
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

  

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

 

 

 

 

Φοιτήτρια: ΜΑΡΙΑ ΔΕΛΑΝΔΡΕΑ Α.Μ: 1962 

Επόπτης καθηγητής: κ. ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 

Ρέθυμνο 2009 



 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ………………………………………………………………………….3 

1 ΧΡΟΝΙΟ ΝΟΣΗΜΑ……………………………………………………………….4 

1.1 ΦΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ…………………………...5 

1.2  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ……………………………….5 

 1.3 ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΟ ΝΟΣΗΜΑ……………………………………7 

2 ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΝΟΣΟΙ………………………………………………………10 

3 ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ…12 

3.1 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ………………………….14 

3.2 ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ …………………….16 

3.3 ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΓΧΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ………21 

4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ…………………………………………………23 

5  ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ – ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ…………………………….25 

6 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ………………………………………………………………29 

6.1 ΜΕΘΟΔΟΣ………………………………………………………………………29 

6.1.1 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ………………………………………………………….29 

6.1.2 ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ………………………………………………..30 

6.1.3ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ…………………………………………………………………..32 

6.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ……………………………………………………………..33 

6.2.1 ΑΙΣΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠO ΤΗ ΖΩΗ, ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΣΗΣ………………………………………………….33 

6.2.2 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΙΣΘΗΣΗ 

ΕΛΕΓΧΟΥ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΖΩΗ, ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ………………………………………………….34 

6.2.3 ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΣΗΣ, ΑΙΣΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΖΩΗ, 

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ………….36 

6.2.4 ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ, ΑΙΣΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΠΟ ΖΩΗ, ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ…37 

7. ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ………………………………………………38 

8. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ……………………………………………………………………43 

9.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ…………………………………………………………………..44 
 



 3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο τη μελέτη καρδιαγγειακών προβλημάτων 

και τη συνύπαρξη τυχόν ψυχολογικών συμπτωμάτων. Ακόμη, απόπειρα της μελέτης 

μας ήταν η αξιολόγηση της προσαρμογής των ατόμων που αντιμετωπίζουν 

καρδιαγγειακά προβλήματα. Οι συμμετέχοντες της έρευνας(67 υποκείμενα), 

κλήθηκαν να συμπληρώσουν τρεις ψυχομετρικές δοκιμασίες. Το RAND 36-Item 

Health Survey (έκδοση 1.0), το οποίο περιέχει οκτώ ιδέες γύρω από τη υγεία, το 

Revised Illness Perception Questionnaire, το οποίο περιέχει προτάσεις για  αντιλήψεις 

γύρω από υγεία. Η Τρίτη και τελευταία κλίμακα αφορούσε τον βαθμό ικανοποίησης 

από τη ζωή και αξιολογήθηκε με την κλίμακα Satisfaction with Life Scale. Τα 

ευρήματα της έρευνας επιβεβαίωσαν εν μέρει τις αρχικές μας υποθέσεις. Η αίσθηση 

ελέγχου που θεωρεί ότι ασκί κανείς στην ασθένεια του επηρεάζει τη συναισθηματική 

του κατάσταση.  Το επόμενο εύρημα μας ήταν ότι η ικανοποίηση από τη ζωή 

σχετίζεται θετικά με τη συναισθηματική κατάσταση του ασθενούς. Επίσης, βρέθηκε 

ότι  η σωματική λειτουργία σχετίζεται σημαντικά με τη συναισθηματική κατάσταση. 

Τέλος, επιβεβαιώθηκε και η τελευταία μας υπόθεση. Δηλαδή οι γυναίκες που 

αντιμετωπίζουν καρδιαγγειακά προβλήματα έχουν χειρότερη συναισθηματική 

κατάσταση από τους άντρες με καρδιαγγειακά προβλήματα.    
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1. ΧΡΟΝΙΟ ΝΟΣΗΜΑ 

 

Οι περισσότερες από τις ασθένειες που αντιμετωπίζει στις μέρες μας ένας 

άνθρωπος είναι χρόνιες. Οι ασθένειες αυτές δεν θεραπεύονται οριστικά αλλά 

αντίθετα μπορούν να ελεγχθούν τόσο μέσω φαρμακευτικής αγωγής όσο και αλλαγής 

του τρόπου ζωής και των συνηθειών, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει τους χρόνιους 

ασθενείς να ζήσουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα μια σχεδόν ‘φυσιολογική’ ζωή. 

Επιπλέον, τα άτομα αυτά πρέπει να μάθουν να  αντιμετωπίζουν διάφορα 

προβλήματα όπως πόνο, αδυναμία, παρενέργειες τις φαρμακευτικής αγωγής κτλ.,  

καθώς και τους νέους φόβους τους π.χ. για την εξέλιξη της ασθένειας τους, το μέλλον 

κ.ά. Επειδή τα άτομα αυτά αντιμετωπίζουν αρκετές στρεσσογόνες καταστάσεις, η 

προσαρμογή στην ασθένεια μπορεί να είναι μια διαδικασία αρκετά δύσκολη και 

πολύπλοκη. Η προσαρμογή λοιπόν επηρεάζει σύμφωνα με τους Stewart, Ross και 

Hartley (2004) τις εξής περιοχές: τη βιολογική(κόπωση, παρενέργειες αγωγής κτλ.), 

την κοινωνική(απομόνωση, στίγμα κ.ά.), τη συναισθηματική (αυτο-εικόνα, 

επαναξιολόγηση αξιών κτλ.)  και τη συμπεριφορά (έλεγχοι υγείας, τήρηση ιατρικών 

οδηγιών κτλ.). Οι περιοχές αυτές φυσικά συνδέονται συχνά και η μία μπορεί να έχει 

επίδραση στην άλλη (Καραδήμας, 2005). 
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 1.1 ΦΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

 

Σύμφωνα με τον Doca (1993), έχουμε τέσσερις φάσεις: την προδιαγνωστική, 

την οξεία, τη χρόνια και την τελική φάση. Φυσικά αυτές δεν αποτελούν κανόνα και 

δεν σημαίνει ότι ο κάθε ασθενής περνά από αυτές. 

Στην πρώτη φάση, έχουμε την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και 

ακολουθεί είτε κινητοποίηση με σκοπό την κατανόηση της κατάστασης, είτε 

παραμέληση αυτών και αποφυγή οποιασδήποτε δράσης. 

Στην δεύτερη φάση, συμπεριλαμβάνεται συνήθως η διάγνωση και η 

αντίδραση του ασθενούς. Σε αυτή τη φάση το άτομο καλείται να διαχειριστεί τα 

συναισθήματά του και να λάβει σημαντικές αποφάσεις γύρω από την υγεία του. 

Στη χρόνια φάση, ο ασθενής μαθαίνει να ζει με την ασθένειά του καθώς είναι 

μια δύσκολη περίοδος τόσο για τον ίδιο όσο και για την οικογένειά του. Αυτή η φάση 

καταλήγει είτε στην ίαση είτε στο θάνατο. 

Στη φάση της αποθεραπείας κυριαρχούν τόσο θετικά όσο και αρνητικά 

συναισθήματα(π.χ φόβος). 

 

 

1.2  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

 

 

  Σε όποια φάση και αν βρίσκεται κάποιος ασθενής με χρόνια νόσο, ιδιαίτερα 

σημαντικό είναι το  θέμα της ποιότητας ζωής. Οι παρεμβάσεις δεν στοχεύουν  μόνο 

στην επιμήκυνση του χρόνου ζωής αλλά και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του 

ασθενούς. Η ποιότητα ζωής αφορά την ύπαρξη σωματικών συμπτωμάτων, τη 
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λειτουργικότητα του ατόμου, την κοινωνική του λειτουργικότητα, την επαγγελματική 

του δραστηριότητα, τη συναισθηματική του κατάσταση, τις γνωστικές και νοητικές 

του ικανότητες και το βαθμό της γενικής ικανοποίησης από τη ζωή. Αυτές οι 

διάμετροι έχουν απασχολήσει αρκετούς ερευνητές που αποπειράθηκαν να δουν τι 

ακριβώς συμβαίνει γύρω από το θέμα αυτό. Ας αναφέρουμε τη έρευνα των Comijs et 

all (2009), στην οποία σκοπός ήταν να βρεθεί αν κάποιες συγκεκριμένες σωματικές 

χρόνιες ασθένειες συνδέονται με έκπτωση σε γνωστικό επίπεδο. Τα ευρήματα 

επιβαιβεώνουν τη θεωρία. Συγκεκριμένα φάνηκε ότι: οι καρδιαγγειακές ασθένειες 

συνδέονται με καλύτερη μνημονική λειτουργία, η αθηροσκλήρωση έχει αρνητική 

επίδραση στην ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών αλλά δεν επιδρά σε όλους 

γνωστικούς τομείς. Ακόμη βρέθηκε ότι τα εγκεφαλικά επεισόδια επιδρούν σε όλους 

τους τομείς γνωστικού επιπέδου. Ο διαβήτης συνδέεται με σημαντικά μειωμένα σκορ 

σε γνωστικές μετρήσεις εκτός από τον τομέα της μνήμης. Η αρθρίτιδα δεν φάνηκε να 

επιδρά σε κάποιο επίπεδο του γνωστικού τομέα. Τέλος ο καρκίνος συνδέεται με 

καλύτερη μνημονική λειτουργία, αλλά μόνο όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη μνήμη.                             

Σε μία άλλη έρευνα ( Turk et all, 2008) βρέθηκε ότι ο χρόνιος πόνος επιδρά στην 

ποιότητα ζωής. Στη συγκεκριμένη μελέτη, τα υποκείμενα θεωρούσαν ότι η 

λειτουργικότητά και η ευεξία τους επηρεάζονται από την παρουσία των 

συμπτωμάτων ασθένειας. Συγκεκριμένα, βρέθηκε να πιστεύουν ότι επηρεάζονται οι 

εξής τομείς της καθημερινότητάς τους από τα συμπτώματα που βιώνουν: ύπνος, 

σεξουαλική ζωή, φροντίδα προς τα μέλη οικογένειας, σχέσεις με οικογένεια και 

φίλους, δουλειά, δουλειές σπιτιού, σχεδιασμός δραστηριοτήτων, συμμετοχή σε 

δημιουργικές και κοινωνικές δραστηριότητες, φυσικές δραστηριότητες, χόμπι, 

απόλαυση ζωής, συναισθηματική ευεξία, κόπωση, αδυναμία, δυσκολία στη 

συγκέντρωση και στη μνήμη.  Όπως αναφέραμε και παραπάνω, βλέπουμε ότι η 
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προσαρμογή σε μια χρόνια ασθένεια επηρεάζει διάφορους  τομείς( Stewart, Ross, 

Hartley, 2004) .  

 

 

 1.3 ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΟ ΝΟΣΗΜΑ 

 

 Το να κατανοήσουμε τη σχέση μεταξύ ψυχικής και σωματικής υγείας  δεν 

έχει μόνο ερευνητικό ενδιαφέρον αλλά και κλινικό, καθώς με αυτόν τον τρόπο 

μπορούν να σχεδιαστούν διάφορες παρεμβάσεις για τον έλεγχο των αρνητικών 

συναισθημάτων. Αυτός ο έλεγχος δεν στοχεύει παρά στη διαχείριση και 

αντιμετώπιση των σωματικών προβλημάτων.  

 Πολλές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί για να καταδείξουν τη σχέση μεταξύ 

σωματικών ασθενειών και ψυχικής υγείας. Ορισμένα αρνητικά συναισθήματα είναι 

υπεύθυνα τόσο για την έναρξη όσο και για την πορεία αρκετών ασθενειών 

(Καραδήμας, 2005).  Παράδειγμα αποτελεί η έρευνα των Weller et al.  (2008), στην 

οποία οι μελετητές θέλησαν να καταδείξουν την σχέση μεταξύ δύο Λατινο-

Αμερικανικών λαϊκών ασθενειών με το όνομα susto και nervios και στρες – 

καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Με τον όρο λαϊκές ασθένειες( folk illnesses) εδώ οι 

μελετητές εννοούσαν κάποια προβλήματα υγείας που μπορεί να μην αναγνωρίζονται 

σε άλλους πολιτισμούς. Ερεύνησαν λοιπόν την παραπάνω υπόθεσή τους 

συγκρίνοντας τωρινά επίπεδα στρες και καταθλιπτικών συμπτωμάτων σε άτομα που 

είχαν αυτές τις ασθένειες και σε άτομα που  δεν τις είχαν στη Γκουανταλαχάρα και 

στο Μεξικό.   Βρέθηκε καταρχήν ότι και οι δύο αυτές ασθένειες συνδέονται με θλίψη. 

Ακόμη, η ασθένεια nervios (που μάλλον είναι η έκφραση μιας άλλης ασθένειας ή 

αποτελεί σύμπτωμα άλλης ασθένειας), συνδέεται με στρες, συμπτώματα κατάθλιψης, 



 8

ακόμα και με διαταραχή πανικού. Η susto (ίσως προκαλείται από μία τρομακτική 

εμπειρία), φαίνεται να συνδέεται με την ύπαρξη στρες. Φυσικά, επιπλέον έρευνες 

πρέπει να γίνουν ώστε να επαληθεύσουν τη σχέση μεταξύ της ασθένειας nervios (με 

τον ορισμό που δώσαμε παραπάνω) και κατάθλιψης σε άλλους πολιτισμούς.  

  Δεν είναι επίσης σπάνιες οι περιπτώσεις που είναι δύσκολο να διαχωρίσει 

κανείς ψυχολογικά-ψυχιατρικά και σωματικά συμπτώματα, μια και η σχέση πολλές 

φορές μοιάζει αμφίδρομη ανάμεσα τους. Χαρακτηριστική είναι η ανασκόπηση 

ερευνών που έγινε για να εξεταστεί η σχέση μεταξύ κατάθλιψης και 

δρεπανοκυτταρικής ασθένειας και να αυξηθεί η γνώση αυτής της γενετικής ασθένειας 

ανάμεσα στους ειδικούς. Το τελευταίο όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, μπορεί να 

βοηθήσει και στη λήψη της σωστή διάγνωση  μιας και τα συμπτώματα μεταξύ αυτών 

των δύο(κατάθλιψης και δρεπανοκυτταρικής ασθένειας) μοιάζουν πάρα πολύ. (Alao 

& Cooley,2001). Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι πιθανό να υπάρχει συνοσηρότητα 

σωματικής ασθένειας και ψυχικής νόσου, κάτι που πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά 

υπόψη από τους ειδικούς και να μην παραμελείται η μια από τις δυο καθώς έτσι 

μπορεί να έχει επίδραση στην άλλη νόσο και στην επακόλουθη επιδείνωσή της. Τόσο 

η ύπαρξη ψυχικής νόσου μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα υγείας, όσο και 

προβλήματα υγείας μπορεί να οδηγήσουν  στην εμφάνιση ψυχολογικών 

συμπτωμάτων. Αυτή η πρόταση μας θυμίζει τις απόψεις του Freud, ο οποίος αρκετές 

δεκαετίες πριν υποστήριξε ότι οι άλυτες συγκρούσεις ενός ατόμου απωθούνται και η 

ενέργειά τους διοχετεύεται σε συμβολικά σωματικά συμπτώματα. Όταν η σύγκρουση 

λοιπόν παραμένει ασυνείδητη, η ενέργειά της μπορεί να βρει εμφανή έκφραση σε 

σωματικά συμπτώματα που αντιπροσωπεύουν έναν συμβιβασμό μεταξύ μη 

αποδεκτής παρόρμησης και άμυνας του εγώ εναντίον της (Duberstein & Masling, 

2007).   
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 Τέλος, πέρα από το πως μια σοβαρή χρόνια  ασθένεια  επηρεάζει το ίδιο 

άτομο, είναι καλό να προσέξουμε και τι εξής: πως και κατά πόσο η ύπαρξη μιας 

χρόνιας ασθένειας μπορεί να επηρεάσει και τους οικείους του ασθενούς. Πολλές 

έρευνες πραγματοποιήθηκαν γύρω από το θέμα αυτό. Για παράδειγμα στην έρευνα 

των Barakat et al. (1997) και Brown et al. (2003), βρέθηκαν αυξημένα ποσοστά 

συμπτωμάτων μετατραυματικής αγχώδους διαταραχής(ΜΤΑΔ) σε γονείς παιδιών με 

καρκίνο χρόνια μετά το πέρας της θεραπείας του παιδιού τους. Επίσης, ο Kazak και 

οι συνεργάτες του (2005),   βρήκαν ότι τον 68% των μητέρων των οποίων τα παιδιά 

βρισκόταν σε θεραπεία για τον καρκίνο, παρουσίαζαν συμπτώματα ΜΤΑΔ από 

μέτριο έως σοβαρό βαθμό. Ωστόσο, στην έρευνα των Jurbergs et al.(2009), βρέθηκε 

ότι γονείς παιδιών με καρκίνο που λάμβαναν θεραπεία και γονείς υγειών παιδιών 

εμφάνιζαν τα ίδια επίπεδα ΜΤΑΔ. Τα επίπεδα αυτά από την άλλη, ήταν πολύ 

υψηλότερα σε σχέση  με γονείς παιδιών-επιζήσαντων από καρκίνο. Οι γονείς εκείνοι 

δηλαδή των οποίων τα παιδιά έλαβαν διάγνωση καρκίνου από 5 χρόνια και άνω 

εμφάνιζαν χαμηλότερα επίπεδα ΜΤΑΔ. Τα αποτελέσματα δηλαδή μοιάζουν κάπως 

αντικρουόμενα. Επιπρόσθετα,  δεν είναι δεδομένο ότι η παρουσία μιας σωματικής 

ασθένειας πάντα συνεπάγεται και διάφορων ψυχολογικών συμπτωμάτων, μια και το 

τελευταίο μπορεί να επηρεάζεται και από διάφορους άλλους παράγοντες(π.χ. πόσο 

διάστημα πέρασε από τη θεραπεία κτλ).  
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2. ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΝΟΣΟΙ 

 

Οι καρδιαγγειακές νόσοι μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις τύπους: τις 

στεφανιαίες νόσους, τις διαταραχές των καρδιακών βαλβίδων και την 

καρδιομυοπάθεια.  

 Οι στεφανιαίες νόσοι έχουν να κάνουν με τη λειτουργία των καρδιακών 

αρτηριών και οφείλονται στην αθηροσκλήρηνση, κατά την οποία αναπτύσσονται στο 

εσωτερικό των αρτηριών <<αθηρωματικές πλάκες>> οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη 

δημιουργία στένωσης και απόφραξης. Οι αιτίες για τη δημιουργία αυτών των πλακών 

δεν έχουν κατανοηθεί πλήρως, ωστόσο παράγοντες επικινδυνότητας θεωρούνται η 

ηλικία, το φύλο, η κληρονομικότητα, το κάπνισμα, η παχυσαρκία, οι διατροφικές 

συνήθεις κτλ.  

 Ασθενείς με τη νόσο αυτή αντιμετωπίζουν τα εξής προβλήματα:  

1.) Στηθάγχη: πόνος στο στήθος ή έντονη δυσφορία μετά από κάποια 

σωματική προσπάθεια ή στρες. Διαρκεί λιγότερο από δέκα λεπτά και 

βελτιώνεται μετά από διακοπή της δραστηριότητας ή με τη λήψη 

φαρμακευτικής αγωγής.  

2.) Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (καρδιακή προσβολή): συμβαίνει όταν η 

καρδιά στερείται του απαραίτητου οξυγόνου. Σχετικά συμπτώματα: 

αίσθημα πίεσης, συμπίεση ή πόνο στο στέρνο, τάση για λιποθυμία, 

εφίδρωση, ναυτία, δυσκολία στην αναπνοή κτλ.  

3.) Κοιλιακές αρρυθμίες: προκαλούνται εξαιτίας της μη καλής οξυγόνωσης 

του καρδιακού μυός. Η αρρυθμία μπορεί να αφορά είτε τους καρδιακούς 

κόλπους, οπότε δεν είναι επικίνδυνη, είτε τις κοιλίες, που συνήθως είναι.   
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Τα προβλήματα που ανακύπτουν από τις ασθένειες των καρδιακών 

βαλβίδων σχετίζονται με τη λειτουργία μίας ή και περισσότερων από τις 

τέσσερεις βαλβίδες: τη μιτροειδή, την αορτική, την πνευμονική ή την 

τριγλώχινα. Θεωρείται επίσης εκφυλιστική νόσος. Τα συμπτώματα που 

εμφανίζονται είναι: καρδιακό άλγος, λιποθυμία, κολπική μαρμαρυγή, κόπωση 

κ.ά.  

 Η καρδιομυοπάθεια δεν είναι τίποτα άλλο από την προοδευτική 

εξασθένηση του καρδιακού μυός, κατά την οποία η καρδιά δεν μπορεί να 

αντλήσει την αναγκαία ποσότητα αίματος. Αιτιακοί παράγοντας θεωρούνται η 

αθηροσκλήρυνση, η υπέρταση, το αλκοόλ κ.ά.  

 Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών προβλημάτων γίνεται με 

φαρμακευτική αγωγή, συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής καθώς και 

επεμβάσεις ή εγχειρήσεις (Καραδήμας, 2005).       
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3. ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 

 

Η ιδέα ότι οι δράσεις και οι αντιδράσεις μάλλον ελέγχονται από την ‘την 

καρδιά ή από το κεφάλι’, δείχνει ότι η σημαντικότητα του καθενός από αυτά στον 

έλεγχο της ανθρώπινης συμπεριφοράς είναι ευρέως αποδεκτή.  Η λειτουργία της 

καρδιάς είναι σημαντική για τη λειτουργία των νευρικών κυττάρων και τη 

συμπεριφορά, ενώ συναισθηματικές και συμπεριφοριστικές καταστάσεις και 

χαρακτηριστικά επηρεάζουν δραματικά την καρδιαγγειακή λειτουργία. Φαίνεται 

δηλαδή να υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ καρδιάς και συμπεριφοράς( Sgoifo, 

Montano et al., 2009).  

Αποδείξεις για την στενή αυτή συνάφεια είναι απαραίτητες. Πρόσφατες 

μελέτες, συνθέτουν γνώσεις και τεχνικές από τη σύγχρονη έρευνα πάνω στα 

καρδιαγγειακά προβλήματα και από τα πεδία της ηθολογίας, της ψυχολογίας και της 

ψυχιατρικής. Αυτή φαίνεται να είναι και η μοναδική προσέγγιση που επιτρέπει  τους 

ερευνητές να απαντήσουν σε έναν αριθμό ερωτήσεων που απαιτούν  υψηλό επίπεδο 

κλινικών πληροφοριών, όπως : άτομα από διαφορετικό κοινωνικο-οικονομικό 

περιβάλλον εμφανίζουν διαφορετική ευαισθησία στην εμφάνιση καρδιαγγειακών 

προβλημάτων; Ποια είναι η επίδραση διαφορετικών σοβαρών και χρόνιων 

καταστάσεων στρες στην καρδιαγγειακή λειτουργία; κτλ   ( Sgoifo, Montano et al., 

2009).  

Αυτό το ιδιαίτερο θέμα λοιπόν, παρακίνησε  μεγάλους ερευνητές 

διαφορετικών κατευθύνσεων να ασχοληθούν με την περίπλοκη σύνδεση της 

εγκεφαλικής λειτουργίας συμπεριφοράς και καρδιαγγειακής λειτουργίας. Παρακάτω 
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θα αναφέρουμε κάποιους από αυτούς μια και η απαρίθμηση τους είναι αδύνατη λόγω 

του πλήθους ( Sgoifo, Montano et al., 2009).    

Οι γιατροί Steptoe και Brydon ασχολήθηκαν με το θέμα του ρόλου των 

συναισθηματικών γεγονότων στη πρόκληση καρδιαγγειακών συμβάντων. Κάνουν 

ανασκόπηση των αποδείξεων που υπάρχουν για το ότι οι ψυχολογικοί παράγοντες 

μπορεί να συνδράμουν όχι μόνο στην ανάπτυξη στεφανιαίας αθηροσκλήρωσης και 

του μακροχρόνιου ρίσκου στη στεφανιαία νόσο, αλλά επίσης και στη πρόκληση 

σοβαρών καρδιαγγειακών γεγονότων σε ασθενείς με προχωρημένα αθηροσκλήρωση ( 

Sgoifo, Montano et al., 2009).    

Οι Nalivaiko και   Sgoifo, διεύρυναν τη συζήτηση για την εμπλοκή του 

νευρικού συστήματος στις αντιδράσεις που σχετίζονται με το στρες και αυξάνουν το 

ρίσκο για καρδιαγγειακές νόσους, λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο των υποδοχέων 

σεροτονίνης σε εμπλεκόμενες στρεσογόνες αλλαγές της καρδιαγγειακής λειτουργίας( 

Sgoifo, Montano et al., 2009). 

Αυτά είναι μόνο δύο παραδείγματα από τα πολλά που υπάρχουν γύρω από το 

θέμα της διερεύνησης του πως αλληλοεπηρεάζονται καρδιά και συμπεριφορά και 

μέσα από ποιους μηχανισμούς ( Sgoifo, Montano et al., 2009).   

Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις ύπαρξης ψυχολογικών συμπτωμάτων σε 

ασθενείς με καρδιαγγειακές ασθένειες. Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να προϋπάρχουν 

των καρδιαγγειακών ασθενειών ή να εμφανίζονται ως συνέπειες αυτών.   

Σε μία έρευνα των Opasich et al. (2008), έγινε προσπάθεια να εξερευνηθούν 

τα σωματικά και ψυχολογικά συμπτώματα που μπορεί αν εμφανίζουν οι ασθενείς που 

βρίσκονται στο τελικό στάδιο καρδιαγγειακής ανεπάρκειας. Στην έρευνα συμμετείχαν 

46 ασθενείς που βρισκόταν σε αυτό το στάδιο, οι οποίοι συμπλήρωσαν το Edmonton 
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symptom Assessment Scale (ESAS) και το Kansas City Cardiomyopathy 

Questionnaire (KCCQ).  

Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής έδειξαν ότι οι ασθενείς που βρίσκονται 

στο τελικό στάδιο, αντιμετωπίζουν κάποια από τα παρακάτω σωματικά συμπτώματα: 

σύντομη αναπνοή, κούραση και ανορεξία (με την έννοια της συνεχιζόμενης μείωσης 

της όρεξης για φαγητό). Τα παραπάνω στην πορεία του χρόνου μπορούν να 

οδηγήσουν σε αδυναμία και μείωση της λειτουργικότητας του ατόμου. 

  Όσον αφορά τα ψυχολογικά συμπτώματα των ατόμων αυτών φαίνεται να 

εμφανίζουν άγχος και κατάθλιψη. Ωστόσο, η ύπαρξη των συμπτωμάτων αυτών δεν 

φάνηκε να επηρεάζει τους τομείς της κοινωνικής λειτουργικότητας και της αυτό-

αποτελεσματικότητας των ατόμων αυτών.  

 

 

3.1. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ 

 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΨΥΧΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ 

ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ: 

Η καρδιά και ο εγκέφαλος  συνδέονται πολύ στενά. Η κατάθλιψη, οι αγχώδεις 

διαταραχές, η σχιζοφρένεια και η διπολική διαταραχή έχουν αναγνωρισθεί ως 

παράγοντες ρίσκου για τι ξεκίνημα και την εξέλιξη των καρδιαγγειακών 

προβλημάτων (CVD), σύμφωνα με Sowden και Huffman (2009).  

Συμπεριφοριστικοί μηχανισμοί: ανάμεσα στα άτομα με ψυχιατρικές ασθένειες, 

υπάρχει υψηλότερο ποσοστό παρουσίασης μη-υγειών συμπεριφορών και 

καρδιαγγειακών παραγόντων ρίσκου όπως: κάπνισμα, μη σωστή χρήση αλκοόλ, 

παχυσαρκία, καθιστική ζωή, υπέρταση, διαβήτης, φτωχή δίαιτα και φτωχή 
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συμμόρφωση στη θεραπεία( Hennekens et al., 2005; Sowden &  Huffman, 2009). Τα 

άτομα με ψυχιατρικά προβλήματα είναι λιγότερο πιθανό να αναζητήσουν βοήθεια και 

αν υπάρξει αυτό είναι λιγότερο πιθανό να αποκομιστεί η κατάλληλη θεραπεία για 

ιατρικές καταστάσεις, όπως υποστηρίζει ο Stroup και οι συνεργάτες του (2000) 

(Sowden Huffman, 2009). 

Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί:  οι ψυχιατρικές ασθένειες συνδέονται με αλλαγές στη 

παθοφυσιολογία που μπορούν να έχουν επίδραση στο καρδιαγγειακό σύστημα. Αυτές 

οι αλλαγές συμπεριλαμβάνουν αύξηση των αντιδράσεων των αιμοπεταλίων, 

δυσλειτουργία του αυτόνομου, αυξημένο ρυθμό καρδιακής αστάθειας, ανώμαλη 

λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος κ.ά (Cohen et al., 2000;  Shah et al., 

2004). Αυτές οι διαδικασίες, παρουσιάζονται όμοια στους ασθενείς με ψυχιατρικά 

προβλήματα, προωθώντας την καρδιαγγειακή ασθένεια μέσα από υπερ-

αθηρογενησιακούς, υπερ-ισχαιμικούς, και υπερ-αρρυθμικούς μηχανισμούς.   Όλα τα 

παραπάνω μπορούν να οδηγήσουν σε αρνητική καρδιαγγειακή πρόγνωση, σύμφωνα 

με τον Landsberg, L.(1999) (Sowden Huffman, 2009).  

Διπολική διαταραχή: η διαταραχή διάθεσης που χαρακτηρίζεται από επεισόδια 

μανίας και κατάθλιψης, συνδέεται επίσης και με καρδιαγγειακή ασθένεια. Φαίνεται 

λοιπόν αυτή η διαταραχή που συναντάται κατά 1% του γενικού πλυθησμού να είναι 

πιο διαδεδομένη σε ασθενείς με καρδιαγγειακά προβλήματα όπως υποστηρίζουν οι 

Baune et al. (2006).  

Ακόμα, τα άτομα με διπολική διαταραχή πεθαίνουν νωρίτερα από τους 

συνομιλίκους τους εξαιτίας κυρίως άλλων ιατρικών παρεμφερών 

προβλημάτων(Tsuan et al., 2005; Tsai et al., 2005) και αυτό συμβαίνει κατά πού 

εξαιτίας της συνοσηρότητας με καρδιαγγειακά προβλήματα(Carney et al., 2006; 

Angst et al., 2002).  
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Σχιζοφρένεια: το προσδόκιμο ζωής των ασθενών με σχιζοφρένεια 

υπολογίζεται αν είναι γύρω στα 10-15 χρόνια μικρότερο από το γενικό 

πλυθησμό(Newman et al., 1991). Την ίδια στιγμή το ρίσκο για καρδιαγγειακές 

παθήσεις σε άτομα με σχιζοφρένεια είναι υψηλότερο από το γενικό πλυθησμό( Goff 

et al., 2005) και πολλές έρευνες βρήκαν ένα διπλάσιο βαθμό ρίσκου στα άτομα αυτά 

να πεθάνουν από καρδιαγγειακά προβλήματα σε σχέση με τον υπόλοιπο 

πληθυσμό(Saha et al., 2007).    

 

 

3.2. ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ  

 

Η ανεπάρκεια καρδιάς είναι συχνή, όπως και η κατάθλιψη σε ασθενείς με 

προβλήματα καρδιάς, προσθέτοντας και άλλα εμπόδια στα ήδη υπάρχων για αυτούς 

τους ασθενείς (Shapiro, 2009). Σε μια έρευνα που διεξάχθηκε στις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής βρέθηκε ότι η ανεπάρκεια καρδιάς επηρεάζει πάνω από πέντε 

εκατομμύρια ανθρώπους, και ότι το 15-20% των ασθενών αυτών έχουν και 

κατάθλιψη (Rosamond et al., 2007).  

  Η κατάθλιψη έχει αναγνωρισθεί ως ένας ανεξάρτητος παράγοντας ρίσκου 

για σοβαρά καρδιαγγειακά επεισόδια όπως τη στεφανιαία νόσο, στηθάγχη, 

καρδιαγγειακή ανεπάρκεια, νέκρωση του μυοκαρδίου και θάνατος εξαιτίας 

καρδιακού προβλήματος (Rutledge et al., 2006). Σε υγιεί άτομα, με διάγνωση 

κατάθλιψης βρέθηκε ότι υπάρχουν 60-80% περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν 

καρδιαγγειακά προβλήματα σε σύγκριση με μη καταθλιπτικά άτομα(ομάδα ελέγχου) 

(Nicholson et al., 2006). Επίσης, η κατάθλιψη προαναγγέλλει φτωχή καρδιαγγειακή 

πρόγνωση σε άτομα που έχουν ήδη λάβει διάγνωση καρδιακής νόσου και συνδέεται 
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με χαμηλότερη ποιότητα ζωής, περισσότερα παράπονα γύρω από θέματα υγείας και 

περισσότερη ανικανότητα στο άμεσο και μακρύτερο μέλλον. Η κατάθλιψη συνδέεται 

ακόμα με  2-2,5 φορές περίπου αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακές συνέπειες και 

θάνατο σε ασθενείς που έχουν νοσηλευτεί για ανεπάρκεια μυοκαρδίου(van Melle et 

al., 2004). 

Στη μείζον κατάθλιψη, οι δυσλειτουργίες του αυτόνομου νευρικού 

συστήματος παίζουν σημαντικό ρόλο στη διάγνωση και στην αξιολόγηση για την 

φάση της ανάρρωσης. Διαταραχές ύπνου, όπως και αλλαγές στην όρεξη, δείχνουν 

δυσλειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος των ασθενών αυτών. 

Συμπτώματα όπως ξηροστομία ή δυσκοιλιότητα καταγγέλλουν ένα παρασυμπαθητικό 

σύστημα που υπολειτουργεί σε ασθενείς που δεν παίρνουν φάρμακα, αλλά η διάρροια 

ωστόσο καταδεικνύει ένα αυξημένο συμπαθητικό τόνο. 

Μελέτες υποστηρίζουν την υπόθεση για τον αυξημένο συμπαθητικό τόνο σε 

ασθενείς που υποφέρουν από μείζον κατάθλιψη. Στις έρευνες των Veith et al. (1994) 

και  Lechin et al. (1995), βρέθηκαν αυξημένα ποσοστά νορεπινεφρίνης σε 

καταθλιπτικούς ασθενείς συγκρινόμενοι με ομάδα ελέγχου. Ωστόσο, σε κάποιες 

άλλες μελέτες όπως του Guinjoan  et al. (1995), βρέθηκε μειωμένη φασική και τονική 

αγωγιμότητα του δέρματος σε καταθλιπτικούς ασθενείς. Άλλες μελέτες επίσης, που 

μετρούσαν την αστάθεια του καρδιακού ρυθμού βρήκαν μειωμένο παρασυμπαθητικό 

τόνο σε ασθενείς με κατάθλιψη.   

Οι διαφορές αυτές στα αποτελέσματα μπορεί να οφείλονται στα διαφορετικά 

διαγνωστικά κριτήρια, στη παρουσία ή στην απουσία θεραπείας, ή στην αποτυχία 

αντιστοίχησης των ομάδων ελέγχου στις διάφορες μελέτες (Moser et al., 1998).   

Σε μία σχετική έρευνα του Moser et al. (1998), σκοπός ήταν να μελετήσουν τα 

αποτελέσματα της κατάθλιψης στο αυτόνομο καρδιακό έλεγχο(cardiac autonomic 
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control). Συμμετέχοντες ήταν 26 άτομα που έπασχαν από κατάθλιψη και 26 άτομα 

που ανήκαν στην ομάδα ελέγχου. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής λοιπόν, 

έδειξαν ότι ο καρδιακός ρυθμός είναι υψηλότερος στους καταθλιπτικούς ασθενείς απ’ 

ότι στην ομάδα ελέγχου. Διαφορές σημαντικές δεν βρέθηκαν ανάμεσα στις ομάδες 

στην ταχύτητα του σφυγμού και συστολική πίεση του αίματος, αλλά από την άλλη η 

διαστολική πίεση του αίματος φάνηκε να είναι χαμηλότερη στους καταθλιπτικούς. 

Μια εξήγηση για τον υψηλότερο καρδιακό ρυθμό στους καταθλιπτικούς είναι η 

αυξημένη λειτουργία του συμπαθητικού συστήματος, χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν 

αυτό το τελευταίο σχετίζεται με τη μειωμένη φυσική άσκηση των καταθλιπτικών ή αν 

απλώς αποτελεί μια αντανάκλαση της φυσιολογικής κατάστασης της κατάθλιψης ή 

αποτελεί χαρακτηριστικό της διαταραχής αυτής ( Moser et al.. 1998).   

 Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια να περιγραφούν οι παθοφυσιολογικοί 

μηχανισμοί που συσχετίζουν κατάθλιψη, στρες και ανεπάρκεια καρδιάς. Παρ’ όλου 

που λίγα είναι ακόμα γνωστά για τη σχέση μεταξύ κατάθλιψης, στρες και τους τύπους 

των καρδιαγγειακών παθήσεων, αρκετοί πιθανοί μηχανισμοί έχουν προταθεί: 

δυσλειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος, φλεγμονή, καρδιακές αρρυθμίες 

και λειτουργία των αιμοπεταλίων (York et al., 2009).   

 Λειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος σε ασθενείς με κατάθλιψη: 

αυτού του είδους η λειτουργία μοιάζει να είναι ο πιο αξιόπιστος μηχανισμός που 

εξηγεί τη σύνδεση μεταξύ κατάθλιψης και καρδιαγγειακής νόσου. Η παρατήρηση είτε 

της μειωμένης παρασυμπαθητικής λειτουργίας, της αυξημένης συμπαθητικής 

λειτουργίας, είτε και των δύο, μπορεί να αποδειχθεί πολύ σημαντική ως μη ισορροπία 

ανάμεσα στο συμπαθητικό και παρασυμπαθητικό σύστημα αυξάνοντας έτσι τον 

κίνδυνο για σοβαρά καρδιαγγειακά επεισόδια συμπεριλαμβανομένου και του 

κοιλιακού ινιδισμού, της αρρυθμίας, και του ξαφνικού θανάτου( Kliks et al., 1975).  
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 Λειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος  σε ασθενείς με ανεπάρκεια 

καρδιάς: μελέτες υποστηρίζουν ότι ασθενείς με ανεπάρκεια καρδιάς αντιμετωπίζουν 

αλλαγές στη λειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Η congestive heart 

failure χαρακτηρίζεται από αυξημένη συμπαθητική ροή προς την καρδιά και την 

περιφερειακή αγγείωση και μειωμένη παρασυμπαθητική λειτουργία. Άλλες μελέτες 

διατείνονται ότι αυξημένη συστηματική συμπαθητική λειτουργία σε ασθενείς με 

καρδιαγγειακή ανεπάρκεια φαίνεται από την αυξημένη συγκέντρωσή του πλάσματός 

τους. Επιπλέον, αυτή η υψηλή συγκέντρωση προβλέπει και την αρνητική έκβαση της 

ασθένειας στους ασθενείς αυτούς ( Binkley et al., 1991 & Cohn et al., 1984).   

 Καρδιακές αρρυθμίες και κατάθλιψη:  η εναλλασσόμενη λειτουργία του 

αυτόνομου νευρικού συστήματος αυξάνει την ευπάθεια στις κοιλιακές αρρυθμίες, οι 

οποίες ‘γεννιούνται’ από το ανεπαρκώς αντικρουόμενο συμπαθητικό ερεθισμό. Το 

50% των θανάτων στο GHF πληθυσμό σχετίζεται με τις αρρυθμίες. Οι ασθενείς με 

κατάθλιψη παρουσιάζουν τέτοιες αλλαγές του αυτόνομου νευρικού συστήματος όπως 

αυτές που παρατηρούνται στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Η προ-ύπαρξη 

αυτών των δύο καταστάσεων σε ένα άτομο, πιστεύεται ότι έχει προσθετική επίδραση, 

βάζοντας τα άτομα αυτά σε αυξημένο κίνδυνο για επεισόδια αρρυθμίας και 

ξαφνικούς καρδιακούς θανάτους ( Carney et al., 1995 & Rechlin et al., 1994).    

 Αστάθεια καρδιακού ρυθμού και κατάθλιψη: υπάρχει μεγάλο μέρος 

βιβλιογραφίας που υποστηρίζει την ύπαρξη μη φυσιολογικών τύπων της αστάθειας 

του καρδιακού ρυθμού σε ασθενείς με συμπτώματα κατάθλιψης. Σε  πολλές έρευνες 

όπως σε αυτή του Carney και των συνεργατών του(2001), βρέθηκε χαμηλός 

καρδιακός ρυθμός σε ασθενείς με κατάθλιψη που αντιμετώπιζαν και προβλήματα με 

την καρδιά τους. Ωστόσο, τα στοιχεία που υποστηρίζουν αυτή την άποψη δεν είναι 

σταθερά. Σε άλλες έρευνες, όπως του Gehi  και των συνεργατών του(2005) δεν 
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βρέθηκε σχέση μεταξύ κατάθλιψης και καρδιακού ρυθμού σε ασθενείς με στεφανιαία 

νόσο.   

 Λειτουργία του αυτόνομου, θεραπεία της κατάθλιψης και ανεπάρκεια καρδιάς: 

σε μία έρευνα (Lesperance et al., 2003), εξετάστηκε η επίδραση της θεραπείας με 

αντικαταθλιπτικά στο αυτόνομο νευρικό σύστημα σε ασθενείς με καρδιακά 

προβλήματα οι οποίοι είχαν και κατάθλιψη. Δόθηκε λοιπόν nefazadone σε ένα δείγμα 

28 ασθενών, οι οποίοι υπέφεραν από GHF και μείζον κατάθλιψη. 19 ασθενείς τελικά 

συμπλήρωσαν τη θεραπεία που διέρκεισε 12 βδομάδες. Σχεδόν τον 74% όσων 

συμμετείχαν στην έρευνα έδειξαν μία μείωση στα ποσοστά του  Hamilton Depression 

Scale της τάξης  του 50%. Επιπλέον, οι ασθενείς αυτοί έδειξαν μια μείωση στο 

καρδιακό ρυθμό και στη συγκέντρωση του πλάσματος. Ωστόσο, δεν μπορούμε να 

βγάλουμε συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας σε ασθενείς με 

κατάθλιψη και ανεπάρκεια καρδιάς, μιας και πρέπει να γίνουν επιπλέον έρευνες 

(York et al., 2009).   

 Παρ’ όλη την ανάπτυξη διαφορετικών προσεγγίσεων για τη μελέτη των 

καρδιαγγειακών παθήσεων και της κατάθλιψης, η αιτιακή σχέση ανάμεσα σε αυτές 

τις δύο έννοιες παραμένει ακόμα ανεξήγητη. Η βιβλιογραφία της κατάθλιψης έχει 

δημιουργήσει πολλές ενδιαφέρουσες κατευθύνσεις αλλά  έχει βγάλει λίγα 

συμπεράσματα που αφορούν  τη σχέση μεταξύ κατάθλιψης και καρδιαγγειακών 

προβλημάτων. Μελλοντικές έρευνες πρέπει να κατευθυνθούν ακριβώς πάνω στο θέμα 

αυτό(Rottenberg, 2007).        
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3.3 ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΓΧΩΔΕΙΣ 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 

 

 

Γενικό άγχος που ορίζεται ως επίμονη και επαναλαμβανόμενη ανησυχία ή 

νευρικότητα και που δεν συναντάει κριτήρια για την τυπική αγχώδη διαταραχή, είναι 

συνηθισμένο μετά από ένα καρδιακό επεισόδιο(Crowe et al., 1996). Οι περισσότερες 

έρευνες υποστηρίζουν την ιδέα ότι το άγχος θεωρείται ως προβλεπτικός παράγοντας 

για καρδιαγγειακές παθήσεις και θάνατο εξαιτίας αυτών. Ωστόσο, υπάρχει και ένας 

μικρός αριθμός ερευνών που δεν έχει βρει σημαντική σχέση ή σοβαρή σχέση 

ανάμεσα στο άγχος και συνέπειες στη καρδιά (Mykletun et al., 2007;  Herrmann et 

al., 2000).  

Γενικευμένη αγχώδης διαταραχή: είναι μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται 

από χρόνια ανησυχία και δυσκολία στο να την ελέγξουν, συνδέεται με αυξημένα 

ποσοστά ρίσκου για καρδιαγγειακά, όπως κάπνισμα και διαβήτη  και προβλέπει 

σοβαρά καρδιαγγειακά γεγονότα σε ασθενείς με στεφανιακή αρτηριακή νόσο 

(Frasure et al., 2008).   

Μετα-τραυματική διαταραχή άγχους:  μπορεί να λάβει χώρα μετά από σοβαρά 

καρδιαγγειακό επεισόδιο και συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά 

προβλήματα(Pedersen et al., 2001).  

Διαταραχή πανικού: χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενα επεισόδια 

πανικού συν επαναλαμβανόμενους φόβους ή μια συμπεριφορά αλλαγής σχετιζόμενη 

με επεισόδια πανικού και συνδέεται επίσης με καρδιαγγειακά προβλήματα (Fleet et 

al., 2000).  Τα επεισόδια πανικού είναι μια κοινή αιτία των μη-καρδιακών πόνων του 
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στήθους – συμπτώματα που συνδέονται με ένα επεισόδιο πανικού( π.χ. εφίδρωση, 

σύντομη αναπνοή, ναυτία, ζαλάδα και σφίξιμο στο στήθος) και που μπορούν να 

αποτελέσουν μιμικά συμπτώματα καρδιακού επεισοδίου (Fleet et al., 2000) – 

υπολογίζεται το ένα τέταρτο των ασθενών που φτάνει στο νοσοκομείο με πόνο στο 

στήθος να έχει διαταραχή πανικού (Fleet et al., 1996). Ωστόσο, η διαταραχή πανικού 

συνδέεται με πραγματική καρδιαγγειακή ασθένεια. Η διαταραχή πανικού είναι κοινή 

σε ασθενείς με καρδιαγγειακά προβλήματα, με επικράτεια 10-50% (Fleet et al., 

2000).  

 Αυτόνομο νευρικό σύστημα και άγχος: υπάρχει σύνδεση μεταξύ άγχους, 

καρδιακών αρρυθμιών και αιφνίδιου καρδιακού θανάτου. Είναι γνωστό ότι ο 

αδρεναλινοενεργηθής ερεθισμός αλλάζει τις ηλεκτρικές ιδιότητες του καρδιακού 

μυός. Αυτό συμβαίνει μέσα από την επίδραση των κατεχολαμινών σε διαφορετικά 

καρδιακά ιονικά κανάλια με αποτέλεσμα επιπλέον πολώσεις, οι οποίες χρησιμεύουν 

ως υπόστρωμα για ηλεκτρική αστάθεια. Σε έρευνα του Kop και των συνεργατών του 

(2004), παρατηρήθηκε ότι το άγχος προκαλεί αλλαγές στα Τ  κύματα, ενδεικτικά της 

ηλεκτρικής αστάθειας – αυτό το αποτέλεσμα συμβαίνει σε χαμηλότερους καρδιακούς 

ρυθμούς απ’ ότι με την άσκηση. Ωστόσο, στην έρευνα αυτή δεν βρέθηκε ανεπάρκεια 

καρδιακή  ανεπάρκεια.  

Αρρυθμίες, άγχος, και ανεπάρκεια καρδιάς: παρ’ όλου που τα δεδομένα 

υποστηρίζουν ότι οι συναισθηματικές εμπειρίες μπορεί να προκαλέσουν καρδιακές 

αρρυθμίες και αιφνίδιο θάνατο ή το λιγότερο αυξημένο κίνδυνο για αυτά τα 

επεισόδια σε μερικά άτομα, υπάρχουν λίγες αποδείξεις   που συνδέουν  τα άγχος με 

καρδιακά γεγονότα σε ασθενείς με ανεπάρκεια καρδιάς.  Λαμβάνοντας υπόψη το 

περιστασιακό άγχος στον άνθρωπο και τη μοναδικότητα των στρεσογόνων 

ερεθισμάτων  και τη φυσιολογία της καρδιαγγειακής ανεπάρκειας, πιστεύουμε ότι 
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αυτό το πεδίο έχει ανάγκη από επιπλέον έρευνα. Αν βρεθεί ότι οι ασθενείς με 

καρδιακή ανεπάρκεια έχουν τον ίδιο αυξημένο κίνδυνο για συμβάντα αρρυθμίας και 

αιφνίδιου θανάτου σε αντίδραση άγχους, θα είναι αξιόλογο να ξεκινήσουμε να 

σκεφτόμαστε πιθανές θεραπείες για και για την αποτελεσματικότητά τους για αυτόν 

τον μοναδικό πληθυσμό (York et al, 2009).  

 

 

4. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 

 

Διατροφή και φυσική άσκηση:  οι χρόνιες  ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων 

του καρκίνου, των καρδιαγγειακών παθήσεων, του διαβήτη 2, της παχυσαρκίας και 

του μεταβολικού συνδρόμου, είναι οι κύριες αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας 

στις αναπτυγμένες χώρες και αυξάνεται στις αναπτυσσόμενες κοινωνίες. Μεγάλος 

αριθμός αποδείξεων έχει συνδέσει τις περισσότερες χρόνιες ασθένειες με έλλειψη 

φυσικής άσκησης, φτωχή διατροφή και μη κατάλληλη δίαιτα. Δίαιτες που μειώνουν 

τον κίνδυνο για χρόνιες νόσους σχετίζονται με αφθονία σε φρούτα και λαχανικά, 

ποικιλία σε τροφές που βασίζονται σε άμυλο, μέτριες ποσότητες από κρέας, ψάρι και 

πουλερικά( σε καθημερινή βάση), και μεγάλες ποσότητες στο διαιτολόγιο που 

περιλαμβάνει ίνες, ακόρεστα λιπαρά, βιταμίνες, μέταλλα και άλλες ενώσεις (Doll and 

Peto, 1981). 

Σε μία έρευνα που διεξήγαγε ο  Bovell-Benjamin και οι συνεργάτες του 

(2009) σε δυο πόλεις της Αλαμπάμα, , θέλησαν να δουν αν η πρόσβαση και η 

διαθεσιμότητα που έχουν οι κάτοικοι στη τροφή και στη φυσική άσκηση σχετίζεται 
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με τις επιλογές που κάνουν, με δεδομένο ότι διατροφή και φυσική άσκηση παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην υγεία.  Η έρευνα αυτή λοιπόν παρέχει μια καλύτερη κατανόηση 

των περιβαλλοντικών επιρροών στις ευκαιρίες για υγιεινή διατροφή και φυσική 

άσκηση στις πόλεις Tuskegee και Auburn. Τα  αποτελέσματα της έρευνας είναι 

μείζον σημασίας  για την ανάπτυξη προγραμμάτων παρέμβασης για τη διατροφή και 

τη φυσική κατάσταση, τα οποία μπορούν να αντιστρέψουν την αυξανόμενη τάση για 

συμβάντα καρδιακών παθήσεων και θνησιμότητας σε αφρικανο-αμερικανικές 

κοινωνίες (και όχι μόνο). Αυξάνοντας τις ευκαιρίες για υγιεινές επιλογές διατροφής 

και φυσικής άσκησης δεν μειώνουμε την τάση αυτή, διότι υπάρχουν και άλλοι 

περιβαλλοντικοί  παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά φυσικής άσκησης και 

διατροφής. Ωστόσο, η απομάκρυνση αυτών των περιβαλλοντικών παραγόντων 

βοηθάει στη βελτίωση της διατροφής και της φυσικής άσκησης.  Τα ευρήματα λοιπόν 

έδειξαν ότι η Tuskegee έχει έλλειψη από αλυσίδες σούπερ μάρκετ (τα οποία 

διαθέτουν μεγάλες ποικιλίες τροφών). Απεναντίας, υπάρχει πλήθος από μακρά 

σούπερ μάρκετ, τα οποία έχουν λιγότερες υγιεινές τροφές που συνιστώνται για την 

πρόληψη του καρκίνου. Επιπλέον, οι κάτοικοι της Tuskegee έχουν περισσότερα 

μικρά μαγαζιά από τους γείτονές τους στην Auburn. Αυτές οι διαφορές στη 

πρόσβαση και στη διαθεσιμότητα σημαίνουν ότι οι δυνατότητες για υγιεινή διατροφή 

είναι λιγότερο διαφορικές στη Tuskegee απ’ ότι στη Auburn και μπορεί να αποτελεί 

εμπόδιο για την πρόληψη χρόνιων νοσημάτων, διαχείρισης και ελέγχου. 

 

Συναισθηματικά ερεθίσματα: υπάρχει πλήθος βιβλιογραφίας που συσχετίζει 

τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες με την ανάπτυξη στεφανιαίας νόσου. Οι 

παράγοντες λοιπόν που εμπλέκονται στην αθηροσκλήρυνση και στη στεφανιαία 

νόσου περιλαμβάνουν: χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό στάτους, χρόνια έκθεση σε 
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στρες – ειδικά στο χώρο της εργασίας, καθώς επίσης περιλαμβάνουν και πλευρές του 

κοινωνικού περιβάλλοντος όπως κοινωνική απομόνωση και χαμηλή κοινωνική 

υποστήριξη. Επιπλέον, στους συναισθηματικούς παράγοντες συγκαταλέγονται η 

κατάθλιψη, το άγχος, ο θυμός και η εχθρότητα. Μελέτες που επικεντρώνονται στα 

συναισθηματικά ερεθίσματα για την εμφάνιση καρδιαγγειακών ασθενειών, 

διεξάγονται με δύο τρόπους: είτε με τη μελέτη της επίδρασης συναισθηματικά 

στρεσσογόνων γεγονότων όπως για παράδειγμα φυσικές καταστροφές, επιθέσεις 

τρομοκρατίας, βιομηχανικές καταστροφές κτλ., είτε με τη μελέτη ατομικά των 

ασθενών που υπέστησαν ένα καρδιαγγειακό γεγονός ρωτόντας τους για τις εμπειρίες 

τους πριν από την εμφάνιση των συμπτωμάτων(Steptoe and Brydon, 2009).    

Οι δύο παραπάνω ομάδες παραγόντων τόσο ξεχωριστά όσο και σε συνδυασμό 

μπορεί να ευθύνονται για την εμφάνιση ή την επιδείνωση καρδιαγγειακών παθήσεων. 

Πολλοί πιθανό να υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που δεν αναφέρονται εδώ.   

 

 

5. ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ – ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

 

 Καθένας μας έχει βιώσει στρες κάποια στιγμή της ζωής του. Η έκθεση σε 

στρες γενικά συνδέεται με μια μεγάλη γκάμα αρνητικών συνεπειών, 

συμπεριλαμβανομένης της μειωμένης συναισθηματικής διάθεσης, αυξημένη 

συχνότητα εμφάνισης κάποιας ασθένειας, μετα-τραυματική διαταραχή άγχους, 

γενικευμένη αγχώδης διαταραχή και μείζον διαταραχή της διάθεσης. Ωστόσο, δεν 

εμφανίζουν όλα τα άτομα που εκτίθενται  σε υψηλά επίπεδα άγχους τέτοιες  

αρνητικές καταστάσεις. Στην πραγματικότητα, μπορεί να συμβεί και το αντίθετο. 

Δηλαδή, ένας αριθμός ατόμων σύμφωνα με αποδείξεις, μπορεί να εμφανίσει 



 26

προσαρμογή, που ορίζεται κοινώς ως συντηρημένη ή βελτιωμένη ψυχική υγεία όταν 

κάποιος αντιμετωπίζει μια στρεσσογόνο κατάσταση, μετά από σύντομες διασπάσεις 

σε φυσιολογικές λειτουργίες. Ως στρεσσογόνες καταστάσεις που μπορούν να 

επηρεαστούν τα άτομα, εδώ μάλλον εννοούμε κάποια στρεσσογόνα γεγονότα ζωής 

όπως: κάποια μικρά συμβάντα, για παράδειγμα διαφωνία με σύζυγο, και κάποια πιο 

σημαντικά όπως μη αναμενόμενη απώλεια εργασίας,  σοβαρή ασθένεια ή 

τραυματισμός, ή θάνατος φίλου ή μέλους της οικογένειας. Δηλαδή, σε αυτόν τον 

ορισμό, βλέπουμε την προσαρμογή ως ένα πιθανό αποτέλεσμα μετά από έκθεση σε 

στρες παρά ως ψυχολογικό χαρακτηριστικό που οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα 

(Southwick et al.).   

 Για να επέλθει λοιπόν προσαρμογή σε μια στρεσσογόνο κατάσταση, 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ρύθμιση συναισθημάτων του ατόμου. Αυτή δεν είναι 

παρά ένας παράγοντας μετριασμού, μια γνωστική ικανότητα του υποκειμένου δηλαδή 

να ρυθμίζει τα αρνητικά του συναισθήματα. Σύμφωνα με τις <<θεωρίες εκτίμησης>> 

(appraisal theories), ο τρόπος που αξιολογούμε ένα γεγονός καθορίζει το πώς θα 

αντιδράσουμε συναισθηματικά. Σύμφωνα με τη θεωρία του Lazarus, δεν είναι το 

συγκεκριμένο γεγονός που προκαλεί το συγκεκριμένο συναίσθημα, αλλά η 

υποκειμενική εκτίμηση του ατόμου που οδηγεί σε συναισθηματική αντίδραση. 

Επειδή λοιπόν οι εκτιμήσεις φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στη γένεση ενός 

συναισθήματος, οι στρατηγικές ρύθμισης του συναισθήματος που στοχεύουν στις 

εκτιμήσεις είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές. Δύο ομάδες στρατηγικών γνωστικής 

ρύθμισης του συναισθήματος που μοιάζουν αποτελεσματικές είναι: η ρύθμιση της 

προσοχής και η γνωστική επανεκτίμηση. Κατά την πρώτη στρατηγική, έχουμε 

επιλεκτική προσοχή ή διάσπαση προσοχής σε συγκεκριμένο ερέθισμα (είτε 

εσωτερικό είτε εξωτερικό) με σκοπό να αλλάξουμε τη συναισθηματική επίδραση. Στη 
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γνωστική επανεκτίμηση, έχουμε αναπλαισίωση μιας κατάστασης με σκοπό να 

αλλάξουμε τη συναισθηματική επίδραση.  Επειδή όμως και οι δυο στρατηγικές 

αλληλοκαλύπτονται( μοιάζουν σε αρκετά σημεία), η χρήση της μίας από αυτές βοηθά 

στη χρήση της άλλης.  Ακόμη, η ικανότητα να χρησιμοποιεί κανείς και τις δύο αυτές 

στρατηγικές λειτουργεί ως προστατευτικός παράγοντας ενάντια στη εμφάνιση 

αρνητικών αποτελεσμάτων. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τις στρατηγικές αυτές 

όταν αντιμετωπίζουν στρες είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την 

ένταση των αρνητικών τους συναισθημάτων με το να αλλάζουν την εκτιμήσεις τους. 

Καθώς λοιπόν αυτά τα αρνητικά συναισθήματα ρυθμίζονται αποτελεσματικά, η 

προσαρμογή είναι πιο πιθανή (Southwick et al.).   

 Στοιχεία από διάφορες έρευνες δείχνουν ότι η τεχνική της επανεκτίμησης 

μειώνει τα αρνητικά συναισθήματα , όπως μετρήθηκε από αυτό-αναφορές και άλλες 

ψυχομετρικές εκτιμήσεις. Τα άτομα που ανέφεραν ότι χρησιμοποίησαν συχνά στην 

καθημερινότητα τους την τεχνική της επανεκτίμησης, βίωσαν λιγότερες αρνητικές 

συνέπειες και καταθλιπτικά συμπτώματα.   Στη μελέτη fMRI του McRae και των 

συνεργατών του(2008), βρέθηκε ότι και τα δύο φύλα έδειξαν μείωση των αρνητικών 

εμπειριών τους όταν χρησιμοποίησαν την τεχνική της επανεκτίμησης, σε μια 

δοκιμασία που τους χορηγούταν εικόνες με αρνητικό περιεχόμενο. Ωστόσο, 

βρέθηκαν κάποιες διαφορές σε νευροβιολογικό επίπεδο. Οι άνδρες έδειξαν μειωμένη 

λειτουργία της αμυγδαλής και μειωμένη λειτουργία του προμετωπιαίου φλοιού κατά 

τη διάρκεια της ρύθμισης. Οι γυναίκες από την άλλη, φάνηκε να έχουν μεγαλύτερη 

κοιλιακή ραβδωτή λειτουργία σε σχέση με τους άνδρες ( McRae et al., 2008).   

 Στη βιβλιογραφία συχνά γίνεται αναφορά και για την αυτόματη ρύθμιση 

συναισθημάτων (AER)). Η αυτόματη ρύθμιση συναισθημάτων είναι μια 

καθοδηγούμενη αλλαγή στόχου των συναισθημάτων κάποιου, χωρίς να 1)γίνεται 
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συνειδητά μια τέτοια απόφαση, 2) δίδεται προσοχή στη διαδικασία ρύθμισης των 

συναισθημάτων και 3) γίνεται σκόπιμα η πρόκληση ελέγχου. Με άλλα λόγια, η ΑΡΣ 

βασίζεται στην αυτόματη επιδίωξη του στόχου να αλλάξει τη τροχιά του 

συναισθήματος. Σαν αποτέλεσμα έχει αλλαγές στην προσοχή, στην επανεκτίμηση, 

γνωστική πρόκληση ή αποφυγή συναισθηματικής εμπειρίας και ρύθμιση 

συναισθηματικών συμπεριφορών μετά από εμφάνιση κάποιου συναισθήματος ( 

Mauss et. al, 2007).   

 Ωστόσο, υπάρχει διαφορά μεταξύ σκόπιμων και αυτόματων διαδικασιών 

ρύθμισης του συναισθήματος. Στην πρώτη περίπτωση, έχουμε πηγές προσοχής, 

γίνεται με τη βούληση του ατόμου και καθοδηγείται από σαφής/συγκεκριμένους 

στόχους. Στην περίπτωση της αυτόματης διαδικασίας ρύθμισης συναισθημάτων, η 

όλη διαδικασία ξεκινά με μία απλή στράτευση εισαγομένου ερεθίσματος, το οποίο με 

τη σειρά του κινητοποιεί γνωστικές δομές( σχήματα, σενάρια  ή ιδέες), οι οποίες 

αργότερα δίνουν μορφή σε άλλες ψυχολογικές λειτουργίες. Αν και η αυτόματη 

ρύθμιση συναισθημάτων είναι μια υψηλού επιπέδου λειτουργία και θεωρούταν ότι 

δεν μπορούσε να λάβει αυτόματα χώρα, ωστόσο διάφορες έρευνες όπως αυτή του 

Bargh και οι συνεργάτες του (2001), έδειξαν πως η αυτόματη επιδίωξη στόχων είναι 

εφικτή χωρίς την παρέμβαση της συνείδησης, όπως φάνηκε μέσα από ένα πείραμα 

που στόχευε στη συνεργασία των συμμετεχόντων.   
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6. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Όπως εξετάσαμε και παραπάνω, βλέπουμε ότι προβλήματα χρόνιων ασθενειών 

μπορούν να έχουν επίδραση στη ψυχική μας υγεία και αντιστρόφως. Η ύπαρξη μιας 

χρόνιας νόσου μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που βλέπουμε τη ζωή μας γενικά, την 

ίδια αντίληψη που έχουμε για την ασθένεια μας, τη σωματική μας λειτουργικότητα 

και ενεργητικότητα κτλ. Γενικός στόχος της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι να 

μελετήσει τη σχέση μεταξύ καρδιαγγειακής νόσου και προσαρμογής του ατόμου. Πιο 

συγκεκριμένα, αποπειραθήκαμε να μελετήσουμε τις εξής μεταβλητές: α) ικανοποίηση 

από ζωή, β) αίσθηση ελέγχου, γ) γενική ποιότητα ζωής και δ) συναισθηματική  

διάθεση σε σχέση με την ύπαρξη καρδιαγγειακής νόσου. Οι παραπάνω μεταβλητές 

συσχετίστηκαν τόσο μεταξύ τους, όσο και  με τα δημογραφικά στοιχεία. Οι υποθέσεις 

που κάναμε ήταν: 1η υπόθεση: η αίσθηση που θεωρεί ένα άτομο ότι ασκεί στην 

ασθένειά του σχετίζεται με θετικό τρόπο με την ψυχική του διάθεση και 2η υπόθεση: 

η ψυχική διάθεση ενός ατόμου σχετίζεται θετικά με την ικανοποίησή του από τη ζωή. 

Η 3η υπόθεση σχετίζεται με το φύλο. Υποθέσαμε δηλαδή ότι οι γυναίκες με 

καρδιαγγειακό πρόβλημα, δεν έχουν τόσο καλή συναισθηματική διάθεση όσο οι 

άντρες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την καρδιά τους.  

 

6.1 ΜΕΘΟΔΟΣ 

6.1.1 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

 

Το δείγμα αποτελείται από 67 υποκείμενα από τα οποία 50 (74.6%) ήταν 

άνδρες και 17 (25.4%) γυναίκες, 58 (86.6%) υποκείμενα είχαν νοσηλευτεί και 9 
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(13.4%) όχι. Επίσης, από το δείγμα αυτό 35 άτομα (52.2%) είχαν χειρουργηθεί και 32 

(47.8%) δεν είχε υποβληθεί σε χειρουργείο. Κάποια από τα προβλήματα που 

αντιμετώπιζαν οι συμμετέχοντες ήταν τα εξής: αορτική στένωση, αρρυθμίες, 

μητρωιδής ανεπάρκεια, καρδιομυοπάθεια, πίεση, ταχυκαρδίες, υπέρταση, στεφανιαία 

νόσος, στηθάγχη, στένωση, ανακοπή, έμφραγμα και υποβλήθηκαν σε χειρουργικές 

επεμβάσεις όπως: μπαλονάκι, βηματοδότης, by-pass κτλ.   Όσον αφορά την 

εκπαίδευση των ατόμων αυτών, 5 υποκείμενα (7.5%) τελείωσαν τάξεις δημοτικού, 21 

(31.3%) δημοτικό, 11 (16.4%) γυμνάσιο, 17 (25.4%) λύκειο, 5 άτομα (7.5%) 

ανάλογες σχολές, 2 (3.0%) ΤΕΙ και 5 υποκείμενα  (7.5%) ΑΕΙ. Ακόμα, 5 άτομα 

(7.5%) ήταν άγαμα, 58 (86.6%) έγγαμα, 1 (1.5%) διαζευγμένο και 3 (4.5%) σε 

κατάσταση χηρείας. Ας αναφέρουμε τέλος ότι ο μέσος όρος των χρόνιων ασθενειών 

του πληθυσμού αυτού ήταν τα 8.53 έτη .    

 

 

 

 

6.1.2 ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

 

Ένα από τα μεθοδολογικά εργαλεία που κλήθηκαν να συμπληρώσουν οι 

συμμετέχοντες ήταν το RAND 36-Item Health Survey (έκδοση 1.0), το οποίο περιέχει 

οκτώ ιδέες γύρω από τη υγεία: σωματική λειτουργία, σωματικός πόνος, περιορισμοί 

ρόλων εξαιτίας σωματικών προβλημάτων υγείας, περιορισμοί ρόλων εξαιτίας 

συναισθηματικών ή προσωπικών προβλημάτων, συναισθηματική διάθεση, κοινωνική 

λειτουργικότητα, ενέργεια/κόπωση και γενικές αντιλήψεις περί υγείας. Περιέχει 

επίσης ένα ξεχωριστό στοιχείο που παρέχει μία ένδειξη για την αντιλαμβανόμενη 
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αλλαγή της υγείας. Αυτά τα 36στοιχεία, είναι ταυτόσημα με το MOS SF-36 που έχει 

περιγραφεί από τον Ware και Sherbourne (1992). Υιοθετήθηκαν από μεγαλύτερα 

εργαλεία συμπληρωμένα από ασθενείς που συμμετείχαν στο Medical Outcome Study 

(MOS), μία μελέτη παρατήρησης των ποικίλων τρόπων μεταχείρισης των γιατρών 

και οι εκβάσεις των ασθενών σε διαφορετικά συστήματα παροχής υπηρεσιών υγείας 

(Hays & Shapiro, 1992· Stewart, Sherbourne, Hays, et al., 1992). 

Ένα δεύτερο ψυχομετρικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα αυτή, 

ήταν η κλίμακα Satisfaction with Life Scale, η οποία μετράει τον βαθμό 

ικανοποίησης από τη ζωή. Απαρτίζεται από 5 θέματα/δηλώσεις (π.χ. Οι συνθήκες 

ζωής μου είναι άριστες. Σε γενικές γραμμές, η ζωή μου είναι ιδανική). Τα υποκείμενα 

δήλωναν το βαθμό που συμφωνούσαν με κάθε μία δήλωση σε μια επτάβαθμη 

κλίμακα τύπου Likert  από το ‘διαφωνώ έντονα’ ως το ‘συμφωνώ πολύ’ (Cronbach 

α=.82) (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985). 

Η τρίτη και τελευταία κλίμακα που χρησιμοποιήσαμε, ήταν αυτή για τη 

μέτρηση των αντιλήψεων γύρω από την ασθένεια – το Revised Illness Perception 

Questionnaire. Η ελληνική έκδοση του IPQ-R αναρτήθηκε από το Illness Perception 

Questionnaire Website. Τα επιμέρους στοιχεία διαμορφώθηκαν έτσι ώστε να 

αναφέρονται σε καρδιαγγειακά προβλήματα. Η Ελληνική έκδοση μοιράζεται την ίδια 

δομή και τα ίδια στοιχεία της κάθε διάστασης με την πρωτότυπη κλίμακα. Με αυτή 

την κλίμακα αξιολογούμε εφτά διαστάσεις των αντιλήψεων περί ασθένειας: χρόνος 

νόσησης, που περιλαμβάνει πεποιθήσεις για το πόσο θα κρατήσει η ασθένεια· 

συνέπειες, διάσταση που περιλαμβάνει τις πιθανές συνέπειες μιας κατάστασης υγείας· 

προσωπικός έλεγχος που αναφέρεται στην αξιολόγηση του βαθμού κατά τον οποίο 

υπάρχει προσωπικός έλεγχος στην ασθένεια· έλεγχος θεραπείας που αναφέρεται στην 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας στον έλεγχο της ασθένειας· 
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συνάφεια ασθένειας, το οποίο αφορά την ικανότητα του ασθενούς να κατανοεί την 

ασθένειά του· κυκλική χρονιότητα (timeline-cyclical), που σχετίζεται με πεποιθήσεις 

που αφορούν την προβλεψιμότητα και μεταβλητότητα της ασθένειας· και 

συναισθηματικές αναπαραστάσεις, που αφορούν στην αξιολόγηση της 

συναισθηματικής επίδρασης της ασθένειας. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων 

δινόταν σε μορφή του Likert scale είχε διακύμανση από το 1 (διαφωνώ απόλυτα)  

μέχρι το 5 (συμφωνώ απόλυτα) (IPQ-R; Moss-Morris, Weinman, Petrie, Horne, & 

Cameron, 2002).     

 

 

6.1.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

Η μελέτη αυτή ολοκληρώθηκε σε 6 εβδομάδες. Οι κλίμακες περιείχαν 

συνολικά 110 ερωτήσεις. Κάποιοι φάνηκαν αρκετά δεκτικοί στην συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων, ενώ κάποιοι λιγότερο πρόθυμοι γεγονός που μπορεί να απορρέει 

από τις διάφορες δυσκολίες που αντιμετώπιζαν λόγω τις ασθένειάς τους. Η 

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έπαιρνε περίπου 10 λεπτά. Ας σημειώσουμε 

ακόμα ότι πριν χορηγηθεί το κάθε ερωτηματολόγιο, διευκρινιζόταν ποιος είναι ο 

σκοπός της έρευνας (τι θέλαμε να μελετήσουμε) και αφού τα υποκείμενα 

συμφωνούσαν, προχωρούσαμε στη συμπλήρωσή τους.  
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6.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

 

6.2.1 ΑΙΣΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠO ΤΗ ΖΩΗ, 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΣΗΣ. 

 

 Στη διάρκεια της στατιστικής ανάλυσης προσπαθήσαμε να εξετάσουμε αρχικά 

κατά πόσο η αίσθηση ελέγχου που θεωρεί ο ασθενής ότι ασκεί στην ασθένειά του, 

επηρεάζει άλλους τομείς της ψυχολογικής του υπόστασης όπως: ικανοποίηση από τη 

ζωή, σωματική λειτουργία, συναισθηματική ευεξία. Η αίσθηση ελέγχου δεν 

σχετίζεται με την ικανοποίηση από τη ζωή (r =0,02 ,  p>0,05), δηλαδή δεν 

παρατηρείται στατιστική διαφορά. Το ίδιο ισχύει και για τη μεταβλητή σωματική 

λειτουργία (r=0,21 , p>0,05) άρα δεν σχετίζονται αυτές οι μεταβλητές. Απεναντίας, 

πρέπει να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ αίσθησης ελέγχου και συναισθηματικής 

διάθεσης (r=0,27 ,  p<0,05) που παρατηρείται στατιστική σημαντικότητα. Στατιστική 

διαφορά δεν φαίνεται να υπάρχει και μεταξύ αίσθησης ελέγχου με τα χρόνια νόσησης 

( r= - 0,085, p>0.05).   

 Η ικανοποίηση από τη ζωή φαίνεται να ασκεί επίδραση στη συναισθηματική 

διάθεση  (r= 0,55 , p< 0,01),  υπάρχει δηλαδή στενή συνάφεια μεταξύ των δύο αυτών 

μεταβλητών. Απεναντίας, η ικανοποίηση από τη ζωή δεν φαίνεται να σχετίζεται με τη 

σωματική λειτουργία του ατόμου και τα χρόνια νόσησης του ( r=0,02 , p>0,05 και r= 

- 0,015 , p> 0,05 αντίστοιχα).   
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 Ακόμα, η σωματική λειτουργία σχετίζεται στατιστικώς με τη συναισθηματική 

διάθεση (r=0,34 , p<0,01). Ωστόσο, δεν φαίνεται να συνδέεται με τα χρόνια νόσησης 

(r=0,025 , p>0,05). 

 Η μεταβλητή συναισθηματική διάθεση επίσης δεν δείχνει να σχετίζεται με τα 

χρόνια  νόσησης από κάποιο καρδιαγγειακό πρόβλημα ( r= -0,010  όπου p>0,05).  

 Για την καλύτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων παραθέτουμε και κάποιους 

πίνακες. Τα παραπάνω απεικονίζονται στον πίνακα 1.  

 

  
Πίνακας 1. Συσχετίσεις των μεταβλητών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.2.2 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΙΣΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ 

ΖΩΗ, ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 

ΔΙΑΘΕΣΗ. 

 

 
Αίσθηση 
ελέγχου 

Ικανοποίηση 
από ζωή 

Σωματική 
λειτουργία 

Συναισθηματικ
ή διάθεση 

Χρόνια 
νόσησης 

Αίσθηση ελέγχου 1 .017 .212 .273(*) -.085
Ικανοποίηση από ζωή .017 1 .019 .550(**) -.151
Σωματική λειτουργία .212 .019 1 .346(**) .025
Συναισθηματική 
διάθεση .273(*) .550(**) .346(**) 1 -.109

Χρόνια νόσησης  -.085 -.151 .025 -.109 1
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 Αποπειραθήκαμε επίσης να εξετάσουμε εάν  τα δύο φύλα παρουσιάζουν διαφορές σε 

κάποιες μεταβλητές που σχετίζονται με τα καρδιαγγειακά προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν. Συγκεκριμένα, όσον αφορά την αίσθηση ελέγχου που θεωρούν ότι 

μπορούν να ασκήσουν πάνω στην ασθένειά τους, δεν βρέθηκε σημαντική διαφορά 

μεταξύ των δύο φύλων ( f (1,59)= 1,66, p>0,05). Το ίδιο παρατηρούμε και για την 

μεταβλητή ικανοποίηση από τη ζωή που η τιμή της f(1,65)= 0,632, p>0,05 άρα δεν 

υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων.  Όσον όμως αφορά τη σωματική 

λειτουργία εκεί παρατηρούμε μια στατιστικώς σημαντική διαφορά στους μέσους 

όρους των ομάδων, έχοντας την εξής τιμή  f(1,63)=4,582, p<0,05. Ας αναφέρουμε 

ακόμα ότι σημαντική διαφορά στους μέσους όρων των ομάδων φύλου παρατηρείται 

σε σχέση με τη μεταβλητή συναισθηματική διάθεση, ( f(1,63)=9,661, p<0,05). 

 
 
 
 
 

 
 

Πίνακας 2.  Διαφορές φύλου ως προς την αίσθηση ελέγχου, την ικανοποίηση 

από τη ζωή, τη σωματική λειτουργία και τη συναισθηματική διάθεση.  
 
 
 
 
 

   ΔΕΙΓΜΑ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΛΚΙΣΗ 
Αίσθηση ελέγχου 1.00 48 3.6597 .51795
  2.00 13 3.4487 .54171
  Total 61 3.6148 .52576
Ικανοποίηση από ζωή 1.00 50 4.9040 1.27150
  2.00 17 4.6118 1.41857
  Total 67 4.8299 1.30558
Σωματική λειτουργία 1.00 48 70.4167 23.83082
  2.00 17 55.5882 26.50957
  Total 65 66.5385 25.21661
Συναισθηματική διάθεση 1.00 49 67.1429 19.97394
  2.00 16 49.0625 20.91401
  Total 65 62.6923 21.52537
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6.2.3 ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΣΗΣ, ΑΙΣΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ, 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΖΩΗ, ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ. 
 

 
 

Στη συνέχεια της ανάλυσης, προσπαθήσαμε να αναλύσουμε το κατά πόσο και αν τα 

χρόνια που νοσεί κάποιος από μία καρδιαγγειακή πάθηση, επηρεάζουν και το 

αίσθημα ελέγχου που θεωρεί ότι έχει πάνω στην ασθένειά του, καθώς και την 

ικανοποίηση από τη ζωή του. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το διάστημα νόσησης 

δεν επηρεάζει ούτε την αίσθηση ελέγχου που θεωρεί ο ασθενείς ότι ασκεί πάνω στη 

νόσο του, ούτε την ικανοποίηση από τη ζωή του ( f(1,59) = 1,314, p>0,05 και f(1,65) 

= 0,319, p>0,05 αντίστοιχα. Στατιστικώς σημαντική διαφορά όμως δεν βρέθηκε ούτε 

μεταξύ των χρόνων νόσησης και της σωματικής λειτουργίας του ασθενούς και της 

συναισθηματικής του διάθεσης, (f(1,63) = 1,108, p>0,05 και f(1,63) = 1,341, p>0,05 

αντίστοιχα). Οι πίνακες παρακάτω παρουσιάζουν τα αποτελέσματα που μόλις 

συζητήσαμε.  
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Πίνακας 3. Μέσοι όροι των χρόνων νόσησης ως προς την αίσθηση ελέγχου, 

την  ικανοποίησης από  τη ζωή, τη  σωματικής  λειτουργία και τη  

συναισθηματικής διάθεσης.  

 

 

 

 

6.2.4 ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ, ΑΙΣΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ, 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΖΩΗ, ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

 

 

Τέλος, θελήσαμε να δούμε αν και πόσο η υποβολή σε χειρουργείο επηρεάζει 

την αίσθηση ελέγχου του ατόμου. Η τιμή f(1,59) = 1,234, p>0,05, δεν φανερώνει 

κάποια  σημαντική διαφορά στους μέσους όρους των μεταβλητών αυτών όπως 

   ΔΕΙΓΜΑ 
ΜΕΣΟΣ 
ΟΡΟΣ 

ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

Αίσθημα ελέγχου 1.00 53 3.6447 .50535 
  2.00 8 3.4167 .64856 
  Total 61 3.6148 .52576 
Ικανοποίηση από 
ζωή 

1.00 58 4.8655 1.23765 

  2.00 9 4.6000 1.75499 
  Total 67 4.8299 1.30558 
Σωματική λειτουργία 1.00 56 67.8571 25.72330 
  2.00 9 58.3333 21.21320 
  Total 65 66.5385 25.21661 
Συναισθηματική  
Διάθεση 

1.00 56 63.9286 20.66429 

  2.00 9 55.0000 26.33913 
  Total 65 62.6923 21.52537 
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φαίνεται και στους πίνακες που παραθέτουμε παρακάτω. Σημαντική διαφορά δεν 

βρέθηκε όμως ούτε μεταξύ της μεταβλητής χειρουργείο και ικανοποίησης από τη 

ζωή,  f(1,65) = 0,025, p>0,05. Επιπλέον, δεν βρέθηκε σχέση μεταξύ χειρουργείου και 

σωματικής λειτουργίας όσο και συναισθηματικής διάθεσης  ( f(1,63) = 0,336, p>0,05 

και f(1,63) = 0,036, p>0,05 αντίστοιχα). Οι πίνακες παρακάτω υπάρχουν για την 

καλύτερη κατανόηση αυτών των αναλύσεων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 4. Μέσοι όροι υποβολής σε χειρουργείο ως προς την αίσθηση ελέγχου, 

την ικανοποίηση από ζωή, τη σωματική λειτουργία και τη συναισθηματική διάθεση.     

 

 

 

7. ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στην παρούσα εργασία έγινε απόπειρα μελέτης της σχέσης ικανοποίησης από 

ζωή, συναισθηματικής διάθεσης, σωματικής λειτουργίας και αίσθησης ελέγχου σε 

   ΔΕΙΓΜΑ 
ΜΕΣΟΣ 
ΟΡΟΣ 

ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

Αίσθηση ελέγχου 1.00 31 3.6882 .55734 
  2.00 30 3.5389 .48873 
  Total 61 3.6148 .52576 
Ικανοποίηση από ζωή 1.00 35 4.8057 1.32442 
  2.00 32 4.8563 1.30531 
  Total 67 4.8299 1.30558 
Σωματική λειτουργία 1.00 33 68.3333 20.71634 
  2.00 32 64.6875 29.37350 
  Total 65 66.5385 25.21661 
Συναισθηματική 
διάθεση 

1.00 34 62.2059 18.79681 

  2.00 31 63.2258 24.47953 
  Total 65 62.6923 21.52537 
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άτομα με προβλήματα καρδιάς σε θεωρητικό και ερευνητικό επίπεδο. Αρκετές 

έρευνες έδειξαν ότι υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ χρόνιων προβλημάτων καρδιάς, 

συναισθηματικής διάθεσης και ποιότητας ζωής.  

Το πρώτο εύρημα μας έδειξε ότι η αίσθηση ελέγχου που ένα άτομο θεωρεί ότι 

ασκεί στην ασθένειά του, επηρεάζει και τη συναισθηματική του κατάσταση. Η 

αίσθηση ελέγχου αφορά δηλώσεις του τύπου: πολλά μπορώ να κάνω για να ελέγξω 

τα συμπτώματά μου,  η πορεία της ασθένειά μου εξαρτάται από μένα, η θεραπεία που 

ακολουθώ είναι αποτελεσματική κ.ά. Όλες αυτές οι δηλώσεις, δίνουν στον ασθενή 

την εικόνα ότι αν και η ασθένεια του δεν είναι μια κατάσταση που  ευθύνεται 

αποκλειστικά ο ίδιος, ωστόσο μπορεί μέσα από τη συμπεριφορά του να επηρεάσει 

την εξέλιξη της ασθένειας του και αυτό του δίνει μια αίσθηση  ελέγχου και  

ασφάλειας. Η αίσθηση ασφάλειας είναι μέγιστης σημασίας (άλλωστε  τόνισε και ο 

Bowlby πόση σημαντική είναι η ασφάλεια που αντιλαμβάνεται ότι έχει το βρέφος για 

την μετέπειτα συναισθηματική του κατάσταση και για τις σχέσεις που θα αναπτύξει 

αργότερα στη ζωή του), μια και αυτό το στοιχείο αποτελεί τη βάση εμπιστοσύνης 

στον εαυτό, αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης – σημαντικά στοιχεία μιας σταθερής 

και υγιής συναισθηματικής κατάστασης.  Δηλαδή, όσο περισσότερο έλεγχο θεωρεί 

ότι ασκεί πάνω στην υγεία του κανείς, τόσο καλύτερα συναισθηματικά νιώθει. Το 

εύρημα αυτό επιβεβαιώνει και την αρχική μας υπόθεση. Αυτό μπορεί να συμβαίνει 

απλούστατα γιατί ο άνθρωπος από τη φύση του έχει ανάγκη να αισθάνεται ότι μπορεί 

να ελέγχει τα πράγματα γύρω του, καθώς με αυτόν τον τρόπο νιώθει κάποια 

προβλεψιμότητα των όσων συμβαίνουν στη ζωή του και μέσου αυτού καθησυχάζεται 

και νιώθει ασφαλής- μη απειλούμενος από κίνδυνο. Το επόμενο εύρημα αφορά τη 

δεύτερη υπόθεση που κάναμε, ότι δηλαδή η ικανοποίηση από τη ζωή σχετίζεται με τη 

συναισθηματική διάθεση, κάτι που επιβεβαιώνετε και από τη βιβλιογραφία. Και οι 
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δύο αυτές μεταβλητές έχουν να κάνουν με γενική ποιότητα ζωής. Η ποιότητα ζωής 

απαρτίζεται και από άλλες μεταβλητές όπως: λειτουργικότητα ατόμου – κοινωνική, 

εργασιακή κτλ., σωματικά συμπτώματα κ.ά. Όσα περισσότερα από αυτά πληρούνται, 

τόσο καλύτερη θα είναι και η αίσθηση της ποιότητας ζωής ενός ατόμου, ασθενούς ή 

μη. Μία χρόνια ασθένεια μπορεί να επηρεάσει ( όπως είδαμε και στην εισαγωγή) τον 

ύπνο, τη σεξουαλική ζωή, τις σχέσεις με την οικογένεια, την απόλαυση από τη ζωή, 

τη συναισθηματική ευεξία, τη συμμετοχή σε κοινωνικές δεξιότητες κ.ά. Όλα αυτά τα 

στοιχεία έχουν να κάνουν άμεσα με το πόσο ικανοποιημένο νιώθει ένα άτομο και άρα 

με το πόσο καλά συναισθηματικά νιώθει. Όσο βρίσκονται τα παραπάνω σε 

φυσιολογικό – καλό επίπεδο, έχουμε και σταθερή - κανονική διάθεση.  Πάρα πολύ 

σημαντική είναι και η συσχέτιση που βρέθηκε ανάμεσα στη σωματική λειτουργία και 

τη συναισθηματική διάθεση. Αυτή η διαπίστωση υπάρχει και στη βιβλιογραφία αλλά 

μπορεί να την αναλογιστεί κανείς και με έναν απλό τρόπο, καθώς έχει τύχει σε όλους 

όταν νιώσαμε άσχημα ψυχολογικά να μην είμαστε και τόσο ενεργητικοί και πρόθυμοι 

για δράση. Από την άλλη όταν είμαστε καλά ψυχολογικά, αισθανόμαστε και γεμάτοι 

ενέργεια σωματικά. Τυχαίνει όμως και το αντίστροφο, δηλαδή όταν δεν είμαστε καλά 

σωματικά( από κάτι απλό όπως γρίπη ή εξουθένωση) να μας βγαίνει και στο 

ψυχολογικό κομμάτι και να είμαστε για παράδειγμα κακόκεφοι.   Πρώτος ο Freud 

μίλησε για το πώς συνδέονται ψυχή και σώμα, μέσα από άλυτες συγκρούσεις και πως 

αυτές εξωτερικεύονται με την εμφάνιση σωματικών συμπτωμάτων.   Όσον αφορά 

τώρα την τρίτη υπόθεσή μας, επιβεβαιώνεται και αυτή. Μέσα από την στατιστική 

ανάλυση δηλαδή που κάναμε βρέθηκε ότι οι γυναίκες με καρδιαγγειακά προβλήματα 

έχουν πιο άσχημη συναισθηματική διάθεση από τους άντρες με καρδιακά 

προβλήματα. Ακόμη, οι άνδρες βρέθηκε να έχουν και καλύτερη σωματική λειτουργία 

σε σχέση με τις γυναίκες. Η σχετική βιβλιογραφία μάλιστα που υπάρχει γύρω από το 
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φύλο και την υγεία υποστηρίζει ότι πράγματι οι γυναίκες δηλώνουν περισσότερα 

σωματικά συμπτώματα, κάνουν περισσότερες επισκέψεις στον γιατρό κτλ. Ακόμη, 

από διάφορες έρευνες φαίνεται να εμφανίζονται συχνότερα στις γυναίκες διαταραχές 

συναισθήματος και αγχώδεις διαταραχές. Αυτή η διαφορά μεταξύ ανδρών και 

γυναικών ίσως να σχετίζεται με άλλες μεταβλητές και όχι εξ ολοκλήρου με το φύλο. 

Για παράδειγμα, μπορεί οι γυναίκες να έχουν περιορισμένη κοινωνική στήριξη και 

για αυτό να οδηγούνται σε υψηλότερα ποσοστά αγχώδων διαταραχών και 

διαταραχών συναισθήματος. Από την άλλη, υπάρχει η κοινή πεποίθηση ότι οι άνδρες 

εκφράζονται λιγότερο συναισθηματικά, κρατούν δηλαδή τα συναισθήματα μέσα τους. 

Ως εκ τούτο λοιπόν,  μπορεί να παρατηρείται  και αυτή η απόκλιση στις έρευνες με το 

να παίρνουν οι γυναίκες την πρώτη θέση στις διαταραχές. Μελλοντικές έρευνες, που 

στοχεύουν στη μελέτη του φύλου και των διάφορων διαστάσεων σωματικής και 

ψυχικής υγείας, πρέπει να λάβουν υπόψη το παραπάνω γεγονός και να μελετήσουν 

και άλλες μεταβλητές που μπορεί να συμβάλουν στις διαφορές αυτές που 

παρατηρούνται μεταξύ των δύο φύλων( κοινωνικούς παράγοντες, άλλα στοιχεία 

προσωπικότητας κτλ.).       

Τα ευρήματα αυτά μπορούν να θεωρηθούν σημαντικά όχι μόνο σε θεωρητικό 

επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο κλινικής εφαρμογής. Με άλλα λόγια, είναι φρόνιμο να 

λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από ειδικούς που εργάζονται σε δομές υγείας και οι 

οποίοι έρχονται σε επαφή  με ασθενείς καρδιαγγειακών προβλημάτων. Πέρα από την 

ιατρική μέριμνα των ασθενών αυτών θα πρέπει να λαμβάνεται εξίσου και 

ψυχολογική, ώστε τα άτομα με καρδιαγγειακά να αντιμετωπίζουν όσο το δυνατό 

λιγότερα προβλήματα ψυχολογικής φύσεως – μιας και είδαμε πόσο σημαντικά 

κρίνονται τα τελευταία για την ανάπτυξη και πρόγνωση των καρδιαγγειακών 

παθήσεων. Οι ιατροί θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι οι άνθρωποι με καρδιαγγειακά 



 42

προβλήματα δεν αντιμετωπίζουν μόνο δυσκολίες σωματικής φύσεως αλλά και 

ψυχολογικής, αφού υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Κρίνεται 

απαραίτητο μάλιστα πολλές φορές να συνεργάζονται διάφοροι ειδικοί  με σκοπό την 

καλύτερη πρόγνωση των ασθενών τους. Ακόμη, τα ευρήματα αυτά μπορούν να 

αποτελέσουν κατευθυντήριες γραμμές για μελλοντικές έρευνες πάνω στο πεδίο 

σωματική υγεία και ψυχική υγεία.    

Πρέπει να αναφέρουμε επίσης, ότι η παρούσα έρευνα έχει και ορισμένους 

περιορισμούς. Ο πρώτος περιορισμός ανακύπτει από το γεγονός ότι η έρευνα μας 

βασίστηκε σε αυτό-αναφορές και γι’ αυτό τα αποτελέσματά  μας δεν μπορούν να 

ληφθούν ως απόλυτα αντικειμενικά και πρέπει να εξετάζονται με μεγαλύτερη 

προσοχή από τους ενδιαφερόμενους. Επιπρόσθετα, ένας άλλος περιορισμός είναι ότι 

είχαμε μικρό δείγμα και ως εκ τούτο δεν μπορούμε να γενικεύσουμε τα 

αποτελέσματά μας σε ολόκληρο τον πληθυσμό. Ο τρίτος περιορισμός, που κατά την 

άποψη μου είναι και ο σημαντικότερος, αφορά ότι η παρούσα μελέτη είναι 

συναφειακή έρευνα και για αυτό τα όποια αποτελέσματα δεν μπορούν να εκληφθούν  

ως αιτιακές σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών. Δηλαδή το γεγονός ότι βρέθηκαν 

συσχετίσεις μεταξύ δύο συγκεκριμένων μεταβλητών δεν σημαίνει ότι η μία είναι η 

αιτία και η άλλη το αποτέλεσμα. Απλά  η μία μπορεί να μεταβάλλεται και με αυτό 

τον τρόπο να αποτελεί αρωγό στην συμμεταβολής της δεύτερης μεταβλητής. Οπότε, 

ας έχουμε κατά νου ότι οι συσχετίσεις που βρέθηκαν δεν σημαίνουν  αιτιακές 

σχέσεις.  

Η παρούσα έρευνα δείχνει την σχέση μεταξύ καρδιαγγειακών προβλημάτων 

και ύπαρξης συμπτωμάτων ψυχολογικής φύσεως. Τα καρδιαγγειακά προβλήματα 

μπορούν να οδηγήσουν σε δυσκολίες ψυχολογικής φύσεως, αλλά και οι δυσκολίες 

ψυχολογικής φύσεως μπορεί να οδηγήσουν στην εμφάνιση συμπτωμάτων σχετικών 



 43

με την καρδιά. Επιπλέον, η προσαρμογή και οι διάφορες τεχνικές της που 

χρησιμοποιεί κανείς παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο πως βιώνει ο ασθενής την 

ασθένειά του, πως την ερμηνεύει και κατά συνέπεια τι ποιότητα ζωής καταλήγει να 

έχει. Αναλογιζόμενοι τα παραπάνω, μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να 

κατευθυνθούν στη μελέτη και άλλων δημογραφικών και κοινωνικο–οικονομικών  

στοιχείων που μπορεί να επηρεάζουν την ύπαρξη/εμφάνιση συμπτωμάτων υγείας και 

ψυχολογίας στους ασθενείς με προβλήματα καρδιάς. Ακόμη, περεταίρω έρευνες θα 

μπορούσαν να μελετήσουν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τις αιτίες εμφάνισης 

καρδιαγγειακών ασθενών( κοινωνικούς, βιολογικούς, ψυχολογικούς παράγοντες) και 

τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τον κατευνασμό των σωματικών και 

ψυχολογικών συμπτωμάτων που σχετίζονται με την προσαρμογή του εκάστοτε 

ατόμου.      

 

 
  
 

8. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συμμετέχοντες τις έρευνας. 

Δηλαδή τους καρδιοπαθείς που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια από το ΙΚΑ και το 

γενικό νοσοκομείο Ρεθύμνου, οι οποίοι παρ’ όλα τα προβλήματα υγείας που 

αντιμετωπίζουν, δέχτηκαν με χαρά και υπομονή να συμπληρώσουν τα 

ερωτηματολόγια που τους έδωσα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω ακόμα στον 

καθηγητή μου κ. Καραδήμα Ευάγελλο, ο οποίος μου παρείχε πλήρη καθοδήγηση και 

ανατροφοδότηση, ενώ με ιδιαίτερη χαρά και προθυμία με βοήθησε καθ’ όλη τη 

διάρκεια καταγραφής της πτυχιακής.     
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