοφμενο όργανο 

ελζγχου τθσ ςοβαρότθτασ των ςωματικϊν ςυμπτωμάτων και ζχει αναπτυχκεί από τα 

προθγοφμενα: το ‘Primary Care Evaluation of Mental Disorders’ και το ‘Prime-MD Patient 
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Health Questionnaire’ (PRIME-MD PHQ). Αυτζσ οι μζκοδοι ςκοπεφουν ςτθν οικονομικι 

ανίχνευςθ των ψυχικϊν διαταραχϊν και ζχουν χρθςιμοποιθκεί και επικυρωκεί ςε μία 

ποικιλία ερευνϊν. Τποςτθρίηεται πωσ όπωσ γίνεται με κάκε όργανο που χρθςιμοποιείται 

για τον ζλεγχο των ιατρικϊσ ανεξιγθτων ςωματικϊν ςυμπτωμάτων και τισ ςωματόμορφεσ 

διαταραχζσ, το PHQ-15 δεν διαχωρίηει τα ιατρικά ανεξιγθτα από τα ιατρικά εξθγιςιμα 

ςυμπτϊματα. Για να κρικεί αυτό, είναι απαραίτθτθ τόςο θ ιατρικι εξζταςθ όςο και θ γνϊμθ 

των γιατρϊν. Σα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ που διεξιγαγαν οι Kober, Frieser, Steinbrecher 

και Hiller (2011) επιβεβαιϊνουν τθν υψθλι επικράτθςθ που ζχουν τα ιατρικά ανεξιγθτα 

ςτο ςφςτθμα ιατρικισ περίκαλψθσ. Ωςτόςο, πρζπει να λθφκεί υπόψθ πωσ δεν είναι όλα τα  

ιατρικά ανεξιγθτα ςυμπτϊματα ενοχλθτικά. Η ζρευνα αναφζρει πωσ παρόλο που το PHQ-

15 αξιολογεί τα ςυμπτϊματα ανεξάρτθτα από τθ φφςθ τουσ (ιατρικά εξθγιςιμα ι 

ανεξιγθτα), θ ανάλυςθ των 15 πιο ςυχνά αναφερόμενων ςυμπτωμάτων αποκάλυψε μία 

παρόμοια ςυχνότθτα διανομισ όταν είτε λαμβάνονται όλα τα ςυμπτϊματα υπόψθ, είτε 

μόνο τα ιατρικά ανεξιγθτα ςυμπτϊματα. Αυτό αποδεικνφει ότι το PHQ-15 πράγματι 

ςυλλαμβάνει πολλά τυπικά ςωματόμορφα ςυμπτϊματα. Ωσ εκ τοφτου, μπορεί να υποτεκεί 

ότι υπάρχει υψθλι ςυμφωνία ανάμεςα ςτθν πρόβλεψθ των ςωματόμορφων ςυμπτωμάτων 

και των φυςικϊν ςυμπτωμάτων γενικϊσ. Επιπλζον, ςτο παρελκόν θ παρουςία ςωματικϊν 

ςυμπτωμάτων, ανεξάρτθτα από τθν αιτιολογία, ςχετίηεται με αυξθμζνθ κοινωνικι και 

ψυχιατρικι ςυννοςθρότθτα. Αναφζρεται, λοιπόν, πωσ το  PHQ-15 πράγματι ςυλλαμβάνει 

τα 10 πιο ςυχνά αναφερόμενα ςυμπτϊματα. Η ςυμφωνία ανάμεςα ςτο ςκορ του PHQ-15 

και τθν παρουςία μίασ ςωματόμορφθσ διαταραχισ μπορεί να κρικεί ωσ μζτρια 

ικανοποιθτικι. Τποδεικνφεται πωσ παρά το γεγονόσ ότι το PHQ-15 δε μπορεί να διαχωρίςει 

τα ιατρικά εξθγιςιμα από τα ιατρικά ανεξιγθτα ςυμπτϊματα, ζχει ωςτόςο τθ δφναμθ να 

προβλζπει, ωσ ζνα ςυγκεκριμζνο βακμό, τθ διάγνωςθ των ςωματόμορφων διαταραχϊν.  

 Μετά τθν ενςωμάτωςθ των ςωματόμορφων διαταραχϊν ςτο DSM-III, ζχουν 

προςελκφςει πολλι κριτικι και ζχει υπάρξει ουςιαςτικι ςυμφωνία για τθν ανεπάρκεια 

ακόμθ και των επόμενων εκδόςεων του DSM κακϊσ και του ICD (Dounezis & Seretis, 2013; 

Guidi, Rafanelli, Roncuzzi, Sirri & Fava, 2013; Voigt, Nagel, Meyer, Langs, Braukhaus & Lowe, 

2010). υγκεκριμζνα, θ αλλθλοεπικάλυψθ με τισ αγχϊδεισ διαταραχζσ και τισ διαταραχζσ 

κατάκλιψθσ, κακϊσ επίςθσ και θ αβεβαιότθτα τθσ αιτιολογίασ των ςωματικϊν παραπόνων 

των αςκενειϊν, ζχουν περιορίςει τθ χρθςιμότθτα κάποιων διαγνϊςεων ςτουσ κλινικοφσ, 

τουσ γιατροφσ και τουσ ψυχιάτρουσ (Guidi, Rafanelli, Roncuzzi, Sirri & Fava, 2013). Κατά 

ςυνζπεια, κρίνεται αναγκαίοσ ο ακριβισ και επαρκισ επαναπροςδιοριςμόσ ολόκλθρου του 

φάςματοσ των ςωματόμορφων διαταραχϊν. Ζχουν προτακεί διαφορετικζσ διαδικαςίεσ για 

τθν ανακεϊρθςθ αυτϊν των διαταραχϊν, από τθν κατάργθςθ των διαγνωςτικϊν 

κατθγοριϊν εξ’ ολοκλιρου ωσ τθ μεταφορά κάποιων διαταραχϊν ςε άλλεσ κατθγορίεσ (π.χ. 

τθ μετακίνθςθ τθσ υποχονδρίαςθσ ςτισ αγχϊδεισ διαταραχζσ) και ςτον κακοριςμό 

καινοφργιων διαγνωςτικϊν κριτθρίων. Δεδομζνθσ τθσ πλθκϊρασ των προτάςεων, 

χρειάηονται βάςιμα κριτιρια απόφαςθσ για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ διαγνωςτικϊν 

κριτθρίων. Αρχικά, όπωσ αναφζρουν ςτθ μελζτθ αναςκόπθςθσ οι Voigt, Nagel, Meyer, 

Langs, Braukhaus και Lowe (2010), ςτισ τροποποιιςεισ τθσ διάγνωςθσ των ςωματόμορφων 

διαταραχϊν κα πρζπει το κριτιριο του χρόνου να γίνει πιο αυςτθρό (περιοριςμζνο) ςτισ 

ςπάνιεσ διαγνωςμζνεσ διαταραχζσ και ςτθ ςυνζχεια, να μειωκεί το όριο για τον 

απαιτοφμενο αρικμό ςωματικϊν παραπόνων. Ακόμθ, ςφμφωνα με τθν προαναφερκείςα 
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βιβλιογραφία, ςυνίςταται θ ενςωμάτωςθ των εμπειρικά προερχόμενων γνωςτικϊν και 

ςυμπεριφοριςτικϊν χαρακτθριςτικϊν και τθσ μθ φυςιολογικισ ςυμπεριφοράσ αςκζνειασ 

ςτα επίςθμα διαγνωςτικά κριτιρια. Ωςτόςο, το πϊσ κα κρικεί θ εγκυρότθτα των 

διαταραχϊν παραμζνει περίπλοκο. Αναφζρεται πωσ οι κλαςςικζσ ψυχομετρικζσ 

προςεγγίςεισ τυπικά διακρίνουν υπότυπουσ, όπωσ: εγκυρότθτα βαςιςμζνθ ςτο κριτιριο 

(criterion-related validity), εγκυρότθτα προςϊπου (face validity), εγκυρότθτα περιεχομζνου 

(content validity), δομικι εγκυρότθτα (structural validity), διακρίνουςα εγκυρότθτα 

(discriminant validity)   και ςυγκλίνουςα εγκυρότθτα (convergent validity).  τθ ςυνζχεια 

υποςτθρίηεται πωσ θ εγκυρότθτα τθσ διάγνωςθσ των ψυχικϊν διαταραχϊν δεν αξιολογείται 

επίςθμα ςφμφωνα με αυτά τα ψυχομετρικά πρότυπα εγκυρότθτασ. Παρόλο που κάποιοι 

όροι χρθςιμοποιοφνται ςυχνά –όπωσ θ προβλεπτικι εγκυρότθτα και θ δομικι εγκυρότθτα- 

το νόθμα τουσ διαφζρει ελαφρϊσ ςτισ ψυχομετρικζσ ςυγκριτικά με τισ ταξινομθτικζσ 

ςυηθτιςεισ. Μία κλαςικι προςζγγιςθ ςτθν εγκακίδρυςθ τθσ εγκυρότθτασ των ψυχικϊν 

διαταραχϊν περιγράφεται από τουσ Robins και Guse, οι οποίοι ιςχυρίςτθκαν πωσ θ ζγκυρθ 

διάγνωςθ κα πρζπει, αρχικά, να περιγράφει ζνα κλινικό ςφνδρομο αρκετά κακαρά ϊςτε 

διαφορετικοί εκτιμθτζσ να μποροφν να ςυμφωνιςουν με αξιοπιςτία όςον αφορά τθν 

παρουςία τθσ διαταραχισ. Ακόμθ, κα πρζπει να προβλζπεται θ επίδοςθ των αςκενϊν ςε 

ςχετικά εργαςτθριακά και ψυχομετρικά τεςτ, θ πορεία των ςυμπτωμάτων των αςκενϊν ςτο 

χρόνο κακϊσ και το ιςτορικό των ςχετικϊν προβλθμάτων τθσ οικογζνειασ των αςκενϊν. 

Σζλοσ, κα  πρζπει να είναι διακριτι από άλλεσ ςυνκικεσ που μοιράηονται επιφανειακζσ 

ομοιότθτεσ. υμπλθρωματικά, θ ζγκυρθ διάγνωςθ κα πρζπει να προβλζπει τθν απόκριςθ 

του αςκενι ςτθ κεραπεία.  

 Οι Voigt, Nagel, Meyer, Langs, Braukhaus και Lowe (2010), αναφζρουν ακόμθ πωσ 

ζχει υποςτθριχκεί ότι θ κλινικι χρθςιμότθτα κα ζπρεπε να χρθςιμοποιείται για να εκτιμά 

τθν αξία των διαγνωςτικϊν κατθγοριϊν. Η κλινικι χρθςιμότθτα αναφζρεται: 1. ςτο βακμό 

ςτον οποίο θ διάγνωςθ μπορεί να βοθκιςει τουσ κλινικοφσ να αντιλθφκοφν τθ διαταραχι 

ςτθν κακθμερινι τουσ δουλειά, 2. ςτο βακμό που μία διάγνωςθ μπορεί  να βοθκιςει τον 

κλινικό να επικοινωνιςει χριςιμεσ πλθροφορίεσ ςε άλλουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

επαγγελματιϊν, των μελϊν τθσ οικογζνειασ και τουσ διοικθτικοφσ, 3. ςτο βακμό που θ 

παρουςία μίασ διαταραχισ βοθκά τον κλινικό να επιλζξει αποτελεςματικζσ παρεμβάςεισ 

και 4. ςτο βακμό που μία διαταραχι μπορεί να προβλζψει μελλοντικζσ κλινικζσ ανάγκεσ 

διαχείριςθσ.  

 

2.3 Η κλινική εικόνα των ψυχοςωματικϊν διαταραχϊν-αλεξιθυμία 

 Ο κοιλιακόσ πόνοσ, το φοφςκωμα, θ ηαλάδα, ο πόνοσ ςτο ςτικοσ, το πυελικό άλγοσ, 

θ δυςανεξία ςτο φαγθτό, οι ταχυκαρδίεσ ι οι πόνοι ςτισ αρκρϊςεισ είναι κοινά 

ςυμπτϊματα και τυπικοί λόγοι επίςκεψθσ ενόσ γιατροφ. Κάποια από αυτά τα ςυμπτϊματα 

ςυναντϊνται ςε μεγαλφτερο ποςοςτό του 30% του γενικοφ πλθκυςμοφ. Τποςτθρίηεται πωσ 

παρόλο που παρουςιάηεται ςθμαντικι πικανότθτα φφεςθσ, πολλοί άνκρωποι ζχουν 

πολλαπλά ςυμπτϊματα που τείνουν να επιμζνουν. Ο αντίκτυποσ τθσ ιατρικισ φροντίδασ 

αυτϊν των αςκενϊν είναι ουςιαςτικόσ. Μία ποικιλία διαγνϊςεων και ετικετϊν ζχουν 

προτακεί γι’ αυτά τα παράπονα, π.χ. ανεξιγθτα φυςικά ςυμπτϊματα, υποκειμενικά 
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παράπονα για τθν υγεία, κακϊσ και θ ινομυαλγία, το ςφνδρομο τθσ χρόνιασ κοφραςθσ, ι το 

πολλαπλό ςφνδρομο χθμικισ ευαιςκθςίασ παρουςιάηουν ςυςχετίςεισ με αυτά τα 

παράπονα. Ωσ εκ τοφτου, οι διαταραχζσ αυτζσ αναφζρονται ωσ ςωματόμορφεσ (Rief & 

Barsky, 2005). Αναφζρεται πωσ οι αςκενείσ που παρουςιάηουν ανεξιγθτα ιατρικά 

(ςωματόμορφα) ςυμπτϊματα αποτελοφν ςθμαντικι πρόκλθςθ για τουσ φροντιςτζσ. Αυτοί 

οι αςκενείσ τείνουν να κάνουν υπερβολικι χριςθ των υπθρεςιϊν περίκαλψθσ, αντλοφν  

ελάχιςτο όφελοσ από τθ κεραπεία και βιϊνουν παρατεταμζνθ βλάβθ, που ςυχνά διαρκεί 

χρόνια. υχνά, οι αςκενείσ με ςωματόμορφεσ διαταραχζσ είναι δυςαρεςτθμζνοι με τισ 

ιατρικζσ υπθρεςίεσ που λαμβάνουν και αλλάηουν διαρκϊσ γιατροφσ. Ομοίωσ, οι γιατροί 

αυτϊν των ανεκτικϊν ςτθ κεραπεία αςκενϊν ςυχνά νιϊκουν απογοθτευμζνοι με τα ςυχνά 

παράπονα των αςκενϊν και τθ μθ ικανοποίθςθ από τθ κεραπεία (Allen & Woolfolk, 2010). 

Όπωσ αναφζρκθκε και προθγουμζνωσ, υπάρχουν πζντε τφποι ςωματόμορφων διαταραχϊν, 

ςφμφωνα με το DSM-IV, οι οποίοι είναι: θ ςωματοποιθτικι διαταραχι (somatization 

disorder), θ διαταραχι δυςμορφικοφ ςϊματοσ (body dysmorphic disorder), θ διαταραχι 

μετατροπισ  (conversion disorder), θ υποχονδρίαςθ (hypochondriasis) και θ διαταραχι 

πόνου (pain disorder).  

 Αρχικά, ςφμφωνα με τουσ Rief και Barsky (2005), οι αςκενείσ με ςωματοποιθτικι 

διαταραχι αποτελοφν το 5-7% του πλθκυςμοφ ιατρικισ φροντίδασ. Οι αςκενείσ με 

ςωματοποιθτικι διαταραχι ζχουν διαφορετικά φυςικά ςυμπτϊματα ςε πολλαπλά 

ςωματικά ςυςτιματα. Η θλικίασ ζναρξθσ υπολογίηεται ςτθν πρϊιμθ ενιλικθ ηωι. Αυτοί οι 

αςκενείσ ζχουν περίπλοκα ιατρικά ιςτορικά. Για να διαγνωςτεί ζνασ αςκενισ με αυτι τθ 

διαταραχι, πρζπει να παρουςιάςει πολλαπλά ςωματικά παράπονα που διαδραματίηονται 

ςε μία περίοδο διάρκειασ μερικϊν ετϊν, για τα οποία υπάρχουν ανεπαρκείσ ι μθ 

ουςιαςτικζσ αποδείξεισ (Dohrenwend & Skillings, 2009). Η διαταραχι αυτι χαρακτθρίηεται 

από τουλάχιςτον 4 ανεξιγθτα παράπονα πόνου (π.χ. ςτθν πλάτθ, ςτο ςτικοσ, ςτισ 

αρκρϊςεισ), 2 ανεξιγθτα γαςτρεντερικά παράπονα χωρίσ πόνο (π.χ. ναυτία, φοφςκωμα), 1 

ανεξιγθτο ςεξουαλικό ςφμπτωμα (π.χ. ςεξουαλικι δυςλειτουργία, ακανόνιςτθ ζμμθνο 

ρφςθ) και 1 ψευδονευρολογικό ςφμπτωμα (π.χ. επιλθπτικζσ κρίςεισ, παράλυςθ, 

μοφδιαςμα)  (Allen & Woolfolk, 2010; Dohrenwend & Skillings, 2009). Κρίνεται ςθμαντικό 

ότι τα ςυμπτϊματα δεν κα πρζπει να προκαλοφνται εμπρόκετα ι να προςποιοφνται. Οι 

αςκενείσ με ςωματόμορφεσ διαταραχζσ ενδζχεται να επιμζνουν για τα ςυμπτϊματα πόνου 

και για τθ φυςικι δυςφορία, και θ επίδραςθ τουσ είναι τυπικά δραματικι, κατακλιπτικι ι 

αποπλανθτικι (Dohrenwend & Skillings, 2009). Αναφζρεται, επίςθσ, πωσ ςυνικωσ 

παρουςιάηονται πρϊτα ςε κλινικζσ γενικισ ιατρικισ ενϊ ςπάνια αναηθτοφν ζνα ψυχίατρο 

εκτόσ αν παραπεμφκοφν από κάποιο γιατρό τθσ πρωτοβάκμιασ περίκαλψθσ (Tzeng & 

Eisendrath, 2003). Η πορεία τθσ ςωματοποιθτικισ διαταραχισ τείνει να χαρακτθρίηεται από 

ςυμπτϊματα που αυξάνονται και μειϊνονται, πζφτοντασ ςε φφεςθ μόνο και μόνο για να 

επιςτρζψουν αργότερα ι για να αντικαταςτακοφν από καινοφργια ανεξιγθτα φυςικά 

ςυμπτϊματα. Ζτςι, θ ςωματοποιθτικι διαταραχι είναι μία χρόνια, πολυςυμπτωματικι 

διαταραχι (Allen & Woolfolk, 2010).  

 τθ ςυνζχεια, υποςτθρίηεται ότι θ διαταραχι δυςμορφικοφ ςϊματισ χαρακτθρίηεται 

από μία αμείλικτθ εμμονι με φανταςτικά φυςικά ελαττϊματα του ςϊματοσ. Είναι ςυχνό ο 

ςτόχοσ τθσ απαςχόλθςθσ να είναι το πρόςωπο (π.χ. αςφμμετρθ μφτθ). Η πιο κοινι εςτίαςθ 

ι εμμονι για τισ γυναίκεσ είναι το δζρμα, οι γλουτοί, το ςτικοσ και τα πόδια, ενϊ οι άνδρεσ 
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επικεντρϊνονται περιςςότερο ςτο φψοσ, το μζγεκοσ του πζουσ, και τθν τριχοφυΐα του 

ςϊματοσ. Αυτοί οι αςκενείσ, ςφμφωνα με τθ βιβλιογραφία, ςπαταλοφν πολφ χρόνο 

παρατθρϊντασ τα μζλθ του ςϊματοσ που ζχουν εςτιάςει και τα ελζγχοντασ τα ςτον 

κακρζφτθ. Σα ελαττϊματα αυτά ςυνικωσ δεν είναι αξιοπρόςεκτα από τουσ άλλουσ ι είναι 

πολφ αςιμαντα ςε αναλογία με τθν ανθςυχία του αςκενι. Οι αςκενείσ με αυτι τθ 

διαταραχι ςυχνά αναηθτοφν βοικεια από πλαςτικοφσ χειροφργουσ ι δερματολόγουσ και 

μπορεί να δοκιμάςουν πολλαπλζσ διαδικαςίεσ προκειμζνου να διορκϊςουν το φανταςτικό 

ελάττωμα. Σο πλαςτικό χειρουργείο ςυνικωσ δεν μειϊνει τθν απαςχόλθςθ και οι αςκενείσ 

ενδζχεται να πιςτεφουν ότι θ διαδικαςία απζτυχε ι ότι ζκανε το ελάττωμα χειρότερο. Η 

διαταραχι δυςμορφικοφ ςϊματοσ υποςτθρίηεται πωσ ςχετίηεται με ςοβαρι κοινωνικι και 

εργαςιακι δυςλειτουργία. Ακόμθ, πολλοί αςκενείσ περιορίηονται ςτο ςπίτι εξαιτίασ τθσ 

διαταραχισ τουσ (Allen & Woolfolk, 2010; Dohrenwend & Skillings, 2009; Tzeng & 

Eisendrath, 2003).  

 Όςον αφορά τθ διαταραχι μετατροπισ, υποςτθρίηεται πωσ είναι μία κατάςταςθ 

ςτθν οποία το παρουςιαηόμενο ςφμπτωμα είναι μία απϊλεια ι εναλλαγι τθσ φυςικισ 

λειτουργίασ. Σο ςφμπτωμα ςυνικωσ μιμείται μία νευρολογικι κατάςταςθ. Ενδεχομζνωσ να 

μοιάηει με κινθτικά ςυμπτϊματα, όπωσ κεντρικι αδυναμία, δυςαρκρία ι παράλυςθ. 

Μπορεί ακόμθ να μιμείται αιςκθτικά ελλείμματα, όπωσ μοφδιαςμα ι τφφλωςθ. Σζλοσ, θ 

διαταραχι μπορεί να παρουςιάηεται με τθ μορφι ςυμπτωμάτων κρίςθσ ι μίασ γνωςτικισ 

διαταραχισ όπωσ θ αμνθςία (Tzeng & Eisendrath, 2003). Η πορεία τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

διαταραχισ εμφανίηεται να είναι διαφορετικι από εκείνθ τθσ ςωματοποιθτικισ 

διαταραχισ, θ οποία τείνει να είναι χρόνια. Η αρχι και θ πορεία τθσ διαταραχισ 

μετατροπισ ςυχνά ζχει τθ μορφι ενόσ οξζοσ επειςοδίου. Σα ςυμπτϊματα ενδζχεται να 

υποχωριςουν μζςα ςε μερικζσ εβδομάδεσ από το αρχικό επειςόδιο και μπορεί να ςυμβοφν 

ξανά ςτο μζλλον (Allen & Woolfolk, 2010; Dohrenwend & Skillings, 2009; Tzeng & 

Eisendrath, 2003). Σα ςυμπτϊματα τθσ διαταραχισ αυτισ κεωρείται ότι προκαλοφνται 

αςυνείδθτα, προκαλϊντασ πρωτογενζσ και πικανϊσ δευτερογενζσ όφελοσ. Σο πρωτογενζσ 

κζρδοσ επιτρζπει ςτουσ αςκενείσ να αποφεφγουν τθν αντιμετϊπιςθ επίπονων 

ςυναιςκθμάτων (π.χ. ζνασ ζφθβοσ νιϊκει ενοχζσ για τον αυνανιςμό και αναπτφςςει 

αναιςκθςία ςτο χζρι). Σο δευτερογενζσ όφελοσ επιτρζπει ςτον αςκενι να προκαλεί τθν 

επικυμθτι υποςτιριξθ (π.χ. θ ξαφνικι τφφλωςθ τθσ γυναίκασ ζχει ωσ αποτζλεςμα να μζνει 

ο άντρασ τθσ ςπίτι αντί να πάει ςτθ δουλειά και να τθ φροντίηει) (Dohrenwend & Skillings, 

2009). 

 Όπωσ αναφζρεται και το DSM-IV, θ υποχονδρίαςθ κακορίηεται ωσ μία 

«απαςχόλθςθ με φόβουσ ι τθν ιδζα ότι κάποιοσ ζχει μία ςοβαρι αςκζνεια που βαςίηεται 

ςτθν παρερμθνεία των ςωματικϊν ςυμπτωμάτων του ατόμου» (Allen & Woolfolk, 2010). Η 

απαςχόλθςθ πρζπει να επιμζνει ανεξάρτθτα από τθν ιατρικι αξιολόγθςθ και φυςικι 

επιβεβαίωςθ και να προκαλεί ςθμαντικι ανθςυχία ι βλάβθ ςτθν λειτουργία κάποιου (Allen 

& Woolfolk, 2010; Dohrenwend & Skillings, 2009). Για παράδειγμα, ζνασ αςκενισ με χρόνιο 

επιγάςτριο πόνο και μία επίμονθ ςκζψθ ότι ζχει καρκίνο μπορεί να πλθροί τα κριτιρια για 

υποχονδρίαςθ (Dohrenwend & Skillings, 2009). Ακόμθ, οι Tzeng και Eisendrath (2003), 

υποςτθρίηουν πωσ ενδζχεται να υπάρχουν υπότυποι αςκενϊν ςε αυτι τθ διαγνωςτικι 

κατθγορία. Για παράδειγμα, μία ομάδα αςκενϊν με υποχονδρίαςθ εμφανίηεται να ζχει τθν 

απαςχόλθςθ με αςκζνεια ωσ ζνα ριηωμζνο τφπο προςωπικότθτασ. Αυτόσ ο τφποσ τείνει να 
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ζχει μία χρόνια πορεία. Τπάρχει μία άλλθ ομάδα αςκενϊν που εμφανίηεται να αναπτφςςει 

τθν υποχονδρίαςθ μία δευτερογενι κατάςταςθ εξαιτίασ ςθμαντικοφ άγχουσ ι άλλθσ 

ψυχικισ αςκζνειασ, όπωσ θ κατάκλιψθ και θ ανθςυχία. Αυτοί οι αςκενείσ είναι πιο πικανό 

να βελτιωκοφν μόλισ λυκεί το ηιτθμα του ςτρεςογόνου παράγοντα.  

 Σζλοσ, θ τελευταία κατθγορία ςωματόμορφων διαταραχϊν, θ διαταραχι πόνου, 

ςφμφωνα με το DSM-IV, χαρακτθρίηεται από κλινικά ςθμαντικό πόνο ςε μία ι περιςςότερεσ 

ανατομικζσ περιοχζσ (Allen & Woolfolk, 2010). Τποςτθρίηεται ότι αυτζσ οι διαταραχζσ 

μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν ςε τρεισ τφπουσ. Ο πόνοσ πρζπει να προκαλεί ςθμαντικι 

ανθςυχία ι λειτουργικι βλάβθ. Σα ςυμπτϊματα δεν προκαλοφνται εμπρόκετα, οφτε 

προςποιοφνται (Dohrenwend & Skillings, 2009). Αρχικά, θ διαταραχι πόνου που ςχετίηεται 

με ψυχολογικοφσ παράγοντεσ είναι θ μοναδικι που κεωρείται μία πραγματικι 

ςωματόμορφθ διαταραχι. Οι άλλοι δφο τφποι, θ διαταραχι πόνου που ςχετίηεται με μία 

γενικι ιατρικι κατάςταςθ και θ διαταραχι πόνου που ςχετίηεται τόςο με ιατρικοφσ όςο και 

με ψυχολογικοφσ παράγοντεσ, κεωροφνται περιςςότερο ιατρικζσ παρά ψυχιατρικζσ 

διαταραχζσ. Η διαταραχι πόνου με ιατρικοφσ και ψυχολογικοφσ παράγοντεσ είναι θ πιο 

κοινι από τισ τρεισ διαταραχζσ που παρατθροφνται ςτθν κλινικι πρακτικι (Tzeng και 

Eisendrath, 2003).  

 Τποςτθρίηεται πωσ ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ παραγόντων, οι οποίοι κεωροφνται 

επικίνδυνοι για τθν ανάπτυξθ και τθν επιμονι τθσ ςωματοποίθςθσ ζχει μελετθκεί, 

περιλαμβανομζνων των χαρακτθριςτικϊν τθσ προςωπικότθτασ. Ζνασ από αυτοφσ είναι ο 

νευρωτιςμόσ, προςδιοριηόμενοσ ωσ «μία ευρεία διάςταςθ ατομικϊν διαφορϊν με τάςθ να 

βιϊνουν αρνθτικά ςυναιςκιματα ανθςυχίασ».  φμφωνα με τον Gucht (2003), ο 

νευρωτιςμόσ ζχει επανειλθμμζνα κεωρθκεί ότι ςχετίηεται με τθ ςωματοποίθςθ. Ο ίδιοσ 

υποςτθρίηει, ακόμθ, πωσ ζνα άλλο χαρακτθριςτικό που υποτίκεται ότι διαδραματίηει ζνα 

ρόλο ςτθν ανάπτυξθ τθσ ςωματοποίθςθσ είναι θ αλεξικυμία. Όπωσ ζχει αναφερκεί και ςτο 

προθγοφμενο κεφάλαιο, θ αλεξικυμία είναι μία πολυδιάςτατθ καταςκευι που κακορίηεται 

από μία δυςκολία ςτθν αναγνϊριςθ και τθν περιγραφι ςυναιςκθμάτων, δυςκολία ςτο 

διαχωριςμό των ςυναιςκθμάτων από τισ ςωματικζσ αιςκιςεισ, ανεπάρκεια φανταςιϊςεων 

ζνα εξωτερικά προςανατολιςμζνο γνωςτικό ςτυλ (Bailey & Henry, 2007; Duddu, Isaak & 

Chaturvedi, 2003; Gucht, 2003).  Η κυρίαρχθ άποψθ είναι ότι αυτά τα ςυναιςκθματικά 

ελλείμματα αποτελοφν τθ βάςθ των αποτυχιϊν τθσ ικανότθτασ αναγνϊριςθσ των φυςικϊν 

αιςκιςεων ωσ ςωματικζσ εκδθλϊςεισ των ςυναιςκθμάτων. Κατά ςυνζπεια, αντί να 

αντιμετωπίςουν τα υποκείμενα ςυναιςκιματα, αυτζσ οι ςωματικζσ αιςκιςεισ 

επικεντρϊνονται ςτο αποτζλεςμα τθσ ςωματοαιςκθτικισ ενίςχυςθσ, το οποίο μπορεί να 

παρερμθνευτεί ωσ φυςικι αςκζνεια (Bailey & Henry, 2007). Η αιτιολογία τθσ αλεξικυμίασ 

παραμζνει αςαφισ. Ζχει προτακεί ζνα κοινωνικο-αναπτυξιακό μοντζλο, κακϊσ, επίςθσ, και 

τρία διαφορετικά νευρολογικά μοντζλα. φμφωνα με τουσ Bailey και Henry (2007), αυτά 

είναι το ζλλειμμα ςτο μεςολόβιο, ζλλειμμα ςτο δεξί θμιςφαίριο και δθμιουργία πρόςκιου 

προςαγωγίου. Οι ίδιοι προτείνουν ότι τα χαμθλότερα επίπεδα ςυναιςκθματικισ επίγνωςθσ 

περιλαμβάνουν μία εςτίαςθ ςε ςωματικζσ αιςκιςεισ από ότι ςε ςυνειδθτά βιωμζνα 

ςυναιςκιματα. Ακόμθ, υπάρχει θ πεποίκθςθ ότι θ διαβίβαςθ των εςωδεκτικϊν 

ςυναιςκθματικϊν πλθροφοριϊν ςτον πρόςκιο φλοιό του προςαγωγίου μπορεί να 

επιτρζψει τθν αποπεράτωςθ ενόσ βρόχου ανάδραςθσ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ςυμπακθτικισ 

διζγερςθσ. Ζτςι, θ αποτυχία αυτισ τθσ διαβίβαςθσ κεωρείται ότι οδθγεί ςε υπερβολικι και 
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επίμονθ ςυμπακθτικι εκκζνωςθ και, κατά ςυνζπεια, ςε ςωματοποίθςθ. Επιπρόςκετα, όςον 

αφορά τον παράγοντα τθσ προςωπικότθτασ, ο Gucht (2003) υποςτθρίηει ότι θ εμπειρία του 

ψυχολογικοφ άγχουσ, ειδικά τθσ ανθςυχίασ και τθσ κατάκλιψθσ, κεωρείται ςθμαντικόσ 

παράγοντασ ςτθν ανάπτυξθ ςωματοποίθςθσ. Ζρευνεσ αποδεικνφουν υψθλό βακμό 

ςυννοςθρότθτασ ανάμεςα ςτθ ςωματοποίθςθ, τθν ανθςυχία και τθν κατάκλιψθ, τόςο ςε 

επίπεδο ςυμπτϊματοσ όςο και ςυνδρόμου (Duddu, Issac & Chaturvedi, 2003; Gucht, 2003).  

Από κεωρθτικισ άποψθσ, θ ςταςιμότθτα ςτο χρόνο είναι μία βαςικι υπόκεςθ, που 

υπόκειται οποιουδιποτε δομικοφ χαρακτθριςτικοφ, ενϊ μετριςεισ ψυχολογικοφ άγχουσ 

κεωρείται ότι είναι επιρρεπείσ ςε αλλαγζσ τθσ κατάςταςθσ τθσ ηωισ του ατόμου και ζτςι 

κεωροφνται εξαρτθμζνεσ από τθν κατάςταςθ. Η αλεξικυμία, αρχικά, κεωρικθκε ζνα 

ςτακερό χαρακτθριςτικό τθσ προςωπικότθτασ, αλλά ςτθν πορεία ορίςτθκε ωσ μία 

κατάςταςθ αντίδραςθσ, αποκαλοφμενθ δευτερεφουςα αλεξικυμία (Gucht, 2003).  

 

2.4 Ο ψυχοςωματικόσ πόνοσ και η θζςη του ςτο πλζγμα των ψυχοςωματικϊν 

 Ο πόνοσ είναι ζνα πολυδιάςτατο φαινόμενο. φμφωνα με τθ βιβλιογραφία, ζχουν 

αναφερκεί διαφορζσ ςτισ εγκεφαλικζσ αποκρίςεισ ςτο ερζκιςμα του πόνου, ανάμεςα ςε 

αςκενείσ και υγιείσ (Yoshino et al., 2013). Τποςτθρίηεται, ακόμθ, ότι ο πόνοσ ζχει πολλζσ 

φυςιολογικζσ και ψυχολογικζσ οπτικζσ. Διάφορεσ μελζτεσ ζχουν επικεντρωκεί ςτισ 

αιςκθτικο-διαχωριςτικζσ και ςυναιςκθματικζσ διαςτάςεισ του πόνου, και αποκάλυψαν ότι 

και οι δφο διαςτάςεισ επθρεάηονται από ποικίλα ςυναιςκθματικά ςτοιχεία που 

διεγείρονται από ψυχολογικό ερζκιςμα, ςυμπεριλαμβανομζνων των ςυμπεριφορϊν όπωσ 

ο φόβοσ, θ ανθςυχία και θ λφπθ. Για παράδειγμα, ζχει αναφερκεί μεγαλφτερθ 

υποκειμενικι ζνταςθ του πόνου κατά τθ διάρκεια μίασ κατάςταςθσ λφπθσ.  Για δεκαετίεσ, 

οι διαταραχζσ πόνου μθ (επαρκϊσ) εξθγιςιμεσ από ζνα δομικό ςωματικό τραυματιςμό (ι 

άλλεσ φυςιολογικζσ διαδικαςίεσ όπωσ θ φλεγμονι, ζχουν κατθγοριοποιθκεί ωσ 

ςωματόμορφεσ διαταραχζσ πόνου, ειδικά εάν ςυμβαίνουν ςε ζνα πλαίςιο κατάκλιψθσ, 

αγχωδϊν διαταραχϊν και ψυχοκοινωνικοφ ςτρεσ.  το DSM-IV θ ςωματόμορφθ διαταραχι 

πόνου ορίηεται ωσ «διαταραχι πόνου που ςχετίηεται με ψυχολογικοφσ παράγοντεσ», ενϊ 

ςτον οριςμό «επίμονθ ςωματόμορφθ διαταραχι πόνου» του ICD-10 αποδίδεται μία 

αιτιολογικι ςθμαντικότθτα ςτουσ ψυχολογικοφσ παράγοντεσ (Egloff, Camara, von Kanel, 

Klinger, Marti & Ferrari, 2014). Τποςτθρίηεται πωσ ο ςυλλογιςμόσ του DSM-IV και του ICD-

10 όςον αφορά ςτθν κατθγοριοποίθςθ των ςωματόμορφων διαταραχϊν πόνου βαςίηεται 

ςτο παραδοςιακό ςενάριο τθσ ςωματοποίθςθσ. τθν ψυχαναλυτικι κεωρία, θ 

ςωματοποίθςθ ςυλλαμβάνεται ωσ μία εμπειρία ‘ςωματικϊν ςυμπτωμάτων’ που 

προκαλοφνται από (καταπιεςμζνθ) ψυχολογικι ανθςυχία. Κατά ςυνζπεια, οι 

ςωματόμορφεσ διαταραχζσ πόνου κατθγοριοποιοφνται ωσ ‘ψυχικζσ διαταραχζσ’. φμφωνα 

με τον Yoshimo και τουσ ςυναδζλφουσ του, τα ςυναιςκιματα διαδραματίηουν ζνα πολφ 

ςθμαντικό ρυκμιςτικό ρόλο ςτθν αντίλθψθ του πόνου ςε αςκενείσ με ςωματόμορφθ 

διαταραχι πόνου, και ζχει εδραιωκεί πωσ τα αρνθτικά ςυναιςκιματα αυξάνουν τθν 

ευαιςκθςία ςτον πόνο ςε αςκενείσ με διαταραχζσ χρόνιου πόνου. Όπωσ αναφζρουν οι 

Egloff, Camara, von Kanel, Klinger, Marti και Ferrari (2014), το 1990 το American College of 

Rheumatology (ACR) αναγνϊριςε τθν ινομυαλγία ωσ μία κλινικι φπαρξθ. Για πρϊτθ φορά, θ 

υπεραλγθςία (ςε ςχζςθ με τα ευαίςκθτα ςθμεία) προτάκθκε ωσ ζνα κριτιριο αςκζνειασ για 
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τθν κατθγοριοποίθςθ αςκενϊν ςτθν ινομυαλγία. Με τθν πάροδο του χρόνου, 

υποςτθρίηεται πωσ επιπλζον λειτουργικά ςφνδρομα πόνου περιγράφθκαν. Διαφορετικοί 

υπο-κλάδοι εςτιαςμζνοι ςτθ δικι τουσ εξειδικευμζνθ περιοχι ιατρικισ ζχουν ορίςει τισ 

δικζσ τουσ ςυγκεκριμζνεσ λειτουργικζσ διαταραχζσ πόνου, όπωσ χρόνιεσ κροταφογνακικισ 

άρκρωςθσ διαταραχζσ, το ςφνδρομο ευερζκιςτου εντζρου, λειτουργικι δυςπεψία, χρόνιοι 

ζντονοι πονοκζφαλοι, ςφνδρομο χρόνιου καρδιακοφ πόνου, χρόνιο πυελικό ςφνδρομο 

πόνου και οφτω κακεξισ. θμειϊνεται πωσ το κυρίαρχο χαρακτθριςτικό αυτϊν των 

ςυνδρόμων πόνου είναι θ υπερευαιςκθςία και θ υπεραλγθςία, εντοπιςμζνθ είτε/και 

γενικευμζνθ. Σα τελευταία χρόνια, αυτζσ οι διαταραχζσ υπερευαιςκθςίασ υπάγονται, 

επίςθσ, ςτθν υποκείμενθ ζννοια των ςυνδρόμων κεντρικισ ευαιςκθςίασ. φμφωνα με τον 

οριςμό του International Association of the Study of Pain, τα λειτουργικά ςφνδρομα πόνου 

χαρακτθρίηονται από ακριβείσ ανατομικζσ εντοπίςεισ πόνου, ενϊ ςτον οριςμό των 

ςωματόμορφων διαταραχϊν πόνου, τζτοιοσ ειδικόσ εντοπιςμόσ είναι απϊν. Αξίηει να 

ςθμειωκεί πωσ καμία από τισ κατθγορίεσ πόνου δεν εξθγείται ολοκλθρωτικά ι μερικϊσ από 

δομικζσ βλάβεσ. Η ςθμαντικι διαφορά ανάμεςα ςτισ διαταραχζσ ςωματόμορφου πόνου και 

τα λειτουργικά ςφνδρομα πόνου, όπωσ αναφζρεται ςτθν ζρευνα των  Egloff, Camara, von 

Kanel, Klinger, Marti και Ferrari (2014), είναι θ διαφορετικι ζμφαςθ που δίνεται ςτθν 

πακοφυςιολογία: οι ψυχολογικοί και ςυναιςκθματικοί παράγοντεσ κεωροφνται ωσ οι 

κφριοι αιτιολογικοί ςυντελεςτζσ ςτισ ςωματόμορφεσ διαταραχζσ πόνου ςφμφωνα με τα 

ψυχιατρικά κριτιρια, ενϊ ςτα λειτουργικά ςφνδρομα πόνου δίνεται ζμφαςθ ςτθν αυξθμζνθ 

ςωματοαιςκθτικι/αντιλθπτικι επεξεργαςία. 

 Οι Dohrenwend και Skillings (2009) υποςτθρίηουν ότι θ υποκειμενικι εμπειρία του 

πόνου είναι ζνα βιοψυχοκοινωνικό φαινόμενο. Δεν είναι απλά μία αιςκθτθριακι εμπειρία 

όπωσ θ όραςθ ι θ ακοι. Κατά ςυνζπεια, ο ςωματόμορφοσ πόνοσ είναι δφςκολο να 

διακρικεί από τον πόνο που δεν εγγυάται μία διάγνωςθ του DSM-IV. Οι αςκενείσ με 

διαταραχι πόνου, αναφζρουν τα ςυμπτϊματα τουσ με τθν ίδια ι μεγαλφτερθ ζνταςθ όπωσ 

κάποιοσ με μία ξεκάκαρα οργανικι αιτιολογία για τον πόνο. Προκειμζνου να διακρικεί πότε 

μία διάγνωςθ διαταραχισ πόνου είναι κατάλλθλθ, βοθκά θ εςτίαςθ ςτθν παρουςίαςθ του 

αςκενι. φμφωνα με τθν ζρευνα, οι αςκενείσ με διαταραχι πόνου τείνουν να εντοπίηουν 

τον πόνο περιςςότερο, να δίνουν περιςςότερο λεπτομερείσ αιςκθτθριακζσ περιγραφζσ και 

να ςυνδζουν τον πόνο πιο κακαρά με καταςτάςεισ που τον αυξάνουν ι τον μειϊνουν. Όπωσ 

αναφζρκθκε και προθγουμζνωσ, θ διαταραχι πόνου τείνει να είναι μία χρόνια κατάςταςθ 

και οι αςκενείσ είναι ςε αυτι τθν κατάςταςθ τείνουν να υπερχρθςιμοποιοφν τισ υπθρεςίεσ 

υγείασ. Κρίνεται ιδιαίτερα ςθμαντικό να αξιολογθκεί ο ψυχολογικόσ παράγοντασ που 

ςυνειςφζρει ςτον πόνο, όπωσ θ ανθςυχία, θ κατάκλιψθ και οι κοινωνικοί ςτρεςογόνοι.  

 

2.5 Θεραπευτικζσ προςεγγίςεισ 

 Ο ςτόχοσ μίασ ιατρικισ παρζμβαςθσ για αςκενείσ με ςωματόμορφεσ διαταραχζσ 

είναι θ μείωςθ τθσ βλάβθσ παρά θ κεραπεία. Τποςτθρίηεται ότι μία καλι, εςτιαςμζνθ ςτον 

αςκενι, κεραπεία είναι εξαιρετικά ςθμαντικι για τουσ ςωματόμορφουσ αςκενείσ. Σο να 

δοκεί προςοχι ςε παράγοντεσ όπωσ θ επιρροι, θ διορατικότθτα και θ παρουςία ι απουςία 

διαταραχισ προςωπικότθτασ κα βοθκιςει τον ειδικό να εξατομικεφςει τθν προςζγγιςθ 
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του/τθσ προκειμζνου να ταιριάξει καλφτερα ςτισ ανάγκεσ του αςκενι (Tzeng & Eisendrath, 

2003). φμφωνα με τουσ Dohrenwend και Skillings (2009), κακϊσ κάποιεσ ςωματόμορφεσ 

διαταραχζσ τείνουν να ςυνυπάρχουν με άλλεσ διαταραχζσ διάκεςθσ, θ ςωςτι αναγνϊριςθ 

και κεραπεία μίασ διαταραχισ διάκεςθσ μπορεί να βελτιϊςει το αποτζλεςμα των αςκενϊν. 

Επιπρόςκετα, θ επίδραςθ ςτουσ αςκενείσ μπορεί να παρζχει ζνα ςτοιχείο για μία 

διαφορικι διάγνωςθ. Για παράδειγμα, μία απακισ επίδραςθ φαίνεται πιο πικανι ςε ζναν 

αςκενι με χρόνιο από ότι με οξφ πόνο. τθ ςυνζχεια τθσ μελζτθσ τουσ υποςτθρίηουν πωσ θ 

διορατικότθτα είναι θ ικανότθτα κάποιου να αυτό-παρακολουκεί τα ίδια του τα κίνθτρα και 

τθ ςυμπεριφορά. Όταν ζνασ άνκρωποσ ζχει χαμθλι διορατικότθτα, ςυχνά αποτυγχάνει να 

ανιχνεφςει δυςπροςαρμοςτικι ι μθ φυςιολογικι ςυμπεριφορά. Σο επίπεδο διορατικότθτασ 

του αςκενι αποφαςίηει ποια από τισ παρεμβάςεισ που ζχουν προτακεί από τον ειδικό κα 

βρει ο αςκενισ πιο αποδεκτι. Όταν ζνασ αςκενισ δεν ζχει διορατικότθτα, θ ανϊριμθ 

αντιμετϊπιςθ και θ πρϊιμθ παραπομπι ςε ψυχολόγο είναι ςυχνά επιηιμιεσ για τθ ςχζςθ 

γιατροφ-αςκενι, διότι ο αςκενισ νομίηει ότι ο γιατρόσ δεν ακοφει ι δεν καταλαβαίνει το 

παράπονο. Όταν ζνασ αςκενισ ζχει μερικι διορατικότθτα, ο γιατρόσ μπορεί να μετακινιςει 

τον αςκενι αργά προσ τθ ςκζψθ μίασ καινοφργιασ ι διευρυμζνθσ άποψθσ των 

ςυμπτωμάτων του, κι ζτςι να ανοίξει το δρόμο για τθν ψυχοκεραπεία. Αξίηει να ςθμειωκεί 

πωσ μία ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ ανάμεςα ςε γιατρό και αςκενι κρίνεται ςθμαντικι για τθ 

κεραπεία. Ο γιατρόσ κα πρζπει να αποφφγει να αντιμετωπίςει τον αςκενι ςχετικά και το αν 

τα ςυμπτϊματα είναι αλθκινά, το οποίο μπορεί να ζχει ωσ αποτζλεςμα ο αςκενισ να 

εγκαταλείψει τθ ςχζςθ. Αναφζρεται πωσ οι περιςςότεροι από αυτοφσ τουσ αςκενείσ 

επωφελοφνται ςθμαντικά από το γεγονόσ ότι κάποιοσ τουσ ακοφει και ότι επιβεβαιϊνονται 

πωσ τα ςυμπτϊματα τουσ δεν είναι απειλθτικά για τθ ηωι τουσ (Tzeng & Eisendrath, 2003). 

 Τποςτθρίηεται ακόμθ πωσ όταν θ ςωματικι ενίςχυςθ είναι εμφανισ και θ 

ςωματοποιθτικι διάγνωςθ είναι πικανι, οι γιατροί μποροφν να κάνουν χριςθ τθσ 

ψυχολογίασ και των ψυχολογικϊν δοκιμαςιϊν που κα βοθκιςουν ςτθ διάγνωςθ, το 

ςχεδιαςμό κεραπείασ, και τθ κεραπεία του αςκενι. φμφωνα με τθν ίδια ζρευνα, οι 

αςκενείσ με ςωματόμορφεσ διαταραχζσ τείνουν να  αποδίδουν τα προβλιματα τουσ ςε μία 

οργανικι πακογζνεςθ, και ενδζχεται να αντιλαμβάνονται μία γριγορθ παραπομπι ςτθν 

ψυχολογία ωσ προςωπικι απόρριψθ από το γιατρό. Οι αςκενείσ με μεγαλφτερθ 

διορατικότθτα και μεγαλφτερθ κινθτοποίθςθ για αλλαγι κα ιταν πικανϊσ πιο πρόκυμοι να 

εξερευνιςουν τθν αξιολόγθςθ και τθν ψυχοκεραπεία.  Κατά ςυνζπεια οι γιατροί κα πρζπει 

να αποφεφγουν τθν άμεςθ αντιμετϊπιςθ (π.χ. «ε παραπζμπω ςε ζνα ψυχολόγο 

προκειμζνου να διερευνιςει εάν ο πόνοσ ςου προκαλείται από κάτι ςυναιςκθματικό»). Για 

τθν επικοινωνία με τον αςκενι κα πρζπει να χρθςιμοποιείται μία βιοψυχολογικι 

προοπτικι (π.χ. «ε παραπζμπω ςε ζνα ψυχολόγο για αξιολόγθςθ προκειμζνου να 

διερευνιςει εάν υπάρχει κάτι ςτθ διάκεςθ ςου ι ςτον τρόπο ηωισ που επιδεινϊνει τον 

πόνο. Η διάκεςθ και οι ςυνικειεσ επθρεάηουν το επίπεδο του πόνου και τθσ ανάρρωςθσ 

και επειδι δεν κζλω να το χάςω κα χρθςιμοποιιςουμε οποιοδιποτε διακζςιμο εργαλείο 

που μπορεί να μασ βοθκιςει να μειϊςουμε τον πόνο ςου»). Οι παραπομπζσ ςε 

ψυχολόγουσ μποροφν, επίςθσ, να γίνουν για ςυγκεκριμζνουσ, λιγότερο ςτιγματιςτικοφσ 

λόγουσ, όπωσ μία μόνο ςυνεδρία για ‘μείωςθ του άγχουσ’, ‘εκπαίδευςθ χαλάρωςθσ’ ι 

‘διαχείριςθ πόνου’. Οποιαδιποτε προςζγγιςθ χρθςιμοποιείται, είναι ςθμαντικό για τον 
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γιατρό να παραμείνει επιμελισ με τθν ανεκτικότθτα του αςκενι για μία εναλλακτικι οπτικι 

τθσ αςκζνειασ του.  

 Ακόμθ, ο αςκενισ κα πρζπει να ζχει τακτικά κανονιςμζνα ςφντομα ραντεβοφ, όπωσ 

κάκε 4-6 εβδομάδεσ, ακόμθ και όταν δεν υπάρχουν ςυμπτϊματα. Αυτό, ςφμφωνα με τουσ 

Tzeng και Eisendrath (2003), πρζπει να ςυμβαίνει διότι δίνεται ςτο αςκενι λιγότερθ 

ενίςχυςθ να είναι ςυμπτωματικόσ προκειμζνου να κερδίςει προςοχι. Επιπλζον, ο γιατρόσ 

πρζπει να περιμζνει πωσ ο αςκενισ ενδεχομζνωσ να αναηθτιςει ιατρικι φροντίδα αλλοφ, 

κακϊσ ο αςκενισ ίςωσ να μθν αποκαλφψει ότι ςυμβουλεφεται πολλαπλοφσ γιατροφσ για το 

ίδιο πρόβλθμα. Ο ειδικόσ κα πρζπει, επίςθσ, να είναι ενιμεροσ για πικανι κατάχρθςθ 

φαρμακοκεραπείασ και ςυνταγϊν από πολλοφσ γιατροφσ. Η δουλειά με το οικογενειακό 

περιβάλλον του αςκενι κα μποροφςε να βοθκιςει τον ειδικό να πιςτοποιιςει το ιςτορικό 

και να παρακολουκιςει των αρικμό επαφϊν του αςκενι με το ιατρικό ςφςτθμα.  

 Η ζλλειψθ ομοιογζνειασ ανάμεςα ςτισ διαταραχζσ τθσ ςωματόμορφθσ κατθγορίασ 

κα ζπρεπε να εγείρει αμφιβολίεσ για τθ γενίκευςθ τθσ κεραπείασ ςτισ διαταραχζσ. Οι 

Dohrenwend και Skillings (2009), υποςτθρίηουν πωσ δεν ζχουν βρεκεί κατευκυντιριεσ 

γραμμζσ, βαςιςμζνεσ ςε αποδείξεισ, για τθ κεραπεία των ςωματόμορφων διαταραχϊν, 

ίςωσ εξαιτίασ τθσ απουςίασ διαγνωςτικισ ςαφινειασ ςτισ μελζτεσ του ενιςχυμζνου πόνου.  

 φμφωνα με τθ βιβλιογραφία, θ γνωςτικι-ςυμπεριφοριςτικι κεραπεία φαίνεται να 

είναι μία υποςχόμενθ κεραπεία για αςκενείσ με ςωματοποίθςθ και ςφνδρομα ςωματικϊν 

ςυμπτωμάτων, κακϊσ μπορεί να μειϊςει τα ςυμπτϊματα ι τθ δυςλειτουργικι 

ςυμπεριφορά και να βελτιϊςει τα φυςικά ςυμπτϊματα (Allen & Woolfolk, 2010; Voigt, 

Nagel, Meyer, Langs, Braukhaus & Lowe, 2010). Ακόμθ, τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ των 

Allen και Woolfolk (2010), υποδεικνφουν πωσ θ γνωςτικι-ςυμπεριφοριςτικι προςζγγιςθ 

είναι αποδεδειγμζνα αποτελεςματικι ςτθ ςωματοποιθτικι διαταραχι, τθν υποχονδρίαςθ 

και τθ διαταραχι δυςμορφικοφ ςϊματοσ. Όςον αφορά ςτθ διαταραχι μετατροπισ και ςτθ 

διαταραχι πόνου, υποςτθρίηεται πωσ δεν ζχει αποδειχτεί κάτι ακόμθ.  

 ε μία ζρευνα των Landsman-Dijkstra, van Wijck και Groothoff (2006), το 

πρόγραμμα επίγνωςθσ ςϊματοσ αποδείχτθκε αποτελεςματικό ςτα χρόνια αδιαφοροποίθτα 

ψυχοςωματικά ςυμπτϊματα, δφο μινεσ μετά από αυτό το τριιμερο πρόγραμμα. κοπόσ 

αυτοφ του προγράμματοσ ιταν να αυξιςει τθν επίγνωςθ του ςϊματοσ προκειμζνου να 

τροποποιθκοφν οι παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμπεριφορά, όπωσ θ αυτό-

αποτελεςματικότθτα, το είδοσ απόδοςθσ και θ ζκφραςθ ςυναιςκθμάτων. O Bandura 

κάποτε υποςτιριξε πωσ οι αλλαγζσ ςτθ ςυμπεριφορά κατορκϊνονται με διαφορετικζσ 

μεκόδουσ που προζρχονται από ζνα κοινό γνωςτικό μθχανιςμό: τθν αυτό-

αποτελεςματικότθτα. Όπωσ περιγράφεται, θ αυτό-αποτελεςματικότθτα κακορίηεται ωσ θ 

δφναμθ τθσ πεποίκθςθσ κάποιου, πωσ μία απαιτοφμενθ ςυμπεριφορά για τθν παραγωγι 

ενόσ ςυγκεκριμζνου αποτελζςματοσ μπορεί να εκτελεςτεί με επιτυχία. Προβλζπεται πωσ οι 

ψυχολογικζσ διαδικαςίεσ μεταβάλουν το επίπεδο και τθ δφναμθ τθσ αυτό-

αποτελεςματικότθτασ, τα οποία με τθ ςειρά τουσ επθρεάηουν τθν απόδοςθ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςυμπεριφοράσ τθσ αυτοδιαχείριςθσ ςε προβλιματα υγείασ, 

όπωσ ο πόνοσ. Τποτίκεται πωσ με τθν παρουςία ςτο πρόγραμμα επίγνωςθσ ςϊματοσ, 

αυξάνει θ επίγνωςθ του ςϊματοσ, το οποίο ςθμαίνει ότι υπάρχει περιςςότερθ προςοχι 
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ςτισ αντιδράςεισ του ςϊματοσ ςτο ςτρεσ και περιςςότερθ προςπάκεια ςτθν κατανόθςθ 

αυτϊν των αντιδράςεων. Η ζρευνα, λοιπόν, υποςτθρίηει ότι με αυτόν τον τρόπο το ςϊμα 

μπορεί να λειτουργιςει ωσ αγγελιοφόροσ για το ςτρεσ και το άτομο βαςίηεται περιςςότερο 

πάνω του.  

 Ακόμθ, ςε μία ζρευνα των Bondo-Lind, Delmar και Nielsen (2014), υποςτθρίηεται 

πωσ οι κεραπείεσ με τθ ςυνειδθτά βαςιςμζνθ μείωςθ του άγχουσ και τθ ςυνειδθτά 

βαςιςμζνθ γνωςτικι κεραπεία, μειϊνουν τα ςυμπτϊματα άγχουσ που ςχετίηονται με τισ 

ςωματόμορφεσ διαταραχζσ, τθν ανθςυχία, τθν κοφραςθ και τθν κατάκλιψθ. Σα 

αποτελζςματα τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ υποδεικνφουν πωσ ενϊ, πριν τθ κεραπεία, οι 

αςκενείσ υπζφεραν από υπαρξιακι κρίςθ, αιςκιματα αναςφάλειασ για τθν ουςιαςτικι 

φπαρξθ τουσ, διαχείριςθσ τθσ φφςθσ τθσ αςκζνειασ, αυτό-εικόνα, αυτοπεποίκθςθ, 

κοινωνικι ταυτότθτα και μελλοντικζσ προοπτικζσ, μετά τθ κεραπεία όλοι οι αςκενείσ 

βίωςαν ςθμαντικά αυξθμζνθ υπαρξιακι αςφάλεια. Αναγνωρίςτθκαν τζςςερισ 

βιοψυχοκοινωνικζσ διαδικαςίεσ που οδθγοφν τουσ αςκενείσ ςτθν αίςκθςθ αυξθμζνθσ 

υπαρξιακισ αςφάλειασ: περιςςότερο αςφαλείσ αντιλιψεισ για τθν αςκζνεια βελτίωςαν τθν 

ικανότθτα χαλάρωςθσ, αφξθςαν τθν επίγνωςθ των ςωματικϊν αιςκιςεων, των ανθςυχιϊν 

και του ςχετικοφ άγχουσ και βελτίωςαν τθν ικανότθτα αναγνϊριςθσ και ζκφραςθσ αναγκϊν, 

και ςυναιςκθμάτων ευαλωτότθτασ ςτισ κοινωνικζσ αλλθλεπιδράςεισ. Αναφζρεται πωσ οι 

αςκενείσ ανζπτυξαν πιο ευζλικτεσ και λιγότερο αποφευκτικζσ ςτρατθγικζσ, πιο κετικι αυτό-

εικόνα και κοινωνικι ταυτότθτα, που αναγνωρίςτθκαν κακϊσ οι αςκενείσ ζγιναν 

αυξανόμενα κοινωνικά ςίγουροι και εξωςτρεφείσ, και όλα αυτά ςυνζβαλαν ςτθ βελτίωςθ 

τθσ αυτό-αναγνϊριςθσ των ανθςυχιϊν και του ςχετικοφ άγχουσ, κακϊσ και ςτθ μείωςθ των 

ςυμπτωμάτων και των αξιολογιςεων του ςτρεσ. 

 Σζλοσ, θ ζρευνα των Lahmann, Loew, Tritt και Nickel (2008), υποςτθρίηει ότι οι 

γνωςτικο-ςυμπεριφοριςτικά προςανατολιςμζνεσ προςεγγίςεισ αλλά και οι ψυχοδυναμικζσ 

κρίνονται ωσ κατάλλθλεσ και για τθ κεραπεία των μθ ειδικϊν πόνων  ςτο ςτικοσ, οι οποίοι 

ςχετίηονται με αξιοςθμείωτεσ ανθςυχίεσ των αςκενϊν. υχνά, περίπλοκεσ ψυχοςωματικζσ 

κεραπευτικζσ προςεγγίςεισ ςυνοδεφονται από τθν αντίςταςθ του αςκενοφσ, που 

προκαλείται από τθ ςωματικι ερμθνεία των ςυμπτωμάτων. Η προαναφερκείςα ζρευνα 

επικεντρϊκθκε ςε μία προςζγγιςθ που ονομάηεται λειτουργικι χαλάρωςθ (functional 

relaxation), θ οποία περιλαμβάνει τθν ψυχοςωματικι εκπαίδευςθ και μία τεχνικι 

χαλάρωςθσ, που ζχουν και οι δφο αποδειχτεί αποτελεςματικζσ ςτον ζντονο πονοκζφαλο 

και τισ αςκζνειεσ του αναπνευςτικοφ που ρυκμίηονται από ψυχοςωματικζσ επιρροζσ. Η 

λειτουργικι χαλάρωςθ ςυνδυάηει μία προςζγγιςθ εςτιαςμζνθ ςτο ςϊμα και τα 

ςυμπτϊματα, μαηί με ζνα ψυχοδυναμικά και αναλυτικά προςανατολιςμζνο υπόβακρο. 

Αυτόσ ο τρόποσ κεραπείασ δεν είναι μόνο χαλάρωςθ αλλά και ψυχοκεραπευτικι τεχνικι.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ (ΤΣΕΡΙΚΕ ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ) 

 

3.1 Η ενδοψυχική διαδικαςία – ψυχαναλυτική προςζγγιςη 

Όπωσ αναφζρκθκε και προθγουμζνωσ, θ ψυχοςωματικι άποψθ ςιμανε μία 

καινοφργια προςζγγιςθ ςτθ μελζτθ τθσ αιτιολογίασ των αςκενειϊν. υγκεκριμζνα, ο 

Alexander (1987) αναφζρει πωσ το γεγονόσ ότι τα ζντονα ςυναιςκιματα ζχουν επιρροι ςτισ 

λειτουργίεσ του ςϊματοσ, ανικει ςτθν κακθμερινι εμπειρία. Αντίςτοιχα με τθν κάκε 

ςυναιςκθματικι κατάςταςθ υπάρχει ζνα ςυγκεκριμζνο ςφνδρομο φυςικϊν αλλαγϊν, 

ψυχοςωματικϊν αποκρίςεων, όπωσ είναι το γζλιο, το κλάμα, το κοκκίνιςμα, αλλαγζσ ςτο 

ρυκμό τθσ καρδιάσ, τθσ αναπνοισ, κλπ. Ωςτόςο, κακϊσ αυτζσ οι ψυχοκινθτικζσ διαδικαςίεσ 

ανικουν ςτθν κακθμερινι ηωι και δεν ζχουν αρνθτικζσ ςυνζπειεσ, θ ιατρικι ζχει επιδείξει 

ελάχιςτθ προςοχι ςε μία ενδελεχι μελζτθ τουσ. Αυτζσ οι αλλαγζσ ςτο ςϊμα ωσ αντιδράςεισ 

ςτα ζντονα ςυναιςκιματα είναι εφιμερθσ φφςθσ. Όταν το ςυναίςκθμα εξαφανίηεται, 

εξαφανίηεται και θ αντίςτοιχθ φυςιολογικι διαδικαςία, κλάμα ι γζλιο, ταχυκαρδία ι 

ανεβαςμζνθ πίεςθ του αίματοσ, με αποτζλεςμα το ςϊμα να επιςτρζφει ςε ιςορροπία. 

Ακόμθ, ςφμφωνα με τον Alexander, θ ψυχαναλυτικι ζρευνα των νευρωτικϊν αςκενϊν 

αποκάλυψε, ωςτόςο, ότι κάτω από τθν επιρροι των παρατεταμζνων ςυναιςκθματικϊν 

ενοχλιςεων, ενδζχεται να αναπτυχκοφν χρόνιεσ ςωματικζσ ενοχλιςεισ. Σζτοιεσ χρόνιεσ 

ςωματικζσ αλλαγζσ κάτω από τθν επιρροι του ςυναιςκιματοσ παρατθρικθκαν πρϊτα ςε 

υςτερικοφσ αςκενείσ. Αναφζρεται πωσ ο Freud ιταν αυτόσ που ειςιγαγε τον όρο «υςτερία 

μετατροπισ», ςτθν οποία τα ςωματικά ςυμπτϊματα αναπτφςςονται ςε απόκριςθ με τισ 

χρονικζσ ςυναιςκθματικζσ ςυγκροφςεισ.  

Τποςτθρίηεται, λοιπόν, πωσ θ διαταραχι μετατροπισ αντιςτοιχεί ςε μία ψυχικι 

αποδιοργάνωςθ που εκδθλϊνεται, ςτθν περίπτωςθ των ςωματικϊν ςυμπτωμάτων, κάτω 

από μία ςοβαρι μορφι (παράλυςθ, αναιςκθςία, άλγθ) και επιταχφνει διάφορεσ 

λειτουργικζσ διαταραχζσ όπωσ θ ναυτία, οι πεπτικζσ διαταραχζσ, οι θμικρανίεσ κλπ, χωρίσ 

οργανικό υπόςτρωμα (Dumet, 2011). Ο Mufson (2003) αναφζρει πωσ ςτθ νευρολογικι 

εξζταςθ, τα ςυμπτϊματα δεν ακολουκοφν ανατομικά μονοπάτια, και τα ελλείμματα είναι 

περιςταςιακά αςυνεπι και/ι αλλάηουν τοποκεςία κατά τθ διάρκεια τθσ οξείασ 

παρουςίαςθσ. Ιςχυρίηεται, ακόμθ, πωσ μετά από μια μθ αποκαλυπτικι διεξοδικι 

νευρολογικι εξζταςθ, πρζπει να γίνει μία ψυχιατρικι αξιολόγθςθ προκειμζνου να 

αξιολογθκεί εάν υπάρχει κάποια ςθμαντικι ψυχιατρικι ι ψυχολογικι διαταραχι που να 

αποτελεί το υπόβακρο τθσ ζκφραςθσ του ςυμπτϊματοσ. Ο Mufson δθλϊνει, επίςθσ, πωσ τα 

φαινόμενα μετατροπισ λαμβάνουν χϊρα ςε ζνα πλαίςιο πρωτοβάκμιασ νευρολογικισ 

αςκζνειασ (π.χ. ψευδοκρίςεισ ςε αςκενείσ με διαταραχι κρίςεων),ενϊ κάποιεσ 

νευρολογικζσ αςκζνειεσ είναι μεταμφιεςμζνεσ και τα νευρολογικά ςυμπτϊματα 

αναδφονται πριν από μία οριςτικι διάγνωςθ (ςκλιρυνςθ κατά πλάκασ, ερυκυματϊδθσ 

λφκοσ, μυαςκζνεια Gravis, νευροπάκειεσ).  Ενϊ, λοιπόν, τα ςυμπτϊματα αυτά δεν 

δικαιολογοφνται από ιατρικι άποψθ, είναι, ωςτόςο, παρόντα και πάντοτε ακυρωτικά για το 

άτομο. Η υςτερία ςυνεχίηει μζχρι και ςιμερα να είναι ςτιγματιςμζνθ, κακϊσ ςυχνά 

ςυςχετίηεται με το ψζμα ι τθν προςποίθςθ. Παρόλο που εδϊ και καιρό υπάρχουν ακριβείσ 
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οριςμοί γι’ αυτι τθν «κατάςταςθ», υποςτθρίηεται ότι ζχουν αποτφχει να ξεπεράςουν τισ 

προκαταλιψεισ των γιατρϊν, του υπόλοιπου παρακλινικοφ προςωπικοφ και τθσ 

οικογζνειασ των αςκενϊν. Ο  Cottencin (2014), ςθμειϊνει πωσ θ διαταραχι μετατροπισ δεν  

είναι ιςοδφναμθ με τθν προςποίθςθ, τθσ οποίασ τα ςυμπτϊματα και τα κίνθτρα είναι 

ςυνειδθτά, οφτε με τθν πλαςματικι διαταραχι, τθσ οποίασ τα ςυμπτϊματα είναι ςυνειδθτά 

αλλά τα κίνθτρα αςυνείδθτα. Τποςτθρίηει, λοιπόν, πωσ ςτθ διαταραχι μετατροπισ, θ 

πρόκλθςθ των ςυμπτωμάτων και τα κίνθτρα είναι αςυνείδθτα φαινόμενα και τα οφζλθ 

είναι τόςο πρωτογενι (ςε μία προςπάκεια να επιλυκοφν ςυναιςκιματα οδφνθσ/ανθςυχίασ) 

όςο και δευτερογενι (με μία λειτουργία προςταςίασ του αςκενι αλλά, επίςθσ, και μία 

δυνατι ενίςχυςθ των ςυμπτωμάτων). 

Σο φαινόμενο τθσ μετατροπισ ζχει μεγάλθ ιςτορικι ςθμαςία, γιατί οι 

ψυχαναλυτικζσ γνϊςεισ κεμελιϊκθκαν με βάςθ τισ αρχικζσ ζρευνεσ ςε αςκενείσ με 

αντίδραςθ μετατροπισ. Αρχικά, όπωσ αναφζρει ο Crommelinck (2014), ο Charcot ιταν ο 

πρϊτοσ που διαχϊριςε τισ ςωματικζσ μετατροπζσ από τισ νευρολογικζσ πακιςεισ και 

περιζγραψε για πρϊτθ φορά ζνα χαρακτθριςτικό τθσ υςτερικισ μετατροπισ. θμειϊνεται 

ακόμθ πωσ ο Charcot, είχε ωσ ςκοπό να ατομικοποιιςει τθν υςτερία ωσ κλινικι οντότθτα 

και αφιζρωςε μακιματα ςτθν θμιαναιςκθςία ι υπερευαιςκθςία, διζκρινε τα ςτερεότυπα 

ςτάδια τθσ «μεγάλθσ υςτερίασ». Ακόμθ, αναφζρκθκε ςτθν φπνωςθ ωσ μία μζκοδο για 

πειραματικι ζρευνα τθσ υςτερίασ και προςπάκθςε να εφαρμόςει μία κλινικοοακολογικι 

μζκοδο. Ενϊ ςτθν αρχι ίδρυςε τθν ανεπάρκεια τθσ «νευρομυϊκισ διεγερςιμότθτασ που 

προκαλείται από το ψυχικό τραφμα, από μία ιδζα», ζνα είδοσ «ψυχιςμοφ» τθσ υςτερίασ. 

τθ ςυνζχεια, ςθμαντικι υπιρξε και θ προςφορά του Pierre Janet, ο οποίοσ αναφζρεται  

πωσ κεωροφςε τισ ςωματικζσ μετατροπζσ ςαν «αςκζνειεσ τθσ προςωπικισ ςφνκεςθσ», οι 

οποίεσ προζρχονται από μία αποςυνκετικι διεργαςία. Αξίηει ακόμθ να ςθμειωκεί πωσ τθν 

ψυχοδυναμικά ςπουδαία ανακάλυψθ, πριν από τον Freud ζκανε ο Joseph Breurer. 

φμφωνα με τθ βιβλιογραφία, κατά τθ κεραπεία τθσ αςκενοφσ Άννα Ο., ο  Breurer 

παρατιρθςε τθ ςπουδαιότθτα που ζχουν τα ψυχοτραυματικά βιϊματα ςτθν πρωτοπαιδικι 

θλικία για τθ δθμιουργία ςυμπτωμάτων υςτερικισ μετατροπισ (Νικολαϊδθσ & Benedetti, 

1981). Τποςτθρίηεται πωσ ο Freud ζδειξε ενδιαφζρον για τθν εργαςία του Breurer. Όπωσ 

αναφζρκθκε, ο όροσ μετατροπι ανικει ςτθν εποχι τθσ αρχικισ ζρευνασ του Freud για τθν 

υςτερία. φμφωνα με τον Alexander (1987),  μία από τισ πιο ςθμαντικζσ ανακαλφψεισ του 

Freud ιταν ότι όταν το ςυναίςκθμα δεν μπορεί να εκφραςτεί και να απελευκερωκεί μζςα 

από φυςιολογικζσ οδοφσ, μζςω εκελοντικισ δραςτθριότθτασ, μπορεί να γίνει θ πθγι των 

χρόνιων ψυχικϊν και φυςικϊν διαταραχϊν. Όταν τα ςυναιςκιματα καταπιζηονται εξαιτίασ 

των ενδοψυχικϊν ςυγκροφςεων -οι οποίεσ ζχουν αποκλειςτεί από το ςυνειδθτό-  παρζχουν 

τθν πθγι τθσ χρόνιασ ζνταςθσ, θ οποία είναι θ αιτία των υςτερικϊν ςυμπτωμάτων. Ο   

Alexander (1987), ιςχυρίηεται ακόμθ πωσ, από ψυχολογικισ άποψθσ, ζνα ςφμπτωμα 

υςτερικισ μετατροπισ είναι παρόμοιασ φφςθσ με οποιαδιποτε ςυνθκιςμζνθ εκελοντικι 

νεφρωςθ, εκδθλωτικι κίνθςθ, ι αιςκθτθριακι αντίλθψθ. τθν υςτερία, ωςτόςο, 

αναφζρεται πωσ θ κινθτιρια ψυχολογικι παρζμβαςθ είναι αςυνείδθτθ. Όταν κάποιοσ 

επιτίκεται ςε κάποιον ι όταν πθγαίνει ςε ζνα ςυγκεκριμζνο μζροσ, τα χζρια και τα πόδια 

του τίκενται ςε κίνθςθ κάτω από τθν επιρροι ςυνειδθτϊν κινιτρων και ςτόχων. Οι 

αποκαλοφμενεσ εκδθλωτικζσ κινιςεισ, όπωσ είναι το γζλιο, το κλάμα, οι γκριμάτςεσ, οι 

χειρονομίεσ, βαςίηονται ςε παρόμοιεσ ψυχολογικζσ διαδικαςίεσ. τθ δεφτερθ περίπτωςθ, 
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ωςτόςο, αναφζρεται πωσ οι νευρϊςεισ δεν παίρνουν μζροσ κάτω από τθν επιρροι 

ςυνειδθτϊν ςτόχων, αλλά κάτω από το ερζκιςμα μίασ ςυναιςκθματικισ ζνταςθσ θ οποία 

αποφορτίηεται μζςα από ζνα περίπλοκο φυςιολογικό μοτίβο. Ο ίδιοσ ςυνεχίηει δθλϊνοντασ 

πωσ ςε ζνα υςτερικό ςφμπτωμα όπωσ θ υςτερικι παράλυςθ ι ςφςπαςθ, «το άλμα από το 

ψυχικό ςτο ςωματικό» δεν διαφζρει από το άλμα που λαμβάνει χϊρα ςε οποιαδιποτε 

κοινι κινθτικι νεφρωςθ, όπωσ οι εκελοντικζσ κινιςεισ ι το γζλιο ι το κλάμα. Εκτόσ από το 

γεγονόσ ότι το κινθτιριο ψυχολογικό περιεχόμενο είναι αςυνείδθτο, θ μόνθ διαφορά είναι 

ότι τα ςυμπτϊματα υςτερικισ μετατροπισ είναι κατά ζνα μεγάλο βακμό ατομικά, μερικζσ 

φορζσ μοναδικζσ δθμιουργίεσ του αςκενι, επινοθμζνα από τον ίδιο για τθν ζκφραςθ του 

ςυγκεκριμζνου καταπιεςμζνου ψυχολογικοφ περιεχομζνου. Από τθν άλλθ εκφραςτικζσ 

κινιςεισ, όπωσ είναι το γζλιο, είναι τυποποιθμζνεσ και παγκόςμιεσ.  

Οι Νικολαϊδθσ και Benedetti (1981), υποςτθρίηουν πωσ θ αρχικι ςθμαςία τθσ 

μετατροπισ είναι οικονομικισ φφςεωσ: θ διεργαςία τθσ μετατροπισ κεωρείται ςαν 

μετάκεςθ τθσ λιμπιντικισ ενζργειασ ςε ςωματικι. Ακόμθ, αναφζρεται, πωσ για τον Freud, 

ςτθν υςτερία ςυντελείται θ εξουδετζρωςθ τθσ αςυμβίβαςτθσ παράςταςθσ και ςτθ ςυνζχεια 

το ςφνολο των ερεκιςμάτων μετατίκεται ςτο ςϊμα και γι αυτό πρότεινε τθν ονομαςία 

«μετατροπι». Η μετατροπι μπορεί να είναι ολικι ι μερικι και ακολουκεί τθν κινθτικι και 

αιςκθτικι παρζμβαςθ, θ οποία βρίςκεται περιςςότερο ι λιγότερο ςε ςτενι ςχζςθ με το 

τραυματικό βίωμα. Σο εγϊ κατορκϊνει να είναι ελεφκερο αλλά επιβαρφνεται με ζνα 

αναμνθςτικό ςφμβολο, το οποίο παραμζνει κατά τρόπο παραςιτικό ςτθ ςυνείδθςθ, ςαν 

κινθτικι εννεφρωςθ ι ςαν επανάλθψθ μίασ ψευδαιςκθτικισ εντφπωςθσ, μζχρι που να 

ςχθματιςτεί μία μετατροπι ςτθν αντίκετθ κατεφκυνςθ.  Ωσ αιτιολογία τθσ υςτερικισ 

μετατροπισ ο Breurer κεωρεί τα ψυχοτραυματικά βιϊματα τθσ πρωτοπαιδικισ θλικίασ ςε 

αντίκεςθ με τον   Freud ο οποίοσ ενοχοποιεί τα ψυχοςεξουαλικά βιϊματα. φμφωνα με τθ 

βιβλιογραφία, το παιδικό τραφμα είναι θ ιςχυρι, εμπειρικά αποδεδειγμζνθ ςυςχζτιςθ τθσ 

διαταραχισ μετατροπισ. Σα ςυμπτϊματα των φαινομζνων μετατροπισ μπορεί να φαίνεται 

ότι μιμοφνται μία τραυματικι εμπειρία, π.χ. ζνα κφμα αιμομιξίασ που αναπτφςςει 

ψυχογενείσ επιλθπτικζσ κρίςεισ με πυελικι ϊκθςθ και μουγκρθτό που υποδθλϊνουν 

ςυνουςία. Τποςτθρίηεται ακόμθ πωσ τα ςυμπτϊματα των φαινομζνων μετατροπισ μπορεί 

να ςυμβολίηουν ψυχολογικι άμυνα ενάντια ςτο τραφμα, π.χ. ζνα κυμωμζνο άτομο, ζχοντασ 

ανεχτεί επαναλαμβανόμενεσ κακοποιιςεισ από ζνα γονιό, αλλά το οποίο φοβάται να τθν 

εγκατάλειψθ εάν αυτόσ ο κυμόσ εκφραςτεί, αναπτφςςει παράλυςθ που προςτατεφει από 

τθν αντεπίκεςθ. Επιπλζον, ςφμφωνα με τθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα, οι αςκενείσ με φαινόμενα 

μετατροπισ ζχουν υψθλότερα ςκορ ςε διάφορεσ κλίμακεσ του τραφματοσ και μετριςεισ τθσ 

διάςχιςθσ και επιδεικνφουν υπερεγριγορςθ ςε απειλζσ ςυγκριτικά με τουσ ςυμμετζχοντεσ 

τθσ ομάδασ ελζγχου (Kaplan et al., 2013).  

τθ ςυνζχεια, ςφμφωνα με τουσ Dayan και Olliac (2010), πολλζσ από τισ 

μεγαλφτερεσ κεωρθτικζσ αλλαγζσ που ζλαβαν χϊρα κατά τθ διάρκεια τθσ ανάπτυξθσ τθσ 

ψυχανάλυςθσ, από τθν αρχικι δθμοςίευςθ του Freud το 1985 ωσ τθν τελευταία 

δθμοςίευςθ του το 1939, ςχετιηόταν με καινοφργιεσ ιδζεσ για τθ φφςθ του τραφματοσ και 

τισ ςυνζπειεσ του. Ο Freud αρχικά διαμόρφωςε μία τραυματικι κεωρία τθσ νεφρωςθσ, 

παρόλο που τθν απζβαλε μετά από μερικά χρόνια. Όπωσ αναφζρει θ Dumet (2011), θ 

νεφρωςθ είναι μία αιτία οδυνθρι μζςα από ςυγκροφςεισ μεταξφ οριςμζνων εκφράςεων και 

ςεξουαλικϊν αςυνείδθτων επικυμιϊν κακϊσ και των εκφράςεων μίασ απαγόρευςθσ ςε 
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αυτζσ τισ ίδιεσ τισ επικυμίεσ του υποκειμζνου. φμφωνα με τθ κεωρία του Freud, το 

ςφμπτωμα μετατροπισ αντιςτοιχεί, τελικά, ςτθ μετατόπιςθ τθσ ενδοψυχικισ ςφγκρουςθσ 

πάνω ςτο ςϊμα του υποκειμζνου. Η λίμπιντο, ςυνδεδεμζνθ ςτθν απωκθμζνθ 

αναπαράςταςθ μεταμορφϊνεται ςε νευρωςικι ενζργεια ςτα όργανα του ςϊματοσ και 

παραχωρϊντασ με αυτόν τον τρόπο τόπο  ςτθ ςωματικι διαταραχι μετατόπιςθσ. Σο όργανο 

ι μζροσ του ςϊματοσ «πολιορκεί» αυτι τθ μετατόπιςθ, κα είναι λοιπόν ζτςι ςτθ λογικι τθσ 

προςβολισ μίασ ςωματικισ ςυγκατάβαςθσ, ζμφυτθ ι επίκτθτθ, που προδιακζτει γενικά το 

υποκείμενο, αλλά ςτθν οποία βαςίηονται ςυναιςκθματικζσ κινιςεισ (Dumet, 2011). 

Επιπρόςκετα, όπωσ αναφζρουν οι Νικολαϊδθσ και Benedetti (1981), ο Freud υποςτιριηε 

πωσ θ πρόκλθςθ ςυνεχιηόταν για πολλά χρόνια, όχι τόςο άμεςα αλλά ζμμεςα, όπωσ ο 

ψυχικόσ πόνοσ ςε εγριγορςθ που προκαλεί δακρφρροια όταν ζρχεται ςτθ μνιμθ. Ακόμθ, 

ςφμφωνα με τθ κεωρία του Freud, ο «υςτερικόσ» υποφζρει ςυνικωσ από αναμνιςεισ, οι 

οποίεσ αναμνιςεισ δεν αναφζρονται γενικά ςε ονειρικά βιϊματα αλλά ςε φανταςίεσ των 

αςκενϊν του.  

Όπωσ υποςτθρίηουν οι Dayan και Olliac (2010), ςτθν ψυχανάλυςθ γίνεται ςυνεχισ 

αναφορά ςτθ γλϊςςα, θ οποία ειςάγει το επίπεδο τθσ πολυπλοκότθτασ. Όπωσ αναφζρεται, 

ο Freud ανζπτυξε ζνα μοντζλο εγκεφάλου βαςιςμζνο ςε ζνα «ςφςτθμα διαφορϊν». ε αυτό 

το μοντζλο, τα ςθμάδια ςε ζνα δεν ζχουν νόθμα από μόνα τουσ, αλλά αποκτοφν ζνα μόνο 

μζςα από τισ ςχζςεισ τουσ με όλα τα άλλα ςθμάδια ςτο ςφςτθμα. Αυτζσ οι δφο 

προςεγγίςεισ ζρχονται ςε αντίκεςθ με το φιλοςοφικό παράδειγμα που υπόκειται ςτθν 

κλαςςικι Νευτονιακι επιςτιμθ, βαςιςμζνθ ςτθν αναγωγι,  τον ντετερμινιςμό και τθν 

υποκειμενικι γνϊςθ.  φμφωνα με τθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα, ςτο τζλοσ του 19ου αιϊνα, ςτθ 

διάρκεια του οποίου θ υςτερία είχε κεωρθκεί μία ενδιαφζρουςα διαταραχι, αναφζρεται 

πωσ τα χαρακτθριςτικά-κλειδιά τθσ υςτερίασ ιταν οι διαςχιςτικζσ καταςτάςεισ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των μνθμονικϊν ενοχλιςεων, των ηωθρϊν εφιαλτϊν, τθσ 

διαταραγμζνθσ ταυτότθτασ και των φυςικϊν παραπόνων που μιμοφνται τόςο νευρολογικζσ 

(π.χ. παράλυςθ, ψευδο-αφαςία, κρίςεισ, απϊλεια αίςκθςθσ) όςο και μθ-νευρολογικζσ (π.χ. 

εξουκζνωςθ, ναυτία) αςκζνειεσ. Ο  Charcot υπζκεςε ότι ζνα ψυχολογικό τραφμα κα 

μποροφςε να οδθγιςει είτε άμεςα είτε μετά από μικρι κακυςτζρθςθ ςτθν υςτερία, ακόμθ 

και ςτουσ άνδρεσ. Ωςτόςο, ςε αντίκεςθ με τθν προςζγγιςθ του Freud, ζκρινε ότι θ 

κλθρονομικότθτα και θ βιολογικι βλάβθ κα πρζπει να κεωροφνται ωσ θ μόνθ αιτία και όλοι 

οι άλλοι αιτιολογικοί παράγοντεσ διαδραματίηουν το ρόλο των ςυμπτωματικϊν αιτιϊν. τθ 

ςυνζχεια υποςτθρίηεται πωσ θ πρωτοποριακι κίνθςθ των Breurer και Freud, των ιδρυτϊν 

τθσ ψυχανάλυςθσ, ιταν να ςυςχετιςτεί θ υςτερία ςτουσ ενιλικεσ με τραφμα ςεξουαλικισ 

φφςθσ που ςυνζβθ κατά τθ διάρκεια των πρϊτων ετϊν τθσ παιδικισ θλικίασ. Ακόμθ, δίνεται 

ζμφαςθ ςτο ηωντανό χαρακτιρα τθσ ανακτθμζνθσ μνιμθσ του τραφματοσ, γεμάτθ 

αιςκθτθριακζσ πλθροφορίεσ. Ο Freud και ο Breurer υποςτθρίηουν πωσ οι μνιμεσ 

καταπιζηονται και όπωσ αναφζρκθκε και προθγουμζνωσ οι υςτερικοί υποφζρουν κυρίωσ 

από αναμνιςεισ. Είναι αξιοςθμείωτο το γεγονόσ πωσ, τα χαρακτθριςτικά ςθμάδια τθσ 

«νευρικισ διαταραχισ» ι τθσ «νεφρωςθσ πολζμου», που αναλφκθκαν ενδελεχϊσ μετά τον 

Α’ Παγκόςμιο Πόλεμο, ιταν ςχεδόν ίδια με εκείνα τθσ υςτερίασ. Όπωσ αναφζρεται 

ςυμπεριλάμβαναν λικαργο, ςφγχυςθ, αλαλία, απϊλεια όραςθσ ι ακοισ, ςπαςμοφσ, ι 

τρζμουλο άκρων, αναιςκθςία, εξουκζνωςθ, αχπνίεσ, κατάκλιψθ και τρομακτικοφσ 

επαναλαμβανόμενουσ εφιάλτεσ. Περιπτϊςεισ παρατεταμζνθσ αμνθςίασ και άλλεσ 
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διαςχιςτικζσ διαταραχζσ ιταν επίςθσ πολυάρικμεσ και ζγιναν ςιμα κατατεκζν τθσ 

«νεφρωςθσ πολζμου». θμειϊνεται πωσ μία μεγάλθ διαφορά ανάμεςα ςτθν τραυματικι 

υςτερία και τθ νεφρωςθ πολζμου ιταν ότι μόνο ςτθ δεφτερθ το τραφμα ιταν ςυςτθματικά 

πρόςφατο και γενικά αδιαμφιςβιτθτο. Λαμβάνοντασ, λοιπόν, υπόψθ τισ προτάςεισ που 

είχαν διαμορφωκεί από τον Freud για τθν υςτερία, κα μποροφςε κάποιοσ να υποκζςει πωσ 

τα ςυμπτϊματα τθσ νευρικισ διαταραχισ ιταν ςωματικζσ εκφράςεισ από παρεμποδιςμζνα 

ι καταπιεςμζνα ςυναιςκιματα, που ο αςκενισ είναι ανίκανοσ να κυμθκεί τα γεγονότα 

ςτθν αρχι τθσ κατάςταςθσ του. φμφωνα με τθ βιβλιογραφία, οι αςκενείσ με νευρικι 

διαταραχι υπζφεραν από απϊλεια τθσ μνιμθσ των περιςτατικϊν που ακολουκοφςαν 

αμζςωσ  μετά από τθ νευρικι διαταραχι. Ζτςι, θ νευρικι διαταραχι και θ τραυματικι 

υςτερία, υποςτθρίηεται ότι ιταν παρόμοιεσ όςον αφορά τα ςυμπτϊματα και τθν αιτιολογία 

τουσ.  

Οι ςυνδζςεισ ανάμεςα ςτο ςυναίςκθμα και τθν αναπαράςταςθ, ςυγκεκριμζνα ςτθν 

περίπτωςθ των επανααναδυόμενων τραυματικϊν ςυναιςκθμάτων, ζχουν υπάρξει 

αντικείμενο πολλισ ςυηιτθςθσ. Όπωσ αναφζρεται ςτουσ  Dayan και Olliac (2010), ο James 

ζχει δθλϊςει ότι αυτό που αναδφεται ςτο ςυνειδθτό δεν είναι θ μνιμθ ενόσ «τραυματικοφ 

ςυναιςκιματοσ» αλλά ζνα καινοφργιο ςυναίςκθμα που βιϊνεται ςτο παρόν. Αυτι θ ιδζα 

προκαλεί τισ ίδιεσ οργανικζσ ακτινοβολίεσ, ι ςχεδόν τισ ίδιεσ, όπωσ εκείνεσ που 

προκλικθκαν από το αυκεντικό γεγονόσ, ζτςι ϊςτε το ςυναίςκθμα είναι ξανά 

πραγματικότθτα. φμφωνα με τθ βιβλιογραφία, ο  Claparede διαβεβαίωςε ότι ιταν 

αδφνατο να νιϊςει κανείσ ζνα ςυναίςκθμα ωσ παρελκόν, ενϊ θ Janet ζκανε διάκριςθ 

ανάμεςα ςτθν «τραυματικι μνιμθ», θ οποία απλϊσ και αςυνείδθτα επαναλαμβάνει το 

παρελκόν και τθν «αφθγθματικι μνιμθ», θ οποία αφθγείται το παρελκόν ωσ παρελκόν. 

Τποςτθρίηεται πωσ ο  αφθγθτισ δεν πρζπει απλά να ξζρει πϊσ να αφθγθκεί ζνα γεγονόσ, 

αλλά πρζπει επίςθσ να ξζρει πϊσ να ςχετίςει το ςυμβάν με τα άλλα γεγονότα τθσ ηωισ του, 

πϊσ να το βάλει ςτθ κζςθ του ςε εκείνθ τθν ιςτορία τθσ ηωισ όπου ο κακζνασ δθμιουργεί 

αιϊνια και που για τον κάκε άνκρωπο είναι απαραίτθτο ςτοιχείο τθσ προςωπικότθτασ. Η 

Janet υποκζτει πωσ τα ςυμπτϊματα τθσ υςτερίασ κυρίωσ αντανακλοφν τθ μειωμζνθ 

ικανότθτα κάποιων ανκρϊπων, τα κφματα ενόσ τραυματικοφ γεγονότοσ, να διατθριςουν 

τθν ενςωμάτωςθ των ςυςτθμάτων των ιδεϊν και των λειτουργιϊν που ςυνιςτοφν τθν 

προςωπικότθτα. Ο κεραπευτικόσ ςκοπόσ ςτθν περίπτωςθ τθσ νευρικισ διαταραχισ ι 

υςτερίασ ιταν να κάνουν τουσ αςκενείσ να περάςουν από μία τραυματικι μνιμθ και 

ανεξζλεγκτεσ επιδράςεισ ςε ςυνειδθτι αφθγθτικι μνιμθ και περιςςότερο ελζγξιμεσ 

επιδράςεισ. Η κεωρία του Freud επικεντρϊκθκε περιςςότερο ςε εςωτερικζσ ψυχικζσ 

ςυγκροφςεισ παρά ςτθν επίδραςθ ενόσ πρϊιμου τραφματοσ, το οποίο κατζλθξε να κεωρεί 

ωσ μία πικανι, αλλά όχι κακοριςτικι αιτία υςτερίασ. Οι ςφγχρονοι ερευνθτζσ ςτθ γνωςτικι 

νευροεπιςτιμθ ζκαναν, επίςθσ, διάκριςθ ανάμεςα ςτθν τραυματικι και τθν αφθγθματικι 

μνιμθ. Ο  Brewin προτείνει ότι οι αναμνιςεισ ενόσ προςωπικά βιωμζνου τραυματικοφ 

γεγονότοσ μποροφν να αποκθκευτοφν ςε δφο διαφορετικζσ αναπαραςτατικζσ μορφζσ. Η 

μία μορφι αποτελείται από μία μνιμθ διακζςιμθ για λεκτικι επικοινωνία, θ οποία μπορεί 

να αναςυρκεί είτε αυτόματα, είτε χρθςιμοποιϊντασ ςκόπιμεσ και ςτρατθγικζσ διαδικαςίεσ. 

Σα ςυναιςκιματα που ςυνοδεφουν αυτόν τον τφπο μνιμθσ περιλαμβάνουν γνωςτικζσ 

εκτιμιςεισ του τραφματοσ. Προτείνεται ότι θ δεφτερθ μορφι πθγάηει από χαμθλοφ 

επιπζδου αντιλθπτικι διαδικαςία τθσ τραυματικισ ςκθνισ μζςω αιςκθτθριακϊν 
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πλθροφοριϊν που ζχουν λάβει μικρι ςυνειδθτι επεξεργαςία. Όπωσ αναφζρουν οι Dayan 

και Olliac (2010), αυτζσ οι αναμνιςεισ περιλαμβάνουν ςχετικά όνειρα ςχετικά με το τραφμα 

και αναδρομζσ ςτο παρελκόν. Τποςτθρίηεται ότι προκαλοφνται από υπενκυμίςεισ του 

τραφματοσ ωσ εικόνεσ, ιχουσ και μυρωδιζσ, ενϊ δεν προκφπτουν από ςαφι και ςυνειδθτι 

προςπάκεια. Αυτι θ «δυϊςτικι κεωρία αναπαράςταςθσ»,  θ οποία είναι αρκετά παρόμοια 

με εκείνεσ του Freud και τθσ Janet, εξαιτίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ διαμόρφωςθσ του, παρζχει 

μία γζφυρα ανάμεςα ςτθν ψυχανάλυςθ και τουσ νευροψυχολογικοφσ πειραματιςμοφσ 

(Spitzer, Spelsberg, Grabe, Mundt & Freyberger, 1999). 

Σζλοσ, αξίηει να ςθμειωκεί πωσ θ εξαφάνιςθ τθσ υςτερικισ νεφρωςθσ ωσ μίασ 

ψυχιατρικισ οντότθτασ ςιμαινε ότι τα ςυμπτϊματα που πρωτφτερα ςχετίηονταν με τθν 

υςτερία, ςτθ ςυνζχεια διαςκορπίςτθκαν ςε διάφορεσ κατθγορίεσ διαταραχϊν. Αυτό είναι 

ςυγκεκριμζνα αλθκζσ για τα ςυμπτϊματα διάςχιςθσ που πλζον ανικουν ςτο φάςμα των 

μετατρεπτικϊν ςυμπτωμάτων, αλλά υπάρχουν, επίςθσ, ωσ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία. 

Επιπρόςκετα, ο όροσ «διάςχιςθ» είναι αςαφισ, αναφερόμενοσ είτε ςε φαινόμενα όπωσ θ 

αποπροςωποποίθςθ και θ αποπραγματοποίθςθ , είτε ςε ςωματόμορφα φαινόμενα 

διάςχιςθσ.  

 

3.2 Νευρωτικοί και ψυχολογικοί παράγοντεσ ωσ μηχανιςμοί εκδήλωςησ του φαινομζνου 

μετατροπήσ 

 Όπωσ αναφζρκθκε και προθγουμζνωσ, ο όροσ «φαινόμενα μετατροπισ» 

ςυνεπάγεται μία ςυγκεκριμζνθ ψυχολογικι αιτιολογία, ςτθν οποία οι ενδοψυχικζσ  

ςυγκροφςεισ μετατρζπονται ςε ςωματικά ςυμπτϊματα, μειϊνοντασ, ωσ εκ τοφτου τθν 

ανθςυχία (Stone, Curt, Brown, Spiegel, Levenson & Sharpe, 2011), και θ νεφρωςθ είναι μία 

αιτία των ςυγκροφςεων μεταξφ οριςμζνων εκφράςεων και ςεξουαλικϊν επικυμιϊν κακϊσ 

και των εκφράςεων μίασ απαγόρευςθσ απζναντι ςε αυτζσ τισ ίδιεσ τισ επικυμίεσ του 

υποκειμζνου, ςυγκροφςεισ δθλαδι ανάμεςα ςτο «αυτό» και το «υπερεγϊ» (Dumet, 2011). 

Επίςθσ, ςφμφωνα με τθ Dumet (2011), θ νευρωτικι ςφγκρουςθ οργανϊνεται γφρω από το 

μθχανιςμό τθσ καταπίεςθσ, τθν αναπαράςταςθ, τθν επικυμία, τα οποία είναι απαράδεκτα 

από τθν άποψθ του «υπερεγϊ» του υποκειμζνου, και που βρίςκονται καταπιεςμζνα μζςα 

ςτο αςυνείδθτο, με αποτζλεςμα να καταλιγει το άτομο ςτθν υςτερία. τθ ςυνζχεια 

υποςτθρίηεται πωσ ο μθχανιςμόσ τθσ καταπίεςθσ δεν κατορκϊνει να ςυμπλθρϊςει 

ικανοποιθτικά το κακικον του ςτθ λογικι τθσ ςυγκρουςιακισ ζνταςθσ, δίνοντασ τόπο ςε 

αυτό που ονομάηεται επιςτροφι ςτθν καταπίεςθ. Κατά ςυνζπεια, αυτό που «όφειλε» να 

παραμζνει ςτο πλαίςιο τθσ καταπίεςθσ ι ςτο αςυνείδθτο, βρίςκεται «εκςυγχρονιςμζνο 

ςτον δρόμο ενόσ νευρωτικοφ ςυμπτϊματοσ». Αναφζρεται ακόμθ πωσ αυτζσ οι νευρωτικζσ 

διαταραχζσ παραπζμπουν ςτθν ψυχικι ςεξουαλικότθτα και τθν παιδικι θλικία του 

υποκειμζνου, και αυτζσ οι εξαντλιςεισ του ςϊματοσ εκφράηουν τισ μοναδικζσ 

τροποποιιςεισ τθσ οιδιπόδειασ ςφγκρουςθσ, μζςα ςτα οποία είχε παραμείνει κακθλωμζνο 

ψυχοςυναιςκθματικά το υςτερικό υποκείμενο.  

 Η ζκφραςθ τθσ αντικατάςταςθσ με τθ ςωματοποίθςθ τθσ απαγορευμζνθσ 

ςφγκρουςθσ, καλφπτεται ζντεχνα για να μθ γίνει αντιλθπτι. Ωςτόςο, το είδοσ και ο τρόποσ 

τθσ παραλλαγισ ποικίλει. Αυτι πρζπει να βοθκιςει ϊςτε θ ςφγκρουςθ να παραμείνει 
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ςυγκαλυμμζνθ τόςο για τον παρατθρθτι, όςο και για τον αςκενι. Γίνεται όμωσ περίπλοκθ 

όςο περιςςότερο διαφοροποιθμζνοσ είναι ο αςκενισ και το περιβάλλον του. Οι Νικολαϊδθσ 

και Benedetti (1981), υποςτθρίηουν πωσ με τθν απϊκθςθ γίνεται ςυχνά και αναςτροφι ςτο 

αντίκετο μζροσ του ςυμβολιςμοφ, τθσ αποφυγισ, τθσ μετατόπιςθσ, τθσ ταφτιςθσ και τθσ 

παλινδρόμθςθσ. υγχρόνωσ, γίνεται μία ςυμπφκνωςθ, ςτθν οποία δφο ι περιςςότερεσ 

απόψεισ ςυγχωνεφονται, ϊςτε να δθμιουργείται ζνασ μοναδικόσ ςυμβολιςμόσ. Κατά 

ςυνζπεια, υποςτθρίηεται πωσ μπορεί θ παράςταςθ δια μζςου του αντίκετου περιεχομζνου 

τθσ να ςυνεχίςει και να μετατεκεί από ζνα αντικείμενο ςε ζνα άλλο. Είναι αξιοςθμείωτο, 

ωςτόςο, ότι κατά τθ ςωματικι μετατροπι δεν προςβάλλονται μόνο ςωματικζσ ηϊνεσ που 

βρίςκονται υπό τον ζλεγχο τθσ βοφλθςθσ, αλλά μποροφν ακόμθ  να επθρεαςτοφν και 

όργανα δια μζςου υποβολισ ι τθσ φπνωςθσ. τθ ςυνζχεια αναφζρεται πωσ ζνασ από τουσ 

ςπουδαιότερουσ μθχανιςμοφσ τθσ αντίδραςθσ μετατροπισ είναι θ ταφτιςθ. Προκαλεί 

εντφπωςθ θ ιδιάηουςα ικανότθτα του για ταφτιςθ, θ οποία αντικατοπτρίηεται ςυχνά ςτθ 

διεργαςία του ςχθματιςμοφ του ςυμπτϊματοσ. φμφωνα με τθ βιβλιογραφία, θ ταφτιςθ 

είναι μία ενδοψυχικι διεργαςία, που ςυντελείται εκτόσ ςυνειδθτισ αντίλθψθσ και μζςω τθσ 

οποίασ αποκτϊνται αςυνείδθτα τα χαρακτθριςτικά ενόσ άλλου ατόμου, ςυνικωσ για τον 

εξισ ςκοπό: «εάν γίνω εγϊ όπωσ εςφ, τότε ίςωσ εγϊ βοθκθκϊ να αναγνωριςτϊ και να 

κερδίςω τθν αγάπθ που ζχεισ εςφ και τθν οποία κα ικελα να ζχω κι εγϊ». Περιγράφεται 

πωσ οι δυνατότθτεσ εκλογισ του αντικειμζνου κατά τθν ταφτιςθ κα μποροφςαν να είναι, 

αρχικά, αντίπαλοι που ευνοικθκαν από τθν τφχθ, ανζφικτα αντικείμενα (ςε ςχζςθ με το 

ςφμπλεγμα τθσ Ηλζκτρασ μπορεί θ κόρθ να ταυτιςτεί με τον πατζρα τθσ), όμοιεσ ανάγκεσ ι 

επικυμίεσ, και, τζλοσ, διάφορα άτομα ςε «ςυμπυκνωμζνθ» μορφι (πολλαπλι ταφτιςθ). Οι 

προαναφερόμενοι ερευνθτζσ υποςτθρίηουν πωσ κατά τθν ταφτιςθ με το επίηθλο άτομο 

μπορεί κανείσ να παρατθριςει ςτισ ςυνομιλίεσ των αςκενϊν ότι ςυχνά κεωροφν ςαν 

ςφάλματα πραγματικά γεγονότα ι ακόμα και υποτικζμενεσ παραβιάςεισ, μάλιςτα 

οριςμζνα λάκθ του ηθλευτοφ ατόμου τα μεγαλοποιοφν, που ςτθ ςυνζχεια αποδεικνφονται 

για τον αςκενι ενοχλθτικά. 

 Είναι γεγονόσ ότι περιςςότερο από ζναν αιϊνα, τόςο για το κλινικό όςο και για το 

κεωρθτικό ενδιαφζρον, υπάρχει ζνα ευρφ φάςμα βιβλιογραφίασ που αφορά τουσ πικανοφσ 

ψυχογενείσ, ψυχαναλυτικοφσ, πολιτιςμικοφσ και βιολογικοφσ μθχανιςμοφσ που υπόκεινται 

των ψυχογενϊν κινθτικϊν διαταραχϊν. Σο κφριο πρόβλθμα με τζτοιεσ γενικζσ προςεγγίςεισ 

είναι ότι υποκζτουν πωσ όλοι οι αςκενείσ που παρουςιάηουν νευρολογικά ςυμπτϊματα μθ 

εξθγιςιμα από «οργανικζσ» αςκζνειεσ,  υποφζρουν από τθν ίδια διαταραχι, το οποίο είναι 

ςχεδόν απίκανο να ςυμβαίνει.  

 Όπωσ αναφζρουν οι Nowak και Fink (2009), το περαςμζνο αιϊνα, θ επικρατοφςα 

κεωρία των ψυχογενϊν νευρολογικϊν ςυμπτωμάτων ζχει βαςιςτεί ςε ψυχοδυναμικζσ 

ζννοιεσ. Για παράδειγμα, ςφμφωνα με το ψυχοδυναμικό μοντζλο, θ ζλλειψθ κινθτικισ 

λειτουργίασ προκφπτει ωσ αποτζλεςμα μίασ ψυχικισ διαμάχθσ ςε ζνα ευαίςκθτο άτομο. 

Τποςτθρίηεται ότι θ ψυχικι διαμάχθ είναι μερικϊσ ι εντελϊσ επιλφςιμθ από τθν ζκφραςθ 

των φυςικϊν ςυμπτωμάτων, το οποίο ονομάηεται πρωτογενζσ κζρδοσ. Σο πρωτογενζσ 

κζρδοσ τθσ αςκζνειασ των ςυμπτωμάτων μετατροπισ, που είναι υπεφκυνο για τθ γζνεςθ 

και εξζλιξθ των ςυμπτωμάτων, ζγκειται ςτο να εμποδίηει να ελζγχει μία ςφγκρουςθ. Σα τρία 

ςτοιχεία που ςυμβολικά παριςτάνουν το ςφμπτωμα είναι θ ζκφραςθ του απωκοφμενου, θ 

ζκφραςθ τθσ απωκθμζνθσ δφναμθσ και θ αυτοτιμωρία. Μ αυτόν τον τρόπο παρζχεται ςτο 
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άτομο θ κατάςταςθ να είναι άρρωςτοσ ι ανάπθροσ και όλα τα ςυναφι πλεονεκτιματα. Σο 

δευτεροπακζσ κζρδοσ τθσ αςκζνειασ του ςυμπτϊματοσ μετατροπισ, ςφμφωνα με τθ 

βιβλιογραφία, αναφζρεται ςτθ ςυνειδθτι προςπάκεια με ςκοπό να εξαςφαλιςτεί θ εφνοια 

του περιβάλλοντοσ. Αυτό εξυπθρετεί, αρχικά, τθν ικανοποίθςθ των επικυμιϊν εξάρτθςθσ 

και τθν επικυμία για προςοχι, αγάπθ και βοικεια, ςτθ ςυνζχεια τθν αποφυγι κάποιασ 

δυςάρεςτθσ κατάςταςθσ ι υποχρζωςθσ (π.χ. ςτρατιωτικι κθτεία, επαγγελματικι 

κατάςταςθ κλπ.) και, τζλοσ, τθν αναπλιρωςθ. Σο δευτεροπακζσ κζρδοσ τθσ αςκζνειασ 

επιβοθκεί τθν παράταςθ τθσ αςκζνειασ.   

 Οι άνκρωποι φαίνεται να αντιδροφν ςτισ κοινωνικζσ πιζςεισ και προςδοκίεσ 

επιλζγοντασ, ςυνειδθτά ι αςυνείδθτα, να παρουςιάςουν ςυγκεκριμζνα ςυμπτϊματα. Για 

παράδειγμα, όπωσ αναφζρουν οι Nowak και Fink (2009), θ παράλυςθ ι το τρζμουλο 

μποροφν να επιλεγοφν αςυνείδθτα, κακϊσ αυτά είναι γνωςτά ςτθν κοινωνία και φαίνεται 

να είναι κοινωνικά και πολιτιςμικά αποδεκτοί δείκτεσ διαταραγμζνθσ υγείασ. 

Τποςτθρίηεται, ακόμθ, πωσ ςε αςκενείσ με ψυχογενι παράλυςθ ζχει βρεκεί μεγαλφτερθ 

πεποίκθςθ τθσ αρρϊςτιασ ςυγκριτικά με τουσ αςκενείσ με παρόμοια ςυμπτϊματα 

οργανικισ αιτιολογίασ. Οι αςκενείσ με ψυχογενι παράλυςθ θ ψυχογενι τρόμο ζχουν μία 

ιςχυρι πεποίκθςθ πωσ οτιδιποτε προκαλεί τα ςυμπτϊματα τουσ δεν είναι ςίγουρα 

«ψυχολογικό» πρόβλθμα. Αυτό ενδζχεται να αντανακλά το κοινωνικό ςτίγμα για τισ 

ψυχολογικζσ αςκζνειεσ, ενϊ θ επιρροι των κοινωνικϊν και πολιτιςμικϊν παραγόντων ςτθ 

διαμόρφωςθ και τθ διατιρθςθ των ψυχογενϊν κινθτικϊν διαταραχϊν αντανακλάται ςτθν 

άνοδο και πτϊςθ τθσ υςτερίασ τον τελευταίο αιϊνα.  

 τθ ςυνζχεια, κα αναφερκοφν ωσ παράδειγμα οι ψυχογενείσ μθ-επιλθπτικζσ 

κρίςεισ, οι οποίεσ μοιάηουν με τισ επιλθπτικζσ κρίςεισ, δεν ζχουν θλεκτροφυςιολογικι 

ςυςχζτιςθ ι κλινικζσ αποδείξεισ για επιλθψία, ενϊ υπάρχουν κετικά αποδεικτικά ςτοιχεία 

για ψυχογενείσ παράγοντεσ που μπορεί να ζχουν προκαλζςει τθν κρίςθ (Bodde et al., 2009). 

Τπάρχουν πολλοί ψυχοκοινωνικοί παράγοντεσ και ψυχοκοινωνικοί μθχανιςμοί που ζχουν 

ςχετιςτεί με τισ ψυχογενείσ μθ επιλθπτικζσ κρίςεισ. φμφωνα με τθ βιβλιογραφία, γφρω ςτο 

90% των αςκενϊν με ψυχογενι μθ επιλθπτικζσ κρίςεισ αναφζρουν ςθμαντικζσ τραυματικζσ 

εμπειρίεσ ςτο παρελκόν τουσ. Ζνα ιςτορικό τραφματοσ μπορεί να ςχετίηεται πιο ςυχνά με 

αυτζσ τισ κρίςεισ από άλλα λειτουργικά νευρολογικά ςυμπτϊματα (Reuber, 2008). 

Ενδζχεται, λοιπόν, να υπάρχει κάποια ιςτορία ςεξουαλικισ ι φυςικισ κακοποίθςθσ ι άλλα 

ςθμαντικά τραφματα, όπωσ ζνα ςθμαντικό πζνκοσ και μία διαταραχι μετατραυματικοφ 

άγχουσ. Τποςτθρίηεται, ότι βρζκθκαν πολφ υψθλά επίπεδα γενικοφ τραφματοσ και φυςικισ 

ι ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ ςε αςκενείσ με ψυχογενείσ μθ επιλθπτικζσ κρίςεισ. Ακόμθ, 

ςφμφωνα με τον Bodde και τουσ ςυναδζλφουσ του (2009), οι ψυχογενείσ μθ επιλθπτικζσ 

κρίςεισ γίνονται αντιλθπτζσ ωσ μία μορφι εξωτερίκευςθσ μίασ αναδρομικισ εμπειρίασ, κι 

ζτςι ωσ ζνα είδοσ εξωτερίκευςθσ τθσ μνιμθσ τθσ κακοποίθςθσ, ι ωσ ζνα «μεμονωμζνο» 

φαινόμενο, μία αυτόματθ αντίδραςθ ςτθν ειςβολι δυςάρεςτων μνθμϊν ςτο αςυνείδθτο. 

τουσ παράγοντεσ προδιάκεςθσ ςυγκαταλζγονται τόςο θ δυςλειτουργικι οικογζνεια όςο 

και θ προςωπικότθτα του ατόμου. Αρχικά, ζχει υποςτθριχκεί πωσ, για παράδειγμα οι 

ψυχογενείσ μθ επιλθπτικζσ κρίςεισ δεν είναι τόςο μία ςυνζπεια παιδικισ κακοποίθςθσ, 

αλλά ότι τόςο οι ψυχογενείσ μθ επιλθπτικζσ κρίςεισ όςο και θ παιδικι κακοποίθςθ είναι το 

αποτζλεςμα δυςλειτουργίασ τθσ οικογζνειασ. φμφωνα με τθν ζρευνα, οι αςκενείσ με 

ψυχογενείσ μθ επιλθπτικζσ κρίςεισ είναι πιο πικανό να αναφζρουν ζνα οικογενειακό 
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ιςτορικό ψυχιατρικισ διαταραχισ. Αναφζρεται, ακόμθ, πωσ άτομα με φαινόμενα 

μετατροπισ βιϊνουν τισ οικογζνειεσ τουσ ωσ λιγότερο υποςτθρικτικζσ και επικοινωνιακζσ, 

ενϊ υποςτθρίηεται, επίςθσ, πωσ οι οικογζνειεσ των ατόμων με φαινόμενα μετατροπισ 

χαρακτθρίηονται από υψθλά επίπεδα κριτικισ και ιςχυρζσ ςωματοποιθτικζσ τάςεισ (Reuber, 

2008). Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ, ςφμφωνα με τθ βιβλιογραφία, το 25-27% των αςκενϊν με 

ψυχογενείσ μθ επιλθπτικζσ κρίςεισ πλθροφν τα κριτιρια του DSM-III ι DSM-IV για 

διαταραχι προςωπικότθτασ. φμφωνα με τθ βιβλιογραφία, τα εξαρτθμζνα χαρακτθριςτικά 

προςωπικότθτασ είναι ο κυρίαρχοσ τφποσ δυςλειτουργίασ τθσ προςωπικότθτασ ςε αςκενείσ 

με ψυχογενείσ μθ επιλθπτικζσ κρίςεισ. Προτείνεται ζνα είδοσ γενικοφ χαρακτθριςτικοφ τθσ 

δομισ τθσ προςωπικότθτασ των αςκενϊν με τζτοιεσ κρίςεισ, περιγραφόμενου ωσ 

«ςυναιςκθματικι απορρφκμιςθ». Αυτι θ ευρεία διάςταςθ τθσ πακολογίασ τθσ 

προςωπικότθτασ αντανακλά ςτακερά τρωτά ςθμεία τθσ προςωπικότθτασ, τα οποία βάηουν 

τα άτομα ςε μεγαλφτερο κίνδυνο ι ανθςυχία και ςε κατακλιπτικά ςυμπτϊματα. Αυτό ζχει 

οριςτεί ωσ «γενικό νευρωτικό ςφνδρομο» ςτο παρελκόν και χαρακτθρίηεται από ζνα 

ςυνδυαςμό υψθλοφ χαρακτθριςτικοφ ανθςυχίασ/ υψθλι διεγερςιμότθτα ςυνδυαςμζνθ με 

φτωχι αντιμετϊπιςθ (Bodde et al., 2009). Όπωσ υποςτθρίηει ςτθ ςυνζχεια ο Reuber (2008), 

αυτό που χαρακτθρίηει τουσ αςκενείσ με ψυχογενείσ μθ επιλθπτικζσ κρίςεισ, περιςςότερο 

από τθν παρουςία ψυχοπακολογίασ, είναι θ δυςκολία αναγνϊριςθσ τθσ πακολογίασ ωσ ζνα 

ςχετικό παράγοντα. Αναφζρεται πωσ περιςςότερο από το 90% των αςκενϊν είναι 

αλεξικυμικοί. Οι αςκενείσ με ψυχογενείσ μθ επιλθπτικζσ κρίςεισ αναφζρουν περιςςότερο 

εξωτερικό ςθμείο εςτίαςθσ ελζγχου από τουσ αςκενείσ με επιλθψία. φμφωνα με αυτό, 

ζχουν μία ιςχυρότερθ τάςθ να χρθςιμοποιοφν τθν απόδραςθ ι τθν αποφυγι για τθν 

αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων που ςυναντοφν.  

 τθ ςυνζχεια, όπωσ περιγράφουν ο Bodde και οι ςυνάδελφοί του (2009), ζνασ 

άλλοσ παράγοντασ που ςυχνά ςυηθτείται ςε ςχζςθ με τισ τραυματικζσ εμπειρίεσ είναι θ 

διάςχιςθ. Η διάςχιςθ, λοιπόν, δεν είναι θ πραγματικι αιτία υπό τθν ζννοια ενόσ 

αιτιολογικοφ παράγοντα, αλλά απλϊσ ζνασ μθχανιςμόσ, π.χ. μία διαταραχι των ςυνικωσ 

ενςωματωμζνων λειτουργιϊν τθσ ταυτότθτασ, τθσ μνιμθσ, τθσ ςυνείδθςθσ ι τισ αντιλιψεισ 

του περιβάλλοντοσ. Η διάςχιςθ αναφζρεται ωσ μία απϊλεια ι εναλλαγι ενςωμάτωςθσ τθσ 

εμπειρίασ τθσ ςυνοχισ του εαυτοφ. Τποςτθρίηεται πωσ θ λειτουργία τθσ είναι πικανϊσ να 

προφυλάξει τθ φυςιολογικά ενςωματωμζνθ ςυνείδθςθ του εαυτοφ από τθν αντιμετϊπιςθ 

του επϊδυνου και του ανυπόφορου, με το να μεταβάλει τθ ςυνειδθτι εμπειρία. Ακόμθ, θ 

διάςχιςθ και θ μετατροπι ςυνδζονται ςε τζτοιο βακμό ϊςτε το ICD να κατατάςςει τθ 

μετατροπι ωσ διαςχιςτικι διαταραχι (Reuber & Elgel, 2003).  

 Όπωσ αναφζρκθκε, πολλοί αςκενείσ με διαταραχι μετατροπισ βιϊνουν ςτρεσ ι 

ανεπίλυτα διλιμματα ςτο οικογενειακό περιβάλλον. υχνά, τα προβλιματα 

επικεντρϊνονται γφρω από τθν φυςικι και ςεξουαλικι κακοποίθςθ. φμφωνα με τθ 

βιβλιογραφία, εκτόσ από τα τραυματικά γεγονότα τθσ ηωισ, οποία ςυμπεριλαμβάνονται ο 

βιαςμόσ, το τραφμα και οι ‘ςυμβολικζσ’ τραυματικζσ εμπειρίεσ ςτθν ενιλικθ ηωι μετά τθν 

παιδικι κακοποίθςθ, ωσ εκλυτικοί παράγοντεσ ζχουν κεωρθκεί και οι χειρουργικζσ 

διαδικαςίεσ, θ γζννα και τα αναιςκθτικά, ο κάνατοσ ι ο αποχωριςμόσ από τα μζλθ τθσ 

οικογζνειασ ι φίλοι, απϊλεια εργαςίασ, τα αυτοκινθτιςτικά ατυχιματα, οι ςειςμοί, οι 

δυςκολίεσ ςτισ ςχζςεισ και νομικζσ ενζργειεσ. τθ ςυνζχεια, όπωσ αναφζρει ο Reuber 

(2008), οι επαναλαμβανόμενεσ ψυχογενείσ μθ επιλθπτικζσ κρίςεισ μπορεί να προκλθκοφν 
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από λιγότερα ςθμαντικά γεγονότα ι ερεκίςματα, όπωσ για παράδειγμα, επιςκζψεισ ςτο 

γιατρό και ξαφνικόσ κόρυβοσ ι φϊτα που αναβοςβινουν. Σζλοσ, όπωσ ζχει αναφερκεί οι 

αςκενείσ με ανεξιγθτα ςυμπτϊματα είναι ςυχνοί χριςτεσ των υπθρεςιϊν υγείασ. 

Τποςτθρίηεται πωσ μεγάλοσ αρικμόσ αςκενϊν παρουςιάηουν περιςςότερα από ζνα ιατρικά 

ανεξιγθτα φυςικά ςυμπτϊματα ταυτόχρονα, ςυμπεριλαμβανομζνου του χρόνιου πόνου, 

τθσ ινομυαλγίασ, του ςυνδρόμου ευερζκιςτου εντζρου και προβλιματα με τθν ζμμθνο 

ρφςθ (Reuber, 2008). Ακόμθ, κάκε επαφι με το ςφςτθμα μπορεί να επιδεινϊςει το 

πρόβλθμα, ενϊ οι ςυχνζσ επαφζσ με τθν περίκαλψθ ενδζχεται να ςθμαίνουν ότι κάποιοι 

αςκενείσ εξετάηονται επαναλαμβανόμενα και ακοφν διαφορετικζσ εξθγιςεισ από πολλοφσ 

γιατροφσ που ςυναντοφν.  

 

3.3. Λανθάνοντεσ ειδικοί και μη ψυχικοί μηχανιςμοί εκδήλωςησ του φαινομζνου 

μετατροπήσ 

 Όπωσ ιςχυρίηονται οι Dayan και Olliac (2010), ςτισ μζρεσ μασ θ ανάπτυξθ τθσ 

νευροεπιςτιμθσ επιτρζπει τθν εξερεφνθςθ τθσ ςχζςθσ ανάμεςα ςτο ςυναίςκθμα και τθ 

γνϊςθ μζςα από τθ χαρτογράφθςθ του εγκεφάλου, μζςω πολλαπλϊν μθ επεμβατικϊν 

τεχνικϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ λειτουργικισ νευροαπεικόνιςθσ του 

θλεκτροεγκεφαλογραφιματοσ (EEG), του PET και του MEG. Τποςτθρίηεται, ωςτόςο, ότι 

παρόλο που αυτζσ οι τεχνικζσ μποροφν να βελτιϊςουν τθν κατανόθςθ ψυχοπακολογίασ, 

που μπορεί να μθν είναι αρκετζσ ςτθ μείωςθ του χάςματοσ ανάμεςα ςτον εγκζφαλο και το 

μυαλό, που είναι ανάμεςα ςτθν εςωτερικι αναπαράςταςθ τθσ ανκρϊπινθσ ψυχισ και τθσ 

αντικειμενικισ οπτικοποίθςθσ των νευρωνικϊν υποςτρωμάτων. τθ ςυνζχεια, αναφζρεται 

πωσ θ παραδοςιακι επιςτθμονικι μζκοδοσ που χρθςιμοποιείται ςυχνά ςτθν πειραματικι 

νευροψυχολογία, βαςιςμζνθ ςτθν απομόνωςθ, ςτθ ςυγκζντρωςθ και τθν ανάλυςθ των 

διεξοδικϊν πλθροφοριϊν για ζνα δεδομζνο φαινόμενο, μπορεί να είναι ανίκανθ να 

διαχειριςτεί τισ πολφπλοκεσ αλλθλεξαρτιςεισ που υπάρχουν ςτον τομζα τθσ ψυχολογίασ. 

Είναι, παρόλα αυτά δφςκολο να ςυγκρικοφν μζκοδοι που βαςίηονται ςε τόςο αντικετικά 

παραδείγματα. Μία επιςτθμονικι προςζγγιςθ, αν και περίπλοκι, υποςτθρίηεται ότι 

χρειάηεται να γίνει εντελϊσ κατανοθτι και να κακοριςτοφν ξεκάκαρα οι ζννοιεσ και οι 

αρχζσ τθσ. τθν ψυχαναλυτικι κεωρία, ςθμειϊνεται πωσ οι ςχζςεισ ανάμεςα ςτισ μθ 

παρατθριςιμεσ αιτίεσ και τισ επιδράςεισ τουσ είναι ςυχνά είτε όχι ξεκάκαρα κακοριςμζνεσ 

ι ποικίλουν από τον ζνα κεωρθτικό-ι περίοδο-ςτον άλλο. Ωσ εκ τοφτου, ο επιςτθμονικόσ 

χαρακτιρασ τθσ ψυχαναλυτικισ κεωρίασ, ακόμθ και όταν κεωρείται ωσ «περίπλοκθ 

προςζγγιςθ», μπορεί επίςθμα να αμφιςβθτθκεί. Όπωσ αναφζρκθκε και προθγουμζνωσ, 

ςτου τζλοσ του 19ου αιϊνα, θ υςτερία κεωροφνταν μία ενδιαφζρουςα διαταραχι, θ οποία 

είχε ξεκάκαρα ξεχωρίςει από τισ νευρολογικζσ εκδθλϊςεισ αλλά τθσ οποίασ θ αιτιολογία 

ιταν ακόμθ αβζβαιθ και υποκείμενθ ςε ςυηιτθςθ. Ο Charcot υπζκεςε ότι ζνα ψυχολογικό 

τραφμα κα μποροφςε να οδθγιςει είτε άμεςα είτε από μικρι κακυςτζρθςθ ςτθν υςτερία 

ακόμθ και ςτουσ άνδρεσ. Ωςτόςο, ςε αντίκεςθ με τθν προςζγγιςθ του Freud, κεϊρθςε ότι θ 

κλθρονομικότθτα και θ βιολογικι βλάβθ κα πρζπει να κεωροφνται ωσ θ μόνθ αιτία και πωσ 

όλοι οι άλλοι αιτιολογικοί παράγοντεσ διαδραματίηουν το ρόλο των ςυμπτωματικϊν αιτιϊν.  
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 Όπωσ αναφζρουν οι Nowak και Fink (2009), παρά το γεγονόσ ότι οι ερευνθτζσ 

ςποραδικά ζχουν ψάξει για οργανικζσ ςυςχετίςεισ των φαινομζνων μετατροπισ, θ 

βιολογικι οπτικι ζγινε πιο δθμοφιλισ με τθν άφιξθ των καινοφργιων θλεκτροφυςιολογικϊν 

και νευροαπεικονιςτικϊν τεχνικϊν μζςα ςτισ δφο τελευταίεσ δεκαετίεσ. Ωςτόςο, οι ζρευνεσ 

παραμζνουν αςαφείσ μζχρι ςτιγμισ. φμφωνα με τθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα, ο χρόνοσ 

κεντρικισ και περιφερικισ κινθτικισ διαβίβαςθσ όπωσ εξετάηεται από τθ διακρανιακι 

μαγνθτικι διζγερςθ του πρωταρχικοφ κινθτικοφ φλοιοφ, είναι ςχετικά φυςιολογικόσ ςε 

αςκενείσ με ψυχογενι παράλυςθ. Ζτςι, θ μζκοδοσ μπορεί να είναι χριςιμθ για να 

διαφοροποιιςει τθν οργανικι από τθν ψυχογενι παράλυςθ. Σο χαμθλότερο επίπεδο 

κινθτικισ εκτζλεςθσ, όπωσ εξετάηεται από το χρόνο αντίδραςθσ ςυχνά δεν υπάρχει βλάβθ 

ςε αςκενείσ με ψυχογενι παράλυςθ, ενϊ το ανϊτερο επίπεδο ζναρξθσ κινιςεων είναι 

ελαττωματικό. Αυτά τα δεδομζνα ερμθνεφτθκαν ϊςτε να αντανακλάται υψθλό επίπεδο 

βλάβθσ τθσ εκοφςιασ προςοχισ ςτθ διαταραχι μετατροπισ κινθτικοφ τφπου. Τποςτθρίηεται 

πωσ ο Charcot ιταν πεπειςμζνοσ ότι μία «δυναμικι βλάβθ» ιταν υπεφκυνθ για τα 

νευρολογικά ςθμάδια που παρατθροφςε ςε αςκενείσ που υπζφεραν από «υςτερικζσ 

διαταραχζσ κίνθςθσ». Ποτζ δεν κεϊρθςε το ψυχολογικό ι ςυναιςκθματικό άγχοσ ωσ πικανι 

αιτία τθσ υςτερικισ απϊλειασ τθν κινθτικισ λειτουργίασ. Οι πιο καινοφργιεσ 

νευροεπιςτθμονικζσ προςεγγίςεισ μπορεί να ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθ μετατόπιςθ τθσ 

κατανόθςθσ μακριά από μία κεωρθτικι ψυχοδυναμικι, αιτιολογικι κατανόθςθ  προσ μία 

δυναμικι νευροανατομικι, μθχανιςτικι ερμθνεία τθσ ψυχογενοφσ παράλυςθσ και του 

ψυχογενοφσ τρόμου. 

 φμφωνα με τον Crommelinck (2014), οι μεταιχμιακζσ περιοχζσ φαίνεται να 

διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν αναςτολι τθσ διαδικαςίασ προετοιμαςίασ και 

εκτζλεςθσ τθσ δράςθσ των υςτερικϊν αςκενϊν. Ζτςι, οι καλαμοφλοιϊδεισ προκινθτικοί 

βρόχοι (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ γζνεςθσ εμπρόκετων κινιτρων και τθσ κινθτικισ 

μάκθςθσ) κα ιταν ο ςτόχοσ μίασ αναςταλτικισ δράςθσ του μεταιχμιακοφ ςυςτιματοσ. τθ 

ςυνζχεια αναφζρεται πωσ οι τραυματικοί ςυναιςκθματικοί παράγοντεσ ι τα ςτρεςογόνα 

γεγονότα κα ευαιςκθτοποιοφςαν το μεταιχμιακό ςφςτθμα και κατά ςυνζπεια κα 

ανζςτειλαν αιςκθτικο-κινθτικζσ διαδικαςίεσ. Πρόςφατα, αποδείχτθκε μία ςθμαντικι 

αφξθςθ ςτθ δραςτθριότθτα τθσ δεξιάσ αμυγδαλισ κατά τθ διάρκεια τθσ παρατιρθςθσ των 

εκφραςτικϊν προςϊπων ςτουσ υςτερικοφσ αςκενείσ που ςυγκρίνονται με τουσ υγιείσ, θ 

ςυνδεςιμότθτα τθσ μεταιχμιακισ δομισ με τθ δεξιά ςυμπλθρωματικι κινθτικι περιοχι 

ενιςχφεται.   

 Σζλοσ, αξίηει να αναφερκεί μία ενδιαφζρουςα ζρευνα των Vaudreuil και Trieu 

(2013), ςτθν οποία παρουςιάηεται μία αςκενισ με διαταραχι μετατροπισ και διάςχιςθσ, θ 

οποία επζδειξε αλλαγι ψυχωςικϊν ςυμπτωμάτων, ‘προκαλοφμενθ’ από εξωτερικι 

υποβολιμότθτα. φμφωνα με τθν ζρευνα θ αςκενισ είναι ζνα εντεκάχρονο κορίτςι που 

ειςιχκθ με ψυχιατρικι μονάδα εξαιτίασ των αναφερόμενων ψυχοςωματικϊν 

ςυμπτωμάτων. Διεγνϊςτθ με  ψυχωςικι διαταραχι μθ αλλιϊσ προςδιοριηόμενθ, τθσ 

ςυνταγογραφικθκε φαρμακευτικι αγωγι, τθσ δόκθκαν πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ 

ψυχωςικζσ διαταραχζσ και ςτθ ςυνζχεια, ζγινε αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο ςχετικά με τθ 

ςχιηοφρζνεια. Μετά από αυτι τθν αξιολόγθςθ, λοιπόν, αναφζρεται πωσ τα ψυχωςικά 

ςυμπτϊματα εξελίχκθςαν για να ςυμπεριλάβουν παραλθρθτικζσ ιδζεσ και ιδζεσ αναφοράσ 

και ζγιναν θ κφρια μορφι ζκφραςθσ του άγχουσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ αςκενοφσ. τθν πορεία 
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τθσ νοςθλείασ τθσ, θ αςκενισ εκδιλωςε επιπρόςκετα ςυμπτϊματα, ςυμπεριλαμβανομζνων 

τθσ ςυμπεριφοράσ αυτό-τραυματιςμοφ, τθσ επικετικισ ςυμπεριφοράσ, τθσ ψυχοςωματικισ 

ναυτίασ και του εμετοφ. Σα ςυμπτϊματα τθσ αςκενοφσ υποςτθρίηεται πωσ άλλαξαν με τθν 

εμφάνιςθ παρόμοιων ςυμπτωμάτων ςε άλλουσ αςκενείσ που νοςθλεφονταν. Για 

παράδειγμα, θ επικετικι και αυτό-τραυματικι ςυμπεριφορά αυξικθκε μετά τθν ειςαγωγι 

ενόσ αςκενι με παρόμοια επικετικά ςυμπτϊματα. Ενϊ θ ναυτία και ο εμετόσ τθσ αςκενοφσ 

ςυνζβθςαν ςτο περιβάλλον όπου υπιρχαν αςκενείσ με διατροφικζσ διαταραχζσ που 

ςυμπεριελάμβαναν ναυτία. Η ςυγκεκριμζνθ, λοιπόν, περίπτωςθ υποδεικνφει τθν πρόκλθςθ 

πολλαπλϊν διαφορετικϊν ςυμπτωμάτων ςε μία νεαρι με διαταραχζσ μετατροπισ, 

διάςχιςθσ και τραφματοσ μζςα από τθν υποβολιμότθτα από τουσ κλινικοφσ και άλλουσ 

αςκενείσ. Χρθςιμοποιϊντασ το νευρογνωςτικό μοντζλο, θ ςυγκεκριμζνθ αςκενισ με 

ςθμαντικά ςυμπτϊματα μετατροπισ και διάςχιςθσ, ιταν ςθμαντικά υποκείμενθ ςτθν 

υποβολιμότθτα.  

 

3.4 Νεφρωςη οργάνου 

 Όπωσ αναφζρκθκε και ςε προθγοφμενθ ενότθτα, το ςφμπτωμα μετατροπισ 

αντιςτοιχεί ςτθ μετατόπιςθ τθσ ενδοψυχικισ ςφγκρουςθσ πάνω ςτο ςϊμα του 

υποκειμζνου. Όπωσ αναφζρει θ Dumet (2011), θ λίμπιντο που είναι ςυνδεδεμζνθ ςτθν 

απωκθμζνθ αναπαράςταςθ μεταμορφϊνεται ςε νευρωςικι ενζργεια ςτα όργανα του 

ςϊματοσ και δίνει ζτςι τόπο ςτθ ςωματικι διαταραχι μετατροπισ. Τποςτθρίηεται πωσ το 

όργανο ι μζροσ του ςϊματοσ πολιορκεί αυτι τθ μετατροπι, κι ζτςι κα είναι ςτθν λογικι 

προςβολισ μίασ «ςωματικισ ςυγκατάβαςθσ», ζμφυτθ ι επίκτθτθ, που προδιακζτει γενικά 

το υποκείμενο, αλλά ςτθν οποία βαςίηονται οι ςυναιςκθματικζσ κινιςεισ. φμφωνα με τθ 

βιβλιογραφία, αυτό κεωρείται καλό διότι το όργανο είναι ιδιαίτερα ικανό, από τθν άποψθ 

τθσ ψυχικισ οικονομίασ και τθσ μοναδικισ φανταςίωςθσ να αναπαραςτιςει τθν 

απωκθμζνθ ςεξουαλικι ςφγκρουςθ, όπου το ςφμπτωμα «εκκολάπτεται» ςε αυτόν τον 

προςδιοριςμζνο τόπο του ςϊματοσ αυτοφ του ατόμου. Τποςτθρίηεται ότι με αυτό τον 

τρόπο θ μετατροπι παίρνει κζςθ για να εκφραςτεί ζτςι εκτόσ κατάςταςθσ, να βλάψει ζνα 

μζροσ του ςϊματοσ του ατόμου το οποίο κα μποροφςε να είχε ςυμβάλει ςυμβολικά ςτθν 

πραγματοποίθςθ τθσ επικυμίασ του.  

 Ο Alexander (1987) αναφζρει πωσ μία ςθμαντικά διαφορετικι ομάδα ψυχογενϊν 

ςωματικϊν ενοχλιςεων είναι εκείνθ που περιλαμβάνει τα εςωτερικά πακθτικά όργανα. 

Προθγοφμενοι ψυχαναλυτικοί ςυγγραφείσ ζχουν επανειλθμμζνα προςπακιςει να 

επεκτείνουν τθν αρχικι ζννοια τθσ υςτερικισ μετατροπισ ςε όλεσ τισ μορφζσ των 

ψυχογενϊν ενοχλιςεων του ςϊματοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων που ςυμβαίνουν 

ςτα πακθτικά όργανα. φμφωνα με αυτζσ τισ απόψεισ, μία αφξθςθ τθσ πίεςθσ του αίματοσ 

ι μία γαςτρικι αιμορραγία ζχουν ζνα ςυμβολικό νόθμα, όπωσ και ζνα οποιοδιποτε 

ςυμβολικό ςφμπτωμα μετατροπισ. τθ ςυνζχεια υποςτθρίηει πωσ θ ςυμβολικι ζκφραςθ 

του ψυχολογικοφ περιεχομζνου είναι γνωςτι μόνο ςτον τομζα των εκοφςιων νευρϊςεων 

όπωσ είναι ο λόγοσ, ι οι εκφραςτικζσ κινιςεισ, όπωσ είναι οι γκριμάτςεσ, οι χειρονομίεσ, το 

γζλιο, το κλάμα κλπ. Ενδεχομζνωσ το κοκκίνιςμα να μποροφςε να ςυμπεριλθφκεί ςε αυτι 

τθν ομάδα. Είναι περιςςότερο απίκανο, ωςτόςο, τα εςωτερικά όργανα όπωσ το ιπαρ ι οι 
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μικρότερεσ αρτθρίεσ του νεφροφ, να μποροφν να εκφράςουν ςυμβολικά ιδζεσ. Αυτό δε 

ςθμαίνει πωσ δεν μποροφν να επθρεαςτοφν από ςυναιςκθματικζσ εντάςεισ, οι οποίεσ 

μποροφν να διεξαχκοφν ςε οποιοδιποτε ςθμείο του ςϊματοσ, μζςα από καλαμοφλοιϊδεισ 

και αυτόνομεσ οδοφσ. Τποςτθρίηεται πωσ οι ςυναιςκθματικζσ επιρροζσ μποροφν να 

διεγείρουν ι να αναςτείλουν τθ λειτουργία οποιουδιποτε οργάνου. Αφοφ χαλαρϊςει θ 

ςυναιςκθματικι ζνταςθ, οι ςωματικζσ λειτουργίεσ επανζρχονται ςε φυςικι ιςορροπία. 

φμφωνα με τθ βιβλιογραφία, όταν μία τζτοια ςυναιςκθματικι διζγερςθ ι αναςτολι μίασ 

πακθτικισ λειτουργίασ γίνεται χρόνια και υπζρμετρθ, γίνεται αναφορά ςε αυτι ωσ μία 

«νεφρωςθ οργάνου». Αυτόσ  ο όροσ εμπεριζχει τισ επονομαηόμενεσ ‘λειτουργικζσ’ 

ενοχλιςεισ των πακθτικϊν οργάνων, οι οποίεσ προκαλοφνται, τουλάχιςτον εν μζρει, από 

νευρικζσ παρορμιςεισ, θ προζλευςθ των οποίων είναι οι ςυναιςκθματικζσ διαδικαςίεσ, οι 

οποίεσ λαμβάνουν χϊρα κάπου  ςτισ φλοιϊδεισ και υποφλοιϊδεισ περιοχζσ του εγκεφάλου. 

 Ακόμθ, θ ζννοια των λειτουργικϊν ενοχλιςεων, δεν προζρχεται από τουσ 

ψυχιάτρουσ αλλά από τουσ ειδικοφσ ςτον τομζα των εςωτερικϊν αςκενειϊν. Αρχικά, 

υποςτθρίηεται πωσ οι νευρωτικζσ (ι λειτουργικζσ) ενοχλιςεισ του ςτομάχου, των εντζρων, 

και του καρδιοαγγειακοφ ςυςτιματοσ ζγιναν γνωςτζσ κάτω από το όνομα των γαςτρικϊν, 

εντερικϊν και καρδιακϊν νευρϊςεων. Ο όροσ «λειτουργικζσ ενοχλιςεισ» αναφζρεται ςτο 

γεγονόσ ότι ςε τζτοιεσ περιπτϊςεισ ακόμθ και θ καλφτερθ ζρευνα των ιςτϊν δεν 

αποκαλφπτει κακόλου ευδιάκριτεσ μορφολογικζσ αλλαγζσ. φμφωνα πάντα με τθ 

βιβλιογραφία,  θ ανατομικι δομι του οργάνου δεν αλλάηει, διαταράςςεται μόνο ο 

ςυντονιςμόσ και θ ζνταςθ των λειτουργιϊν τουσ. Αυτζσ οι διαταραχζσ είναι πιο άμεςα 

αναςτρζψιμεσ και κεωροφνται λιγότερο ςοβαρζσ, ςυγκριτικά με τισ αςκζνειεσ ςτισ οποίεσ 

οι ιςτοί δείχνουν ςυγκεκριμζνθ μορφολογικι εναλλαγι, θ οποία ςυχνά υποδεικνφει μθ 

αναςτρζψιμθ βλάβθ (Alexander, 1987). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΩΜΑΣΟΠΟΙΗΕΙ – ΑΤΣΟΑΝΟΑ ΝΟΗΜΑΣΑ 

 

4.1 Καρδιολογικζσ αςθζνειεσ  

 Τποςτθρίηεται πωσ υπάρχει ποικιλία επικίνδυνων παραγόντων –ψυχικϊν, 

κοινωνικϊν, ςωματικϊν και γενετικϊν- οι οποίοι ςυντελοφν ςτθν ανάπτυξθ καρδιολογικϊν 

αςκενειϊν. Αναφζρεται, ακόμθ, πωσ υπάρχει ςχζςθ ανάμεςα ςτον τρόπο ηωισ και 

ςυμπεριφοράσ των αςκενϊν και τθν εμφάνιςθ ςτεφανιαίασ νόςου (Νικολαΐδθσ & 

Benedetti, 1981). Ωςτόςο, φαίνεται να είναι δφςκολοσ ο διαχωριςμόσ των ψυχικϊν 

φαινομζνων από τα φυςιολογικοανατομικά και τα κοινωνικά, κακϊσ πρόκειται για 

παράγοντεσ οι οποίοι ενδζχεται να ςυνδζονται ςτενά μεταξφ τουσ και να δζχονται 

αλλθλεπιδράςεισ. φμφωνα με τουσ Elderon και Whooley (2013), θ θλικία, το φφλο, το 

οικογενειακό ιςτορικό καρδιολογικϊν αςκενειϊν, το κάπνιςμα, θ υπζρταςθ, ο διαβιτθσ, τα 

επίπεδα χολθςτερίνθσ, θ παχυςαρκία και θ απουςία φυςικισ άςκθςθσ ζχουν αναγνωριςτεί 

ωσ «παραδοςιακοί παράγοντεσ κινδφνου» για καρδιολογικζσ αςκζνειεσ. Καταγράφεται, 

ωςτόςο, ότι τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, υπάρχουν αποδείξεισ πωσ οι ψυχολογικοί παράγοντεσ 

διαδραματίηουν ζναν εξίςου ςθμαντικό ρόλο ςτθν πρόβλεψθ νοςθρότθτασ και 

κνθςιμότθτασ από καρδιολογικζσ αςκζνειεσ. υγκεκριμζνα, ζρευνα που εξζταςε τουσ 

παράγοντεσ κινδφνου για οξφ ζμφραγμα μυοκαρδίου ςε περιςςότερουσ από 25.000 

αςκενείσ, από 52 διαφορετικζσ χϊρεσ, υποδεικνφει πωσ οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντεσ 

ιταν ιςχυρότεροι παράγοντεσ κινδφνου για τθν εμφάνιςθ μυοκαρδίου από ότι ιταν ο 

διαβιτθσ, το κάπνιςμα, θ υπζρταςθ και θ παχυςαρκία (Elderon & Whooley, 2013). τουσ 

ψυχοκοινωνικοφσ παράγοντεσ που εξετάςτθκαν ςε αυτι τθν ζρευνα ςυμπεριλαμβάνονται θ 

κατάκλιψθ, ο τόποσ ελζγχου, το αντιλθπτό άγχοσ και τα γεγονότα τθσ ηωισ.  

 Ο Alexander (1987) αναφζρει πωσ θ ςυμπτωματολογία των επονομαηόμενων 

λειτουργικϊν καρδιαγγειακϊν διαταραχϊν, ςτουσ οποίουσ ενδζχεται οι ςυναιςκθματικοί 

παράγοντεσ να είναι αιτιολογικισ ςθμαςίασ, είναι πολλαπλι. υγκεκριμζνα, ςφμφωνα με τθ 

βιβλιογραφία, ςτθ ςυμπτωματολογία των προαναφερκζντων διαταραχϊν 

ςυμπεριλαμβάνονται θ ταχυκαρδία, ο νευρικόσ παλμόσ, διάφορεσ μορφζσ αρρυκμίασ και 

νευροκυκλοφορικι αςκζνεια. το ςυγκεκριμζνο βιβλίο του, ο Alexander ιςχυρίηεται πωσ 

είναι πικανό οι οργανικοί παράγοντεσ να διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν περίπλοκθ 

νεφρωςθ τθσ καρδιακισ δράςθσ μζςω των γαγγλίων και του κεντρικοφ ελζγχου. υνεχίηει, 

ωςτόςο, υποςτθρίηοντασ πωσ ςυγκεκριμζνοι οργανικοί παράγοντεσ, οι οποίοι από μόνοι 

τουσ είναι αβλαβείσ, ενδζχεται ςε ςυνδυαςμό με ςυναιςκθματικζσ ενοχλιςεισ να παράγουν 

ςυμπτϊματα τζτοιου είδουσ. Η αλλθλεπίδραςθ των οργανικϊν και ςυναιςκθματικϊν 

παραγόντων είναι ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ περιςςότερο πολφπλοκθ. Τποςτθρίηεται πωσ 

επαναλαμβανόμενεσ λειτουργικζσ ενοχλιςεισ ενδζχεται να ευνοιςουν τθν ανάπτυξθ 

οργανικϊν βλαβϊν και αμυδρϊν οργανικϊν ελαττωμάτων τα οποία πικανϊσ με τθ ςειρά 

τουσ να ευνοιςουν τθν ανάπτυξθ νευρωτικϊν ςυμπτωμάτων. Ακόμθ, όςον αφορά τουσ 

ςυναιςκθματικοφσ παράγοντεσ, μπορεί να ειπωκεί πωσ το άγχοσ και οι καταπιεςμζνεσ 

εχκρικζσ παρορμιςεισ κεωροφνται οι ςυναιςκθματικοί παράγοντεσ υψίςτθσ ςθμαςίασ ςε 

τζτοιεσ διαταραχζσ. φμφωνα με τον Alexander (1987), θ εχκρικότθτα διεγείρει τθν 
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ανθςυχία, θ οποία ανθςυχία, με τον τυπικό τρόπο του νευρωτικοφ φαφλου κφκλου, αυξάνει 

τθν εχκρικότθτα. Τποςτθρίηεται πωσ ζνασ τζτοιοσ νευρωτικόσ πυρινασ μπορεί να είναι 

παρϊν ςε μία τεράςτια ποικιλία προςωπικοτιτων, αλλά ενδεχομζνωσ να είναι περιςςότερο 

κοινόσ ςε τρομοκρατθμζνεσ, ανεςταλμζνεσ προςωπικότθτεσ. Ακόμθ, περιςταςιακά οι 

διαταραχζσ που ςχετίηονται με τθν καρδιά μπορεί να παρατθρθκοφν ςε άτομα που 

υποφζρουν από ζναν περιοριςμζνο τφπο φοβικισ ανθςυχίασ, που εναλλακτικά 

παρουςιάηονται ωσ δραςτιριοι και επικετικοί.  

 Είναι γεγονόσ ότι τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ διάφοροι επιςτιμονεσ ζχουν καταβάλει 

ςθμαντικι προςπάκεια και ζχουν διεξάγει αξιόλογεσ ζρευνεσ με ςκοπό το ςχθματιςμό του 

προφίλ των ανκρϊπων που υποφζρουν από καρδιολογικζσ αςκζνειεσ. Τποςτθρίηεται πωσ θ 

επαγγελματικι υπεραπαςχόλθςθ, θ επίμονθ τάςθ για ανταγωνιςμό, θ μεγάλθ φιλοδοξία 

και θ μονοτονία ςτθν εργαςία ζχουν ςχζςθ με τθν αφξθςθ τθσ τιμισ τθσ χολθςτερίνθσ ςτο 

αίμα και τθν αφξθςθ τθν γλοιότθτασ του αίματοσ (Νικολαΐδθσ & Benedetti, 1981). 

Επιπρόςκετα, ο Alexander (1987), δίνει ζμφαςθ ςτο γεγονόσ ότι οι καταπιεςμζνεσ εχκρικζσ 

τάςεισ διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν εμφάνιςθ των ςυγκεκριμζνων αςκενειϊν, ζνα 

γεγονόσ που είναι ςε ςυμφωνία με τθν παρατιρθςθ του Cannon ότι ο φόβοσ και θ οργι 

προκαλοφν μία αφξθςθ ςτθν πίεςθ του αίματοσ. Τποςτθρίηεται ότι με το φόβο ι τθν οργι 

υπάρχει μία δραςτθριοποίθςθ του ςυμπακθτικοφ νευρικοφ ςυςτιματοσ και μία ζκκριςθ 

επινεφρίνθσ από τον μυελό των επινεφριδίων, που με τθ ςειρά του διαδραματίηει 

ςθμαντικό ρόλο ςτθν παραγωγι τζτοιων φυςιολογικϊν αλλαγϊν ςτο καρδιοαγγειακό και 

άλλα ςυςτιματα, κακϊσ επιτρζπουν ςτον οργανιςμό να αντιμετωπίηει ζναν ειςβολζα ι να 

ξεφεφγει από τον κίνδυνο. Αναφζρεται, ακόμθ, πωσ θ χρόνια καταπίεςθ των επικετικϊν 

παρορμιςεων, που ςχετίηονται αι πάντα με τθν ανθςυχία, επθρεάηουν ςθμαντικά το 

επίπεδο τθσ πίεςθσ του αίματοσ. Αξίηει να ςθμειωκεί, πωσ παρά το γεγονόσ ότι θ ομάδα των 

αςκενϊν που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα, αποτελοφνταν, όπωσ είναι φυςικό, από άτομα με 

πολλά διαφορετικά είδθ προςωπικότθτασ, ζνα κοινό χαρακτθριςτικό ιταν θ ανικανότθτα 

τουσ να εκφράςουν τισ επικετικζσ παρορμιςεισ τουσ ελεφκερα. Τποςτθρίηεται ότι 

περιςταςιακά τζτοιοι αςκενείσ κα παρουςίαηαν εκριξεισ κυμοφ, αλλά ωσ επί τω πλείςτον 

διατιρθςαν ζναν αξιοςθμείωτο βακμό ελζγχου, με ςυνζπεια ςτθν επιφανειακι αξιολόγθςθ 

να δϊςουν τθν εντφπωςθ ιςορροπθμζνων και ϊριμων προςωπικοτιτων. Ακόμθ, αρκετά 

ςυχνά αυτοί οι αςκενείσ ιταν εξαιρετικά ςυγκαταβατικοί και καταδεκτικοί και φαινόταν 

διατεκειμζνοι να παρεκκλίνουν τθσ πορείασ τουσ προκειμζνου να ευχαριςτιςουν τουσ 

άλλουσ.  

 Ο Alexander αναφζρει ακόμθ πωσ οι αςκενείσ με υπζρταςθ είναι ςυχνά 

ανεςταλμζνοι ςεξουαλικά, ενϊ θ επίδοςθ τουσ ςε κάποια παράνομθ ςχζςθ ςυνδζεται με 

ζνα μεγάλο ποςοςτό άγχουσ και ενοχισ, διότι γι’ αυτοφσ μία αςφμβατθ ςεξουαλικι 

δραςτθριότθτα ςθμαίνει διαμαρτυρία και επανάςταςθ. Μία ςαφισ διαμάχθ ανάμεςα ςτθν 

πακθτικι εξάρτθςθ ι τισ κθλυκζσ τάςεισ και τισ αντιςτακμιςτικζσ επικετικζσ, εχκρικζσ 

παρορμιςεισ, αποκαλφπτεται ςτθν ανάλυςθ αυτϊν των ατόμων. φμφωνα με τθ 

βιβλιογραφία, όςο περιςςότερο υποκφπτουν ςτισ εξαρτθμζνεσ ςυμβατικζσ τάςεισ, τόςο 

μεγαλφτερθ γίνεται θ αντιδραςτικι τουσ εχκρικότθτα ςε εκείνουσ ςτουσ οποίουσ 

υποτάςςονται. υνεχίηοντασ, ο Alexander ιςχυρίηεται πωσ θ εχκρότθτα δθμιουργεί φόβο 

και τουσ κάνει να υποχωροφν από τον ανταγωνιςμό προσ μία πακθτικι εξαρτθμζνθ ςτάςθ. 

Σο γεγονόσ αυτό, με τθ ςειρά του, προκαλεί περιςςότερα αιςκιματα κατωτερότθτασ και 
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εχκρότθτασ με επακόλουκο ζναν επίμονο φαφλο κφκλο. Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ, 

πωσ ο αςκενισ με υπζρταςθ δεν δφναται να επιδίδεται ελεφκερα ςε πακθτικζσ 

εξαρτθμζνεσ επικυμίεσ εξαιτίασ τθσ διαμάχθσ που διεγείρουν αυτζσ. Οι αντικρουόμενεσ 

τάςεισ επικετικότθτασ και υποταγισ διεγείρουν και παράλλθλα εμποδίηουν θ μία τθν άλλθ, 

ζχοντασ ωσ αποτζλεςμα ζνα είδοσ παράλυςθσ. φμφωνα με τουσ Νικολαΐδθ και Benedetti 

(1981), θ πακθτικότθτα των ανκρϊπων αυτϊν είναι αποτζλεςμα ενόσ ιδιαίτερα ιςχυροφ 

δεςμοφ με τθ μθτζρα. Σζλοσ, ςφμφωνα με τθν ψυχοδυναμικι οπτικι, ο φόβοσ και θ οργι 

ςχετίηονται με παραδοςιακζσ αλλαγζσ ςτο ςϊμα, όπου αυτό προετοιμάηεται για 

ςυγκεκριμζνθ προςπάκεια μάχθσ ι φυγισ. Ζτςι, υποςτθρίηεται πωσ μία αφξθςθ τθσ 

αρτθριακισ τάςθσ είναι ζνα από τα ςυςτατικά αυτισ τθσ ψυχολογικισ προετοιμαςίασ. τθ 

ςφγχρονθ κοινωνία, θ ελεφκερθ ζκφραςθ τθσ επικετικότθτασ είναι απαγορευτικι. Οι 

άνκρωποι είναι ςυχνά ανταγωνιςτικοί αλλά δεν ζχουν τθν ευκαιρία να εκφράςουν τισ 

επικετικζσ τουσ τάςεισ ελεφκερα ςε φυςικι μάχθ. Η κοινωνία απαιτεί από τον άνκρωπο να 

ζχει τον πλιρθ ζλεγχο του εαυτοφ του. Τποςτθρίηεται, ωςτόςο, ότι θ χρόνια ανεςταλμζνθ 

οργι, προκαλοφμενθ από τζτοιου είδουσ περιοριςμοφσ, ενδζχεται να οδθγιςει ςε μία 

χρόνια αφξθςθ τθσ πίεςθσ του αίματοσ, εξαιτίασ του γεγονότοσ ότι θ οργι δεν ιταν δυνατόν 

να αποβλθκεί από τον οργανιςμό είτε μζςω τθσ φυςικισ επίκεςθσ, είτε μζςω κάποιασ 

εξαγνιςτικισ μορφισ αυταρχικι ςυμπεριφορά (Alexander, 1987). Ωσ εκ τοφτου, τα εχκρικά 

ςυναιςκιματα που δεν εκφράηονται ενδζχεται να γίνουν πθγι μίασ μόνιμθσ διζγερςθσ του 

αγγειακοφ ςυςτιματοσ, ςαν ο ανεςταλμζνοσ οργανιςμόσ να βρίςκεται ςυνεχϊσ ςε μία 

προετοιμαςία για μάχθ, θ οποία δεν ςυμβαίνει ποτζ.  

 τθ ςυνζχεια, αξίηει να ςθμειωκεί πωσ, ςφμφωνα με ζρευνεσ, το άγχοσ αποτελεί 

ζνα ςθμαντικό παράγοντα κινδφνου για τθν εμφάνιςθ καρδιολογικϊν αςκενειϊν (Batelaan, 

Have, van Balkom, Tuithof & Graaf, 2014). Τποςτθρίηεται πωσ θ παρουςία του άγχουσ 

ςχετίςτθκε με μία πικανότθτα τθσ τάξθσ του 26% για κίνδυνο εμφάνιςθσ ςτεφανιαίασ 

νόςου και μία αφξθςθ τθσ τάξθσ του 48% για κίνδυνο καρδιακοφ κανάτου. Η ςυγκεκριμζνθ 

ζρευνα υποςτθρίηει, ακόμθ, πωσ θ μειωμζνθ ζκκεςθ ςτο άγχοσ από αυξανόμενθ κεραπεία 

μπορεί να ςυνειςφζρει ςτθν πρόλθψθ τθσ καρδιολογικισ αςκζνειασ.  

 Καταλιγοντασ, θ κατάκλιψθ ζχει παρουςιαςτεί ωσ ζνασ ςθμαντικόσ ψυχολογικόσ 

προγνωςτικόσ κίνδυνοσ καρδιολογικισ αςκζνειασ (Salomon, Bylsma, White, Penaite & 

Rottenberg, 2013; Tully, Newland & Baker, 2014), ενϊ υποςτθρίηεται ότι θ μείηονα 

κατάκλιψθ είναι παροφςα ςε ςχεδόν ζναν ςτουσ πζντε αςκενείσ με καρδιολογικζσ 

αςκζνειεσ (Elderon & Whooley, 2013). Ακόμθ, αναφζρεται πωσ θ παρουςία κατακλιπτικϊν 

ςυμπτωμάτων πζρα από τθν εμφάνιςθ τθσ ςτεφανιαίασ νόςου ςε υγιι άτομα, προβλζπει, 

ακόμθ, δευτερεφοντα γεγονότα ςε αςκενείσ με διαγνωςμζνθ ςτεφανιαία νόςο (Elderon & 

Whooley, 2013) και δυςμενι αποτελζςματα ςε άτομα που ζχουν υποβλθκεί ςε χειρουργικι 

επζμβαςθ ανοιχτισ καρδιάσ (Elderon & Whooleey, 2013; Tully, Newland & Baker, 2014). 

φμφωνα με τθ βιβλιογραφία, οι φποπτοι μθχανιςμοί μζςω των οποίων θ κατάκλιψθ 

οδθγεί ςε καρδιοπακογζνεςθ ζχουν επανεξεταςτεί και περιλαμβάνουν τθν απορρφκμιςθ 

των υποκαλαμικϊν βλεννογόνων επινεφριδίων, μειωμζνθ μεταβλθτότθτα του καρδιακοφ 

ρυκμοφ, μεταβαλλόμενοι ςεροτονινεργικοί δίοδοι, φλεγμονϊδθ απόκριςθ, μεταβαλλόμενθ 

απόκριςθ αιμοπεταλίων και δυςρυκμία (Tully, Newland & Baker, 2014).  
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4.2 Αςθζνειεσ του αναπνευςτικοφ ςυςτήματοσ - Άςθμα 

Είναι πραγματικότθτα πωσ το άςκμα αποτελεί εδϊ και χρόνια ζνα μείηον ηιτθμα ιατρικισ 

διαμάχθσ,  παρά το γεγονόσ ότι ζχει αναγνωριςτεί από αρχαιοτάτων χρόνων. φμφωνα, 

λοιπόν, με τον Rees (1956), θ αναγνϊριςθ των ςυναιςκθματικϊν παραγόντων ςτθν 

επιδείνωςθ του άςκματοσ καταγράφεται από τθν αρχαία εποχι. τθν ζρευνα του 

αναφζρεται πωσ ο Ιπποκράτθσ ςυμβοφλευε τουσ αςκενείσ με άςκμα να προςτατεφουν τουσ 

εαυτοφσ τουσ από το κυμό, ενϊ ο Van Helmont το 1650 ιταν αυτόσ που ειςιγαγε τθν 

ζννοια του νευρικοφ ι ςπαςμωδικοφ άςκματοσ. Ακόμθ, ο Thomas Willis το 1672 ανζφερε 

ότι τα ςυναιςκιματα κα μποροφςαν να επιφζρουν κρίςεισ. Ωςτόςο, παρόλο που φαίνεται 

να υπιρχαν αξιόλογα ςτοιχεία ότι οι ςυναιςκθματικοί παράγοντεσ ζπαιηαν ρόλο ςτθν 

αιτιολογία του  άςκματοσ, υπιρχε ελάχιςτθ ςυμφωνία όςον αφορά ςτο βακμό ςτον οποίο 

τζτοιοι παράγοντεσ ζπαιηαν ρόλο αλλά και ςτον ακριβι ρόλο που διαδραμάτιηαν. 

Κακίςταται φανερό ότι ςτο παρελκόν οι ψυχίατροι δεν ζδιναν επαρκι προςοχι ςτουσ 

πικανοφσ φυςικοφσ παράγοντεσ, και ότι οι αλλεργιογόνοι αναγνϊριηαν επαρκϊσ τθ 

ςθμαςία των ςυναιςκθματικϊν παραγόντων ςτο άςκμα. 

Παρά τθ ςθμαντικι πρόοδο που ζχει ςθμειωκεί τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ όςον 

αφορά τθ κεραπεία του άςκματοσ, θ ςυγκεκριμζνθ αςκζνεια ςυνεχίηει να κεωρείται ωσ 

περίπλοκθ, ςφνκετθ, ακόμθ και παράδοξθ. Η αιτία των χαρακτθριςμϊν αυτϊν ενδεχομζνωσ 

να απεικονίηεται καλφτερα μζςω  τθσ περιγραφισ των οριςμϊν του άςκματοσ, των 

χαρακτθριςτικϊν τθσ διαταραχισ, κακϊσ και τθσ πακοφυςιολογίασ του άςκματοσ. 

Σισ τελευταίεσ δεκαετίεσ ζχει γίνει μία ςειρά προςπακειϊν προςδιοριςμοφ του 

άςκματοσ, χωρίσ, ωςτόςο, μεγάλθ επιτυχία. Σο άςκμα περιγράφεται ωσ μία αςκζνεια των 

πνευμόνων, ωσ μία χρόνια φλεγμονϊδθσ διαταραχι των αεραγωγϊν, ςτθν οποία παίηουν 

ρόλο τα κφτταρα, ςυμπεριλαμβανομζνων των μαςτοκυττάρων και των θωςινόφιλων 

(Gatchel & Blanchard, 1993). Γίνεται, ωςτόςο, αντιλθπτό ότι με τισ προαναφερκείςεσ 

περιγραφζσ αντανακλϊνται μόνο λειτουργικοί οριςμοί του άςκματοσ αγνοϊντασ παντελϊσ 

το ςυναιςκθματικό παράγοντα. 

Η επιρροι του ςυναιςκιματοσ ςτθν αναπνευςτικι λειτουργία γίνεται φανερι μζςα 

από τθν κακθμερινι ηωι. Ωσ εκ τοφτου προκφπτουν και οι λαϊκζσ φράςεισ, όπωσ «ςου κόβει 

τθν ανάςα», για τθν περιγραφι ενόσ γεγονότοσ που προκαλεί εξαιρετικά δυνατά 

ςυναιςκιματα. Η εμπλοκι του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ ςτθν ζκφραςθ ςυναιςκθμάτων 

λαμβάνει χϊρα πρωτίςτωσ μζςω τθσ ομιλίασ, κακϊσ επίςθσ μζςω του κλάματοσ, το οποίο 

κεωρείται ζνα ακόμθ περίπλοκο φαινόμενο ζκφραςθσ, ςτο οποίο εμπλζκεται θ φάςθ 

εκπνοισ (Alexander, 1987). Ο αναςτεναγμόσ είναι ακόμθ μία οπτικι τθσ αναπνοισ που ζχει 

ςυνδεκεί εδϊ και καιρό με τα ςυναιςκιματα. Οι εκφράςεισ ςε διάφορεσ γλϊςςεσ ςυνδζουν 

τουσ αναςτεναγμοφσ με τθν ευτυχία, τθν ανακοφφιςθ, τθν επικυμία, τθν περιπζτεια και τθ 

βαρεμάρα. Παρά τθν εξοικείωςθ με τθν ψυχοφυςιολογικι ςφνδεςθ, περιοριςμζνθ 

ψυχοφυςιολογικι ζρευνα ζχει ςτθν πραγματικότθτα μελετιςει τισ αιτίεσ και ςυνζπειεσ των 

αναςτεναγμϊν. τθν ζρευνα του Vlemincx και των ςυνεργατϊν του (2013), οι αναςτεναγμοί 

ερμθνεφονται ωσ φυςιολογικοί και ψυχολογικοί επαναφορείσ. φμφωνα με τθ 

βιβλιογραφία, φυςιολογικά, οι αναςτεναγμοί προβλζπεται ότι αποκακιςτοφν τον 

αναπνευςτικό ζλεγχο, υποςτθρίηοντασ ζνα ομοιοςτατικό αναπνευςτικό ςφςτθμα που 
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προαςπίηεται τθ ςτακερι του κατάςταςθ αλλά επιτρζπει τθν μία ευζλικτθ ανταπόκριςθ ςτισ 

περιβαλλοντικζσ απαιτιςεισ. Από ψυχολογικισ άποψθσ, οι αναςτεναγμοί ενδζχεται να 

διαδραματίηουν ζναν παράλλθλο ομοιοςτατικό ρόλο, βοθκϊντασ ςτθν αποκατάςταςθ τθσ 

θρεμίασ ςε ζνα πλαίςιο άγχουσ ι ςυναιςκθματικισ διζγερςθσ, προκαλϊντασ μία 

υποκειμενικι αίςκθςθ ανακοφφιςθσ, και ωσ εκ τοφτου μπορεί να αποβεί λειτουργικόσ ωσ 

μθχανιςμόσ αντιμετϊπιςθσ του άγχουσ και των ςυναιςκθμάτων. 

Όςον αφορά το άςκμα, υποςτθρίηεται πωσ θ αςκματικι ςτζνωςθ του  αεραγωγοφ 

ωσ απόκριςθ ςε ςυναιςκθματικά ερεκίςματα, ζχει τεκμθριωκεί επαρκϊσ. Τποδεικνφεται 

ςθμαντικι απόκριςθ τόςο ςε δυςάρεςτα ερεκίςματα όςο και ςε ςυναρπαςτικά (Ritz, 

Kullowatz, Goldman, Kanniess, Magnussen, & Dahme, 2010; Ritz, Rosenfield, Wilhelm, & 

Roth, 2012). φμφωνα με τον Alexander (1987) ο ςυναιςκθματικόσ παράγοντασ βαςίηεται 

ςε ομαλζσ φυςιολογικζσ αποκρίςεισ ςε ςυναιςκθματικά ερεκίςματα. Τποςτθρίηεται πωσ θ 

επιδεινωμζνθ και χρόνια φφςθ τθσ απόκριςθσ ςυμβαίνει κυρίωσ εξαιτίασ του γεγονότοσ ότι 

το ςυναιςκθματικό ερζκιςμα είναι αςυνείδθτο, διότι είναι μθ αποδεκτό από τθ ςυνειδθτι 

προςωπικότθτα. Σο άςκμα κεωρικθκε κυρίωσ μία νευρικι διαταραχι, μζχρι τθ ςτιγμι που 

ανακαλφφκθκαν τα αλλεργικά φαινόμενα. Τποςτθρίηεται πωσ για ζνα μεγάλο διάςτθμα 

επικράτθςε θ άποψθ πωσ θ βαςικότερθ διαταραχι του άςκματοσ οφείλεται ςε αλλεργία 

(Νικολαΐδθσ & Benedetti, 1981). Ωςτόςο, πιο πρόςφατα, κατά τθν εποχι του 

ψυχοςωματικοφ προςανατολιςμοφ, θ ςυναιςκθματικι αιτιολογία του άςκματοσ 

αναηωπυρϊκθκε. φμφωνα με τθ βιβλιογραφία, μία μεγάλθ ποικιλία ςυναιςκθματικϊν 

παραγόντων ζχει αναφερκεί από διαφορετικοφσ παρατθρθτζσ. Περιλαμβάνουν ςχεδόν 

κάκε ξαφνικό ζντονο ςυναιςκθματικό ερζκιςμα –ςεξουαλικι διζγερςθ, άγχοσ, ηιλεια και 

οργι (Alexander, 1987). υνεχίηοντασ, ο ίδιοσ αναφζρει πωσ οτιδιποτε απειλεί να χωρίςει 

τον αςκενι από τθν προςτατευτικι μθτζρα ι το υποκατάςτατό τθσ πρόκειται να 

προκαλζςει μία αςκματικι κρίςθ. Ακόμθ, όςον αφορά ςτα παιδιά, καταγράφεται πωσ ο θ 

γζννθςθ ενόσ αδερφοφ που απειλεί να απορροφιςει τθν προςοχι τθσ μθτζρασ εντοπίςτθκε 

με φποπτθ ςυχνότθτα ςτθν ζναρξθ μίασ αςκματικισ κατάςταςθσ. τουσ ενιλικεσ, δε, ο 

ςεξουαλικόσ πειραςμόσ ι ζνασ επικείμενοσ γάμοσ ζχουν κεωρθκεί παράγοντεσ 

επιδείνωςθσ. Αξίηει να ςθμειωκεί ακόμθ πωσ, ςφμφωνα με τον Alexander, ο ςυνδυαςμόσ 

τθσ αςυνείδθτθσ μθτρικισ αποπλάνθςθσ και μία φανερισ απόρριψθσ είναι από τα πιο 

ςυχνά ευριματα ςτθν ιςτορία των αςκματικϊν περιπτϊςεων. Ακόμθ, εχκρικζσ 

παρορμιςεισ κατευκυνόμενεσ ενάντια ςτο υποκείμενο αγάπθσ ενδζχεται επίςθσ να 

απειλιςει τθν εξαρτθμζνθ ςχζςθ και να προκαλζςει κρίςθ. 

Επιπρόςκετα, ο Alexander ςε μία προςπάκεια να απαντιςει ερωτιςεισ όπωσ γιατί 

και με ποιόν τρόπο μία τζτοια καταπιεςμζνθ επικυμία για τθ μθτζρα κα μποροφςε να 

παράγει ζνα ςπαςμό ςτα βρoγχιόλια, που είναι θ φυςιολογικι βάςθ των κρίςεων 

άςκματοσ. Τποςτθρίχκθκε, λοιπόν, πωσ θ κρίςθ άςκματοσ αναπαριςτά ζνα καταπιεςμζνο 

κλάμα για τθ μθτζρα. Αυτι θ άποψθ τεκμθριϊνεται περιςςότερο από το γεγονόσ ότι οι 

περιςςότεροι αςκματικοί αςκενείσ αναφζρουν αυκόρμθτα ότι είναι δφςκολο γι’ αυτοφσ να 

κλάψουν. Επιπλζον, ζχει παρατθρθκεί επανειλθμμζνα ότι οι κρίςεισ άςκματοσ 

τερματίηονταν όταν ο αςκενισ μποροφςε να δϊςει διζξοδο ςτο ςυναίςκθμα μζςω του 

κλάματοσ (Alexander, 1987). 
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Οι Νικολαΐδθσ και Benedetti (1981) υποςτθρίηουν πωσ οι αςκματικοί ςαν ομάδα 

παρουςιάηουν μία αςυνικιςτθ ςκιαγράφθςθ προςωπικότθτασ, με ζντονθ πακθτικότθτα και 

εξάρτθςθ. Αναφζρουν πωσ οι αςκενείσ ζχουν ανάγκθ επαίνου και υποςτιριξθσ από άτομα 

του ςτενοφ περιβάλλοντοσ. Επίςθσ, όπωσ αναφζρκθκε και προθγουμζνωσ, ςυχνά 

παρατθροφνται ςυγκαλυμμζνεσ επικετικζσ παρορμιςεισ, που δεν αποκαλφπτονται τελείωσ 

και ακολουκεί μία ζντονθ δραςτθριοποίθςθ των αςκματικϊν ενοχλθμάτων, που 

ςυνοδεφονται από κατακλιπτικά ςυναιςκιματα ενοχισ. Σζλοσ, ςθμειϊνεται πωσ οι 

αςκματικοί ζχουν μία βακιά αναπτυγμζνθ διαταραχι τθσ προςωπικότθτασ, που τουσ 

επιτρζπει να ςυνδζονται με τθ γονεϊκι τουσ μορφι και να υποτάςςονται ςε ζντονα 

επικετικά ζνςτικτα τθσ ανϊριμθσ παιδικισ θλικίασ, ενϊ υποςτθρίηεται ότι οριςμζνοι από 

αυτοφσ μποροφν να παρουςιάςουν μία ιδιαίτερα ςαδιςτικι ςτάςθ. Από τθ άλλθ, ωςτόςο, ο  

Alexander ιςχυρίηεται πωσ υπάρχουν πολλά είδθ προςωπικότθτασ που υποφζρουν από 

άςκμα: επικετικοί, παράτολμοι, κακϊσ και υπερευαίςκθτοι, και καλαίςκθτοι τφποι. 

Αναφζρει ακόμθ πωσ κάποιοι αςκματικοί είναι καταναγκαςτικοί χαρακτιρεσ, ενϊ άλλοι 

είναι περιςςότερο υςτερικισ φφςθσ. Σζλοσ, ςυμπεραίνει πωσ κα ιταν μάταιθ οποιαδιποτε 

προςπάκεια κακοριςμοφ ενόσ χαρακτθριςτικοφ προφίλ για τουσ αςκενείσ με άςκμα, κακϊσ 

κάτι τζτοιο πολφ απλά δεν υφίςταται.  

 

4.3 Αςθζνειεσ του γαςτρεντερικοφ ςυςτήματοσ 

Κακϊσ οι γιατροί είναι παραδοςιακά εκπαιδευμζνοι να αναηθτοφν πακοφυςιολογικζσ 

εξθγιςεισ των παρατθροφμενων φαινομζνων, ενδζχεται να νιϊκουν αβζβαιοι όταν 

ζρχονται αντιμζτωποι με ςφνδρομα όπωσ οι λειτουργικζσ γαςτρεντερικζσ διαταραχζσ, το 

ςφνδρομο χρόνιασ κοφραςθσ, θ ινομυαλγία, τα οποία δεν μποροφν να ερμθνευτοφν με 

αυτόν τον τρόπο. Τποςτθρίηεται πωσ οι λειτουργικζσ γαςτρεντερικζσ διαταραχζσ δεν 

ταιριάηουν ςε ζνα απλό πακοφυςιολογικό μοντζλο, αντ’ αυτοφ προζρχονται από 

περίπλοκεσ αλλθλεπιδράςεισ βιολογικϊν, ψυχολογικϊν και κοινωνικϊν παραγόντων (Levy 

et al., 2006). Αρχικά, υποςτθρίηεται ότι πολλοί άνκρωποι ζχουν βιϊςει αλλαγζσ ςτθ 

γαςτρεντερικι λειτουργία κατά τθ διάρκεια άγχουσ ι ςυναιςκθματικισ διζγερςθσ, το οποίο 

μπορεί να οδθγιςει ςε ςυμπτϊματα και ιατρικι ςυμβουλευτικι (Van Oudenhove & Aziz, 

2009). Αυτι θ γνϊςθ ‘λαϊκισ ψυχολογίασ’ αντανακλάται τόςο ςτθν ιατρικι λογοτεχνία όςο 

και ςτθν κακομιλουμζνθ (‘ζχω πεταλοφδεσ/κόμπο ςτο ςτομάχι μου’, ‘μου γφριςαν τα 

ζντερα’, κλπ). Αναφζρεται, ακόμθ, πωσ ζνα ευρφ ιςτορικό φάςμα βιοϊατρικισ και 

ψυχολογικισ ζρευνασ υποδεικνφουν μία ςτενι αλλθλεπίδραςθ ανάμεςα ςτισ ψυχολογικζσ 

διεργαςίεσ και τισ γαςτρεντερικζσ λειτουργίεσ, ενϊ υποςτθρίηεται πωσ επιδθμιολογικζσ 

μελζτεσ υποδεικνφουν ότι θ ςυννοςθρότθτα με τισ ψυχιατρικζσ διαταραχζσ (κυρίωσ τισ 

διαταραχζσ διάκεςθσ και τισ αγχϊδεισ διαταραχζσ) κακϊσ και θ επικράτθςθ των ςοβαρϊν 

ψυχοκοινωνικϊν ςτρεςογόνων (ςυμπεριλαμβανομζνου ιςτορικοφ (παιδικισ) κακοποίθςθσ) 

είναι υψθλι ςτισ γαςτρεντερικζσ λειτουργικζσ διαταραχζσ (Van Oudenhove & Aziz, 2009). 

Ακόμθ, ςφμφωνα με τον Norton και τουσ ςυνεργάτεσ του (1999) οι άνκρωποι με ιςτορικό 

διαταραχισ πανικοφ και κρίςεισ πανικοφ είναι πιο πικανό να εκδθλϊςουν ςυμτπϊματα 

γαςτρεντερικϊν διαταραχϊν, ειδικά εκείνοι που ςχετίηονται με το ςφνδρομο ευερζκιςτου 

εντζρου, από τουσ ανκρϊπουσ με ψυχιατρικζσ διαταραχζσ. 
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 Ο Levy και οι ςυνεργάτεσ του (2006) υποςτθρίηουν πωσ οι πρϊιμεσ εμπειρίεσ τθσ 

ηωισ, οι παράγοντεσ που προκαλοφν ςτρεσ ςτουσ ενθλίκουσ, θ κοινωνικι υποςτιριξθ και 

άλλεσ κοινωνικά μακθμζνεσ εμπειρίεσ επθρεάηουν τόςο τισ φυςιολογικζσ όςο και τισ 

ψυχολογικζσ αποκρίςεισ του ατόμου, ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ ανθςυχίασ, των 

ψυχιατρικϊν διαταραχϊν κακϊσ και πεποικιςεισ και ςτρατθγικζσ αντιμετϊπιςθσ. 

Αναφζρεται πωσ το ζντερο αποκρίνεται ςε περιβαλλοντικοφσ και φυςιολογικοφσ 

παράγοντεσ, αλλθλεπιδρά, όμωσ, απευκείασ με τον εγκζφαλο, παρζχοντασ, ωσ εκ τοφτου, 

αμφίδρομεσ αλλθλεπιδράςεισ μαηί με τον ‘ζντερο – εγκζφαλο’ άξονα (ςυνδζςεισ κεντρικοφ 

νευρικοφ ςυςτιματοσ/ εντερικοφ νευρικοφ ςυςτιματοσ). Διατυπϊνεται, ακόμθ, θ 

πεποίκθςθ πωσ οι ψυχολογικζσ και κοινωνικζσ επιρροζσ μποροφν να επθρεάςουν τθν 

αντίλθψθ των ςυμπτωμάτων, τισ ςυμπεριφορζσ αναηιτθςθσ ιατρικισ φροντίδασ και τα 

αποτελζςματα ςε αςκενείσ γαςτρεντερικζσ διαταραχζσ. φμφωνα με το ςυγκεκριμζνο 

ιςχυριςμό αυτζσ οι ψυχοκοινωνικζσ επιρροζσ επθρεάηουν τθ λειτουργία του εντζρου, τθν 

εμπειρία του πόνου, τθν ποιότθτα ηωισ που ςχετίηεται με τθν υγεία, τθν απουςία ςτθν 

δουλειά, τθν αναηιτθςθ ιατρικισ φροντίδασ και τα ιατρικά και κοινωνικά κόςτθ.  

 Ο Alexander (1987) υποςτιριξε πωσ θ πεπτικι διαδικαςία είναι ο άξονασ τθσ 

ςυναιςκθματικισ ηωισ ςτθν πρϊιμθ θλικία, κακϊσ όλο το ςφμπαν των βρεφϊν και τα πιο 

δυνατά ςυναιςκιματα (ευχαρίςτθςθ – δυςαρζςκεια) ςχετίηονται με ποικίλεσ οπτικζσ των 

λειτουργιϊν αυτϊν, γεγονόσ που ςυνεχίηει να ιςχφει και ςτθ μετζπειτα ηωι. φμφωνα με 

τουσ ιςχυριςμοφσ του ςτισ γαςτρεντερικζσ διαταραχζσ διαταράςςεται θ αρμονικι 

προςαρμογι τθσ γαςτρεντερικισ δραςτθριότθτασ ςτθν γενικι κατάςταςθ του οργανιςμοφ. 

Τποςτθρίηει πωσ θ ςίτιςθ είναι θ ηωτικι λειτουργία που παίηει τον πιο κεντρικό ρόλο από 

τισ πρϊτεσ ϊρεσ ηωισ ενόσ βρζφουσ. Σο γεγονόσ ότι θ πρϊτθ ανακοφφιςθ του βιϊνει το 

βρζφοσ προζρχεται από τθν ικανοποίθςθ τθσ πείνασ οδθγεί αναπόφευκτα ςτθ ςφνδεςθ τθσ 

ικανοποίθςθσ αυτισ με τθν ευεξία και τθν αςφάλεια. Για ζνα παιδί, δθλαδι, θ ςίτιςθ 

ςυνεπάγεται αγάπθ. φμφωνα με τθ λογικι του Alexander οι ευχάριςτεσ φυςικζσ αιςκιςεισ 

που ςχετίηονται με τισ πρϊτεσ μορφζσ κρζψθσ (κθλαςμόσ – πιπίλιςμα) εξθγοφν τθ 

ςυχνότθτα των ςυναιςκθματικϊν διαταραχϊν των λειτουργιϊν όταν οι ϊριμεσ γεννθτικζσ 

λειτουργίεσ αναςτζλλονται από διαμάχεσ. Τποςτθρίηεται ότι αυτοί οι καταπιεςμζνοι πόκοι 

εκφράηονται επικετικά ςτθ διαδικαςία τθσ κρζψθσ, και θ απάρνθςθ τουσ εκδθλϊνεται ςτισ 

διατροφικζσ διαταραχζσ. Αρχικά, αναφζρεται πωσ ςτθν νευρικι ανορεξία, θ οποία είναι ωσ 

γνωςτόν θ περιοδικι ι χρόνια απϊλεια τθσ όρεξθσ, οι αςυνείδθτεσ επικετικζσ κτθτικζσ 

παρορμιςεισ (ηιλεια – φκόνοσ) είναι οι κυρίαρχοι παράγοντεσ τθσ ανορεξίασ. 

Τποςτθρίηεται πωσ εάν αυτζσ οι παρορμιςεισ αναςταλκοφν από τθ ςυνείδθςθ μπορεί να 

οδθγιςουν ςε ςοβαρζσ αναςτολζσ τθσ ςίτιςθσ (αυτοτιμωρία). τθ βουλιμία, από τθν άλλθ, 

ςθμειϊνεται πωσ θ ςίτιςθ γίνεται το υποκατάςτατο ικανοποίθςθσ για μπερδεμζνεσ 

ςυναιςκθματικζσ τάςεισ. φμφωνα με τθ ςυγκεκριμζνθ πεποίκθςθ, θ ζντονθ λαχτάρα για 

αγάπθ και οι επικετικζσ τάςεισ για να καταβροχκίςουν ι να κατζχουν διαμορφϊνουν τθν 

αςυνείδθτθ βάςθ τθσ νοςθρά αυξθμζνθσ όρεξθσ. τθ ςυνζχεια, ο Alexander αναφζρει πωσ 

όςον αφορά ςτισ διαταραχζσ κατάποςθσ, και ςυγκεκριμζνα ςτθν οιςοφαγικι νεφρωςθ, ο 

αςκενισ πνίγεται με το φαγθτό και δεν μπορεί να καταπιεί, γεγονόσ που ερμθνεφεται ωσ 

αςυνείδθτθ απόρριψθ τθσ ενςωμάτωςθσ εξαιτίασ επικετικϊν παρορμιςεων ςυχνά 

ςεξουαλικισ φφςθσ. Ενϊ όςον αφορά ςτον καρδιοςπαςμό, που ςυνίςταται ςε ςυςτολι του 

κατϊτερου μζρουσ του οιςοφάγου και οδθγεί ςε διαςτολι του εγγφτερου τμιματοσ, 
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εκφράηει μία αςυνείδθτθ ςυμβολικι ερμθνεία, θ οποία μπορεί να δθλωκεί ωσ εξισ: «Αυτό 

δεν μπορϊ να το ‘καταπιϊ’», όταν, δθλαδι, κάποιοσ δεν μπορεί να αποδεχτεί και να 

ςυμβιβαςτεί ςε μία ςυγκεκριμζνθ κατάςταςθ που βιϊνει.  

 Ζπειτα, ο Alexander προχωρϊντασ ςτισ διαταραχζσ των πεπτικϊν λειτουργιϊν, 

υποςτθρίηει πωσ ςτθ γαςτρικι νεφρωςθ κυρίαρχο ρόλο διαδραματίηουν οι καταπιεςμζνεσ 

εξαρτθμζνεσ τάςεισ αναηιτθςθσ βοικειασ, κακϊσ θ πρϊιμθ εξαρτθμζνθ κατάςταςθ 

νθπιακισ θλικίασ ζρχεται ςε ςφγκρουςθ με το ενιλικο εγϊ, με αποτζλεςμα τθν πλθγωμζνθ 

περθφάνια. Τποςτθρίηεται πωσ όλα τα λειτουργικά γαςτρικά ςυμπτϊματα επθρεάηονται 

από ανθςυχίεσ, φόβουσ, οικογενειακοφσ καβγάδεσ κλπ. Ο κοινόσ παρονομαςτισ ςε αυτζσ 

τισ ςυναιςκθματικζσ τάςεισ είναι μία ζντονθ επικυμία για ξεκοφραςθ, αςφάλεια και 

βοικεια. Σο γεγονόσ ότι θ επικυμία παραμονισ ςτθν εξαρτθμζνθ βρεφικι κατάςταςθ –

όπου λαμβάνει κανείσ αγάπθ και φροντίδα- αντιτίκεται με τθν περθφάνια του ενιλικου εγϊ 

και τισ φιλοδοξίεσ του για ανεξαρτθςία, αυτό- επάρκεια και ολοκλιρωςθ φαίνεται να παίηει 

ρόλο και ςτθν εμφάνιςθ του πεπτικοφ ζλκουσ. Τποςτθρίηεται πωσ κατά βάκοσ ο αςκενισ με 

πεπτικό ζλκοσ ζχει μία αςυνείδθτθ λαχτάρα για τθν προςτατευμζνθ φπαρξθ του μικροφ 

παιδιοφ. Κρφβει, ωςτόςο, προςεκτικά αυτιν τθν εξαρτθμζνθ ςτάςθ από τον εαυτό του και 

τθν καταπιζηει ϊςτε να μθν μπορεί να εκφραςτεί φανερά, ςτισ προςωπικζσ του ςχζςεισ. 

φμφωνα με τον Alexander αυτι θ καταπιεςμζνθ λαχτάρα είναι το αςυνείδθτο ψυχολογικό 

ερζκιςμα που ςυνδζεται άμεςα με τισ ψυχολογικζσ διαδικαςίεσ οδθγϊντασ, εν τζλει, ςτο 

ζλκοσ. 

 Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ μαηί με τθν πρόςλθψθ φαγθτοφ, οι λειτουργίεσ αποβολισ 

παίηουν τον πιο ςθμαντικό ρόλο ςτθ ςυναιςκθματικι ηωι ενόσ βρζφουσ. Τποςτθρίηεται 

πωσ αυτζσ οι λειτουργίεσ ςτθν πρϊιμθ ηωι ςχετίηονται με αιςκιματα κατοχισ, 

υπερθφάνειασ για το κατόρκωμα, και τάςθσ για να δϊςει και να διατθριςει. Σα κόπρανα, 

ςφμφωνα με τθ βιβλιογραφία, είναι για τα παιδιά, μία πολφτιμθ κατοχι, μία πθγι 

ευχαρίςτθςθσ και κάτι που ανταλλάςςεται με κάποιο άλλο αγακό. τθ μετζπειτα ηωι όλεσ 

αυτζσ οι ςυναιςκθματικζσ ςυνδζςεισ, ςε ζνα μεγαλφτερο ι μικρότερο βακμό, 

εξαφανίηονται από τθ ςυνειδθτι προςωπικότθτα, αλλά παραμζνουν βακιά ριηωμζνεσ ςτθ 

ςυναιςκθματικι ηωι, κι ζτςι μπορεί να εμφανιςτοφν ωσ νευρωτικά ςυμπτϊματα ςτουσ 

πνευματικά διαταραγμζνουσ αςκενείσ, ακόμα μζςα από τα όνειρα ςτουσ φυςιολογικοφσ 

ενιλικζσ. Αρχικά, ο Alexander αναφζρει πωσ θ χρόνια διάρροια μπορεί να είναι ζνα 

ςφμπτωμα τόςο οργανικϊν όςο και νευρωτικϊν ενοχλιςεων. θμειϊνεται πωσ θ απλι 

χρόνια διάρροια είναι ςυχνά θ ςωματικι ζκφραςθ μια ψυχονευρωτικισ κατάςταςθσ, και 

είναι το κυρίαρχο ςφμπτωμα ςε ςυγκεκριμζνεσ υποκζςεισ. Αποκαλφπτεται μία τυπικι 

διαμάχθ που επικεντρϊνεται ςτισ ιςχυρζσ απαιτθτικζσ επικυμίεσ και επικυμίεσ αποδοχισ 

ςτουσ αςκενείσ που υποφζρουν από χρόνια διάρροια και ςπαςτικι κολίτιδα. Τποςτθρίηεται 

πωσ αυτοί οι αςκενείσ προςπακοφν να αντιςτακμίςουν αυτζσ τισ εξαρτθμζνεσ επικυμίεσ με 

δραςτθριότθτα και ανάγκθ να δϊςουν υποκακιςτϊντασ τεσ με κρίςεισ διάρροιασ για 

πραγματικι επίτευξθ και δόςιμο. τθ ςυνζχεια, θ ςθμαντικότθτα των ςυναιςκθματικϊν 

παραγόντων ςτθν ελκϊδθ κολίτιδα είναι ευρζωσ γνωςτι. Ωςτόςο, οι ακριβείσ φυςιολογικοί 

μθχανιςμοί που είναι υπεφκυνοι για πακολογικζσ διεργαςίεσ ςτθ βλεννϊδθ μεμβράνθ του 

παχφ εντζρου είναι αμφιλεγόμενοι. Κατά τον Alexander, ςε ζνα ευρφ αρικμό περιπτϊςεων 

με τθ ςυγκεκριμζνθ διαταραχι παρουςιάηονται αςκενείσ που βιϊνουν διαμάχεσ για 

ςεξουαλικζσ ςχζςεισ και πιο ςυγκεκριμζνα, για εγκυμοςφνθ και άμβλωςθ. Αξίηει, ακόμθ, να 
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ςθμειωκεί πωσ οι αςκενείσ με ελκϊδθ κολίτιδα διαφζρουν από τουσ αςκενείσ που 

υποφζρουν από άλλεσ μορφζσ κολίτιδασ, όςον αφορά ςτθ ναρκιςςιςτικι οργάνωςθ τθσ 

προςωπικότθτασ τουσ (Νικολαΐδθσ & Benedetti, 1981). Αναφζρεται, επίςθσ, πωσ οι 

αςκενείσ που υποφζρουν από διάρροια, ανεξάρτθτα από τθν αιτιολογία τθσ, ςυχνά 

εκμεταλλεφονται αυτό το ςφμπτωμα ςυναιςκθματικά για μία ςυμβολικι ζκφραςθ τθσ 

εξάντλθςθσ και τθσ κάκαρςθσ που βιϊνουν. Σζλοσ, όςον αφορά τθ χρόνια δυςκοιλιότθτα, 

τα ψυχογενι ευριματα ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ είναι τυπικά και ςυνεχι: μία απαιςιόδοξθ 

και θττοπακι ςτάςθ, μία δυςπιςτία ι ζλλειψθ εμπιςτοςφνθσ ςτουσ άλλουσ και ςυναίςκθμα 

τθσ απόρριψθσ και τθσ μθ λιψθσ αγάπθσ παρατθροφνται ςυχνά ςε τζτοιουσ αςκενείσ. 

φμφωνα με τον Alexander, ζνασ αςκενισ με δυςκοιλιότθτα «δεν ζχει τίποτα να περιμζνει 

από τουσ άλλουσ, και ωσ εκ τοφτου δεν χρειάηεται να δϊςει και τίποτα», Αυτι θ κτθτικι 

διάκεςθ, θ οποία είναι το αποτζλεςμα του ςυναιςκιματοσ απόρριψθσ και δυςπιςτίασ, 

εκδθλϊνεται οργανικά ωσ δυςκοιλιότθτα. Σα περιττϊματα κατακρατοφνται ςαν να είναι 

πολφτιμθ κατοχι, και αυτι θ ςτάςθ βρίςκεται ςε ςυμφωνία με το πρϊιμο κοπροφιλικό 

ςτάδιο τθσ παιδικισ θλικίασ.  

 

4.4 Ρευματοειδήσ αρθρίτιδα 

Η αυξανόμενθ κλινικι και ερευνθτικι ςυνεργαςία ανάμεςα ςε ψυχολόγουσ και ςε 

ρευματολόγουσ υποςτθρίηεται πωσ ζχει βελτιϊςει τθν κατανόθςθ των ψυχολογικϊν 

οπτικϊν τθσ ρευματοειδοφσ αρκρίτιδασ τα τελευταία δεκαπζντε χρόνια. Αναφορζσ που 

προτείνουν τθν ανάμειξθ των ψυχολογικϊν παραγόντων ςτθ ρευματοειδι αρκρίτιδα ζχουν 

εμφανιςτεί ςτθ βιβλιογραφία από τισ αρχζσ του 20ου αιϊνα (Young, 1993). Είναι κατανοθτό 

πωσ θ ρευματοειδισ αρκρίτιδα μπορεί να επθρεάςει όλεσ τισ οπτικζσ ηωισ κάποιου, όπωσ 

είναι οι κοινωνικζσ ςχζςεισ, θ οικογενειακι ηωι και θ ψυχολογικι ευεξία, μαηί με τα 

ςωματικά ςυμπτϊματα. Παρατθρείται πωσ οι άνκρωποι που υποφζρουν από τθ 

ςυγκεκριμζνθ αςκζνεια τείνουν είτε να παραιτοφνται είτε να αλλάηουν εργαςία μζςα ςε 

περίοδο δφο ετϊν, ενϊ αναφζρεται πωσ ςε ςυνδυαςμό με τουσ προαναφερκζντεσ 

ςτρεςογόνουσ παράγοντεσ, ο πόνοσ, ο περιοριςμόσ των δραςτθριοτιτων και τα ςωματικά 

μειονεκτιματα ςχετίηονται με αλλαγζσ ςτθν ψυχολογικι οπτικι (Rezaei, Doost, Molavi, 

Abedi & Karimifar, 2014).  

 Τποςτθρίηεται ότι θ ρευματοειδισ αρκρίτιδα είναι θ επικρατζςτερθ φλεγμονϊδθσ 

αρκρίτιδα, κακϊσ υπολογίηεται ότι επθρεάηει το 0.5 ζωσ το 1% του πλθκυςμοφ παγκοςμίωσ 

(Jeffery, 2014; Rezaei, Doost, Molavi, Abedi & Karimifar, 2014). Ακόμθ, αναφζρεται πωσ οι 

γυναίκεσ επθρεάηονται δφο φορζσ πιο ςυχνά από ότι οι άνδρεσ, ενϊ θ εμφάνιςθ τθσ 

αυξάνεται όςο αυξάνεται και το όριο τθσ θλικίασ, με κορφφωςθ ςτα 60 με 70 χρόνια, χωρίσ 

ωςτόςο αυτό να αναιρεί το γεγονόσ πωσ μπορεί να εμφανιςτεί ςε κάκε θλικία (Jeffery, 

2014).  

 φμφωνα με τθ βιβλιογραφία, θ ρευματοειδισ αρκρίτιδα είναι μία φλεγμονι του 

ςυνδετικοφ ιςτοφ, θ οποία χαρακτθρίηεται κυρίωσ από πόνο και βλάβθ των περιφερικϊν 

αρκρϊςεων (Adlan, Lip, Paton, Kitas & Fisher, 2014; Englbrecht, Araujo, Rech & Schett, 

2008; Νικολαΐδθσ & Benedetti, 1981; Young, 1993). Ο όροσ αρκρίτιδα αναφζρεται ςε 

αςκζνεια των αρκρϊςεων, ςτθν οποία υπάγεται μία ςειρά υποκατθγοριϊν. Ο Young (1993) 
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ιςχυρίηεται πωσ παρόλο που θ αιτιολογία τθσ ρευματοειδοφσ αρκρίτιδασ παραμζνει 

άγνωςτθ, τα περιςςότερα ςτοιχεία υποςτθρίηουν τον ιςχυριςμό ότι θ πακολογικι βάςθ τθσ 

είναι μία φλεγμονϊδθσ ανοςοποιθτικι απόκριςθ, με κάποια ςτοιχεία να ενοχοποιοφν τουσ 

αυτοάνοςουσ μθχανιςμοφσ. υνεχίηοντασ, υποςτθρίηει πωσ κλινικά, μία φλεγμονϊδθσ 

αρκρίτιδα με ςχετικι ανοςολογικι αντίδραςθ προκαλεί βλάβθ ςτον ιςτό που ςυνδζει τισ 

αρκρϊςεισ και τουσ χόνδρουσ. Αναφζρεται, ακόμθ, πωσ θ προοδευτικι φλεγμονι μπορεί 

να επιταχφνει τθν καταςτροφι του χόνδρου, των οςτϊν και του τζνοντα. Κατά ςυνζπεια, 

αυτζσ οι καταςτροφικζσ αλλαγζσ ςε ςυνδυαςμό με το πριξιμο και τθ φλεγμονι 

μεταβάλλουν τθ δομι τθσ άρκρωςθσ κακϊσ επίςθσ προκαλοφν πόνο. Αξίηει να ςθμειωκεί 

ακόμθ πωσ θ αλλαγι τθσ αρκρικισ δομισ, με τθ ςειρά τθσ ςυνειςφζρει ςε ποικίλεσ 

επιπρόςκετεσ μεταβολζσ. Αλλαγζσ ςτθ δομι τθσ άρκρωςθσ οδθγεί ςε μεταβαλλόμενθ 

λειτουργία τθσ άρκρωςθσ κακϊσ οι άνκρωποι καταφεφγουν ςε ςυμπεριφορικζσ 

προςαρμογζσ προκειμζνου να αντιςτακμίςουν τθ μειωμζνθ δφναμθ και ανοχι ι για να 

ελαττϊςουν τον πόνο. Ωςτόςο, ςθμειϊνεται πωσ τζτοιεσ προςαρμογζσ ενδζχεται να 

επιφζρουν περιςςότερο άγχοσ ςτισ μθ εμπλεκόμενεσ αρκρϊςεισ και να επιφζρει 

ςυμπτϊματα. Επιπρόςκετα, ςφμφωνα με τθ βιβλιογραφία, θ αςκζνεια τυπικά επθρεάηει τισ 

αρκρϊςεισ με ζνα διμερι και ςυμμετρικό τρόπο (Νικολαΐδθσ &  Benedetti, 1981; Young, 

1993), με τισ αρκρϊςεισ των ποδιϊν, των χεριϊν και του καρποφ να εμπλζκονται με 

μεγαλφτερθ ςυχνότθτα, ενϊ άλλεσ αρκρϊςεισ που εμπλζκονται ςε χαμθλότερθ ςυχνότθτα 

είναι τα γόνατα, οι αςτράγαλοι, οι ϊμοι και οι αγκϊνεσ (Adlan, Lip, Paton, Kitas & Fisher, 

2014). Κατά ςυνζπεια, είναι γεγονόσ πωσ εξαιτίασ των αρκρϊςεων που εμπλζκονται, οι 

αςκενείσ ςυχνά βιϊνουν δυςκολία ςτθ διεκπεραίωςθ πολλϊν κακθμερινϊν 

δραςτθριοτιτων.   

 Ο Alexander (1987) αναφζρει πωσ ο ρόλοσ των ςυναιςκθματικϊν παραγόντων ςτθν 

πακογζνεςθ τθσ ρευματοειδοφσ αρκρίτιδασ ζχει αναγνωριςτεί κατθγορθματικά από ζναν 

αρικμό κλινικϊν. Ο ίδιοσ υποςτθρίηει πωσ ζνα ςθμαντικό χαρακτθριςτικό αυτισ τθσ 

αςκζνειασ είναι θ άςτατθ πορεία τθσ, με τισ ανεξιγθτεσ υφζςεισ και υποτροπζσ, το οποίο 

χαρακτθριςτικό υποδεικνφει τισ ςυναιςκθματικζσ διαμάχεσ ωσ εν μζρει υπεφκυνεσ. 

φμφωνα με τον Young (1993), όςον αφορά ςτθν πορεία τθσ αςκζνειασ, ςχεδόν το 10 – 20% 

των αςκενϊν αναφζρουν ιπια ςυμπτϊματα που υποχωροφν μζςα ςε διάςτθμα δφο ετϊν 

και δεν επαναλαμβάνονται. Ακόμθ, ζνα ποςοςτό τθσ τάξθσ του 10 – 15% βιϊνουν μία 

ςτακερά προοδευτικι και υποτροπιάηουςα πορεία τθσ αςκζνειασ παρά τισ κατάλλθλεσ 

κεραπείεσ, ενϊ υποςτθρίηεται πωσ οι περιςςότεροι αςκενείσ (ςχεδόν το 70%) βιϊνουν 

απρόβλεπτεσ επιδεινϊςεισ και υφζςεισ τθσ δραςτθριότθτασ τθσ αςκζνειασ με προοδευτικι 

παραμόρφωςθ και ανικανότθτα. φμφωνα με τον Alexander (1987) θ ζναρξθ τθσ αςκζνειασ 

λαμβάνει χϊρα όταν θ αςυνείδθτθ επανάςταςθ και δυςαρζςκεια απζναντι ςτουσ άνδρεσ 

αυξάνεται μζςα από ςυγκεκριμζνεσ περιπζτειεσ τθσ ηωισ. Ακόμθ, ιςχυρίηεται πωσ θ 

αςκζνεια ενδζχεται να επιδεινωκεί από γεγονότα που αυξάνουν τθν επικετικότθτα και τα 

ενοχικά ςυναιςκιματα. Ενϊ, τζλοσ, δθλϊνει πωσ ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ θ αςκζνεια 

επιδεινϊνεται εξαιτίασ ςεξουαλικϊν εμπειριϊν τθ ςτιγμι που ο αςκενισ αναγκάηεται να 

αποδεχτεί το κθλυκό ρόλο. Ο Alexander αναφζρει ακόμθ πωσ οι αςκενείσ που πάςχουν από 

ρευματοειδι αρκρίτιδα παρουςιάηουν τάςθ για αυςτθρό ζλεγχο τόςο ςυναιςκθματικισ 

ζκφραςθσ τουσ όςο και του ανκρϊπινου περιβάλλοντοσ τουσ (ςφηυγο – παιδιά), ενϊ 

αναφζρεται πωσ είναι άνκρωποι απαιτθτικοί, «φιλικοί τφραννοι», με μία μεικτι τάςθ για 



69 
 

κυριαρχία και μαηοχιςτικι ανάγκθ να εξυπθρετοφν τουσ άλλουσ. Παρατθρείται ακόμθ μία 

καταφανισ απόρριψθ του κθλυκοφ ρόλου ςτισ γυναίκεσ και ζνασ ζντονοσ ανταγωνιςμόσ 

απζναντι ςτουσ άντρεσ, ενϊ δεν είναι λίγεσ οι περιπτϊςεισ όπου γυναίκεσ με τθ 

ςυγκεκριμζνθ αςκζνεια επιλζγουν ςυγκαταβατικοφσ και πακθτικοφσ άνδρεσ. Μία χρόνια 

ανεςταλμζνθ επαναςτατικι κατάςταςθ ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ κα μποροφςε να 

ανιχνευτεί ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ ςε ζνα χαρακτθριςτικό οικογενειακό πλαίςιο, με 

μία ςυχνά δυναμικι, κυριαρχικι, απαιτθτικι μθτζρα και ζναν πιο εξαρτθμζνο και 

ςυγκαταβατικό πατζρα. φμφωνα με τον Alexander αυτι θ ανεςταλμζνθ επανάςταςθ είναι 

ο πυρινασ των εχκρικϊν παρορμιςεων. Παρατθρείται πωσ αυτοί οι αςκενείσ προςπακοφν 

να εξαςφαλίςουν μία ιςορροπία ανάμεςα ςτισ επικετικζσ παρορμιςεισ και τον ζλεγχο με 

τθν αποβολι τθσ επικετικότθτασ μζςα από μυϊκι δραςτθριότθτα ςε αποδεκτζσ μορφζσ, 

όπωσ είναι θ ςκλθρι δουλειά, τα ακλιματα, θ κθπουρικι κλπ.  

 Σζλοσ, όςον αφορά τθν αξιολόγθςθ τθσ αςκζνειασ, ο Young (1993) αναφζρει πωσ 

ποικίλεσ τεχνικζσ αξιολόγθςθσ και κεραπείασ που αρχικά αναπτφχκθκαν για αςκενείσ με 

χρόνιο πόνο ζχουν προςαρμοςτεί για αςκενείσ με ρευματοειδι αρκρίτιδα. φμφωνα με τθ 

βιβλιογραφία, ζχει αποδειχτεί ότι τα αποτελζςματα που αναφζρονται από τουσ αςκενείσ 

παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν αξιολόγθςθ του επιπζδου τθσ αςκζνειασ. Χαρακτθριςτικά 

όπωσ ο πόνοσ, θ ςωματικι λειτουργία, θ κοφραςθ και θ ςυναιςκθματικι ευεξία ζχουν γίνει 

τα κοινά τελικά ςθμεία ςτισ κλινικζσ δοκιμζσ (Englbrecht, Araujo, Rech & Schett, 2008). 

Τποςτθρίηεται, πωσ θ Stanford Health Assessment Questionnaire (HAQ) και θ Medical 

Outcome Studies Short Form Questionnaire (SF) είναι δφο ςτακερζσ μετριςεισ και 

χρθςιμοποιοφνται ςυχνά για τθ διερεφνθςθ τθσ φυςικισ λειτουργίασ κακϊσ επίςθσ και τθσ 

ςωματικισ και ςυναιςκθματικισ ευεξίασ ςτθ ρευματοειδι αρκρίτιδα (Englbrecht, Araujo, 

Rech & Schett, 2008). Ακόμθ, ςφμφωνα με τον Young το 1993 ςτισ πιο δθμοφιλείσ κλίμακεσ 

αξιολόγθςθσ κατατάςςονταν και οι: Arthritis Impact Measurement Scale (AIMS), και 

Sickness Impact Profile (SIP).  

  

4.5 ακχαρϊδησ διαβήτησ 

Τποςτθρίηεται πωσ ο ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ κεωρείται μία κφρια αιτία νοςθρότθτασ και 

κνθςιμότθτασ και κζτει ζνα ςθμαντικό οικονομικό φορτίο ςτο ςφςτθμα τθσ ιατρικισ 

περίκαλψθσ παγκοςμίωσ. Αναφζρεται, ακόμθ, πωσ θ επικράτθςθ του ςακχαρϊδθ διαβιτθ 

ςτουσ ενιλικεσ πάνω από 21 ετϊν υπολογίηεται ότι το 2010 ανζρχεται ςτα 285 εκατομμφρια 

παγκοςμίωσ και προβλζπεται ότι κα αυξθκεί ςτα 439 εκατομμφρια μζχρι το 2030. Οι 

δαπάνεσ τθσ διαχείριςθσ του ςακχαρϊδθ διαβιτθ αναμζνεται πωσ κα αντιπροςωπεφουν το 

12% των ςυνολικϊν δαπανϊν τθσ παγκόςμιασ υγείασ (Co et al., 2015). φμφωνα με τον 

Polonsky, υπάρχουν δφο κφριεσ μορφζσ τθσ αςκζνειασ, οι οποίεσ χαρακτθρίηονται από 

χρόνια υπεργλυκαιμία. Ο διαβιτθσ τφπου Ι (διαβιτθσ εξαρτθμζνοσ από τθν ινςουλίνθ) 

ςυνικωσ εμφανίηεται κατά τθ διάρκεια τθσ παιδικισ θλικίασ ι τθσ εφθβείασ, όπου οι 

γενετικζσ και αυτοάνοςεσ διαδικαςίεσ προωκοφν τθν καταςτροφι των βιτα παγκρεατικϊν 

κυττάρων, τθσ κυρίαρχθσ, δθλαδι, πθγισ ινςουλίνθσ. Χωρίσ επαρκι ινςουλίνθ, αναφζρεται 

πωσ θ γλυκόηθ δεν μπορεί να απορροφθκεί επαρκϊσ ςτουσ ιςτοφσ, γεγονόσ που οδθγεί 

ςτθν υπεργλυκαιμία και τθν αντιςτακμιςτικι μεταβολικι κατάρρευςθ του λίπουσ (το οποίο, 
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εάν δεν ελεγχκεί, οδθγεί ςε κετοεξζωςθ, κϊμα και εν τζλει κάνατο). Ο διαβιτθσ τφπου ΙΙ 

(διαβιτθσ μθ εξαρτθμζνοσ από τθν ινςουλίνθ) ςυνικωσ εμφανίηεται μετά τθν θλικία των 

40. Θεωρείται ότι θ χρόνια υπεργλυκαιμία προκφπτει από τθ διαβρωτικι αντίςταςθ ςτθν 

ινςουλίνθ ςε ςυνδυαςμό με δυςλειτουργία των βιτα κυττάρων. Οι περιςςότεροι με αυτόν 

τον τφπο τθσ αςκζνειασ είναι παχφςαρκοι (ςχεδόν το 80%), ενϊ υποςτθρίηεται πωσ θ 

παχυςαρκία είναι ο κφριοσ παράγοντασ για τθν αντίςταςθ ςτθν ινςουλίνθ.  

 φμφωνα με τον Alexander, θ «ευαιςκθςία» ςτθν εμφάνιςθ διαβιτθ μπορεί να 

αποδοκεί ςτθν κλθρονομιά ενόσ ι περιςςότερων γονιδίων. Τποςτθρίηει, λοιπόν, πωσ κακϊσ 

ο ομαλόσ μεταβολιςμόσ των τροφϊν εξαρτάται από τθν ολοκλθρωμζνθ δραςτθριότθτα των 

ενδοκυτταρικϊν ενηφμων και τθσ ρφκμιςθσ τουσ από το ενδοκρινολογικό και το διαβθτικό 

ςφνδρομο. φμφωνα με τθ ςυγκεκριμζνθ άποψθ, ο επιρρεπισ άνκρωποσ γεννιζται με 

κάποιο περιοριςμό ςε ζνα από τα δφο προαναφερόμενα ςυςτιματα και ενδζχεται να 

υποκφψουν ςε αρκετά ζντονο και παρατεταμζνθσ διάρκειασ ςτρεσ. Τποςτθρίηεται ότι ο 

ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ είναι αποτζλεςμα ανεπάρκειασ τθσ ινςουλίνθσ, θ οποία ανεπάρκεια 

μπορεί να οφείλεται είτε ςτθ μείωςθ παραγωγισ ινςουλίνθσ από το πάγκρεασ είτε ςτθν 

αφξθςθ τθσ καταςτροφισ τθσ ινςουλίνθσ από τουσ ιςτοφσ. Εξαιρετικά ενδιαφζρουςα 

παρουςιάηεται θ κζςθ του Alexander ότι οι αςκενείσ με ςακχαρϊδθ διαβιτθ βιϊνουν 

κάποια ςθμαντικι διαμάχθ ςχετικά με τθν απόκτθςθ φαγθτοφ, γεγονόσ που αντανακλάται 

ςτισ υπερβολικά επικετικζσ ςτοματικζσ τάςεισ ενςωμάτωςθσ. Τποςτθρίηεται, λοιπόν, πωσ 

ενδζχεται να υπάρχει μία τάςθ απόρριψθσ φαγθτοφ και κατά ςυνζπεια αυξθμζνθ ανάγκθ 

για αναπλιρωςθ. Αυτι θ ανάγκθ μπορεί να εκφραςτεί με μία ακόρεςτθ επικυμία για 

φαγθτό και υπερβολικζσ απαιτιςεισ για λιψθ ικανοποίθςθσ ςτισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ. 

τουσ άνδρεσ, αυτι θ ταυτοποίθςθ με τθ μθτζρα εντείνει τθ βαςικι αμφιςεξουαλικότθτα, 

ενϊ ςτισ γυναίκεσ ενεργοποιεί ςθμαντικζσ άμυνεσ ενάντια ςτθ γυναικεία ςεξουαλικότθτα, 

ειδικά όςον αφορά ςτισ μεκόδουσ αναπαραγωγισ. Από τθν άλλθ, επιςθμαίνει ότι θ 

παρουςία των ςυγκεκριμζνων ςτοματικϊν τάςεων ενςωμάτωςθσ ενδζχεται να είναι θ 

ζκφραςθ μίασ κλθρονομοφμενθσ φυςιολογικισ ανεπάρκειασ. Επιπρόςκετα, ςυνεχίηοντασ με 

το ρόλο των ψυχολογικϊν παραγόντων ςτθν αιτιολογία και πακογζνεια του διαβιτθ, οι  

Νικολαΐδθσ και Benedetti (1981), υποςτθρίηουν ότι οι ψυχικζσ διεργαςίεσ κα μποροφςαν να 

ζχουν αποφαςιςτικι ςθμαςία ςτθ γζνεςθ μίασ οργανικισ πάκθςθσ. θμειϊνεται πωσ ςτθν 

ζναρξθ τθσ αςκζνειασ οι διαβθτικοί αναφζρουν ιδιαίτερεσ καταςτάςεισ απομόνωςθσ, 

απελπιςίασ και μθ κατανόθςθσ. Ακόμθ, αναφζρεται πωσ οι καταςτάςεισ του ςτρεσ επιδροφν 

δυςμενϊσ ςτθν ζναρξθ και πορεία τθσ αςκζνειασ, με τθν αςκζνεια να πυροδοτείται πολλζσ 

φορζσ από παράγοντεσ όπωσ ο κάνατοσ ενόσ «ατόμου - κλειδί», το γάμο ι τθν 

απομάκρυνςθ των παιδιϊν ι από κίνδυνο απϊλειασ ενόσ ςυντρόφου. Αξίηει, ακόμθ, να 

αναφερκεί πωσ ςφμφωνα με τουσ Lemche, Chaban και Lemche (2014), ζνασ από τουσ 

κρίςιμουσ παράγοντεσ που ευνοοφν το ςακχαρϊδθ διαβιτθ τφπου ΙΙ είναι θ αλεξικυμία. Η 

αλεξικυμία, όπωσ αναφζρκθκε και ςε προθγοφμενο κεφάλαιο είναι θ διαταραγμζνθ 

αντίλθψθ των ςωματικϊν καταςτάςεων, των γνωςτικϊν τουσ αναπαραςτάςεων και τθσ 

επικοινωνίασ. Η ςυγκεκριμζνθ ζρευνα, λοιπόν, προτείνει πωσ αφενόσ θ ςοβαρότθτα τθσ 

αλεξικυμίασ αποτελεί ζνα ςθμαντικό ψυχομετρικό παράγοντα του ςακχαρϊδθ διαβιτθ 

τφπου ΙΙ με μεταβολικό ςφνδρομο και αφετζρου προβλζπει τουσ δείκτεσ παχυςαρκίασ.  

 Ζχουν γίνει διάφορεσ απόπειρεσ ςχθματιςμοφ ενόσ προφίλ των διαβθτικϊν 

αςκενϊν. Αρχικά, ςφμφωνα με τον Alexander (1987), οι αςκενείσ με διαβιτθ 
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αντιμετωπίηουν μεγαλφτερεσ δυςκολίεσ ςτθν ανταλλαγι τθσ εξαρτθμζνθσ βρεφικισ 

κατάςταςθσ για μία πιο ϊριμθ και ανεξάρτθτθ. Τποςτθρίηεται πωσ παρουςιάηουν 

μεγαλφτερθ τάςθ παλινδρόμθςθσ, ενϊ οι ςυγκεκριμζνοι αςκενείσ περιγράφονται 

περιςςότερο πακθτικοί με μία τάςθ προσ το μαηοχιςμό και τθν αναποφαςιςτικότθτα.  

 Αναφζρεται πωσ θ ζναρξθ του διαβιτθ, όπωσ και άλλων χρόνιων αςκενειϊν, 

μπορεί να προκαλζςει ςθμαντικζσ ψυχολογικζσ αλλαγζσ ςτουσ αςκενείσ, κακϊσ και ςε 

διάφορα μζλθ τθσ οικογζνειασ και του κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ (Chung, Moon, Hyung, 

Min, Kim & Hwang, 2014). φμφωνα με τον Alexander (1987) οι φόβοι και τα ςυναιςκιματα 

ανεπάρκειασ των αςκενϊν με διαβιτθ μπορεί να επιδεινωκοφν, θ ανάγκθ για  φροντίδα 

ενδζχεται να εντακεί και θ εχκρικότθτα τουσ μπορεί να διεγερκεί. Λαμβάνοντασ υπόψθ το 

γεγονόσ ότι ο ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ είναι μία αςκζνεια ανίατθ, θ θμζρα πλθροφόρθςθσ 

των αςκενϊν ότι πάςχουν από αυτι δεν μπορεί παρά να αποτελεί ζνα τραυματικό γεγονόσ, 

τόςο για ζνα άτομο μζςθσ θλικίασ, όςο και για ζνα παιδί. Οι Chung, Moon, Hyung, Min, Kim 

& Hwang (2014) υποςτθρίηουν πωσ τα κατακλιπτικά ςυμπτϊματα και ςφνδρομα είναι 

ςυχνά ςτουσ ιατρικά αςκενείσ, ενϊ ςθμειϊνεται πωσ θ επικράτθςθ τθσ κατάκλιψθσ είναι 

10% υψθλότερθ ςε αςκενείσ ςε ςακχαρϊδθ διαβιτθ. φμφωνα με τθ βιβλιογραφία οι 

αςκενείσ με ςακχαρϊδθ διαβιτθ αντιμετωπίηουν μία ςειρά από δφςκολεσ ςυμπεριφορικζσ 

και ςυναιςκθματικζσ προκλιςεισ. Διαιτθτικζσ δραςτθριότθτεσ πρζπει να λαμβάνουν χϊρα 

με αυςτθρι ακρίβεια και ςυχνότθτα, περιοριςμοί του τρόπου ηωισ πρζπει να 

ακολουκοφνται προςεκτικά και ςυχνζσ αποφάςεισ πρζπει να λαμβάνονται (π.χ. εκτίμθςθ 

του αν θ προγραμματιςμζνθ ακλθτικι δραςτθριότθτα ενδζχεται να οδθγιςει ςε 

υπογλυκαιμικό επειςόδιο) (Co et al., 2015; Polonsky, 1993). Μία τζτοια περίπλοκθ 

διαδικαςία πρζπει να λαμβάνει χϊρα κακθμερινά, χωρίσ διάλειμμα για ξεκοφραςθ, γεγονόσ 

που αναπόφευκτα οδθγεί ςε ψυχολογικι ανθςυχία κακϊσ και μθ επίδειξθ ςυνζπειασ των 

αςκενϊν απζναντι ςτθ κεραπεία. Κατά ςυνζπεια, όςον αφορά ςτθ κεραπεία κα πρζπει να 

αξιολογθκοφν ενδελεχϊσ και οι οπτικζσ τθσ ανθςυχίασ. Ζνασ άλλοσ λόγοσ που οι διαβθτικοί 

παρουςιάηονται αςυνεπείσ με τθ κεραπεία είναι διότι μπορεί να είναι ανιςυχοι για τθν 

υπογλυκαιμία, κι ζτςι περιορίηουν τθν αποτελεςματικότθτα των υπογλυκαιμικϊν 

κεραπειϊν (Gimeno, Guisasola, Lachica, Ortega, Suarez & Tudela, 2014). φμφωνα με τον 

Polonsky (1993) οι ςυςτάςεισ για τθ κεραπεία πρζπει να είναι ξεκάκαρα λεπτομερείσ και 

καταγεγραμμζνεσ, κακϊσ επίςθσ και προςαρμοςμζνεσ ςτον τρόπο ηωισ του αςκενι. 

Τποςτθρίηεται πωσ θ κεραπεία ινςουλίνθσ –εφόςον λαμβάνεται ςφμφωνα με τισ ςυςτάςεισ 

των αρμόδιων- μπορεί να ςυνειςφζρει ςτθ βελτίωςθ του μεταβολικοφ ελζγχου και τθσ 

κακυςτερθμζνθσ εξζλιξθσ των μικροαγγειακϊν επιπλοκϊν ςε αυτοφσ του αςκενείσ (Farsaei, 

Radfar, Heydari, Abbasi & Qorbani, 2014). φμφωνα, ωςτόςο, με άλλθ ζρευνα 

αποτελεςματικι μπορεί να αποδειχτεί και θ παρακινθτικι ςυνζντευξθ, θ οποία είναι μία 

τεχνικι πελατοκεντρικι που ζχει ωσ ςτόχο τθν αμφικυμία των αςκενϊν για τθ βελτίωςθ τθσ 

εςωτερικισ κινθτοποίθςθσ και διόρκωςθσ τθσ ςυμπεριφοράσ. Αυτι θ ςυνζντευξθ 

ςτθρίηεται ςτθν εγκακίδρυςθ μίασ καλισ ςχζςθσ κεραπευτι – πελάτθ, θ οποία δθμιουργεί 

ζνα φιλικό, υποςτθρικτικό περιβάλλον παρζμβαςθσ που χρθςιμοποιεί τισ εξατομικευμζνεσ 

ικανότθτεσ επικοινωνίασ και μεκόδουσ ςε ςχζςθ με τισ ςκζψεισ και τα ςυναιςκιματα του 

αςκενι που προωκοφν τθ ςυμμόρφωςθ (Li, Li, Shi & Gao, 2014). 
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4.6  Δερματολογικζσ παθήςεισ 

φμφωνα με τθ βιβλιογραφία, θ ςφγχρονθ ψυχοςωματικι ζρευνα ςτθ δερματολογία 

ξεκίνθςε τθ δεκαετία του 1930, όπου ζνασ αρικμϊν ιατρϊν αςχολικθκε με τθ ςχζςθ 

ανάμεςα ςε ςυγκεκριμζνεσ δερματολογικζσ πακιςεισ και ςε αςυνείδθτεσ διαμάχεσ 

(Friedman, Hatch & Paradis, 1993). Τποςτθρίηεται πωσ μετά τον εγκζφαλο, το δζρμα είναι 

πικανόν το πιο ςθμαντικό όργανο, κακϊσ καλφπτει όλο το ανκρϊπινο ςϊμα ςαν παλτό 

(Alexander, 1987; Ammon, Schibalski-Ammon, Herold & Finke, 1984; Friedman, Hatch & 

Paradis, 1993). Ο Alexander (1987) υποςτθρίηει πωσ μία ςθμαντικι λειτουργία του 

δζρματοσ κεωρείται θ ζκφραςθ των ςυναιςκθμάτων μζςα από αυτό, όπωσ για παράδειγμα 

το «κοκκίνιςμα» όταν νιϊκουμε ντροπι, θ φαγοφρα ωσ ζνα ςθμάδι ανυπομονθςίασ. 

Ιςχυρίηεται, ακόμθ, πωσ το δζρμα, αποτελϊντασ τθν επιφάνεια του ςϊματοσ, είναι ο 

ςωματικόσ τόποσ ζκκεςθσ, κακϊσ ςυγκεκριμζνεσ αντανακλαςτικζσ αλλαγζσ ςτο δζρμα, 

όπωσ θ χλομάδα, θ ζξαψθ, ο ιδρϊτασ αποτελοφν ςυςτατικά μζρθ των ςυναιςκθματικϊν 

καταςτάςεων τθσ οργισ και του φόβου. φμφωνα με τθ κεωρία τθσ ζρευνασ των Ammon, 

Schibalski-Ammon, Herold και Finke (1984), θ δομι του εγϊ ξεκινά από μία ολιςτικι 

κατανόθςθ πωσ θ ψυχι και το ςϊμα διαμορφϊνουν μία αδιαχϊριςτθ ενότθτα θ οποία 

ενςωματϊνεται ςτισ περιβάλλουςεσ ομάδεσ, τθν κοινωνία, τον πολιτιςμό, τθ κρθςκεία και 

τθ φφςθ. Τποςτθρίηεται πωσ το δζρμα, ωσ ζνα αιςκθτιριο όργανο, κζτει τα όρια ανάμεςα 

ςτο ‘μζςα’ και το ‘ζξω’. φμφωνα με τθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα, θ αίςκθςθ του δζρματοσ 

είναι το πρϊτο αιςκθτιριο όργανο που αναπτφςςεται ςτο ανκρϊπινο ζμβρυο. θμειϊνεται 

πωσ το δζρμα αναπτφςςεται ιδιαίτερα ςτθ μιτρα, κακϊσ πρζπει να ρυκμίςει τα φυςικά, 

χθμικά και νευρικά ερεκίςματα, τθ κερμοκραςία και τθ χθμικι ιςορροπία. Τπολογίηεται ότι 

υπάρχουν πάνω από 5.000 υποδοχείσ για το άγγιγμα, τον πόνο, τθ ηζςτθ, το κρφο, τθν 

ξθρότθτα και τθν υγραςία του δζρματοσ, ενϊ περιςςότερεσ από 500.000 ίνεσ του δζρματοσ 

μπαίνουν ςτισ μεταγενζςτερεσ νευρικζσ ρίηεσ τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ. Αξίηει ακόμθ να 

ςθμειωκεί θ πεποίκθςθ των ερευνθτϊν τθσ προαναφερκείςασ ζρευνασ πωσ θ αίςκθςθ για 

τθν επιφάνεια του ςϊματοσ μπορεί να διαμορφωκεί όταν το δζρμα ζρχεται ςε επαφι με το 

περιβάλλον, υποςτθρίηεται, δθλαδι, πωσ ςϊμα γίνεται πραγματικά ηωντανό όταν αγγίηει 

πράγματα και ανκρϊπουσ. τον τοκετό, θ μιτρα χαϊδεφει και διεγείρει το δζρμα του 

αγζννθτου και τα τοιχϊματα του κόλπου πιζηουν το ςϊμα του παιδιοφ ςτον κόςμο. Με 

αυτόν τον τρόπο, λοιπό, ξεκινάει θ ηωι, με ζνα δυνατό άγγιγμα. 

 Τποςτθρίηεται πωσ θ διάρρθξθ τθσ πρϊιμθσ φυςικισ επαφισ μπορεί να είναι ζνασ 

ςθμαντικόσ παράγοντασ ςτθν ανάδυςθ ςοβαρϊν φυςικϊν και ςυναιςκθματικϊν 

διαταραχϊν. Αναφζρεται ακόμθ πωσ θ ελαττωματικι ςχζςθ μθτζρασ- παιδιοφ και θ 

ςτζρθςθ τθσ ςωματικισ επαφισ μπορεί να ζχουν επιηιμιεσ επιπτϊςεισ ςτο νεαρό βρζφοσ 

(Friedman, Hatch & Paradis, 1993). 

 Ο Alexander (1987) αναφζρει ακόμθ ωσ ζνα ςυχνό φαινόμενο πωσ θ επίδειξθ του 

ςϊματοσ (επιδειξιμανία) για τθν άντλθςθ αγάπθσ, προςοχισ και εφνοιασ, χρθςιμοποιικθκε 

ωσ ζνα όπλο ανταγωνιςμοφ, διεγείροντασ ςυναιςκιματα ενοχικότθτασ. φμφωνα με τον 

ίδιο, το δζρμα που εξυπθρετεί ωσ ζνα εργαλείο ζκφραςθσ γίνεται μζροσ οδυνθρισ κλίψθσ. 

Οι Friedman, Hatch και Paradis (1993) διατφπωςαν τθν υπόκεςθ πωσ θ τοποκεςία τθσ 

δερματολογικισ βλάβθσ ζχει ζνα ςυμβολικό νόθμα για τον αςκενι, για παράδειγμα θ 

δερματοπάκεια ςτα χζρια αντανακλά πικανι διαμάχθ ςχετικά με τον αυνανιςμό. Οι ίδιοι 



73 
 

υποςτιριξαν ακόμθ πωσ υπάρχει μία ποικιλία κεωριϊν που μπορεί να επθρεάςει τθν 

αιτιολογία και πορεία των δερματολογικϊν πακιςεων, οι πιο ςθμαντικζσ από τισ οποίεσ 

είναι: το ψυχαναλυτικό μοντζλο, το ςυμπεριφορικό μοντζλο και το μοντζλο διάκεςθσ – 

ςτρεσ. Αρχικά, ςφμφωνα με το ψυχαναλυτικό μοντζλο θ διαμόρφωςθ ενόσ ςυμπτϊματοσ 

λαμβάνει χϊρα όταν μία επικετικι παρόρμθςθ καταπιζηεται και θ ενζργεια τθσ 

αποβάλλεται μζςα από τθ διζξοδο των οργανικϊν λειτουργιϊν. τθ ςυνζχεια, το 

ςυμπεριφορικό μοντζλο επικεντρϊκθκε περιςςότερο ςτθν πορεία μίασ δερματολογικισ 

κατάςταςθσ παρά ςτθν αιτιολογία, και ςφμφωνα με αυτό το μοντζλο, οι δερματολογικζσ 

πακιςεισ επθρεάηονται από τθν ενίςχυςθ των δυςπροςαρμοςτικϊν ςυμπεριφορϊν.  Σζλοσ, 

ςφμφωνα με το μοντζλο διάκεςθσ – ςτρεσ, οι ευάλωτοι άνκρωποι μπορεί να αναπτφξουν 

δερματολογικζσ αςκζνειεσ κάτω από ςυνκικεσ όπωσ θ ζκκεςθ ςε αλλεργιογόνα και 

ψυχοκοινωνικοφσ ςτρεςογόνουσ. Οι Orion και Wolf (2013) υποςτθρίηουν πωσ το 

ψυχολογικό ςτρεσ είναι μία φυςιολογικι διαδικαςία. Σο ανκρϊπινο ςϊμα και μυαλό 

αντιδρά ςε αυτό ενεργοποιϊντασ μία ςειρά του φυςιολογικοφ και ςυμπεριφορικοφ 

κεντρικοφ ςυςτιματοσ και των περιφερικϊν προςαρμοςτικϊν αποκρίςεων, οι οποίεσ εάν 

είναι ανεπαρκείσ ι υπερβολικζσ και/ι παρατεταμζνεσ ενδζχεται να επθρεάςουν τθν 

ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ και ςυμπεριφοράσ και ίςωσ να ζχουν αντίκετεσ 

φυςιολογικζσ ςυνζπειεσ. 

 Κι ενϊ, λοιπόν, οι κυρίαρχοι ρόλοι του δζρματοσ (ωσ φραγμόσ, ρυκμιςτισ τθσ 

κερμοκραςίασ του ςϊματοσ και ανοςοποιθτικό φυλάκιο) περνοφν απαρατιρθτοι, οι 

αποχρϊςεισ του και θ υφι του μαηί με τισ εναλλακτικζσ τουσ ζχουν ςθμαντικζσ προςωπικζσ, 

ςυναιςκθματικζσ, κοινωνικζσ ι ακόμθ και πολιτικζσ επιπλοκζσ. Οι πακιςεισ που ζχουν 

ξεκάκαρθ ψυχολογικι αιτιολογία περιλαμβάνουν διαταραχζσ όπωσ θ δερματοπάκεια και οι 

νευρωτικζσ εκδορζσ, κακϊσ επίςθσ και παραςίτωςθ, δυςμορφία του ςϊματοσ και 

τριχοτιλλομανία (Friedman, Hatch & Paradis, 1993; Sharma, Sudarsanan & Bhatnagar, 2006). 

Αρχικά, όςον αφορά τισ νευρωτικζσ εκδορζσ, υποςτθρίηεται πωσ χαρακτθρίηονται από 

βλάβεσ του δζρματοσ που ςυμβαίνουν από ςοβαρζσ αιςκιςεισ καψίματοσ ι φαγοφρασ, 

ενϊ παρόμοιεσ αυτό προκαλοφμενεσ βλάβεσ παρατθροφνται και ςτθ δερματοπάκεια με τθ 

διαφορά ότι κρατοφν πίςω πλθροφορίεσ ςυνειδθτά ι αςυνείδθτα. τθ ςυνζχεια, οι 

παραιςκιςεισ ψωρίαςθσ είναι παραιςκιςεισ που ςχετίηονται με το δζρμα (παράπονα για 

φαγοφρα, γαργαλθτό). Ψυχολογικισ φφςθσ υποςτθρίηεται ότι είναι και θ δυςμορφικι 

διαταραχι του ςϊματοσ όπου παρατθρείται θ απαςχόλθςθ με ζνα φανταςτικό ελάττωμα 

ςτθν εξωτερικι εμφάνιςθ. Ενϊ θ τριχοτιλλομανία χαρακτθρίηεται από ψυχαναγκαςμοφσ – 

καταναγκαςμοφσ που ςχετίηονται με τα μαλλιά ι το δζρμα (Friedman, Hatch & Paradis, 

1993). τισ πακιςεισ που προκαλοφνται από βιολογικοφσ ι περιβαλλοντικοφσ παράγοντεσ 

αλλά διαιωνίηονται από ψυχολογικοφσ ςυμπεριλαμβάνονται ο κνθςμόσ, θ απϊλεια 

μαλλιϊν και θ υπερίδρωςθ. Σζλοσ, αναφζρεται πωσ θ ατοπικι δερματοπάκεια (ζκηεμα), θ 

ψωρίαςθ και θ ακμι κεωροφνται πακιςεισ που αντανακλοφν ίςεσ ςυνειςφορζσ των 

γενετικϊν ι περιβαλλοντικϊν παραγόντων και του ςτρεσ (Friedman, Hatch & Paradis, 1993; 

Sharma, Sudarsanan & Bhatnagar, 2006; Shenoi & Prabhu, 2013). φμφωνα με τουσ 

Friedman, Hatch και Paradis, θ ατοπικι δερματοπάκεια είναι μία μόλυνςθ του δζρματοσ 

που χαρακτθρίηεται ςυνικωσ από ερυκρότθτα, εκδορζσ και λειχθνοποίθςθ ενϊ θ ψωρίαςθ 

είναι μία κοινι επαναλαμβανόμενθ κατάςταςθ που χαρακτθρίηεται από ευδιάκριτα κόκκινα 

ςθμεία. Σζλοσ, θ ακμι είναι μία χρόνια φλεγμονϊδθσ διαταραχι του ςμθγματογόνου που 



74 
 

επθρεάηει το 85% των εφιβων και των νεαρϊν ενθλίκων. Τποςτθρίηεται πωσ θ ακμι είναι 

μία δερματοπάκεια του προςϊπου που μπορεί να επθρεαςτεί από ψυχογενείσ δυςκολίεσ ι 

ακόμθ και από ψυχιατρικζσ αςκζνειεσ (Orion & Wolf, 2014). 

Κακίςταται, λοιπόν, ςαφζσ πωσ οι δερματολογικζσ πακιςεισ ζχουν ςοβαρό 

αντίκτυπο ςτθ ηωι του αςκενι, κακϊσ υποςτθρίηεται πωσ τόςο θ εργαςία όςο και οι 

προςωπικζσ και κοινωνικζσ του ςχζςεισ μπορεί να επθρεαςτοφν, ενϊ δεν μπορεί να 

αποκλειςτεί θ πρόκλθςθ αρνθτικϊν ςυναιςκθμάτων εξαιτίασ των ςυγκεκριμζνων 

πακιςεων (Jowett & Ryan, 1985). Κατά ςυνζπεια, κρίνεται ιδιαίτερα ςθμαντικό να δοκεί 

ιδιαίτερθ βάςθ ςτθ κεραπεία του αςκενοφσ, κακϊσ και ςτθ ςχζςθ ανάμεςα ςε γιατρό και 

αςκενι (Sarti & Cossidente, 1984). 

 

4.7 Ενδοκρινολογικζσ και άλλεσ μεταβολζσ 

Τποςτθρίηεται πωσ τόςο οι ψυχολογικοί όςο και οι φυςιολογικοί παράγοντεσ ζχουν 

κακιερωκεί ςτισ ενδοκρινολογικζσ μεταβολζσ. Διατυπϊνονται εικαςίεσ πωσ κάποιο πολφ 

ιςχυρό ςοκ μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνο για τθν ανάπτυξθ κάποιασ μορφισ 

υπερκυρεοειδιςμοφ. Ακόμθ, αναφζρεται πωσ εκτόσ από τθν αιτιολογικι ςθμαςία, οι 

ςυναιςκθματικζσ αλλαγζσ ςυνιςτοφν ζνα ςθμαντικό κομμάτι τθσ ςυμπτωματολογίασ. Μαηί 

με τθ μεγζκυνςθ του κυρεοειδι, του εξόφκαλμου, τθσ εφίδρωςθσ και του τρζμουλου, τθσ 

ταχυκαρδίασ και του ιωδίου του αίματοσ, τθσ διάρροιασ και άλλωσ ςθμείων αυτονομικισ 

ανιςορροπίασ, υποςτθρίηεται πωσ υπάρχουν χαρακτθριςτικζσ ψυχολογικζσ αλλαγζσ, όπωσ 

ευερεκιςτότθτα, εναλλαγζσ τθσ διάκεςθσ, αχπνία, και ανθςυχία, οι οποίεσ αποτελοφν 

αναπόςπαςτα μζρθ τθσ ςυνολικισ κλινικισ εικόνασ (Alexander, 1987). Σο γεγονόσ ότι αυτζσ 

οι ςυναιςκθματικζσ αλλαγζσ μποροφν να προκλθκοφν από τθ χοριγθςθ υπερβολικϊν 

ποςοςτϊν ορμόνθσ του κυρεοειδοφσ επιβεβαιϊνει το αποτζλεςμα τθσ υπερλειτουργίασ του 

κυρεοειδοφσ.  

 φμφωνα με τθ βιβλιογραφία, θ επιταχυντικι επιρροι τθσ κυροξίνθσ δεν 

περιορίηεται ςτισ ψυχολογικζσ διεργαςίεσ, αλλά είναι επίςθσ ο ρυκμιςτισ του 

μεταβολιςμοφ, κακϊσ κεωρείται ότι επιταχφνει το μεταβολιςμό και τθν κυκλοφορία που 

εκδθλϊνεται με ζνα αυξθμζνο καρδιακό ρυκμό, αυξθμζνθ παραγωγι ηζςτθσ και οξείδωςθσ, 

αυξθμζνθ όρεξθ και απϊλεια βάρουσ (Alexander, 1987). Οι Wankowska και Polkowska 

(2010) υποςτθρίηουν πωσ οι ενδοκρινολογικοί μθχανιςμοί εμπλζκονται και ςτθ διαδικαςία 

τθσ ωρίμανςθσ. Τποςτθρίηεται πωσ θ ςωματικι ωρίμανςθ επθρεάηεται από τθν 

αλλθλεπίδραςθ ανάμεςα ςτουσ περιβαλλοντικοφσ και γενετικοφσ παράγοντεσ και εξαρτάται 

από ςυντονιςμζνεσ λειτουργίεσ διαφορετικϊν αξόνων υποκαλάμου – υπόφυςθσ. 

υνεχίηουν αναφζροντασ πωσ θ ωρίμανςθ τθσ υπόφυςθσ είναι ζνα γεγονόσ οντογζνεςθσ 

που οδθγεί ςτο νευροενδοκρινολογικό ζλεγχο πολλϊν περίπλοκων λειτουργιϊν του 

οργανιςμοφ. Θεωρείται ότι τα κφτταρα τθσ υπόφυςθσ ρυκμίηουν τουσ ενδοκρινολογικοφσ 

μθχανιςμοφσ που προετοιμάηουν ζνα οργανιςμό για ηωι ζξω από τθ μιτρα και για τθν 

αναπαραγωγι. Τποςτθρίηεται πωσ ο απογαλακτιςμόσ και θ περίοδοσ τθσ εφθβείασ 

χαρακτθρίηονται από νευροενδοκρινολογικζσ καταςτάςεισ οι οποίεσ προκαλοφν ςθμαντικζσ 

αλλαγζσ ςτθν ζκκριςθ ορμονϊν κι ζτςι είναι μεταβατικζσ για τθ μεταγεννθτικι ανάπτυξθ 
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(Napolitano, Annicchiaro, Caroprese, De Rosa, Taibi & Sevi, 2003). Οι ενδοκρινολογικζσ 

αλλαγζσ οδθγοφν ςτθ ςυνολικι παρουςίαςθ του ενιλικου φαινοτφπου, δθλαδι, ςτθ 

φυςιολογικι και ςυμπεριφορικι ωριμότθτα.  

 φμφωνα με τουσ Parent, Franssen, Fudvoye, Gerard και Bourguignon (2015) θ 

δυνατότθτα αξιολόγθςθσ των ενδοκρινολογικϊν επιδράςεων και μθχανιςμϊν των 

ανκρϊπων είναι πολφ περιοριςμζνθ. Η εξζταςθ, λοιπόν, των περιβαλλοντικϊν παραγόντων 

ςτισ ανκρϊπινεσ μεταβολζσ κατά τθν εφθβεία και τουσ υποκείμενουσ μθχανιςμοφσ γίνεται 

ςυχνά χρθςιμοποιϊντασ ωσ μοντζλο τα τρωκτικά. φμφωνα με αυτι τθν ζρευνα θ 

ικανότθτα των περιβαλλοντικϊν παραγόντων να ςχθματίηουν τθ λειτουργικότθτα του 

νευροενδοκρινολογικοφ ςυςτιματοσ κεωρείται ότι είναι μζγιςτθ κατά τθν εμβρυϊκι και τθν 

πρϊιμθ μεταγεννθτικι ηωι και πικανϊσ λιγότερο ςθμαντικι όςο πλθςιάηει θ ϊρα τθσ 

ζναρξθσ τθσ εφθβείασ.  

 τα κθλαςτικά, μία κεμελιϊδθσ λειτουργία των μθτζρων είναι ο κθλαςμόσ των 

παιδιϊν και θ προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ κοινωνικισ και ςεξουαλικισ προτίμθςθσ. 

φμφωνα με τθν ζρευνα των Napolitano, Annicchiaro, Caroprese, De Rosa, Taibi και Sevi 

(2003) θ προςκόλλθςθ των νεαρϊν προβάτων ςτισ μθτζρεσ τουσ διαμεςολαβείται από τθ 

ςίτιςθ. Τποςτθρίηεται πωσ ο απογαλακτιςμόσ ςυνεπάγεται μία ριξθ ςτουσ 

ψυχοςυναιςκθματικοφσ και κρεπτικοφσ δεςμοφσ μθτζρασ – παιδιοφ, θ οποία εάν είναι 

απότομθ ζχει ωσ αποτζλεςμα το ςτρεσ εξαιτίασ τθσ μθτρικισ ςτζρθςθσ (π.χ. 

ψυχοςυναιςκθματικζσ και, κατά ςυνζπεια, φυςιολογικζσ διαταραχζσ τθσ ομοιόςταςθσ), 

ενϊ πρζπει να λθφκεί υπόψθ πωσ θ πρϊιμθσ θλικίασ ςτρεςογόνα διζγερςθ μπορεί να 

προκαλζςει μακροχρόνιεσ επιδράςεισ ςτον άξονα των γονάδων υποκαλάμου – υπόφυςθσ 

(Wankowska & Polkowska, 2010). Αναφζρεται πωσ ο άξονασ υποκάλαμοσ – υπόφυςθ ζχει 

προτακεί ωσ ζνασ ρυκμιςτισ κλειδί τθσ απόκριςθσ του ςτρεσ για περιςςότερα από πενιντα 

χρόνια. Περιλαμβάνει τθν απελευκζρωςθ τθσ ορμόνθσ κορτικοτροπίνθσ, θ οποία 

απελευκερϊνεται μαηί με αργινίνθ – βαςοπρεςίνθ από τον παρακοιλιακό πυρινα του 

υποκαλάμου ωσ απόκριςθ ςτο ςτρεσ και μεταφζρεται μζςω φορθτϊν φλεβϊν ςτθν 

υπόφυςθ όπου διεγείρει τθν παραγωγι ACTH και βιτα ενδορφίνθσ, που απελευκερϊνονται 

ςτο κεντρικό κφκλωμα (Read, 2000).  

 υνεπϊσ, θ απειλι τθσ αςφάλειασ ςτθν πρϊιμθ παιδικι ι βρεφικι θλικία φαίνεται 

να είναι ο δυναμικόσ πυρινασ και ςυχνά ςχετίηεται με οριςμζνουσ φόβουσ κανάτου, ςτουσ 

οποίουσ οι περιςςότεροι από αυτοφσ τουσ αςκενείσ εκτζκθκαν πρϊιμα ςτθ ηωι τουσ. 

φμφωνα με τον Alexander (1987), οι αςκενείσ με υπερκυρεοειδιςμό παρουςιάηουν μία 

υπερβολικι εξάρτθςθ από τθ μθτζρα τουσ, υπερβολικά ςυναιςκιματα προςωπικισ 

αναςφάλειασ, μία ςθμαντικι αίςκθςθ ευκφνθσ και μία τάςθ ελζγχου τθσ εξωτερίκευςθσ 

των ςυναιςκθμάτων τουσ, και όποια απειλι τθσ αςφάλειασ τουσ, είτε από παρατεταμζνθ 

ζνταςθ, είτε από ξαφνικό ςυναιςκθματικό ςοκ, ενδζχεται να επιδεινϊςει τθν 

υπερλειτουργία του κυρεοειδι. Σζλοσ, παρουςιάηεται ςυχνά το φαινόμενο μίασ 

καταναγκαςτικισ παρόρμθςθσ αυτϊν των αςκενϊν για τθν ανάλθψθ των πιο επίφοβων 

δραςτθριοτιτων, προςπακϊντασ τοιουτοτρόπωσ να υπερνικιςουν τισ ανθςυχίεσ τουσ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΟΙ ΨΤΧΟΔΤΝΑΜΙΚΕ ΑΠΟΨΕΙ ΠΕΡΙ ΣΩΝ ΩΜΑΣΟΠΟΙΗΕΩΝ 

 

5.1  Ψευδονευρολογικά ςυμπτϊματα  

Σο ερϊτθμα για το πϊσ κα ζπρεπε να ταξινομθκοφν τα ςωματικά ςυμπτϊματα για τα οποία 

δεν μπορεί να βρεκεί ιατρικι εξιγθςθ, φαίνεται να υπιρξε ανζκακεν ζνα φλζγον ηιτθμα. Κι 

ενϊ το DSM τοποκετοφςε αυτά τα ςυμπτϊματα ςτθν κατθγορία των ωματόμορφων 

Διαταραχϊν, με τισ ατομικζσ υποκατθγορίεσ να κακορίηονται από τθ φφςθ, τον αρικμό και 

τθ διάρκεια των ςυμπτωμάτων, ζχει υποςτθριχκεί ότι τα ψευδονευρολογικά ςυμπτϊματα 

κα πρζπει να μεταφερκοφν από τισ ςωματόμορφεσ ςτισ διαταραχζσ διάςχιςθσ. φμφωνα με 

τουσ Brown, Cardena, Nijenhuis και Sar (2007), δφο βαςικά επιχειριματα που δικαιολογοφν 

μία τζτοια μεταφορά αποτελοφν αφενόσ ότι υπάρχει υψθλι ςτατιςτικι ςυςχζτιςθ μεταξφ 

ψευδονευρολογικϊν και διαςχιςτικϊν ςυμπτωμάτων και αφετζρου ότι περιλαμβάνουν 

παρόμοιεσ ψυχολογικζσ διεργαςίεσ. φμφωνα με τθν προαναφερκείςα ζρευνα, τα 

ψευδονευρολογικά ςυμπτϊματα χαρακτθρίηονται από μία μθ φυςιολογικι ζλλειψθ 

ενςωμάτωςθσ ανάμεςα ςτισ ψυχικζσ ενότθτεσ ι ςυςτιματα. Για παράδειγμα θ απϊλεια 

μνιμθσ κεωρείται ότι εμπλζκει ζνα αναςτρζψιμο ζλλειμμα ανάκτθςθσ που εμποδίηει τισ 

αναμνιςεισ από το να ενςωματωκοφν ςτθ ςυνειδθτι γνϊςθ, το οποίο ζλλειμμα μπορεί να 

αναςτραφεί με τθ χριςθ κατάλλθλθσ υπνωτικισ υποβολισ. Ομοίωσ, αναφζρεται οι 

αςκενείσ με ιατρικά ανεξιγθτθ απϊλεια αίςκθςθσ (π.χ. τφφλωςθ, κϊφωςθ) επεξεργάηονται 

πλθροφορίεσ με επιτθδευμζνο τρόπο, αλλά τα αποτελζςματα τθσ επεξεργαςίασ είναι 

προςωρινά μθ διακζςιμα ςτθ ςυνείδθςθ εξαιτίασ τθσ ζλλειψθσ ενςωμάτωςθσ ανάμεςα ςτισ 

ςιωπθρζσ και τισ κατθγορθματικζσ διαιωνιςτικζσ διεργαςίεσ.  

 Ζχουν διατυπωκεί διάφορεσ κεωρίεσ ςχετικά με τθν αιτιολογία των 

ψευδονευρολογικϊν ςυμπτωμάτων. φμφωνα με τθ βιβλιογραφία, το μοντζλο τθσ Janet, το 

οποίο αργότερα τροποποιικθκε από τον Breuer και Freud, υποςτιριηε ότι θ διαδικαςία 

διάςχιςθσ αποτελοφςε μία ψυχολογικι άμυνα που χρθςιμοποιικθκε από τουσ 

τραυματιςμζνουσ για να προςτατζψουν τουσ εαυτοφσ τουσ από τα ςυντριπτικά 

αποτελζςματα. Αυτά τα αποτελζςματα κεωρικθκε ότι μεταμορφϊκθκαν ι μετατράπθκαν 

ςε φυςικά ςυμπτϊματα, επιτρζποντασ τουσ να εκφραςτοφν χωρίσ το ςχετικό τραυματικό 

υλικό να γίνει ςυνειδθτό (Brown, Cardena, Nijenhuis & Sar, 2007). υνεχίηοντασ, 

επιςτιμονεσ ιςχυρίηονται ότι θ αιτιολογία πολλϊν φοβιϊν ζγκειται ςτθν προςαρμογι ςε 

ζνα κφκλωμα φόβου που ζχει εξυπθρετιςει ςτθ βελτίωςθ τθσ επιβίωςθσ και 

αναπαραγωγισ κατά τθν πρϊιμθ εξζλιξθ. Οι   Bracha, Yoshioka, Masukawa και Stockman 

(2005) κεωροφν πωσ μία προενιςχυμζνθ υπερβολικι μεταιχμιακι απόκριςθ ςτο ςτρεσ που 

προςομοιάηει μία ςοβαρι αναπθρία, όπωσ θ ψευδοπαράλυςθ, τα ψευδοεγκεφαλικά 

ςυμπτϊματα (ίλιγγοσ), θ ψυχογενισ απϊλεια όραςθσ (ψυχογενισ τφφλωςθ), ι οι 

ψυχογενείσ κινθτικζσ επικζςεισ (πτϊςθ ςτο ζδαφοσ με τφπου επιλθπτικι ςυμπεριφορά), 

μπορεί να ζχει επιλεγεί ωσ γονίδιο κατά τθ νεολικικι εποχι. Οι ςυγκεκριμζνοι επιςτιμονεσ 

εικάηουν πωσ κατά τθ διάρκεια πολεμικϊν επιχειριςεων ςτθ νεολικικι εποχι, τα 

ψευδονευρολογικά ςυμπτϊματα ενδεχομζνωσ να παρείχαν ζνα ξεκάκαρο μθ λεκτικό (αλλά 

οπτικό) ςιμα ςτουσ κυρίαρχουσ τθσ ίδιασ φυλισ (ςυχνά επιδρομείσ μίασ φυλισ που 
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μιλοφςε διαφορετικι γλϊςςα) ότι κάποιοσ ιταν τραυματιςμζνοσ ι ςοβαρά άρρωςτοσ και 

κατά ςυνζπεια δεν αποτελοφςε απειλι. Επομζνωσ, αυτόσ ο άνκρωποσ είχε περιςςότερεσ 

πικανότθτεσ να επιβιϊςει και να μεταβιβάςει τα γονίδια του ςτθν επόμενθ γενιά. Με τθν 

ίδια λογικι, υποςτθρίηεται ότι τα ψευδονευρολογικά ςυμπτϊματα που προκλικθκαν από 

οξφ φόβο πικανϊσ δεν βοικθςαν ςτθν προϊκθςθ τθσ υγείασ των νεαρϊν αρςενικϊν 

εκείνθσ τθσ εποχισ, ζχοντασ ωσ αποτζλεςμα είτε το κάνατο, ι ζνα ςοβαρό τραυματιςμό, 

είτε μία πτϊςθ ςτθ διακεςιμότθτα ςυντρόφων ι ςτθν ιεραρχία επιλογισ ςυντρόφου. Εν 

αντικζςει με τισ γυναίκεσ ςε θλικία αναπαραγωγισ όπου τα ψευδονευρολογικά 

ςυμπτϊματα προκαλοφμενα από οξφ φόβο ενδζχεται να προϊκθςαν τθν υγεία, κακϊσ 

αφξθςαν τθν πικανότθτα διατιρθςθσ ηωισ και αναπαραγωγισ. Με αυτό τον τρόπο μάλιςτα 

κα μποροφςε να δοκεί μία εξιγθςθ ςτο λόγο που τα ςυμπτϊματα αυτά παρουςιάηονται πιο 

ςυχνά ςτισ γυναίκεσ από ότι ςτουσ άνδρεσ.  

 φμφωνα με τθ βιβλιογραφία, οι ψυχογενείσ μθ επιλθπτικζσ κρίςεισ αποτελοφν από 

τισ ςυχνά διαγιγνωςκόμενεσ ψευδονευρολογικζσ καταςτάςεισ (Bautista, Gonzales-Salazar & 

Ochoa, 2008). Οι κρίςεισ αυτζσ χαρακτθρίηονται από μία ξαφνικι και για μικρό χρονικό 

διάςτθμα διαταραχι ςτον ζλεγχο κινθτικϊν, αιςκθτικϊν, αυτονομικϊν, γνωςτικϊν, 

ςυναιςκθματικϊν και/ι ςυμπεριφορικϊν λειτουργιϊν, προςομοιάηοντασ τισ επιλθπτικζσ 

κρίςεισ, οι οποίεσ ωςτόςο δεν προκαλοφνται από μθ φυςιολογικζσ φλοιικζσ εκκενϊςεισ 

αλλά διαμεςολαβοφνται από ψυχολογικοφσ παράγοντεσ (Bautista, Gonzales-Salazar & 

Ochoa, 2008; Bodde et al., 2009; D’ Alessio et al., 2006; Marchetti, Kurcgant, Neto, von 

Bismark, Marchetti & Fiore, 2008; Sadjadi & Quigg, 2014). Αναφζρεται πωσ με τθ ςωματικι 

εμφάνιςθ και τα υποκείμενα ψυχολογικά και ψυχιατρικά χαρακτθριςτικά προβλιματα, 

αυτζσ οι κρίςεισ εμφανίηονται ςτα όρια των ιατρικϊν και ψυχικϊν υπθρεςιϊν υγείασ 

(Bodde et al., 2009), ενϊ για αρκετοφσ αιϊνεσ οι πολλαπλζσ τουσ αναπαραςτάςεισ ζχουν 

ςυγχφςει τόςο τουσ ψυχιάτρουσ όςο και τουσ νευρολόγουσ (Marchetti, Kurcgant, Neto, von 

Bismark, Marchetti & Fiore, 2008). φμφωνα με ζρευνεσ, θ εμφάνιςθ των ψυχογενϊν  μθ 

επιλθπτικϊν κρίςεων ςτο γενικό πλθκυςμό παρουςιάηεται ςχετικά χαμθλι, κακϊσ 

υπολογίηεται περίπου ςτα 1.5/100.000 άτομα το χρόνο, περίπου το 4% των περιςτατικϊν 

επιλθψίασ, ενϊ ζνασ παράγοντασ που περιπλζκει τα πράγματα είναι ζνα ποςοςτό από 5 

ζωσ 40% αυτϊν των αςκενϊν παρουςιάηει ταυτόχρονθ διάγνωςθ επιλθψίασ ι ζχει 

παρελκόν με επιλθπτικζσ κρίςεισ (Bodde, Brooks, Baker, Boon, Hendriksen & Aldenkamp, 

2009).  

 Λαμβάνοντασ υπόψθ το γεγονόσ ότι μία ψυχογενισ μθ επιλθπτικι κρίςθ κα 

μποροφςε εςφαλμζνα να διαγνωςτεί ωσ επιλθπτικι, θ διαδικαςία τθσ διάγνωςθσ 

κακίςταται ιδιαίτερα ςθμαντικι εξαιτίασ πικανϊσ ιατρογενϊν κινδφνων, όπωσ ενδεχόμενεσ 

ςοβαρζσ παρενζργειεσ των αντιεπιλθπτικϊν φαρμάκων (Bodde, Brooks, Baker, Boon, 

Hendriksen & Aldenkamp, 2009). Η αποτυχία διάγνωςθσ, όπωσ είναι φυςικό, ζχει ωσ 

ςυνζπεια τθν κακυςτζρθςθ τθσ εκτζλεςθσ κατάλλθλθσ ψυχολογικισ κεραπείασ.  

 Ακόμθ, είναι αξιοςθμείωτο ότι θ διάγνωςθ τείνει να βαςίηεται ςτθ φφςθ των 

παρουςιαηόμενων ςυμπτωμάτων και ςτον αποκλειςμό των πικανϊν ιατρικϊν αιτιϊν, παρά 

ςτθν αναγνϊριςθ των ςχετικϊν ψυχολογικϊν παραγόντων (Brown, Cordena, Nijenhuis & 

Sar, 2007). Τποςτθρίηεται πωσ οι αςκενείσ με ψευδονευρολογικά ςυμπτϊματα 

παρουςιάηονται περιςςότερο ψυχολογικά ανιςυχοι, λειτουργικά διαταραγμζνοι και 
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κοινωνικά απομονωμζνοι, ενϊ αναφζρεται πωσ όςον αφορά τουσ παράγοντεσ τθσ 

προςωπικότθτασ το αρνθτικό ςυναίςκθμα κακορίςτθκε ωσ ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ 

για τθν ανάπτυξθ και επιμονι των ςυμπτωμάτων (Steinbrecher & Hiller, 2011). Με τθν 

εμφάνιςθ των ςυμπτωμάτων φαίνεται να ςχετίηονται οι ψυχογενείσ παράγοντεσ που 

περιλάμβάνουν τθν φυςικι και ςεξουαλικι κακοποίθςθ, το τραφμα και τθν παρουςία 

δυςλειτουργικϊν οικογενειϊν (Bautista, Gonzales-Salazar & Ochoa, 2008; Bodde et al., 

2009; Brown, Cardena, Nijenhuis & Sar, 2007). Τποςτθρίηεται, ωςτόςο, πωσ ζνασ 

παράγοντασ δεν είναι πάντα επαρκισ για τθν ανάπτυξθ ψευδονευρολογικϊν ςυμπτωμάτων 

κι ζτςι προτείνεται από τον Bodde και τουσ ςυναδζλφουσ του (2009) μία πολυπαραγοντικι 

προςζγγιςθ. Σζλοσ, κεωρείται ότι οι ψυχογενείσ μθ επιλθπτικζσ κρίςεισ ςυμβαίνουν ςε 

άτομα που ζχουν τθν προδιάκεςθ εξαιτίασ εςωτερικϊν (πρωτογενζσ κζρδοσ) και 

εξωτερικϊν κινιτρων (δευτερογενζσ κζρδοσ) (Bautista, Gonzales-Salazar & Ochoa, 2008). 

Για παράδειγμα, το πρωτογενζσ κζρδοσ μπορεί να είναι θ μείωςθ τθσ ανθςυχίασ ενϊ το 

δευτερογενζσ μπορεί να είναι θ προςοχι που αντλείται από τουσ άλλουσ. Σζλοσ, 

υποςτθρίηεται πωσ τα ςυμπτϊματα μπορεί να αναπτφςςονται ωσ μία μορφι 

«μοντελοποίθςθσ» των ςυμπτωμάτων, μίασ μίμθςθσ, δθλαδι, των οργανικϊν ςθμαδιϊν και 

ςυμπτωμάτων που παρουςιάηονται ςε ζνα άλλο άτομο ι και ςτον ίδιο τον αςκενι 

(Bautista, Gonzales-Salazar & Ochoa, 2008), όπωσ ςυνζβθ και με τθν περίπτωςθ τθσ 

γυναίκασ που αναφζρεται ςτθν ζρευνα των Sadjadi και Quigg (2014), όπου παρουςιάςτθκε 

μθ οργανικι απϊλεια ακοισ, που ενδεχομζνωσ να οφείλεται ςε μίμθςθ ενόσ μικρότερου 

αδερφοφ που ζπαςχε από κϊφωςθ.  

 

 

5.2 φνδρομο Briquet – Τςτερία Briquet 

φμφωνα με τον Kendell (2001), το ςφνδρομο Briquet είναι ζνα ςαφϊσ προςδιοριηόμενο 

μοτίβο ςυμπεριφοράσ, το οποίο για πρϊτθ φορά περιγράφθκε από το Γάλλο γιατρό Briquet 

το 1859. Οι Zoccolino και Cloninger (1986) αναφζρουν πωσ ο Briquet μελζτθςε 430 αςκενείσ 

για 10 χρόνια και παρατιρθςε πωσ θ διαταραχι ξεκίνθςε κατά τθν παιδικι θλικία και 

ςυνεχίςτθκε εφόρου ηωισ, ενϊ υποςτιριξε ότι οι αςκενείσ ιταν ευαίςκθτοι, 

ςυναιςκθματικά αςτακείσ και είχαν μία «ςυναιςκθματικι κυριαρχία». Αναφζρεται ακόμθ 

πωσ ο ίδιοσ παρατιρθςε πωσ οι αςκενείσ χαρακτθριηόταν από μία ςκλθρι και κακοποιθτικι 

ανατροφι. Τποςτθρίηεται πωσ πρόκειται για μία διαταραχι που ςυναντάται κυρίωσ ςτισ 

γυναίκεσ (Kendell, 2001; Liskow, Penick, Powell, Haefele & Camphell, 1986; Zoccolino & 

Cloninger, 1986) και ςφμφωνα με μεταγενζςτερεσ ζρευνεσ που επιβεβαιϊνουν τισ 

παρατθριςεισ του Briquet, τα ςυμπτϊματα τθσ εμφανίηονται ςυχνά πριν τθν θλικία των 

τριάντα και παρουςιάηουν μία χρόνια και διακυμαινόμενθ πορεία (Kendell, 2001; Liskow, 

Penick, Powell, Haefele & Campell, 1986; Swartz, Hughes, George, Blazer, Landerman & 

Bucholz, 1986; Taycan, Sar, Celik & Erdogan-Taycan, 2014). Οι Coryell και Norten (1981) 

μάλιςτα υποςτθρίηουν πωσ οι αςκενείσ ζχουν μία ιδιαίτερα πρϊιμθ εμπειρία με το 

ςφνδρομο αυτό, κακϊσ θ πρϊτθ εμφάνιςθ παρατθρείται πριν ι κατά τθ διάρκεια τθσ 

εφθβείασ. Για τθν ακρίβεια κρίκθκε ότι ςε ποςοςτό 61% του δείγματοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

ζρευνασ θ πρϊτθ εμφάνιςθ ζγινε πριν ι κατά τθν εφθβεία. 
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 τθ ςυνζχεια, αναφζρεται πωσ ςτο DSM-III το ςφνδρομο Briquet μετονομάηεται ςε 

ςωματοποιθτικι διαταραχι και ταξινομείται πλζον ωσ ςωματόμορφθ διαταραχι, με όλα τα 

ςυμπτϊματα να αφαιροφνται από τα διαγνωςτικά κριτιρια (Zoccolino & Cloninger, 1986). Η 

εμπιςτοςφνθ μόνο ςτα ςωματικά ςυμπτϊματα, το νζο όνομα τθσ διαταραχισ και θ 

ταξινόμθςθ τθσ ωσ ςωματόμορφθ διαταραχι ενδζχεται να ςυςκοτίςουν τα πολλά άλλα 

ςυμπτϊματα και προβλιματα που ςχετίηονται με τθ ςωματοποιθτικι διαταραχι. Είναι 

γνωςτό ςιμερα πωσ ο όροσ ςωματοποίθςθ αναφζρεται ςτθν τάςθ του βιϊματοσ και τθσ 

επικοινωνίασ τθσ ψυχολογικισ ανθςυχίασ με τθ μορφι ςυμπτωμάτων χωρίσ πακολογικι  

εξιγθςθ. Επίςθσ, θ επικράτθςθ των ιατρικϊσ ανεξιγθτων ςυμπτωμάτων είναι υψθλι ςε 

διάφορουσ πολιτιςμοφσ και παρατθρείται πωσ οι αςκενείσ με ςωματοποίθςθ ζχουν 

δυςανάλογα επίπεδα χρθςιμοποίθςθσ τθσ ιατρικισ περίκαλψθσ και όπωσ είναι φυςικό 

ςυνειςφζρουν ςτο αυξανόμενο κόςτοσ των υπθρεςιϊν ιατρικισ περίκαλψθσ (Taycan, Sar, 

Celik & Erdogan-Taycan, 2014). Η ςωματοποιθτικι διαταραχι κεωρείται θ πιο ακραία 

μορφι ςωματοποίθςθσ και χαρακτθρίηεται από τθν παρουςία πολλαπλϊν ςωματικϊν 

παραπόνων ςε πολλαπλά οργανικά ςυςτιματα (Swartz, Hughes, George, Blazer, Landerman 

& Bucholz, 1986). Τποςτθρίηεται πωσ αποτελεί τθν πιο ζγκυρθ, αξιόπιςτθ και ςτακερι μζςα 

ςτο χρόνο διαταραχι από το ςφνολο των διαταραχϊν τθσ ομάδασ των ςωματόμορφων 

διαταραχϊν (Garcia-Campayo, Alda, Sobradiel, Olivan & Pascual, 2007). θμειϊνεται πωσ οι 

πρόγονοι, διαγνωςμζνοι με ςωματοποιθτικι διαταραχι –υςτερία και ςφνδρομο Briquet- 

ιταν οι πρϊτοι που κακορίςτθκαν ξεκάκαρα ςτθν τότε ςφγχρονθ ψυχιατρικι βιβλιογραφία 

από τουσ ερευνθτζσ του Washington School of Medicine, που αναφζρεται πωσ είχαν 

δουλζψει για να κακορίςουν ζναν αρικμό ςχετικά διακριτϊν ψυχιατρικϊν διαταραχϊν με 

χαρακτθριςτικζσ φαινομενολογίεσ, φυςικζσ ιςτορίεσ, πρόγνωςθ, αποκρίςεισ ςτθ κεραπεία 

και οικογενειακζσ ιςτορίεσ. Η ςωματοποιθτικι διαταραχι, όπωσ κακορίηεται από το DSM-

III, αποτελεί ζνα πρωτότυπο αυτισ τθσ νοςολογικισ προςζγγιςθσ, είναι ζνα άμεςο 

αποκφθμα ερευνϊν που ζχει οριοκετθκεί και τελειοποιθκεί τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ 

(Swartz, Hughes, George, Blazer, Landerman & Bucholz, 1986). 

 φμφωνα με τθ βιβλιογραφία, ζνα ςθμαντικό χαρακτθριςτικό τθσ ςωματοποιθτικισ 

διαταραχισ είναι θ εμφάνιςθ επαναλαμβανόμενων και πολλαπλϊν ςωματικϊν παραπόνων 

που διαρκοφν αρκετά χρόνια και για τα οποία ενϊ αναηθτείται ιατρικι προςοχι, 

ςθμειϊνεται πωσ δεν προζρχονται από μία ςυγκεκριμζνθ φυςικι διαταραχι (Brown, 2004; 

Kendell, 2001; Swartz, Hughes, George, Blazer, Landerman & Bucholz, 1986). Οι αςκενείσ με 

ςωματοποιθτικι διαταραχι χαρακτθρίηονται από υψθλά επίπεδα ψυχολογικισ ανθςυχίασ, 

λειτουργικισ ανικανότθτασ, κοινωνικισ και επαγγελματικισ δυςλειτουργικότθτασ κακϊσ 

και από υπερβολικι χριςθ των υπθρεςιϊν ιατρικισ περίκαλψθσ (Krishman, Sood & Chadda, 

2013; Stonnington, Locke, Hsu, Ritenbaugh & Lane, 2013; Taycan, Sar, Celik & Erdogan-

Taycan, 2014). Ο Kendell (2001) ςθμειϊνει ακόμθ πωσ οι αςκενείσ αυτοί χαρακτθρίηονται 

επίςθσ από μθ ικανοποιθτικι ςεξουαλικι ηωι ενϊ υποςτθρίηει πωσ είναι επιρρεπείσ ςτθν 

ανάπτυξθ διαταραχϊν διάκεςθσ και ςυμπτωμάτων μετατροπισ.  

 φμφωνα με τθ βιβλιογραφία οι αςκενείσ με ςωματοποιθτικι διαταραχι ζχουν 

πολλά ψυχολογικά ςυμπτϊματα και ςυχνά ςυναντοφν κριτιρια για άλλεσ διαγνϊςεισ 

(Zoccolino & Cloninger, 1986). υγκεκριμζνα, αναφζρεται πωσ θ ςωματοποιθτικι διαταραχι 

ςυχνά ςυνυπάρχει με άλλεσ ψυχιατρικζσ διαταραχζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

διαταραχϊν κατάκλιψθσ, διάςχιςθσ, μετατροπισ, μετατραυματικοφ ςτρεσ (Krishman, Sood 
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& Chadda, 2013; Taycan, Sar, Celik & Erdogan-Taycan, 2014). Παλαιότερεσ ζρευνασ 

υποςτιριξαν πωσ μπορεί να ςυνυπάρξουν με τθν αντικοινωνικι προςωπικότθτα, τον 

αλκοολιςμό και τθν εξάρτθςθ από τα ναρκωτικά (Liskow, Penick, Powell, Haefele & 

Camphell, 1986) ενϊ οι Garcia-Campayo, Alda, Sobradiel, Olivian και Pascual (2007) 

ανζφεραν πωσ θ ςυςχζτιςθ ανάμεςα ςτισ διαταραχζσ προςωπικότθτασ και των 

ςωματοποιθτικϊν διαταραχϊν είναι ςυχνι, ζντονθ και εμφανίηεται πρϊιμα ςτο ιςτορικό 

του αςκενι.   

 Αναφζρεται πωσ θ αιτιολογία αυτισ τθσ διαταραχισ δεν είναι γνωςτι, αλλά 

κεωρείται μία κλθρονομικι διαταραχι τόςο με γενετικοφσ όςο και με κοινωνικοφσ 

κακοριςτικοφσ παράγοντεσ. Ακόμθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα πολλά φυςικά και ψυχολογικά 

ςυμπτϊματα, τθν κοινωνικι ανικανότθτα, τθ χρόνια πορεία και τα χαρακτθριςτικά 

προςωπικότθτασ κρίνεται αμφίβολο ότι ζνα υποςφνολο αυτϊν των ποικίλων 

χαρακτθριςτικϊν είναι αρκετό για να χαρακτθρίςει αυτι τθ διαταραχι (Zoccolino & 

Cloninger, 1986).  

 Σζλοσ, αξίηει να ςθμειωκεί πωσ ακόμθ και ο όροσ «ςωματοποίθςθ», ο οποίοσ 

φαίνεται να κυριαρχοφςε ςτθ βιβλιογραφία κατά τισ δεκαετίεσ 1980 και 1990, ςτθ ςυνζχεια 

κατακρίκθκε με τθν ίδια ζνταςθ όςο και ο προκάτοχοσ  όροσ «υςτερία» και τθ δεκαετία του 

1970 (Brown, 2004). το DSM-5 θ ςωματοποιθτικι διαταραχι αντικαταςτάκθκε από τθ 

διαταραχι ςωματικοφ ςυμπτϊματοσ. φμφωνα με τθ βιβλιογραφία, ςε αυτι τθν 

καινοφργια διατφπωςθ, θ ζμφαςθ μετατοπίηεται από τον αρικμό των ιατρικϊσ ανεξιγθτων 

ςυμπτωμάτων ςτον αντίκτυπο που ζχουν αυτά τα ςυμπτϊματα ςτισ ςκζψεισ ενόσ ατόμου, 

τα ςυναιςκιματα του και τθ ςυμπεριφορά του. Αναφζρεται ακόμθ πωσ ςφμφωνα με τα 

διαγνωςτικά κριτιρια τθσ διαταραχισ ςωματικοφ ςυμπτϊματοσ, ζνα ι δφο ςυμπτϊματα 

που προκαλοφν ςτρεσ ι ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθ ςθμαντικι αποδιοργάνωςθ τθσ 

κακθμερινισ ηωισ πρζπει να ςυνοδεφονται από δυςανάλογεσ ι υπερβολικζσ ςκζψεισ, 

ςυναιςκιματα ι ςυμπεριφορζσ (Taycan, Sar, Celik & Erdogan-Taycan, 2014).  

 

5.3 Αδιαφοροποίητεσ ςωματόμορφεσ διαταραχζσ 

Όπωσ αναφζρκθκε και ςε προθγοφμενο κεφάλαιο, οι ςωματόμορφεσ διαταραχζσ είναι μία 

ευρεία ομάδα χρόνιων διαταραχϊν που χαρακτθρίηονται από ςωματικά ςθμάδια και 

ςυμπτϊματα που μποροφν να υποδθλϊςουν ςθμαντικζσ ιατρικζσ αςκζνειεσ, ωςτόςο δεν 

ςχετίηονται με ςοβαρζσ και ζκδθλεσ οργανικζσ αςκζνειεσ (Koh, Sohn, Kang, Lee & Lee, 

2012). Τποςτθρίηεται πωσ πολφ ςυχνά οι διαταραχζσ αυτζσ προκαλοφν ςθμαντικά 

κοινωνικά προβλιματα και οικονομικζσ επιβαρφνςεισ (Koh, Choi, Lee & Han, 2011). 

υγκεκριμζνα, αναφζρεται πωσ οι αδιαφοροποίθτεσ ςωματόμορφεσ διαταραχζσ, μία 

υποομάδα δθλαδι των ςωματόμορφων διαταραχϊν, χαρακτθρίηονται από ζνα ι 

περιςςότερα ανεξιγθτα φυςικά ςυμπτϊματα που διαρκοφν για τουλάχιςτον ζξι μινεσ, 

χωρίσ, ωςτόςο,  να πλθροφνται τα κριτιρια για ςωματοποιθτικι διαταραχι (Koh, Choi, Lee 

& Han, 2011; Koh, Sohn, Kang, Lee & Lee, 2012). Είναι γνωςτό πωσ θ επικράτθςθ των 

αδιαφοροποίθτων ςωματόμορφων διαταραχϊν είναι αρκετά υψθλι, παρόλο που ποικίλει 

ςφμφωνα με τα κριτιρια που χρθςιμοποιοφνται για τθν αναγνϊριςθ τθσ. φμφωνα με τθ 

βιβλιογραφία, θ επικράτθςθ των διαταραχϊν αυτϊν εκτιμικθκε πωσ ανιλκε ςε ποςοςτό 
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16.1% που αυξικθκε ςε 21.9% όταν θ ςοβαρότθτα τθσ κλινικισ βλάβθσ αγνοικθκε. 

Μάλιςτα θ ζρευνα αναφζρει ενδεικτικά ποςοςτά επικράτθςθσ τθσ διαταραχισ ςε διάφορεσ 

χϊρεσ ανά τον κόςμο όπωσ: 27.3 ςτθ Δανία, 10.2 ςτθ Νορβθγία, 19.7 ςτθ Γερμανία, 12.0 

ςτθ αουδικι Αραβία και 30.6 ςτθν Κίνα (Han et al., 2008).  

 Όςον αφορά ςτθν ταξινόμθςθ των ςωματόμορφων διαταραχϊν ζχουν γίνει πολλζσ 

ςυηθτιςεισ ςχετικά με αλλαγζσ που πρζπει να λάβουν χϊρα δεδομζνου του γεγονότοσ ότι θ 

κατθγορία τθσ ςυγκεκριμζνθσ διαταραχισ φαίνεται να ζχει αλλάξει ουςιαςτικά. Οι ειδικοί, 

ωςτόςο, φαίνεται να διαφωνοφν ςτον τρόπο αντιμετϊπιςθσ των διαφορετικϊν 

αναπαραςτάςεων των ςωματόμορφων διαταραχϊν ςτισ επόμενεσ ταξινομιςεισ. φμφωνα 

με τον Hausteiner και τουσ ςυνεργάτεσ του (2010), ζχει προτακεί να αποςυνδεκεί θ 

διαταραχι πόνου από τθν κατθγορία των ςωματόμορφων διαταραχϊν, κακϊσ επίςθσ να 

διαγράψουν τισ αδιαφοροποίθτεσ ςωματόμορφεσ διαταραχζσ, ι αντ’ αυτοφ να 

ενςωματϊςουν τθ ςωματοποιθτικι διαταραχι, τισ αδιαφοροποίθτεσ ςωματόμορφεσ 

διαταραχζσ και τθ διαταραχι πόνου ςε μία γενικι ςωματόμορφθ κατθγορία. Αναφζρεται 

ακόμθ πωσ οι επόμενεσ ταξινομιςεισ είναι πιο πικανό να διατθριςουν μία 

φαινομενολογικι προςζγγιςθ ςτθ διάγνωςθ και ακόμθ να βαςίηονται ςτα (φυςικά και 

ψυχοςυμπεριφορικά) ςυμπτϊματα παρά ςτθν αιτιολογία και ςτθν απόκριςθ ςτθ κεραπεία.  

 θμειϊνεται ακόμθ πωσ θ ςυννοςθρότθτα των αδιαφοροποίθτων ςωματόμορφων 

είναι επίςθσ υψθλι, με τθν κατάκλιψθ και τισ αγχϊδεισ διαταραχζσ να παρουςιάηουν τθ 

μεγαλφτερθ ςυχνότθτα (Han et al., 2008). Σζλοσ, όςον αφορά ςτθ κεραπεία των 

ςωματόμορφων διαταραχϊν φαίνεται να αποτελεί πρόκλθςθ διότι δεν μπορεί να 

κεραπευτεί ςφμφωνα με το υπάρχον βιοϊατρικό μοντζλο. Ωςτόςο, αναφζρεται πωσ τα 

αντικατακλιπτικά χρθςιμοποιοφνται ςτθ κεραπεία των ςωματόμορφων διαταραχϊν 

εξαιτίασ του γεγονότοσ ότι αυτζσ οι διαταραχζσ ςυνυπάρχουν ςτθ κεραπεία των 

ςωματόμορφων διαταραχϊν εξαιτίασ του γεγονότοσ ότι αυτζσ οι διαταραχζσ ςυνυπάρχουν, 

όπωσ αναφζρκθκε και προθγουμζνωσ, με κατακλιπτικά ςυμπτϊματα (Koh, Choi, Lee & Han, 

2011). 

 

5.4 Τποχονδρίαςη 

ε πρόςφατθ μελζτθ οι ερευνθτζσ διλωςαν πωσ τα ιατρικϊσ ανεξιγθτα ςυμπτϊματα, 

ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ ςωματοποίθςθσ και τθσ υποχονδρίαςθσ, αποτελοφν τα κοινά 

χαρακτθριςτικά των ςωματόμορφων διαταραχϊν  ςτο DSM-IV και το ICD-10 (Hartman, 

Borghuis, Lucassen, van de Laar, Speckens & van Weel, 2009). Η ςωματοποίθςθ, όπωσ 

αναφζρκθκε και προθγουμζνωσ, χαρακτθρίηεται από ςυχνι και επαναλαμβανόμενθ 

εμφάνιςθ ιατρικϊσ ανεξιγθτων ςυμπτωμάτων, ενϊ ςτθν υποχονδρίαςθ παρατθρείται ότι ο 

αςκενισ βιϊνει ζντονθ ανθςυχία και φόβο για τισ ςοβαρζσ αςκζνειζσ, και ζχει τθν 

πεποίκθςθ ότι πάςχει από μία αδιάγνωςτθ φυςικι αςκζνεια, που βαςίηεται ςε 

παρερμθνείεσ των αβλαβϊν ςωματικϊν αιςκιςεων (Abramowitz & Moore, 2007; Fergus & 

Valentiner, 2009; Hartman, Borghuis, Lucassen, van de Laar, Speckens & van Weel, 2009; 

Schreiber, Neng, Heimlich, Witthoft & Weck, 2014; Simon, Gureje & Fullerton, 2001; Weck, 

Neng, Richtberg & Stangier, 2012). Ακόμθ, πζρα από τθν πεποίκθςθ ότι κάποιοσ πάςχει από 

κάποια αδιάγνωςτθ αςκζνεια, μπορεί, επίςθσ, να εςτιάηει ςτον κίνδυνο εκδιλωςθσ μίασ 
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τζτοιασ αςκζνειασ ςτο μζλλον (Abramowitz & Moore, 2007). Επιπρόςκετα, υποςτθρίηεται 

πωσ θ ςτενι ζννοια τθσ καλισ υγείασ και θ παρερμθνεία των ςωματικϊν ςυμπτωμάτων 

είναι μία διαρκισ τάςθ ςτουσ αςκενείσ με υποχονδρίαςθ, θ οποία δεν περιορίηεται μόνο 

ςτα δικά τουσ ςυμπτϊματα αλλά επεκτείνεται ςτα ςυμπτϊματα γενικά, και ωσ εκ τοφτου 

ςτισ υποκζςεισ των άλλων (Weck, Neng, Richtberg & Stangier, 2012). φμφωνα με τθ 

βιβλιογραφία, θ πορεία των ςυμπτωμάτων τθσ υποχονδρίαςθσ κεωρείται ότι είναι χρόνια 

και διακυμαινόμενθ, ενϊ υποςτθρίηεται πωσ θ ςταςιμότθτα τθσ προβλζπεται από ζνα ζωσ 

πζντε χρόνια (Simon, Gureje & Fullerton, 2001).  

 Σο γεγονόσ πωσ ο φόβοσ για τισ αςκζνειεσ δεν αφορά μόνο ςτο παρόν αλλά και ςε 

μία ενδεχόμενθ αςκζνεια από τθν οποία μπορεί να προςβλθκεί κάποια ςτιγμι ςτο μζλλον, 

κακιςτά ςαφι το λόγο που οι αςκενείσ με υποχονδρίαςθ τείνουν να υιοκετοφν «αςφαλείσ 

ςυμπεριφορζσ» με ςκοπό τθν προςταςία τθσ υγείασ τουσ. Αναφζρεται πωσ τζτοιεσ 

ςυμπεριφορζσ αςφάλειασ περιλαμβάνουν τθν αναηιτθςθ υπερβολικισ επιβεβαίωςθσ που 

ςχετίηεται με τθν υγεία από γιατροφσ, φίλουσ και οικογζνεια, επαναλαμβανόμενο ζλεγχο 

των ιατρικϊν πθγϊν (π.χ. βιβλία, ίντερνετ) για πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τισ επίφοβεσ 

αςκζνειεσ, ςυχνό ζλεγχο του ςϊματοσ (π.χ. χριςθ του καρδιακοφ ρυκμοφ) και φοβικι 

αποφυγι των καταςταςιακϊν προκλιςεων (Abramowitz & Moore, 2007).  

 Οι Marcus, Gurley, Marchi και Bauer (2007) υποςτθρίηουν πωσ θ επικράτθςθ και θ 

ςυννοςθρότθτα τθσ υποχονδρίαςθσ με άλλεσ αςκζνειεσ, το νόθμα των ςωματικϊν 

ςυμπτωμάτων, αλλά και θ πορεία και κεραπεία των αςκενειϊν ενδζχεται να 

λειτουργιςουν ωσ παράγοντεσ κινδφνου για τθν υποχονδρίαςθ και τθν ανθςυχία για τισ 

αςκζνειεσ. Αναφζρεται, ακόμθ, πωσ αυτζσ οι πεποικιςεισ μπορεί να παραμζνουν 

κρυμμζνεσ, ενδζχεται να ενεργοποιθκοφν από μία ποικιλία γεγονότων, 

ςυμπεριλαμβανομζνου του διαβάςματοσ για μία αςκζνεια, πλθροφορία για μία αςκζνεια, 

κακϊσ και αναφορζσ των Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ για ςχετικι αρρϊςτια (π.χ. νόςοσ 

των τρελϊν αγελάδων, ιόσ ζμπολα, AIDS κλπ) ι από ποικίλεσ ςωματικζσ εναλλαγζσ ι 

αιςκιςεισ. φμφωνα, λοιπόν, με τθν προαναφερκείςα μελζτθ, μόλισ πυροδοτθκοφν αυτζσ 

οι πεποικιςεισ ζχουν ωσ αποτζλεςμα τισ αυτόματεσ υποχονδριακζσ ςκζψεισ που εςτιάηουν 

ειδικά ςτον εαυτό. Κατά ςυνζπεια, το άτομο γίνεται αυξανόμενα αγχϊδθ και 

υπερπροςτατευτικό για οποιεςδιποτε αιςκιςεισ ι ςθμάδια που μπορεί να υποδθλϊνουν 

αςκζνεια.  

 Όπωσ αναφζρκθκε και προθγουμζνωσ, το διαγνωςτικό και ςτατιςτικό εγχειρίδιο 

των ψυχικϊν διαταραχϊν (DSM-IV) τοποκετεί τθν υποχονδρίαςθ με τισ ςωματόμορφεσ 

διαταραχζσ, αν και ςφγχρονεσ αντιλιψεισ υποςτθρίηουν ότι θ υποχονδρίαςθ αναπαρίςταται 

καλφτερα ωσ μία ακραία μορφι άγχουσ για τθν υγεία και ανικει ςτον τομζα των αγχωδϊν 

διαταραχϊν (Fergus & Valentiner, 2010; Schreiber, Neng, Heimlich, Witthoft & Weck, 2014; 

Weck, Neng, RIchtberg & Stangier, 2012). Ωςτόςο, θ δυνατότθτα για επαναπροςδιοριςμό 

τθσ υποχονδρίαςθσ ωσ άγχουσ για τθν υγεία τζκθκε πρόςφατα υπό αμφιςβιτθςθ. 

υγκεκριμζνα βρζκθκε ότι θ διάςταςθ τθσ φοβίασ για αςκζνεια (π.χ. φόβοσ ότι το άτομο κα 

νοςιςει από ςοβαρι αςκζνεια) μοιραηόταν ςθμαντικά ιςχυρζσ ςχζςεισ με τθν ανθςυχία για 

τθν υγεία από ότι θ διάςταςθ τθσ «ιδζασ» τθσ νόςου (π.χ. θ ιδζα ότι το άτομο πάςχει από 

μία ςοβαρι αςκζνεια). τθ ςυνζχεια, υποςτθρίχκθκε θ άποψθ πωσ θ υποχονδρίαςθ ωσ 

ανθςυχία για τθν υγεία είναι πιο ςυνεπισ τθ διάςταςθ τθσ φοβίασ, ενϊ ωσ ςωματόμορφθ 



83 
 

διαταραχι είναι περιςςότερο ςυνεπισ με τθν «ιδζα» τθσ νόςου (Fergus & Valentiner, 2010). 

Επιπρόςκετα, όπωσ ςε πολλζσ αγχϊδεισ διαταραχζσ, κεωρείται ότι θ προςοχι που κάποιοσ 

δίνει ςτισ ςωματικζσ αιςκιςεισ παίηει κεντρικό ρόλο ςτθν ανάπτυξθ και τθ διατιρθςθ τθσ 

υποχονδρίαςθσ. φμφωνα με τθ βιβλιογραφία, οι άνκρωποι με υποχονδρίαςθ νιϊκουν ότι 

πρζπει να δϊςουν πολλι προςοχι ςτισ διφοροφμενεσ ςωματικζσ αιςκιςεισ ςε μία 

προςπάκεια να εμποδίςουν τισ αιςκιςεισ να οδθγιςουν ςε αντιλθπτζσ αρνθτικζσ 

ςυνζπειεσ. ε μία απόπειρα, λοιπόν, καλφτερθσ κατανόθςθσ τθσ παρερμθνείασ των 

ςωματικϊν αιςκιςεων που παρατθροφνται ςτθν υποχονδρίαςθ, οι ερευνθτζσ ςτάκθκαν 

προσ τθν κατανόθςθ τθσ ςχζςθσ τουλάχιςτον τριϊν μεταβλθτϊν αντίλθψθσ του ςϊματοσ με 

τθν υποχονδρίαςθ: τθσ επαγρφπνθςθσ του ςϊματοσ, τθσ ςωματοαιςκθτικισ ενίςχυςθσ και 

τθσ ευαιςκθςίασ ςτθν ανθςυχία. Αρχικά, θ επαγρφπνθςθ του ςϊματοσ κεωρείται μία 

αντιλθπτικι προκατάλθψθ ςτθν οποία οι άνκρωποι δίνουν υπερβολικι ςθμαςία ςτισ 

ςωματικζσ αιςκιςεισ. τθ ςυνζχεια, θ ςωματοαιςκθτικι ενίςχυςθ αναφζρεται πωσ 

χαρακτθρίηει τθν τάςθ να βλζπουν τισ διφοροφμενεσ αιςκιςεισ ωσ πιο απειλθτικζσ από ότι 

είναι ςτθν πραγματικότθτα, και τζλοσ, θ ευαιςκθςία ςτθν ανθςυχία υποςτθρίηεται πωσ 

αναπαριςτά το φόβο των αιςκιςεων που διεγείρονται εξαιτίασ των φυςικϊν, κοινωνικϊν 

και γνωςτικϊν ςυνεπειϊν.  

 Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ ζχει βρεκεί ότι θ υποχονδρίαςθ οδθγεί ςε ςθμαντικά 

ιατρικά κόςτθ. Κατά ςυνζπεια, θ ζγκαιρθ αναγνϊριςθ των αςκενϊν με υποχονδρίαςθ και θ 

κεραπεία τουσ ςε ζνα πρϊιμο ςτάδιο φαίνεται να μειϊνει το ιατρικό κόςτοσ. Οι Hofling και 

Weck (2013) υποςτθρίηουν πωσ οι αποτελεςματικζσ και γριγορεσ μετριςεισ απεικόνιςθσ 

τθσ υποχονδρίαςθσ είναι χριςιμεσ αλλά πρζπει να ςυναντοφν ςυγκεκριμζνα κριτιρια. 

Αρχικά, υποςτθρίηεται ότι πρζπει να είναι ςφντομεσ και γριγορεσ ςτθν εφαρμογι τουσ, ςτισ 

ιατρικζσ και ψυχιατρικζσ ρυκμίςεισ. υνεχίηουν αναφζροντασ πωσ πρζπει να είναι 

αξιόπιςτεσ και ζγκυρεσ, ενϊ, τζλοσ, ότι πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα να ταξινομοφν 

ςωςτά τουσ αςκενείσ με ανθςυχία που ςχετίηεται με τθν αςκζνεια μζςα ςε μία ομάδα 

αςκενϊν με άλλεσ διαταραχζσ. Η Bodily Preoccupation Scale, που αποτελεί υποκλίμακα τθσ 

Illness Attitude Scales, αναπτφχκθκε για τθν αξιολόγθςθ φόβων, χαρακτθριςτικϊν, 

πεποικιςεων και ςυμπεριφορϊν που ςχετίηονται με τθν υποχονδρίαςθ (Abramowitz & 

Moore, 2007;Fergus & Valentiner, 2009; Hofling & Weck, 2013), ενϊ θ Whileley Index (WI) 

αντανακλά τρεισ διαςτάςεισ τθσ υποχονδρίαςθσ (τθν εναςχόλθςθ με το ςϊμα, το φόβο τθσ 

αςκζνειασ, και τθν ιδζα τθσ αςκζνειασ) και αποτελεί μία αρχικι προςζγγιςθ για τθν 

αξιολόγθςθ τθσ υποχονδρίαςθσ (Hofling & Weck, 2013).  

 Σα επιδθμιολογικά δεδομζνα υποδεικνφουν ότι θ επικράτθςθ τθσ υποχονδρίαςθσ 

ανάμεςα ςτουσ ιατρικοφσ αςκενείσ ποικίλει από 4.2 ζωσ 7.7%. φμφωνα με τουσ Walker, 

Vincent, Furer, Cox και Kjernished (1999) ζχουν αναπτυχκεί αξιοςθμείωτεσ φαρμακολογικζσ 

και ψυχολογικζσ κεραπείεσ για τα άτομα με υποχονδρίαςθ. θμειϊνεται πωσ θ μορφι 

κεραπείασ που προςφζρεται μπορεί να εξαρτάται περιςςότερο από τθν εκπαίδευςθ και τθν 

εμπειρία του παροχζα των υπθρεςιϊν και από τθ διακεςιμότθτα υπθρεςιϊν και λιγότερο 

από τισ προτιμιςεισ του αςκενι.  

 Σζλοσ, υποςτθρίηεται πωσ παρόλο που υπιρξε ζνα πλοφςιο ιςτορικό 

κινθτοποιθτικϊν και ψυχοδυναμικϊν κεωριϊν τθσ υποχονδρίαςθσ, πιο πρόςφατα μοντζλα 

δίνουν ζμφαςθ ςε γνωςτικοφσ και αντιλθπτικοφσ παράγοντεσ. Σα γνωςτικά μοντζλα 
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κεωροφνται θ κυρίαρχθ ςφγχρονθ προςζγγιςθ για τθν κατανόθςθ και κεραπεία τθσ 

ανθςυχίασ για τθν υγεία και τθν υποχονδρίαςθ (Marcus, Gurley, Marchi & Bauer, 2007). 

 

5.5 Διαφορική διάγνωςη από τα ψυχοςωματικά ςυμπτϊματα και τα φαινόμενα 

μετατροπήσ  

Είναι γεγονόσ πωσ θ ςωματοποίθςθ ζχει κακοριςτεί με πολλαπλοφσ τρόπουσ, αλλά ςε 

γενικζσ γραμμζσ ορίηεται ωσ θ εμφάνιςθ επαναλαμβανόμενων πολλαπλϊν ςωματικϊν 

ςυμπτωμάτων που δεν ςυνδζονται με καμία φυςικι διαταραχι (Amgenendt & Harter, 

2001; Dickinson et al., 2003; Swartz, Hughes, George, Brazer, Landerman & Buckolz, 1986). 

Αναφζρεται πωσ θ ςωματοποίθςθ ςυναντάται ςυχνά ςτισ πρϊτεσ βοικειεσ, όπου 

περιςςότερεσ από τισ μιςζσ περιπτϊςεισ αφοροφν ςε ςωματικά παράπονα και το 1/3 

παραμζνει ανεξιγθτο (Dickinson et al., 2003).  

 Η παροφςα, ιδιαίτερα ετερογενισ ταξινόμθςθ των ςωματόμορφων διαταραχϊν, 

ςφμφωνα με το DSM-IV και το ICD-10, κρίνεται ανεπαρκϊσ χριςιμθ για κεραπευτικοφσ και 

επιςτθμονικοφσ ςκοποφσ. Ακόμθ, ζχουν προτακεί διαφορετικζσ διαδικαςίεσ για τθν 

ανακεϊρθςθ αυτϊν των διαταραχϊν, ποικίλλοντασ από τθν ολοκλθρωτικι εξάλειψθ των 

διαγνωςτικϊν κατθγοριϊν ωσ τθ μετακίνθςθ κάποιων διαταραχϊν ςε άλλεσ κατθγορίεσ 

(π.χ. μεταφορά υποχονδρίαςθσ ςτισ αγχϊδεισ διαταραχζσ) και τζλοσ, ακόμθ και ςτον 

προςδιοριςμό καινοφργιων διαγνωςτικϊν κριτθρίων (Voigt, Nagel, Meyer, Langs, Braukhaus 

& Lowe, 2010). φμφωνα με τουσ Hamilton, Eger, Razaak, Feldman, Hallmark και Cheek 

(2013), ζνα άλλο κομμάτι τθσ ανακεϊρθςθσ είναι μία πρόταςθ να ςυμπεριλάβουν ποικίλεσ 

ςυγκεκριμζνεσ ςωματόμορφεσ διαταραχζσ ςε μία γενικευμζνθ διάγνωςθ τθσ «διαταραχισ 

ςωματικοφ ςυμπτϊματοσ». Τπάρχουν κριτικζσ για τθν αποτυχία των κλινικϊν να 

προςδιορίηουν τθ διάγνωςθ των ςωματόμορφων διαταραχϊν. υγκεκριμζνα, 

υποςτθρίηεται ότι ςτθν παροφςα μορφι θ διάγνωςθ των ςωματόμορφων διαταραχϊν 

ςυνοδεφεται από μία υποτιμθτικι χροιά, θ οποία τισ κακιςτά μθ αποδεκτζσ ςε αςκενείσ και 

κλινικοφσ. Διατυπϊνονται ανθςυχίεσ πωσ οι διαγνϊςεισ αυτζσ καταπιζηονται από φόβο για 

κατάχρθςθ ευκφνθσ και για εξαςφάλιςθ επιςτροφισ υπθρεςιϊν που παρζχονται ςτουσ 

αςκενείσ των οποίων τα προβλιματα  κρίνεται ότι είναι ιατρικισ φφςθσ. τθ ςυνζχεια, 

υποςτθρίηεται πωσ τα ουδζτερθσ κεωρίασ διαγνωςτικά κριτιρια του DSM βαςίηονται ωσ επί 

το πλείςτον ςε ςυμπτϊματα. Αναφζρεται, λοιπόν, πωσ το DSM δεν λαμβάνει πολλζσ φορζσ 

υπόψθ τθν πικανότθτα ότι θ ψυχοπακολογία ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ ενδζχεται ςτθν 

πραγματικότθτα να αντανακλά τισ προςπάκειεσ του οργανιςμοφ να προςαρμοςτεί ςτο 

ευρφτερο περιβαλλοντικό πλαίςιο (Walefield & First, 2012). Οι τροποποιιςεισ που 

ςυηθτικθκαν τα τελευταία χρόνια για τισ ςωματόμορφεσ διαταραχζσ αφορά, αρχικά, ςτο 

κριτιριο του χρόνου για τθ ςπάνια διαγιγνωςκόμενθ ςωματοποιθτικι διαταραχι, όπου 

προτάκθκε το χρονικό περικϊριο να γίνει λιγότερο περιοριςτικό, και ςτθ ςυνζχεια, ςτθ 

μείωςθ των ορίων του απαιτοφμενου αρικμοφ ςωματικϊν παραπόνων προκειμζνου να 

γίνει θ διάγνωςθ (Voigt, Nagel, Meyer, Langs, Braukhaus & Lowe, 2010).   

 φμφωνα με τθ βιβλιογραφία θ διάγνωςθ τθσ ςωματοποιθτικισ διαταραχισ 

περιλαμβάνει τθ νευραςκζνεια, τθν υςτερία και το ςφνδρομο Briquet’s (Dickinson et al., 

2003). Οι Swartz, Hughes, George, Brazer, Landerman και Bucholz (1986) υποςτιριξαν πωσ 
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οι διαγνωςτικοί πρόγονοι τθσ ςωματοποίθςθσ –υςτερία και ςφνδρομο Briquet- 

προςδιορίςτθκαν αρχικά με ςαφινεια ςτθν τότε ςφγχρονθ ψυχιατρικι βιβλιογραφία από 

τουσ ερευνθτζσ τθσ Washington School of Medicine, που είχαν εργαςτεί για να κακορίςουν 

ζναν αρικμό ςχετικά διακριτϊν ψυχιατρικϊν διαταραχϊν με χαρακτθριςτικζσ 

φαινομενολογίεσ, φυςικζσ ιςτορίεσ, ιατρικζσ αποκρίςεισ και οικογενειακό ιςτορικό. 

φμφωνα με τον Dickinson και τουσ ςυνεργάτεσ του (2003) θ ςωματοποιθτικι διαταραχι 

πρϊτα κακορίςτθκε ςτο DSM-III βαςιςμζνθ ςε ζνα ιςτορικό ιατρικϊσ ανεξιγθτων 

ςυμπτωμάτων, όπου οι γυναίκεσ ζπρεπε να παρουςιάηουν 14 από τα 37 πικανά 

ςωματοποιθτικά ςυμπτϊματα για να διατθριςουν τθ διάγνωςθ, ενϊ το αντίςτοιχο όριο για 

τουσ άνδρεσ είναι 12 ςυμπτϊματα (Angenendt & Harter, 2001; Swartz, Hughes, George, 

Brazer, Landerman & Bucholz, 1986). Ακόμθ, το DIS απαιτοφςε τθ διερεφνθςθ 38 

ςυμπτωμάτων τθσ ςωματοποιθτικισ διαταραχισ επιβεβαιϊνοντασ τθ ςοβαρότθτα των 

ςυμπτωμάτων (εάν χρειάςτθκε ιατρικι προςοχι) και εάν δόκθκε ςτα ςυμπτϊματα ιατρικι 

εξιγθςθ ι εάν είναι το αποτζλεςμα κατάχρθςθσ ουςιϊν ι αλκοόλ. Σα ανεξιγθτα 

ςυμπτϊματα κεωρείται ότι είναι λειτουργικά και ψυχογενι και κατατάςςονται ωσ 

ςυμπτϊματα ςωματοποίθςθσ. τθ ςυνζχεια, το DSM-IIR τροποποίθςε τα κριτιρια ϊςτε να 

απαρτίηονται από μία λίςτα 35 ανεξιγθτων ςωματικϊν ςυμπτωμάτων, ενϊ το DSM-IV 

κακόριςε ζνα περίπλοκο αλγόρικμο αποτελοφμενο από ανεξιγθτα ςυμπτϊματα που 

κατατάςςονται ςε ποικίλεσ διαφορετικζσ κατθγορίεσ (Dickinson et al., 2003).  

 Καταγράφεται πωσ θ αναφερόμενθ επικράτθςθ των ςωματόμορφων διαταραχϊν 

ποικίλει από 0.1% ζωσ 16% ςε διάφορουσ πλθκυςμοφσ, ςυνικωσ ςχεδόν το 1-5% των 

αςκενϊν των πρϊτων βοθκειϊν. Τποςτθρίηεται πωσ εξαιτίασ του ότι πολλοί αςκενείσ που 

ςωματοποιοφν δεν πλθροφν τα κριτιρια για ολοκλθρωμζνθ ςωματοποιθτικι διαταραχι, 

προτάκθκε θ επικφρωςθ μίασ λιγότερο ςοβαρισ μορφισ ςωματοποίθςθσ που ονομάηεται 

«ςυνοπτικι ςωματοποιθτικι διαταραχι». Η ςυγκεκριμζνθ διαταραχι κεωρείται ότι 

βαςίηεται ςτθν ανάκλθςθ ςυμπτωμάτων από τουσ αςκενείσ, απαιτϊντασ τουλάχιςτον ζξι 

ανεξιγθτα ςυμπτϊματα ςτισ γυναίκεσ και τζςςερα ςτουσ άνδρεσ. Η διάγνωςθ τθσ 

ςωματοποιθτικισ διαταραχισ και τθσ ςυνοπτικισ ςωματοποιθτικισ διαταραχισ 

πραγματοποιείται ςτθ βάςθ των ανεξιγθτων ςυμπτωμάτων. Ωςτόςο, υποςτθρίηεται πωσ θ 

ανάκλθςθ των ςωματικϊν ςυμπτωμάτων τθσ ηωισ ανάμεςα ςτουσ ςωματοποιθτικοφσ 

αςκενείσ είναι αςτακισ. Ερευνθτζσ αςχολικθκαν με τθ διερεφνθςθ τθσ 

πολυςωματόμορφθσ διαταραχισ που βαςίηεται ςτα παρόντα ανεξιγθτα ςυμπτϊματα. 

Αναφζρεται πωσ θ πολυςωματόμορφθ διαταραχι απαιτεί τθν παρουςία τριϊν ι 

περιςςότερων ανεξιγθτων ςυμπτωμάτων μζςα ςτισ τελευταίεσ δφο εβδομάδεσ από μία 

λίςτα των δεκαπζντε, μαηί με ζνα ιςτορικό ςωματοποίθςθσ δφο ετϊν (Dickinson et al., 

2003). Οι Voigt, Nagel, Meyer, Langs, Braukhaus και Lowe (2010) αναφζρουν πωσ μαηί με 

προςαρμογζσ τθσ διάγνωςθσ που ζχουν γίνει ιδθ ςτισ κλινικζσ δοκιμζσ, όπωσ οι 

προαναφερόμενεσ –πολυςωματόμορφθ διαταραχι και ςυνοπτικι ςωματοποίθςθ- 

διάφορεσ άλλεσ διαγνϊςεισ ζχουν πρόςφατα προτακεί: διαταραχι ςωματικοφ 

ςυμπτϊματοσ, διαταραχι ςωματικισ ανθςυχίασ, εννοιολογικά κζματα ςτισ ςωματόμορφεσ 

και παρόμοιεσ διαταραχζσ, διαταραχι περίπλοκου ςωματικοφ ςυμπτϊματοσ.  

 Τποςτθρίηεται πωσ θ ζγκυρθ διάγνωςθ περιγράφει ζνα κλινικό ςφνδρομο τόςο 

ξεκάκαρα ϊςτε διαφορετικοί εκτιμθτζσ να μποροφν να ςυμφωνοφν αξιόπιςτα όςον αφορά 

τθν παρουςία διαταραχισ, προβλζπει τθν απόδοςθ των αςκενϊν ςε ςχετικζσ 
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εργαςτθριακζσ και ψυχομετρικζσ δοκιμαςίεσ, ενϊ προβλζπει, επίςθσ τθν πορεία των 

αςκενϊν μζςα ςτο χρόνο κακϊσ και το ιςτορικό ςχετικϊν προβλθμάτων τθσ οικογενείασ. 

Σζλοσ, τονίηεται πωσ θ ζγκυρθ διάγνωςθ είναι διακριτι από τισ άλλεσ καταςτάςεισ που 

παρουςιάηουν επιφανειακζσ ομοιότθτεσ (Voigt, Nagel, Meyer, Langs, Braukhaus & Lowe, 

2010).  

 Σζλοσ, αξίηει να ςθμειωκεί πωσ προκειμζνου να γίνει διάγνωςθ μίασ 

ςωματοποιθτικισ διαταραχισ, υποςτθρίηεται πωσ ο κλινικόσ πρζπει να διακζτει γνϊςεισ 

ςχετικά με τθ διαταραχι και τα διαγνωςτικά κριτιρια, τθν ικανότθτα να αναγνωρίηει τα 

ςθμάδια  και τα ςυμπτϊματα τθσ διαταραχισ, τθν πεποίκθςθ ότι θ διάγνωςθ είναι κλινικά 

ςχετικι με τθν παροφςα ιατρικι επαφι και τθν προκυμία να καταγράψουν τθ διάγνωςθ 

των αςκενϊν ςτο ιατρικό μθτρϊο. Ζτςι, αναφζρεται πωσ το πρακτικό ανϊτερο όριο του 

ρυκμοφ χοριγθςθσ τθσ διάγνωςθσ κα μποροφςε να ςυγκεκριμενοποιθκεί κακϊσ ο ρυκμόσ 

επικράτθςθσ πολλαπλαςιάςτθκε από το ρυκμό αναγνϊριςθσ (Hamilton, Eger, Razzak, 

Feldman, Hallmark & Cheek, 2013).  

 

5.6 Θεραπεία των ςωματόμορφων διαταραχϊν 

Αναφζρεται πωσ οι αςκενείσ που εμφανίηουν ςωματικά ςυμπτϊματα για τα οποία δεν 

υπάρχει ςυγκεκριμζνθ διάγνωςθ και για τα οποία θ ιατρικι δεν παρζχει κεραπεία, 

παρουςιάηονται εξαιρετικά ςυχνά ςτισ πρϊτεσ βοικειεσ. Τποςτθρίηεται πωσ υπάρχουν 

διάφορα ονόματα, ζννοιεσ και οριςμοί τζτοιων ςυνκθκϊν και προκειμζνου να εμπεριζχεται 

το ευρφ φάςμα των διαταραχϊν που ςυναντϊνται ςτθν πρωτοβάκμια φροντίδα, 

χρθςιμοποιείται ο όροσ «ιατρικϊσ ανεξιγθτα ςυμπτϊματα» ι «ςωματοποίθςθ» και 

εφαρμόηεται ο όροσ του Lipowski: «Μία τάςθ βίωμα και επικοινωνία τθσ ςωματικισ 

ανθςυχίασ και ςυμπτωμάτων από πακολογικά ευριματα, για απόδοςθ ςε ςωματικζσ 

αςκζνειεσ και αναηιτθςθ τθσ ιατρικισ βοικειασ γι’ αυτά» (Rosendal, Olesen, Fink, Toft, 

Sokolowski & Bro, 2007).  

 φμφωνα με τθ βιβλιογραφία, θ ςωματοποίθςθ παρουςιάηει υψθλι επικράτθςθ 

ςτθν πρωτοβάκμια περίκαλψθ, όπου αναφζρεται πωσ το 20 με 30% των αςκενϊν πλθροί 

τα κριτιρια για ςωματόμορφεσ διαταραχζσ (Rosendal, Olesen, Fink, Toft, Sokolowski & Bro, 

2007). Ωςτόςο, υποςτθρίηεται πωσ παρά τθν υψθλι επικράτθςθ τθσ ςωματοποίθςθσ, 

αποτελεί ςυχνό φαινόμενο θ διαταραχι αυτι να μθν διαγιγνϊςκεται με αποτζλεςμα να 

μθν ακολουκείται θ κατάλλθλθ προςζγγιςθ για τθ κεραπεία τθσ (Fjorback et al., 2013). 

Πολλοί κλινικοί κεωροφν πωσ οι ςωματόμορφεσ διαταραχζσ βρίςκονται ςτισ πιο δφςκολεσ 

διαταραχζσ ωσ προσ το χειριςμό τουσ και, κατά ςυνζπεια, δεν είναι τυχαίο το γεγονόσ ότι τα 

επίπεδα τθσ μθ ικανοποίθςθσ των αςκενϊν είναι υψθλά. Ακόμθ, θ διαχείριςθ αυτϊν των 

διαταραχϊν  μπορεί να ςχετίηεται με δαπανθρζσ επαναλαμβανόμενεσ διαγνωςτικζσ 

διεργαςίεσ, κεραπείεσ προςανατολιςμζνεσ προσ το όργανο με χαμθλι αποτελεςματικότθτα 

(Fjorback et al., 2013). Ο Koh (2014) υποςτθρίηει πωσ θ κεραπεία τθσ ςωματοποίθςθσ 

αποτελεί πρόκλθςθ, διότι κεωρείται πωσ δεν μπορεί να κεραπευτεί με το υπάρχον 

βιοϊατρικό μοντζλο. Ωσ εκ τοφτου, απαιτοφνται ειδικζσ ικανότθτεσ και ςτρατθγικζσ αρχικά 

από τουσ μθ ειδικοφσ τθσ ψυχικισ υγείασ προκειμζνου να χειριςτοφν αυτοφσ τουσ αςκενείσ, 

οι οποίοι πρζπει να διευκολφνουν τθν αποδοχι τθσ ψυχολογικισ κεραπείασ. Οι Angenendt 



87 
 

και Harter (2001) ςθμειϊνουν πωσ δεδομζνου του γεγονότοσ ότι οι ψυχολογικοί 

παράγοντεσ επθρεάηουν περιςςότερο τθν ανάπτυξθ και πορεία των ςωματόμορφων 

διαταραχϊν, κρίνεται ότι πρζπει να υπάρχουν ςε κάκε αποτελεςματικι κεραπεία. Ακόμθ, 

κεωρείται φυςικό πωσ οι παράγοντεσ τθσ ρφκμιςθσ, τθσ ζνταςθσ και του περιεχομζνου των 

ψυχολογικϊν παρεμβάςεων μποροφν να ποικίλουν ςε εξάρτθςθ με παράγοντεσ όπωσ θ 

ςοβαρότθτα των ςυμπτωμάτων, θ ςυννοςθρότθτα, θ επίγνωςθ και θ κινθτοποίθςθ του 

αςκενι και θ διακεςιμότθτα τθσ ψυχοκεραπείασ. Οι ίδιοι υποςτθρίηουν, λοιπόν, πωσ ςε μία 

προςζγγιςθ βιμα προσ βιμα ο ιατρόσ τθσ πρωτοβάκμιασ περίκαλψθσ κα πρζπει να 

ξεκινιςει με βραχφχρονεσ λεκτικζσ παρεμβάςεισ. Ωςτόςο κρίνεται αυτονόθτο πωσ οι ειδικοί 

τθσ ψυχικισ υγείασ διαδραματίηουν κακοριςτικό ρόλο ςτθν ‘εκπαίδευςθ’ των ιατρϊν 

παρζχοντασ τουσ βοικεια για τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων ζτςι ϊςτε να είναι ςε κζςθ να 

αναγνωρίηουν και να χειρίηονται αςκενείσ με ςωματοποίθςθ. Ακόμθ, τονίηεται θ ςθμαςία 

των τεχνικϊν ςυνζντευξθσ ςτθν αναγνϊριςθ των αςκενϊν αυτϊν, οι οποίεσ υποςτθρίηεται 

πωσ κρίνεται αναγκαίο να διδάςκονται ςτουσ φοιτθτζσ τθσ ιατρικισ και τουσ γενικοφσ 

επαγγελματίεσ (Koh et al., 2014). Με αυτό τον τρόπο οι ιατροί μακαίνουν να αναγνωρίηουν 

τισ παγίδεσ ςτθ κεραπεία των αςκενϊν με ςωματόμορφεσ διαταραχζσ και να αποφεφγουν 

διαδικαςίεσ οι οποίεσ ενδζχεται να ενιςχφςουν πακολογικζσ ςυμπεριφορζσ αςκζνειασ (π.χ. 

όχι ιατρικζσ δοκιμαςίεσ ι εργαςτθριακζσ εξετάςεισ χωρίσ ξεκάκαρεσ ενδείξεισ). 

Επιπρόςκετα, πλθροφορίεσ και κινθτοποιιςεισ για διάφορεσ μορφζσ ψυχοκεραπείασ είναι 

ςθμαντικζσ ςε περίπτωςθ που αυτζσ οι βαςικζσ παρεμβάςεισ μζςα ςτο ςφςτθμα υγείασ 

αποτφχουν (Angenendt & Harter, 2001). Τποςτθρίηεται ακόμθ πωσ το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα περιλαμβάνει κετικά κριτιρια για ςωματοποίθςθ, κατανόθςθ του ρόλου τθσ 

διαχείριςθσ κυμοφ και διάκεςθσ ςτθ ςωματοποίθςθ, εκπαίδευςθ των ικανοτιτων ςτθ λιψθ 

βιοψυχολογικοφ ιςτορικοφ, ζνα μοντζλο γενικισ κεραπείασ για ςωματοποίθςθ και 

ςυμβουλι ςτθ διαχείριςθ των χρόνιων περιπτϊςεων. Σο παιχνίδι ρόλων και θ βιντεοκαςζτα 

μποροφν επίςθσ να χρθςιμοποιθκοφν επαρκϊσ για τθ βελτίωςθ των ικανοτιτων 

επικοινωνίασ, για τθν αξιολόγθςθ και διαχείριςθ αςκενϊν με ςωματοποίθςθ (Koh et al., 

2014).   

 Ωςτόςο, για τουσ αςκενείσ ςε πιο ςοβαρι κατάςταςθ θ παραπομπι ςε ειδικοφσ 

ψυχικισ υγείασ κρίνεται εντελϊσ απαραίτθτθ, για χρόνιεσ και ανυπότακτεσ ςτθ κεραπεία 

περιπτϊςεισ. Μθ ςυγκεκριμζνοι παράγοντεσ, οι οποίοι είναι ςθμαντικοί ςε οποιαδιποτε 

ψυχοκεραπεία (π.χ. κεραπευτικι ςυμμαχία, προςδοκία ότι κα βοθκθκοφν), μπορεί να 

διαφοροποιθκοφν από ςυγκεκριμζνεσ κεραπευτικζσ τεχνικζσ και να προςαρμοςτοφν ςτισ 

ςυγγενείσ πακολογικζσ διαδικαςίεσ ςτισ ςωματόμορφεσ διαταραχζσ (Angenendt & Harter, 

2001).. Από κάποιουσ ερευνθτζσ υποςτθρίηεται πωσ θ γνωςτικι ςυμπεριφοριςτικι 

κεραπεία αποτελεί τθν καλφτερα δομθμζνθ κεραπεία για μία ποικιλία ςωματόμορφων 

διαταραχϊν (Fjorback et al., 2013; Perez, Zlotnick, Gomez, Rendon & Swanson, 2013). 

Ωςτόςο, άλλοι υποςτθρίηουν πωσ οι πολυτροπικζσ και διεπειςτθμονικζσ κεραπευτικζσ 

προςεγγίςεισ φαίνεται να είναι περιςςότερο αποτελεςματικζσ από ότι μία ξεχωριςτι 

προςζγγιςθ. ε κάκε περίπτωςθ είναι αποδεκτό πωσ μία αποδεκτι και (ειδικά ςτο 

ξεκίνθμα) όχι αντιμαχόμενθ ςχζςθ αςκενι-κεραπευτι είναι προαπαιτοφμενο για ενεργι 

ςυμμετοχι ςτθ κεραπεία. Είναι, επίςθσ θ βάςθ για τθν ανάπτυξθ ενόσ εναλλακτικοφ 

μοντζλου αςκζνειασ και τθν κινθτοποίθςθ για αλλαγι. τθ ςυνζχεια, αναφζρεται πωσ τα 

αυτό-απεικονιςτικά θμερολόγια ζχουν ωσ ςκοπό τθν ακριβι αναγνϊριςθ των 
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ςυμπτωμάτων ςε ςχζςθ με εξωτερικά και εςωδεκτικά ερεκίςματα, γεγονότα και τισ κετικζσ 

και αρνθτικζσ τουσ ςυνζπειεσ ςε ςυγκεκριμζνεσ καταςτάςεισ. Ακόμθ, θ ψυχο-εκπαίδευςθ 

και θ γνωςτικι κεραπεία είναι απαραίτθτεσ για κριτικι ςυηιτθςθ και ανακεϊρθςθ των 

ανεπαρκϊν εννοιϊν ςχετικά με τθν υγεία και τθν αςκζνεια και μία καλφτερθ κατανόθςθ 

των μθχανιςμϊν που βρίςκονται ςε εξζλιξθ. Η εκπαίδευςθ χαλάρωςθσ παρζχεται ωσ μία 

μζκοδοσ για μία ενεργι μείωςθ τθσ ζνταςθσ, τθσ διζγερςθσ και τθσ ςφλλθψθσ. Ο αςκενισ 

κινθτοποιείται για να μειϊςει τθ δυςπροςαρμοςτικι ςυμπεριφορά αςκζνειασ, αναηιτθςθσ 

επιβεβαίωςθσ και κοινωνικισ απόςυρςθσ. Σζλοσ, υποςτθρίηεται πωσ εναλλακτικζσ 

ςυμπεριφορζσ όπωσ αςκιςεισ, ακλιματα και κετικζσ δραςτθριότθτεσ πρζπει να 

αντικαταςτιςουν τισ ςυμπτωματικζσ και μποροφν να βοθκιςουν ςτθν αναβίωςθ των 

ςωματικϊν λειτουργιϊν με ζνα πιο κετικό τρόπο (Angenendt & Harter, 2001). 
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ΕΠΙΛΟΓΟ 

Σισ τελευταίεσ δεκαετίεσ ζχουν γίνει αξιόλογεσ προςπάκειεσ προκειμζνου να διερευνθκοφν 

λεπτομερϊσ οι ψυχοςωματικζσ διαταραχζσ, θ αιτιολογία κακϊσ και θ ερμθνεία τουσ. 

Ωςτόςο, κρίνεται ςθμαντικό να διεξαχκοφν περιςςότερεσ ζρευνεσ που να επιτρζπουν μία 

αςφαλι τεκμθρίωςθ τθσ ερμθνείασ των ςυμπτωμάτων, με τθν οποία αςχολικθκε 

ενδελεχϊσ κυρίωσ ο Alexander. Δοκείςθσ τθσ ευκαιρίασ να μελετιςω με λεπτομζρεια αλλά 

πολφ ενδιαφζρον τισ διαταραχζσ αυτζσ είμαι κζςθ να δθλϊςω πωσ αποκόμιςα ιδιαίτερα 

ςθμαντικζσ γνϊςεισ επί του κζματοσ. Κατά τθ γνϊμθ μου είναι ιδιαίτερα εντυπωςιακόσ ο 

τρόποσ με τον οποίο το ανκρϊπινο ςϊμα προςπακεί να επικοινωνιςει ςτο περιβάλλον τα 

ςυναιςκιματα που το άτομο καταπιζηει και μζςω τθσ ερμθνείασ των διάφορων 

ςωματοποιιςεων κατάφερα να ερμθνεφςω πολλά δικά μου ςυμπτϊματα και, κατά κάποιο 

τρόπο, να ζρκω ζνα βιμα πιο κοντά ςτο να γνωρίςω τον εαυτό μου. Ακόμθ και εκείνοι που 

δεν αναγνωρίηουν το ςϊμα και τθν ψυχι ωσ μία ενιαία οντότθτα, δεν κα μποροφςαν να 

διαφωνιςουν με το γεγονόσ ότι ναι μεν για να είναι ο νουσ υγιισ πρζπει να είναι και το 

ςϊμα υγιζσ («νουσ υγιισ εν ςϊματι υγιεί») αλλά και για να είναι το ςϊμα υγιζσ πρζπει να 

είναι και ο νουσ.  
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