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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Η παρούσα έρευνα είχε σκοπό τη µελέτη της επίδρασης που ασκεί το στρες 

στην λειτουργία της γαστρεντερικής οδού και συγκεκριµένα στην εµφάνιση 

λειτουργικών γαστρεντερικών διαταραχών.  Ένα συνεκτικό σώµα ερευνών 

υποδεικνύει ότι τα υψηλά επίπεδα στρες που εκδηλώνονται στην οµάδα των ασθενών 

µε γαστρεντερικές διαταραχές συνδέονται άµεσα µε την εµφάνιση και επιδείνωση 

των συγκεκριµένων προβληµάτων. Στην έρευνα συµµετείχαν 24 άτοµα (14 άνδρες, 

10 γυναίκες, µε µέσο όρο ηλικίας τα 45.2 έτη), κατά την διάρκεια της νοσηλείας τους 

στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείου Ρίου λόγω διάγνωσης γαστρεντερικών 

διαταραχών και σχετικών προβληµάτων. Για να µετρηθούν τα επίπεδα άγχους και 

στρες οι συµµετέχοντες συµπλήρωσαν το Ερωτηµατολόγιο Άγχους του 

Spielberg(State-Trait Anxiety Inventory) και την Κλίµακα Καθηµερινών 

Προστριβών(Daily Hassles Scale). Στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκε σύγκριση 

ανάµεσα στα επίπεδα στρες των ασθενών µε τα αντίστοιχα επίπεδα του γενικού 

πληθυσµού , ενώ µελετήθηκε και η επίδραση ορισµένων δηµογραφικών παραγόντων 

στις εξεταζόµενες συσχετίσεις. Τα αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν τις υποθέσεις για 

την σχέση ανάµεσα στο στρες και τις γαστρεντερικές διαταραχές, επισηµαίνοντας το 

γεγονός ότι η συγκεκριµένη οµάδα ασθενών βιώνει γενικά πολύ υψηλά επίπεδα 

στρες, όπως επιβεβαιώνουν και οι συγκρίσεις µε το γενικό πληθυσµό, τα οποία 

πιθανόν να συµβάλλουν στην επιδείνωση της κατάστασης τους και χρήζουν 

αντιµετώπισης.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η επιστηµονική µελέτη της έννοιας του στρες και 

των επιδράσεων που ασκεί στην σωµατική και ψυχική υγεία του ατόµου προσελκύει  

το ενδιαφέρον των ερευνητών από όλους τους κλάδους. Ο όρος «στρες» είναι πλέον 

ιδιαίτερα διαδεδοµένος και χρησιµοποιείται τόσο από ψυχολόγους, ιατρούς, 

κοινωνιολόγους, επιδηµιολόγους, βιολόγους και άλλους επιστήµονες, όσο και από 

απλούς ανθρώπους, αποδεικνύοντας ότι αποτελεί πια ένα από τα κύρια 

χαρακτηριστικά της σύγχρονης ζωής. Μάλιστα έχει προταθεί ότι πηγάζει από αυτήν, 

προκύπτοντας εν µέρει από τους ολοένα αυξανόµενους ρυθµούς της καθηµερινότητας 

και εν µέρει από την µη ικανότητα ανταπόκρισης στις απότοµες µεταβολές  που 

σηµειώνονται στην κοινωνική ζωή, στον τοµέα της εργασίας και στους ταχείς 

ρυθµούς της τεχνολογικής εξέλιξης.  

Επίσης, η αντίληψη ότι το στρες είναι βλαβερό για τον άνθρωπο και µάλιστα 

οδηγεί στην εµφάνιση ασθενειών έχει γίνει ιδιαίτερα δηµοφιλής, αποτελώντας ένα 

από τα συχνότερα θέµατα συζητήσεων. Εντούτοις, παρά τη συχνή χρήση του όρου, η 

έννοια του στρες παραµένει διφορούµενη. Σε ορισµένες περιπτώσεις δηλώνει την 

πρόκληση, τον ενθουσιασµό, το συστατικό που κάνει τη ζωή ενδιαφέρουσα, ενώ σε 

άλλες περιπτώσεις δηλώνει την παρουσία µιας ανεπιθύµητης κατάστασης, η οποία 

προκαλεί εξουθένωση, αναποτελεσµατικότητα και δυσαρέσκεια. Η επιστήµη της 

ψυχολογίας, σε συνεργασία µε άλλους επιστηµονικούς κλάδους, έχουν επιχειρήσει να 

προσδιορίσουν την έννοια του στρες, καθώς και τους τρόπους µε τους οποίους 

επεµβαίνει και επηρεάζει τη ζωή του ανθρώπου. 
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 2.  Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ 

2.1 Ιστορική ανασκόπηση – πρώιµες συνεισφορές στην έρευνα για το στρες 

Οι ρίζες του όρου «στρες» τοποθετούνται γύρω στον 17ο αιώνα, όπου το 

στρες  χρησιµοποιούταν ευρέως για να περιγράψει καταστάσεις που χαρακτηρίζονταν 

από κακουχίες, στεναχώριες, αντιξοότητες, βάσανα,  πίκρα και θλίψη. Ωστόσο, κατά 

τη διάρκεια του 18ου και 19ου αιώνα,  η σηµασία του όρου αντικαταστάθηκε πλήρως 

από έννοιες αντιπροσωπευτικές των φυσικών επιστήµων, που γνώριζαν µεγάλη 

ανάπτυξη εκείνη τη περίοδο. Το στρες ήταν συνδεδεµένο µε την επιστήµη της 

Μηχανικής και δήλωνε πίεση, ισχύ, και γενικά αναφερόταν στο σύνολο των 

παραγόντων που καθορίζουν την σταθερότητα των υλικών και το όριο της 

αντίστασης στην πίεση. Ωστόσο, όπως συνέβη και στη συγκεκριµένη περίπτωση, οι 

επιστηµονικές ορολογίες εξελίσσονται και συχνά η χρήση τους µεταβάλλεται ούτως 

ώστε, από τον 19ο και αρχές του 20ου  αιώνα, η λέξη στρες κατέληξε να 

χρησιµοποιείται ως ανάλογη των βιολογικών και κοινωνικών επιστηµών προκειµένου 

να περιγράψει ένα πιθανό αίτιο σωµατικής και ψυχικής ασθένειας (Hinkle, 1977). 

Ανάµεσα στους πρώτους που χρησιµοποίησαν τον όρο στρες στο πλαίσιο των 

βιολογικών επιστηµών ήταν ο Αµερικανός φυσιολόγος Walter Cannon, µε τη σχετική 

µελέτη και περιγραφή της αντίδρασης «µάχης ή φυγής». Σύµφωνα µε την αντίδραση 

αυτή, η αντίληψη του κινδύνου ή κάποιας απειλής (φυσικής ή ψυχολογικής) 

κινητοποιεί τον οργανισµό, µέσω της απότοµης διέγερσης του συµπαθητικού 

νευρικού συστήµατος και του ενδοκρινικού συστήµατος, ώστε είτε να επιτεθεί είτε να 

ξεφύγει, να «το βάλει στα πόδια» (Caroll, 1992). Ο Cannon συµπέρανε ότι, από τη 

µια πλευρά η αντίδραση αυτή είναι πολύ χρήσιµη για τον οργανισµό, επειδή του 

επιτρέπει να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά µια απειλή, αλλά από την άλλη πλευρά 

το στρες µπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο αν συνεχιστεί επί µακρόν, επειδή 
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διαταράσσει τις φυσιολογικές λειτουργίες και την ισορροπία του οργανισµού, 

δηµιουργώντας τελικά προβλήµατα υγείας (Taylor, 1995). Ο Cannon έθεσε τον όρο 

«οµοιόσταση» αναφερόµενος στη διατήρηση της  εσωτερικής ισορροπίας του 

οργανισµού(π.χ. η ικανότητα διατήρησης σταθερής θερµοκρασίας σώµατος) 

ανεξάρτητα από τις αλλαγές που συµβαίνουν στο εξωτερικό περιβάλλον (Cannon, 

1954) και όρισε το στρες ως µια δύναµη που µπορεί να θέσει σε κίνδυνο την 

οµοιόσταση του ατόµου(σωµατική και ψυχολογική) (Carroll, 1992). 

Οι µελέτες του Cannon συνέβαλλαν στην εξέλιξη της έρευνας για τον ορισµό 

και το ρόλο του στρες, ενώ δύο δεκαετίες  αργότερα περίπου ο Hans Selye 

παρουσίασε τη δίκη του θεωρία σχετικά µε το στρες, η οποία παρά τους σύγχρονους 

περιορισµούς της, ασκεί µέχρι σήµερα σηµαντική επίδραση στο συγκεκριµένο πεδίο 

έρευνας. Όπως ο Cannon, έτσι και ο Selye βάσισε τη θεωρία του κατά ένα µεγάλο 

µέρος στις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισµού, µε τη διαφορά ότι 

επικεντρώθηκε περισσότερο στο ρόλο του συστήµατος υπόφυσης-επινεφριδίων 

(Bartlett, 1998). Το στρες ορίζεται σύµφωνα µε τον Selye (1978), ως η µη 

συγκεκριµένη αντίδραση του οργανισµού κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη πίεσης και 

παρατηρήθηκε ύστερα από µια σειρά πειραµάτων που αφορούσαν την έκθεση 

πειραµατόζωων σε στρεσογόνες συνθήκες(π.χ. χορήγηση τοξικών ουσιών, κραδασµοί 

κ.α.). Η έκθεση αυτή είχε ως αποτέλεσµα τον ερεθισµό των επινεφριδίων, 

συρρίκνωση του θύµου αδένα , δηµιουργία ελκών του στοµάχου και απώλεια βάρους 

µε αλλοιώσεις στη χηµική σύνθεση του σώµατος. Λίγο αργότερα ανακάλυψε ότι 

περιλαµβάνει και άλλες αλλαγές οι οποίες διαµορφώνουν ένα σύνδροµο, ένα σύνολο 

εκδηλώσεων που εµφανίζονται µαζί. Το σύνδροµο αυτό ονόµασε «Σύνδροµο Γενικής 

Προσαρµογής», το οποίο αποτελείται από τρεις φάσεις: την αντίδραση συναγερµού, 

την φάση της αντίστασης και την φάση της εξουθένωσης (Selye, 1946). Κατά την 



 5

διάρκεια της πρώτης φάσης ενεργοποιείται η άµυνα του σώµατος και σηµειώνεται 

απότοµη φυσιολογική διέγερση, ως αποτέλεσµα της έκκρισης ορµονών από το 

ενδοκρινικό σύστηµα. Η ένταση της αντίδρασης συναγερµού εξαρτάται από τον 

βαθµό όπου το στρεσογόνο γεγονός γίνεται αντιληπτό ως απειλή, και σε περίπτωση 

που η έκθεση στο στρες είναι τόσο ισχυρή ώστε να είναι ασύµβατη µε τον οργανισµό, 

επέρχεται ο θάνατος (Selye, 1978). 

Όταν το στρεσογόνο ερέθισµα επιµένει, η αντίδραση του σώµατος προχωρά 

στην δεύτερη φάση, την φάση της αντίστασης, κατά την οποία παρουσιάζεται 

προσαρµογή στο στρεσογόνο ερέθισµα. Η φυσιολογική διέγερση παραµένει υψηλή 

(αλλά όχι τόσο όσο στην προηγούµενη φάση) και τα σωµατικά συµπτώµατα που 

είχαν εκδηλωθεί στο προηγούµενο στάδιο υποχωρούν. Το στάδιο αυτό διαρκεί µέχρι 

η αντίσταση να καταλήξει σε ένα υψηλό τελικό σηµείο (Selye, 1978). 

Αν το στρεσογόνο ερέθισµα επιµένει και η αντίσταση έχει φθάσει στο τελικό 

σηµείο, το σώµα περνά στο τρίτο στάδιο του συνδρόµου, την φάση της εξουθένωσης. 

Στη φάση αυτή καταρρέει η ικανότητα του οργανισµού να αντισταθεί, καθώς τα 

αποθέµατα της ενέργειας έχουν εξαντληθεί., ενώ µπορεί να επέλθει κάποια αρρώστια 

ή ακόµα και θάνατος (Selye, 1978). Το είδος της παθολογίας που εµφανίζεται στη 

φάση της εξουθένωσης ορίζεται από τον Selye ως «παθήσεις προσαρµογής» και σε 

αυτές συγκαταλέγονται οι αλλεργικές αντιδράσεις, τα κοινά κρυολογήµατα, όπως 

επίσης πιο σοβαρές ασθένειες που οφείλονται σε ανεπάρκειες του ανοσοποιητικού 

συστήµατος (Selye, 1946). 
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2.2  Ορισµός της έννοιας του στρες 

 Παρά το γεγονός ότι οι έρευνες σχετικά µε το στρες διεξάγονται εδώ και 

πολλές δεκαετίες, δεν έχει ευρεθεί ακόµα ένας καθολικά αποδεκτός ορισµός για την 

έννοια αυτή. Ωστόσο, υπάρχουν τρεις  ουσιώδεις προσεγγίσεις, διαφορετικές µεταξύ 

τους, σύµφωνα µε τις οποίες έχει γίνει αντιληπτό το στρες. Πρόκειται για τα µοντέλα 

ερεθίσµατος–αντίδρασης (stimulus-response models) και το πιο πρόσφατο µοντέλο 

της αλληλεπίδρασης (transactional model) (Bartlett, 1998). 

 

2.2.1  Μοντέλα ερεθίσµατος-αντίδρασης  

Η πρώτη προσέγγιση συλλαµβάνει το στρες ως µια ανεξάρτητη µεταβλητή, 

ένα επιβλαβές χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος (ανεξάρτητο ερέθισµα), το οποίο 

επηρεάζει αρνητικά το άτοµο όταν εκτίθεται σε αυτό (Cox, 1995). Σύµφωνα µε την 

προσέγγιση αυτή, το στρες παράγει ορισµένες αντιδράσεις, οι οποίες αν και συχνά 

είναι αντιστρέψιµες, ίσως αποδειχθούν επιβλαβείς σε ορισµένες περιπτώσεις 

(Sutherland & Cooper, 1990). Σε αυτήν την προσέγγιση υπάγονται και ορισµένες 

θεωρίες σχετικά µε τη φύση των στρεσογόνων ερεθισµάτων. Μια από αυτές διακρίνει 

τέσσερεις ποιοτικά διαφορετικούς τύπους ερεθισµάτων: τα οξέα ερεθίσµατα, τα 

ερεθίσµατα σε διαδοχή, τους περιοδικούς στρεσογόνους παράγοντες και τους 

χρόνιους στρεσογόνους παράγοντες. Η διάκριση αυτή µπορεί να αποδειχθεί πολύ 

χρήσιµη, καθώς καθεµία από τις παραπάνω κατηγορίες ερεθισµάτων µπορεί να έχουν 

διαφορετικές επιδράσεις, σωµατικές και ψυχολογικές (Elliot & Eisdorfer, 1982).  

 Η δεύτερη προσέγγιση, σε αντίθεση µε την πρώτη, αντιµετωπίζει το στρες ως 

εξαρτηµένη µεταβλητή, ως την ιδιαίτερη φυσιολογική αντίδραση του οργανισµού 

απέναντι στο ευρύ φάσµα απειλητικών ερεθισµάτων του περιβάλλοντος. Στην 
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προσέγγιση αυτή υπάγονται οι µελέτες των Cannon και Selye που αναφέρθηκαν 

παραπάνω (Cox, 1995). 

 Ωστόσο, και οι δύο προσεγγίσεις εµφανίζουν σηµαντικούς περιορισµούς και 

για το λόγο αυτό έχουν δεχθεί έντονη κριτική. Σύµφωνα µε αυτές, το στρες δεν 

αποτελεί παρά ένα απλό παράδειγµα σχέσης ερεθίσµατος-αντίδρασης, ενώ 

ταυτόχρονα αντιµετωπίζουν τα άτοµο ως ένα παθητικό δέκτη των ερεθισµάτων του 

περιβάλλοντος του, αγνοώντας τις ατοµικές διαφορές που υπάρχουν τόσο στην 

ψυχολογική φύση, όσο και στις αντιληπτικές και γνωστικές διεργασίες, αλλά και τις 

αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται ανάµεσα στο άτοµο και το περιβάλλον στο 

οποίο βρίσκεται κάθε φορά (Cox, 1990). 

 

2.2.2 Μοντέλο αλληλεπίδρασης 

Η τρίτη προσέγγιση, η οποία αναπτύχθηκε πιο πρόσφατα σχετικά µε τις δύο 

προηγούµενες, υπερβαίνει τους περιορισµούς των µοντέλων ερεθίσµατος- 

αντίδρασης, συλλαµβάνοντας την έννοια του στρες ως µια ενεργητική σχέση 

ανάµεσα στο άτοµο και το περιβάλλον του, αναπτύσσοντας έτσι µοντέλα 

αλληλεπίδρασης. Σύµφωνα µε τα µοντέλα αλληλεπίδρασης, το στρες αποτελεί µια 

ψυχολογική κατάσταση που περιλαµβάνει συναισθηµατικές και γνωστικές διεργασίες 

και αφορά την εσωτερική αναπαράσταση µιας ειδικής και προβληµατικής 

συναλλαγής ανάµεσα στο άτοµο και το περιβάλλον του (Marks, Murray, Evans & 

Willig, 2000).  

 Το µοντέλο αλληλεπίδρασης που άσκησε την µεγαλύτερη επιρροή, 

αναπτύχθηκε από τους Lazarus και Folkman (1984), σύµφωνα µε το οποίο, το στρες 

ορίζεται ως η σχέση ανάµεσα στο άτοµο και το περιβάλλον, η οποία σύµφωνα µε τη 

εκτίµηση του ατόµου υπερβαίνει ή θέτει σε δοκιµασία τις διαθέσιµες δυνατότητες του 
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και θέτει σε κίνδυνο την ευεξία του. Όταν το άτοµο εκτιµά ότι οι διαθέσιµες 

δυνατότητες του είναι αρκετές για να αντιµετωπίσει τις απαιτήσεις του 

περιβάλλοντος, τότε θα βιώσει µικρού βαθµού στρες. Όταν αξιολογεί τις δυνατότητες 

του ως  πιθανόν ικανοποιητικές για να αντιµετωπίσει τις απαιτήσεις, θα βιώσει 

µέτριου βαθµού στρες, ενώ όταν εκτιµήσει πως οι δυνατότητες του δεν επαρκούν, 

τότε θα βιώσει µεγάλες ποσότητες στρες (Terry, 1994; Taylor, 1995). 

Το στρες λοιπόν προκύπτει από µια διαδικασία γνωστικής αξιολόγησης, η 

οποία ξεκινά όταν το άτοµο έρχεται σε επαφή µε ένα νέο γεγονός, και  διακρίνεται σε 

δυο φάσεις: την πρωτογενή και δευτερογενή αξιολόγηση. Κατά την πρώτη φάση, το 

άτοµο καθορίζει το φύση του γεγονότος, αν πρόκειται δηλαδή για θετικό, ουδέτερο ή 

αρνητικό γεγονός, ανάλογα µε τις επιπτώσεις του. Τα αρνητικά ή πιθανά αρνητικά 

γεγονότα αξιολογούνται εκτενέστερα ως ζηµία, απειλή ή πρόκληση. Η ζηµία 

αναφέρεται στην εκτίµηση της βλάβης που έχει ήδη επέλθει από το γεγονός, η απειλή 

στην εκτίµηση της καταστροφής που πιθανόν να επιφέρει το γεγονός και η πρόκληση 

αναφέρεται στην εκτίµηση της κατάστασης κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το άτοµο να την 

ξεπεράσει και ακόµα να επωφεληθεί από αυτήν. Όταν το άτοµο κρίνει το γεγονός ως 

στρεσογόνο, τότε ξεκινά η δευτερογενής αξιολόγηση, δηλαδή η εκτίµηση της 

επάρκειας των διαθέσιµων δυνατοτήτων και προσωπικών ικανοτήτων του ατόµου 

προκειµένου να αντιµετωπιστεί η στρεσογόνος κατάσταση (Lazarus & Folkman, 

1984). 
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2.3  Πηγές στρες 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το στρες αποτελεί µια προσωρινή 

πραγµατικότητα, η οποία επηρεάζει όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από το φύλο, 

την φυλή/εθνικότητα, την κοινωνική τάξη και την ηλικία (Noonan et al., 2004). Οι 

αιτίες και ο τρόπος µε τον οποίο ο άνθρωπος βιώνει το στρες αλλάζουν κατά την 

διάρκεια της ζωής, και παρά τις ατοµικές διαφορές πολλοί άνθρωποι δηλώνουν ότι 

αντιµετωπίζουν καθηµερινά υψηλά επίπεδα στρες σε διάφορους τοµείς της ζωής τους 

(Iwasaki & Mactavish, 2005). 

 Η  επιστηµονική έρευνα έχει επικεντρωθεί σε διάφορες πηγές που µπορούν να 

προκαλέσουν στρες, όπως είναι για παράδειγµα οι καθηµερινές προστριβές, τα 

σηµαντικά γεγονότα ζωής, οι φυσικές καταστροφές, η εργασία και άλλοι 

ψυχοκοινωνικοί παράγοντες. Σε όλες τις περιπτώσεις όµως, αυτό που γίνεται 

κατανοητό είναι το εξής: η προσωπική εκτίµηση του ατόµου για ένα γεγονός είναι 

αυτή που καθορίζει τελικά αν το άτοµο θα βιώσει στρες και όχι το γεγονός 

καθαυτό(Folkman & Lazarus, 1980;Straub, 2002). Υπάρχουν ορισµένες καταστάσεις 

οι οποίες θεωρούνται και βιώνονται ως απειλητικές σχεδόν από όλους τους 

ανθρώπους, αλλά η προσωπική εκτίµηση και αξιολόγηση που κάνει το κάθε άτοµο 

όσον αφορά άλλες καταστάσεις, προκύπτουν ως αποτέλεσµα της ατοµικής 

προσωπικότητας, των προσωπικών εµπειριών και διαθεσίµων, των στρατηγικών 

αντιµετώπισης και της διαθέσιµης κοινωνικής υποστήριξης. Συνεπώς, ένα γεγονός 

µπορεί να γίνεται αντιληπτό ως στρεσογόνο από µερικούς ανθρώπους, ενώ από 

άλλους όχι (Goldman, Glei, Seplaki, Liu & Weinstein, 2005). 

 Ποιες είναι όµως οι καταστάσεις στις οποίες αν εκτεθεί το άτοµο υπάρχει η 

πιθανότητα να βιώσει στρες; Για τον Selye(1978), οι στρεσογόνοι παράγοντες 

αφορούσαν εκείνα τα ερεθίσµατα που είχαν άµεση επίδραση στην λειτουργία του 
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οργανισµού, όπως οι ακραίες θερµοκρασίες, αποστέρηση νερού και ύπνου, η 

ακτινοβολία, κ.α.. Ωστόσο, έγινε σαφές µε το πέρασµα του χρόνου ότι µια ευρεία 

ποικιλία γεγονότων µπορούν να οριστούν ως στρεσογόνοι παράγοντες, καταλήγοντας 

έτσι στο συµπέρασµα των Lazarus και Folkman (1984) ότι κάθε γεγονός έχει τη 

δυνατότητα να γίνει στρεσογόνο. Μάλιστα, οι ίδιοι ερευνητές ορίζουν ως 

στρεσογόνες εµπειρίες ζωής εκείνες τις καταστάσεις που αποτελούν απειλή για τους 

σηµαντικούς στόχους που έχει θέσει το άτοµο, συµπεριλαµβανοµένων της σωµατικής 

ακεραιότητας (physical stressors) και της ψυχολογικής ευεξίας (psychological 

stressors) (Lazarus & Folkman, 1984). Συνεπώς, ψυχοκοινωνικά γεγονότα, όπως η 

απώλεια ενός αγαπηµένου προσώπου ή το διαζύγιο, µπορούν να παράγουν την ίδια 

οργανική αντίδραση όπως οι πιο άµεσοι στρεσογόνοι παράγοντες που περιέγραψε ο 

Selye (π.χ. το υπερβολικό κρύο και ζέστη) (Lazarus, 1991).  

Από τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι οι πηγές στρες µπορούν να 

περιλαµβάνουν ένα εκτενές φάσµα γεγονότων και καταστάσεων, καθιστώντας 

δύσκολη την κατηγοριοποίηση τους. Ωστόσο, οι ερευνητές έχουν αναγνωρίσει κοινά 

στοιχεία που βρίσκονται στους περισσότερους, αν όχι σε όλους τους παράγοντες και 

τείνουν να συµφωνούν ότι τα στοιχεία αυτά καθιστούν τα γεγονότα και τις 

καταστάσεις στρεσογόνες.  Πρόκειται για το βαθµό ελέγχου που το άτοµο θεωρεί ότι 

ασκεί επί της κατάστασης, την προβλεψιµότητα της και την απειλή ή ζηµία που 

επιφέρει, καθώς  το άτοµο καλείται να την αντιµετωπίσει. Η  παρουσία ή απουσία του 

στρες έγκειται κατά κύριο λόγο στην αντίληψη που διαµορφώνει το άτοµο σχετικά µε 

τον βαθµό ελέγχου. Γεγονότα και καταστάσεις που είναι απρόβλεπτα ή 

περιλαµβάνουν απειλή και ζηµία, αναιρούν την αίσθηση ελέγχου που έχει το άτοµο 

στη ζωή του µε αποτέλεσµα να βιώσει στρες (Cassidy, 1999). Μάλιστα, δύο 

πρόσφατες έρευνες επιβεβαιώνουν τη θετική συσχέτιση που υπάρχει ανάµεσα στα 
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υψηλά επίπεδα άσκησης προσωπικού ελέγχου και χαµηλού βαθµού στρες, αρνητικής 

διάθεσης και αδιαθεσίας (O’ Connor, Ο’Connor, White & Bundred, 2000b;O’ Connor 

& Shimizu, 2002).   

 Παρά τη σηµασία των παραπάνω παραγόντων, δεν πρέπει σε καµία 

περίπτωση να παραβλέπεται ο ρόλος της γνωστικής αξιολόγησης, της προσωπικής 

ερµηνείας που αποδίδει το κάθε άτοµο στα γεγονότα και που τελικά καθορίζει το 

βαθµό στρες που θα βιώσει. 

 

3. ΣΧΕΣΗ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

Οι συµπεριφορικοί, ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες έχουν συνδεθεί 

ήδη από το δεύτερο µισό του 20ου αιώνα µε την υγεία, την ανάπτυξη και πρόοδο των 

χρόνιων ασθενειών (Schneiderman, 2005). Στους παράγοντες αυτούς κατατάσσεται 

και το στρες, το οποίο αποτελεί µία από τις πλέον µελετηµένες µεταβλητές, καθώς 

έχει βρεθεί ότι παρατεταµένα υψηλά επίπεδα στρες προβλέπουν χαµηλά επίπεδα 

υγείας (Baum & Posluszny, 1999). Στο σηµείο αυτό είναι σκόπιµο να εξεταστούν 

αναλυτικά οι αλλαγές στις οποίες υπόκειται ο οργανισµός κατά την έκθεση του σε 

στρεσογόνες συνθήκες, προκειµένου να γίνει πιο εύκολα αντιληπτός ο τρόπος µε τον 

οποίο το στρες συνδέεται µε την υγεία και την ασθένεια.  

 

3.1  Επίδραση του στρες στον οργανισµό 

Η µελέτη της επίδρασης που ασκεί το στρες στον οργανισµό είναι σηµαντική, 

επειδή προκαλεί προσωρινές αλλά και µακροπρόθεσµες αλλαγές στη λειτουργία του 

(Goldman et al., 2005), οι οποίες τελικά µπορεί να οδηγήσουν σε περιορισµούς της 

υγείας του ατόµου(Seeman, Singer, Rowe, Horwitz & McEwen, 1997). Υπάρχει 

οµοφωνία από την πλευρά των ερευνητών σχετικά µε το γεγονός ότι το στρες 
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επηρεάζει τόσο τα οργανικά συστήµατα (ενδοκρινικό σύστηµα, αυτόνοµο νευρικό 

σύστηµα, ανοσοποιητικό σύστηµα), όσο και τη βιοχηµεία του εγκεφάλου (Sapolsky, 

1992). Επίσης, υπάρχει κοινή συναίνεση όσον αφορά το γεγονός ότι η αντίδραση στο 

στρες  προκύπτει όταν παρουσιάζεται ασυµφωνία µεταξύ του οργανισµού και του 

περιβάλλοντος, πρόκειται δηλαδή για µια «αντίδραση-συναγερµό» που ειδοποιεί ότι 

υπάρχει κάποιου είδους ανισορροπία στην οµοιόσταση του οργανισµού, 

αναγκάζοντας τον να παράγει λύσεις προκειµένου να καταργήσει την πηγή που την 

προκάλεσε και να επαναφέρει την οµοιόσταση (Eriksen, Olff,  Murison & Ursin,  

1999).  

Εκτεταµένες έρευνες σε ανθρώπους, αλλά και σε ζώα, επιδεικνύουν τις 

ισχυρές επιδράσεις που προκαλούνται σε ποικιλία φυσιολογικών συστηµάτων, 

ύστερα από την έκθεση του οργανισµού στο στρες (McEwen, 1998). Προκειµένου να 

κατορθώσει ο οργανισµός να αντιδράσει αποτελεσµατικά κινητοποιούνται 

φυσιολογικά συστήµατα, τα οποία είναι απαραίτητα για να αντιµετωπίσουν την 

απειλητική κατάσταση, ενώ άλλα συστήµατα  αναστέλλουν την λειτουργία τους 

(Carrasco & Van de Kar, 2003). Για παράδειγµα, εµφανίζεται έντονη ενεργοποίηση 

του συµπαθητικού νευρικού συστήµατος µε συνακόλουθη αύξηση της πίεσης του 

αίµατος και ταχυπαλµία, ενώ αντίστοιχα αναστέλλονται λειτουργίες όπως ο ύπνος και 

η πρόσληψη του φαγητού (Gold, 2005). 

Πιο συγκεκριµένα, δύο νευροενδοκρινικά συστήµατα ενεργοποιούνται κατά 

την έκθεση του οργανισµού σε στρεσογόνες συνθήκες: το συµπαθητικό σύστηµα 

µυελού επινεφριδίων (sympathetic adrenal-medullary system, SAΜ) και ο άξονας 

υποθάλαµος-υπόφυση-φλοιός των επινεφριδίων (hypothalamic-puitary-adrenocortical 

axis, ΗΡΑ)(DeKloet, 2002). Το πρώτο σύστηµα σχετίζεται µε την αρχική, απότοµη 

ενεργοποίηση του οργανισµού στο στρες, δίνοντας το έναυσµα για την έναρξη της 
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γνωστής αντίδρασης «µάχης ή φυγής», η οποία γίνεται άµεσα παρατηρήσιµη. Το 

SAM είναι  υπεύθυνο για την έκκριση των κατεχολαµινών (επινεφρίνη, 

νορεπινεφρίνη), ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την πίεση του αίµατος και τον καρδιακό 

ρυθµό (Lundberg, 2002). Επίσης, είναι υπεύθυνο για την διοχέτευση της ενέργειας 

στους µύες (Tsigos & Chrousos, 2002). 

Το δεύτερο σύστηµα (ΗΡΑ), είναι υπεύθυνο για την έκκριση κορτιζόλης και 

αφορά πλευρές του στρες όπως είναι η αίσθηση έλλειψης ελέγχου, το άγχος και η 

ψυχολογική εξουθένωση (Mellner, Krantz & Lundberg, 2005). Όταν ο οργανισµός 

αντιλαµβάνεται το στρεσογόνο ερέθισµα, ο υποθάλαµος ενεργοποιείται µέσω 

νευρικών οδών και απελευθερώνει την ορµόνη κορτικοτροπίνη. Αυτή η ορµόνη 

διεγείρει το άνω τµήµα της υπόφυσης, το οποίο µε τη σειρά του απελευθερώνει την 

φλοιοεπινεφριδιοτρόπο ορµόνη (ACTH) (Κemeny, 2003). H ACTH ενεργοποιεί το 

φλοιό των επινεφριδίων για να απελευθερώσει κορτιζόλη, η οποία επιδρά δραστικά 

σε όλους τους ιστούς του σώµατος, αυξάνοντας τα επίπεδα γλυκόζης του αίµατος, 

επιταχύνοντας την αποδόµηση των πρωτεϊνών σε αµινοξέα και αναστέλλοντας την 

πρόσληψη της γλυκόζης από τους ιστούς του σώµατος (αλλά όχι από τον εγκέφαλο) 

(Vermettem & Bremner, 2002). 

Τέλος , το στρες συνδέεται µε το ανοσοποιητικό σύστηµα και µπορεί να 

περιορίσει ποικιλία ανοσολογικών λειτουργιών (Henry, 1992). Για παράδειγµα, 

στρεσογόνα γεγονότα (όπως είναι οι άµεσοι παράγοντες που περιέγραψε ο Selye 

αλλά και ψυχοκοινωνικά γεγονότα όπως η απώλεια ενός αγαπηµένου προσώπου, η 

απώλεια εργασίας κτλ.) , µπορούν να µειώσουν τα επίπεδα ανοσοποιητικών 

κυττάρων, και συγκεκριµένα των λεµφοκυττάρων, ή να αναστείλουν µερικές από τις 

αµυντικές λειτουργίες τους, όπως είναι η γρήγορη επούλωση των πληγών και η 

ικανότητα να πολλαπλασιάζονται όταν ο οργανισµός εκτίθεται σε κίνδυνο(π.χ. 
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εισβολή από ιούς ή άγνωστες ουσίες κτλ.) (Ader, Felten & Cohen, 2001). Επιπλέον, η 

έκθεση στο στρες µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την ενίσχυση συγκεκριµένων 

ανοσοποιητικών µηχανισµών, όπως είναι η παραγωγή φλεγµονών, ενώ η 

παρατεταµένη παρουσία κορτιζόλης  οδηγεί σε καταστολή ορισµένα είδη κυττάρων 

(κυττοκίνες) και σε περαιτέρω περιορισµό των λειτουργιών του ανοσοποιητικού 

συστήµατος (Miller, Cohen & Ritsey, 2002).  

 

3.2  Άµεση επίδραση του στρες στην υγεία 

 Από τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι το στρες ασκεί µια άµεση επίδραση 

στον οργανισµό, επηρεάζοντας τις λειτουργίες του και την οµοιόσταση µέσω 

διαφόρων οδών. Αν αυτές οι µετατροπές που προκαλεί είναι ασυνήθιστα έντονες και 

µεγάλης χρονικής διάρκειας , µπορεί να δηµιουργήσουν δυσλειτουργία στα οργανικά 

συστήµατα και να προκαλέσουν ή να διευκολύνουν την εµφάνιση ασθενειών (Baum, 

Krantz & Gatchel, 1997). Οι έρευνες δείχνουν ότι η παρατεταµένη παρουσία των 

κατεχολαµινών και της κορτιζόλης, όπως επίσης η αύξηση της πίεσης του αίµατος και 

του καρδιακού ρυθµού δεν αποτελούν απλά δείκτες της παρουσίας του στρες, αλλά 

ακόµα αποτελούν ένα πιθανό σύνδεσµο ανάµεσα στο στρες και στην παρουσία 

σωµατικών συµπτωµάτων υγείας (Lundberg, 1995), όπως είναι ο διαβήτης τύπου ΙΙ, η 

υπέρταση και η αρτηριοσκλήρυνση, η παχυσαρκία, ο καρκίνος κ.α. (Bjοrntorp & 

Rosmond, 2000).  

Πιο συγκεκριµένα, η αυξηµένη έκκριση των κατεχολαµινών κατά την έκθεση 

του οργανισµού στο στρες έχει συνδεθεί µε προβλήµατα υγείας, όπως καρδιαγγειακές 

παθήσεις, υπέρταση, εγκεφαλικά επεισόδια και έµφραγµα του µυοκαρδίου, ενώ τα 

αυξηµένα επίπεδα κορτιζόλης συνδέονται µε αυξηµένο κίνδυνο για εµφάνιση διαβήτη 

τύπου ΙΙ, µειωµένη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήµατος, καρδιαγγειακές 
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παθήσεις και δυσλειτουργίες των γνωστικών διεργασιών (Lundberg, 2005). Επίσης, 

τα χρόνια αυξηµένα επίπεδα κορτιζόλης έχουν συνδεθεί µε την πρόκληση αλλαγών 

στο ανοσοποιητικό σύστηµα, οι οποίες αποδυναµώνουν την προστατευτική δράση 

του ενάντια στους ξένους παθογόνους παράγοντες που απειλούν τον οργανισµό και 

ευνοούν την ταχύτερη εξέλιξη του ιού HIV σε AIDS (Leserman et al., 2000).  

Ακόµα, οι αλλαγές που επιφέρει το στρες στην λειτουργία των 

νευροενδοκρινικών συστηµάτων έχουν συνδεθεί µε την εµφάνιση δερµατικών 

παθήσεων(Choi et al., 2005) αλλά και µε την εµφάνιση και επιδείνωση των 

συµπτωµάτων του άσθµατος (Wright, Rodriguez & Cohen, 1998). Τέλος, η επίδραση 

του στρες στο ανοσοποιητικό σύστηµα σχετίζεται µε την εµφάνιση φλεγµονωδών, 

µολυσµατικών και αυτοάνοσων ασθενειών (Schneiderman, 2005). 

 

3.3 Έµµεση επίδραση του στρες στην υγεία 

Το στρες έχει αποδειχθεί πως επηρεάζει την υγεία και µέσω έµµεσων διόδων, 

επιφέροντας αλλαγές στον τρόπο ζωής του ατόµου και µεταβάλλοντας τις 

συµπεριφορές υγείας που υιοθετεί. Αυτές οι συµπεριφορικές αλλαγές, ανάλογα µε το 

βαθµό που επιβάλλονται από το στρες, µπορούν να µεταβάλλουν τις φυσιολογικές 

διεργασίες (π.χ. την άµυνα του σώµατος)  µε τελικό αποτέλεσµα την εµφάνιση 

διαφόρων νοσηµάτων (Baum et al., 1997).   

Πιο συγκεκριµένα, το στρες φαίνεται να ενθαρρύνει την εµφάνιση 

δυσπροσάρµοστων συµπεριφορών που διαταράσσουν την λειτουργία του 

ανοσοποιητικού συστήµατος (Santed, Sandin, Chorot, Olmedo & Campayo, 2003). 

To κάπνισµα για παράδειγµα, έχει συνδεθεί επανειληµµένα µε το στρες σε 

πληθυσµούς ενηλίκων και εφήβων (αν και οι στρεσογόνοι παράγοντες για τις δυο 

ηλικιακές οµάδες είναι διαφορετικοί) (Βyrne & Mazanov, 1999), καθώς µια 
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δηµοφιλής πεποίθηση είναι το κάπνισµα µειώνει την ένταση που προκαλεί συνήθως 

το στρες.  Η νικοτίνη όµως και οι υπόλοιπες τοξικές ουσίες επιβραδύνουν την 

επούλωση των τραυµάτων και καθιστούν τους καπνιστές περισσότερο ευάλωτους 

στις µολύνσεις, επειδή περιορίζουν την δραστηριότητα κυττάρων του 

ανοσοποιητικού συστήµατος (Patton et al., 1998). Ανάλογοι περιορισµοί στην υγεία 

προκαλούνται από την κατάχρηση αλκοόλ και ουσιών, καθένα από τα οποία έχει 

επίσης συνδεθεί µε υψηλά επίπεδα στρες (O’Doherty, 1991) 

Επιπλέον, έρευνες δείχνουν ότι το στρες µεταβάλλει τις διατροφικές 

συνήθειες του ατόµου (π.χ. την επιλογή φαγητού), ενώ αυξηµένα επίπεδα στρες έχουν 

συνδεθεί και µε αύξηση και µε µείωση πρόσληψης φαγητού (Wardle, Steptoe, Oliver 

& Lipsey, 2000). Σε µια έρευνα των O’Connor & O’Connor (2004), µελετήθηκαν οι 

αλλαγές στην πρόσληψη φαγητού κατά τη διάρκεια 2 εβδοµάδων που τα υποκείµενα 

βίωναν στρες σε σχέση µε περιόδους χωρίς στρες και σε συνδυασµό µε µεταβλητές 

ατοµικών διαφορών (π.χ. ευσυνειδησία και τελειοµανία ως παράγοντες 

προσωπικότητας). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα υποκείµενα αύξαναν την 

πρόσληψη φαγητού κατά την περίοδο που βίωναν στρες συγκριτικά µε τις περιόδους 

που δεν βίωναν, και έδειχναν προτίµηση σε υψηλής θερµιδικής αξίας πρόχειρα 

φαγητά. Ωστόσο, οι κακές διατροφικές συνήθειες αποτελούν παράγοντα 

επικινδυνότητας για την εµφάνιση σοβαρών ασθενειών, όπως ο καρκίνος(Wong & 

Lam, 1999), και για αυτό το λόγο  οι µετατροπές που εισάγει το στρες στις 

συµπεριφορές σχετικά µε τη διατροφή είναι σηµαντικό να κατανοηθούν οι ίδιες ως 

παράγοντες επικινδυνότητας για την εµφάνιση ασθενειών και για την ανάπτυξη 

διαταραχών διατροφής (Crowther, Sanftner, Bonifazi, & Shepard, 2001).  

Επιπροσθέτως, το στρες επηρεάζει την φυσική κατάσταση του ατόµου, όπως 

φαίνεται και από την έρευνα των Ensel & Lin (2004), όπου βρέθηκε συγκεκριµένα 
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ότι η φυσική κατάσταση συνδέεται µε ψυχολογικό στρες και η κακή φυσική 

κατάσταση και η έλλειψη άσκησης δείχνουν χαµηλά επίπεδα ευεξίας και αδυναµία 

αντιµετώπισης του ατόµου να ανταπεξέλθει στις στρεσογόνες καταστάσεις. 

Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι η επιρροή του στρες στις αντιλήψεις και 

συµπεριφορές του ατόµου σχετικά µε την υγεία και την ασθένεια συνεχίζεται, ακόµη 

και µετά την εµφάνιση σοβαρών συµπτωµάτων χρόνιων ασθενειών. Συχνά, αυτό έχει 

ως αποτέλεσµα την επιδείνωση της κατάστασης, καθώς το άτοµο καθυστερεί την 

έγκαιρη διάγνωση, αρνείται να  αλλάξει τις συνήθειες του και τον τρόπο ζωής του, 

δυσχεραίνοντας έτσι την διαχείριση και θεραπεία των ασθενειών (Baum et al., 1997). 

 

3.4  Στρες, υγεία και φύλο 

Πολλές έρευνες υποδεικνύουν ότι υπάρχουν  διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα 

σχετικά µε τα επίπεδα αντιλαµβανόµενου στρες και έκθεσης σε στρεσογόνους 

παράγοντες καθώς και στις αυτό-αναφορές των δύο φύλων σχετικά µε τα 

αντιλαµβανόµενα αρνητικά συµπτώµατα υγείας (Rudolph & Hammen, 1999). Στη 

σχετική βιβλιογραφία συναντάται συχνά να αναφέρουν οι γυναίκες ότι βιώνουν 

περισσότερο στρες και να δηλώνουν περισσότερα παράπονα σχετικά µε την υγεία 

τους, συγκριτικά µε τους άνδρες (Popay, Bartley & Owen, 1993). Πιθανόν αυτό να 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι γυναίκες είναι περισσότερο πρόθυµες να αναφέρουν 

αρνητικά συναισθήµατα όταν αντιµετωπίζουν στρεσογόνους παράγοντες και να 

επιδεικνύουν µεγαλύτερη ευαισθησία σε οργανικές αλλαγές και συµπτώµατα που 

αφορούν την υγεία συγκριτικά µε τους άνδρες, οι οποίες αποδίδονται µε ακρίβεια στις 

αυτοαναφορές τους (Baum et al., 1997). 

Πιο συγκεκριµένα, οι έρευνες που εξετάζουν τις διαφορές ανάµεσα στα δύο 

φύλα και τις αντιδράσεις τους στο στρες δείχνουν ότι οι γυναίκες επιδεικνύουν  
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µεγαλύτερη ψυχολογική αντιδραστικότητα στο στρες (Mirowsky & Ross, 1995) και 

µεγαλύτερη προδιάθεση για κατάθλιψη (Piccinelli & Wilkinson, 2000) σε αντίθεση 

µε τους άνδρες οι οποίοι επιδεικνύουν µεγαλύτερη φυσιολογική αντιδραστικότητα 

στο στρες και υιοθετούν συχνότερα αρνητικές συµπεριφορές υγείας  (κάπνισµα, 

κατάχρηση αλκοόλ,  επιθετικές µορφές συµπεριφοράς κ.α.) (Aneshensel, Rutter & 

Lachenbruch, 1991) Ακόµη, όσον αφορά την συσχέτιση ανάµεσα στο στρες και την 

επίπτωση στην υγεία, ορισµένα ευρήµατα ερευνών υποστηρίζουν ότι, οι γυναίκες 

είναι περισσότερο ευάλωτες στον αντίκτυπο που έχει το ψυχολογικό στρες στον 

οργανισµό (Handa, Burgess, Kerr & O’Keefe, 1994), ενώ τα ευρήµατα αυτά 

αντικρούονται από άλλες έρευνες που προτείνουν ότι οι άνδρες είναι περισσότερο 

ευάλωτοι (Benyamini, Leventhal & Leventhal, 2000).  

Σε µια πρόσφατη έρευνα των Weekes, MacLean & Berger(2005) µελετήθηκε 

αν η σχέση ανάµεσα στο  στρες και την υγεία είναι διαφορετική για άνδρες και 

γυναίκες. Στην έρευνα συµµετείχαν 107 ενήλικοι (65 γυναίκες, 42 άνδρες)οι οποίοι 

συµπλήρωσαν ερωτηµατολόγια αυτοαναφοράς που µελετούσαν το αντιλαµβανόµενο 

στρες, την έκθεση σε στρεσογόνους παράγοντες και αρνητικά συµπτώµατα υγείας. Τα 

αποτελέσµατα δείχνουν πως παρατηρήθηκαν διαφορές ανάµεσα στα φύλα:  αν και  

άνδρες και γυναίκες δηλώσαν παρεµφερή επίπεδα αντιλαµβανοµένου στρες ,οι 

γυναίκες ανέφεραν µεγαλύτερη έκθεση στο στρες. Ακόµα, η έκθεση στους 

στρεσογόνους παράγοντες συσχετίστηκε µε την εµφάνιση προβληµάτων υγείας και 

στα δύο φύλα, αλλά το αντιλαµβανόµενο στρες συσχετίστηκε µε την εµφάνιση 

προβληµάτων υγείας µόνο στις γυναίκες.  
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4. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 

4.1 Το γαστρεντερικό σύστηµα και οι διαταραχές του 

Το γαστρεντερικό σύστηµα (ή αλλιώς γαστρεντερική οδός) είναι υπεύθυνο για 

το σύνολο των πεπτικών λειτουργιών και των λειτουργιών κένωσης του οργανισµού. 

Μια συνοπτική περιγραφή του γαστρεντερικού συστήµατος και οι σχετικές µε αυτό 

δοµές για την εκτέλεση των λειτουργιών του περιλαµβάνει: τη στοµατική κοιλότητα, 

τους σιελογόνους αδένες, τον οισοφάγο, το στοµάχι, τη χοληδόχο κύστη, το ήπαρ, το 

χοληδόχο πόρο, το πάγκρεας, το λεπτό και παχύ έντερο, το δωδεκαδάκτυλο, το ορθό 

έντερο και τον πρωκτό. Για λόγους που καθιστούν πιο εύκολη και απλή την 

περιγραφή αλλά και τη διαγνωστική αξιολόγηση, το γαστρεντερικό σύστηµα 

διαιρείται στην ανώτερη και κατώτερη γαστρεντερική οδό. Η πρώτη περιλαµβάνει το 

στοµάχι, τον οισοφάγο και το δωδεκαδάκτυλο, ενώ η δεύτερη περιλαµβάνει όλες τις 

οργανικές δοµές µέχρι τον πρωκτό (Camic, 1998).  

Αρκετά συχνά, οι περισσότεροι άνθρωποι βιώνουν δυσάρεστα συµπτώµατα 

που σχετίζονται µε το γαστρεντερικό σύστηµα. Τα συµπτώµατα αυτά µπορεί να 

οφείλονται σε διάφορους αιτιολογικούς παράγοντες, όπως είναι οι τοξίνες στο 

φαγητό, υπέρµετρη λήψη αλκοόλ ή φαγητού, ελάχιστη λήψη φαγητού, περιστασιακό 

στρες ή λόγω άλλων οξέων και παροδικών καταστάσεων (Ringel & Drossman, 1999). 

Οι κοινές παρεµβάσεις που συνίστανται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι συνήθως η 

ξεκούραση, δίαιτα, µείωση του αλκοόλ και της καφεΐνης, µείωση του καπνίσµατος 

και του στρες ή µια ακόµα πιο συνηθισµένη παρέµβαση είναι να µην γίνει απολύτως 

τίποτα, καθώς τα συµπτώµατα συνήθως υποχωρούν µόνα τους, εντός µικρού 

χρονικού διαστήµατος (Camic, 1998). 

Εντούτοις, υπάρχουν συγκεκριµένες καταστάσεις που αφορούν το 

γαστρεντερικό σύστηµα , οι οποίες είναι χρόνιες και χρήζουν άµεσης αντιµετώπισης. 
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Πρόκειται για τις λειτουργικές γαστρεντερικές διαταραχές, οι οποίες συνιστούν µια 

από τις σηµαντικές επιβαρύνσεις που δέχονται οι υπηρεσίες υγείας στις δυτικές 

κοινωνίες και επηρεάζουν εκατοµµύρια ανθρώπους, όλων των ηλικιακών οµάδων, 

άνδρες, γυναίκες και παιδιά (International Foundation For Functional Gastrointestinal 

Disorders, 2005). Οι λειτουργικές γαστρεντερικές διαταραχές εµφανίζονται ως 

αποτέλεσµα της διαταραγµένης λειτουργίας του γαστρεντερικού συστήµατος του 

οργανισµού και υπό την προϋπόθεση ότι απουσιάζει οποιαδήποτε γνωστή ιατρική 

παθολογία στις συγκεκριµένες δοµές (Stern, 2003). Η αιτιολογία των διαταραχών 

αυτών δεν εντοπίζεται ύστερα από εξετάσεις αίµατος ή ακτινογραφίες, και η 

διάγνωση τους γίνεται µε βάση τα συµπτώµατα που εµφανίζει ο ασθενής, ενώ 

διεξάγονται εργαστηριακές εξετάσεις προκειµένου να αποκλειστεί η πιθανότητα 

ύπαρξης άλλης ασθένειας (International Foundation For Functional Gastrointestinal 

Disorders, 2005). 

Στο σηµείο αυτό είναι σκόπιµο να γίνει η διάκριση ανάµεσα στην «οργανική 

διαταραχή» και την «λειτουργική διαταραχή». Ο πρώτος όρος αναφέρεται στην 

διαταραχή όπου οι ψυχολογικοί παράγοντες και το στρες αποτελούν δευτερεύοντα 

χαρακτηριστικά και ο ρόλος τους ως αίτια εµφάνισης παθολογίας είναι ελάχιστος ή 

και ανύπαρκτος. Ο δεύτερος όρος αναφέρεται στην διαταραχή η οποία πιθανόν να 

προκύπτει λόγω της υποκειµενικής αντίδρασης του ασθενούς στο σωµατικό και 

ψυχολογικό στρες, της ατοµικής προσωπικότητας και ψυχολογικού προφίλ του και 

αποτελεί περισσότερο µια κατάσταση «µυαλού» και όχι σώµατος του ασθενούς 

(Walker, Roy-Byrne & Katon, 1990). Ειδικότερα για τις γαστρεντερικές διαταραχές, 

έχουν γίνει πολλές προσπάθειες κατηγοριοποίησης τους, είτε ως ιατρικές 

καταστάσεις, είτε ως ψυχολογικά προβλήµατα, ωστόσο ερευνητές και κλινικοί 

τείνουν να εξετάζουν πλέον τις διαταραχές αυτές µέσα από ένα βιοψυχοκοινωνικό 
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πρίσµα, συµπεριλαµβάνοντας τόσο ιατρικούς όσο και ψυχοκοινωνικούς παράγοντες 

(Smith & Nicassio, 1995). 

 Στις λειτουργικές γαστρεντερικές διαταραχές συγκαταλέγεται ένα ευρύ φάσµα 

ασθενειών. Ενδεικτικά µπορούν να αναφερθούν οι κοιλιακοί πόνοι, το σύνδροµο 

ευερέθιστου εντέρου, η λειτουργική δυσπεψία, η γαστρο-οισοφαγική παλινδρόµηση 

κ.α., οι οποίες αποτελούν τις πιο συχνά εµφανιζόµενες γαστρεντερικές διαταραχές 

που καλούνται να αντιµετωπίσουν οι ειδικοί στις υπηρεσίες υγείας (Gogyal & Hirano, 

1996). Στο σύνολο τους, οι γαστρεντερικές διαταραχές και τα συµπτώµατα τους 

προκαλούν µεγάλη  ταλαιπωρία, η οποία ποικίλει από απλή ενόχληση µέχρι βαθιά 

ψυχολογική και σωµατική εξουθένωση. Μάλιστα τα σοβαρά συµπτώµατα µπορούν 

να καταβάλλουν τον ασθενή σε τέτοιο βαθµό, ώστε να καθίσταται αδύνατον να 

συµµετέχει πλήρως στην εργασία και γενικά στη ζωή του (International Foundation 

For Functional Gastrointestinal Disorders, 2005). 

 

4.2  Συχνότητα εµφάνισης των γαστρεντερικών διαταραχών 

Η εµφάνιση συµπτωµάτων των λειτουργικών γαστρεντερικών διαταραχών 

αποτελεί σύνηθες φαινόµενο, µε συχνότητα εµφάνισης µεµονωµένων συµπτωµάτων 

να κυµαίνεται από 40% έως 70% στο γενικό πληθυσµό(Drossman et al., 1993). 

Ωστόσο, ο τρόπος µε τον οποίο τα γαστρεντερικά συµπτώµατα ορίζονται στις 

επιδηµιολογικές έρευνες ποικίλει, καθώς ο συγκεκριµένος όρος καλύπτει ένα ευρύ 

φάσµα παραπόνων, και οι πολιτισµικοί παράγοντες κάθε χώρας και περιοχής που 

µελετάται µπορούν να µεταβάλλουν τον τρόπο µε τον οποίο τα συµπτώµατα 

ερµηνεύονται και περιγράφονται (Drossman et al., 1990).  

Ανάµεσα στα κύρια γαστρεντερικά συµπτώµατα διακρίνονται η ενοχλήσεις 

στην κοιλιακή χώρα, ναυτία, αισθήµατα καύσου, και δυσκοιλιότητα. Περίπου το 1/3 
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των ατόµων που πάσχουν από τα παραπάνω συµπτώµατα αναζητούν ιατρική βοήθεια, 

παρακινούµενοι όχι από τα συµπτώµατα καθαυτά, αλλά από το άγχος και την 

δυσαρέσκεια που προκαλούν. Μόνο µια µικρή µειονότητα των ατόµων µε 

γαστρεντερικές διαταραχές πάσχουν από κάποια οργανική κατάσταση που µπορεί να 

αιτιολογήσει την παρουσία των συµπτωµάτων, ενώ στους περισσότερους ασθενείς 

δίνεται η διάγνωση του συνδρόµου ευερέθιστου εντέρου(irritable bowel syndrome, 

IBS)  και της λειτουργικής δυσπεψίας(functional dyspepsia, FD) (Talley, 1998). 

Μάλιστα φαίνεται πως το σύνδροµο ευερέθιστου εντέρου αποτελεί την διαταραχή 

που συναντάται συχνότερα στις υπηρεσίες υγείας(Thompson, Heaton, Smyth & 

Smyth, 2000). 

Συνήθως, οι λειτουργικές γαστρεντερικές διαταραχές υποδιαιρούνται σε τρεις 

κύριες κατηγορίες: το σύνδροµο ευερέθιστου εντέρου, την λειτουργική δυσπεψία και 

την γαστρο-οισοφαγική παλινδρόµηση (Agreus, 1998). Για να γίνει η διάγνωση θα 

πρέπει τα συµπτώµατα να είναι συνεχή ή να επανεµφανίζονται τουλάχιστον για 3 

µήνες (Drossman et al., 1994) Όσον αφορά το σύνδροµο ευερέθιστου εντέρου, η 

συχνότητα εµφάνισης του φθάνει το 22% στο γενικό πληθυσµό, σύµφωνα µε έρευνες 

που διεξήχθησαν στις ΗΠΑ και στην Μ. Βρετανία (Drossman et al., 1993), ενώ η 

συχνότητα εµφάνισης του συνδρόµου κυµαίνεται στα ίδια επίπεδα και σε πληθυσµούς 

της Ασίας (Massarrat et al., 1995) και της Αφρικής (Olubuyide, Olawuyi & 

Fasanmade, 1995). Στις περισσότερες έρευνες φαίνεται πως οι γυναίκες εµφανίζουν 

πιο συχνά συµπτώµατα του συνδρόµου συγκριτικά µε τους άνδρες (Drossman, 

Camilleri, Mayer & Whitehead, 2002). 

Σχετικά µε την λειτουργική δυσπεψία, έρευνες δείχνουν πως στις δυτικές 

κοινωνίες η συχνότητα εµφάνισης της πλησιάζει το 10%, ενώ τα συµπτώµατα 

εµφανίζονται συχνότερα στους άνδρες συγκριτικά µε τις γυναίκες, αλλά µε µικρή 
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διαφορά (Talley, 1998). Σχετικά µε την συχνότητα εµφάνισης της γαστρο-

οισοφαγικής παλινδρόµησης, έρευνα που διεξήχθη στις ΗΠΑ έδειξε ότι το 19,8 % 

των ενηλίκων βιώνει εβδοµαδιαίως τα χαρακτηριστικά συµπτώµατα (αισθήµατα 

καύσου και τάση για έµετο), αλλά δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα 

δύο φύλα (Locke, Talley, Fett,  Zinsmeister & Melton, 1997). 

Στην έρευνα των Papatheodoridis & Karamanolis (2005), µελετήθηκε η 

συχνότητα εµφάνισης γαστρεντερικών διαταραχών σε ελληνικό αστικό πληθυσµό, οι 

συσχετίσεις τους µε τα χαρακτηριστικά των ασθενών και η επίδραση τους στις 

καθηµερινές δραστηριότητες. Στην έρευνα συµµετείχαν 700 ενήλικοι από την Αθήνα 

και τον Πειραιά, οι οποίοι συµπλήρωσαν ερωτηµατολόγια κατά την διάρκεια 

ατοµικής συνέντευξης. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι γαστρεντερικές διαταραχές 

έχουν υψηλή συχνότητα εµφάνισης ανάµεσα στον ελληνικό αστικό πληθυσµό, καθώς 

το 55% των συµµετεχόντων ανέφερε ότι βιώνει σχετικά συµπτώµατα. Πιο 

συγκεκριµένα, η λειτουργική δυσπεψία ήταν η πιο κοινή εµφανιζόµενη διαταραχή µε 

ποσοστό 48%, και στη συνέχεια η γαστρο-οισοφαγική παλινδρόµηση και το 

σύνδροµο ευερέθιστου εντέρου, µε ποσοστά 38% και 21% αντίστοιχα. Η εµφάνιση 

συµπτωµάτων της λειτουργικής δυσπεψίας και του συνδρόµου ευερέθιστου εντέρου 

αναφέρθηκε πιο συχνά από γυναίκες, ενώ όλα τα συµπτώµατα φαίνεται να έχουν 

αρνητική επίδραση σε αρκετές παραµέτρους της ποιότητας ζωής των συµµετεχόντων, 

για παράδειγµα αλλαγή των διατροφικών συνηθειών, µειωµένη κοινωνική 

δραστηριότητα και επαγγελµατική απόδοση, διαταραχές ύπνου και αλλαγές στη 

διάθεση. 

Αν και οι λειτουργικές γαστρεντερικές διαταραχές δεν προκαλούν 

θνησιµότητα και αντιµετωπίζονται αρκετά αποτελεσµατικά, αποτελούν ωστόσο 
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ιδιαίτερη πηγή εξασθένησης για τα άτοµα που πάσχουν από αυτές και µεγάλη 

επιβάρυνση για τις υπηρεσίες υγείας, γεγονός που καθιστά σηµαντική τη µελέτη τους. 

 

4.3 O ρόλος του στρες στην λειτουργία της γαστρεντερικής οδού 

Η βαθιά ριζωµένη άποψη του Καρτέσιου στην ιατρική επιστήµη σχετικά µε 

τον απόλυτο διαχωρισµό µεταξύ του πνεύµατος και του σώµατος (Drossman, 1998), 

είχε ως αποτέλεσµα να θεωρούνται  το στρες και γενικά οι ψυχολογικοί παράγοντες, 

ουσιαστικά ξεχωριστοί και κατά κανένα τρόπο συνδεόµενοι µε τις βιολογικές 

αλλαγές που προκύπτουν στο σώµα, αποτελώντας την βάση για την εµφάνιση 

οργανικών ασθενειών (Mayer, 2000). Μόλις στα τέλη του 19ου αιώνα και αρχές του 

20ου ,ξεκίνησε να διερευνάται ο τρόπος µε τον οποίο ο εγκέφαλος διαµορφώνει την 

λειτουργία του εντέρου µε τις µελέτες των William Beaumont, Ivan Pavlov, Walter 

Cannon και αργότερα του Stewart Wolf (Wolf, 1981).  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το χρόνιο ή υπερβολικό στρες µεταβάλει την 

συνηθισµένη αντίδραση του οργανισµού σε αυτό, µε αποτέλεσµα επιπτώσεις στην 

υγεία. Ανάµεσα στις αλλαγές που προκαλούνται στον οργανισµό µπορεί να 

επηρεαστεί και το εντερικό νευρικό σύστηµα και τα ανοσοποιητικά κύτταρα του 

εντέρου, ούτως ώστε σοβαρά στρεσογόνα γεγονότα ζωής να προχρονολογούν την 

εµφάνιση των λειτουργικών γαστρεντερικών διαταραχών, ενώ µπορούν να 

επιδεινώσουν τα συµπτώµατα τους (Βhatia & Tandon, 2005). Ανάµεσα σε αυτούς 

τους παράγοντες επικινδυνότητας για την ανάπτυξη των διαταραχών 

συγκαταλέγονται τόσο τα πρώιµα στρεσογόνα γεγονότα(κακοποίηση ή 

παραµέληση)που καθιστούν ευάλωτα τα άτοµα για ανάπτυξη διαταραχών µετέπειτα 

στην ζωή(Scarcinci et al.,  1994), όσο και απειλητικά γεγονότα που προκύπτουν στην 

ενήλικη ζωή(π.χ. βιασµός, µετατραυµατικό στρες)(Stamm, Akkermans & Wiegant, 
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1997). Τέλος, ανάλογα µε το είδος του στρεσογόνου ερεθίσµατος, η χρονική διάρκεια 

ανάµεσα σε αυτό και την εκδήλωση των γαστρεντερικών διαταραχών µπορεί να 

ποικίλει από εβδοµάδες µέχρι και δεκαετίες(Mayer, 2000). 

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες έχει σηµειωθεί απότοµη ανάπτυξη στη γνώση 

σχετικά µε τον τρόπο όπου το στρες επηρεάζει την γαστρεντερική οδό, µε 

επικέντρωση στον άξονα εγκεφάλου εντέρου, στις αλλαγές που σηµειώνονται στη 

λειτουργία του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος και στον άξονα υποθάλαµος-

υπόφυση-φλοιός των επινεφριδίων από τους στρεσογόνους παράγοντες (Bhatia & 

Tandon, 2005).  

 

4.3.1  Άξονας Εγκεφάλου-Εντέρου 

Είναι πλέον αποδεκτό το γεγονός ότι, οι συνηθισµένες ενοχλήσεις που 

εµφανίζονται στο γαστρεντερικό σύστηµα (εκτός από αυτές που προκαλούνται 

απευθείας από γαστρεντερική µόλυνση)οφείλονται σε διαταραχές της εντερικής 

λειτουργίας, παρά σε αλλαγές στην µορφολογία ή ανατοµία του εντέρου (Thompson, 

et al., 1999). Εντούτοις, η παθοφυσιολογία των λειτουργικών γαστρεντερικών 

διαταραχών δεν είναι ακόµα πλήρως κατανοητή. Αρχικά, οι διαταραχές αποδίδονταν 

σε κινητική δυσλειτουργία και στα τέλη της δεκαετίας του 1980 ανακαλύφθηκε ότι το 

κύριο χαρακτηριστικό των ασθενών µε λειτουργικές γαστρεντερικές διαταραχές ήταν 

η αισθητική δυσλειτουργία, συγκεκριµένα για σπλαγχνικά ερεθίσµατα (Azpiroz, 

2002). Σήµερα, έχει αναγνωριστεί ότι η σπλαγχνική υπερευαισθησία, η οποία 

χαρακτηρίζεται από την βίωση πόνου υπό συνθήκες που δεν υπάρχουν ανάλογα 

σπλαγχνικά ερεθίσµατα, αποτελεί την βασική ένδειξη για την διάγνωση των 

λειτουργικών γαστρεντερικών διαταραχών (Delvaux, 2002). 
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Η διαπίστωση αυτή δίνει το έναυσµα για την δηµιουργία ενός πολυσύνθετου 

θεωρητικού µοντέλου, τον άξονα εγκεφάλου εντέρου, ο οποίος περιλαµβάνει 

φυσιολογικούς, γνωστικούς, συναισθηµατικούς και συµπεριφορικούς παράγοντες 

(Talley & Spiller, 2002)και παρέχει καινούριες εξηγήσεις για την συννοσυρότητα των 

συναισθηµατικών διαταραχών, (ειδικά για τις διαταραχές άγχους και διάθεσης), µε τις 

λειτουργικές γαστρεντερικές διαταραχές, την σπλαγχνική υπερευαισθησία(Trimble, 

Farouk, Pride, Douglas & Heading, 1995), όπως επίσης για την επίδραση των άµεσων 

και χρόνιων στρεσογόνων ερεθισµάτων στην γαστρεντερική λειτουργία (Brummer, 

2005).  Ο άξονας εγκεφάλου-εντέρου περιγράφει τις νευρικές οδούς, διπλής 

κατευθύνσεως, που συνδέουν τα γνωστικά και συναισθηµατικά κέντρα του 

εγκεφάλου µε τα νευροενδοκρινικά κέντρα, το εντερικό νευρικό σύστηµα και το 

ανοσοποιητικό σύστηµα(Mayer & Gebhart, 1994). Η σπλαγχνική υπερευαισθησία, 

όπως επίσης η εµφάνιση ψυχιατρικών συµπτωµάτων  κυρίως στα άτοµα µε 

συναισθηµατικές διαταραχές, φαίνεται να επεξηγούνται κατάλληλα από το 

µοντέλο(Delvaux, 2002), ενώ επιπλέον οι ψυχοκοινωνικοί στρεσογόνοι παράγοντες 

φαίνεται πως διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην παραγωγή των συµπτωµάτων 

(Lydiard, 1997; Herschbach, Henrich & Von Rad, 1999).  

 

4.3.2 Αλλαγές στο αυτόνοµο νευρικό σύστηµα 

Το αυτόνοµο νευρικό σύστηµα αποτελεί µια σηµαντική οδό επικοινωνίας 

στον άξονα εγκεφάλου-εντέρου και µαζί µε το κεντρικό νευρικό σύστηµα και το 

εντερικό νευρικό σύστηµα συγκροτούν ένα πολύπλοκο ρυθµιστικό µηχανισµό, 

γεγονός που καταδεικνύεται από διαταραχές που σηµειώνονται στην γαστρεντερική 

λειτουργία, οι οποίες έχουν προκληθεί από διάφορες νευρικές παθήσεις (DeGiorgio & 

Camilleri, 2004). Στις πιο κοινές λειτουργικές γαστρεντερικές διαταραχές, το 
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σύνδροµο ευερέθιστου εντέρου και την λειτουργική δυσπεψία, οι επίµονες µεταβολές 

της λειτουργίας του ΑΝΣ, λόγω της παρουσίας στρεσογόνων παραγόντων είναι 

πιθανό να οδηγούν σε αλλαγές των λειτουργιών του εντέρου και κένωση του 

στοµάχου (Camilleri & Fyali, 1990) . Συγκεκριµένα για το σύνδροµο ευερέθιστου 

εντέρου, οι αλλαγές αυτές οδηγούν σε ακραία κολική κινητικότητα και αυξηµένη 

πρόσληψη φαγητού, ενώ αντίστοιχα εµφανίζεται επιβράδυνση στην κένωση του 

στοµάχου (Mayer, 2005). Τέλος, το αυτόνοµο νευρικό σύστηµα είναι άµεσα 

συνδεδεµένο µε άλλες ρυθµιστικές οδούς, µέσα στον άξονα εγκέφαλου-εντέρου, 

όπως ο άξονας υποθάλαµος-υπόφυση-φλοιός των επινεφριδίων και το 

σεροτονινεργικό σύστηµα (Kellow et al., 1999).  

 

4.3.3  Αλλαγές στον άξονα υποθάλαµος-υπόφυση-φλοιός των επινεφριδίων 

Ο άξονας υποθάλαµος-υπόφυση- φλοιός των επινεφριδίων είναι σηµαντικός 

στην αλληλεπίδραση του εγκεφάλου-εντέρου. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, µια από τις 

αντιδράσεις του οργανισµού στο φυσιολογικό και ψυχολογικό στρες  είναι η 

απελευθέρωση της ορµόνης κορτικοτροπίνης από τον υποθάλαµο (Soderholm & 

Perdue, 2001), η οποία αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες των αλλαγών που 

σηµειώνονται στην εντερική λειτουργία εξαιτίας του στρες, όπως είναι η ενισχυµένη 

κινητικότητα στην γαστρεντερική οδό, µε αποτέλεσµα την εξασθένηση της 

γαστρεντερικής λειτουργίας, και εµφάνιση σπλαγχνικής υπερευαισθησίας (Monnikes 

et al., 2001). Η συγκεκριµένη ορµόνη εµπλέκεται στην δηµιουργία φλεγµονωδών 

αντιδράσεων, οι οποίες περιλαµβάνουν ιστιοκύτταρα και νεύρα και έχει διαπιστωθεί 

πως η συσχέτιση αυτή αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό της παθοφυσιολογίας του 

συνδρόµου ευερέθιστου εντέρου, ενώ ταυτόχρονα συνεισφέρει στην πληρέστερη 
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κατανόηση της συννοσυρότητας γαστρεντερικής δυσλειτουργίας και των διαταραχών 

διάθεσης και άγχους (Mayer, Naliboff, Chang & Coutinho, 2001). 

 

4.4 Ο ρόλος του στρες στην εξέλιξη και πορεία των γαστρεντερικών 

διαταραχών 

Η συσχέτιση ανάµεσα στους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες και γενικά του 

τρόπου ζωής του ατόµου µε την εµφάνιση γαστρεντερικών συµπτωµάτων, έχει 

αναγνωριστεί εδώ και αρκετά χρόνια και µάλιστα, η τροποποίηση του τρόπου ζωής 

του ασθενούς έχει προταθεί ως µια αποτελεσµατική, γενική θεραπευτική 

προσέγγιση(Whitaker, Brun & Carelli, 1997). Οι κλινικοί θεωρούν ότι πίσω από τις 

λειτουργικές γαστρεντερικές διαταραχές βρίσκονται συναισθηµατικές µεταβλητές 

(όπως είναι οι παράγοντες προσωπικότητας), οι οποίες επηρεάζουν την εµφάνιση και 

εξέλιξη τους, ενώ αιτιολογούν και τον προσδιορισµό τους ως «λειτουργικές». (Tanum 

& Malt, 2000). 

Ειδικότερα, η σύνδεση ανάµεσα στις λειτουργικές γαστρεντερικές διαταραχές 

και στους ψυχολογικούς παράγοντες είναι αδιαµφισβήτητη (Kamm, 1998). Έρευνες 

δείχνουν πως οι ασθενείς µε σύνδροµο ευερέθιστου εντέρου και λειτουργική 

δυσπεψία χαρακτηρίζονται από αυξηµένα επίπεδα ψυχολογικών συµπτωµάτων, όπως 

άγχος, κατάθλιψη, νευρωτισµός κ.α.(Haug, Mykletun & Dahl, 2001). Η συχνότητα 

ψυχολογικών διαταραχών σε κλινικό πληθυσµό µε γαστρεντερικά συµπτώµατα είναι 

υψηλή, 60% έως 85% (Langeluddecke, Goulston & Tennant , 1990) ενώ στο γενικό 

πληθυσµό η συχνότητα είναι πολύ µικρότερη, από 10% έως 15% (Whitehead, 

Crowell & Heller, 1992) 

Το στρες αποτελεί µια από τις πλέον µελετηµένες µεταβλητές που σχετίζονται 

µε την εµφάνιση, πορεία και επιδείνωση των γαστρεντερικών συµπτωµάτων. Στην 
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έρευνα που διεξήχθη από το Domestic/International Gastroenterology Surveillance 

Study (DIGEST) (1999), εξετάστηκε η σχέση ανάµεσα στα συµπτώµατα της 

ανώτερης γαστρεντερικής οδού και των ψυχοκοινωνικών παραγόντων σε ένα µεγάλο 

δείγµα ασθενών. Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως υπάρχει θετική συσχέτιση ανάµεσα 

στα συµπτώµατα της γαστρο-οισοφαγικής παλινδρόµησης και σε πρόσφατα 

στρεσογόνα γεγονότα ζωής, ενώ παρουσιάζεται υψηλή συχνότητα εµφάνισης 

φαινοµενικών συµπτωµάτων κινητικής δυσλειτουργίας και παρουσίας έλκους, κατά 

την περίοδο στρεσογόνων γεγονότων. Συνολικά, τα αποτελέσµατα δείχνουν πως το 

στρες συνδέεται µε την ανάπτυξη όλων των υποκατηγοριών των συµπτωµάτων της 

ανώτερης γαστρεντερικής οδού (Stangehellini, 1999). 

Επιπλέον, έρευνες δείχνουν πως η ευαισθησία του εντέρου αυξάνεται όταν το 

άτοµο βιώνει  στρες και αντίθετα, µειώνεται σε περιόδους χαλάρωσης. Σε ασθενείς µε 

λειτουργικά γαστρεντερικά συµπτώµατα, το ψυχολογικό στρες φαίνεται πως 

προκαλεί εντονότερες οργανικές αντιδράσεις, µε αποτέλεσµα την επιδείνωση των 

συµπτωµάτων(Tache, Martinez, Millian & Wang, 2001), ενώ το οξύ στρες προκαλεί 

διαφοροποιήσεις στην κινητικότητα που συντελείται στην γαστρεντερική 

οδό(Emmanuel & Kamm, 1999). Επιπροσθέτως, το οξύ στρες επιδρά απευθείας στη 

λειτουργία του εντέρου, αλλάζοντας την ροή του αίµατος, την κινητική 

συσταλτικότητα  και ευαισθησία (Kamm, 1998). Στην έρευνα των Garret, Brantley, 

Jones & McNight (1991 ), µελετήθηκε η επίδραση που ασκεί το οξύ στρες µε την 

µορφή καθηµερινών στρεσογόνων παραγόντων, στα συµπτώµατα 10 ασθενών που 

έπασχαν από την νόσο του Crohn. Το στρες και τα συµπτώµατα µετρήθηκαν σε 

καθηµερινή βάση, για 28 ηµέρες, και τα αποτελέσµατα αποκάλυψαν συσχέτιση 

ανάµεσα στο στρες και την σοβαρότητα της ασθένειας, σύµφωνα µε τις αυτό-
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αναφορές των ασθενών. Επιπλέον, οι ασθενείς µε υψηλότερα επίπεδα στρες ανέφεραν 

περισσότερες ενδείξεις και συµπτώµατα της νόσου του Crohn. 

Σε αντίθεση µε το οξύ στρες το οποίο υπόκειται εύκολα σε µετρήσεις  και η 

επίδραση του στην γαστρεντερική λειτουργία έχει ερευνηθεί, η µελέτη του χρόνιου 

στρες και των επιδράσεων του είναι δύσκολο να µετρηθούν, όπως συµβαίνει και µε 

άλλες χρόνιες καταστάσεις που διαταράσσουν την ψυχολογική κατάσταση του 

ατόµου. Για αυτό το λόγο, ως ένας χρήσιµος δείκτης µέτρησης του χρόνιου στρες 

χρησιµοποιούνται τα στρεσογόνα γεγονότα ζωής (Kamm, 1998; Bennet, Tennant, 

Piesse, Badcock & Kellow, 1998).  

 Για παράδειγµα, η λειτουργική δυσπεψία θεωρείται από αρκετούς ειδικούς ως 

µια κατάσταση άµεσα συνδεόµενη µε το στρες, καθώς οι συγκεκριµένοι ασθενείς 

αναφέρουν ότι βιώνουν πολύ πιο συχνά έντονα στρεσογόνα γεγονότα στη ζωή τους, 

και πιστεύουν ότι το στρες συνδέεται άµεσα µε την επιδείνωση των συµπτωµάτων 

τους (Whitehead, 1996). Παλαιότερες έρευνες (Hui, Shui & Lam, 1991) έδειξαν πως 

η λειτουργική δυσπεψία παρουσιάζει υψηλή συσχέτιση µε απειλητικά ή αρνητικά 

στρεσογόνα γεγονότα, αν και συγκρίσεις µε το γενικό πληθυσµό στη συχνότητα 

εµφάνισης στρεσογόνων γεγονότων δεν δείχνουν σηµαντικές διαφορές. Ωστόσο, 

πρέπει να τονιστεί ότι στρες είναι πολυδιάστατο και καθορίζεται από ενδιάµεσες 

µεταβλητές(π.χ. κοινωνική υποστήριξη), που ανάλογα µε την περίπτωση µπορούν 

είτε να αποτρέψουν, είτε να προδιαθέσουν τον οργανισµό για την εµφάνιση 

παθολογίας.  

Επίσης, στην έρευνα των Whitehead, Crowell, Robinson, Heller & Schuster 

(1992), πραγµατοποιήθηκε σύγκριση της επίδρασης των στρεσογόνων γεγονότων 

ζωής στα συµπτώµατα που εµφανίζονται στο έντερο, ανάµεσα σε ασθενείς που είχαν 

λάβει διάγνωση του συνδρόµου ευερέθιστου εντέρου και στο γενικό πληθυσµό. Και 



 31

οι δύο οµάδες συµπλήρωσαν ερωτηµατολόγια που µετρούσαν στρεσογόνα γεγονότα 

ζωής και την παρουσία συµπτωµάτων στο έντερο. Τα άτοµα µε το σύνδροµο έδειξαν 

υψηλότερα επίπεδα στρες σε σχέση µε το γενικό πληθυσµό, είχαν εντονότερες 

οργανικές αντιδράσεις σε αυτό, ενώ οι υψηλές επιδόσεις στην κλίµακα που µετρούσε 

το στρες συνδεόταν άµεσα µε ένα µεγάλο αριθµό επισκέψεων στις κλινικές για 

λόγους που αφορούσαν τα εντερικά συµπτώµατα.  

Επιπροσθέτως, στην έρευνα των Duffy et al., (1991), εξετάστηκε η επίδραση 

των στρεσογόνων γεγονότων στην επανεµφάνιση φλεγµονώδους ασθένειας του 

εντέρου. Παρόλο που το στρες δεν σχετίζεται σε µεγάλο βαθµό µε την γένεση της 

ασθένειας, τα αποτελέσµατα υποδηλώνουν ότι οι ασθενείς που είχαν εκτεθεί σε 

σηµαντικά στρεσογόνα γεγονότα, βρίσκονταν σε µεγαλύτερο κίνδυνο για επιδείνωση 

της ασθένειας (20% περισσότερο), συγκριτικά µε τους ασθενείς που δεν είχαν βιώσει 

στρες, και τα στρεσογόνα γεγονότα πάντα προηγούνταν της επιδείνωσης των 

συµπτωµάτων. Οι ερευνητές συµπέραναν πως η σχέση ανάµεσα στο στρες και την 

εµφάνιση της ασθένειας αποτελεί ένα φαύλο κύκλο: το στρες οδηγεί στην επιδείνωση 

της ασθένειας, η οποία µε τη σειρά της προκαλεί στο άτοµο περισσότερο στρες, 

εµπλέκοντας έτσι βιολογικούς και ψυχολογικούς παράγοντες στην επιδείνωση των 

συµπτωµάτων.   

 

4.5  Επιπτώσεις των λειτουργικών γαστρεντερικών διαταραχών-Ποιότητα ζωής 

των ασθενών µε γαστρεντερικές διαταραχές 

Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται ολοένα και µεγαλύτερο ενδιαφέρον 

σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο, οι λειτουργικές γαστρεντερικές διαταραχές 

επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ασθενών που πάσχουν από αυτές (Pace et al., 
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2003). Οι διαταραχές προκαλούν τρία σηµαντικά είδη επιπτώσεων: στις υπηρεσίες 

υγείας, στην κοινωνία και φυσικά στο ίδιο το άτοµο (Stangehellini, 1999) . 

Οι λειτουργικές γαστρεντερικές διαταραχές αποτελούν έναν από τους 

συνηθισµένους λόγους επίσκεψης στις υπηρεσίες υγείας. Η κατανάλωση φαρµάκων, 

είτε µε συνταγή ιατρού είτε χωρίς αυτήν, οι συνεχείς επισκέψεις σε γιατρούς και η 

αναζήτηση εξειδικευµένων κλινικών, η διεξαγωγή πολυδάπανων ιατρικών εξετάσεων 

και εργαστηριακών τεστ, αποτελούν µερικές από τις επιπτώσεις που δέχεται κάθε 

υπηρεσία υγείας εξαιτίας αυτών των διαταραχών. Όσον αφορά την κοινωνία, οι 

επιπτώσεις σχετίζονται µε την απώλεια παραγωγικότητας, η οποία προκαλείται λόγω 

του µεγάλου ποσοστού απουσιών που σηµειώνουν τα άτοµα που πάσχουν από τις 

διαταραχές στην καθηµερινή τους εργασία (Glise, Hallerback & Wiklund, 1996). Η 

πιο σηµαντική όµως επίπτωση των διαταραχών, αφορά τους ίδιους τους ασθενείς, 

καθώς φαίνεται πως επιδρούν αρνητικά στην ποιότητα ζωής τους, διαταράσσοντας 

την λειτουργικότητας τους τόσο σε κοινωνικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο 

(International Foundation For Functional Gastrointestinal Disorders, 2005). Μάλιστα, 

φαίνεται πως τα επίµονα γαστρεντερικά συµπτώµατα έχουν σαφώς περισσότερες 

περιοριστικές επιδράσεις στην ποιότητα ζωής των ασθενών, συγκριτικά µε άλλες 

χρόνιες καταστάσεις όπως η υπέρταση και ηµικρανίες (Stangehellini, 1999). 

 Πιο συγκεκριµένα, τα συµπτώµατα που παρουσιάζουν οι ασθενείς µε γαστρο-

οισοφαγική παλινδρόµηση, επιδρούν αρνητικά στην ποιότητα ζωής τους σε σύγκριση 

µε το γενικό πληθυσµό (Wiklund & Glise, 1998). Σύµφωνα µε ερευνητικά δεδοµένα, 

η συγκεκριµένη οµάδα ασθενών  εµφανίζει έλλειψη ζωτικότητας, ψυχολογική 

εξουθένωση, κόπωση, συµπτώµατα πόνου και περιορισµούς στις προσωπικές και 

κοινωνικές δραστηριότητες(Rush, Stelmach & Young, 1995). Παρόµοια είναι τα 

ερευνητικά στοιχεία σχετικά µε την λειτουργική δυσπεψία. Οι ασθενείς αναφέρουν 



 33

ότι τα συµπτώµατα τους προκαλούν αναστάτωση στις δραστηριότητες της 

καθηµερινής ζωής, αναφέρουν περισσότερα προβλήµατα ψυχικής υγείας και 

παρουσιάζουν χαµηλή απόδοση στην κοινωνική λειτουργικότητα τους. Συγκρίσεις 

ανάµεσα στις δύο οµάδες ασθενών και σε οµάδες µε διαφορετικές χρόνιες ασθένειες, 

υποδηλώνουν σηµαντικότερη επιβάρυνση στην ποιότητα ζωής εξαιτίας των 

συµπτωµάτων των λειτουργικών γαστρεντερικών διαταραχών(Talley, Weaver & 

Zinsmeister, 1995). 

 Η πρωταρχική αιτία που οδηγεί στην εµφάνιση και των δύο παραπάνω 

διαταραχών είναι ψυχολογικής παρά οργανικής προέλευσης (Wiklund, Butler-

Wheelhouse, 1996). Η παρουσία άγχους και στρες στους ασθενείς µε γαστρο-

οισοφαγική παλινδρόµηση, είναι µείζονος σηµασίας, καθώς έρευνες δείχνουν πως η 

ανταπόκριση τους στη θεραπεία δεν είναι αποτελεσµατική και ανακόπτεται λόγω των 

υψηλών επιπέδων άγχους. Ανάλογα δεδοµένα υποστηρίζουν την σχέση ανάµεσα στο 

στρες και την αναποτελεσµατικότητα της θεραπείας σε ασθενείς που πάσχουν από 

έλκος στοµάχου (Levenstein et al., 1996). Επιπροσθέτως, οι ασθενείς µε λειτουργική 

δυσπεψία εµφανίζουν υψηλά επίπεδα άγχους και νευρωτισµού, καθώς επίσης έχουν 

ιστορικό αγχωδών και συναισθηµατικών διαταραχών σε σχέση µε τον υγιή 

πληθυσµό(Richter, 1991). Έρευνες καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι, οι 

ψυχοκοινωνικοί παράγοντες (και ιδιαίτερα το στρες και το άγχος) έχουν σηµαντικό 

ρόλο στην εµφάνιση των συµπτωµάτων λειτουργικών γαστρεντερικών διαταραχών 

και συµβάλλουν στην επιδείνωση τους, µε αποτέλεσµα την ταυτόχρονη επιβάρυνση 

της ποιότητας ζωής των ασθενών (Koloski, Talley & Boyce, 2000). 

 Οι ασθενείς που πάσχουν από το σύνδροµο του ευερέθιστου εντέρου, 

παρουσιάζουν φτωχή ποιότητα ζωής εξαιτίας των συµπτωµάτων πόνου, έλλειψη 

ενεργητικότητας και µειωµένης λειτουργικότητας, τόσο κοινωνικής, όσο και στις 
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καθηµερινές ενασχολήσεις τους (εργασία, οικογένεια). Επιπλέον, αντιµετωπίζουν 

προβλήµατα ύπνου, διατροφής και σεξουαλικής δυσλειτουργίας, ενώ όσο αυξάνεται η 

ένταση των συµπτωµάτων, τόσο περισσότερο επιβαρύνεται η ποιότητα ζωής, η 

ψυχική υγεία και η συναισθηµατική λειτουργία των ασθενών(Hahn, Kirchdoerfer, 

Fullerton & Mayer, 1997). Ειδικότερα αυτή η οµάδα, είναι ευάλωτη στο στρες και  

υπάρχει αποδεδειγµένη συσχέτιση ανάµεσα στην παρουσία του στρες και την 

εξασθένιση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Αποτελέσµατα ερευνών δείχνουν ότι 

τα υψηλά επίπεδα στρες οδηγούν σε αύξηση του αριθµού των ηµερών, κατά τις 

οποίες, οι ασθενείς αισθάνονται ανήµποροι και έχουν µεγαλύτερη ανάγκη από 

ιατρική βοήθεια(Wiklund & Glise, 1998). 

 Εν κατακλείδι, οι σχετικές έρευνες δείχνουν ότι το στρες επηρεάζει 

αναµφισβήτητα την λειτουργία της γαστρεντερικής οδού, µε αποτέλεσµα να προκαλεί 

την εµφάνιση διαταραχών, την επιδείνωση των συµπτωµάτων τους και αρνητικές 

επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Αν και οι λειτουργικές γαστρεντερικές 

διαταραχές οφείλονται σε πολυπαραγοντικά αίτια, φυσιολογικά και ψυχοβιολογικά 

ερευνητικά δεδοµένα υποδεικνύουν πως το στρες συνεισφέρει σε µεγάλο βαθµό στην 

αναγνώριση της αιτιολογίας των διαταραχών. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35

4.6  Ερευνητικές Υποθέσεις 

 Ύστερα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας γίνεται φανερό πως ολοένα 

και περισσότερες έρευνες µελετούν  συστηµατικά τον ρόλο που διαδραµατίζει το 

στρες στην εµφάνιση και επιδείνωση χρόνιων κυρίως ασθενειών, που αφορούν την 

σωµατική υγεία του ατόµου. Ειδικότερα για την επίδραση του στρες στο 

γαστρεντερικό σύστηµα, τα ευρήµατα των σχετικών ερευνών ενισχύουν την άποψη 

ότι, για πολλές από τις διαταραχές που εµφανίζονται σε αυτό, χρειάζεται να εξεταστεί 

διεξοδικά το στρες ως αιτιολογικός παράγοντας, καθώς φαίνεται πως συµβάλει µε 

άλλους παράγοντες (βιολογικούς και µη) στην δηµιουργία αλλά και εξέλιξη των 

συγκεκριµένων διαταραχών. 

 Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξεταστεί η σχέση ανάµεσα στο στρες 

και την ύπαρξη προβληµάτων του γαστρεντερικού συστήµατος. Στην αρχή της 

εργασίας έχουν παρατεθεί οι ορισµοί των κυριότερων γαστρεντερικών διαταραχών, 

αλλά και µια παρουσίαση των ερευνών που έχουν µελετήσει το υπό εξέταση θέµα.  

 Πιο συγκεκριµένα, αναµένεται να υπάρξει συσχέτιση µεταξύ του στρες και 

των γαστρεντερικών διαταραχών, καθώς επίσης να µελετηθεί η επίδραση, αν υπάρχει, 

των δηµογραφικών στοιχείων (όπως το φύλο, η ηλικία) στη σχέση αυτή. Τέλος, θα 

διερευνηθεί αν υπάρχουν διαφορές στα επίπεδα στρες που βιώνουν οι πάσχοντες από 

γαστρεντερικές διαταραχές, συγκριτικά µε τα επίπεδα στρες του γενικού πληθυσµού. 

Οι υποθέσεις και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας βασίζονται 

σε ανάλογα ευρήµατα προηγούµενων ερευνών. 
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5. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

5.1 Συµµετέχοντες και διαδικασία 

 Στην έρευνα συµµετείχαν συνολικά είκοσι τέσσερα (24) άτοµα, εκ των 

οποίων 14 άνδρες (58,3%) και 10 γυναίκες (41,7%), µε µέσο όρο ηλικίας τα 45,2 έτη 

(SD=9,35 έτη). Όλοι οι συµµετέχοντες νοσηλεύονταν στην Β΄ Παθολογική Κλινική 

του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ρίου, λόγω διάγνωσης γαστρεντερικών 

διαταραχών και προβληµάτων. Σχετικά µε την περιοχή καταγωγής των 

συµµετεχόντων, 15 άτοµα (62,5%) προέρχονταν από αστική περιοχή, 4 άτοµα 

(16,7%) από ηµιαστική περιοχή και 5 άτοµα (20,8%) από αγροτική περιοχή. Ως προς 

το µηνιαίο εισόδηµα, 4 από τους συµµετέχοντες (16,7%) δήλωσαν ότι κυµαίνεται από 

550 έως 750 ευρώ, 4 από τους συµµετέχοντες (16,7%) δήλωσαν ότι κυµαίνεται από 

751 έως 1000 ευρώ, 6 από τους συµµετέχοντες (25%) δήλωσαν ότι κυµαίνεται από 

1001 έως 1500 ευρώ και τέλος, οι υπόλοιποι 10 συµµετέχοντες (41,7%) δήλωσαν ότι 

το µηνιαίο εισόδηµα τους ήταν άλλο ποσό. 

 Η χορήγηση των ερωτηµατολογίων πραγµατοποιήθηκε στο Νοσοκοµείο όπου 

νοσηλεύονταν οι συµµετέχοντες.  Αρχικά, έγινε µια σύντοµη προφορική ενηµέρωση 

σε κάθε συµµετέχοντα ξεχωριστά, η οποία αφορούσε τον σκοπό της παρούσας 

έρευνας. Οι συµµετέχοντες πληροφορήθηκαν επιπλέον ότι η συµµετοχή είναι 

ανώνυµη και τα στοιχεία τους απολύτως εµπιστευτικά, ενώ δεν υπάρχουν λάθος και 

σωστές απαντήσεις στα ερωτηµατολόγια που επρόκειτο να συµπληρώσουν. Στη 

συνέχεια, χορηγήθηκαν οι σχετικές κλίµακες ατοµικά και συµπληρώθηκαν την ίδια 

στιγµή, εφόσον δεν απαιτούσαν πολύ χρόνο και δεν επιβάρυναν τους ασθενείς. Οι 

συµµετέχοντες συµπλήρωσαν πρώτα τις απαραίτητες δηµογραφικές πληροφορίες που 

τους ζητήθηκαν και έπειτα συµπλήρωσαν δύο ερωτηµατολόγια, το Ερωτηµατολόγιο 
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Άγχους (State-Trait Anxiety Inventory) και την Κλίµακα Καθηµερινών Προστριβών 

(Daily Hassles Scale). 

 

5.2  Μέσα συλλογής των δεδοµένων 

 Τα ψυχοτεχνικά µέσα που χρησιµοποιήθηκαν για την συλλογή των δεδοµένων 

αποτελούνταν από δύο ερωτηµατολόγια, τα οποία χορηγήθηκαν ως εξής: αρχικά οι 

συµµετέχοντες συµπλήρωσαν το Ερωτηµατολόγιο Άγχους του Spielberg και στην 

συνέχεια την Κλίµακα Καθηµερινών Προστριβών. 

 

5.2.1 Το Ερωτηµατολόγιο Άγχους του Spielberg (State-Trait Anxiety Inventory) 

 Η συγκεκριµένη κλίµακα διαχωρίζει το άγχος σαν κατάσταση (Α-State) από 

το άγχος σαν χαρακτηριστικό της προσωπικότητας (A-Trait) και περιλαµβάνει δύο 

υποκλίµακες. Η πρώτη υποκλίµακα µετρά το άγχος σαν κατάσταση(Α-State) και 

αποτελείται από 20 θέµατα τα οποία αξιολογούν τα επίπεδα άγχους των υποκειµένων 

την δεδοµένη στιγµή. Τα θέµατα αυτά περιλαµβάνουν δηλώσεις όπως «Αισθάνοµαι 

ήρεµος» ή «Αισθάνοµαι νευρικότητα» και ως βάση για την αξιολόγηση τους 

χρησιµοποιείται µια τετράβαθµη κλίµακα τύπου Likert, όπου 1=Καθόλου, 2=Κάπως, 

3=Μέτρια και 4=Πάρα πολύ (Λιάκος & Γιαννίτση, 1984) 

 Η δεύτερη υποκλίµακα µετρά το άγχος ως χαρακτηριστικό της 

προσωπικότητας (A-Trait) και αποτελείται από 20 θέµατα τα οποία αξιολογούν 

χρόνιο άγχος. Τα θέµατα αυτά περιλαµβάνουν δηλώσεις όπως «Κουράζοµαι εύκολα» 

ή «Είµαι ένας σταθερός χαρακτήρας» και ως βάση για την αξιολόγηση τους 

χρησιµοποιείται µια τετράβαθµη κλίµακα τύπου Likert, όπου 1=Σχεδόν ποτέ, 

2=Μερικές φορές, 3=Συχνά και 4=Σχεδόν πάντοτε (Λιάκος & Γιαννίτση, 1984). 
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5.2.2  Η Κλίµακα Καθηµερινών Προστριβών (Daily Hassles Scale) 

 Η Κλίµακα Καθηµερινών Προστριβών αποτελείται από 55 θέµατα που 

αναφέρονται σε καθηµερινά γεγονότα ή καταστάσεις , τα οποία είναι πιθανό να 

αποτέλεσαν πηγή άγχους ή αναστάτωσης κατά τις τελευταίες 20 ηµέρες. Ο 

Κατάλογος Καθηµερινών Προστριβών περιλαµβάνει θέµατα που αφορούν, π.χ., την 

εξωτερική εµφάνιση, τον καιρό, την επάρκεια των οικονοµικών πόρων κλπ., ενώ ως 

βάση για την αξιολόγηση τους ως πηγές άγχους και αναστάτωσης κατά τις τελευταίες 

20 ηµέρες χρησιµοποιείται µια τετράβαθµη κλίµακα τύπου Likert, όπου 0=Καθόλου 

πηγή αναστάτωσης, 1=µικρή πηγή αναστάτωσης, 2=µέτρια πηγή αναστάτωσης και 

3=µεγάλη πηγή αναστάτωσης. Η κλίµακα έχει υψηλή αξιοπιστία επαναχορήγησης 

(Pearson r = 0,86) (Καραδήµας, 1999). 
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6.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 Υπολογίστηκαν οι δείκτες συνάφειας µεταξύ των µεταβλητών του άγχους ως 

κατάσταση, του άγχους ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, των καθηµερινών 

προστριβών και της ηλικίας. Από τα ευρήµατα µε τη χρήση του δείκτη Pearson r, 

προέκυψαν στατιστικώς σηµαντικές τιµές µεταξύ του άγχους ως κατάσταση και του 

άγχους ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας (r = -.209, p <0.10) και µεταξύ του 

άγχους ως κατάσταση και των καθηµερινών προστριβών (r = -.059, p <0.10), ενώ δεν 

βρέθηκε στατιστική σηµαντικότητα ανάµεσα στο άγχος ως κατάσταση και την ηλικία 

(r = .260, p >0.10). Ακόµα, δεν βρέθηκε να υπάρχει στατιστική σηµαντικότητα 

ανάµεσα στο άγχος ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας και των καθηµερινών 

προστριβών (r = .320, p >0.10) αλλά και στη συσχέτιση του άγχους ως 

χαρακτηριστικό της προσωπικότητας µε την ηλικία (r = .125, p >0.10). Τέλος,  δεν 

προέκυψε στατιστικώς σηµαντική τιµή από την συσχέτιση της ηλικίας και των 

καθηµερινών προστριβών  (r = -.112, p >0.10). 

 Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε ανάλυση ANOVA, ώστε να καθοριστεί η 

συνάφεια των κατηγορικών µεταβλητών. Οι µεταβλητές άγχος ως κατάσταση, άγχος 

ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας και οι καθηµερινές προστριβές εκτιµήθηκαν 

µε Oneway ANOVA ως προς το φύλο, την καταγωγή και το εισόδηµα των 

συµµετεχόντων.  

 Από τα αποτελέσµατα των δεδοµένων ως προς το φύλο, δεν βρέθηκε 

στατιστικώς σηµαντική διαφορά σε σχέση µε το άγχος ως κατάσταση (F(1,22)=.716, 

p>0.10), αλλά προέκυψαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές όσον αφορά το άγχος ως 

χαρακτηριστικό της προσωπικότητας (F(1,22)=3.749, p<0.10) και τις καθηµερινές 

προστριβές (F(1,21)=3.937, p<0.10) (βλ. Πίνακα 1). 
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 Από τα αποτελέσµατα των δεδοµένων ως προς την καταγωγή, δεν προέκυψαν 

στατιστικώς σηµαντικές διαφορές σε σχέση µε το άγχος ως κατάσταση (F(2,21)= 

.701,  p>0.10) και τις καθηµερινές προστριβές (F(2,20)=1.353, p>0.10), αλλά 

προέκυψε στατιστικώς σηµαντική τιµή F για το άγχος ως χαρακτηριστικό της 

προσωπικότητας (F(2,21)= 3.546, p<0.10) (βλ. Πίνακα 2). 

 Από τα αποτελέσµατα των δεδοµένων ως προς το εισόδηµα, δεν προέκυψαν 

στατιστικώς σηµαντικές διαφορές για το άγχος ως κατάσταση (F(3,20)= .645, 

p>0.10), αλλά ούτε για το άγχος ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας (F( 

3,20)=1.079,  p>0.10) και για τις καθηµερινές προστριβές (F(3,19)= 1.302, p>0.10) 

(βλ. Πίνακα 3). 

 Τέλος, διερευνήθηκε αν υπάρχουν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές ανάµεσα 

στο δείγµα της έρευνας και σε άτοµα του γενικού πληθυσµού, µε την χρήση του Τ-

Test. Για την σύγκριση µε το γενικό πληθυσµό, ως προς το άγχος ως κατάσταση και 

το άγχος ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, χρησιµοποιηθήκαν οι µέσοι όροι 

από την έρευνα των Α. Λιάκου και Σ. Γιαννίτση (1984), ενώ ως προς τις καθηµερινές 

προστριβές, ο µέσος όρος γενικού πληθυσµού χρησιµοποιήθηκε από την έρευνα του 

Ε.Χ. Καραδήµα (1999). 

 Όσον αφορά το άγχος ως κατάσταση, ο µέσος όρος του δείγµατος (Μ.Ο.= 

58,92) είναι µεγαλύτερος από τον µέσο όρο του γενικού πληθυσµού (Μ.Ο.= 39,69), 

ενώ η τιµή t που προέκυψε παρουσιάζει στατιστική σηµαντικότητα (t(23)= 13.611, 

p<0.10). Αναλόγως, ο µέσος όρος του δείγµατος ως προς το άγχος ως χαρακτηριστικό 

της προσωπικότητας (Μ.Ο.= 45,21) είναι µεγαλύτερος σε σχέση µε το µέσο όρο 

γενικού πληθυσµού (Μ.Ο= 40,41) και η τιµή t που προέκυψε παρουσιάζει στατιστική 

σηµαντικότητα (t(23)= 5.261, p<0.10). Τέλος, ως προς τις καθηµερινές προστριβές, ο 

µέσος όρος του δείγµατος (Μ.Ο.= 1,06) είναι µεγαλύτερος από τον µέσο όρο του 
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γενικού πληθυσµού (Μ.Ο.= 0,90), ενώ η τιµή t που προέκυψε είναι στατιστικώς 

σηµαντική (t(22)= 5.173, p<0.10). 

 

  

 

 

 

Πίνακας 1: Κατανοµή ως προς το φύλο των συµµετεχόντων 

 Μ.Ο. ανδρών Μ.Ο.γυναικών           F           P 
Άγχος ως 
κατάσταση 

  60.14   57.2        .716        .406* 

Άγχος ως 
χαρακτηριστικό 
προσωπικότητας 

  42.36   49.2      3.749 
         

       .066** 

Καθηµερινές 
προστριβές 

  42.61   57.10      3.937           .060** 

 
*p>0.10 
**στατιστικώς σηµαντική συνάφεια, p<0.10 
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Πίνακας 2: Κατανοµή ως προς την καταγωγή των συµµετεχόντων 

 M.O. 
Αστικής 
περιοχής 

Μ.Ο. 
ηµιαστικής 
περιοχής 

Μ.Ο. 
Αγροτικής 
περιοχής 

        F         P 

Άγχος ως 
κατάσταση 

  60.13   54.5   58.8   .701   .507* 

Άγχος ως 
χαρακτηριστικό 
προσωπικότητας 

  
  41.8 

 
  52 

 
  50 

 
  3.546 

 
  .047** 

Καθηµερινές 
προστριβές 

  44.64   49.75   60.20   1.353   .281* 

 
*p>0.10 
**στατιστικώς σηµαντική συνάφεια, p<0.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 3: Κατανοµή ως προς το εισόδηµα των συµµετεχόντων 

 550-750 
ευρώ 

751-1000 
ευρώ 

1001-1500 
ευρώ 

Άλλο ποσό    F    P 

Άγχος ως 
κατάσταση 

  61.75   61.75   59.67   56.2  .645  .595* 

Άγχος ως 
χαρακτηριστικό 
προσωπικότητας 

  52.5   44.25   44.33   43.2  
1.079 

 
 .381* 

Καθηµερινές 
προστριβές 

  54.25   61.5   48.5   41.22 1.302  .303* 

 
* σε όλες τις συσχετίσεις p>0.10 
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Κύριος σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να µελετηθεί η σχέση που 

αναπτύσσεται ανάµεσα στο στρες και την εµφάνιση γαστρεντερικών διαταραχών.  

Για το λόγο αυτό, διερευνήθηκαν µέσω ερωτηµατολογίων αυτοαναφοράς τα επίπεδα 

στρες που βιώνουν οι ασθενείς µε γαστρεντερικά προβλήµατα. Ειδικότερα, 

διερευνήθηκε το στρες ως ένα από τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας της 

συγκεκριµένης οµάδας ασθενών, τα επίπεδα στρες που παρουσιάζονται κατά την 

διάρκεια της νοσηλείας των ασθενών και η έκθεση τους στις πηγές που προκαλούν 

άγχος(καθηµερινές προστριβές). 

Από την ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας φανερώνονται στατιστικώς 

σηµαντικές συσχετίσεις ανάµεσα στο άγχος των ασθενών ως χαρακτηριστικό της 

προσωπικότητας τους και στο άγχος ως κατάσταση, δηλαδή το άγχος που βιώνουν 

κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους. Στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση προέκυψε 

και ανάµεσα στο άγχος ως κατάσταση και τις πηγές στρες(καθηµερινές προστριβές). 

Τα αποτελέσµατα αυτά ήταν αναµενόµενα καθώς, όπως υποδεικνύεται από την 

βιβλιογραφική ανασκόπηση, η συγκεκριµένη οµάδα ασθενών εµφανίζει γενικά υψηλά 

επίπεδα στρες και άγχους, ακόµα και όταν υπόκειται σε συγκρίσεις µε άλλες οµάδες 

ατόµων µε χρόνιες ασθένειες. Όπως φάνηκε στην έρευνα από τις αυτοαναφορές των 

συµµετεχόντων στην υποκλίµακα άγχους(trait), το στρες όντως αποτελεί ένα 

παράγοντα που χαρακτηρίζει τη ζωή τους και είναι λογικό το χαρακτηριστικό αυτό να 

επιδεινώνει την κατάσταση της νοσηλείας (state). Εξάλλου η νοσηλεία καθαυτή 

αποτελεί µια στρεσογόνο κατάσταση για τους περισσότερους, αν όχι όλους, τους 

ασθενείς και σύµφωνα µε τους ερευνητές τα υψηλά επίπεδα στρες στη συγκεκριµένη 
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οµάδα ανακόπτουν την αποτελεσµατικότητα των θεραπειών, παρατείνοντας έτσι τη 

διάρκεια παραµονής τους στο νοσοκοµείο (Levenstein et al., 1996).   

Αντίθετα, δεν προέκυψαν στατιστικώς σηµαντικές τιµές στις υπόλοιπες 

συσχετίσεις: µελετήθηκε ο παράγοντας ηλικία σε σχέση µε το άγχος ως 

χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, το άγχος ως κατάσταση και τις καθηµερινές 

προστριβές, αλλά δεν φάνηκε στην παρούσα έρευνα να υπάρχει επίδραση της ηλικίας 

στις παραπάνω µεταβλητές. Το ίδιο εύρηµα παρουσιάστηκε και στη συσχέτιση 

ανάµεσα στο άγχος ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας των ασθενών και της 

έκθεση τους στο στρες, γεγονός που προκαλεί απορία καθώς θα αναµέναµε να 

υπάρξει κάποια συσχέτιση, δεδοµένου ότι οι καθηµερινές προστριβές αποτελούν µια 

σηµαντική κατηγορία παραγόντων που καταλήγουν στη δηµιουργία στρες και η 

συγκεκριµένη οµάδα ασθενών είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στο στρες γενικά. Πιθανόν να 

έπρεπε να χορηγηθεί επιπλέον ένα διαφορετικό ερωτηµατολόγιο που να µην 

αξιολογούσε τις πηγές άγχους και αναστάτωσης αποκλειστικά κατά την διάρκεια των 

τελευταίων είκοσι ηµερών, π.χ. το ερωτηµατολόγιο γεγονότων ζωής, έτσι ώστε να 

διερευνηθεί περαιτέρω η συγκεκριµένη συσχέτιση. 

Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκαν οι συσχετίσεις των παραπάνω µεταβλητών 

µε τους δηµογραφικούς παράγοντες φύλο, καταγωγή και εισόδηµα. Αναφορικά µε το 

φύλο, δεν παρατηρήθηκε κάποια σηµαντική διαφορά ως προς το άγχος ως κατάσταση 

ανάµεσα στα δύο φύλα. ∆ηλαδή, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες παρουσίασαν τα 

ίδια επίπεδα άγχους κατά την διάρκεια της νοσηλείας τους. ∆ιαφορές 

παρουσιάστηκαν ως προς το άγχος ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας των 

ασθενών και ως προς την έκθεση τους στις πηγές άγχους (καθηµερινές προστριβές). 

Σχετικά µε το άγχος ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας παρουσιάστηκε 

στατιστικώς σηµαντική τιµή και για τα δύο φύλα, καθώς όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι 
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ασθενείς µε γαστρεντερικές διαταραχές είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στο στρες. Μάλιστα, 

τα ευρήµατα έδειξαν ότι οι γυναίκες ασθενείς ανέφεραν µεγαλύτερα επίπεδα στρες 

συγκριτικά µε τους άνδρες ασθενείς. Το εύρηµα αυτό συνάδει µε ευρήµατα άλλων 

ερευνών που υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες βιώνουν µεγαλύτερες ποσότητες στρες και 

δηλώνουν περισσότερα παράπονα σχετικά µε την υγεία τους (Popay et al., 1993), ενώ 

είναι πιο πρόθυµες να αναφέρουν τα αρνητικά τους συναισθήµατα όταν 

αντιµετωπίζουν στρεσογόνους παράγοντες, συγκριτικά µε τους άνδρες (Baum et al., 

1997).  

Όσον αφορά την έκθεση των ασθενών στο στρες(καθηµερινές προστριβές), τα 

αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν στατιστικώς σηµαντικές τιµές και για τα δύο 

φύλα, δηλαδή άνδρες και γυναίκες ασθενείς ανέφεραν στο σχετικό ερωτηµατολόγιο 

µεγάλη έκθεση στο στρες. Ωστόσο και σε αυτήν την περίπτωση, οι γυναίκες δήλωσαν 

ότι εκτέθηκαν περισσότερο από τους άνδρες σε καθηµερινές πηγές άγχους και 

αναστάτωσης, γεγονός το οποίο υποστηρίζεται και από την διεθνή βιβλιογραφία 

σύµφωνα µε την οποία, ενώ άνδρες και γυναίκες δηλώνουν παρεµφερή επίπεδα 

αντιλαµβανόµενου στρες, οι γυναίκες αναφέρουν γενικά µεγαλύτερη έκθεση σε 

στρεσογόνους παράγοντες (Weekes et al., 2005). 

Από τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας δεν ανέκυψε κάποια σηµαντική 

επίδραση της καταγωγής και του εισοδήµατος στις εξεταζόµενες µεταβλητές, µε 

εξαίρεση την σχέση ανάµεσα στην καταγωγή των συµµετεχόντων και το άγχος ως 

χαρακτηριστικό της προσωπικότητας. Η καταγωγή πιθανόν να συµµετέχει στην 

διαµόρφωση του άγχους στην προσωπικότητα των ασθενών µε γαστρεντερικές 

διαταραχές, αλλά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στην παρούσα έρευνα το δείγµα 

ήταν µικρό και η κατανοµή των συµµετεχόντων ως προς την καταγωγή τους ήταν 
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άνιση. Η πλειοψηφία προέρχεται από αστική περιοχή και µόνο ένα µικρό ποσοστό  

των συµµετεχόντων µοιράζεται ανάµεσα στην ηµιαστική και αγροτική περιοχή. 

Επιπλέον, ένας από τους στόχους της έρευνας ήταν να διερευνηθεί η ύπαρξη 

πιθανών διαφορών ανάµεσα στα επίπεδα στρες που βιώνουν οι ασθενείς µε 

γαστρεντερικά προβλήµατα και στον γενικό πληθυσµό.  Έρευνες που έχουν 

διεξαχθεί, επισηµαίνουν ότι η  συχνότητα ψυχολογικών συµπτωµάτων(άγχος, 

νευρωτισµός) σε κλινικό πληθυσµό µε γαστρεντερικά συµπτώµατα είναι υψηλή, ενώ 

στο γενικό πληθυσµό η συχνότητα είναι πολύ µικρότερη (Whitehead et al., 1992; 

Langeluddecke et al., 1990). 

Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας ήταν αναµενόµενα και συνεπή µε τα 

ευρήµατα προηγούµενων ερευνών. Εξετάζοντας τους µέσους όρους του δείγµατος και 

τους µέσους όρους του γενικού πληθυσµού παρουσιάστηκαν σηµαντικές διαφορές 

και για τις τρεις εξεταζόµενες µεταβλητές. Αναφορικά µε το άγχος ως ένα κύριο 

χαρακτηριστικό της προσωπικότητας , τα ευρήµατα υποδηλώνουν για µια ακόµα 

φορά ότι η οµάδα των ασθενών  µε γαστρεντερικά προβλήµατα εµφανίζει γενικά και 

συνολικά υψηλότερα επίπεδα στρες και άγχους, συγκριτικά µε τον υγιή πληθυσµό 

(Μ.Ο.δείγµατος=45.21,  Μ.Ο. γεν.πληθυσµού=40.41). Όπως έδειξε και η έρευνα των 

Whitehead et al. (1992), οι ασθενείς µε γαστρεντερικές διαταραχές παρουσίαζαν 

αυξηµένα επίπεδα στρες σε σχέση µε τα υγιή άτοµα, εντονότερες οργανικές 

αντιδράσεις σε αυτό και επιπλέον το στρες συνδέθηκε άµεσα µε έναν µεγάλο αριθµό 

επισκέψεων στις κλινικές για γαστρεντερικά προβλήµατα. Επιπροσθέτως, άλλες 

έρευνες τονίζουν ότι, συγκριτικά µε το γενικό πληθυσµό,  τα άτοµα µε αυτά τα 

προβλήµατα εµφανίζουν συχνότερα ιστορικό αγχωδών και συναισθηµατικών 

διαταραχών (Richter, 1991). 
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Στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκε σύγκριση ανάµεσα στην έκθεση των 

ασθενών στις καθηµερινές πηγές στρες  και στον υγιή πληθυσµό. Τα αποτελέσµατα 

δείχνουν ότι ανέκυψε διαφορά ανάµεσα στις δύο οµάδες. Η οµάδα των ασθενών 

δήλωσε στα σχετικά ερωτηµατολόγια αυτοαναφοράς ότι, κατά την διάρκεια των 

τελευταίων είκοσι ηµερών, βρέθηκε αντιµέτωπη µε στρεσογόνους παράγοντες σε 

µεγαλύτερο βαθµό συγκριτικά µε τα άτοµα γενικού πληθυσµού 

(Μ.Ο.δείγµατος=1.06,  Μ.Ο.γεν.πληθυσµού=0.90). Το συγκεκριµένο εύρηµα 

επιβεβαιώνεται από την βιβλιογραφία, καθώς φαίνεται πως οι ασθενείς µε 

γαστρεντερικές διαταραχές δηλώνουν πως εκτίθενται πολύ πιο συχνά από ότι άλλα 

άτοµα σε στρεσογόνες καταστάσεις και θεωρούν ότι το στρες που βιώνουν συµβάλλει 

στην επιδείνωση των συµπτωµάτων τους (Whitehead, 1996). 

Τέλος, η µεγαλύτερη απόκλιση του δείγµατος από τον γενικό πληθυσµό 

εµφανίστηκε ως προς το άγχος ως κατάσταση, δηλαδή ως προς τα επίπεδα άγχους 

που βίωνε η οµάδα των ασθενών κατά την διάρκεια της νοσηλείας της 

(Μ.Ο.δείγµατος=58.92,  Μ.Ο. γεν.πληθυσµού=39.69). Η απόκλιση αυτή ήταν 

αναµενόµενη και πλήρως κατανοητή, εφόσον η παραµονή στο νοσοκοµείο αποτελεί 

µια ιδιαίτερα στρεσογόνο κατάσταση, τόσο για τον ίδιο τον ασθενή όσο και για την 

οικογένεια του. Οι περισσότεροι ασθενείς είναι ήδη ανήσυχοι για την κατάσταση της 

υγείας τους και ταυτόχρονα καλούνται να αντιµετωπίσουν µια άγνωστη κατάσταση 

που την αφορά άµεσα, µε αποτέλεσµα να επιδεινώνεται το άγχος τους για αυτήν. Η 

εισαγωγή στο νοσοκοµείο, η αγωνία για πιθανές επώδυνες ιατρικές εξετάσεις, το 

νοσοκοµειακό περιβάλλον, η διακοπή της καθηµερινής ροής της ζωής, η επικοινωνία 

και το αίσθηµα της εξάρτησης που ίσως δηµιουργηθεί από την οικογένεια και το 

νοσηλευτικό προσωπικό αποτελούν µερικούς από τους στρεσογόνους παράγοντες 
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που χρειάζεται να διαχειριστούν οι ασθενείς και που απουσιάζουν από το γενικό 

πληθυσµό. 

Στο σηµείο αυτό, κρίνεται απαραίτητο να αναφερθούν ορισµένοι περιορισµοί 

που αντιµετώπισε η παρούσα έρευνα. Αρχικά, πρέπει να επισηµανθεί πως η έρευνα 

διεξήχθη µε βάση ένα µικρό δείγµα (Ν=24) και η αναλογία ανδρών και γυναικών δεν 

ήταν ακριβής(14 άνδρες, 10 γυναίκες), γεγονός που µειώνει την αξιοπιστία των 

ευρηµάτων. Η ασυµφωνία που προέκυψε ανάµεσα σε µερικές από τις συσχετίσεις 

των παρουσών µεταβλητών συγκριτικά µε αποτελέσµατα άλλων ερευνών (ηλικία, 

σχέση ανάµεσα στο άγχος ως χαρακτηριστικό προσωπικότητας και έκθεσης στο 

στρες, κτλ.) οφείλεται πιθανόν στο γεγονός ότι το δείγµα δεν ήταν αρκετό για να 

εξασφαλίσει στα ευρήµατα µεγαλύτερη ισχύ. Η διεξαγωγή µια έρευνας σε ένα σαφώς 

µεγαλύτερο δείγµα θα επέτρεπε την πληρέστερη µελέτη και κατανόηση των 

συσχετιζόµενων µεταβλητών.  

Επιπλέον, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα αποτελέσµατα της έρευνας 

βασίστηκαν στις αναφορές των συµµετεχόντων. ∆ηλαδή πρόκειται για αξιολόγηση 

των εξεταζόµενων µεταβλητών µε βάση τις υποκειµενικές εκτιµήσεις των ίδιων των 

συµµετεχόντων και όχι κάποιου τρίτου προσώπου, µε µεγαλύτερη αντικειµενικότητα, 

συνεπώς δεν µπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα επίδρασης εξωτερικών παραγόντων 

στις δηλώσεις των ασθενών.  

Ένας ακόµη περιορισµός οφείλεται στο γεγονός ότι η έρευνα διεξήχθη 

αποκλειστικά κατά την διάρκεια της παραµονής των συµµετεχόντων στο νοσοκοµείο. 

Ίσως, το συγκεκριµένο περιβάλλον  να επηρεάζει αρνητικά την διάθεση και την 

προσωπικότητα των συµµετεχόντων, µε αποτέλεσµα να µην προβάλλεται ο 

πραγµατικός τους εαυτός. Χρήσιµη θα ήταν η επανάληψη των µετρήσεων της 

έρευνας µετά την εξαγωγή των συµµετεχόντων από το νοσοκοµείο, προκειµένου να 
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γίνει µια περισσότερο συστηµατική διερεύνηση των εξεταζόµενων χαρακτηριστικών 

και πως τελικά επιδρούν στην εµφάνιση των γαστρεντερικών προβληµάτων.  

Οι παραπάνω περιορισµοί θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την περαιτέρω 

µελέτη του εξεταζόµενου θέµατος, καθώς η εξάλειψη τους θα οδηγήσει στην εύρεση 

αποτελεσµάτων µε µεγαλύτερη αξιοπιστία και ισχύ. Επιπλέον, ενδιαφέρον θα 

παρουσίαζε η προσθήκη νέων µέσων συλλογής δεδοµένων, για παράδειγµα 

ερωτηµατολόγια που µετρούν το στρες που πηγάζει από σηµαντικά γεγονότα ζωής, 

τα οποία δεν βιώνουν οι άνθρωποι σε καθηµερινή βάση, ωστόσο ασκούν καταλυτική 

επίδραση στη ζωή τους. Σύµφωνα µε τους ερευνητές (Duffy et al., 1991; Kamm, 

1998), τα στρεσογόνα γεγονότα ζωής διαταράσσουν την λειτουργία της 

γαστρεντερικής οδού και συνδέονται µε την εµφάνιση και επιδείνωση των 

γαστρεντερικών συµπτωµάτων. Η προσθήκη ανάλογου ερωτηµατολογίου θα 

επέτρεπε µια πιο συστηµατική και βαθύτερη κατανόηση τόσο των αντιλαµβανόµενων 

επιπέδων στρες και των πηγών άγχους µε τις οποίες έρχονται αντιµέτωπα τα άτοµα µε 

γαστρεντερικά προβλήµατα όσο και τον τρόπο µε τον οποίο το στρες συµµετέχει 

στην εµφάνιση των προβληµάτων.  Εκτός από τα παραπάνω, ωφέλιµη θα ήταν η 

χρήση επιπρόσθετων ψυχοµετρικών µέσων που αξιολογούν ψυχολογικές µεταβλητές, 

άµεσα συνδεόµενες µε το στρες (κατάθλιψη, άγχος, νευρωτισµός) και που 

διαταράσσουν εξίσου την ψυχολογική ευεξία του ατόµου, καθώς η συµβολή τους 

πιθανόν να είναι σηµαντική στην εµφάνιση γαστρεντερικών διαταραχών. 

Τέλος, χρήσιµη θα ήταν η σύγκριση των ασθενών που πάσχουν από 

γαστρεντερικές διαταραχές µε ασθενείς που πάσχουν από ανάλογες χρόνιες 

ασθένειες, ως προς τα επίπεδα στρες που βιώνουν και καλούνται να διαχειριστούν. Η 

µελέτη αυτή θα συνεισφέρει στην δηµιουργία µιας πιο ολοκληρωµένης εικόνας 
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σχετικά µε το ιδιαίτερο είδος των σχέσεων που αναπτύσσονται ανάµεσα στο στρες 

και τις γαστρεντερικές διαταραχές. 

Όπως γίνεται κατανοητό, οι ασθενείς µε γαστρεντερικές διαταραχές βιώνουν 

συχνά υψηλά επίπεδα στρες και φαίνεται να διαθέτουν περιορισµένες ικανότητες 

αποτελεσµατικής προσαρµογής στις στρεσογόνες καταστάσεις. Σύµφωνα µε το 

βιοψυχοκοινωνικό µοντέλο, η έκθεση σε σοβαρούς και χρόνιους στρεσογόνους 

παράγοντες πιθανότατα να ορίζει το πότε και σε ποιο βαθµό οι γαστρεντερικές 

διαταραχές ενεργοποιούνται και επιδεινώνονται και σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι 

καµία θεραπεία δεν έχει αποδειχθεί  απολύτως αποτελεσµατική για τα διαταραχές, η 

προσοχή των κλινικών πρέπει να εστιάσει στις ψυχολογικές µεθόδους παρέµβασης 

προκειµένου να βελτιωθούν τα θεραπευτικά αποτελέσµατα των µεθόδων που ήδη 

χρησιµοποιούνται.  

Πιο συγκεκριµένα, σε ένα αρχικό στάδιο, ιδιαίτερα ωφέλιµη µπορεί να 

αποδειχθεί η αναγνώριση των ασθενών εκείνων που είναι περισσότερο αγχώδεις, και 

η παρέµβαση να στοχεύει στην βελτίωση των ικανοτήτων διαχείρισης και 

προσαρµογής σε στρεσογόνα γεγονότα ή συναισθηµατικά φορτισµένες καταστάσεις 

που ίσως προκαλούν άγχος. Η εκµάθηση στρατηγικών αντιµετώπισης του στρες  στην 

συγκεκριµένη οµάδα ασθενών θα αποδειχθεί πιθανότατα ιδιαίτερα αποτελεσµατική, 

καθώς θα βοηθήσει τους ασθενείς να µειώσουν το στρες και το άγχος που βιώνουν 

και να αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά τις συνθήκες που τους επιβαρύνουν. Γενικά, 

η ψυχολογική παρέµβαση που στοχεύει στο στρες και την αναµενόµενη έκβαση του 

στο άτοµο, ίσως είναι περισσότερο ευεργετική για τους ασθενείς µε γαστρεντερικές 

διαταραχές. Επίσης, δεν πρέπει να παραβλέπεται η σηµασία της πρόωρης και 

έγκαιρης παρέµβασης, η οποία έχει την δυνατότητα να αναστείλει την ανάπτυξη 

περαιτέρω επώδυνων συµπτωµάτων και διαταραχών. 
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Πλέον, αποτελεί κοινό τόπο το γεγονός ότι το στρες καταστέλλει τη 

λειτουργία της γαστρεντερικής οδού και η εύρεση αιτιωδών σχέσεων είναι 

απαραίτητη για την δηµιουργία αποτελεσµατικών µεθόδων παρέµβασης µε στόχο όχι 

απλά την εξάλειψη των συµπτωµάτων, αλλά και την βελτίωση της ποιότητας ζωής 

της συγκεκριµένης οµάδας ατόµων.  

Σε κάθε περίπτωση, γίνεται εµφανές πως για να κατανοήσουµε πλήρως τις 

χρόνιες ασθένειες δεν επαρκεί απλά η αξιολόγηση των βιολογικών και ιατρικών 

παραγόντων. Έµφαση πρέπει να δοθεί εξίσου στον ρόλο που διαδραµατίζουν και οι 

ψυχοκοινωνικοί παράγοντες, οι οποίοι πρέπει να διερευνηθούν ενδελεχώς µε σκοπό 

να χρησιµοποιηθούν οι σχετικές πληροφορίες επιτυχώς στην κλινική πράξη. Οι 

ψυχολογικές, κοινωνικές, συναισθηµατικές στάσεις και συµπεριφορές του κάθε 

ατόµου και ο τρόπος µε τον οποίο συνδέονται µε την πρότερη και τρέχουσα 

κατάσταση της υγείας του αποτελούν ένα πεδίο µελέτης το οποίο έχει πολλά να 

συνεισφέρει στην αναγνώριση αιτιών και θεραπείας των χρόνιων ασθενειών. 
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