
1 

 

 

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η ΜΙ Ο  Κ Ρ Η Τ Η Σ  

Σ Χ Ο Λ Η  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν  

Τ Μ Η Μ Α  Ψ Υ Χ Ο Λ Ο ΓΙ Α Σ  

 

 
 
 
 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ: 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ 

ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ, ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ 
 
 
 
 
 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΤΟΥ 

ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 820 

 
 

 

 

 

 

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΑΤΗΡΑ 

 

 

 

 

 

 

 
ΡΕΘΥΜΝΟ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2011-2012 

 



2 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ         5 

 

1.1  Σπουδαιότητα της μελέτης της προσωπικότητας σε σχέση με την εκδήλωση 

       και εξέλιξη του καρκίνου 5 

1.2  Ιστορική ανασκόπηση         6 

1.3  Προσωπικότητα Τύπου C (επιρρεπής στον καρκίνο)     10 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ      12 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΑ      19 

  

3.1  Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και καρκίνος     19 

3.2  Κατάθλιψη και καρκίνος         28 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ME ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ 

ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ         32 

 

4.1  Καρκίνος του πνεύμονα         32 

4.2  Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας       34 

4.3  Καρκίνος του μαστού         37 

4.4  Καρκίνος του εντέρου (κόλονος-απευθυσμένου)     42 

4.5  Καρκίνος του προστάτη         47 

4.6  Καρκίνος του δέρματος         48 

4.7  Παράγοντες προσωπικότητας προβλεπτικοί του καρκίνου του μαστού, του 

 τραχήλου της μήτρας, του σωματίου της μήτρας και άλλων τύπου καρκίνου  48 

4.8  Κατάθλιψη και ειδικοί τύποι καρκίνου       52 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 54 

 

5.1 Ανασκόπηση σχετικών ερευνών        54 

5.1.1  Πρώιμες μελέτες της επιρρεπούς στον καρκίνο προσωπικότητας   54 



3 

 

5.1.2  Προοπτικές μελέτες σχετικά με την επιβίωση από καρκίνο    54 

5.1.3   Προοπτικές μελέτες σχετικά με τη θνητότητα από καρκίνο    58 

5.2  Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες και προγνωστικοί δείκτες     59 

5.3  Παράγοντες που σχετίζονται με την καθυστέρηση στην αναζήτηση 

       ιατρικής φροντίδας         60 

5.4  Ψυχοκοινωνικές μεταβλητές, τρόποι διαχείρισης του στρες και εξέλιξη της  

       Νόσου           61 

5.5  Σχέση ψυχολογικών μεταβλητών με την αντίδραση του πάσχοντος οργάνου  63 

5.6 Ψυχοκοινωνικές μεταβλητές που διαφοροποιούν ασθενείς με εξέλιξη της 

       νόσου από άτομα ομάδας ελέγχου       64 

5.7 Ψυχοβιολογικές έρευνες για την εξέλιξη του καρκίνου     65     

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΒΑΣΕΙ 

ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ         68 

 

6.1 Ψυχολογικές μέθοδοι για την υποστήριξη της θεραπείας ασθενών με καρκίνο  61 

6.2  Χρήση ψυχολογικών μεθόδων παρέμβασης για προφύλαξη από τον καρκίνο  70 

6.3  Παρεμβάσεις για την ενθάρρυνση της έκφρασης συναισθημάτων   71 

6.4  Οι επιδράσεις των ψυχολογικών παρεμβάσεων στη λειτουργία του 

       ανοσοποιητικού συστήματος        73 

6.5  Οι ψυχολογικές θεραπείες ως placebo θεραπείες     74 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΝΟΨΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ      76 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ        79 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ          81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“It is many times much more important to know what patient has the disease than 

what kind of disease the patient has” 

                                                                                                             Sir William Osler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Σπουδαιότητα της μελέτης της προσωπικότητας σε σχέση με την εκδήλωση και 

εξέλιξη του καρκίνου 

 

Η εμφάνιση καρκίνου, η εξέλιξή του και οι δυνατότητες αντιμετώπισης και 

θεραπείας του είναι ένα πολυσύνθετο φαινόμενο, με τους παράγοντες που το 

επηρεάζουν – προσωπικότητα, κληρονομικότητα, τρόπος ζωής, μολυσματικοί 

παράγοντες, γεγονότα ζωής, κοινωνική υποστήριξη, πρόνοια, ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη – να βρίσκονται σε συνεχή δυναμική αλληλεπίδραση. Απαιτείται, λοιπόν, 

μια ευρεία και συνθετική οπτική των παραγόντων αυτών. Το να εστιάζεται το 

ενδιαφέρον αποσπασματικά μόνο σε έναν, δε βοηθά στην ολιστική κατανόηση του 

ζητήματος και λειτουργεί περιοριστικά για τις προσπάθειες παρέμβασης για πρόληψη 

και αντιμετώπιση των διάφορων τύπων καρκίνου. 

Ο 20
ος

 αιώνας και οι αρχές του 21
ου

 χαρακτηρίζονται από την έντονη 

ιατρικοποίηση των διάφορων ανωμαλιών, διαταραχών, ασθενειών. Οι ραγδαίες 

τεχνολογικές εξελίξεις των εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην ιατρική έρευνα και 

η βελτίωση της ερευνητικής μεθοδολογίας, συντέλεσαν σε αποκαλυπτικά ευρήματα 

που έκαναν την ιατρική και τη γενικότερη επιστημονική κοινότητα να επικεντρωθεί 

σχεδόν αποκλειστικά στο οργανικό, το μικροβιολογικό και το φαρμακολογικό 

επίπεδο. Πέρα από κάποιες ψυχολογικές προσεγγίσεις (π.χ. ψυχαναλυτική – 

ψυχοδυναμικές) που σταθερά έδιναν σημαντική βαρύτητα στον παράγοντα 

προσωπικότητα, η παραπάνω αποσπασματική οπτική στερούσε πολύτιμη γνώση στην 

προσπάθεια κατανόησης του καρκίνου και αποτελεσματικής αντιμετώπισής του.  

Το παραπάνω, όμως, προβάλει ως επιτακτική ανάγκη. Στις αναπτυγμένες 

κοινωνίες οι διάφοροι τύποι καρκίνου στερούν την ποιότητα ζωής, και σε πολλές 

περιπτώσεις την ίδια τη ζωή, από πλήθος ατόμων. Σε έρευνα που δημοσιεύτηκε στο 

περιοδικό “Annals of Oncology”στις 29 Φεβρουαρίου 2012, εκτιμάται ότι σχεδόν 1,3 

εκατομμύρια άνθρωποι θα πεθάνουν από καρκίνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το 

τρέχον έτος. Πιο ευάλωτοι φαίνεται πως είναι οι άντρες. Τα ποσοστά θνησιμότητας 

προβλέπονται σε 139 ανά 100.000 άντρες και 85 ανά 100.000 γυναίκες (o καρκίνος 
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του μαστού παραμένει η κύρια αιτία θανάτου για τις γυναίκες, και ο καρκίνος του 

πνεύμονα για τους άντρες)
1
.  

Δεν μπορούμε παρά να συμπεράνουμε ότι η ιατροφαρμακευτική αντιμετώπιση – 

αν και σίγουρα απαραίτητη – είναι, από μόνη της, ανεπαρκής. Οι άνθρωποι αντιδρούν 

διαφορετικά στην ίδια θεραπευτική αγωγή και αυτό καλεί για διεξοδική εξέταση του 

συνόλου των παραγόντων αιτιοπαθογένειας, δηλαδή και της προσωπικότητας και των 

κοινωνιοψυχολογικών παραγόντων, που για καιρό είχαν μείνει στην αφάνεια.    

 

 

1.2 Ιστορική ανασκόπηση 

 

Η πεποίθηση ότι η προσωπικότητα σχετίζεται με την εμφάνιση ασθενειών υπάρχει 

ήδη από τους κλασικούς χρόνους. Ο Ιπποκράτης (460 – 377 π.Χ.) πίστευε ότι η 

μελαγχολική διάθεση (που οφείλεται στο πλεόνασμα μέλαινας χολής) προκαλεί 

καρκίνο. Μέχρι την εποχή του Γαληνού (2
ος

 αιώνας μ.Χ.) η άποψη ότι υπάρχει 

προσωπικότητα επιρρεπής στον καρκίνο ήταν ευρέως αποδεκτή (Eysenck, 1994).  Ο 

Γαληνός στο βιβλίο του Περί όγκων (De Tumoribus) (190 μ.Χ.) υποστηρίζει ότι 

υπάρχει σύνδεση του καρκίνου με τη μελαγχολική έναντι της αιματώδους 

(αισιόδοξης) ιδιοσυγκρασίας στις γυναίκες (Bahnson, 1981˙ Sandblad, 1981˙ 

Eysenck, 1994). [Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι το νόημα όρων όπως «μελαγχολία» 

ενδέχεται να ήταν διαφορετικό για τους αρχαίους από αυτό που τους αποδίδουμε 

σήμερα (Schwarz, 1987)]. 

Η άποψη για την επιρρεπή στον καρκίνο προσωπικότητα ήρθε ξανά στο 

προσκήνιο το 18
ο
 και 19

ο
 αιώνα. Συγγραφείς της εποχής, σε σύμπνοια με το Γαληνό, 

αναφέρονταν στο στρες και τις αρνητικές συναισθηματικές αντιδράσεις, και 

υποδείκνυαν δυσχέρειες στη διαχείριση του στρες, που συντελούσαν σε αισθήματα 

απελπισίας, αβοηθησίας και κατάθλιψης (Gendron, 1701˙ Guy, 1759˙ Barrows, 1793˙ 

Paget, 1870˙ Nunn, 1882˙ Snow, 1893). Συγκεκριμένα, ο Gendron επεσήμανε το 1701 

ότι ο καρκίνος είναι απόρροια φόβου και βαθιάς θλίψης, ενώ το 1759 ο Guy κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι γυναίκες με υστερικά και νευρικά προβλήματα έχουν 

προδιάθεση για καρκίνο, όμως ο κίνδυνος είναι ακόμα μεγαλύτερος για τις γυναίκες 

                                                 
1
 Πηγή: http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=17512 

 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=17512
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που φαίνονται εξασθενημένες, αποκαρδιωμένες, φλεγματικές και μελαγχολικές και 

που, επιπρόσθετα, είναι θύματα καταστροφικών καταστάσεων. Άλλοι μελετητές 

παρατήρησαν ότι ο καρκίνος ήταν πιο κοινός σε ευαίσθητα και απογοητευμένα άτομα 

(Stern, όπως παρατίθεται στους Suess, Kinzel & Scribner, 1973).  Το 1854 ο Amusaat 

έγραψε ότι η ψυχική οδύνη και η ανησυχία φαίνεται πως είναι η συνήθης αιτία του 

καρκίνου (Hagen Liste, 1998). Μεταξύ 1870 και 1890 δημοσιεύθηκαν πολλές 

διατριβές στις οποίες ο καρκίνος φαινόταν να συνδέεται με απώλειες, κατάθλιψη, 

ανησυχία, ή μελαγχολία  (Bahnson, 1981).   

To 1906 o Sir William Osler, θεωρούμενος από πολλούς ο πατέρας της βρετανικής 

ιατρικής, αποτύπωσε πολύ εύστοχα αυτή τη σχέση προσωπικότητας – ασθένειας: 

«Πολλές φορές είναι πολύ πιο σημαντικό να γνωρίζεις ποιος ασθενής έχει την 

ασθένεια, παρά τι ασθένεια έχει ο ασθενής» (σ. 258-259).  

Με τη βελτίωση των εργαλείων που χρησιμοποιούνταν για τη μελέτη της 

λειτουργίας του ανθρώπινου σώματος, η εστίαση της ιατρικής επιστήμης 

μετατοπίστηκε προς τη διερεύνηση φυσιολογικών φαινομένων σε όλο και μικρότερα 

επίπεδα, και από την περίοδο 1880 – 1890, περίπου, η ιατρική επικεντρώθηκε σε 

μικροοργανισμούς που διαπιστώθηκε πως έπαιζαν αιτιώδη ρόλο στην εμφάνιση 

ασθενειών (Hagen Liste, 1998). Ήταν τότε περίπου που η μικροβιολογική θεωρία του 

Pasteur για την ασθένεια έπεισε τους γιατρούς να εστιάσουν το ενδιαφέρον τους στις 

φυσικές αιτίες (Eysenck, 1994). 

Πάντως, ήταν τον 20
ο
 αιώνα που βρέθηκαν οι πρώτες πειραματικές ενδείξεις για 

τη σχέση προσωπικότητας – καρκίνου.  

Κατά το πρώτο ήμισυ του εικοστού αιώνα οι σχετικές έρευνες γίνονταν από την 

ψυχαναλυτική σκοπιά και εντός του πεδίου της ψυχοσωματικής ιατρικής. Τα πιο 

σημαντικά χαρακτηριστικά των ασθενών με καρκίνο, όπως αυτά αναδείχτηκαν μέσω 

εμπειρικών ερευνών ήταν: απώλεια σημαντικών σχέσεων, αδυναμία έκφρασης 

αρνητικών συναισθημάτων, ένταση σχετικά με τις γονεϊκές σχέσεις, και σεξουαλικά 

προβλήματα (Fernandez-Ballesteros, 2001). 

Την ίδια περίοδο ωστόσο, πέρα από τις ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις, υπήρχε 

απουσία ενδιαφέροντος για τις ψυχολογικές αιτίες του καρκίνου, πιθανότατα λόγω 

της μη πειραματικής, μη στατιστικής φύσης των ενδείξεων με τη μέθοδο της 

παρατήρησης (Eysenck, 1994). Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η ιατρική εισερχόταν 

στην αυστηρά επιστημονική της φάση και η θετικιστική προσέγγιση στην έρευνα 

πρόβαλε ως η μόνη έγκυρη και αξιόπιστη, και για πολλούς ως η μόνη αποδεκτή. 
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Από το 1930 , περίπου, η εσωτερική παθολογία και η φαρμακοθεραπεία έφτασαν 

στο απόγειό τους στην ιατρική περίθαλψη (Hagen Liste, 1998). Το ενδιαφέρον για 

τον παράγοντα προσωπικότητα αναβίωσε γύρω στο 1950, όταν οι Miller και Jones 

(1958) παρατήρησαν σε έξι ασθενείς με χρόνια μυελοκυτταρική λευχαιμία 

«χαρακτηριστικό συναισθηματικό στρες» πριν την εκδήλωση της ασθένειας, και οι 

Greene και Miller (1958), καθώς και ο Le Shan (1959) ανέφεραν ότι η εμφάνιση του 

καρκίνου συχνά συνέβαινε μετά από προσωπική απώλεια. Άλλοι ερευνητές ανέφεραν 

ότι η κατάθλιψη ήταν ένας συνήθης παράγοντας καρκίνου (π.χ. Ramecker et al., 

1963˙ Givvaschini & Maslin, 1965˙ Le Shan, 1966˙ Bahnson, 1969a,b). Αυτή η 

περίοδος σηματοδότησε, επίσης, την έρευνα για συσχετίσεις συγκεκριμένων τύπων 

προσωπικότητας με τον καρκίνο (Apse et al., 1974˙ Bahnson & Bahnson, 1966˙ 

Bahnson 1976, 1980˙ Baltrush, Stangel & Waltz, 1988˙ Le Shan, 1961˙ Le Shan & 

Reznikoff, 1965). Τα διάφορα χαρακτηριστικά που εντοπίζονταν είναι: Το να είναι 

κανείς υπερ-συνεργατικός, καθησυχαστικός, μη διεκδικητικός, υπερ-υπομονετικός, το 

να αποφεύγει τις συγκρούσεις, να καταπνίγει συναισθήματα όπως ο θυμός και το 

άγχος, να χρησιμοποιεί την απώθηση και την άρνηση ως μηχανισμούς άμυνας, να 

αυτοθυσιάζεται, να είναι άκαμπτος στις θέσεις του, και να έχει προδιάθεση για 

απελπισία και κατάθλιψη. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να συνοψιστούν σε δύο 

μεγάλες κατηγορίες (Eysenck, 1994): α) Κατάπνιξη συναισθημάτων φόβου και θυμού 

καθώς και συμπεριφορών κατάλληλων για αυτά τα συναισθήματα, π.χ. 

διεκδικητικότητα, επιθετικότητα, αυτοπεποίθηση, υπεροχή, ιδιοτέλεια, και β) 

ακατάλληλοι μηχανισμοί διαχείρισης στρες, που συντελούν στην αποτυχία, σε 

αισθήματα απελπισίας και αβοηθησίας και, εν τέλει, σε κατάθλιψη και απόγνωση. 

(Eysenck, 1991a).        

Κατά το δεύτερο ήμισυ, λοιπόν, του 20
ου

 αιώνα το ενδιαφέρον επανήλθε σε 

ζητήματα προσωπικότητας καθώς και στην αλληλεπίδραση ατόμου – περιβάλλοντος. 

Ένας βασικός λόγος για αυτό, όπως επισημαίνει η Hagen Liste (1998), είναι ότι οι 

ερευνητές προσπαθούσαν (και προσπαθούν) να διασαφηνίσουν γιατί οι άνθρωποι 

αντιδρούν διαφορετικά στην ίδια θεραπευτική αγωγή. Το ενδιαφέρον των ερευνητών 

είναι επίσης αυξημένο γιατί πολλές από τις ασθένειες, των οποίων οι θεραπείες είναι 

περιορισμένες (αλλά είναι αυτές που προκαλούν τους περισσότερους θανάτους στις 

βιομηχανοποιημένες κοινωνίες), δεν οφείλονται πρώτιστα σε μολυσματικούς 

μικροοργανισμούς και δεν μπορούν να θεραπευτούν απλά με αντιβιοτικά (Friedman, 

1990). 
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 Επίσης την ίδια περίοδο, ο ρόλος των συμπεριφορικών και ψυχοκοινωνικών 

παραγόντων στην εκδήλωση και πρόγνωση του καρκίνου άρχισε να διερευνάται 

συστηματικά σε ερευνητικά προγράμματα, ομάδες και εργαστήρια, ακολουθώντας 

μια πορεία ανάλογη της έρευνας για τη συμπεριφορά Τύπου Α (επιρρέπεια στη 

στεφανιαία νόσο) (Fernandez-Ballesteros, 2001). Σχετικά με αυτό, οι Greer (1983) 

και Rosch (1979, 1980a,b) έχουν δώσει εξηγήσεις για το γιατί η συμπεριφορά Τύπου 

C ( Temoshok & Heller, 1981˙ Temoshok & Dreher, 1992), δηλαδή η προσωπικότητα 

που θεωρείται ότι αυξάνει την επιρρέπεια στον καρκίνο, μπορεί δικαιωματικά να 

πάρει τη θέση της δίπλα στην ευρέως αποδεκτή συμπεριφορά Τύπου Α των Friedman 

και Rosenman (βλ. Friedman & Rosenman, 1959), και τη συμπεριφορά Τύπου Β 

(υγιείς) (Eysenck, 1994).  

Από τα μέσα του εικοστού αιώνα, λοιπόν, η σχέση ψυχοκοινωνικών παραγόντων – 

καρκίνου έχει αποτελέσει σημαντικό ερευνητικό θέμα. Στη σχετική βιβλιογραφία 

σημειώθηκε αλματώδης αύξηση: από μόλις εννέα δημοσιεύσεις την περίοδο 1951 – 

1955, σε περισσότερες από τριακόσιες την περίοδο 1995-1999 (βάση δεδομένων: 

Psychlit και Medline) (Fernandez-Ballesteros, 2001). 

Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει η εξής επισήμανση (που θα αναλυθεί σε άλλο 

κεφάλαιο της παρούσας εργασίας): Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι έχουν 

γίνει πολλές κλινικές παρατηρήσεις και έχει συγκεντρωθεί σημαντικό ερευνητικό 

υλικό, που καταδεικνύει τη συστηματική σύνδεση χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας και ψυχοκοινωνικών παραγόντων με τον καρκίνο. Την ίδια στιγμή, 

όμως, υπάρχουν εκτενείς ανασκοπήσεις των ερευνών στην ψυχο-ογκολογία, που 

ασκούν μεγάλη κριτική για τα μεθοδολογικά μειονεκτήματα των ερευνών αυτών 

(Fernandez-Ballesteros, 2001). O Greer (1983) επισημαίνει σχετικά: «Πρέπει να 

σημειωθεί ότι τα ευρήματα αυτά βασίζονταν ευρέως σε μη ελεγχόμενες ή ανεπαρκώς 

ελεγχόμενες μελέτες στις οποίες, επιπρόσθετα, οι ερευνητές γνώριζαν τη διάγνωση. 

Μολονότι τέτοιες μεθοδολογικές αδυναμίες καθιστούν παρακινδυνευμένη την εξαγωγή 

συμπερασμάτων, τα αναφερόμενα ευρήματα παρέχουν μια πολύτιμη πηγή υποθέσεων, 

που θα μπορούσαν να εξεταστούν με πιο αυστηρές μεθόδους.» (σ. 536).  Πράγματι, η 

προσπάθεια των σύγχρονων ερευνητών του χώρου, όπως θα αναφερθεί και σε 

επόμενο κεφάλαιο, είναι ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση.     

 

 

 



10 

 

1.3 Προσωπικότητα Τύπου C (επιρρεπής στον καρκίνο) 

 

Απόρροια των ερευνών των τελευταίων δεκαετιών ήταν να περιγραφεί ένας τύπος 

προσωπικότητας, που θεωρείται πως είναι ευάλωτος στην εμφάνιση καρκίνου, και 

βρίσκεται στον αντίποδα του Τύπου Α (επιρρέπεια στη στεφανιαία νόσο – Friedman 

& Rosenman, 1959˙ Rosenman, Friedman et al., 1964). Πρόκειται για τον Τύπο C, 

που προσδιορίστηκε λεπτομερειακά από τη Lydia Temoshok και τους συνεργάτες της 

(Hagen Liste, 1998) τη δεκαετία του ’80, και έχει μελετηθεί και διασαφηνιστεί 

περαιτέρω από πλήθος ερευνητών. Ενώ ο Τύπος Α διέπεται από θυμό, εχθρότητα και 

επιθετικότητα (Eysenck, 1994), ο Τύπος C χαρακτηρίζεται από καταστολή του 

συναισθήματος (Kneier & Temoshok, 1984). Είναι σημαντικό, όμως, να περιγραφεί ο 

τύπος αυτός με λεπτομέρεια:  

Το 1981 οι Temoshok και Heller ανέπτυξαν την ιδέα ενός ατόμου «Τύπου C», που 

είναι συνεργατικό, μη διεκδικητικό, υπομονετικό, που καταστέλλει τα αρνητικά 

συναισθήματα (ειδικά το θυμό) και που αποδέχεται / συμμορφώνεται στις εξωτερικές 

αρχές.  

Οι Temoshok και Fox (1984) περιέγραψαν τα άτομα τύπου C ως «Υπερβολικά 

συνεργατικά, υπομονετικά, παθητικά, χωρίς διεκδικητικότητα, κατευναστικά, και 

αποδεκτικά… (και συμπληρώνουν) απωθούν ή καταπιέζουν ‘αρνητικά’ συναισθήματα, 

ιδιαίτερα το θυμό, ενώ μοχθούν να διατηρούν ένα ισχυρό και χαρούμενο προσωπείο» 

(σ. 262 - 263). Τα άτομα αυτά, επισημαίνουν, καταβάλουν προσπάθεια να διατηρούν 

μια ευχάριστη διαπροσωπική ατμόσφαιρα, ελέγχοντας τις εκδηλώσεις θυμού, 

προκειμένου να διαφυλάττουν την αίσθησή τους ότι είναι αρεστά.   

Στα παραπάνω καταλήγουν και οι έρευνες των Greer & Watson (1985), Temoshok 

(1987), Baltrusch & Waltz (1985, 1987), που αναδεικνύουν επιπλέον την 

«παθολογική καλοσύνη» και τη συμβιβαστικότητα (Baltrusch & Santagostino, 1989), 

την αποφυγή συγκρούσεων, την υπερβολική κοινωνική επιθυμητότητα, την 

εκλογίκευση, την αντι-συναισθηματικότητα και την αδυναμία έκφρασης 

συναισθημάτων (Olff, 1999), καθώς και τη συμμόρφωση στην εξουσία (Tijhuis et al., 

2000). Ακόμα, τα άτομα με προσωπικότητα Τύπου C αναπτύσσουν ένα μηχανισμό 

αντιμετώπισης στρεσογόνων για αυτά καταστάσεων, που βασίζεται στην καταπίεση 

αναγνωρισμένων συναισθημάτων και βιολογικών αναγκών (Baltrusch & 

Santagostino, 1989).   
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O Hans J. Eysenck (1994) συνοψίζει τα μέχρι την εποχή εκείνη ευρήματα της 

σχετικής έρευνας στα εξής: α) Τάση για κατάπνιξη συναισθημάτων όπως το άγχος 

και ο θυμός και παρουσίαση μιας μειλίχιας όψης και β) δυσκολία στη διαχείριση του 

στρες, ανάπτυξη αισθήματος απελπισίας, αβοηθησίας και, εν τέλει, κατάθλιψη.  

Η Fernandez-Ballesteros (2001) στη δική της ανασκόπηση εντοπίζει, επιπλέον, το 

θέμα της στωικότητας και της αυτοθυσίας, ενώ εφιστά την προσοχή στο ότι όλα αυτά 

τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας Τύπου C πρέπει να μελετώνται στη 

συνεργική αλληλεπίδρασή τους με τις γενετικές, βιολογικές και περιβαλλοντικές 

συνθήκες. 
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2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

 

Η Hagen Liste (1998) αναφέρει ότι ένα από τα μοντέλα με τα οποία μπορεί να 

μελετηθεί η αλληλεπίδραση ποικίλων παραγόντων και η επίδρασή τους στην υγεία, 

είναι το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο, που προτάθηκε αρχικά από τον Engel το 1977. Η 

Lydia Temoshok, πρωτοπόρος στην έρευνα της προσωπικότητας σε σχέση με τον 

καρκίνο, το περιγράφει με τις ακόλουθες λέξεις: «Η βασική θέση του μοντέλου είναι 

ολιστική: η ασθένεια δεν περιορίζεται σε ένα όργανο, αλλά πάντα επηρεάζει τον 

οργανισμό ως όλον. Το περιβάλλον στο οποίο δρα η ασθένεια επηρεάζεται διαρκώς 

από ψυχολογικούς, βιολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες σε αλληλεπίδραση. Η 

υγεία καθορίζεται από την αλληλενέργεια ενός ολόκληρου συστήματος επιδράσεων από 

πολλαπλά πεδία˙ Ως εκ τούτου, η υγεία μπορεί να επηρεαστεί μέσω πολυάριθμων οδών, 

μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.» (Temoshok, 1990, σ. 204). 

Επίσης, δύο σημαντικά ψυχολογικά σύνδρομα έχουν συνδεθεί θεωρητικά με το 

στρες, και θεωρείται ότι προκαλούν την ανάπτυξη κακοηθών νεοπλασιών (Eysenck, 

1987): α) Το σύνδρομο της απώλειας – κατάθλιψης – απελπισίας (loss-depression-

hopelessness syndrome) (LeShan, 1959), και β) το σύνδρομο που εστιάζει στην 

απουσία συναισθηματικής αντίδρασης ή στην καταστολή της. 

Σύμφωνα με το πρώτο, η ανάπτυξη καρκίνου οφείλεται στην απώλεια σημαντικών 

αντικειμένων στη ζωή ενός ανθρώπου, όπως επαγγελματικές απογοητεύσεις, απώλεια 

της αυτοεκτίμησης, θάνατος αγαπημένου προσώπου, κλπ. Αυτή η σύλληψη δεν 

απέχει πολύ από την έννοια της «μαθημένης αβοηθησίας» (learned helplessness) 

(Abramson, Seligman, & Teasdale, 1978˙ Maier & Seligman, 1976˙ Miller & 

Seligman, & Kurlander, 1975˙ Rosellini & Seligman, 1975). Οι μελέτες αυτών των 

ερευνητών έδειξαν, επίσης,  ότι ο (φαύλος) κύκλος της μαθημένης αβοηθησίας και 

της κατάθλιψης μπορεί να σπάσει με κατάλληλες θεραπευτικές διαδικασίες 

(Seligman, Roselini, & Kozak, 1975). 

Το δεύτερο σύνδρομο έχει ως βασική θέση ότι η εμφάνιση και ανάπτυξη 

κακοηθών όγκων ενδέχεται να σχετίζεται με την υπέρμετρη χρήση μηχανισμών 

απώθησης και άρνησης (Bahnson & Bahnson, 1964b) ή μια γενική αναστολή 

συναισθηματικών αντιδράσεων (Kissen & Eysenck, 1962; Kissen, 1963a, 1963b). 

Αυτές οι δύο προσεγγίσεις φαίνεται να είναι αντιφατικές, καθώς υποστηρίζουν ότι 

τα επιρρεπή στον καρκίνο άτομα μπορεί να πάσχουν από κατάθλιψη και απελπισία, 

από τη μια μεριά, και απουσία άγχους, από την άλλη. Ωστόσο, πρέπει να έχουμε 
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υπόψη, όπως επισημαίνει ο Eysenck (1987), ότι άγχος και κατάθλιψη, αν και 

συνήθως συσχετίζονται, δεν είναι ταυτόσημα. 

Οι Dattore, Shontz, και Coyne (1980) υποδεικνύουν ότι «Αυτές οι θεωρητικές 

θέσεις έχουν τόσο υποστηριχτεί όσο και αντικρουστεί από τις έρευνες» (σ. 389). 

Ο Eysenck (1987) συνεχίζει αναφέροντας ότι οι ενδείξεις για την κατάθλιψη – 

μαθημένη αβοηθησία – απελπισία είναι λιγότερο ξεκάθαρες. Έχουν σχέση με τη 

διαπίστωση ότι ο ψυχωτισμός - ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που 

σχετίζεται με την επιθετικότητα, τον εγωκεντρισμό, την ισχυρογνωμοσύνη, την 

ψυχρότητα, και την έλλειψη ενσυναίσθησης – έχει, όπως ο νευρωτισμός, 

προστατευτική δράση απέναντι στον καρκίνο. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι στον 

αντίποδα της μαθημένης αβοηθησίας. Όπως επεσήμαναν οι Bahnson & Bahnson 

(1964), μπορούμε να θεωρήσουμε τον καρκίνο ως μια εναλλακτική της ψύχωσης: Η 

αναλογία των θανάτων από καρκίνο ασθενών με σχιζοφρένεια έναντι των μη 

ασθενών είναι, κατά προσέγγιση, της τάξης του 1 προς 3˙ μια αναλογία που δεν 

ερμηνεύεται από το κάπνισμα (για το μοντέλο των Bahnson γίνεται λόγος και 

παρακάτω).      

Ο Eysenck (1985a, 1985b) παρουσιάζει μια θεωρία για τη σχέση ανεξέλεγκτου 

στρες, προσωπικότητας και καρκίνου, που, όπως υποστηρίζει ο ίδιος (Eysenck, 

1987), μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γίνουν προβλέψεις αιτιώδους χαρακτήρα. 

Ξεκινά με την παρατήρηση ότι συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

(νευρωτισμός, εσωστρέφεια, ψυχωτισμός) φαίνεται πως προστατεύουν τους 

ανθρώπους από τον καρκίνο, καθότι εντοπίζονται πιο σπάνια σε άτομα που 

αναπτύσσουν καρκίνο και πιο συχνά σε όσους δεν αναπτύσσουν. Φαίνεται πως το 

ενδοκρινικό σύστημα είναι, εν μέρει, υπεύθυνο τόσο για την ανάπτυξη των σχετικών 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, όσο και για την ενίσχυση ή την υποβάθμιση 

του ανοσοποιητικού συστήματος, που αποτρέπει την ανάπτυξη κακοηθών όγκων. Η 

κορτιζόλη σχετίζεται με το οξύ στρες, τη μαθημένη αβοηθησία και την κατάθλιψη, 

καθώς και με την ανοσοκαταστολή. Από την άλλη, το χρόνιο στρες συντελεί σε 

ανοχή των ενδογενών οπιοειδών και της κορτιζόλης, και αυξάνει την 

αδρενοκορτικοτροπίνη (ACTH), που με τη σειρά της σχετίζεται με το νευρωτισμό και 

την εσωστρέφεια, και ενισχύει το ανοσοποιητικό.   

 Η διάκριση, λοιπόν, μεταξύ οξέως και χρόνιου στρες, τονίζει ο Eysenck (1987), 

είναι πολύ σημαντική. Το οξύ στρες είναι που έχει ανοσοκατασταλτικές επιδράσεις 

και σχετίζεται με την ανάπτυξη καρκίνου. Το χρόνιο στρες, όπως έχει αναδειχτεί από 
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αρκετές μελέτες και πειράματα, έχει την αντίθετη επίδραση, πιθανότατα 

προκαλώντας αυτό που ο Eysenck ονομάζει «φαινόμενο του εμβολιασμού» 

(“inoculation effect”) (Eysenck, 1983. 1984a. 1984b). Αυτή η διάκριση καθιστά 

ξεκάθαρο το φαινομενικά παράδοξο γεγονός ότι ο νευρωτισμός και ο ψυχωτισμός 

(χαρακτηριστικά που είναι πιθανό να είναι πολύ στρεσογόνα για τους κατόχους τους) 

δείχνουν να συσχετίζονται αρνητικά με την ανάπτυξη καρκινωμάτων.  

Ο Eysenck (1987) τονίζει ότι τα παραπάνω είναι μεγάλης σημασίας γιατί 

αναδεικνύουν αιτιώδεις σχέσεις, ενώ οι επιδημιολογικού τύπου μελέτες (μέχρι την 

εποχή εκείνη) βασίζονται αποκλειστικά στον εντοπισμό συσχετίσεων, που είναι 

πιθανό να  μην έχουν κανενός είδους αιτιώδεις επιδράσεις.    

Το 1994 ο Eysenck επισημαίνει ότι έχουν πλέον βρεθεί επαρκείς ενδείξεις για την 

ύπαρξη αιτιωδών σχέσεων ανάμεσα στην προσωπικότητα και το στρες, από τη μια 

μεριά, και τον καρκίνο από την άλλη, με τη μεσολάβηση του ανοσοποιητικού 

συστήματος. Παρουσιάζει λεπτομερώς τη γενική θεωρία που συνδέει αυτά τα δύο, 

κάνοντας και ανασκόπηση των σχετικών ενδείξεων το 1991 (Eysenck, 1991a). Αξίζει 

εδώ να αναφερθούν κάποιες προτάσεις που ο Solomon (1987) προβάλει ως 

αξιωματικές:  

1) Σταθερό στυλ διαχείρισης στρες και παράγοντες της προσωπικότητας [δηλ. 

σταθερά (προδιαθεσικά) χαρακτηριστικά] θα πρέπει να επηρεάζουν την 

ευπάθεια του ανοσοποιητικού, με μεταβολές από εξωγενή γεγονότα, 

συμπεριλαμβανομένων των αντιδράσεων του ατόμου στα γεγονότα. 

2) Συναισθηματική αναστάτωση και καταπόνηση (distress) (δηλ. χαρακτηριστικά 

της κατάστασης) θα πρέπει να τροποποιούν την επίπτωση, τη δριμύτητα, ή/και 

την πορεία ασθενειών που είναι ανθεκτικές στις αντιδράσεις του 

ανοσοποιητικού (μολυσματικές νόσοι και νεοπλασίες) ή σχετίζονται με 

παρεκκλίνουσα λειτουργία του ανοσοποιητικού (αλλεργίες και αυτοάνοσα). 

3) Σοβαρή συναισθηματική διατάραξη και ψυχική δυσλειτουργία θα πρέπει να 

συνοδεύεται από ανωμαλίες του ανοσοποιητικού. 

4) Πειραματικός χειρισμός της συμπεριφοράς (π.χ. στρες, εξαρτημένη αντίδραση) 

θα πρέπει να έχει επιπτώσεις στο ανοσοποιητικό. 

5) Πειραματικός χειρισμός αντίστοιχων τμημάτων του κεντρικού νευρικού 

συστήματος (ΚΝΣ) θα πρέπει επίσης να έχουν επιπτώσεις στη λειτουργία του 

ανοσοποιητικού συστήματος. 
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6) Ορμόνες και άλλες ουσίες που ρυθμίζονται ή υφίστανται λεπτομερή 

επεξεργασία από το ΚΝΣ θα επηρεάζουν μηχανισμούς του ανοσοποιητικού. 

7) Πρέπει να αναμένονται βιοχημικές και λειτουργικές ομοιότητες ανάμεσα στις 

ουσίες που ρυθμίζουν τη λειτουργία και δραστικότητα του ΚΝΣ 

(νευροπεπτίδια) και αυτές που έχουν ανάλογες επιδράσεις στο ανοσοποιητικό 

σύστημα (κυτοκίνες). 

8) Παρεμβάσεις στη συμπεριφορά (όπως ψυχοθεραπεία, τεχνικές χαλάρωσης, 

καθοδηγούμενη φαντασία, βιοανατροφοδότηση, ύπνωση) θα πρέπει να 

ενισχύουν ή να βελτιστοποιούν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού.    

9) Αλλαγές στην ευαισθησία θέσεων υποδοχής νευροδιαβιβαστών του ΚΝΣ, που 

θεωρείται ότι σχετίζονται με ψυχικές νόσους, θα πρέπει να αντανακλώνται σε 

λεμφοκυτταρικούς υποδοχείς. 

10)  Οι τρόποι λειτουργίας του ΚΝΣ και του ανοσοποιητικού συστήματος θα 

πρέπει να είναι παρόμοιοι.  

Στη συνέχεια παρατίθενται θεωρητικές προσεγγίσεις για τη μελέτη του καρκίνου 

ως ψυχοσωματικής νόσου: 

 Ο McDougall (1989) προτείνει: «όταν οι συναισθηματικές συνδέσεις 

καταστέλλονται, αυτό το ρήγμα ανάμεσα στην ψυχή και το σώμα μπορεί, ως  

επακόλουθο, να συντελέσει σε ρήξη ανάμεσα σε πρωτογενείς και δευτερογενείς 

διαδικασίες» (σ. 53). Η θέση του McDougall μπορεί να συγκριθεί με αυτή του 

ψυχολόγου Claus B. Bahnson και της ψυχιάτρου Marjorie Bahnson (Bahnson, 1981˙ 

Bahnson & Bahnson, 1964). O McDougall συνδέει την ψυχοσωματική νόσο πλήρως 

με αρχαϊκές διαδικασίες, ενώ στο μοντέλο των Bahnson μόνο ο καρκίνος συνδέεται 

με τόσο πρώιμο τρόπο άμυνας. Οι Bahnson παρουσιάζουν ένα μοντέλο όπου 

παραβάλλουν διαφορετικές μορφές σωματοποίησης με διαφορετικές μορφές ψυχικής 

νόσου, σύμφωνα με το βάθος της παλινδρόμησης (Hagen Liste, 1998). Σε αυτό το 

μοντέλο, τόσο η ψύχωση όσο και ο καρκίνος είναι το αποτέλεσμα στέρησης 

(απώλειας), και ένα άτομο που παλινδρομεί έντονα ενδέχεται να υποκύψει είτε στην 

ψύχωση είτε στον καρκίνο. Οι Bahnson υπογραμμίζουν ότι άτομα με ψύχωση που 

παλινδρομούν, σπάνια νοσούν από καρκίνο.        

Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η άποψη των Βahnson ότι ο καρκίνος είναι μια 

μορφή παλινδρόμησης σε κυτταρικό επίπεδο, και ότι τόσο οι ψυχολογικές όσο και οι 

βιολογικές διαδικασίες λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα και συγχρονισμένα (Hagen 

Liste, 1998). Με τον ίδιο τρόπο που η ψύχωση θεωρείται παλινδρόμηση σε αρχαϊκές 
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δομές, και οι νεοπλασίες ή τα καρκινικά κύτταρα θεωρείται ότι παλινδρομούν σε ένα 

αρχαϊκό πρότυπο κυτταρικής συμπεριφοράς, δηλαδή στο πολύ πρώιμο πρότυπο 

πολλαπλασιασμού που επιδεικνύει ο ζυγωτός (Bahnson, 1981, σ. 690). 

Η παραπάνω θέση παραπέμπει, σύμφωνα με την Hagen Liste (1998) στο έργο του 

Graham Benedette (1969). O Benedette, όπως και οι Bahnson, μελετά τον καρκίνο σε 

διάφορα επίπεδα, αλλά διαφορετικής τάξης από αυτά των τελευταίων. Η θεωρία που 

διατυπώνει εκτείνεται από το κυτταρικό έως το κοινωνικό ή το ψυχοκοινωνικό 

επίπεδο. Λέει ότι «δεν είναι τόσο δύσκολο… να φανταστούμε ότι ψυχολογικές και 

πολιτισμικές επιδράσεις μιας μη υλικής τάξης της πραγματικότητας, μπορούν να 

επηρεάσουν την ισχύ του νευρικού, του ορμονικού, και ανοσοποιητικού συστήματος του 

οργανισμού» (σ. 352). Σύμφωνα με τον Benedette οι φυσιολόγοι και οι ψυχολόγοι 

πρέπει να αναπτύξουν μια κοινή γλώσσα προκειμένου να συζητήσουν τις 

«ψυχοβιολογικές διαλεκτικές της καρκινικής διαδικασίας», και προτείνει την 

αποξένωση (alienation) ως την κοινή παράμετρο. Τα κύτταρα που γίνονται 

καρκινικά, μπορούν να θεωρηθούν ως αποξενωμένα από τον υπόλοιπο οργανισμό, 

ακριβώς όπως το άτομο που πάσχει από καρκίνο, μπορεί να θεωρηθεί ως 

αποξενωμένο από τα συναισθήματά του.     

Η Tenney, γυναικολόγος και ψυχίατρος, έχει δουλέψει εκτενώς με ασθενείς με 

καρκίνο. Υποστηρίζει (Tenney, 1978), όπως και ο LeShan (LeShan, 1956˙ LeShan, 

1977˙ LeShan & Reznikoff, 1965˙ LeShan & Worthington, 1955), ότι οι 

καρκινοπαθείς, παρόλο που έχουν βιώσει παιδική ηλικία που χαρακτηρίζεται από 

συναισθηματική και κοινωνική απομόνωση, έχουν καταφέρει στις περισσότερες 

περιπτώσεις  να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή με το να επενδύουν σε μεγάλο βαθμό 

συναισθηματικά σε κάποιο άλλο πρόσωπο ή καριέρα (Hagen Liste, 1998). Λόγω 

αυτών των αρνητικών εμπειριών της παιδικής ηλικίας το άτομο εμποτίζεται με 

αισθήματα καταφρόνησης του εαυτού και αυτοκαταστροφικότητας (Sandblad, 1981). 

Όταν ο ναρκισσιστικά επενδυμένος δεσμός τους χάνεται, με τον ένα ή τον άλλο 

τρόπο, δηλαδή όταν χάνεται αυτό το αντικείμενο που αντιπροσωπεύει την αυτοεικόνα 

τους (Kohut, 1977), χάνεται κυριολεκτικά και ο λόγος ύπαρξής τους. Η Tenney 

υποστηρίζει, επίσης, ότι είναι σημαντικό να αναζητήσουμε το ψυχολογικό νόημα 

πίσω από την επιλογή του οργάνου στο οποίο έχει αναπτυχθεί η νόσος, κακοήθης ή 

μη (Hagen Liste, 1998). Πιστεύει ότι το πάσχον όργανο είναι «μια ακριβής φυσική 

αντιπροσώπευση της περιοχής στην οποία εντοπίζεται ψυχολογικά η σύγκρουση. Είναι 

ως εάν το εμπλεκόμενο όργανο να απεικονίζει τη σύγκρουση που μεταδίδεται και 
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μεταφράζεται από την ψυχή σε μια φυσική μορφή» (Tenney, 1978, στο The human 

condition: psychology and illness του Sandblad, 1981, σ. 202). Αναφέρει, για 

παράδειγμα, ότι η ψυχολογική σύγκρουση που αποκαλύπτεται στον καρκίνο του 

τραχήλου της μήτρας έχει να κάνει με την κακή προσαρμογή άντρα – γυναίκας, 

δηλαδή την κακή προσαρμογή της συζύγου με το σύζυγο ή του πατέρα με την κόρη 

(Hagen Liste, 1998).      

Ο James Gross (1989) αναδεικνύει το ζήτημα του τι ακριβώς εννοείται με τον όρο 

«συναισθηματική έκφραση». Η δυσκολία στην έκφραση συναισθημάτων, κυρίως 

«αρνητικών» (θυμός, επιθετικότητα, φόβος, κλπ.) θεωρείται ευρέως σημαντικός 

παράγοντας κινδύνου για εκδήλωση καρκίνου. Αλλά σε τι εννοιολογικό 

κατασκεύασμα στηρίζονται οι διάφορες έρευνες; Και τι είναι αυτό που τελικά 

αξιλογούν; Οι περισσότεροι θεωρητικοί, παρατηρεί ο Gross, μιλούν για 

συναισθηματική καταπίεση ή καταστολή, εννοώντας ότι υπάρχει φυσιολογική 

διέγερση που δεν εκδηλώνεται συμπεριφορικά. Ο Eysenck, ωστόσο, υποστηρίζει ότι 

δεν είναι η καταπίεση του συναισθήματος αυτό που μετριέται τελικά, αλλά απλά η 

απουσία έντονης συναισθηματικής αντίδρασης (Eysenck, 1985a). 

O Gross (1989) εφιστά την προσοχή στο ότι, αν πραγματικά υπάρχει φυσιολογική 

αντίδραση του οργανισμού, πρέπει να διερευνηθεί αν αυτή η αντίδραση καταπνίγεται, 

δηλαδή καταστέλλεται συνειδητά, ή γίνεται άρνησή της, δηλαδή όχι μόνο δεν 

εκφράζεται, αλλά και δεν υπάρχει επίγνωσή της. Υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα που 

στηρίζουν και τη μια και την άλλη υπόθεση:  

Εργαλεία αυτοαναφοράς, όπως η Courtauld Emotional Control Scale (κλίμακα 

συναισθηματικού ελέγχου Courtauld), δείχνουν ότι η υπόθεση της κατάπνιξης είναι 

βάσιμη (Pettingale, Watson, & Greer, 1984). Από την άλλη, η Temoshok επιμένει ότι 

ένα άτομο με προσωπικότητα Τύπου C «ποτέ δε θα δήλωνε άμεσα σε μια κλίμακα 

αυτοαναφοράς ότι οι αλληλεπιδράσεις με τους άλλους ήταν ‘αμφιθυμικές’ ή 

‘αποφευκτικές’», υποδηλώνοντας ότι το μπορεί να έχει ισχύ και η υπόθεση της 

άρνησης (Temoshok, 1987).  

O Grossarth-Maticek και οι συνεργάτες του (1982, 1984)), είναι αντιφατικοί, κατά 

τον Gross, στο θέμα αυτό. Στην έρευνά τους το 1982 υποστήριξαν ότι η κατάπνιξη 

του συναισθήματος μπορεί να γίνει κατανοητή με όρους «συνειδητά καταπιεσμένων 

συναισθημάτων», παρά ως «ασυνείδητη άρνηση των συναισθημάτων». Υποστήριξαν, 

επίσης, ότι η συνειδητή κατάπνιξη μπορεί να γίνει κατανοητή ως «μια στρατηγική 

κοινωνικής διάδρασης, ως αποτέλεσμα εμπειριών αρνητικής έκβασης μετά την 
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έκφραση από πλευράς κάποιου των συναισθημάτων του σε ένα καταπιεστικό 

κοινωνικό πλαίσιο» (Grossarth-Maticek, Siegrist, & Vetter, 1982). Το 1984, ωστόσο, 

ο Grossarth-Maticek με άλλη ομάδα συνεργατών περιέγραψαν την επιρρεπή στον 

καρκίνο προσωπικότητα ως μία που θα «αρνούνταν κάθε αναστολή συναισθηματικής 

έκφρασης» (δε θα παραδεχόταν ότι αναστέλλει τα συναισθήματα, δηλαδή)  

(Grossarth-Maticek, Schmidt, Vetter, & Arndt, 1984). 

Τέλος, ο Gross εφιστά την προσοχή των ερευνητών στο ότι ίσως το κρίσιμο 

ζήτημα να μην είναι απλά η μη έκφραση του συναισθήματος, αλλά ο βαθμός του 

συναισθηματικού ελέγχου. Οι Greer και Morris (1978) βρήκαν ότι τόσο η υπερβολική 

καταπίεση συναισθημάτων όσο και η υπερβολική έκφρασή τους συσχετίζονταν με 

την εμφάνιση καρκίνου. O Wirsching και οι συνεργάτες του (1982), εντόπισαν 

επίσης, υπερβολική συναισθηματική καταπίεση και έκφραση σε ασθενείς με καρκίνο. 

Τέλος, ο Stavraky και οι συνεργάτες του (1968), με τη χρήση προβολικού τεστ, 

διαπίστωσαν μεγαλύτερη απώλεια του συναισθηματικού ελέγχου σε ασθενείς με 

καρκίνο από ότι στην ομάδα ελέγχου.   
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ - 

ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΑ 

 

3.1 Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και καρκίνος 

 

Η Hagen Liste (1998) επισημαίνει ότι είναι μεγάλος ο αριθμός των ερευνών που 

προσπαθούν να εντοπίσουν τους ψυχολογικούς παράγοντες που εμπλέκονται στην 

πρόκληση καρκίνου και, παρόλο που δεν επιβεβαιώνουν όλες τα ίδια αποτελέσματα 

και κάποιες μπορούν να αμφισβητηθούν λόγω μεθοδολογικών προβλημάτων, είναι 

αυξανόμενες οι ενδείξεις ότι υπάρχει τύπος προσωπικότητας ευάλωτος στον καρκίνο. 

Η Ηagen Liste (καθώς και άλλοι ερευνητές που θα αναφερθούν παρακάτω) 

αναγνωρίζει ως ιδιαίτερα σημαντικές τις μελέτες του Le Shan και των συνεργατών 

του (Le Shan & Worthington, 1955˙ Le Shan, 1956˙ Le Shan & Reznikoff, 1965˙ Le 

Shan, 1966). Κατέληξαν στο συμπέρασμα, έπειτα από τη μελέτη 500 ασθενών με 

καρκίνο, ότι οι ασθενείς αυτοί 1) είχαν χάσει κάποια σημαντική σχέση στο πρόσφατο 

παρελθόν, 2) δεν μπορούσαν να αναπτύξουν ή να εκφράσουν αισθήματα 

επιθετικότητας ή θυμού, 3) είχαν εμφανή αντιπάθεια και έλλειψη εμπιστοσύνης στον 

εαυτό τους και 4) υπήρχαν ανεπίλυτες εντάσεις σχετικά με το θάνατο ενός γονιού στο 

μακρινό παρελθόν.     

Οι Baltrusch και Waltz (1985) εξετάζοντας τις σχετικές έρευνες από 

βιοσυμπεριφορική και επιδημιολογική σκοπιά, συμπεραίνουν ότι οι ασθενείς με 

καρκίνο περιγράφονται ως άτομα με πολλές αναστολές, υπερπροσαρμοστικά, 

κομφορμιστικά και καθηλωμένα στις νόρμες, καθώς και ως καταθλιπτικές και 

καταναγκαστικές προσωπικότητες (LeShan, 1966˙ Bahnson, 1976˙ Baltrush, 1975˙ 

Nemeth & Mezei, 1975˙ Stierlin, Wirsching, Haas, Hoffman, Schmidt, Weber, & 

Wirsching, 1981). Κοινά χαρακτηριστικά της ψυχοσύνθεσής τους είναι η τάση για 

άρνηση και καταπίεση απαράδεκτων συναισθημάτων, η κατάπνιξη των αισθημάτων, 

καθώς και μια εμφανής έλλειψη ικανότητας έκφρασης των εντάσεων, του θυμού και 

του άγχους, που συχνά συγκαλύπτεται από ένα ευχάριστο και ήρεμο προσωπείο. 

Άλλα χαρακτηριστικά είναι η συμπεριφορά αυτοθυσίας, η παραμέληση βασικών 

αναγκών των ιδίων, καθώς και η συμβιβαστική (συμφιλιωτική) συμπεριφορά 

(harmonizing behaviour), δηλαδή η τάση αποφυγής προσωπικής εμπλοκής σε 

καταστάσεις που απαιτούν μια επιθετική διέξοδο (Wirsching, Stierlin, Haas, Weber, 

& Wirsching, 1981˙ Renneker, 1981˙ Shekelle, Raynor, Ostfeld, Garron, Bieliauskas, 
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Liu, Maliza, & Ogelsby, 1981).  O Renneker (1981) βασισμένος στη δουλειά σχετικά 

με την ψυχοθεραπεία με καρκινοπαθείς, έδωσε έμφαση στο «σύνδρομο παθολογικής 

καλοσύνης» (“pathological niceness syndrome”): οι ασθενείς με καρκίνο φαίνεται να 

είναι συμβιβαστικοί, υποχωρητικοί, παθητικοί, ανιδιοτελείς, και αγχωμένοι να 

ευχαριστούν τους άλλους προκειμένου να αποφύγουν το να μην είναι αρεστοί. 

Επιπρόσθετοι παράγοντες σε αυτή τη σχέση είναι, από τη μία, η απροθυμία των 

ασθενών να δεχτούν κοινωνική υποστήριξη και, από την άλλη, το γεγονός ότι αυτοί 

οι ασθενείς συχνά θεωρούν τους εαυτούς τους ως ελεγχόμενους εξωτερικά. 

Αντιλαμβάνονται την ασθένειά τους ως μια ανώνυμη συμφορά και δείχνουν χαμηλή 

αίσθηση ελέγχου και φανερή αβοηθησία σχετικά με την ικανότητά τους να 

επηρεάσουν τη ζωή και την υγεία τους (Baltrusch & Waltz, 1985).  

Ο Eysenck (1987) επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα των σχετικών ερευνών 

υποδεικνύουν σταθερά ότι οι επιρρεπείς στον καρκίνο ασθενείς έχουν χαμηλότερα 

σκορ σε ερωτηματολόγια νευρωτισμού και άγχους. Σύμφωνα με ενδείξεις από την 

ερευνητική δουλειά του Kissen και των συνεργατών του (Kissen, 1963a, 1963b, 

1964a, 1964b, 1964c, 1966, 1967, 1969˙ Kissen, Brown, & Kissen. 1969˙ Kissen & 

Eysenck. 1962)  άτομα με χαμηλό σκορ στην κλίμακα νευρωτισμού του Eysenck 

είχαν έξι φορές μεγαλύτερη πιθανότητα προσβολής από καρκίνο του πνεύμονα από 

ότι τα άτομα με υψηλό σκορ.  

Στην αντίθετη κατεύθυνση είναι τα συμπεράσματα του Augustine και των 

συνεργατών του (2008) από την ανασκόπηση των σχετικών ερευνών: παρατηρούν ότι 

ο νευρωτισμός είναι σταθερός προβλεπτικός παράγοντας των σχετικών με την υγεία 

αποτελεσμάτων, με όσους έχουν υψηλότερο (έναντι χαμηλότερου) νευρωτισμό να 

έχουν μικρότερο εύρος ζωής και κρισιμότερα περιστατικά σοβαρής ασθένειας (Suls 

& Bunde, 2005). Τα νευρωτικά άτομα (έναντι των συναισθηματικά σταθερών) είναι 

πιο πιθανό να υιοθετήσουν συμπεριφορές που οδηγούν σε καρκίνο, 

συμπεριλαμβανομένου του καπνίσματος (Munafo, Zetteler, & Clark, 2007˙ 

Terraciano & Costa, 2004˙ Van Loon, Tijhuis, Surtees, & Ormel, 2001). Τέλος, 

σύμφωνα με την έρευνα του Amelang (1997)  όσοι έχουν διαγνωστεί με καρκίνο 

είναι πιθανό να έχουν υψηλότερο νευρωτισμό σε σχέση με άτομα χωρίς καρκίνο. 

Επομένως, τα ευρήματα για τη σχέση νευρωτισμού – καρκίνου είναι αντιφατικά.   

Οι Augustine et al. (2008), επίσης, αναφέρουν ότι το άγχος προδιάθεσης (trait 

anxiety) είναι παρόμοιο με το νευρωτισμό και τα ευρήματα που σχετίζουν το άγχος 

με νόσους, ακολουθούν το ίδιο πρότυπο με αυτά που σχετίζουν νευρωτισμό με 
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νόσους. Άτομα με υψηλότερο άγχος προδιάθεσης δείχνουν περισσότερο ευάλωτα σε 

σοβαρές ασθένειες. Σε μια προοπτική μελέτη ο Weihs και οι συνεργάτες του (2000) 

βρήκαν ότι το χαμηλό άγχος σχετίζεται με μεγαλύτερη επιβίωση έπειτα από καρκίνο 

του μαστού.  

Ο Eysenck (1987) τονίζει, όπως και πολλοί άλλοι ερευνητές (π.χ. Hagen Liste, 

1998), ότι πολύ σημαντικό ερευνητικό έργο, που καταδεικνύει τη σχέση παραγόντων 

της προσωπικότητας με την εμφάνιση καρκίνου, είναι αυτό του Grossarth-Maticek 

και των συνεργατών του (Grossarth-Maticek, 1980˙ Grossarth-Maticek, Sigrist, and 

Vetter, 1982˙ Grossarth-Maticek, Kanazir, Schmidt, and Vetter, 1982a, 1985a˙ 

Grossarth-Maticek, Frentzel-Beyme, and Becker, 1984˙ Grossarth-Maticek, 

Bastiaans, and Kanazir, 1985b˙ Grossarth-Maticek, Eysenck, & Vetter, 1988). Οι 

δημοσιεύσεις αυτές αναφέρονται σε μια ολοκληρωμένη μελέτη στη Γιουγκοσλαβία 

με δεκαετές follow-up (δηλαδή, συνεχή παρακολούθηση για δέκα χρόνια), και σε μια 

αντίστοιχη μεταγενέστερη στη Χαϊδελβέργη. Να σημειωθεί, λοιπόν, ότι οι έρευνες 

αυτές ήταν προοπτικές (prospective).  

Το δείγμα της πρώτης ήταν ιδιαίτερα μεγάλο, 1353 άτομα. Τα περισσότερα άτομα 

ήταν μεταξύ 59 και 65 ετών. Καταγράφηκαν ψυχολογικά δεδομένα με τη χρήση ενός 

ερωτηματολογίου και ενός καταλόγου παρατήρησης. Καταγράφηκαν επίσης, ύψος, 

βάρος, πίεση, κάπνισμα, ενώ περαιτέρω ιατρικές πληροφορίες συλλέγονταν 

περιοδικά μεταξύ του 1969 και 1976. Δέκα χρόνια μετά τη  έναρξη της έρευνας ένας 

γιατρός εκτίμησε την εμφάνιση διαφορετικών ασθενειών στο δείγμα και κατέγραψε 

τις διαγνώσεις από τα πιστοποιητικά θανάτου όσων είχαν αποβιώσει. Από όσους 

είχαν πεθάνει από καρκίνο, ο καρκίνος του πνεύμονα, του στομάχου, του εντέρου 

(ορθού) και του προστάτη ήταν οι επικρατέστερες αιτίες για τους άντρες, ενώ ο 

καρκίνος του μαστού, της μήτρας και του τραχήλου οι συνηθέστερες για τις γυναίκες 

(Eysenck, 1987). Το εντυπωσιακό εύρημα ήταν ότι από τα 166 άτομα που είχαν 

πεθάνει από καρκίνο, όλα εκτός από οκτώ είχαν σκοράρει 10 ή 11 στην 11 στοιχείων 

κλίμακα λογικότητας – αντισυναισθηματικότητας (Rationality Antiemotionality 

Scale). Επίσης βρέθηκε ότι η μακράς διάρκειας απελπισία είχε ανεξάρτητη συσχέτιση 

με τον καρκίνο (Hagen Liste, 1998).     

Αυτή η πρώτη μελέτη δέχτηκε ευρεία κριτική από την επιστημονική κοινότητα 

κυρίως λόγω της μη τυχαίας δειγματοληψίας, αλλά και για μεθοδολογικά ελλείμματα 

(Hagen Liste, 1998). Ως απάντηση ο Grossarth-Maticek ξεκίνησε μια δεύτερη έρευνα 

στη Χαϊδελβέργη το 1971, χρησιμοποιώντας τόσο τυχαία δειγματοληψία όσο και 
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άτομα υψηλού κινδύνου (Grossarth-Maticek, Eysenck, & Vetter, 1988). 

Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο που εκτιμούσε κατάθλιψη, απελπισία, διέγερση 

(excitement), θυμό, λογικότητα / αντισυναισθηματικότητα, και την ανάγκη για 

αρμονικές διαπροσωπικές σχέσεις˙ Χορηγήθηκε σε 2563 άτομα (δείγμα σχεδόν 

διπλάσιο από της πρώτης έρευνας). Το 1983 λήφθηκαν στοιχεία για τη θνησιμότητα 

και την αιτία θανάτου των συμμετεχόντων. Ο Clement (1994) αναφέρει ότι ο 

Grossarth-Maticek είχε προβλέψει σωστά το 71% των περιπτώσεων καρκίνου και το 

63% των θανάτων από καρκίνο, βάσει των αρχικών στοιχέιων (Hagen Liste, 1998).   

O Eysenck (1987) επισημαίνει ότι το ερευνητικό σχέδιο της δεύτερης μελέτης 

ήταν σαφώς καλύτερο από το προηγούμενο και απάντησε στην κριτική που είχε 

ασκηθεί για την πρώτη έρευνα (βλ. Morrison and Paffanbarger, 1981).    

Στην έρευνα του Grossarth-Maticek η χρόνια αβοηθησία είχε συσχέτιση με τον 

καρκίνο 0.59, και η λογικότητα και αντισυναισθηματικότητα είχε συσχέτιση 0.51 

(Eysenck, 1987). Ο Eysenck υπογραμμίζει ότι αυτές είναι πολύ υψηλές συσχετίσεις 

για μια μελέτη πρόβλεψης. Θεωρεί, επίσης, ενδιαφέρον το ότι ο Grossarth-Maticek 

υπολόγισε τιμές χ² συγκρίνοντας την προβλεπτική ικανότητα του καπνίσματος και 

της ορθολογικής – αντισυναισθηματικής προσωπικότητας. Για τον καρκίνο του 

πνεύμονα οι τιμές είναι 68,8 για το κάπνισμα, και 84,1 για την προσωπικότητα, 

δείχνοντας ότι η προσωπικότητα είναι πολύ πιο σημαντική προβλεπτική μεταβλητή 

από το κάπνισμα, για την περίπτωση του καρκίνου του πνεύμονα. Πολύ μεγαλύτερες 

διαφορές βρέθηκαν για όλα τα είδη καρκίνου όταν το κάπνισμα και η προσωπικότητα 

συγκρίθηκαν ως προβλεπτικές μεταβλητές. Ο Grossarth-Maticek (1980) έχει, επίσης, 

παρουσιάσει ενδείξεις ότι αυτές οι επιδράσεις είναι συνεργικές, υπό την έννοια ότι οι 

επιδράσεις του καπνίσματος είναι δυσανάλογα μεγαλύτερες για τους ανθρώπους που 

η προσωπικότητά τους τους προδιαθέτει για καρκίνο (Eysenck, 1987).   

Λόγω της ευρείας κριτικής που δέχτηκαν τα ευρήματα και της δεύτερης έρευνας, 

τα στοιχεία των δύο ερευνών (Γιουγκοσλαβίας και Χαϊδελβέργης) επανεξετάστηκαν 

από ανεξάρτητους ερευνητές, με την συμπερίληψη περισσότερων πιστοποιητικών 

θανάτου καθώς τα χρόνια περνούσαν (Hagen Liste, 1998). Από αυτά τα στοιχεία οι 

Grossarth-Maticek, Eysenck και Vetter (Eysenck, 1993), ανέπτυξαν τέσσερις τύπους 

προσωπικότητας με βάση την αντίδραση στο στρες: Οι Τύπου 1 θεωρούσαν ένα 

συγκεκριμένο μεγάλης εκτίμησης αντικείμενο ως την πιο σημαντική προϋπόθεση για 

την ευτυχία τους. Οι Τύπου 2 θεωρούσαν ένα συναισθηματικά σημαντικό αντικείμενο 

ως τη σπουδαιότερη αιτία της ανησυχίας τους. Οι Τύπου 3 ενάλλασσαν ανάμεσα 
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στην Τύπου 1 και Τύπου 2 συμπεριφορά, ενώ οι Τύπου 4 θεωρούσαν την αυτονομία 

ως τη σημαντικότερη προϋπόθεση για την ευτυχία τους. Οι Τύπου 1 ήταν οι 

επιρρεπείς στον καρκίνο˙ οι Τύπου 2 ήταν επιρρεπείς στη στεφανιαία νόσο˙ οι Τύπου 

3 ήταν αμφίθυμοι και οι Τύπου 4 αυτόνομοι. Από τους Τύπου 1, το 46,2% πέθαναν 

από καρκίνο και το 5,6% από στεφανιαία. Από τους Τύπου 2 μόνο το 8,3% πέθαναν 

από καρκίνο, ενώ το 29,2% από στεφανιαία. Το ποσοστό επιβίωσης για τον Τύπο 4 

ήταν 90,7%, για τον Τύπο 3 56,7%, για τον Τύπο 2 28,3%, και τον Τύπο 1 23,8% 

(Grossarth-Maticek, Eysenck και Vetter, 1988).   

Επίσης σημαντική προοπτική έρευνα ήταν αυτή της Caroline B. Thomas (Thomas 

1976, 1979). Το δείγμα της ήταν 1337 φοιτητές ιατρικής που αποφοίτησαν από το 

πανεπιστήμιο Johns Hopkins μεταξύ 1948 και 1964. Το 1978 η Thomas παρουσίασε 

στοιχεία σύμφωνα με τα οποία όσοι αργότερα ανέπτυξαν καρκίνο, ανέφεραν λιγότερη 

κατάθλιψη, αϋπνία και εγγύτητα στους γονείς. Το τελευταίο ήταν το πιο σημαντικό 

χαρακτηριστικό διαφοροποίησης αυτής της ομάδας (των καρκινοπαθών), η οποία 

έμοιαζε σημαντικά με την ομάδα ψυχικής ασθένειας και την ομάδα αυτοκτονίας 

αυτής της μελέτης (Hagen Liste, 1998).    

H Hagen Liste (1998) αναφέρεται και σε άλλους των οποίων η έρευνα θεωρεί ότι 

συνέβαλε πολύ στη γνώση μας για σχέση της προσωπικότητας με τον καρκίνο: Οι 

Bahnson και Bahnson (1964) – οι μελέτες των οποίων έχουν αναφερθεί και 

παραπάνω – χρησιμοποιώντας μια λίστα επιθέτων βρήκαν ότι οι ασθενείς με καρκίνο 

πρόβαλαν λιγότερο άρα κατέπνιγαν αφανή εχθρικά και ενοχικά αισθήματα, ως ένα 

μέσο άμυνας του Εγώ. Οι Pauli και Schmid (1972), εξετάζοντας την προσωπικότητα 

καρκινοπαθών με το MMPI, εντόπισαν αβοηθησία, άγχος, υποχονδρία, έλλειψη 

αυτοπεποίθησης, αισθήματα αναξιότητας και απελπισίας, κατάθλιψη, και απόγνωση. 

Σε μία τριάντα ετών παρακολούθηση (follow-up) των συμμετεχόντων στην έρευνα 

της Thomas (Thomas 1976, 1979), o Schaffer και οι συνεργάτες του (1987) βρήκαν 

ότι η συναισθηματική εκφραστικότητα και το acting out (δηλαδή η λήψη δράσης αντί 

για την καταπίεση ή τη διαχείριση της ορμέφυτης τάσης για εκδήλωσή της) 

συνδέονταν με μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, ενώ τα μοναχικά άτομα 

διέτρεχαν το μεγαλύτερο κίνδυνο.    

Ο Gross (1989) αναφέρει ότι η ανασκόπησή του (18 ερευνών) υποστηρίζει την 

υπόθεση ότι η συναισθηματική έκφραση ενδέχεται να εμπλέκεται στην εμφάνιση και 

πρόγνωση του καρκίνου. Αναφέρει, επίσης, ότι με τη χρήση συμπεριφορικών 

μετρήσεων αρκετοί ερευνητές έχουν βρει ότι η ψυχική προσαρμογή στον καρκίνο 
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σχετίζεται σημαντικά με την έκβαση της ασθένειας. Ο Derogatis και οι συνεργάτες 

του (1979) βρήκαν ότι υψηλότερη εχθρότητα σχετίζεται με καλύτερη έκβαση στο 

πρώτο έτος. Οι Weisman και Worden (1977) βρήκαν ότι το βραχύ διάστημα 

επιβίωσης σχετίζεται με περιόδους έντονου συναισθηματικού άγχους, στο οποίο οι 

ασθενείς απαντούσαν με παθητικότητα και αποδοχή. O Greer (1975, 1985) 

διαπίστωσε ότι αίσιο αποτέλεσμα στα πέντε και στα δέκα χρόνια ήταν σημαντικά πιο 

συχνό σε ασθενείς που επιδείκνυαν άρνηση και μαχητικό πνεύμα, από ότι σε αυτούς 

με στωική αποδοχή ή αβοηθησία/απελπισία, όπως αυτά είχαν αξιολογηθεί με 

συνέντευξη στην αρχή. Αυτό το εύρημα επιβεβαιώθηκε εν μέρει από τους 

DiClemente και Temoshok (1985), οι οποίοι βρήκαν ότι αντιδράσεις στωικότητας 

στις γυναίκες και αβοηθησίας/απελπισίας στους άντρες σχετίζονταν σημαντικά με 

δυσμενή έκβαση. Στην έρευνα της Temoshok (1985), οι λεκτικές απαντήσεις των 

συμμετεχόντων  εκτιμήθηκαν με όρους συναισθηματικής εκφραστικότητας και αυτή 

η εκτίμηση βρέθηκε ότι συσχετίζεται σημαντικά τόσο με προγνωστικούς δείκτες όσο 

και με την έκβαση της ασθένειας. O Pettingale και οι συνεργάτες του (1984) 

χρησιμοποίησαν, επίσης επιτυχώς, συμπεριφορικές μετρήσεις – εκφράσεις προσώπου 

ως απάντηση στο στρες – για να διαχωρίσουν τους ασθενείς με καρκίνο από την 

ομάδα ελέγχου.  

Ο Gross, στην ίδια ανασκόπηση, αναφέρεται και σε έρευνες στις οποίες 

μετριούνται άμεσα κάποιες φυσιολογικές αντιδράσεις ασθενών με καρκίνο. Οι Kneier 

και Temoshok (1984) μπόρεσαν να ξεχωρίσουν καρκινοπαθείς από την ομάδα 

ελέγχου, χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό αυτό-αναφοράς και μετρήσεων της 

ηλεκτροδερμικής απόκρισης. Χαρακτηριστικές και ιδιαίτερα διαφωτιστικές είναι, στο 

θέμα αυτό, οι έρευνες του James W. Pennebaker (βλ. Pennebaker, 1997). 

Ο Tijhuis και οι συνεργάτες του (2000) εκφράζουν κάποιο σκεπτικισμό για τα 

παραπάνω. Παρατηρούν ότι οι περισσότερες από τις έρευνες της ανασκόπησης του 

Gross (1989) δεν είναι προοπτικές. Επισημαίνουν ότι οι αναδρομικές (Jansen & 

Muenz, 1984˙ Watson, Pettingale, & Greer, 1984) και οι οιονεί-προοπτικές μελέτες 

(Cooper, Davies-Cooper, & Faragher, 1986˙ Cooper & Faragher, 1992, 1993˙ Fox et 

al., 1994˙ Grassi & Cappellari, 1988˙ Quander Blanzik, 1991˙ Schwartz & Geyer, 

1984) έχουν μεθοδολογικά μειονεκτήματα. Οι προοπτικές μελέτες που περιγράφονται 

από τον Gross (1989) αναφέρουν θετική συσχέτιση ανάμεσα στο συναισθηματικό 

έλεγχο και το συνολικό κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Οι Tijhuis et al. (2000) βρήκαν 

άλλες δέκα προοπτικές μελέτες. Έξι από αυτές αφορούσαν ασθενείς με καρκίνο˙ αυτό 
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καθιστά δύσκολο τον προσδιορισμό του εάν η καταστολή των συναισθημάτων ήταν η 

αιτία ή η συνέπεια του καρκίνου. Άλλες τρεις, σχετικά με τον καρκίνο του μαστού, 

βρήκαν ανάμεικτα αποτελέσματα (Bleiker et al., 1996˙ Hahn & Pettiti, 1988˙ Scherg, 

Cramer, & Blohmke, 1982). Τέλος, ο Persky και οι συνεργάτες του (1987) βρήκαν ότι 

η καταπίεση του συναισθήματος δε σχετιζόταν με τη συνολική εμφάνιση καρκίνου 

και τη θνησιμότητα στους άντρες. Επειδή, λοιπόν, θεώρησαν τα αποτελέσματα αυτών 

των προοπτικών μελετών αμφισβητήσιμα, οι Tijhuis et al. (2000) διεξήγαγαν τη δική 

τους έρευνα: 

Σκοπός τους ήταν να προσδιορίσουν εάν (μεγάλος ή μικρός) συναισθηματικός 

έλεγχος αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο σε ηλικιωμένους άντρες. Βάση δεδομένων 

τους ήταν η  Μελέτη Ηλικιωμένων της πόλης Zutphen της Ολλανδίας (Zutphen 

Elderly Study) για τον τρόπο ζωής και τις χρόνιες ασθένειες, που ξεκίνησε το 1985 

και διήρκησε ως το 1990. Το δείγμα ήταν 939 άντρες γεννημένοι μεταξύ 1900 και 

1920 (το 74% ολοκλήρωσε την έρευνα). Η μελέτη του Zutphen επέτρεψε στον 

Tijhuis και τους συνεργάτες του να διερευνήσουν τη σχέση συναισθηματικού ελέγχου 

και κινδύνου για καρκίνο, αναδρομικά, και να κάνουν προσαρμογές για γνωστούς 

παράγοντες κινδύνου για καρκίνο, όπως η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση (Ben-

Shlomo et al., 1993), κοινωνικο-οικονομική κατάσταση (Van Loon et al., 1995), 

στρεσογόνα γεγονότα ζωής (Kune, 1993), μοναξιά (Fox et al., 1994), υποκειμενική 

υγεία (Pijls, Feskens, & Kromhout, 1993), κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ, το 

υπέρβαρο, φυσική άσκηση και διατροφή (World Cancer Research Fund in association 

with American Institute for Cancer Research, 1997).     

Η έρευνα αυτή έδειξε ότι οι άντρες που υπερέβαιναν ένα μεσαίο επίπεδο ελέγχου 

της κατάθλιψης, διέτρεχαν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου και 

θνησιμότητας.  Ένα υψηλό επίπεδο ελέγχου της κατάθλιψης σχετιζόταν μόνο με 

αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο. Ο έλεγχος του θυμού, του άγχους και ο 

συνολικός έλεγχος δε σχετίζονταν πειστικά με την εμφάνιση καρκίνου και τη 

θνησιμότητα. Υπάρχουν, λοιπόν, ενδείξεις ότι ο έλεγχος της κατάθλιψης σχετίζεται 

με τον κίνδυνο καρκίνου.   

Οι Le Shan και Worthington (1965a,b) μελέτησαν αναδρομικά την προσωπικότητα 

250 ασθενών με κακοήθειες, εντοπίζοντας ιστορικό κακοτυχίας στο 62% των ατόμων 

με νεοπλασίες, αλλά μόνο στο 10% της ομάδας ελέγχου (Eysenck, 1994). Το 

ιστορικό αυτό περιελάμβανε εμπειρίες της παιδικής ηλικίας που έκαναν τις ισχυρές 

διαπροσωπικές σχέσεις να φαντάζουν δύσκολες και επικίνδυνες˙ οι δυνατές και 
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σημαντικές σχέσεις γίνονταν εξαιρετικά πολύτιμες για τη ζωή του ατόμου, και όταν 

μια τέτοια σχέση χανόταν, το άτομο υπέφερε από μια περίοδο απόγνωσης, που 

αργότερα κατέπνιγε. Οι Greene και Miller (1958) βρήκαν ότι για 21 από 23 παιδία με 

λευχαιμία είχε λάβει χώρα αποχωρισμός από τους γονείς, ακολουθούμενος από 

κατάθλιψη (Eysenck, 1994).      

Ο Le Shan έχει δημοσιεύσει πολλές μελέτες και άρθρα (π.χ. 1959, 1977, 1990) 

σχετικά με την προσωπικότητα και τον καρκίνο. Ο Eysenck (1994) επισημαίνει ότι το 

ερευνητικό έργο του Le Shan έγινε πιο άτεγκτο με τον καιρό. Με αυτό ισχυρίζεται ότι 

έχει βρει «απώλεια της ελπίδας» στο 70 - 80% των ασθενών του με καρκίνο και σε 

μόλις 10% των ομάδων ελέγχου. Συνοψίζει τα ευρήματά του λέγοντας ότι υπάρχουν 

συγκεκριμένα γενικά χαρακτηριστικά του τυπικού ασθενή με καρκίνο, 

συμπληρωματικά της «απώλειας ελπίδας». Αυτά είναι: 1) Απώλεια μιας κρίσιμης 

σχέσης. 2) Αδυναμία έκφρασης εχθρότητας. 3) Αισθήματα απόγνωσης. 4) Κατάπνιξη 

του συναισθήματος (που λειτουργεί αθροιστικά). (Για επιπλέον ευρήματα από το 

έργο του Le Shan, βλ. στην αρχή αυτού του υποκεφαλαίου.) 

Ο Eysenck (1994) κάνει εκτενέστερη μνεία στην έρευνα των Kneier και Temoshok 

(1984), που έχει αναφερθεί παραπάνω και αφορά στην κατάπνιξη συναισθημάτων σε 

ασθενείς με καρκίνο, θεωρώντας ότι συνεισέφερε σημαντικά στη διερεύνηση του 

συγκεκριμένου θέματος, λόγω καλού σχεδιασμού και μεθοδολογίας. Ως αντίθετο του 

Τύπου C επέλεξαν τον Τύπο Α της προσωπικότητας. Συμπεριέλαβαν επίσης ομάδα 

ελέγχου με υγιή άτομα, προβλέποντας ότι βρίσκονται ανάμεσα στους δύο τύπους. Οι 

συμμετέχοντες είδαν 50 slides σχεδιασμένα να τους αναστατώσουν συναισθηματικά, 

και να προκαλέσουν θυμό, θλίψη, άγχος, απειλές για την αυτο-εκτίμηση, ή απειλές 

για διαπροσωπικές ανάγκες. Λήφθηκαν ψυχοφυσιολογικές μετρήσεις διέγερσης του 

αυτόνομου νευρικού συστήματος, και οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν πόσο 

«ενοχλήθηκαν» από τα slides. Τα άτομα καταγράφηκαν ως κατασταλτικά (του 

συναισθήματος), εάν αρνούνταν ότι είχαν ενοχληθεί, αλλά είχαν έντονες αντιδράσεις 

του αυτόνομου (και ο τελευταίος είναι αντικειμενικός δείκτης, κάτι που έχει μεγάλη 

σημασία για την έρευνα). Όπως είχε προβλεφθεί, οι ασθενείς με καρκίνο είχαν το 

υψηλότερο σκορ συναισθηματικής καταστολής, οι πάσχοντες από στεφανιαία νόσο 

είχαν το χαμηλότερο, ενώ οι υγιείς βρίσκονταν ακριβώς στη μέση. Ο Eysenck 

υπογραμμίζει ότι τέτοια πειραματικά σχέδια έδωσαν πολυπόθητη υποστήριξη στην 

έρευνα σε αυτό τον τομέα και ενίσχυσαν πάρα πολύ την πίστη στην ορθότητα της 

σχετικής θεωρίας. Σημειώνει, επίσης, ότι η επιλογή ομάδας ελέγχου έγινε βάσει 
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θεωρίας (Type A personality – Rosenman & Friedman, 1959) και όχι βάσει 

διαθεσιμότητας, που είναι συνήθης πρακτική. (Υπάρχει πλήθος ενδείξεων σχετικά με 

τις διαφορετικές αντιδράσεις των επιρρεπών στον καρκίνο και των επιρρεπών στη 

στεφανιαία νόσο ατόμων – π.χ. Dixon and Dixon, 1991˙ Eysenck, 1985, 1991˙ 

Grossarth-Maticek, Bastiaans & Kanazir, 1985.)       

Ο Garssen (2004) ανασκόπησε κριτικά τις έρευνες, από το 1974 και μετά, για τη 

σχέση ψυχολογικών παραγόντων και ανάπτυξης καρκίνου. Κατέληξε στο ότι η 

καταστολή των αρνητικών συναισθημάτων, η άρνηση / ελαχιστοποίηση του 

αντίκτυπου της ασθένειας και η αβοηθησία είναι βάσιμοι παράγοντες κινδύνου για 

την εξέλιξη του καρκίνου, αν και η επίδρασή τους δεν έχει επιβεβαιωθεί από όλες τις 

μελέτες. Βρέθηκαν, επίσης, κάποιες ενδείξεις για το ρόλο της κοινωνικής 

υποστήριξης, τα γεγονότα απώλειας και την οικογενειακή κατάσταση. Από την άλλη, 

ο ρόλος των γεγονότων ζωής (γενικά), της ψυχικής καταπόνησης (distress), των 

ψυχολογικών προβλημάτων ή της ψυχιατρικής διάγνωσης, του αγωνιστικού 

πνεύματος, της στωικής αποδοχής / μοιρολατρίας, της ενεργητικής διαχείρισης του 

στρες (active coping), των παραγόντων προσωπικότητας γενικά και της εστίας 

ελέγχου ειδικά (εσωτερική – εξωτερική), είναι αμφίβολος.     

Έχει τονιστεί σε προηγούμενο κεφάλαιο η αξία, για την έρευνα του συγκεκριμένου 

θέματος, της εξεύρεσης αντικειμενικών ενδείξεων για τη σχέση προσωπικότητας – 

καρκίνου, και ότι σε αυτή την κατεύθυνση είναι και η εξέταση φυσιολογικών 

μεταβλητών. Ο Greer και η Watson (1985) αναφέρουν ότι η κατάπνιξη των 

συναισθημάτων φαίνεται πως έχει συγκεκριμένα βιολογικά επακόλουθα και πολλές 

μελέτες καταδεικνύουν πως σχετίζεται με αυξημένη διέγερση του αυτόνομου 

νευρικού συστήματος κατά τη διάρκεια του στρες. Παρατηρούν, επίσης, ότι οι 

αντιδράσεις του ενδοκρινικού και του ανοσοποιητικού πυροδοτούνται με παρόμοιο 

τρόπο. Επιχειρηματολογούν για το ότι η γενικευμένη ενεργοποίηση του σωματικού 

νευρικού συστήματος είναι πιθανά λιγότερο σημαντική από τα ιδιαίτερα πρότυπα 

φυσιολογικής απόκρισης του κάθε ατόμου. Τέλος, παραπέμπουν στον Pettingale 

(1985), που υπογραμμίζει βιολογικούς μηχανισμούς που αξίζουν περαιτέρω 

διερεύνησης.  

Οι Shea, Burton και Girgis (1993) εξέτασαν τις σχέσεις μεταξύ απορρόφησης 

(συναισθήματος) και νευρωτισμού, με in vitro (εργαστηριακά) και  in vivo (στο 

περιβάλλον) μετρήσεις της κυτταρικά διαμεσολαβούμενης ανοσίας. Τριάντα εννέα 

γυναίκες απάντησαν ερωτηματολόγια, έδωσαν αίμα για προσδιορισμό του αριθμού 
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των T-κυττάρων
2
, και εξετάστηκαν και οι αποκρίσεις του δέρματος για 

καθυστερημένη υπερευαισθησία. Οι συμμετέχουσες που είχαν κατηγοριοποιηθεί ως 

καταστολείς του αρνητικού συναισθήματος (χαμηλή απορρόφηση / χαμηλός 

νευρωτισμός) ή ως υπερβολικοί εκφραστές του αρνητικού συναισθήματος (υψηλή 

απορρόφηση / υψηλός νευρωτισμός), έδειξαν μικρότερες αντιδράσεις του 

ανοσοποιητικού από ότι άλλες κατηγορίες συμμετεχόντων. Όσο για τις 

εργαστηριακές μετρήσεις Τ-κυττάρων και τις in vivo μετρήσεις σκλήρυνσης του 

δέρματος, υπήρχαν επίσης διάχυτες κύριες επιδράσεις του νευρωτισμού, με τις 

συμμετέχουσες που είχαν υψηλότερο νευρωτισμό να δείχνουν καλύτερο 

ανοσοποιητικό.  

 

 

3.2 Κατάθλιψη και καρκίνος 

 

Το ενδεχόμενο η κατάθλιψη να σχετίζεται με την εμφάνιση και την έκβαση του 

καρκίνου έχει διερευνηθεί διαχρονικά και διεξοδικά. Τα αποτελέσματα των σχετικών 

ερευνών, όμως, δεν είναι σύμφωνα. Ωστόσο, υπάρχουν κοινά σημεία, που 

καταδεικνύουν μια συσχέτιση. 

Το 1981 ο Shekelle και οι συνεργάτες του διερεύνησαν την υπόθεση ότι η 

κατάθλιψη σε άτομα χωρίς κλινικές ενδείξεις καρκίνου συνδέεται με αυξημένο 

κίνδυνο θανάτου από νεοπλασία κατά τη διάρκεια των επόμενων χρόνων (Baltrusch 

& Waltz, 1985). Βρέθηκε ότι η κατάθλιψη σχετίζεται με τη θνησιμότητα από 

καρκίνο. Σε κάθε ηλικιακή ομάδα της έρευνάς τους (δείγμα: 2020 άτομα), τα άτομα 

με κατάθλιψη αντιμετώπιζαν διπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.    

Oι McGee, Williams και Elwood στη μετα-ανάλυσή τους το 1994 παρατηρούν ότι 

μεταξύ των επαγγελματιών υγείας υπάρχει σημαντική στήριξη της άποψης ότι η 

κατάθλιψη αποτελεί αιτιολογικό παράγοντα για την ανάπτυξη καρκίνου. Ανασκοπούν 

τα αποτελέσματα προοπτικών ερευνών που μετρούν την κατάθλιψη σε μια χρονική 

στιγμή 1 και την ακόλουθη εμφάνιση καρκίνου σε μια μελλοντική χρονική στιγμή 2. 

Συμπεραίνουν ότι υπάρχει μία μικρή, αλλά οριακά στατιστικά σημαντική σχέση 

ανάμεσα στην κατάθλιψη και τη μετέπειτα εμφάνιση καρκίνου. Υπογραμμίζουν, 

                                                 
2
 Τύπος λεμφοκυττάρων, που αποτελούν βασικό μέρος του ανοσοποιητικού συστήματος. Ρόλος τους 

να προσδένονται άμεσα σε εισβολείς (αντιγόνα), βοηθώντας στην απομάκρυνσή τους από το σώμα 

(Britannica Concise Encyclopedia)  
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όμως, ότι η πρακτική αξία αυτής της σχέσης για την πρόληψη του καρκίνου είναι 

αμελητέα. Συμπληρώνουν ότι οι σημαντικότερες ενδείξεις προέρχονται από 

προοπτικές μελέτες μακράς διάρκειας, στις οποίες η εκτίμηση της κατάθλιψης 

προηγείται χρονικά της εμφάνισης καρκίνου. Τέτοιες μελέτες διεξάγονται κυρίως από 

το 1980 και μετά, αλλά δεν είναι πολλές λόγω του υψηλού κόστους.      

Η Hagen Liste (1998) δίνει μια πιθανή ερμηνεία των αντιφατικών ευρημάτων 

διαφορετικών ερευνών, που κάποιες αναφέρουν ότι η έντονη κατάθλιψη σχετίζεται με 

καρκίνο, ενώ άλλες δε βρίσκουν καμία επίδραση. Εικάζει ότι το γεγονός αυτό πρέπει 

να οφείλεται κυρίως στις διαφορετικές χρονικές στιγμές εκτίμησης (της κατάθλιψης) 

των ασθενών με καρκίνο, δηλαδή πριν τη νόσο ή μετά τη νόσο. Σε προ-νοσηρές 

καταστάσεις αυτές οι μελέτες εξετάζουν την προσωπικότητα Τύπου C, η οποία σε 

πρώιμη ηλικία έχει αναπτύξει άμυνες που μπλοκάρουν χρονίως ψυχολογικές και 

συναισθηματικές ανάγκες. Τελικά, σε περιόδους στρες, αυτό το μπλοκάρισμα 

αναγκών, που έχει γίνει ένα σταθερό στυλ προσωπικότητας, επιδρά αρνητικά στο 

ανοσοποιητικό σύστημα (Temoshok, 1987). Από την άλλη, σε μετα-νοσηρές 

καταστάσεις οι μελέτες ενδέχεται να μετρούν τις επιδράσεις της ίδιας της νόσου (του 

καρκίνου), που είναι πολύ πιθανό να προκαλούν κατάθλιψη.     

Έγινε αναφορά για τις αρνητικές επιδράσεις της κατάθλιψης στο ανοσοποιητικό. 

Για λόγους που έχουν επισημανθεί παραπάνω, αξίζει εδώ να σταθούμε περισσότερο: 

Οι Baltrusch και Santagostino (1989) παρατηρούν (βάσει των ερευνών που 

εξετάζουν) ότι το έντονο και χρόνιο στρες, συγκεκριμένα αυτό που σχετίζεται με την 

κατάθλιψη, την απελπισία και την παραίτηση, είναι εύλογο ότι επηρεάζει την λεπτά 

ρυθμισμένη ομοιόσταση του ανοσοποιητικού. Μπορεί να έχουμε τόσο μια 

βραχυπρόθεσμη επίδραση, όπως φαίνεται στη λεμφοκυτταρική κατάθλιψη μετά από 

πένθος (Bartrop et al., 1977˙ Schleifer et al., 1983˙ Irwin et al., 1987)., όσο και 

μακροπρόθεσμες επιδράσεις που διαταράσσουν τη λειτουργία νευροδιαβιβαστών και 

κυττάρων - φυσικών φονέων
3
 (Locke et al., 1985). Ο Bishop (2001) εκφράζει την 

άποψη ότι μια πιθανή εξήγηση των αντιδράσεων απόσυρσης και των γενικά πιο 

παθητικών αντιδράσεων που σχετίζονται με την αβοηθησία και την κατάθλιψη, είναι 

το ότι αυτές έχουν να κάνουν με την ενεργοποίηση του άξονα υποθάλαμος – 

υπόφυση – φλοιός επινεφριδίων, που οδηγεί σε αύξηση της παραγωγής κορτιζόλης, η 

                                                 
3
 NK cells: Τύπος λεμφοκυττάρων, συστατικά του ανοσοποιητικού συστήματος. Παίζουν μείζων ρόλο 

στην απόκρουση τόσο των όγκων όσο και των μολυσμένων από ιούς κυττάρων 

(http://www.sciencedaily.com/articles/n/natural_killer_cell.htm).   

http://www.sciencedaily.com/articles/n/natural_killer_cell.htm


30 

 

οποία με τη σειρά της επιδρά κατασταλτικά στη λειτουργία του ανοσοποιητικού 

συστήματος (Antoni, 1987). Οι διαδικασίες αυτές έχουν σοβαρές επιπτώσεις σε 

διάφορες νόσους που σχετίζονται με το ανοσοποιητικό, συμπεριλαμβανομένου του 

καρκίνου (Bishop, 2001). 

O Augustine και οι συνεργάτες του (2008), αναφέρουν στην ανασκόπησή τους ότι 

η κατάθλιψη έχει θετική συσχέτιση με το θάνατο από καρκίνο του μαστού (Goodwin, 

Zhang, & Ostir, 2004) και τον κίνδυνο για καρκίνο (Jacobs & Bovasso, 2000). 

 Οι Yi-Hua Chen και Herng-Ching Lin διεξήγαγαν πολύ πρόσφατα (2011) μια 

ενδιαφέρουσα μελέτη στην Taiwan. Πριν γίνει αναφορά σε αυτή, αξίζει να 

παρατεθούν στοιχεία που εντοπίζουν και κρίσεις που κάνουν βάσει των σχετικών 

ερευνών: 

Επισημαίνουν ότι είναι δύσκολο να συντεθούν και να ερμηνευτούν τα ευρήματα 

προηγούμενων ερευνών, λόγω μεθοδολογικών ζητημάτων και ετερογένειας μεταξύ 

τους, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης διαφορετικών ψυχομετρικών κλιμάκων για 

τον προσδιορισμό της κατάθλιψης, καθώς και της ανεπαρκούς ταυτοποίησης των 

ομάδων σύγκρισης (ελέγχου) (Gross et al., 2010). Τονίζουν, επίσης, τη σπουδαιότητα 

της συνέχισης της διερεύνησης της σχέσης κατάθλιψης – κινδύνου για καρκίνο, 

δεδομένης της αυξητικής τάσης εμφάνισης διαταραχών κατάθλιψης (Gelenberg, 

2010).    

Σε σχέση με το ρόλο του ανοσοποιητικού συστήματος, αναφέρουν ότι η 

κατάθλιψη έχει προταθεί ότι προκαλεί μεταβολές στο ανοσοποιητικό προδιαθέτοντας 

το άτομο (όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω) σε σχετικές νόσους, 

συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου (Blumberg et al., 1954˙ Kowal, 1955˙ Miller et 

al., 1993). Παρατηρούν ακόμα ότι η κατάθλιψη επηρεάζει τον τρόπο ζωής καθώς οι 

πάσχοντες είναι πιθανότερο να εμπλακούν σε ανθυγιεινές συμπεριφορές όπως 

κάπνισμα, περιστατικά υπερκατανάλωσης αλκοόλ, αλκοολισμό, χρήση παράνομων 

ουσιών, ανθυγιεινές συνήθειες διατροφής, και έλλειψη σωματικής άσκησης (Jane-

Llopis & Matytsina, 2006˙ Kilian et al., 2006˙ Murphy et al., 2003˙ Strine et al., 

2008). 

  Οι Yi-Hua Chen και Herng-Ching Lin (2011) παρατηρούν, επίσης, όπως και 

άλλοι ερευνητές που έχουν αναφερθεί προηγουμένως στη εργασία, ότι τα εμπειρικά 

ευρήματα των σχετικών ερευνων είναι ανομοιογενή και μη τελεσίδικα. Ενώ κάποιες 

μελέτες αναφέρουν έναν ελαφρώς αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο στα άτομα με 

κατάθλιψη (Friedman, 1994˙ Gross et al., 2010˙ Knet et al., 1996˙ Linkins & 
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Comstock, 1990˙ Persky et al., 1987˙ Shekelle et al., 1981), άλλες καταλήγουν σε 

μηδαμινή συσχέτιση (Hahn & Petiti, 1988˙ Kaplan & Reynolds, 1988˙ Zonderman et 

al., 1989). Δύο μετα-αναλύσεις μελετών δημοσιευμένων από το 1980 έως το 2005, 

εντοπίζουν μια τάση προς μια μικρή, μόλις στατιστικά σημαντική, σχέση ανάμεσα 

στην κατάθλιψη και τον ακόλουθο συνολικό κίνδυνο για καρκίνο (McGee et al., 

1994˙ Oerlemans et al., 2007). Κάποιες μελέτες εστιάζουν περαιτέρω στην κατάθλιψη 

σε σχέση με τον αυξημένο κίνδυνο για συγκεκριμένους τύπους καρκίνου, όπως 

καρκίνο του μαστού (Gross et al., 2010) ή καρκίνο του πνεύμονα (Knekt et al., 1996). 

Η έρευνα, λοιπόν, των συγκεκριμένων επιστημόνων από την Taiwan ήταν στην 

κατεύθυνση της αποσαφήνισης της σχέσης ανάμεσα σε ιστορικό κατάθλιψης και 

επακόλουθο καρκίνο. Οι Chen και Lin θεωρούν, επίσης, ότι θα ενισχυόταν η πίστη 

στη σύνδεση της κατάθλιψης με τον καρκίνο αν η σύνδεση αυτή μπορούσε να 

εντοπιστεί διαπολιτισμικά. Η δική τους μελέτη, λοιπόν, έρχεται να προστεθεί στις 

πολλές αντίστοιχες του δυτικού κόσμου.  

Πρόκειται για μία πανεθνική προοπτική μελέτη, που εξετάζει τη σχέση ανάμεσα 

στην ψυχιατρική διάγνωση κατάθλιψης και τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου τα 

επόμενα πέντε χρόνια. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι κατά τη διάρκεια των πέντε ετών 

του follow-up, 61 άτομα με μείζονα κατάθλιψη (7,8% της πειραματικής ομάδας) και 

212 άτομα χωρίς κατάθλιψη (5,5% της ομάδας ελέγχου) διαγνώστηκαν με καρκίνο. 

Για τους ενήλικες 18 ετών και πάνω, το να έχουν νοσηλευτεί με διάγνωση 

καταθλιπτικής διαταραχής, είχε ανεξάρτητη επίδραση στο συνολικό κίνδυνο 

εμφάνισης καρκίνου, τον οποίο αύξανε κατά 1,62 φορές, έπειτα από έλεγχο του 

τόπου διαμονής και κοινωνιο-δημογραφικών χαρακτηριστικών. Το συμπέρασμα ήταν 

ότι η κατάθλιψη έχει σημαντική συσχέτιση με τον αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο σε 

σχετικά μικρό χρονικό διάστημα.          
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4. ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ME ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

 

4.1 Καρκίνος του πνεύμονα 

 

Ο Grossarth-Maticek και οι συνεργάτες του (1985), σε έρευνα που έχει αναφερθεί 

και παραπάνω, κατέληξαν στο ότι κάποιες ψυχοκοινωνικές μεταβλητές, όπως η 

λογικότητα και η αντισυναισθηματικότητα, καθώς και η χρόνια απελπισία, έχουν 

σχεδόν την ίδια προβλεπτική αξία για τον καρκίνο του πνεύμονα με αυτή των 

ισχυρότερων οργανικών προβλεπτικών παραγόντων (π.χ. επίπεδο και διακυμάνσεις 

της χοληστερόλης του αίματος).      

Το 1991 η Quander-Blaznik διεξήγαγε μελέτη που ήταν σε συμφωνία με τα 

αποτελέσματα των ερευνών του Grossarth-Maticek και των συνεργατών του. Η 

μελέτη της ήταν ημι-προοπτική και διεξήχθη στο νοσοκομείο πνευμονικών παθήσεων 

Heckeshorn του Βερολίνου. Στόχος η πρόβλεψη της ύπαρξης ή μη καρκίνου του 

πνεύμονα σε 64 ασθενείς, με τη χρήση δέκα ψυχοκοινωνικών μεταβλητών 

(ερωτήσεων, επιλεγμένων από αυτές του Grossarth-Maticek). Βρέθηκε στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση της χαμηλής έκφρασης του άγχους και της ανεκπλήρωτης 

ανάγκης για εγγύτητα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Οι παράγοντες αυτοί, με το 

συνυπολογισμό της ηλικίας και του καπνίσματος συντέλεσαν σε ποσοστό επιτυχούς 

πρόβλεψης της τάξης του 78%. Η προβλεπτική αξία του καπνίσματος δεν εξαρτιόταν 

σημαντικά από τις ψυχοκοινωνικές καταστάσεις.    

Ο Kissen, που έχει επισημανθεί ότι ήταν πρωτοπόρος της έρευνας στο 

συγκεκριμένο πεδίο και έθεσε στέρεες μεθοδολογικές βάσεις για την εξέλιξή της, 

μελετούσε συγκεκριμένα τον καρκίνο του πνεύμονα. Το 1962 διεξήγαγε μια 

διαφωτιστική έρευνα με τον Eysenck. Το δείγμα τους ήταν 239 ασθενείς της κλινικής 

θώρακα του Kissen. Τους χορηγήθηκε το ερωτηματολόγιο Maudsley Personality 

Inventory (Eysenck, 1959), που σχεδιάστηκε για να μετράει νευρωτισμό-

συναισθηματικότητα. Η υπόθεση ήταν ότι χαμηλά σκορ θα καταδείκνυαν καταστολή 

του συναισθήματος, και αυτοί που αργότερα θα διαγιγνώσκονταν με καρκίνο του 

πνεύμονα (n=116) θα είχαν χαμηλότερο σκορ από αυτούς που δε θα έπασχαν από 

κανένα είδος καρκίνου (n=123). Ο Eysenck είχε άγνοια της διάγνωσης (που έγινε 

μετά τη χορήγηση του ερωτηματολογίου) και ο Kissen είχε άγνοια των σκορ των 

ασθενών. Βρέθηκε ότι η ομάδα ελέγχου είχε πολύ υψηλότερα σκορ νευρωτισμού από 
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την ομάδα του καρκίνου του πνεύμονα (p < 0.001). Το κάπνισμα είχε αποκλειστεί, ως 

πιθανή μεσολαβητική μεταβλητή.  

Ο Kissen στη μετέπειτα δουλειά του (Kissen & Rowe, 1969) επανέλαβε αρκετές 

φορές αυτή τη μελέτη, πάντα με παρόμοια αποτελέσματα. Γενικά, όπως παρατήρησε, 

η πιθανότητα να διαγνωστεί με καρκίνο του πνεύμονα ένα άτομο με χαμηλό σκορ 

νευρωτισμού, είναι έξι φορές μεγαλύτερη από ότι ένα άτομο με υψηλό σκορ.  Ο 

Eysenck (1994) επισημαίνει, λοιπόν, ότι αυτή η εκτίμηση του Kissen, βασισμένη στις 

αρκετές μελέτες του και με μεγάλα δείγματα, δείχνει ότι ακόμα και ένας 

αποκλειστικός παράγοντας προσωπικότητας μπορεί να σχετίζεται σημαντικά με την 

εμφάνιση καρκίνου του πνεύμονα. Επισημαίνει, επίσης, ότι ο Kissen (1964a) είχε 

προβλέψει και εντοπίσει ενδείξεις για τη συνεργική σχέση ανάμεσα στο κάπνισμα και 

την προσωπικότητα. Όπως ο ίδιος ανέφερε, θα αποδεικνυόταν από τις μελέτες τους 

ότι «όσο φτωχότερη είναι η συναισθηματική εκφόρτιση, τόσο μικρότερη και η έκθεση 

στον καπνό του τσιγάρου που απαιτείται για την πρόκληση καρκίνου του πνεύμονα» (σ. 

213).  

Ο Eysenck (1994) συμπληρώνει, επίσης, ότι πολλοί ερευνητές ακολούθησαν το 

ερευνητικό παράδειγμα του ίδιου και του Kissen, καταλήγοντας στα ίδια 

αποτελέσματα και εκτείνοντάς τα και σε άλλους τύπους καρκίνου, όπως τον καρκίνο 

του μαστού (Berndt, Gunther & Rathe, 1980˙ Eysenck, 1981). [Σύνοψη αυτής της 

ερευνητικής δουλειάς μπορεί να βρει κανείς στον Eysenck (1985a).]  

Σχετικά με την έρευνα των Kissen και Eysenck το 1962, η Hagen Liste (1998) 

επισημαίνει τη διαφορετική ερμηνεία των αποτελεσμάτων από τον κάθε ερευνητή: Ο 

μεν Kissen (1963, 1966) τα ερμήνευσε ως καταπίεση (συναισθηματική), ο δε Eysenck 

(1988, 1991b, 1993) ως ιδιοσυγκρασιακά διαφορετική συναισθηματικότητα.  

Στο ίδιο άρθρο η Hagen Liste κάνει ακόμα μία ενδιαφέρουσα αναφορά: είναι στον 

Abse και τους συνεργάτες του (1974) που βρήκαν ότι άρρενες ασθενείς του θώρακα, 

που στη συνέχεια διαγνώστηκαν με καρκίνο, ανακαλούσαν σημαντικά λιγότερα 

όνειρα και ανέφεραν λιγότερες ψυχοσωματικές αρρώστιες από ότι η ομάδα ελέγχου.    

Πρόσφατα (2008), ο Augustine και οι συνεργάτες του θέλησαν να διαφωτίσουν 

περαιτέρω τη σύνδεση μεταξύ προσωπικότητας και ασθένειας, εξετάζοντας την 

πορεία προς την εμφάνιση καρκίνου του πνεύμονα. Σε ένα δείγμα ασθενών, που είχαν 

πρόσφατα υποβληθεί σε επέμβαση για καρκίνο του πνεύμονα, εκτιμήθηκαν ποικίλες 

μεταβλητές της προσωπικότητας σχετικές με το αρνητικό συναίσθημα, για να 

καθοριστεί η σχέση τους με την ηλικία τη στιγμή της επέμβασης. Μετά από έλεγχο 
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για κάπνισμα, βρέθηκε ότι το αρνητικό συναίσθημα προδιάθεσης (trait negative 

affect) σχετιζόταν με την ηλικία τη στιγμή της επέμβασης: αυτοί με υψηλότερα 

επίπεδα (έναντι χαμηλότερων επιπέδων) αρνητικού συναισθήματος προδιάθεσης 

εκδήλωναν καρκίνο νωρίτερα στη ζωή τους. Οι ερευνητές, λοιπόν, κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι το αρνητικό συναίσθημα προδιάθεσης αποτελεί ανεξάρτητο 

παράγοντα κινδύνου για τα επιρρεπή στον καρκίνο του πνεύμονα άτομα (π.χ. 

καπνιστές). 

Κάποια πιο συγκεκριμένα στοιχεία για την έρευνα αυτή: Οι σχετικές με το 

αρνητικό συναίσθημα προδιάθεσης μεταβλητές που αξιολογήθηκαν ήταν ο 

νευρωτισμός, η αναστολή της συμπεριφοράς (behavioral inhibition), ο θυμός, η 

εχθρότητα, η λεκτική επιθετικότητα, το άγχος και η κατάθλιψη. Όλες αυτές 

σχετίζονταν αρνητικά με την ηλικία τη στιγμή της εγχείρησης. Επίσης ενδιαφέρον το 

εύρημα ότι οι καυκάσιοι (λευκοί) και οι εργαζόμενοι είναι μεγαλύτεροι τη στιγμή της 

επέμβασης, ενώ οι γυναίκες, οι μειονότητες, και οι άνεργοι είναι νεότεροι. Τέλος, η 

συμπεριφορά διαχείρισης στρες (coping behavior), τόσο η προσαρμοστική όσο και η 

λιγότερο προσαρμοστική, βρέθηκε να σχετίζεται αρνητικά με την ηλικία τη στιγμή 

της επέμβασης.           

 

 

4.2 Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας 

 

Ενδιαφέρουσες έρευνες πάνω στη σχέση προσωπικότητας – συγκεκριμένα της 

απελπισίας (hopelessness) – και του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας διεξήγαγαν 

πριν αρκετά χρόνια οι Schmale και Iker (1966a, 1966b, 1971). Το 1971, 

συγκεκριμένα, βασισμένοι στα αποτελέσματα των προηγούμενων ερευνών, επέλεξαν 

μια ομάδα υγιών γυναικών, που θεωρούνταν βιολογικά προδιατεθειμένες (μέσω 

άτυπης τραχηλικής κυτταρολογίας) για καρκίνο του τραχήλου, και πρόβλεψαν: α) ότι 

η νόσος θα υπήρχε στις γυναίκες που είχαν «προσωπικότητα επιρρεπή στην 

απελπισία» ή που πρόσφατα βίωσαν αισθήματα απελπισίας και β) η νόσος δε θα 

εκδηλωνόταν στις γυναίκες που δεν είχαν υψηλή προδιάθεση για απελπισία ή δεν 

είχαν βιώσει αισθήματα απελπισίας. Χρησιμοποιήθηκαν κριτήρια για την επιρρεπή 

στην απελπισία προσωπικότητα και τα αισθήματα απελπισίας, τα οποία 

εφαρμόστηκαν στο υλικό συνεντεύξεων. Οι προβλέψεις συνταιριάχτηκαν με τις 

παθολογικές αναφορές των βιοψιών. Βρέθηκε ότι, με στατιστική σημαντικότητα, 



35 

 

προβλεπόταν ο καρκίνος από το μη καρκίνο (ποσοστό επιτυχούς πρόβλεψης: 74%, 

στατιστική σημαντικότητα: p < 0.001).  

Οι Schmale και Iker αναφέρουν, επίσης, ότι οι μελέτες σχετικά με το τραχηλικό 

καρκίνωμα (μέχρι την εποχή εκείνη - 1971) καταδεικνύουν μια σταθερή σειρά 

δημογραφικών και ψυχολογικών χαρακτηριστικών που σχετίζονται με το καρκίνωμα 

αυτό και που οι συγκεκριμένοι ερευνητές παραθέτουν στις προηγούμενες σχετικές 

δημοσιεύσεις τους (1966a, 1966b). Μερικά από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι: το 

χαμηλό κοινωνικό και οικονομικό στάτους, η πρώιμη συνουσία, οι ελεύθερες 

πολυγαμικές σχέσεις, ο πρώιμος και ανεπιτυχής (δυστυχισμένος) γάμος, το διαζύγιο, 

η πρώιμη εγκυμοσύνη κ.α. Επισημαίνουν, όμως, ότι δεν μπόρεσαν να διακρίνουν την 

ομάδα καρκίνου από την ομάδα μη καρκίνου (που είχε μόνο κυτταρική δυσπλασία) 

βάσει των χαρακτηριστικών αυτών. Αυτά παρατηρούνταν στον ίδιο βαθμό και στις 

δύο ομάδες. Τα χαρακτηριστικά αυτά, λοιπόν, συνδέονται με την τραχηλική 

δυσπλασία, αλλά όχι ευθέως με το καρκίνωμα. Επομένως, καταλήγουν στο ότι η 

δυσπλασία είναι πιθανό να υποδεικνύει κυτταρική προδιάθεση για καρκίνο, όμως 

άλλοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν το εάν και πότε αυτές οι κυτταρικές 

αλλαγές γίνονται κακοήθεις. Αυτή η δύο επιπέδων θεωρία, συνεχίζουν, ταιριάζει με 

τη γενική ιδέα για την καρκινογένεση, σύμφωνα με την οποία υπάρχουν δύο 

ξεχωριστές διαδικασίες: αυτή της έναρξης (εμφάνισης) καρκίνου και αυτή της 

προώθησής του (Corfman & Richart, 1965). Κατά τους Schmale και Iker (1971) η 

κυτταρική δυσπλασία προκαλεί την έναρξη και η ψυχολογική εμπειρία της 

απελπισίας την προώθηση του καρκίνου. Επίσης, υποθέτουν ότι η υψηλή προδιάθεση 

για απελπισία χωρίς την κυτταρική δυσπλασία δε θα συντελεί σε καρκίνωμα του 

τραχήλου. 

Στην έρευνα των Schmale και Iker το 1971 αναφέρεται και ο Hans Eysenck 

(1994), χαρακτηρίζοντάς την ως την κρίσιμη αρχική μελέτη μιας σειράς μελετών που 

επικεντρώνονταν στην αποτυχία διαχείρισης του στρες, την εγκατάλειψη, και την 

ανάπτυξη αισθημάτων απελπισίας και αβοηθησίας, ως την αιτία πρόκλησης καρκίνου 

του τραχήλου. Παρατηρεί, επίσης, ότι τα αποτελέσματα των Schmale και Iker (1971) 

επιβεβαιώθηκαν από μεταγενέστερες έρευνες κυρίως άλλων τύπων καρκίνου (π.χ. 

Scherg, 1986, 1987˙ Wirsching, Shirlin, Weber, Wirsching & Hoffman, 1981˙ 

Goodkin, Antoni & Blaney, 1986˙ Hislop, Waxler, Coldman, Elwood & Kau, 1987˙ 

Horne & Picard, 1979˙ Greer & Morris, 1975). 
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Ο Eysenck (1994), αναφέρεται και σε μια παλαιότερη έρευνα, των Stephenson και 

Grace (1954), που κατέληξε στο ενδιαφέρον συμπέρασμα ότι στην ομάδα του 

καρκίνου του τραχήλου οι ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης ήταν πολύ 

περισσότερες από ότι στην ομάδα ελέγχου (καρκίνος σε μη σεξουαλικές περιοχές).  

Οι Goodkin, Antoni και Blaney (1986) εξέτασαν περαιτέρω το ρόλο του στρες και 

της απελπισίας στην εμφάνιση καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Το δείγμα της 

μελέτης ήταν γυναίκες που ανέμεναν τα αποτελέσματα εξετάσεων για ένα ύποπτο 

δείγμα pap και γυναίκες που είχαν υποβληθεί σε βιοψία του τραχήλου ή 

υστερεκτομή. Έπειτα από συλλογή πληροφοριών, χρησιμοποιήθηκαν αναφορές 

παθολογίας και τα αποτελέσματα της κολπικής εξέτασης για την κατανομή του 

δείγματος σε ομάδες, ανεξάρτητα από τη γνώση των συμμετεχόντων για τη διάγνωσή 

τους. Βρέθηκε μέτρια συσχέτιση ανάμεσα στο στρες και την προώθηση του 

καρκίνου, η οποία ενισχυόταν έντονα από τις σημαντικές αλληλεπιδράσεις με τα 

χαμηλά επίπεδα συνεργατικού στυλ διαχείρισης του στρες, και από τα υψηλά επίπεδα 

προνοσηρής απαισιοδοξίας, απόγνωσης για το μέλλον, σωματικού άγχους, και 

απειλητικής για τη ζωή αντιδραστικότητας. Οι ερευνητές ερμηνεύουν αυτές τις 

μεσολαβητικές για το στρες αλληλεπιδράσεις με όρους ανοσοποιητικού ελλείμματος, 

που έχει ως επακόλουθο την προώθηση του καρκίνου του τραχήλου.   

Οι Goodkin, Antoni και Blaney (1986) υπογραμμίζουν με ενδιαφέρον, επίσης, ότι 

η σύνθετη περιγραφή που προκύπτει για την προσωπικότητα των ασθενών με 

καρκίνο του τραχήλου, διαφέρει σημαντικά από τις περιγραφές της προσωπικότητας 

των ασθενών με άλλους τύπους καρκίνου. Οι έρευνες δείχνουν ότι ο ασθενής με 

καρκίνο (γενικά) διατηρεί ένα συνεργατικό στυλ διαχείρισης του στρες, που 

χαρακτηρίζεται από αισιοδοξία, αυτοθυσία, λογικότητα, περιορισμούς στο 

συναίσθημα, κοινωνικότητα (Blaney, 1965). Οι ασθενείς με καρκίνο του τραχήλου 

της μήτρας, όμως, στη δική τους έρευνα, βρέθηκε να έχουν μη συνεργατικό στυλ 

διαχείρισης στρες που πλησιάζει στο σθεναρό στυλ διαχείρισης, όπως αυτό 

περιγράφεται από το ψυχομετρικό εργαλείο Millon Behavioral Health Inventory 

(MBHI) (Millon, Green, & Meagher, 1981). Αυτό το στυλ χαρακτηρίζεται από 

εχθρικό συναίσθημα, προβολή, έλλειψη φόβου, ισχυρογνωμοσύνη, ρεαλισμό, 

κοινωνική συμπεριφορά χωρίς περιστροφές, και επικριτική τιμωριτική διαπροσωπική 

συμπεριφορά. Οι ερευνητές αναφέρουν ως πιθανό φυσιολογικό μηχανισμό αυτού το 

στυλ το χαμηλό ουδό ενεργοποίησης των υποφλοιικών νευρικών οδών του θυμού, 

που έχουν πολυάριθμες διακλαδώσεις και εγγενή επαναπυροδώτηση (Millon, 1981).     
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4.3 Καρκίνος του μαστού 

 

Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο κοινός τύπος καρκίνου στις γυναίκες. 

Πολυάριθμοι βιολογικοί παράγοντες έχουν αναγνωριστεί ως σημαντικοί παράγοντες 

κινδύνου και πρόγνωσης. Οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες θεωρούνται επίσης ότι είναι 

σημαντικοί (Jensen, 1991). 

 Η Hagen Liste (1998) επισημαίνει ότι πολλές έρευνες έχουν επικεντρωθεί στον 

καρκίνο του μαστού και αυτός φαίνεται πως είναι ένα παραδοσιακό πεδίο της 

ψυχοκοινωνικής ογκολογίας. Στη δημοσίευσή της το 1998 κάνει αναφορά στις 

σημαντικότερες, κατά την κρίση της, σχετικές μελέτες: 

Μία από τις πρώτες ήταν αυτή των Bacon, Benneker και Cutler (1952) που, έπειτα 

από την εξέταση του ψυχιατρικού ιστορικού 40 γυναικών με καρκίνο του μαστού, τις 

περιέγραψαν ως έχουσες, μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών, μια μαζοχιστική δομή 

χαρακτήρα και μια αδυναμία να διαχειριστούν το θυμό, την επιθετικότητα ή την 

εχθρότητα˙ και αυτό καλυπτόταν με ένα προσωπείο ευχαρίστησης. Για την ίδια 

μελέτη, ο Eysenck (1994) αναφέρει περαιτέρω ότι 30 από τις γυναίκες δεν είχαν 

καμία τεχνική για την άμεση αποφόρτιση του θυμού ή την αποφόρτισή του με έναν 

εξευγενισμένο τρόπο, και 25 δεν είχαν βιώσει ποτέ οργασμό. Ιστορικά άτυπης 

ψυχοπαθολογίας ανήκαν σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας˙ είναι εύλογο το 

συμπέρασμα ότι προδιαθεσικοί παράγοντες προσωπικότητας θα επιδρούσαν σε 

νεότερες γυναίκες, που διαφορετικά θα βρίσκονταν αντιμέτωπες με τον καρκίνο σε 

μεγαλύτερη ηλικία (όπως ήθισται).    

Παρόμοια αποτελέσματα βρήκαν και οι Le Shan και Worthington (1955), όταν 

συνέκριναν 152 γυναίκες με καρκίνο του μαστού με 125 γυναίκες ομάδας ελέγχου. 

Η Hagen Liste υπογραμμίζει ότι ο Greer και οι συνεργάτες του από το νοσοκομείο 

του King’s College του Λονδίνου, έχουν συνεισφέρει πολλά με τις έρευνές τους σε 

αυτό το πεδίο. Στην πρώτη τους δημοσίευση το 1975, οι Greer και Morris ήταν από 

τους πρώτους που μέτρησαν ευθέως την έκφραση θυμού σε ασθενείς με καρκίνο του 

μαστού (1975). Βρήκαν ότι οι ασθενείς αυτές είχαν την τάση να καταπνίγουν το 

θυμό. Στην ακόλουθη μελέτη, οι  Morris, Greer, Pettingale και Watson (1981), 

χρησιμοποιώντας συνεντεύξεις και τεστ που δόθηκαν στις συμμετέχουσες πριν από 

τη βιοψία, βρήκαν σημαντική συσχέτιση ανάμεσα σε ένα μη φυσιολογικό (ανώμαλο) 

πρότυπο συμπεριφοράς – συγκεκριμένα την ακραία καταπίεση του θυμού - και σε 

διάγνωση καρκίνου του μαστού. Στην επόμενη μελέτη (1985), στην οποία έγινε 
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χειρισμός του στρες (θέαση δύο στρεσογόνων και ενός ουδέτερου video) σε 30 

ασθενείς και 27 άτομα ομάδας ελέγχου, οι Watson, Pettingale και Greer κατέληξαν 

στο ότι οι ασθενείς με καρκίνο του μαστού ήταν πιο συγκρατημένες συναισθηματικά, 

χρησιμοποιούσαν περισσότερο καταπιεστικούς τρόπους διαχείρισης στρες, και ήταν 

πιο ασταθείς συναισθηματικά, ενώ διατηρούσαν μια ελεγχόμενη έκφραση προσώπου.  

Το 1982 ο Wirsching και οι συνεργάτες του μελέτησαν 56 γυναίκες που 

υποβάλλονταν σε βιοψία του μαστού. Βρήκαν ότι όσες από αυτές διαγνώστηκαν με 

καρκίνο, είχαν αυξημένη δυσκολία στην έκφραση συναισθημάτων, έτειναν να 

αποφεύγουν φασαρίες και συγκρούσεις, ήταν πιο αποτραβηγμένες και λιγότερο 

ανήσυχες για τη διάγνωση του όγκου τους από ότι οι γυναίκες της ομάδας ελέγχου. 

Ισχυρίστηκαν, επίσης, ότι ήταν περισσότερο αυτάρκεις και αλτρουιστικές, λιγότερο 

επιθετικές από τις γυναίκες με καλοήθεις όγκους, και είχαν την τάση να θυσιάζουν 

τους εαυτούς τους, ειδικά χάριν της οικογένειάς τους.  

Οι Jansen και Muenz (1984), ερευνώντας 222 γυναίκες που δεν είχαν λάβει ακόμα 

γνώση της διάγνωσής τους, βρήκαν μειωμένα επίπεδα επιθετικότητας και 

επιδεικτικής συμπεριφοράς μαζί με αυξημένα σκορ κατάθλιψης σε 69 γυναίκες που 

διαγνώστηκαν με κακοήθεια, έναντι της ομάδας ελέγχου. Όσες διαπιστώθηκε πως 

είχαν καρκίνο, περιέγραψαν τον εαυτό τους ως άτολμο, μη διεκδικητικό, μη 

ανταγωνιστικό, ήρεμο, βολικό (ανεκτικό), και με τάση να καταστέλλει αισθήματα 

θυμού.    

Οι Cheang και Cooper (1985), χρησιμοποιώντας τα σκορ τις συμπεριφοράς Τύπου 

Α, βρήκαν ότι οι ασθενείς με καρκίνο της έρευνάς τους ήταν λιγότερο πιεσμένοι από 

το χρόνο και τα γεμάτα προγράμματα, ανέμελοι, και με τάση να καταστέλλουν και να 

κρύβουν τα συναισθήματά τους περισσότερο από τα άτομα τις ομάδας ελέγχου.  

Μεγάλη έρευνα ήταν αυτή των Faragher και Cooper (Cooper, Cooper, & Faragher, 

1989˙ Faragher & Cooper, 1990˙ Cooper & Faragher, 1991˙ Cooper & Faragher, 

1993). Οι ερευνητές αυτοί άσκησαν κριτική σε προηγούμενες μελέτες για το γεγονός 

ότι χρησιμοποιούσαν ως ομάδα ελέγχου γυναίκες με καλοήθεις όγκους στο μαστό και 

όχι υγιείς. Στην έρευνά τους το 1989, λοιπόν, είχαν τόσο ομάδα υγιών γυναικών όσο 

και γυναικών με καλοήθεις όγκους. Συνολικά, το δείγμα αποτελούνταν από 2163 

γυναίκες. Βρέθηκε πως, σε σύγκριση με τα μέλη των υπόλοιπων ομάδων, οι ασθενείς 

με καρκίνο είχαν την τάση να είναι πιο σκληρά εργαζόμενες και λιγότερο ανέμελες 

σχετικά με τα ραντεβού. Ήταν, επίσης, λιγότερο ανταγωνιστικές, με λιγότερη 

βιασύνη, λιγότερο φιλόδοξες, λιγότερο ικανές στην έκφραση συναισθημάτων, με πιο 
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αργή ομιλία, με λιγότερη ανυπομονησία στο να κάνουν πράγματα, με την τάση να 

παίρνουν ένα πράγμα τη φορά, να εκτελούν τις διάφορες δραστηριότητες πιο αργά, 

και να έχουν λιγότερα ενδιαφέροντα εκτός σπιτιού και περιβάλλοντος εργασίας.   

Στα αποτελέσματα των ερευνών των Cooper και Faragher αναφέρεται και ο 

Eysenck (1994), θεωρώντας ότι αυτά έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Υπογραμμίζει το 

ότι οι γυναίκες με καρκίνο αντιμετώπιζαν περισσότερα διαπροσωπικά προβλήματα, 

που αξιολογήθηκαν από τις συμμετέχουσες ως σημαντικά. «Η άρνηση της ύπαρξης 

του προβλήματος αποδείχτηκε αντι-παραγωγική, καθώς σχετιζόταν με αυξημένο 

κίνδυνο καρκίνου… Η ικανότητα έκφρασης του θυμού ως μηχανισμός διαχείρισης του 

στρεσογόνου γεγονότος, πάλι, αποδείχτηκε πως είναι θετική υπό την έννοια ότι μείωνε 

τον κίνδυνο δυσμενούς διάγνωσης (δηλ. καρκίνου)» (Cooper & Faragher, 1993, σ. 

660). Στρατηγικές διαχείρισης του στρες που είχαν να κάνουν με άρνηση αύξαναν 

τον κίνδυνο διάγνωσης καρκίνου του μαστού, ενώ είχε ενδιαφέρον το συμπέρασμα 

ότι «γυναίκες που διαγνώστηκαν με καλοήθεια στο μαστό ήταν πιο πιθανό να είναι 

καπνίστριες» (Cooper & Faragher, 1993, σ. 659).     

Σε άλλες μελέτες τους πάνω στο ίδιο υλικό (Cooper & Faragher, 1991˙ Cooper & 

Faragher, 1993), βρήκαν ότι οι γυναίκες με καρκίνο του μαστού ανέφεραν, με 

σημαντική διαφορά, περισσότερα δυσμενή γεγονότα κατά τα δύο χρόνια πριν τη 

διάγνωση. Τα γεγονότα αυτά ήταν ο θάνατος του συζύγου, στενού συγγενή ή φίλου, 

σημαντική ασθένεια ή συνταξιοδότηση. Κοινό χαρακτηριστικό σε αυτές τις 

περιπτώσεις ήταν η απουσία ελέγχου που είχαν τα άτομα. Άλλος παράγοντας ήταν οι 

κακές στρατηγικές διαχείρισης του στρες. Οι γυναίκες αυτές είχαν την τάση να 

κρατούν μέσα τους και να καταπνίγουν τα συναισθήματά τους, και να μη ζητούν 

καμία βοήθεια για αυτά.   

Παρόμοια ήταν τα ευρήματα της έρευνας του Forsѐn (1990), με 87 ασθενείς με 

καρκίνο και αντίστοιχη ομάδα ελέγχου (το δείγμα προερχόταν από το γενικό 

πληθυσμό και έγινε αντιστοίχιση βάσει δημογραφικών χαρακτηριστικών). Ο Forsѐn 

κατέληξε στο ότι «οι πιθανότητες για ανάπτυξη καρκίνου του μαστού ήταν 14 φορές 

μεγαλύτερες αν η γυναίκα είχε βιώσει σοβαρή απώλεια κατά τα έξι χρόνια που 

προηγούνταν της ανακάλυψης του όγκου» (σ. 196).    

Δύο μελέτες στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και στις αρχές αυτής του ’90 εστίασαν 

σε ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό των γυναικών με καρκίνο του μαστού, που είχε 

εντοπιστεί από προηγούμενες έρευνες. Πρόκειται για την αλεξιθυμία, όρο που 

εισήγαγε ο ψυχοθεραπευτής Πέτρος Σιφναίος το 1973 για να περιγράψει την 
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ανικανότητα κάποιου να περιγράψει τις συναισθηματικές του καταστάσεις, είτε 

επειδή δεν έχει επίγνωσή τους, είτε επειδή δεν μπορεί να διαχωρίσει τη μία από την 

άλλη (βλ. Sifneos, 1991).  

Η πρώτη από τις μελέτες αυτές ήταν του Todarello και των συνεργατών του το 

1989. Βρέθηκε ότι οι 13 γυναίκες από τις 200 του δείγματος (που είχαν υποβληθεί σε 

μαστογραφία), που διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού, είχαν πιο έντονα 

αλεξιθυμικά (αλλά όχι νευρωτικά) χαρακτηριστικά. Το συμπέρασμα των ερευνητών 

ήταν ότι οι ασθενείς με καρκίνο του μαστού ενδέχεται να έχουν κοινά 

χαρακτηριστικά με όσους πάσχουν από ψυχοσωματικές παθολογίες και έχουν «μια 

συγκρατημένη φαντασία και φαντασίωση και δυσκολία στη λεκτικοποίηση των 

συναισθημάτων τους».    

Η δεύτερη είναι αυτή του Φώτη Αναγνωστόπουλου και των συνεργατών του 

(1993). Από συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια που χορηγήθηκαν σε 448 γυναίκες, οι 

οποίες υποβάλλονταν σε εξέταση του μαστού σε κλινική της Αθήνας, βρέθηκε ότι οι 

ασθενείς με καρκίνο του μαστού μπορούσαν να διακριθούν από τις υγιείς γυναίκες 

βάσει της γνωστικής δραστηριότητας, που χαρακτηριζόταν από σπάνιες απαξιωτικές 

σκέψεις.    

Η Hagen Liste (1998) ολοκληρώνει την ανασκόπησή της με την επισήμανση ότι, 

παρά την κριτική που έχει ασκηθεί σε κάποιες από αυτές τις μελέτες για 

μεθοδολογικά ζητήματα, τα αποτελέσματά τους δεν αφήνουν πολλές αμφιβολίες ότι 

οι ασθενείς με καρκίνο του μαστού έχουν προβλήματα στο βίωμα ή/και στην 

έκφραση του θυμού και της επιθετικότητας. Συμπληρώνει, ακόμα, ότι φαίνεται 

σχεδόν βέβαιο πως, σε πολλές περιπτώσεις, η απώλεια παίζει κεντρικό ρόλο στην 

αιτιολογία του καρκίνου του μαστού.   

Ο Augustine και οι συνεργάτες του (2008) στη δική τους ανασκόπηση αναφέρουν, 

μεταξύ άλλων, ότι ένα καταπιεστικό πρότυπο διαχείρισης του στρες σχετίζεται με 

αυξημένη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού (McKenna et al., 1999), και 

ένα παθητικό πρότυπο διαχείρισης σχετίζεται με βραχύτερο διάστημα επιβίωσης από 

καρκίνο του μαστού (Gerits, 2000).   

Ο Wakai και οι συνεργάτες του (2007), με μια προοπτική μελέτη στην Ιαπωνία, 

εξέτασαν τη σχέση ανάμεσα σε ψυχολογικούς παράγοντες και τον κίνδυνο εμφάνισης 

καρκίνου του μαστού. Το δεδομένα τους προέρχονταν από την Japan Collaborative 

Cohort study (JACC): Μεταξύ 1988 και 1990, 34.497 γυναίκες ηλικίας 40-79 ετών 

συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο για ιατρικούς, ψυχοκοινωνικούς και παράγοντες 
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τρόπου ζωής. Κατά τη μέση χρονική περίοδο του follow-up, δηλαδή 7,5 χρόνια, 

καταγράφηκαν 149 περιπτώσεις καρκίνου του μαστού. Οι γυναίκες που κατείχαν ως 

χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς τους το “ikigai” (που, όπως εξηγούν οι 

ερευνητές, είναι ιαπωνικός όρος που σημαίνει κάτι που κάνει τη ζωή κάποιου να 

αξίζει), είχαν σημαντικά μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Επίσης, 

μικρότερο κίνδυνο είχαν και οι γυναίκες που θεωρούσαν τον εαυτό τους ικανό να 

παίρνει αποφάσεις γρήγορα. Οι άλλοι παράγοντες που διερευνήθηκαν, 

συμπεριλαμβανομένης της χαλάρωσης από τη διέγερση του θυμού και το αυτο-

αντιλαμβανόμενο στρες της καθημερινής ζωής, δε βρέθηκαν να σχετίζονται με τον 

κίνδυνο για καρκίνο του μαστού.      

Η Ginzburg και οι συνεργάτες της (2008) ερεύνησαν τη σχέση ανάμεσα στο 

πρώιμο στρες και στην εμφάνιση καρκίνου του μαστού αργότερα. Συσχέτισαν 

μεμονωμένες και αλληλεπιδρούσες σχέσεις στρεσογόνων γεγονότων στη ζωή, 

κοινωνικής υποστήριξης, και ευζωίας (well-being) κατά τη διάρκεια της παιδικής 

ηλικίας και της εφηβείας, με την εμφάνιση καρκίνου του μαστού στην ενήλικη ζωή. 

Το δείγμα ήταν 300 ασθενείς με καρκίνο του μαστού και 305 συνταιριασμένες 

γυναίκες ως ομάδα ελέγχου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τόσο οι μεν όσο και οι δε 

ανέφεραν παρόμοιες εμπειρίες από την παιδική ηλικία. Ωστόσο, παρατηρήθηκε μια 

αξιοσημείωτη διαφορά: Ενώ για την περίπτωση της ομάδας ελέγχου τα στρεσογόνα 

γεγονότα της παιδικής ηλικίας σχετίζονταν με αναφορές μικρότερης υποστήριξης από 

την οικογένεια και λιγότερης ευζωίας, όσες από τις ασθενείς με καρκίνο του μαστού 

είχαν βιώσει μεγαλύτερο στρες στην πρώιμη παιδική ηλικία, ανέφεραν υψηλότερα 

επίπεδα υποστήριξης από την οικογένεια και ευζωίας, από ότι οι ασθενείς που είχαν 

βιώσει λιγότερο στρες. Η ερευνητική ομάδα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι φαίνεται 

πως οι γυναίκες με καρκίνο του μαστού έχουν μία τάση προς ένα κατασταλτικό στυλ 

διαχείρισης του στρες, το οποίο μπορεί είτε να είναι παράγοντας κινδύνου για την 

ασθένεια είτε το αποτέλεσμα του να νοσεί μια γυναίκα από αυτή.   

Έχει επισημανθεί στη συγκεκριμένης εργασίας ότι είναι σημαντικό να βρεθούν 

αντικειμενικοί δείκτες (π.χ. φυσιολογικοί) που να συνδέουν την προσωπικότητα με 

την εμφάνιση και την εξέλιξη του καρκίνου. Μια προσπάθεια σε αυτή την 

κατεύθυνση έκαναν οι Tops, van Peer και Korf (2007) στην Ολλανδία. Οι ερευνητές 

βασίστηκαν στα εξής: α) Η μειωμένη συναισθηματική έκφραση έχει επανειλημμένα 

σχετιστεί με την ευπάθεια ή την ταχεία εξέλιξη του καρκίνου του μαστού. β) Η 

ανάπτυξη του καρκίνου του μαστού και η μειωμένη συναισθηματική έκφραση έχουν 
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και οι δύο σχετιστεί με καταστάσεις που σχετίζονται με απόρριψη και χωρισμό. γ) Το 

νευροπεπτίδιο ωκυτοκίνη (oxytocin) βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα ως αντίδραση στην 

απόρριψη ή το χωρισμό [η ωκυτοκίνη έχει αγχολυτικές επιδράσεις (Uvnäs-Moberg et 

al., 2005)]. δ) Αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών δείχνουν ότι η ωκυτοκίνη 

ενδέχεται να προστατεύει από την ανάπτυξη καρκίνου του μαστού και να επιβραδύνει 

την εξέλιξή του.  

Στη συγκεκριμένη μελέτη, διερευνήθηκε το αν οι ατομικές διαφορές στη 

συναισθηματική εκφραστικότητα σχετίζονται με τη βασική ή τη διεγειρόμενη από 

κορτιζόλη ωκυτοκίνη του πλάσματος του αίματος. Σε υγιείς γυναίκες χορηγήθηκε 

είτε placebo (ψευδοφάρμακο) είτε 35mg κορτιζόλης (από το στόμα). Η έρευνα ήταν 

«διπλής τύφλωσης» (double blind – δηλαδή ούτε οι συμμετέχουσες ούτε οι 

πειραματιστές γνώριζαν, για τις συμμετέχουσες, σε ποια ομάδα ανήκαν). Εβδομήντα 

λεπτά αργότερα εξετάστηκαν, με δείγμα αίματος, τα επίπεδα ωκυτοκίνης και 

κορτιζόλης. Βρέθηκε αλληλεπίδραση ανάμεσα στην πειραματική συνθήκη (χορήγηση 

κορτιζόλης) και τα σκορ συναισθηματικής έκφρασης. Αυτά τα προκαταρκτικά 

ευρήματα παρέχουν έναν πιθανό μηχανισμό συσχέτισης στην έρευνα ανάμεσα στη 

συμπεριφορά συναισθηματικής έκφρασης και τον καρκίνο του μαστού.        

Η Hagen Liste (1998) αποπειράται και μια προσέγγιση του καρκίνου του μαστού 

από πολιτισμική σκοπιά: Διατυπώνει την ενδιαφέρουσα άποψη ότι αυτός ο τύπος 

καρκίνου μπορεί να ειδωθεί ως μια προσπάθεια από πλευράς της γυναίκας να 

απαλλαγεί από το μαστό ως σύμβολο κάποιων από τις βασικές πλευρές της 

θηλυκότητάς της, καθώς, όπως επισημαίνει η ερευνήτρια, «τα θηλυκά ποιοτικά 

χαρακτηριστικά θεωρούνται ήσσονος σημασίας στο σημερινό βιομηχανοποιημένο 

δυτικό κόσμο» (σ. 33). Ο μαστός είναι το κατεξοχήν σύμβολο περιποίησης και, όταν 

μια γυναίκα χάσει μια σχέση στην οποία μπορούσε να παρέχει περιποίηση και να 

βοηθά στην αναπτυξιακή διαδικασία κάποιου άλλου ατόμου ή οργανισμού (βλ. 

εργασία), η νόσος χτυπά το όργανο που δε φέρει πλέον κανένα νόημα.      

 

 

4.4 Καρκίνος του εντέρου (κόλονος-απευθυσμένου) 

 

Οι Kavan, Engdahl, και Kay (1995) επισημαίνουν ότι, παρά την επικράτηση του 

καρκίνου του κόλονος-απευθυσμένου, λίγες μελέτες έχουν εξετάσει τους 

ψυχοκοινωνικούς παράγοντες που σχετίζονται με αυτή τη νόσο. Η έρευνα του Kune 
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και των συνεργατών του (1991), βασισμένη στη μελέτη της Μελβούρνης για αυτόν 

τον τύπο καρκίνου (Melbourne Colorectal Cancer study), με συνεντεύξεις των 

συμμετεχόντων οι οποίοι είχαν πρόσφατα διαγνωστεί με τη νόσο, ανέδειξε μια σχέση 

ανάμεσα στον καρκίνο του κόλονος-απευθυσμένου και σε ένα «προφίλ 

προσωπικότητας» που περιλαμβάνει την καταπίεση, την άρνηση, τη μη έκφραση του 

θυμού, την κοινωνική επιθυμιτότητα, την αποφυγή συγκρούσεων, και την κατάπνιξη 

αντιδράσεων που ενδέχεται να προσβάλλουν τους άλλους. Η άρνηση του θυμού ήταν 

πιο εμφανής παράγοντας κινδύνου για τις γυναίκες από ότι για τους άντρες. Για την 

ίδια έρευνα οι Kreitler et al. (2008) αναφέρουν (πρόσθετα) ότι η 

καταπίεση/κατάπνιξη αφορά και άλλα «αρνητικά» συναισθήματα (πέραν του θυμού), 

καθώς και ότι αναδείχτηκε και δέσμευση των ατόμων αυτών στις κοινωνικές νόρμες, 

που συντελεί στην εντύπωση ενός συμπαθητικού ατόμου.  

Στη δική τους μελέτη οι Kavan, Engdahl, και Kay (1995) εξέτασαν 

χαρακτηριστικά της προνοσηρής προσωπικότητας, που θεωρούνται σύστοιχα του 

καρκίνου του κόλονος, συσχετίζοντάς τα με τη φάση εμφάνισης αυτού του καρκίνου 

σε επαγγελματίες υγείας. 61 άρρενες πολύπειροι επαγγελματίες, που συμπλήρωσαν 

το ερωτηματολόγιο προσωπικότητας MMPI (Minnesota Multiphasic Personality 

Inventory – Hathaway & McKinley, 1940) μεταξύ 1947 και 1975 και διαγνώστηκαν 

με καρκίνο του κόλονος μεταξύ 1977 και 1988, συνταιριάχτηκαν με ασθενείς ομάδας 

ελέγχου. Τα αποτελέσματα έδειξαν διαφορές προσωπικότητας ανάμεσα στους 

ασθενείς με καρκίνο του κόλονος και τα μέλη της ομάδας ελέγχου στη μεταβλητή της 

Επιθετικής Εχθρότητας (p < 0.018). Επίσης βρέθηκε ότι ασθενείς που διαγνώστηκαν 

αργότερα με καρκίνο του κόλονος είχαν υψηλότερα σκορ Φοβίας (p < 0.05). Τέλος, ο 

Θρησκευτικός Φονταμενταλισμός σχετιζόταν επίσης με την εμφάνιση καρκίνου του 

κόλονος (p < 0.05), αλλά με ένα μη γραμμικό τρόπο.  

Η έρευνα αυτή είναι η πρώτη που καταλήγει σε αυτά τα αποτελέσματα. Όσον 

αφορά το πρώτο εύρημα, ότι η επιθετική εχθρότητα είναι προβλεπτική της ανάπτυξης 

καρκίνου του κόλονος σε άρρενες πολύπειρους επαγγελματίες, οι ερευνητές 

προτείνουν δύο ερμηνείες βασισμένες στη σχετική έρευνα: α) Το Μοντέλο 

Εχθρότητας - Νόσου [Hostility - Disease Model (Hardy & Smith, 1988˙ Smith, 1989˙ 

Williams, Barefoot, & Shekelle, 1985)] και το σχετικό βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο 

της πρόκλησης καρκίνου (Greer & Watson, 1985), ή/και β) Το Μοντέλο 

Συμπεριφοράς - Υγείας [Health - Behavior Model (Leiker & Hailey, 1988)]. Αξίζει να 

γίνει αναφορά στα μοντέλα αυτά και τις αντίστοιχες ερμηνείες γιατί παρέχουν ένα 
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πολύτιμο θεωρητικό πλαίσιο για την ενίσχυση της επιστημονικότητας στη σύνδεση 

της προσωπικότητας με τον καρκίνο:  

Το Μοντέλο Εχθρότητας – Νόσου εισηγείται ότι η εχθρότητα συντελεί στη νόσο 

μέσω των αυξημένων φυσιολογικών αντιδράσεων σε πιθανούς παράγοντες στρες. 

Σύμφωνα με αυτό, τα εχθρικά άτομα βιώνουν πιο συχνά και πιο ακραία επεισόδια 

θυμού και βρίσκονται πιο συχνά σε κατάσταση προσεκτικής παρατήρησης του 

κοινωνικού περιβάλλοντος. Ο θυμός και η επαγρύπνηση ενδέχεται να μεταβάλλουν 

τη λειτουργία του ανοσοποιητικού και να οδηγούν σε αυξημένες νευρο-ενδοκρινικές 

αποκρίσεις και αντίστοιχη  καταστολή του ανοσοποιητικού (Cox & Mackay, 1982). 

Το εξασθενημένο ανοσοποιητικό πιθανώς καθιστά τον οργανισμό ευάλωτο στη 

δράση λανθανόντων ογκογονικών ιών, νεομεταλλαγμένων καρκινικών κυττάρων ή 

άλλων αρχικών παθολογικών διαδικασιών που, υπό κανονικές συνθήκες, ελέγχονται 

από το ανέπαφο και κατάλληλα δρον ανοσοποιητικό (Cox & Mackay, 1982˙ Riley, 

1979). Επομένως, αυτό το μοντέλο θεωρεί το στρες ως την τελική κοινή οδό που 

συνδέει την εχθρότητα με την απώλεια υγείας. 

Οι Greer και Watson (1985) – συνεχίζουν την ερμηνεία τους οι Kavan, Engdahl, 

και Kay – εστιάζοντας στα βιοψυχοκοινωνικά μοντέλα πρόκλησης καρκίνου, 

υποθέτουν ότι η ανάπτυξη καρκίνου είναι μια πολυεπίπεδη διαδικασία που ξεκινά με 

την παρουσία ενός κυττάρου με ασυνήθιστο DNA, το ογκογόνο. Οι ομοιοστατικοί 

έλεγχοι (στους οποίους οι ψυχολογικοί παράγοντες ενδέχεται να παίζουν κάποιο 

ρόλο) μπορούν να επηρεάσουν τόσο την εμφάνιση όσο και την ανάπτυξη του 

καρκίνου (Greer & Watson, 1985). Οι Sklar και Anisman (1981), επίσης αναφέρουν 

ότι ψυχολογικοί παράγοντες όπως το στρες, με τη μεσολάβηση του κεντρικού 

νευρικού συστήματος, ενδέχεται να προκαλούν διαφορική εξέλιξη της εγκατάστασης, 

της ανάπτυξης και της μεταστατικής εξάπλωσης του όγκου, στα διάφορα στάδια 

καρκίνου. Το αποσαφηνίζουν αυτό υποστηρίζοντας ότι το στρες δεν προκαλεί 

καρκίνο, αλλά επηρεάζει τη φυσιολογική λειτουργία και, συνεπώς, μπορεί να «επιδρά 

στην πορεία της νεοπλαστικής νόσου». 

Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, σημειώνουν οι Kavan, Engdahl, και Kay (1995), οι 

αντιδράσεις στο στρες εμπλέκουν τρία συστήματα: ενδοκρινικό, ανοσοποιητικό και 

αυτόνομο νευρικό σύστημα. Επειδή συγκεκριμένοι όγκοι επιδεικνύουν ευαισθησία σε 

ορμόνες (Gross, 1989), θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι μια σχέση ανάμεσα στην 

επιθετική εχθρότητα και τον καρκίνο του κόλονος-απευθυσμένου οφείλεται στην 
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υπέρμετρη και επιβλαβή λειτουργία των παραπάνω συστημάτων, και ότι τα 

καρκινικά κύτταρα αυτού του τύπου είναι ευάλωτα σε μια τέτοια διαδικασία.   

Υπάρχει, ωστόσο, και διαφορετική οπτική γωνία, όπως παταρηρούν οι Kavan, 

Engdahl, και Kay (1995): Ο Αδριανόπουλος (1990) υποστηρίζει ότι ο καρκίνος του 

κόλονος είναι ένας από τους καρκίνους που δεν αυξάνεται σε ανοσοκατασταλτικούς 

πληθυσμούς. Ως τέτοιος, λοιπόν, μπορεί να ερμηνευτεί εναλλακτικά από το Μοντέλο 

Υγείας – Συμπεριφοράς (Health - Behavior Model) που προτείνεται από τους Leiker 

και Hailey (1988). Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό τα εχθρικά άτομα ενδέχεται να 

έχουν, εν μέρει, αυξημένο κίνδυνο για τη νόσο, λόγω των καθημερινών συνηθειών 

τους. Τέτοια άτομα αναφέρουν λιγότερη σωματική δραστηριότητα, λιγότερη αυτό-

περιποίηση (Houston & Vavak, 1991) και πολύ κάπνισμα και κατανάλωση αλκοόλ 

(Koskenvuo et al., 1988˙ Shekelle et al., 1983). Αν και αυτοί οι παράγοντες δεν 

εκτιμήθηκαν ούτε ελέγχθηκαν στην έρευνα των  Kavan, Engdahl, και Kay (1995), οι 

ερευνητές εξηγούν πως το συγκεκριμένο μοντέλο υποδεικνύει ότι, ως άτομα με 

υψηλότερα επίπεδα εχθρότητας, οι συμμετέχοντες στην έρευνά τους ίσως να είχαν 

χειρότερη συμπεριφορά υγείας (π.χ. περισσότερο κάπνισμα και μεγαλύτερη 

κατανάλωση αλκοόλ) από τα άτομα της ομάδας ελέγχου, προδιαθέτοντάς τους στον 

καρκίνο του κόλονος-απευθυσμένου. Το κάπνισμα, συμπληρώνουν οι ερευνητές, έχει 

συσχετιστεί με αυξημένα ποσοστά καρκίνου της στοματικής κοιλότητας, του 

οισοφάγου, του νεφρού, της ουροδόχου κύστεως, του παγκρέατος και του πνεύμονα 

(Mendelsohn, 1991), και η μελέτη της Μελβούρνης για τον καρκίνο του κόλονος-

απευθυσμένου (Kune, Kune, & Watson, 1987) βρήκε ότι η κατανάλωση μπύρας ήταν 

στατιστικά σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη καρκίνου του απευθυσμένου 

στου άντρες. Αν, λοιπόν, η εχθρότητα αποδειχτεί ότι είναι σημαντικός παράγοντας 

κινδύνου, οι παρεμβάσεις για τη μείωση της εχθρότητας θα μπορούσαν να 

συνδράμουν σημαντικά τις προσπάθειες πρόληψης (Smith & Christensen, 1992). 

Όσον αφορά τώρα το άλλο εύρημα της μελέτης των  Kavan, Engdahl, και Kay 

(1995), αυτό της συσχέτισης του θρησκευτικού φονταμενταλισμού με την εμφάνιση 

καρκίνου του κόλονος, καθώς και με την καθυστέρηση στην αναζήτηση 

θεραπευτικής αγωγής, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι είναι δύσκολο να ερμηνευτεί, 

αν και κάνουν μια εύλογη απόπειρα: μπορεί να οφείλεται στο ότι αυτά τα άτομα 

ενδέχεται να πιστεύουν σε θεϊκή θεραπεία (Cobb et al., 1954) ή στο ότι έχουν την 

τάση να είναι πιο αισιόδοξα (Sethi & Seligman, 1993). 
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Μέχρι το 2008, οι μελέτες για τον καρκίνο του κόλονος-απευθυσμένου ήταν λίγες, 

σύμφωνα με τον Kreitler και τους συνεργάτες του (2008), παρά το γεγονός – όπως 

επισημαίνουν οι συγκεκριμένοι ερευνητές – ότι πρόκειται για την τρίτη πιο κοινή 

μορφή καρκίνου και τη δεύτερη σε συχνότητα αιτία θανάτου από καρκίνο στο δυτικό 

κόσμο (Ries, et al., 2008). Στην ανασκόπηση που κάνουν για τη δημοσίευσή τους το 

2008, εντοπίζουν τρεις αξιοσημείωτες έρευνες:  

Η πρώτη είναι αυτή του Kune και των συνεργατών του το 1991, για την οποία έχει 

γίνει αναφορά παραπάνω. Η δεύτερη είναι αυτή των Kavan, Engdahl, και Kay (1995), 

που παρουσιάστηκε εκτενώς προηγουμένως, ενώ η τρίτη είναι αυτή των Figer, et al. 

(2002). Αυτή ή μελέτη, σύμφωνα με το Kreitler και τους συνεργάτες του (2008), 

διαφέρει από τις προηγούμενες σε οπτική, μεθοδολογία και θεωρητική προσέγγιση. 

Οι πρώτες δύο εστίαζαν σε μεταβλητές που βασίζονταν είτε σε άτυπες παρατηρήσεις 

και εντυπώσεις για τους ασθενείς με καρκίνο του κόλονος-απευθυσμένου, είτε σε 

πληροφορίες που συλλέχθηκαν κατά τύχη. Αντιθέτως, αυτή των Figer et al. 

βασιζόταν στη λογική ότι η προσπάθεια προσδιορισμού χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας αυτών των ασθενών πρέπει να στηρίζεται σε μια συνεκτική και 

εφαρμόσιμη θεωρία, που θα εξασφαλίζει τον εντοπισμό ενός συνόλου 

χαρακτηριστικών, τα οποία θα είναι α) κατανοητά, β) συναφή προς τον καρκίνο του 

κόλονος-απευθυσμένου και γ) αξιόπιστα. Αναμενόταν ότι αυτή η προσέγγιση θα 

κατέληγε σε ένα σετ χαρακτηριστικών των ασθενών με καρκίνο του κόλονος-

απευθυσμένου, που στη συνέχεια θα αποτελούσε τη βάση για την εξέταση του ρόλου 

των χαρακτηριστικών αυτών στην εμφάνιση και εξέλιξη της νόσου, καθώς και για 

την ανάλογη τροποποίηση της κοινής θεραπείας των ασθενών.  

Ο Kreitler και οι συνεργάτες του (2008) βρήκαν ότι οι θεματικές ομαδοποιήσεις 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητας των ασθενών αυτών ήταν τάσεις 

καταναγκαστικότητας, ελέγχου του εαυτού και ειδικά του θυμού, εξάλειψης του 

εαυτού, ευχαρίστησης των άλλων, βεβαίωσης του εαυτού, αποστασιοποίησης από 

τους άλλους, τήρησης των κανονισμών, τέλειας απόδοσης σε όλα τα καθήκοντα. Τρία 

κεντρικά σημεία αυτών των τάσεων είναι η τελειότητα στην απόδοση, και δύο 

αντιφατικά ζεύγη: αυτο-εξάλειψη έναντι αυτο-βεβαίωσης και εγγύτητα έναντι 

αποστασιοποίησης από τους άλλους. Αυτές οι ομαδοποιήσεις και οι αντιθέσεις 

χαρακτηριστικών, εξηγούν ο Kreitler et al. (2008), αποτελούν εν δυνάμει πηγές 

έντασης, που οι συγκεκριμένοι ερευνητές θεωρούν ως ψυχολογικούς παράγοντες 

κινδύνου για καρκίνο του κόλονος-απευθυσμένου.     
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4.5 Καρκίνος του προστάτη 

 

Το 2005 ο Kumano και οι συνεργάτες του διεξήγαγαν μια προσεγμένη μελέτη για 

τη σχέση προσωπικότητας και καρκίνου του προστάτη. Χρησιμοποίησαν το 

ερωτηματολόγιο Short Interpersonal Reactions Inventory (SIRI) για να μετρήσουν 

σχετικά χαρακτηριστικά, βάσει των οποίων θα μπορούσαν να προσδιορίσουν δύο 

γνωρίσματα προσωπικότητας, που σχετίζονται με τη συναισθηματική καταστολή και 

θεωρούνται ότι προκαλούν επιρρέπεια στον καρκίνο: την αναζήτηση αρμονίας και 

την αντισυναισθηματικότητα. Εστίασαν στην «προσωπικότητα που επιζητά την 

αρμονία» (“harmony-seeking personality”) γιατί, όπως επισημαίνουν, η 

επικινδυνότητα αυτού του παράγοντα φαίνεται να είναι πολύ μεγαλύτερη (έναντι της 

αντισυναισθηματικότητας), ειδικά σε άτομα νεότερα από 70 έτη (Grossarth-Maticek 

& Eysenck, 1990˙ Kumano et al., 2000).     

Οι στόχοι της μελέτης αυτής ήταν: 1) η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην 

προσωπικότητα που επιζητά την αρμονία και την εμφάνιση καρκίνου του προστάτη, 

με μια ημιπροοπτική έρευνα και 2) η διερεύνηση των μεσολαβητικών και 

αλληλεπιδρόντων ρόλων των σωματικών παραγόντων κινδύνου, καθώς και των 

ανδρογόνων, στις επιδράσεις των παραγόντων προσωπικότητας. Επιπλέον, οι 

ερευνητές προσπάθησαν να προσαρμόσουν τις επιδράσεις της προσωπικότητας και 

των φυσικών παραγόντων, σε μεταβλητές που πιθανά σχετίζονται με τις επιπτώσεις 

της νόσου, όπως η πρόβλεψη του ασθενούς για τη διάγνωση του καρκίνου, 

φυσιολογικές και ψυχολογικές αντιδράσεις στο στρες, και ένας δείκτης αύξησης του 

όγκου.  

Από τους 217 συμμετέχοντες που προσήλθαν στο νοσοκομείο για βιοψία, 86 

κατηγοριοποιήθηκαν στην ερευνητική ομάδα και 81 στην ομάδα ελέγχου, βάσει της 

αρχικής τους διάγνωσης και κριτηρίων καταλληλότητας. Οι συμμετέχοντες 

συμπλήρωσαν διάφορα ερωτηματολόγια. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η 

προσωπικότητα που επιζητά την αρμονία ήταν η μοναδική ψυχολογική μεταβλητή 

που συνεισέφερε με στατιστική σημαντικότητα στο μοντέλο των ερευνητών, με το 

οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του προστάτη να είναι η μοναδική σωματική 

μεταβλητή. Η αναζήτηση της αρμονίας παρέμεινε στατιστικά σημαντική μεταβλητή 

ακόμα και μετά τον έλεγχο άλλων μεταβλητών που πιθανά σχετίζονται με τις 

συνέπειες της νόσου (πρόβλεψη του ασθενούς για τη διάγνωση και ειδικό για τον 

καρκίνο του προστάτη αντιγόνο). Το συμπέρασμα, λοιπόν, ήταν ότι η προσωπικότητα 
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που επιζητά την αρμονία μπορεί να διακρίνει τους άντρες με καρκίνο του προστάτη 

(από αυτούς που δεν πάσχουν από τη συγκεκριμένη νόσο).    

 

 

4.6 Καρκίνος του δέρματος 

 

Ο Kneier και η Temoshok (1984) συνέκριναν τις καταπιεστικές αντιδράσεις ως 

διαχείριση του στρες των ασθενών με κακοήθες μελάνωμα, με αυτές ασθενών με 

καρδιαγγειακή νόσο, καθώς και με υγιή άτομα (είκοσι άτομα σε κάθε ομάδα). Οι 

καταπιεστικές αντιδράσεις ως διαχείριση του στρες ορίστηκαν λειτουργικά ως η 

διαφορά ανάμεσα στο αναφερόμενο από τον κάθε συμμετέχοντα άγχος και αυτό που 

φάνηκε να υπάρχει φυσιολογικά (ηλεκτροδερμική δραστηριότητα) ως απάντηση στην 

έκθεση σε αγχογόνα ερεθίσματα κατά την πειραματική διαδικασία. (Οι ερευνητές 

εξασφάλισαν τη συγχρονική εγκυρότητα αυτής της διαδικασίας μέσω συσχετίσεων με 

άλλους δείκτες καταπιεστικών τάσεων, που πάρθηκαν από όλους τους 

συμμετέχοντες.) Προχώρησαν σε ανάλυση διακύμανσης που έδειξε ότι η ομάδα του 

μελανώματος ήταν σημαντικά πιο «καταπιεσμένη» σε αυτές τις μετρήσεις, ενώ τα 

μέλη της ομάδας της καρδιαγγειακής νόσου ήταν τα λιγότερο καταπιεσμένα ή τα 

περισσότερο ευαισθητοποιημένα. Διαπιστώθηκε, μάλιστα, ότι αυτές οι διαφορές ήταν 

ανεξάρτητες από τη σοβαρότητα της ασθένειας, κάτι που υποδεικνύει πως δεν ήταν 

μόνο απόρροια των διαφορών στο σχετιζόμενο με την ασθένεια άγχος (συνεπώς, 

υπήρχαν βάσιμες ενδείξεις ότι οι διαφορές προσωπικότητας σε αυτή την παράμετρο 

έπαιζαν ρόλο).        

 

 

4.7 Παράγοντες προσωπικότητας προβλεπτικοί του καρκίνου του μαστού, του 

τραχήλου της μήτρας, του σωματίου της μήτρας και άλλων τύπου καρκίνου 

 

Το υλικό που ακολουθεί προέρχεται από την προοπτική έρευνα των Grossarth-

Maticek, Eysenck και των συνεργατών τους, το 1997.  

Επιλέχτηκαν με τυχαία δειγματοληψία 1353 ηλικιωμένα αλλά υγιή άτομα (άντρες 

και γυναίκες) και παρακολουθήθηκαν (follow up) για δέκα χρόνια, οπότε ο θάνατος 

και η αιτία του επιβεβαιώθηκαν. Το ενδιαφέρον των ερευνητών ήταν στους 

παράγοντες προσωπικότητας που ήταν προβλεπτικοί για τον καρκίνο του μαστού, του 
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τραχήλου της μήτρας, του μητριαίου σωματίου, καθώς και άλλων τύπων καρκίνου 

στις γυναίκες [σημείωση: οι τρεις πρώτοι τύποι αντιπροσωπεύουν περισσότερο από 

το 70% όλων των περιπτώσεων καρκίνου στις γυναίκες (Grossarth-Maticek et al., 

1997)]. Εξετάστηκαν δέκα συγκεκριμένες υποθέσεις, με τη χρήση κατάλληλα 

δομημένων ερωτηματολογίων για αυτό το σκοπό, και για τις περισσότερες υπήρξε 

στατιστικά σημαντική υποστήριξη.  

Οι ερευνητές επισημαίνουν στη δημοσίευσή τους αυτή (1997) ότι οι έρευνες στο 

επιδημιολογικό πεδίο στερούνται κατάλληλων θεωριών και παραλείπουν τη χρήση 

εργαλείων μέτρησης ειδικά κατασκευασμένων για τον έλεγχο συγκεκριμένων 

θεωριών. Βέβαια, διευκρινίζουν ότι οι υποθέσεις στις οποίες βασίζουν τη δική τους 

έρευνα, δεν είναι γνήσιες θεωρίες που πηγάζουν από ένα σταθερό πλαίσιο 

τεκμηριωμένης γνώσης˙ είναι ισχυρά προαισθήματα που βασίζονται σε ατελείς 

προηγούμενες μελέτες, παρατηρήσεις δυνάμενες να ελεγχθούν σε αντικειμενικές 

βάσεις και ενδέχεται να επικυρωθούν από ένα επιτυχές αποτέλεσμα.  

Στη βάση, λοιπόν, των ευρημάτων των προηγούμενων κλινικών και αναδρομικών 

ερευνών τους, διατυπώνουν οκτώ υποθέσεις για την πρόβλεψη διαφορετικών τύπων 

καρκίνου: 

1) Οι γυναίκες που αργότερα αναπτύσσουν καρκίνο του μαστού τείνουν να 

έχουν υψηλότερο μέσο όρο μπλοκαρίσματος συναισθημάτων και αναγκών 

απέναντι στους γονείς, σε σχέση με τις γυναίκες που δεν εμφανίζουν καρκίνο 

του μαστού.  

2) Οι γυναίκες που αργότερα αναπτύσσουν καρκίνο του μαστού τείνουν να 

έχουν υψηλότερο μέσο όρο μπλοκαρίσματος συναισθημάτων και αναγκών 

απέναντι στους παροντικούς συντρόφους τους, σε σχέση με τις γυναίκες που 

δεν εμφανίζουν καρκίνο του μαστού.  

3) Οι γυναίκες που αργότερα αναπτύσσουν καρκίνο του τραχήλου έχουν 

μεγαλύτερη σαδομαζοχιστική τάση, που σχετίζεται με την καταθλιπτική 

διαχείριση του στρες, από ότι οι γυναίκες που δεν εμφανίζουν καρκίνο του 

τραχήλου. 

4) Οι γυναίκες που αργότερα αναπτύσσουν καρκίνο του τραχήλου συνάπτουν 

πιο γρήγορα εναλλασσόμενες σχέσεις, με τις οποίες οι ανάγκες και οι 

προσδοκίες τους ματαιώνονται περισσότερο από αυτές άλλων γυναικών.  

5) Οι γυναίκες που αργότερα αναπτύσσουν καρκίνο του τραχήλου εξιδανικεύουν 

τους πατέρες τους πολύ περισσότερο και είναι μπλοκαρισμένες στην έκφραση 
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θετικών συναισθημάτων απέναντί του, από ότι οι γυναίκες που δεν 

αναπτύσσουν καρκίνο του τραχήλου. 

6) Οι γυναίκες που αργότερα αναπτύσσουν καρκίνο του τραχήλου έχουν 

μεγαλύτερη τάση να αντιλαμβάνονται τις μητέρες τους ως πολύ δεσποτικές 

και απειλητικές, από ότι οι γυναίκες που δεν αναπτύσσουν καρκίνο του 

τραχήλου. 

7) Οι γυναίκες που αργότερα αναπτύσσουν καρκίνο του μητριαίου σωματίου 

φαίνεται να έχουν περισσότερες αιφνίδιες απώλειες αγαπημένων προσώπων, 

από ότι οι γυναίκες που δεν αναπτύσσουν αυτόν τον τύπο καρκίνου.  

8)  Οι γυναίκες που αργότερα αναπτύσσουν καρκίνο του μητριαίου σωματίου 

έχουν την τάση να είναι πιο αμφίθυμες απέναντι στο μητρικό ρόλο, από ότι 

άλλες γυναίκες.  

Επιπλέον, οι ερευνητές εξέτασαν το αν οι ψυχοκοινωνικές μεταβλητές που είχαν 

αποδειχτεί σημαντικές στις προηγούμενες αναλύσεις τους των δεδομένων της 

διαδικασίας καρκινογένεσης (Grossarth-Maticek, Eysenck, & Vetter, 1988), θα 

συνεισέφεραν στην πρόβλεψη των τεσσάρων ομάδων καρκίνου που επέλεξαν 

(μαστού, τραχήλου, μητριαίου σωματίου, άλλων καρκίνων). Με βάση τις μεταβλητές 

αυτές, λοιπόν, διατύπωσαν δύο επιπρόσθετες υποθέσεις: 

9) Οι γυναίκες που αργότερα αναπτύσσουν καρκίνο έχουν υψηλότερο μέσο όρο 

στη χρόνια απελπισία λόγω τραυματικών γεγονότων στη ζωή τους, από ότι οι 

γυναίκες που δεν αναπτύσσουν καρκίνο. 

10)  Οι γυναίκες που αργότερα αναπτύσσουν καρκίνο έχουν υψηλότερο μέσο όρο 

στη λογικότητα / αντισυναισθηματικότητα, από ότι οι γυναίκες που δεν 

αναπτύσσουν. 

Για την εξέταση των υποθέσεων 1-8 κατασκευάστηκε ένα ειδικό ερωτηματολόγιο 

αποτελούμενο από δεκαπέντε ερωτήσεις. Αυτές αποσκοπούσαν στη μέτρηση του 

μπλοκαρίσματος συναισθημάτων και αναγκών, της απελπισίας λόγω της ξαφνικής 

απώλειας αγαπημένων προσώπων, των μη ικανοποιητικών σεξουαλικών σχέσεων, 

των σαδομαζοχιστικών τάσεων, της αμφιθυμίας απέναντι στο μητρικό ρόλο, και της 

ακραίας εξιδανίκευσης.   

Για τα στοιχεία (ερωτήσεις) που μετρούσαν μπλοκάρισμα αναγκών και 

συναισθημάτων προς τους γονείς και τους παροντικούς συντρόφους, οι γυναίκες που 

αργότερα εμφάνισαν καρκίνο του μαστού είχαν πολύ υψηλότερες μέσες τιμές. Για τα 

στοιχεία που μετρούσαν μπλοκάρισμα αναγκών και αισθημάτων σε τρέχουσες 
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σημαντικές σχέσεις, μεγαλύτερες μέσες τιμές είχε η ομάδα του καρκίνου του 

τραχήλου. Δύο από τα στοιχεία αυτά, συγκεκριμένα, αφορούσαν σε συχνές αλλαγές 

ερωτικών συντρόφων και σε σαδομαζοχιστική τάση που, όπως επισημαίνουν οι 

Grossarth-Maticek, Eysenck και οι συνεργάτες τους (1997), αναφέρονται συχνά στη 

βιβλιογραφία ως τυπικά χαρακτηριστικά των ασθενών με καρκίνο του τραχήλου της 

μήτρας. Για τα στοιχεία που αφορούσαν σε ξαφνικές απώλειες και στην αμφιθυμία 

απέναντι στο μητρικό ρόλο, μεγαλύτερες μέσες τιμές είχαν οι γυναίκες με καρκίνο τις 

μήτρας. Επιπλέον, οι μέσες τιμές της χρόνιας απελπισίας ήταν, όπως αναμενόταν, 

πολύ υψηλότερες για τις ομάδες καρκίνου από ότι για την ομάδα μη-καρκίνου. 

Ωστόσο, οι ερευνητές βρήκαν αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ των καρκινικών 

ομάδων στη μεταβλητή αυτή: Η ομάδα του «άλλου τύπου καρκίνου» είχε την 

υψηλότερη μέση τιμή, ακολουθούμενη από την ομάδα του τραχήλου, ενώ η ομάδα 

του καρκίνου του μαστού και του καρκίνου της μήτρας είχαν πολύ χαμηλότερες 

μέσες τιμές. Όσον αφορά την αντισυναισθηματικότητα, οι τιμές ήταν (όπως 

αναμενόταν) πολύ υψηλότερες στις ομάδες καρκίνου έναντι της ομάδας μη-καρκίνου, 

αλλά μεταξύ των ομάδων καρκίνου οι διαφορές ήταν αμελητέες.  

Οι ερευνητές, προχωρώντας σε διαφοροποιητική ανάλυση (discriminant analysis) 

με βάση τις προηγούμενες προβλεπτικές μεταβλητές, μπόρεσαν να 

κατηγοριοποιήσουν επιτυχώς το 65,78% των περιπτώσεων. Η ακρίβεια αυτής της 

κατηγοριοποίησης ποίκιλε σημαντικά μεταξύ των ομάδων. Οι πιο ακριβείς 

προβλέψεις έγιναν για τον καρκίνο του μαστού και τον καρκίνο του σωματίου της 

μήτρας – 87% και 75,9% αντίστοιχα. Ο ποσοστό επιτυχούς πρόβλεψης για τις άλλες 

ομάδες ήταν 50% για τον καρκίνο του τραχήλου, 39,1% για την ομάδα του «άλλου 

τύπου καρκίνου», ενώ 65,6% των περιπτώσεων μη-καρκίνου κατηγοριοποιήθηκε 

σωστά. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι τα 15 στοιχεία που χρησιμοποίησαν οι 

ερευνητές συνεισέφεραν στο ζήτημα της πρόβλεψης διαφορετικών τύπων καρκίνου.  

(Οι ερευνητές πιθανολόγησαν ότι τα λιγότερο ικανοποιητικά αποτελέσματα για τον 

καρκίνο του τραχήλου οφείλονταν στο μικρό αριθμό των περιπτώσεων, και τα μη 

ικανοποιητικά αποτελέσματα για τον «άλλο τύπο καρκίνου» τουλάχιστο στη 

συμπερίληψη διαφορετικών τύπων καρκίνου σε μια κατηγορία λόγω του ότι, 

διαφορετικά, το δείγμα κάθε τύπου θα ήταν πολύ μικρό.)   

Σε μια δεύτερη διαφοροποιητική ανάλυση οι ερευνητές πρόσθεσαν δύο 

σημαντικές ψυχοκοινωνικές και έξι ιατρικές μεταβλητές που έχει βρεθεί ότι είναι 

σημαντικές στην πρόβλεψη της εμφάνισης καρκίνου (γενικά). Οι ψυχοκοινωνικές 
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ήταν: η «χρόνια απελπισία» και η «λογικότητα/αντι-συναισθηματικότητα». Οι 

ιατρικές ήταν ο απλός έρπης, η ηπατίτιδα, η κύρωση του ήπατος, η πρόσληψη 

βιταμίνης Α και βιταμίνης C μέσω της τροφής, και ο πυρετός.     

Στη δεύτερη ανάλυση τα ποσοστά σωστής κατηγοριοποίησης ήταν πολύ 

υψηλότερα: 91,56% για όλες τις περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, 98,3% για την ομάδα μη 

καρκίνου και 72% για την ομάδα «άλλου καρκίνου». Ωστόσο, τα αποτελέσματα 

κατηγοριοποίησης για τον καρκίνο του μαστού ήταν χειρότερα από της πρώτης 

ανάλυσης, ενώ αυτά για τον καρκίνο του τραχήλου και της μήτρας βελτιώθηκαν λίγο.  

Συμπερασματικά, οι ερευνητές ανέφεραν ότι τα αποτελέσματα της έρευνάς τους 

παρείχαν κάποια υποστήριξη για τις υποθέσεις τους, που συνέδεαν συγκεκριμένους 

τύπους καρκίνου με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, και 

επομένως υποστήριζαν την θεωρία της ιδιαιτερότητας (specificity theory). Η δεύτερη 

ανάλυσής τους, επίσης, έδωσε στήριξη στη θεωρία της γενικότητας (generality 

theory), ότι δηλαδή συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας διακρίνουν 

τους έχοντες από τους μη έχοντες καρκίνο. Τα αποτελέσματα, λοιπόν, υποστηρίζουν 

την άποψη ότι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

καρκινογένεση, και ενδέχεται ακόμα και να προσδιορίζουν, εν μέρει, το 

συγκεκριμένο τύπο καρκίνου. Συνεπώς, οι ψυχοκοινωνικές θεωρίες ενδέχεται να  

έχουν κάποια υπόσταση και να αξίζει να αξιοποιηθούν.          

 

 

4.8 Κατάθλιψη και ειδικοί τύποι καρκίνου 

 

Οι Chen και Lin (2011) βρήκαν ότι μεταξύ των ατόμων με κατάθλιψη υπάρχει 

αυξημένος κίνδυνος καρκινώματος στο γαστρεντερικό και στο γεννητικό-

ουροποιητικό σύστημα. Αναφέρουν, επίσης, ότι έχει προσδιοριστεί από τη 

βιβλιογραφία μια σχέση ανάμεσα στην κατάθλιψη και σε τύπους καρκίνου που 

διαμεσολαβούνται ορμονικά, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του μαστού και 

του προστάτη (Gross et al., 2010). Αν και στη δική τους έρευνα το δείγμα των 

ασθενών με καρκίνο του προστάτη ήταν πολύ μικρό για να αναλυθεί ανεξάρτητα, 

παρατηρήθηκε πράγματι αυξημένος κίνδυνος καρκινώματος του γεννετικού-

ουροποιητικού - συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του προστάτη - μεταξύ 

ασθενών που νοσηλεύονταν με κατάθλιψη. Επιπλέον, φάνηκε να υπάρχει θετική 

συσχέτιση ανάμεσα στη διάγνωση κατάθλιψης και τον καρκίνο του μαστού (με 
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επιφύλαξη). Από την άλλη, επισημαίνουν οι Chen και Lin, οι ασθένειες του 

γαστρεντερικού έχει βρεθεί πως έχουν ισχυρό ψυχολογικό συστατικό. Ο Vogt και οι 

συνεργάτες του (1994) βρήκαν ισχυρή προοπτική σχέση ανάμεσα στην κατάθλιψη 

και την ακόλουθη εκδήλωση νόσου του γαστρεντερικού. Οι ερευνητές από την 

Taiwan σημειώνουν, τέλος, ότι δεν έχει προσδιοριστεί καμία σταθερή συσχέτιση 

ανάμεσα στον καρκίνο του κόλονος, του πνεύμονα, του δέρματος, ή άλλων τύπων 

καρκίνου, και την κατάθλιψη. Επισημαίνουν ότι τα ζητήματα αυτά χρήζουν συνεχούς 

προσοχής.          
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5. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ  

 

5.1 Ανασκόπηση σχετικών ερευνών 

 

5.1.1 Πρώιμες μελέτες της επιρρεπούς στον καρκίνο προσωπικότητας 

 

Οι Blumberg, West και Ellis (1954) – όπως παρατηρεί ο Eysenck (1994) – 

ανέφεραν ότι μπόρεσαν να κάνουν διαισθητικές προβλέψεις του πόσο καλά θα 

ανταποκρινόταν ένας ασθενής στη θεραπεία, εν συγκρίσει με άλλους ασθενείς με 

παρόμοια κλινική εικόνα, με ακρίβεια 78%: «Οι περιπτώσεις ταχείας ανάπτυξης 

μπορούν να περιγραφούν ως έχουσες περισσότερο αμυντική στάση, υψηλότερο επίπεδο 

άγχους, και μικρότερη ικανότητα εκφόρτισης της έντασης μέσω της κινητήριας οδού 

από ότι η ομάδα αργής ανάπτυξης» (Eysenck, 1994, σ. 171). Συμπέραναν ότι οι 

ασθενείς των οποίων η νόσος εξελισσόταν ραγδαία επιδείκνυαν «υψηλή αμυντικότητα 

ή μια ισχυρή τάση να παρουσιάζουν μια γαλήνια όψη, ενώ διακατέχονταν από βαθιά 

εσωτερική ανησυχία» (Eysenck, 1994, σ. 171).     

 

5.1.2 Προοπτικές μελέτες σχετικά με την επιβίωση από καρκίνο 

 

Οι προοπτικές μελέτες, που περιλαμβάνουν συνεχή παρακολούθηση (follow-up) 

των ομάδων, που έχουν μελετηθεί σε μία χρονική στιγμή Α και αναλυθεί για 

θνητότητα σε μία χρονική στιγμή Β, αποτελούν τη «χρυσή σταθερά» στην  έρευνα 

της σχέσης νου – καρκίνου (Temoshok & Dreher, 1992). Σύμφωνα με τον Eysenck 

(1994) υπάρχουν δύο ευδιάκριτα είδη προοπτικών ερευνών: Το ένα μελετά τα άτομα 

με καρκίνο σε μια Α χρονική στιγμή, μετρώντας  θεωρητικά σχετικούς παράγοντες 

προσωπικότητας και στρες, και σε μια χρονική στιγμή Β προσδιορίζει πόσα έχουν 

επιζήσει. Στο άλλο, ο χρόνος επιβίωσης μπορεί να είναι η εξαρτημένη μεταβλητή, 

οπότε η στιγμή Β δεν είναι σταθερή. Παράδειγμα αυτού του δεύτερου είδους μπορεί 

να θεωρηθεί η έρευνα  των Grossarth-Maticek και Eysenck (1994), που είχε ως στόχο 

την πρόβλεψη του καρκίνου από τα σκορ ενός ερωτηματολογίου αυτορρύθμισης
4
. Τα 

                                                 
4
 Η αυτορρύθμιση (self-regulation) ή αυτονομία αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να 

προσαρμόζεται στις περιστάσεις, να ελέγχει τα συναισθήματά του, να διαχειρίζεται κατάλληλα το 

στρες από εξωτερικούς παράγοντες, να μην καταπιέζει την έκφραση των συναισθημάτων του, να είναι 
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σκορ πέντε ομάδων πασχόντων από διαφορετικούς τύπους καρκίνου συσχετίστηκαν 

με τα χρόνια επιβίωσης. Βρέθηκε ότι ασθενείς που επιβίωσαν μόνο ένα ή δύο χρόνια 

είχαν χαμηλά σκορ αυτορρύθμισης (μεταξύ 2,1 και 2,4), ενώ όσοι επιβίωσαν 18 

χρόνια ή περισσότερα είχαν σκορ μεταξύ 4,9 και 5,6. Βρέθηκε, επίσης, γραμμική 

σχέση ανάμεσα στα σκορ αυτορρύθμισης και τη διάρκεια της επιβίωσης σε κάθε μία 

από τις πέντε ομάδες, υποδεικνύοντας ότι η αυτορρύθμιση έχει θετική επίδραση στην 

επιβίωση.    

Σχετικά με αυτού του είδους τις προσεγγίσεις, βέβαια, ο Eysenck (1994) εφιστά 

την προσοχή μας σε δύο ζητήματα:  

Το πρώτο είναι ότι πολλά από τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που 

φαίνεται να ευνοούν την επιβίωση, ενδέχεται να συσχετίζονται με γνωστούς 

φυσικούς παράγοντες κινδύνου. Για παράδειγμα, μπορεί ένα χαρακτηριστικό Χ που 

υποθέτουμε ότι ευνοεί την επιβίωση, να συσχετίζεται με μικρή συχνότητα 

κατανάλωσης αλκοόλ και τσιγάρων, με καλές διατροφικές συνήθειες κλπ. Θα 

μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι μια διαδικασία μερικής συσχέτισης θα έλυνε το 

πρόβλημα, αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι. Για παράδειγμα, στην έρευνα των 

Grossarth-Maticek και Eysenck (1994) προσδιορίστηκε η σχέση του καπνίσματος και 

του αλκοόλ από τη μία, και της αυτορρύθμισης από την άλλη˙ παρουσιάστηκαν τα 

δεδομένα ξεχωριστά για το μέρος του δείγματος που απεβίωσε και το μέρος που 

επιβίωσε. Για όσους επιβίωσαν η κατανάλωση αλκοόλ και τσιγάρων αυξανόταν με 

την αύξηση της αυτορρύθμισης˙ για αυτούς που απεβίωσαν η κατανάλωση αλκοόλ 

και το κάπνισμα μειώνονταν με περισσότερη αυτορρύθμιση. Εύλογο το συμπέρασμα, 

λοιπόν, κατά τον Eysenck (1994), ότι τέτοιες αντιφατικές επιδράσεις καθιστούν τη 

στατιστική ανάλυση δύσκολη, όμως, όπως επισημαίνει, τα δεδομένα δεν 

υποδηλώνουν ότι η επίδραση της αυτορρύθμισης οφείλεται στο κάπνισμα ή την 

κατανάλωση αλκοόλ (κατά μεγάλο μέρος ή και αν οφείλεται καθόλου σε αυτά).  

Το δεύτερο ζήτημα αφορά στο ότι οι επιδράσεις του αλκοόλ (και πιθανά και του 

καπνίσματος) εξαρτώνται από παρακινητικούς παράγοντες (Grossarth-Maticek & 

Eysenck, 1991a). Οι άνθρωποι που πίνουν, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο 

θνητότητας εάν πίνουν για να «πνίξουν» τη θλίψη τους, από ότι αν πίνουν για να 

                                                                                                                                            
σωματικά ενεργό, να είναι διεκδικητικό αλλά όχι επιθετικό, ευέλικτο παρά άκαμπτο, και ικανό να 

τροποποιεί τη συμπεριφορά του ώστε να πετυχαίνει την ικανοποίηση σημαντικών στόχων (Eysenck, 

1994).  
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γιορτάσουν ή για διασκέδαση. Τέλος, κάποια μη αλκοολούχα ποτά, π.χ. ο καφές, 

έχουν τις αντίθετες επιδράσεις στην πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου και στεφανιαίας 

νόσου: αυξάνουν την πιθανότητα στεφανιαίας και μειώνουν την πιθανότητα καρκίνου 

(Grossarth-Maticek & Eysenck, 1990a). Οι Grossarth-Maticek και Eysenck έχουν 

αποπειραθεί να εξηγήσουν αυτές τις επιδράσεις σχετικά με τον καρκίνο (Grossarth-

Maticek, Eysenck & Rakic, 1994), αλλά όποια κι αν είναι η ερμηνεία, είναι φανερό 

ότι αυτές οι επιδράσεις είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες και, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

ψυχολογικοί και φυσικοί παράγοντες της πρόκλησης καρκίνου είναι συνεργικοί, 

πρέπει να είναι σαφές ότι η απλή παρουσίαση των συσχετίσεων ενός μόνο παράγοντα 

δεν είναι αρκετή για πρέπουσες αιτιώδεις αναλύσεις. Δυστυχώς, παρατηρεί ο Eysenck 

(1994) πολλές από τις δημοσιευμένες έρευνες στο πεδίο είναι τέτοιου είδους.  

Οι Greer, Morris και Pettingale (1979) βρήκαν ότι η επιβίωση πέντε χρόνια μετά 

τη διάγνωση καρκίνου του μαστού σχετιζόταν σημαντικά με ψυχολογικά 

χαρακτηριστικά που είχαν εκτιμηθεί στους τρεις μήνες (μετά τη διάγνωση). Γυναίκες 

που θεωρήθηκε, στη βάση δομημένης συνέντευξης, ότι έχουν «μαχητικό πνεύμα» 

είχαν καλύτερη πρόγνωση από αυτές που επέδειξαν στωική αποδοχή ή αβοηθησία και 

απελπισία. Συνεπώς, οι επιρρεπείς στον καρκίνο γυναίκες είχαν μικρότερες 

πιθανότητες επιβίωσης από αυτές που είχαν τον αντίθετο τύπο προσωπικότητας. 

Ομοίως, οι Derogatis, Abeloff και Melisaratos (1979) βρήκαν ότι οι γυναίκες με 

καρκίνο του μαστού που επιβίωσαν περισσότερο από ένα χρόνο είχαν υψηλότερα 

ποσοστά σε μετρήσεις εχθρότητας ή θυμού («μαχητικό πνεύμα») από ότι αυτές που 

απεβίωσαν μέσα στον πρώτο χρόνο. Σε μια παλαιότερη μελέτη (έχει αναφερθεί και 

στην αρχή του κεφαλαίου) οι Blumberg,West και Ellis (1954) μελέτησαν δύο ομάδες 

ασθενών με καρκίνο, που είχαν συνταιριαχτεί με βάση την ηλικία, την ευφυΐα και το 

στάδιο του καρκίνου, χορηγώντας το MMPI μετά την αρχική θεραπεία. Βρέθηκε ότι 

όσοι πέθαιναν σε λιγότερο από δύο χρόνια, σε σύγκριση με αυτούς που επιβίωναν για 

περισσότερα από έξι, είχαν υψηλότερα σκορ κατάθλιψης και χαμηλότερα σκορ 

νευρωτισμού, καθώς και πολύ χαμηλά σκορ acting-out (λήψης δράσης – βλ. σελ. 19) 

τη στιγμή της πρώτης εκτίμησης. Οι Stavraky, Buyck, Lott και Wancklin (1968) 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι όσοι επιβίωναν περισσότερο ήταν πιο θυμωμένοι, 

αλλά χωρίς την απώλεια ελέγχου˙ επιδείκνυαν μια υποβόσκουσα εχθρότητα ή 

επιθετικότητα. 

Για να επιστρέψουμε στη μελέτη των Greer, Morris και Pettingale (1979), οι 

ερευνητές κατηγοριοποίησαν τα στυλ διαχείρισης άγχους που είχαν οι ασθενείς τους. 
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Πέρα από την κατηγορία του «μαχητικού πνεύματος», υπήρχαν οι κατηγορίες της 

άρνησης, της στωικής αποδοχής και της απελπισίας-αβοηθησίας. Το 81% των 

ασθενών με «μαχητικό πνεύμα» ήταν ακόμα εν ζωή (πέντε χρόνια μετά τη διάγνωση), 

έναντι του μόλις 20% της ομάδας απελπισίας-αβοηθησίας. Έγινε follow-up για δέκα 

και για δεκαπέντε χρόνια από το πέρας της μελέτης (Greer, Pettingale, Morris & 

Haybittle, 1985; Greer, Morris, Pettingale & Haybittle, 1990), που έδωσε σημαντική 

στήριξη στα αρχικά αποτελέσματα. Ο Eysenck (1994) τονίζει ότι αυτή είναι μία από 

τις πιο πειστικές έρευνες του συγκεκριμένου θέματος. Τα βασικά αποτελέσματά της 

επαναλήφθηκαν σε μια παρόμοια μελέτη των Di Clemente και Temoshok (1985), 

όπου το δείγμα ήταν ασθενείς με κακοήθες μελάνωμα. Μεταξύ των γυναικών, η 

στωική αποδοχή συντελούσε σε αρνητική πρόγνωση˙ μεταξύ των αντρών, η 

απελπισία-αβοηθησία συντελούσε σε υποτροπή.     

Ο Eysenck (1994) επισημαίνει, επίσης, ότι το ιδιαίτερα ενδιαφέρον αυτών των 

ερευνών [στις οποίες μπορούν να συμπληρωθούν και πολλές ακόμα, π.χ. Cella & 

Holland (1988), Pettingale (1985), Temoshok (1985), Temoshok et al. (1985)] είναι 

ότι τα αποτελέσματά τους βρίσκονται σε μεγάλη συμφωνία με τις προβλέψεις άλλων 

ερευνών και με διάφορες θεωρίες και παρατηρήσεις. Φαίνεται, λοιπόν, ότι το 

ευάλωτο στον καρκίνο άτομο όχι μόνο είναι πιο πιθανό να αναπτύξει καρκίνο, αλλά 

και εάν νοσήσει είναι λιγότερο πιθανό να επιβιώσει.  

Βέβαια, όπως επισημαίνει ο Eysenck, υπάρχουν αρκετά προβλήματα σύμφυτα σε 

αυτό το είδος έρευνας. Για παράδειγμα, πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι 

βρίσκονται στην ίδια φάση καρκίνου αυτοί που είναι λιγότερο πιθανό να επιβιώσουν 

με αυτούς που είναι περισσότερο πιθανό; Είναι γνωστό ότι παράγοντες της 

προσωπικότητας παίζουν ρόλο όταν κατά την ανάπτυξη καρκίνου το άτομο αναζητά 

ιατρική βοήθεια (Berndt, Gunther & Rahte, 1980). Μήπως, λοιπόν, αυτός είναι ένας 

ακόμα παράγοντας που συνδέει την προσωπικότητα με την επιβίωση; Όπως και να 

έχει – καταλήγει ο Eysenck (1994) – φαίνεται απίθανο αυτά τα ζητήματα να είναι 

εξολοκλήρου υπεύθυνα για τα αποτελέσματα. Και αυτό το συμπέρασμα ενισχύεται αν 

ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα προοπτικών ερευνών ενός άλλου είδους, στις 

οποίες υγιείς συμμετέχοντες δίνουν συνέντευξη ή/και συμπληρώνουν 

ερωτηματολόγια, και έπειτα παρακολουθούνται για μακρές περιόδους για τον έλεγχο 

της θνητότητας. Στις έρευνες αυτές αναφέρεται το επόμενο υποκεφάλαιο.  

 

 



58 

 

5.1.3 Προοπτικές μελέτες σχετικά με τη θνητότητα από καρκίνο 

 

O Eysenck (1994) εξηγεί ότι οι έρευνες αυτές αφορούν στις προσπάθειες 

πρόβλεψης της θνητότητας από καρκίνο υγιών ατόμων που μελετώνται σε μια 

χρονική στιγμή Α και παρακολουθούνται για χρόνια μέχρι μια χρονική στιγμή Β, 

όταν η θνητότητα ή η εκδήλωση της νόσου επιβεβαιώνονται, δηλαδή ποιος έχει 

πεθάνει και ποιος, παρά τη νόσο, είναι ακόμα εν ζωή.  

Ο ίδιος αναφέρεται σε χαρακτηριστικές τέτοιες έρευνες:  

Οι Kaplan και Reynolds (1988) σε μια έρευνα με δείγμα 6.848 υγιών ατόμων και 

μονοετές follow-up, εντόπισαν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης και θνητότητας από 

καρκίνο μεταξύ των ατόμων που ήταν «κοινωνικά απομονωμένα». Ο Shekelle και οι 

συνεργάτες του (1981), και οι Persky, Kempthorne-Rawson και Shekelle (1987) στη 

μελέτη της εταιρείας “Western Electric” (Western Electric Study), κατέληξαν στο ότι 

όσοι είχαν βρεθεί με κατάθλιψη στο αρχικό τεστ, αντιμετώπιζαν δύο φορές 

μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο, έναντι όσων είχαν χαμηλά σκορ 

κατάθλιψης.  

Διαφορετικά ήταν τα ευρήματα των Dattore, Shontz και Coyle (1980). Οι 

ερευνητές διεξήγαγαν μελέτη με 200 βετεράνους χωρίς νόσο. Κατά το follow-up οι 75 

προσβλήθηκαν από καρκίνο, ενώ οι υπόλοιποι 125 παρέμειναν υγιείς ή 

προσβλήθηκαν από άλλη νόσο. Συγκρίνοντας τους μεν με τους δε, οι καρκινοπαθείς 

ήταν με διαφορά λιγότερο κατατεθλιμμένοι και σημαντικά πιο καταπιεσμένοι από 

τους υπόλοιπους. Τα αποτελέσματα είναι σύμφωνα με αυτά των Kissen και Eysenck 

(1962).   

Ο Eysenck (1994) κάνει ιδιαίτερη μνεία σε μία από τις παλαιότερες και πιο 

μακροχρόνιες μελέτες. Πρόκειται για αυτήν της C. B. Thomas (Shaffer, Graves, 

Swanck & Pearson, 1987) που διήρκησε σαράντα χρόνια. Η Thomas, όπως αναφέρει 

ο Eysenck, ποτέ δεν υποπτεύθηκε μια σχέση ανάμεσα στην προσωπικότητα και τον 

καρκίνο, όντας επικεντρωμένη στη στεφανιαία νόσο. Συνεπώς, τα ευρήματά της 

μπορούν να θεωρηθούν τα πιο πειστικά, δεδομένου ότι αποκλείεται το ενδεχόμενο 

της όποιας προκατάληψης που θα μπορούσε να τα κατευθύνει. Βρήκε ότι αυτοί που 

ήταν μοναχικοί και απέφευγαν τους άλλους (loners), είχαν δεκαέξι φορές μεγαλύτερη 

πιθανότητα να αναπτύξουν καρκίνο, έναντι εκείνων που εξέφραζαν ελεύθερα τα 

συναισθήματά τους!  
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Ο Eysenck (1994) ολοκληρώνει αυτή την ανασκόπηση, τονίζοντας ότι το γεγονός 

πως η προηγούμενη και άλλες προοπτικές μελέτες υποστηρίζουν τα αποτελέσματα 

της έρευνάς του μαζί με τον Kissen (Kissen & Eysenck, 1962), και μάλιστα 

πετυχαίνουν καλύτερη διάκριση μεταξύ καρκινοπαθών και μη καρκινοπαθών 

ασθενών, υποδεικνύουν με πειστικότητα ότι δεν είναι ο καρκίνος που προκαλεί τις 

αλλαγές στην προσωπικότητα, αλλά η σχέση προσωπικότητας – στρες που προκαλεί 

τον καρκίνο. 

Το 1985 η Lydia Temoshok δημοσίευσε μια ανασκόπηση των ερευνών της 

αναφορικά με τη σχέση ψυχοκοινωνικών παραγόντων με προγνωστικούς δείκτες, την 

εξέλιξη της νόσου, την ψυχοφυσιολογία και την απόκριση του πάσχοντος οργάνου σε 

ασθενείς με κακοήθες μελάνωμα του δέρματος. Τα αποτελέσματα των ερευνών 

αυτών είναι διαφωτιστικά και παρατίθενται στα ακόλουθα υποκεφάλαια: 

   

 

5.2 Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες και προγνωστικοί δείκτες  

 

Δύο μελέτες διερεύνησαν τη σχέση μεταβλητών που προέκυψαν από μια 

βιντεοσκοπημένη ψυχοκοινωνική συνέντευξη και από μετρήσεις αυτο-αναφορών, με 

δύο ιστοπαθολογικούς δείκτες: το πάχος του όγκου και το βαθμό της εισχώρησής του.  

Η πρώτη έδειξε ότι η ηλικία έχει ισχυρές αλληλεπιδράσεις με ψυχοκοινωνικές 

μεταβλητές. Τα αποτέλεσμα αυτό είναι σύμφωνο με την αντίληψη ότι 

περιβαλλοντικοί παράγοντες και ο εκφυλισμός του ανοσοποιητικού που οφείλεται 

στην ηλικία, ενδέχεται να παίζουν μεγαλύτερο ρόλο (έναντι των ψυχοκοινωνικών) σε 

μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς, ενώ οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες μάλλον παίζουν 

σημαντικότερο ρόλο σε νεότερους ασθενείς (βλ. και Temoshok et al., 1985). 

Βρέθηκε, επίσης, ότι τα στυλ διαχείρισης του στρες που σχετίζονται με τους 

παχύτερους και πιο διεισδυτικούς όγκους είναι: το να είναι κανείς σχετικά μη 

εγωκεντρικός (δηλ. λιγότερο ναρκισσιστικός), το να μη δραματοποιεί πολύ τον εαυτό 

του (δηλ. λιγότερο οιστριονικός), το να είναι σχετικά περισσότερο «Τύπου C» (π.χ. 

παθητικός, κατευναστικός, αβοήθητος) από ότι «Τύπου Α» (π.χ. ενεργητικός, 

ανυπόμονος, έχων τον έλεγχο), και το να θεωρεί ότι είναι σημαντικό να αποθέτει την 

πίστη του στο Θεό και τους γιατρούς. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι σύμφωνα με την 

αντίληψη των Temoshok και Fox (1984) ενός θεωρητικού Τύπου C συμπλέγματος 

στάσεων, γνωστικών και συναισθηματικών τάσεων, λεκτικών και μη λεκτικών 
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εκφραστικών προτύπων, συγκεκριμένων στρατηγικών διαχείρισης του στρες και 

περισσότερο γενικών τύπων χαρακτήρα, που πιθανά περιγράφουν άτομα για τα οποία 

οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη και/ή εξέλιξη των 

κακοηθειών τους.    

Η δεύτερη κατέληξε στο ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο κύριοι (εναλλακτικοί) 

τρόποι, υποθετικά, με τους οποίους οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες θα μπορούσαν να 

παίζουν κάποιο ρόλο στην πρόγνωση του καρκίνου: Πρώτον, η σχέση ανάμεσα σε 

συγκεκριμένες διατάσεις του στυλ διαχείρισης «Τύπου C» του στρες και δυσμενών 

προγνωστικών δεικτών, θα μπορούσε να διαμεσολαβείται από τη συμπεριφορά. Για 

παράδειγμα, το στυλ «Τύπου C» ενδέχεται να είναι ένας πιο δομικός παράγοντας της 

προσωπικότητας, που υπόκειται της συγκεκριμένης συμπεριφοράς καθυστέρησης 

στην αναζήτηση της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας. Δεύτερον, συγκεκριμένοι τύποι 

αποκρίσεων στο στρες μπορεί να σχετίζονται με συγκεκριμένες βιολογικές 

αποκρίσεις που ενδέχεται να παροξύνουν την ανάπτυξη του όγκου ή/και να 

εξασθενούν την αντίσταση του οργανισμού στη διαδικασία της κακοήθειας.    

 

 

5.3 Παράγοντες που σχετίζονται με την καθυστέρηση στην αναζήτηση ιατρικής 

φροντίδας 

 

 Η Temoshok και οι συνεργάτες της (1984) εστίασαν τόσο σε κλινικούς όσο και σε 

ψυχοκοινωνικούς παράγοντες που συνδέονται με την καθυστέρηση του ασθενούς 

στην αναζήτηση ιατρικής φροντίδας για ύποπτες αλλοιώσεις (του δέρματος). 

Βρέθηκε ότι περισσότερο καθυστερούσαν οι ασθενείς με αλλοιώσεις στην πλάτη, με 

λιγότερη πρότερη γνώση για το μελάνωμα και λιγότερη κατανόηση της θεραπείας. Το 

ενδιαφέρον, όμως, εύρημα ήταν ότι ασθενείς που μείωναν σημαντικά τη σοβαρότητα 

του μελανώματος γενικά, και τη σοβαρότητα της δικής τους κατάστασης ειδικά, είχαν 

βραχύτερες περιόδους καθυστέρησης από ότι αυτοί που τη μείωναν λίγο ή καθόλου. 

Μια πιθανή ερμηνεία για αυτό, σύμφωνα με την Temoshok (1985), είναι ότι η μείωση 

της σοβαρότητας ενδέχεται να ελαττώνει το φόβο και το άγχος για τη νόσο ή τη 

θεραπεία της και, έτσι, να διευκολύνει την πιο γρήγορη αναζήτηση ιατρικής 

φροντίδας. Η Temoshok και οι συνεργάτες της (1984) σημειώνουν, ότι το 

συγκεκριμένο εύρημα, σε συνδυασμό με αυτό για τη σχέση γνώσης και 

καθυστέρησης, υποδεικνύει ότι η εκπαίδευση υγείας που προάγει την κατανόηση της 
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νόσου χωρίς τρομερές προειδοποιήσεις μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στην 

πρώιμη ανίχνευση του κακοήθους μελανώματος του δέρματος.  

Οι Kavan, Engdahl και Kay (1995) αναφέρονται επίσης στο θέμα της αναβολής 

της αναζήτησης θεραπευτικής αγωγής για τον καρκίνο. Παρατηρούν ότι παράγοντες 

όπως η ικανότητα διαχείρισης του στρες (Cobb et al., 1954), ο φόβος (Cobb et al., 

1954˙ Gold, 1964˙ Sandifer & Pritchett, 1958) και η άρνηση (Sandifer & Pritchett, 

1958) έχουν όλοι συσχετιστεί με την αναβολή αυτή. Επισημαίνουν, τέλος, ότι οι 

συνέπειες της συμπεριφοράς καθυστέρησης είναι σημαντικές, ειδικά σε νεοπλασίες 

όπως ο καρκίνος του κόλονος στις οποίες το στάδιο της νόσου στο οποίο 

εμφανίζονται οι ασθενείς για θεραπεία επιδρά στην επιβίωση (Levy, 1983).     

 

 

5.4 Ψυχοκοινωνικές μεταβλητές, τρόποι διαχείρισης του στρες και εξέλιξη της νόσου  

 

Οι Kneier και Temoshok (1984) επιχείρησαν να δείξουν ότι συγκεκριμένοι 

ψυχοκοινωνικοί παράγοντες, που είχε βρεθεί από προηγούμενες μελέτες ότι 

σχετίζονταν με δυσμενή πρόγνωση σε ασθενείς με μελάνωμα και άλλους τύπους 

καρκίνου (Derogatis, Abeloff, & Melisaratos, 1979˙ Rogentine et al., 1979), 

σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο πρότυπο ψυχοφυσιολογικής απόκρισης. Υποτέθηκε, 

επίσης, βάσει της αντίληψης της διπολικής διάστασης του Τύπου Α και του Τύπου C 

(Temoshok et al., 1985˙ Temoshok & Heller, 1981˙ Temoshok & Fox, 1984), ότι οι 

ψυχοκοινωνικές ψυχοφυσιολογικές αποκρίσεις των ασθενών με μελάνωμα θα 

διέφεραν σημαντικά από αυτές ασθενών με καρδιαγγειακή νόσο. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, η ομάδα του μελανώματος επέδειξε σημαντικά 

περισσότερο καταπιεστική συμπεριφορά διαχείρισης του στρες κατά την πειραματική 

διαδικασία, τόσο έναντι της ομάδας της καρδιαγγειακής νόσου όσο και έναντι των 

ομάδων ελέγχου. Επίσης, η ομάδα του μελανώματος αναδείχτηκε ως «καταπιεσμένη» 

ή ελάχιστα «ευαισθητοποιημένη», σε τρεις από τις τέσσερις μετρήσεις αυτό-

αναφοράς. Μάλιστα, οι διαφορές σε αυτές τις τρεις μετρήσεις ανάμεσα στην ομάδα 

του μελανώματος και την ομάδα της καρδιαγγειακής νόσου ήταν στατιστικά 

σημαντικές.   

Οι Baltrusch και Santagostino (1989) παρατηρούν ότι η αυξημένη επιρρέπεια στον 

καρκίνο μπορεί να οφείλεται στην τάση του ατόμου να καταστέλλει τα αρνητικά 

συναισθήματα και, συνεπώς, να μην αναπτύσσει αποτελεσματικές στρατηγικές 
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διαχείρισης για τις μεταβαλλόμενες και αγχογόνες πλευρές τις ζωής. Αναφέρουν ότι 

οι ασθενείς με καρκίνο έχει βρεθεί ότι χρησιμοποιούν αυτό το στυλ διαχείρισης σε 

σχέση με τις αγχογόνες συνέπειες της ασθένειάς τους. Προοπτικές μελέτες έχουν 

δείξει ότι καρκινοπαθείς που αρνούνται έντονα τη σοβαρότητα της ασθένειάς τους ή 

καταστέλλουν όλες τις συναισθηματικές αντιδράσεις τους σε σχέση με αυτή, έχουν 

χειρότερη μακροπρόθεσμη πρόγνωση (Derogatis, Abeloff, & Melisaratos, 1979˙ 

Greer et al., 1979, 1985).    

Ο Bishop (2001) παρατηρεί ότι οι στρατηγικές διαχείρισης του στρες φαίνεται να 

είναι ένας κρίσιμος προσδιοριστικός παράγοντας της συναισθηματικής προσαρμογής 

στη νόσο. Αναφέρει για παράδειγμα ότι η εύρεση μιας αίσθησης νοήματος στην 

εμπειρία του καρκίνου, η ανάπτυξη μιας αίσθησης υπεροχής και ελέγχου πάνω στη 

νόσο και η σύγκριση με τις χειρότερες περιπτώσεις, για να βοηθήσεις κάποιον να 

αισθανθεί καλά για το πώς τα πηγαίνει στην αντιμετώπιση της νόσου, φαίνεται να 

διευκολύνουν τη θετική προσαρμογή στον καρκίνο του μαστού (Taylor, 1983).   

Ο ίδιος επισημαίνει ότι η κατάθλιψη έχει βρεθεί πως σχετίζεται με χειρότερη 

πρόγνωση για μια ποικιλία ασθενειών, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου. 

Αναφέρεται στην έρευνα του Pettingale (1984), που βρήκε ότι η κατάθλιψη είναι 

σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας της θνητότητας από καρκίνο. Ακόμα, 

παρατηρεί ότι οι αισιόδοξοι ασθενείς με καρκίνο τείνουν να ζουν περισσότερο από 

τους απαισιόδοξους και ότι η αισιοδοξία σχετίζεται με μεγαλύτερη αποδοτικότητα 

του ανοσοποιητικού συστήματος, όπως αποδεικνύεται από την αναλογία κυττάρων 

Τ4 έναντι των Τ8
5
 (Peterson and Bossio, 1991).   

Ο Garssen (2004) δημοσίευσε μια ανασκόπηση των μακροχρόνιων (longitudinal), 

πραγματικά (όπως επισημαίνει) προοπτικών ερευνών (Ν=70). Συμπέρανε ότι δεν 

υπάρχει κανένας ψυχολογικός παράγοντας για τον οποίο να εντοπίζονται πειστικές 

ενδείξεις ότι επηρεάζει την ανάπτυξη καρκίνου. Παρατηρεί ότι μόνο με όρους «μιας 

επίδρασης που δεν μπορεί να απορριφτεί ολοκληρωτικά» κάποιοι παράγοντες 

αναδεικνύονται ως «πιο πειστικοί»: αβοηθησία και καταπίεση φαίνεται να συντελούν 

σε δυσμενή πρόγνωση, ενώ η άρνηση / ελαχιστοποίηση φαίνεται να σχετίζεται με 

ευνοϊκή πρόγνωση. Υπάρχουν κάποιες, αλλά κατά τον Garssen ακόμα λιγότερο 

πειστικές ενδείξεις, ότι το βίωμα απώλειας, ένα χαμηλό επίπεδο κοινωνικής 

υποστήριξης, και η χρόνια κατάθλιψη, προβλέπουν μια δυσμενή πρόγνωση. 

                                                 
5
  Κατηγορίες Τ λεμφοκυττάρων, μέρος του ανοσοποιητικού συστήματος 
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Επισημαίνει ότι οι επιδράσεις των γεγονότων ζωής (άλλων από αυτά της απώλειας), 

οι αρνητικές συναισθηματικές καταστάσεις, το μαχητικό πνεύμα, η στωική αποδοχή / 

μοιρολατρία, η ενεργητική διαχείριση του στρες, παράγοντες της προσωπικότητας, 

και η εστία ελέγχου (εσωτερική – εξωτερική) είναι ελάχιστες ή απούσες. Τέλος, 

επισημαίνει ότι μια μεθοδολογική αδυναμία είναι το ότι δεν έχει διερευνηθεί η 

αλληλεπιδραστική συνέπεια ψυχολογικών, δημογραφικών και βιοϊατρικών 

παραγόντων.      

Ο Augustine και οι συνεργάτες του (2008) επισημαίνουν ότι όσοι χρησιμοποιούν 

σταθερά ένα καταθλιπτικό στυλ διαχείρισης του στρες είναι πιο επιρρεπείς στον 

καρκίνο. Ανασκοπώντας τη σχετική με το θέμα της έρευνάς τους (παράγοντες 

προσωπικότητας και καρκίνος του πνεύμονα) βιβλιογραφία, παρατηρούν ότι τα 

άτομα που διαχειρίζονται το στρες με επαναλαμβανόμενες σκέψεις, βάζοντάς τα με 

τη μοίρα τους, οικτίροντας τον εαυτό τους, και με απόσυρση, έχουν βραχύτερη 

περίοδο επιβίωσης μετά από διάγνωση καρκίνου του πνεύμονα (Faller et al., 1999˙ 

Faller & Schmidt, 2004).  Στη δική τους έρευνα βρήκαν ότι η περισσότερη χρήση 

οποιασδήποτε στρατηγικής διαχείρισης του στρες σχετίζεται με ταχύτερη εξέλιξη της 

νόσου, κάτι που, εκ πρώτης όψεως (όπως επισημαίνουν οι ίδιοι) φαίνεται παράξενο. 

Ωστόσο, εξηγούν, ότι είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας πως τα άτομα που 

βιώνουν περισσότερο αρνητικό συναίσθημα, πράγματι εμπλέκονται σε περισσότερη 

διαχείριση. Τονίζουν, επίσης, ότι ο δείκτης μεγέθους επίδρασης (effect size) για τη 

χρήση λιγότερο προσαρμοστικών στρατηγικών διαχείρισης του στρες είναι 

μεγαλύτερος από το δείκτη μεγέθους επίδρασης για τη χρήση προσαρμοστικών 

στρατηγικών. Αυτό υποδεικνύει, εξηγούν, ότι αν και όσοι έχουν περισσότερο 

αρνητικό συναίσθημα προδιάθεσης (trait negative affect) εμπλέκονται σε όλα τα στυλ 

διαχείρισης πιο συχνά, η χρήση λιγότερο προσαρμοστικών στρατηγικών ενδέχεται να 

είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για την υγεία.       

 

 

5.5 Σχέση ψυχολογικών μεταβλητών με την αντίδραση του πάσχοντος οργάνου 

 

Οι Temoshok, Sagebiel και Sweet (1985) διεξήγαγαν μελέτη για τη διερεύνηση 

του αν οι ψυχολογικές μεταβλητές, που είχε βρεθεί ότι σχετίζονταν με το πάχος του 

όγκου (Temoshok et al., 1985), συνδέονταν επίσης με παράγοντες του όγκου ή/και 

της αντίδρασης του πάσχοντος οργάνου. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ένα ισχυρό 
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και ξεκάθαρο πρότυπο: η περισσότερη συναισθηματική έκφραση συσχετίζεται θετικά 

με παράγοντες αντίδρασης του οργάνου στον όγκο, ενώ έχει αρνητική συσχέτιση με 

τη συχνότητα μίτωσης του όγκου.  

Συζητώντας τα αποτελέσματα αυτά, η Temoshok και οι συνεργάτες της (1985) 

αναφέρουν ότι προηγούμενες μελέτες στη συμπεριφορική ιατρική έχουν δείξει πως 

συναισθηματικές αποκρίσεις μπορεί να είναι κρίσιμες μεσολαβητικές μεταβλητές των 

σχέσεων στρες – νόσου στους ανθρώπους. Αυτή η μεσολάβηση μπορεί να είναι 

σχετικά άμεση, όπως στις παθοφυσιολογικές αποκρίσεις που συνοδεύουν το πρότυπο 

συμπεριφοράς του Τύπου Α και συντελούν στην καρδιαγγειακή νόσο (π.χ. Dembroski 

et al., 1983), ή σχετικά έμμεση, όπως έχει προταθεί ότι συμβαίνει στη νεοπλασία 

(Levy, 1984). Τα αποτελέσματα της δικής τους έρευνας υποστηρίζουν το δεύτερο 

ισχυρισμό και υποδεικνύουν ότι η έκφραση των συναισθημάτων, ειδικά της θλίψης 

και του θυμού, φαίνεται να είναι μια προσαρμοστική αντίδραση διαχείρισης του 

στρες, που έχει επίδραση στο ανοσοποιητικό αφού σχετίζεται αρνητικά με τη 

συχνότητα μίτωσης και θετικά με κυτταρικούς παράγοντες αντίδρασης του 

πάσχοντος οργάνου. 

Οι ερευνητές καταλήγουν στο ότι, στο βαθμό που η συχνότητα μίτωσης και τα 

λεμφοκύτταρα είναι μεταβλητές που διαφοροποιούν με σαφήνεια τα άτομα που 

παρουσιάζουν εξέλιξη της νόσου από αυτά που δεν παρουσιάζουν ενδείξεις της 

νόσου κατά το follow-up, το εύρημα ότι μετρήσεις της συναισθηματικής έκφρασης 

σχετίζονται σημαντικά με αυτούς τους παράγοντες του όγκου και της αντίδρασης του 

πάσχοντος οργάνου, έχει σημαντικές προεκτάσεις για την κατανόηση του ρόλου των 

ψυχοκοινωνικών παραγόντων στην πορεία του κακοήθους μελανώματος.             

 

 

5.6 Ψυχοκοινωνικές μεταβλητές που διαφοροποιούν ασθενείς με εξέλιξη της νόσου 

από άτομα ομάδας ελέγχου 

 

Οι Temoshok και Scherwitz (1984) διεξήγαγαν έρευνα με άτομα που παρουσίαζαν 

εξέλιξη της νόσου συνταιριασμένα, από πλευράς όγκου και δημογραφικών 

χαρακτηριστικών, με άτομα που δεν παρουσίασαν ενδείξεις της νόσου κατά το 

follow-up. Το follow-up (παρακολούθηση) διήρκησε από ενάμιση έως τρία έτη. Κατά 

τη διάρκειά του 16 από τους 119 ασθενείς απεβίωσαν ή παρουσίασαν σοβαρή 

επιδείνωση. 
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Όλες οι μετρήσεις που διαφοροποίησαν με σαφήνεια της δύο ομάδες ήταν πρώτα 

από όλα εστιασμένες στο συναίσθημα και κατά δεύτερον στο υλικό των αυτό-

αναφορών. Οι ερευνητές είχαν την εξής λογική για το συνδυασμό αυτών των 

αποτελεσμάτων με τα αποτελέσματα της προηγούμενης έρευνας (προηγούμενο 

υποκεφάλαιο): ο υψηλός βαθμός συνειδητά αντιλαμβανόμενου στρες, που βιώνεται 

υποκειμενικά ως άγχος, ανησυχία και/ή συναίσθημα δυσφορίας, συνεισφέρει 

σημαντικά στην εκτίμηση της εξέλιξης του μελανώματος, πάνω και πέρα από τη 

συνεισφορά κλινικών προγνωστικών παραγόντων κινδύνου. Είναι πιθανό - 

παρατηρούν οι ερευνητές - ότι η διαχείριση (coping) αυτού του στρες και των 

αντιλαμβανόμενων συνεπειών του με καταπίεση του συναισθήματος, ενισχύει την 

εξέλιξη της νόσου. Εισηγούνται ότι η παρεμπόδιση της εξέλιξης του μελανώματος 

από το συνειδητά βιωμένο στρες και των συναισθημάτων δυσφορίας, καθώς και οι 

υποτιθέμενες προστατευτικές επιδράσεις της διαχείρισης του στρες μέσω της 

έκφρασης των συναισθημάτων, μεσολαβούνται από κυτταρικούς ανοσοποιητικούς 

παράγοντες. Συνεπώς, καταλήγουν οι ερευνητές, στο βαθμό που η πορεία του 

κακοήθους μελανώματος επηρεάζεται από την ανοσοποιητική απόκριση του 

πάσχοντος οργάνου (Gutterman et al., 1975), αυτοί οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες θα 

έχουν μία έμμεση, αλλά σημαντική επίδραση στην εξέλιξη της νόσου.      

 

 

5.7 Ψυχοβιολογικές έρευνες για την εξέλιξη του καρκίνου     

 

Η Temoshok (1985) επισημαίνει ότι για καλύτερο έλεγχο μεταβλητών σχετικών με 

την έκβαση του όγκου, από αυτόν που είναι εφικτός στις μελέτες με ανθρώπους, 

απαιτείται ένα καλά προσδιορισμένο μοντέλο έρευνας με ζώα. Παρατηρεί ότι τόσο 

φυσιολογικά όσο και συμπεριφορικά, τα χάμστερ προσφέρονται για τέτοιες έρευνες, 

καθότι οι κυτταρικές συνιστώσες του ανοσοποιητικού τους είναι όμοιες με αυτές του 

ανθρώπου (Streilein, 1981). Κάποιες από τις πιο κοινές και αξιόπιστα 

κωδικοποιημένες συμπεριφορές των χάμστερ είναι, σύμφωνα με την Temoshok, στις 

διαστάσεις της επιθετικότητας / κυριαρχικότητας και της παθητικότητας / 

υποχωρητικότητας, οι οποίες είναι συγκρίσιμες με ανθρώπινα πρότυπα 

συμπεριφοράς, που έχει φανεί πως σχετίζονται με την εξέλιξη του καρκίνου.        

Με δύο μελέτες η Temoshok και οι συνεργάτες της (1984) διερεύνησαν τη σχέση 

διατομικών διαφορών σε φυσιολογικές παραμέτρους και της επερχόμενης αύξησης 



66 

 

του όγκου, στο πλαίσιο ενός μακρόχρονου φυσικού στρέσορα (κοινωνική διάδραση 

σε ομάδα). 

Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι συμπεριφορές στον παράγοντα της γενικής 

δραστηριότητας ενδέχεται να αντανακλούν ένα γενικό χαρακτηριστικό φυσιολογικής 

διέγερσης, που σχετίζεται με ποικίλους δείκτες, όπως η δραστηριότητα των κυττάρων 

φυσικών φονέων (NK-cell), η συμπεριφορική δραστηριότητα και η έντονη αύξηση 

του όγκου. Είναι πιθανό, σημειώνει η Temoshok (1985), μια τέτοια γενική διέγερση 

να χαρακτηρίζει τα ζώα που δεν έχουν ακόμα μάθει να διαχειρίζονται το χρόνιο στρες 

που βιώνεται στην κοινωνική κατάσταση. Από την άλλη, συνεχίζει η ερευνήτρια, τα 

ζώα που συμπεριφέρονται γενικά με τρόπους αποφυγής - παθητικότητας ή 

κυριαρχικότητας - επιθετικότητας, έχουν υιοθετήσει περισσότερο εξειδικευμένα μέσα 

διαχείρισης του χρόνιου κοινωνικού στρες και, συνεπώς, έχουν δημιουργήσει μια πιο 

προβλεπόμενη κατάσταση που μειώνει τη διέγερση.  

Για να συνδέσει η Temoshok (1985) τα παραπάνω ευρήματα με αυτά για τις 

φυσιολογικές μεσολαβητικές μεταβλητές (Temoshok, Sagebiel, & Sweet, 1985) και 

για την εξέλιξη (Temoshok & Scherwitz, 1984) του κακοήθους μελανώματος, 

προτείνει την ακόλουθη λογική: η γενική συνεχής διέγερση που εκδηλώνεται 

συμπεριφορικά στα χάμστερ, θεωρείται ως αντίδραση στο στρες που είναι ισοδύναμη 

του φανερού άγχους, της ανησυχίας, της σύγχυσης, της κατάθλιψης και του θυμού 

που αναφέρεται από τους ανθρώπους. Η κατάσταση αυτή μπορεί να ερμηνευτεί ως η 

Φάση 1, δηλαδή η αντίδραση συναγερμού, στο «Σύνδρομο Γενικής Προσαρμογής» 

(General Adaptation Syndrome – GAS) του Hans Selye (1956), στην οποία η 

συνολική αντίσταση στο στρέσορα αρχικά μειώνεται αν και ενδέχεται να 

επιστρατεύονται άμυνες του σώματος. Είναι, επίσης, συναφής με την έννοια 

“hyperadaptosis” (υπερπροσαρμοστικότητα) του Dilman (1980), δηλαδή μιας 

κατάστασης που απορρέει από το υπερβολικό στρες και που έχει ως μία από τις 

συνέπειές της την αυξημένη ευπάθεια στον καρκίνο.    

Η Temoshok (1985) εξηγεί ότι στο βαθμό που η γενική διέγερση / άγχος στο 

χάμστερ / άνθρωπο σχετίζεται με διαδικασίες που παροξύνουν την αύξηση του όγκου 

ή αναστέλλουν την αντίδραση του πάσχοντος οργάνου, και στο βαθμό που η γενική 

διέγερση είναι μια αρχική βιολογική αντίδραση που είναι αναποτελεσματική στη 

διαχείριση του στρέσορα, θα υπάρχει μεγαλύτερη αύξηση του όγκου στα χάμστερ 

που επιδεικνύουν αυτή τη γενική διέγερση.   
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Από την άλλη, συμπληρώνει, η ικανότητα κάποιων χάμστερ να μειώνουν αυτή τη 

γενική διέγερση μέσω είτε αποφευκτικών - παθητικών είτε κυριαρχικών - επιθετικών 

τρόπων προσαρμογής στο χρόνιο κοινωνικό στρες, μπορεί να είναι το ισοδύναμο της 

ανθρώπινης προσπάθειας για διαχείριση του στρες αυτού με καταστολή ή έκφραση 

των συναισθημάτων, που και τα δύο επιδρούν τόσο στην εσωτερική βιολογική 

κατάσταση όσο και στην κοινωνική κατάσταση. Αν η διαχείριση αυτή είναι 

αποτελεσματική, βιολογική απόκριση και στρέσορας μειώνονται. Αυτή η κατάσταση, 

θεωρητικά, συντελεί σε μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης και εξέλιξης της νόσου. [Από 

το δεύτερο πείραμα με χάστερ, όμως, της Temoshok και των συνεργατών της (1984), 

βρέθηκε ότι ο ένας από τους δύο τρόπους διαχείρισης του στρες είναι που ευνοεί την 

αντιμετώπιση του καρκίνου (βλ. επόμενη παράγραφο).]       

Η Temoshok επισημαίνει, βέβαια, ότι ακόμα κι αν η διαχείριση του στρες είναι 

αποτελεσματική στη μείωση των διαδικασιών φυσιολογικής ενεργοποίησης, η 

ικανότητα του οργανισμού να ανθίσταται στο στρέσορα είναι πεπερασμένη. Η 

παρουσία ενός χρόνιου στρέσορα θα μπορούσε εν τέλει να εξαντλήσει την ικανότητα 

αντίστασης του οργανισμού, οδηγώντας στην τρίτη φάση του Συνδρόμου Γενικής 

Προσαρμογής του Selye, δηλαδή το στάδιο της εξάντλησης. Εναλλακτικά, εξηγεί η 

Temoshok (1985), η αντίσταση ή τα μέσα διαχείρισης του στρέσορα ενδέχεται να 

σχετίζονται με συγκεκριμένες βιολογικές διαδικασίες, που έχουν δυσμενείς 

επιπτώσεις στον οργανισμό. Στο βαθμό που τέτοιες διαδικασίες παροξύνουν την 

αύξηση του όγκου ή αναστέλλουν την αντίδραση του πάσχοντος οργάνου, 

συγκεκριμένοι τρόποι διαχείρισης του στρες μπορεί να σχετίζονται με την εξέλιξη 

του καρκίνου. Για παράδειγμα, η τάση για διαχείριση με αποφυγή – παθητικότητα, 

όπως φάνηκε από το δεύτερο πείραμα με χάμστερ, είχε θετική συσχέτιση με το 

μέγεθος του όγκου. Και η Temoshok (1985) εικάζει ότι η ανάλογη ανθρώπινη 

κατάσταση είναι η κατάπνιξη των συναισθημάτων.           

 Ο Augustine και οι συνεργάτες του (2008) αναφέρονται, επίσης, στην πιθανότητα 

το αρνητικό συναίσθημα προδιάθεσης να σχετίζεται με την ταχύτητα εξέλιξης του 

καρκίνου, λόγω της επίδρασής του στο ανοσοποιητικό σύστημα (Irwin, 2002). 

Επισημαίνουν ότι αυτοί που βιώνουν συχνό, έντονο και μακράς διάρκειας αρνητικό 

συναίσθημα ενδέχεται να έχουν ένα συνεχώς εξαντλημένο ανοσοποιητικό και, 

συνεπώς, να είναι λιγότερο ικανοί να καταπολεμήσουν την εξέλιξη του καρκίνου του 

πνεύμονα (του τύπου καρκίνου που αυτοί μελετούν).       
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6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

6.1 Ψυχολογικές μέθοδοι για την υποστήριξη της θεραπείας ασθενών με καρκίνο 

 

Ο Eysenck (1994) ανασκοπεί μελέτες που έχουν δείξει τα οφέλη ψυχολογικών 

παρεμβάσεων στην επιμήκυνση του χρόνου ζωής ασθενών με καρκίνο. 

Επισημαίνει ότι πολλές από τις πρώιμες έρευνες αυτού του ζητήματος δεν έκαναν 

αυστηρό έλεγχο των μεταβλητών. Πάντως τα αποτελέσματά τους ήταν ενδεικτικά της 

θετικής επίδρασης της ψυχολογικής ενίσχυσης των καρκινοπαθών. Χαρακτηριστικές 

τέτοιες μελέτες θεωρεί αυτή του Le Shan (1977), των Simonton, Matthew-Simonton 

και Creighton (1978), και των Achterberg, Lawlis, Simonton και Simonton (1977). 

Στις μελέτες των Simonton, για παράδειγμα, 159 «αθεράπευτοι» ασθενείς με καρκίνο 

έλαβαν θεραπεία με ψυχολογικές μεθόδους. Δύο χρόνια μετά, 63 ήταν ακόμα εν ζωή, 

το 22% δεν είχαν «καμία ένδειξη της ασθένειας» και το 19% είχαν όγκους που 

συρρικνώνονταν.  

Ακολούθησαν, κατά τον Eysenck (1994), κάποιες πιο αυστηρά ελεγμένες μελέτες 

με εντυπωσιακά αποτελέσματα: Ο Grossarth-Maticek (1980) πήρε 24 ζευγάρια 

ασθενών με καρκίνο τελικού σταδίου (συνταιριασμένα βάσει τύπου καρκίνου), και 

κατέταξε τα μέλη τους τυχαία σε ομάδα ψυχολογικής θεραπείας  και ομάδα ελέγχου. 

Για την πρώτη χρησιμοποίησε μια δική του μέθοδο εκπαίδευσης στην αυτονομία 

(Grossarth-Maticek & Eysenck, 1991b), την “creative novation behaviour therapy”
6
. 

Ο μέσος χρόνος επιβίωσης για την ομάδα ελέγχου ήταν 3,09 χρόνια, ενώ για την 

ομάδα θεραπείας 5,07 χρόνια. Ο Spiegel και οι συνεργάτες του (1989) διεξήγαγαν 

έρευνα με γυναίκες που έπασχαν από καρκίνο τελικού σταδίου του μαστού. 

Ανέφεραν ότι όσες ακολούθησαν ψυχολογική θεραπεία επέζησαν περίπου διπλάσιο 

διάστημα από ότι οι υπόλοιπες. Γυναίκες με τελικού σταδίου καρκίνο του μαστού 

αποτέλεσαν το δείγμα και της έρευνας των Eysenck και Grossarth-Maticek το 1991. 

Οι μισές συμφώνησαν να ακολουθήσουν χημειοθεραπεία, οι υπόλοιπες όχι. Οι μισές 

κάθε ομάδας ακολούθησαν την  “creative novation behaviour therapy”. Τόσο η 

                                                 
6
 Πρόκειται, κατά τον Eysenck (1987) για ένα είδος γνωστικής συμπεριφορικής θεραπείας, ειδικά 

σχεδιασμένο για την ανακούφιση από την κατάθλιψη και την απελπισία, και για την ενθάρρυνση της 

έκφρασης συναισθημάτων. Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει στοιχεία της μεθόδου απευαισθητοποίησης 

του Wolpe (1958), της γνωστικής θεραπείας συναισθηματικών διαταραχών του Beck (1976), και της 

μεθόδου διδασκαλίας «στρατηγικών διαχείρισης του στρες» (“coping strategies”) των Lazarus και 

Folkman (1984). 
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χημειοθεραπεία όσο και η συγκεκριμένη συμπεριφορική θεραπεία είχαν σημαντικά 

καλύτερα αποτελέσματα στην επιμήκυνση της ζωής από ότι η καθόλου θεραπεία. Και 

οι δύο θεραπείες, σε συνδυασμό, είχαν καλύτερα αποτελέσματα από ότι το άθροισμα 

των ξεχωριστών επιδράσεων της καθεμίας, δηλαδή είχαν συνεργικά αποτελέσματα. 

[Η έρευνα αυτή αναπαρήγαγε με ακρίβεια μια έρευνα κάποιων ετών πριν (1983) του 

Grossarth-Maticek και των συνεργατών του, που θα αναφερθεί εκτενώς ακολούθως.] 

Οι έρευνες αυτές, τονίζει ο Eysenck (1994), δείχνουν με βεβαιότητα ότι οι 

ψυχολογικές παρεμβάσεις έχουν σημαντική επίδραση στην επιβίωση από καρκίνο.  

Η πιο σημαντική ερευνητική δουλειά στο συγκεκριμένο θέμα είναι κατά τον 

Eysenck (1987) αυτή του Grossarth-Maticek και των συνεργατών του (1983): Στην 

πρώτη από μία σειρά μελετών το δείγμα ήταν γυναίκες με τελικού σταδίου καρκίνο 

του μαστού. Όσες το επιθυμούσαν λάμβαναν χημειοθεραπεία. Οι μισές από αυτές και 

οι μισές από όσες την απέρριπταν, έκαναν ψυχοθεραπεία (την “creative novation 

therapy”) με τον Grossarth-Maticek.    

Η “creative novation therapy” (βλ. και υποσημείωση 5) είναι σχεδιασμένη, κατά 

τον Eysenck (1987), για να καθιστά ικανούς τους ασθενείς να εκφράζουν ανάγκες 

που προηγουμένως ήταν ανεσταλμένες, και να εμπλέκονται σε πιο ικανοποιητικές 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Θεωρείται ότι τα ανεπιθύμητα πρότυπα συμπεριφοράς 

κατευθύνονται από γνωστικά – συναισθηματικά προγράμματα (αξίες και υποθέσεις) 

που μπορούν να τροποποιηθούν. Με προσεκτική ανάλυση προσδιορίζονται οι 

συγκρουόμενες ανάγκες του ασθενούς. Οι συγκρούσεις αυτές, εξηγεί ο Eysenck, 

θεωρούνται πως είναι προσέγγισης – αποφυγής, αλλά μοιάζουν και με τις 

συγκρούσεις διπλής τύφλωσης (π.χ. «Αγαπάω τον άντρα μου που πέθανε χρόνια πριν. 

Πιστεύω ότι δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτόν, οπότε εύχομαι να πεθάνω για να 

ξαναενωθώ μαζί του. Όμως, συνάμα, θέλω πολύ να ζήσω και να έχω καλές σχέσεις 

με τα παιδιά μου.»). Το επόμενο θεραπευτικό βήμα είναι να προσδιοριστούν μαζί με 

τον ασθενή εναλλακτικές συμπεριφορές και πρότυπα γνωστικής ερμηνείας. Ο 

Eysenck (1987) επισημαίνει ότι δεν γίνεται καμία προσπάθεια να αποκαλυφθεί η 

δομή των συναισθηματικών αναγκών (όπως στη σε βάθος ψυχοθεραπεία), αλλά 

περισσότερο να έρθει η λύση από την αντικατάσταση παλιών με νέα γνωστικά 

προγράμματα (π.χ. «Αγαπάω τη μητέρα μου, αλλά πάντα σκεφτόμουν ότι θα πρόδιδα 

την πρόδιδα αν αγαπούσα άλλη γυναίκα. Τώρα συνειδητοποιώ ότι μπορώ να αγαπώ 

και της δύο ταυτόχρονα. Επομένως, δεν αισθάνομαι πλέον ένοχος.»). Επιπλέον, 
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αναπτύσσεται από κοινού με τον ασθενή ένα πρόγραμμα πλήρων συμπεριφορικών 

αλλαγών και αυτός-ή ενθαρρύνεται να το δουλεύει στο σπίτι.  

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, ξεκάθαρα, η ομάδα που δεν έκανε καμία θεραπεία 

είχε το μικρότερο μέσο όρο επιβίωσης, δηλαδή 11,28 μήνες. Το μεγαλύτερο είχε η 

ομάδα που λάμβανε και τους δύο τύπους θεραπείας, με 22,4 μήνες. Όσες λάμβαναν 

τον ένα ή τον άλλο τύπο θεραπείας είχαν τον ίδιο μέσο όρο επιβίωσης, 14,5 μήνες, 

δηλαδή οι δύο τύποι είχαν εξίσου καλά αποτελέσματα. Είναι ενδιαφέρον, τονίζει ο 

Eysenck, ότι ο συνδυασμός των δύο τύπων θεραπείας είναι σαφώς συνεργικός, 

δηλαδή συντελεί σε μεγαλύτερο διάστημα επιβίωσης από ότι το απλό άθροισμα των 

επιδράσεων κάθε θεραπείας χωριστά (όπως έδειξε και η έρευνα των Eysenck και 

Grossarth-Maticek το 1991)..   

Η έρευνα συμπεριέλαβε και άλλες ασθενείς, που είχαν απορρίψει τη 

χημειοθεραπεία και ακολουθούσαν είτε ορθόδοξη συμπεριφορική θεραπεία είτε 

ψυχανάλυση. Τα αποτελέσματα αυτών των μεθόδων ήταν σημαντικά χειρότερα από 

αυτά της “creative novation therapy”. Μάλιστα (κάτι που προξενεί την έκπληξη του 

συγγραφέα της παρούσας πτυχιακής εργασίας), η δυναμική ψυχοθεραπεία 

(ψυχανάλυση), επισημαίνει ο Eysenck (1987), είχε σημαντικά χειρότερα 

αποτελέσματα από ότι η καθόλου θεραπεία.     

Μια άλλη έρευνα, αυτή του Spiegel και των συνεργατών του (1989), έδειξε ότι η 

υποστηρικτική ομαδική θεραπεία με αυτό-ύπνωση αύξανε την επιβίωση σε γυναίκες 

με μεταστατικό καρκίνο του μαστού κατά δεκαοκτώ μήνες (Olff, 1999).   

 

 

6.2 Χρήση ψυχολογικών μεθόδων παρέμβασης για προφύλαξη από τον καρκίνο 

 

Ο Eysenck (1987) διερωτάται αν η “creative novation therapy” θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί ως μέσο προφύλαξης από την εκδήλωση καρκίνου. Προς απάντηση 

στο ερώτημα αυτό παραθέτει τα ευρήματα της προοπτικής μελέτης της Χαϊδελβέργης 

των Grossarth-Maticek και των συνεργατών του (1986), που έχει αναφερθεί και στο 

υποκεφάλειο 3.1: Το δείγμα ήταν 91 άτομα που είχαν κριθεί ως μεγάλης επιρρέπειας 

στον καρκίνο. 45 από αυτά ακολούθησαν την “creative novation therapy” για 

προληπτικούς λόγους, ενώ τα υπόλοιπα 46 δεν έλαβαν αυτή τη θεραπεία. Από τα 

άτομα της πρώτης ομάδας κανένα δεν πέθανε από καρκίνο, ενώ από αυτά τις 

δεύτερης πέθαναν 12. Συνολικά, 40 άτομα της ομάδας θεραπείας ήταν ακόμα εν ζωή 
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την περίοδο της δημοσίευσης του Eysenck (1987), έναντι 25 ατόμων της ομάδας 

ελέγχου. Τα αποτελέσματα αυτά είχαν, μάλιστα, στατιστική σημαντικότητα της τάξης 

του ,001 (δηλ. πιθανότητα λάθους 1/1000).  

Για τον προφυλακτικό ρόλο της ψυχολογικής θεραπείας ο Eysenck επανέρχεται 

στην ερευνητική δουλειά του Grossarth-Maticek, στη δημοσίευσή του το 1994: Με 

τους συνεργάτες του (Grossarth-Maticek, Schmidt, Vetter & Arndt, 1984) διεξήγαγαν 

μελέτη με εκατό υγιή άτομα προσωπικότητας Τύπου 1 (βλ.σελ. 19), που 

κατανεμήθηκαν τυχαία σε ομάδα θεραπείας ή ομάδα ελέγχου. Παρακολουθούνταν 

σταθερά (follow-up) και καταγραφόταν η θνητότητα και η αιτία θανάτου. Μετά από 

13 χρόνια, είχαν αποβιώσει από καρκίνο 16 άτομα της ομάδας ελέγχου και κανένα 

από την ομάδας ψυχολογικής θεραπείας. Καρκίνος εμφανίστηκε σε 21 άτομα της 

ομάδας ελέγχου και σε 13 άτομα της θεραπευτικής ομάδας. Παρόμοια αποτελέσματα 

βρέθηκαν με την εφαρμογή ομαδικής θεραπείας, ακόμα και βιβλιοθεραπείας συν 

τρεις ώρες ατομικής θεραπείας (Eysenck & Grossarth-Maticek, 1991). Αυτά τα 

αποτελέσματα, τονίζει ο Eysenck (1994) είναι πολλά υποσχόμενα και δείχνουν 

ξεκάθαρα την αιτιώδη φύση της σύνδεσης προσωπικότητας - καρκίνου. Θεωρεί, 

επίσης, επιτακτική την ανάγκη αναπαραγωγής τους από άλλες έρευνες, γιατί κρίνει 

ότι είναι πολύ δύσκολο να ξεκαθαριστεί η επίδραση της μεθόδου ψυχολογικής 

θεραπείας, καθώς και η επίδραση του θεραπευτή. Σε αυτές τις μελέτες, εξηγεί, 

μεγάλο μέρος της θεραπείας έγινε από τον Grossarth-Maticek, που τον θεωρεί μια 

χαρισματική προσωπικότητα. Άλλοι επιτυχημένοι θεραπευτές, συνεχίζει (και 

αναφέρει για παράδειγμα το Le Shan, το Simonton, το Spiegel), χρησιμοποίησαν 

διαφορετικές μεθόδους και, θεωρεί εύλογο ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε σε 

ποιο βαθμό οι διαφορετικές μέθοδοι μπορούν να συνδυάσουν πανομοιότυπα 

αποτελεσματικά στοιχεία – κάτι που, όπως επισημαίνει, αποτελεί οικουμενικό 

πρόβλημα στην ψυχοθεραπεία (Giles, 1993). Παρ’ολ’αυτά, καταλήγει, τα ευρήματα 

καθιστούν σαφή την αποτελεσματικότητα των ψυχολογικών παρεμβάσεων στην 

πρόληψη του καρκίνου και την παράταση ζωής των ασθενών.             

 

 

6.3 Παρεμβάσεις για την ενθάρρυνση της έκφρασης συναισθημάτων 

 

Η Iwamitsu και οι συνεργάτες της (2005) εξέτασαν την επίδραση του άγχους και 

της συναισθηματικής καταστολής στην ψυχολογική καταπόνηση, σε 21 γυναίκες με 
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καρκίνο του μαστού και 72 γυναίκες με καλοήθη όγκο στο μαστό. Βρήκαν ότι οι 

ασθενείς με καρκίνο του μαστού που κατέστειλαν τα συναισθήματα και βίωναν 

χρονίως υψηλά επίπεδα άγχους, βίωναν και υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής 

καταπόνησης τόσο πριν όσο και μετά τη διάγνωση. Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι 

οι ασθενείς αυτές χρειάζονται ψυχολογικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της 

ενθάρρυνσης για έκφραση και επικοινωνία των συναισθημάτων τους, αμέσως μετά 

την ανακοίνωση της διάγνωσης, προκειμένου να βοηθηθούν στη διατήρηση 

ψυχολογικής προσαρμογής ενώπιον της νόσου. Επίσης, θεωρούν πως πρέπει να 

λαμβάνει χώρα και οικογενειακή συμβουλευτική για την ενθάρρυνση της αναμονής 

και της αποδοχής, από μέρους των υπόλοιπων μελών, της έκφρασης αρνητικών 

συναισθημάτων από μέρους της ασθενούς. Το συμπέρασμά τους το στηρίζουν στη 

σχετική βιβλιογραφία που ανασκοπούν και παρατίθεται ακολούθως: 

Αναφέρονται στην Temoshok (1987), που εισηγήθηκε ότι η συναισθηματική 

καταστολή μπορεί να συνδέεται με αβοηθησία ή απελπισία στις ασθενείς με καρκίνο 

του μαστού που βιώνουν δριμύ στρες. Οι ίδιοι (Iwamitsu et al., 2005) θεωρούν ότι η 

ανακοίνωση της διάγνωσης είναι μια στιγμή υπερβολικού στρες και μια κρίσιμη 

στιγμή για ψυχολογική παρέμβαση. Συγκεκριμένα, θεωρούν ότι οι ασθενείς που 

καταστέλλουν τα συναισθήματα πρέπει να ενθαρρύνονται να εκφράζουν τις ανάγκες 

και τα αισθήματά τους, ώστε να μην αναπτύσσουν πρότυπα κατάθλιψης και 

απελπισίας/αβοηθησίας, που έχουν βρεθεί να συνδέονται με χειρότερη πρόγνωση ή 

με θάνατο σε μακρόχρονες έρευνες (Watson et al., 1999˙ Temoshok et al., 1985). 

Αναφέρονται, επίσης, στους Reardon και Buck (1989), που κατέληξαν στο ότι τα 

άτομα που καταστέλλουν αρνητικά συναισθήματα μπορεί να χρειάζονται 

συναισθηματική εκπαίδευση ώστε να μάθουν πώς να επικοινωνούν τα αρνητικά και 

θετικά συναισθήματά τους υπό συνθήκες ακραίου στρες. Η Iwamitsu και οι 

συνεργάτες της θεωρούν ότι με την ακριβή έκφραση συναισθημάτων, οι ασθενείς 

είναι πιο πιθανό να λαμβάνουν γνήσια κοινωνική και συναισθηματική υποστήριξη 

και ανατροφοδότηση και να διαχειρίζονται κατάλληλα τα αρνητικά και ανοίκεια 

αισθήματα που συνδέονται με τη σοβαρή ασθένειά τους. Πιστεύουν, επίσης, ότι οι 

ασθενείς πρέπει να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τα αισθήματα αυτά, προκειμένου 

να μάθουν πώς να τα εκφράζουν και να τα διαχειρίζονται αποτελεσματικά. Επιπλέον, 

επισημαίνουν ότι η κοινωνική υποστήριξη αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα της 

σωματικής και ψυχικής υγείας (Buck, 1993) και εξηγούν πως μπορεί μεν η 

καταστολή αρνητικών συναισθημάτων να είναι ένας αποδοτικός τρόπος να διατηρεί 
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κανείς επιφανειακά ευχάριστες ανθρώπινες σχέσεις, αλλά με το κόστος δε της μη 

αυθεντικής και γνήσιας συναισθηματικής έκφρασης και επικοινωνίας.  

Στο ίδιο πνεύμα και η τοποθέτηση της van der Ploeg και των συνεργατών της 

(1988): «η συναισθηματική έκφραση μπορεί να ειδωθεί ως ένα πιο κατάλληλο στυλ 

διαχείρισης (του στρες) με το οποίο το άτομο ξεκινά να εκφράζει ανάγκες και 

αισθήματα, και επιστρατεύει πιο γνήσια κοινωνική υποστήριξη. Η συναισθηματική 

έκφραση θεωρείται πως έχει ένα θετικότερο αποτέλεσμα για την υγεία και η 

ψυχολογική παρέμβαση ενδέχεται να παίζει ρόλο στη συνδρομή του ατόμου για 

αλλαγή των προτύπων συμπεριφοράς.» (σ. 224). 

Η Levy και οι συνεργάτες της (1985) έδειξαν ότι οι ψυχολογικές παρεμβάσεις 

μπορούν να καταστήσουν τους ασθενείς με καρκίνο πιο αισιόδοξους και με λιγότερα 

αισθήματα απελπισίας. Επιπλέον, παρατήρησαν αύξηση των κυττάρων φυσικών 

φονέων (αλλά για αυτό το ζήτημα θα γίνει εκτενής αναφορά στο επόμενο 

υποκεφάλαιο). Τέλος, ο Augustine και οι συνεργάτες του (2008) αναφέρουν ότι 

κάποια είδη παρεμβάσεων για το άγχος (ή την κατάθλιψη) έχουν βρεθεί να αυξάνουν 

την επιβίωση από τον καρκίνο (Ross et al., 2002).       

 

 

6.4 Οι επιδράσεις των ψυχολογικών παρεμβάσεων στη λειτουργία του 

ανοσοποιητικού συστήματος 

 

Τα κύτταρα φυσικοί φονείς, που παραπάνω αναφέρθηκε ότι βρέθηκε πως 

αυξάνονται με τις ψυχολογικές παρεμβάσεις σε καρκινοπαθείς (Levy et al., 1985), 

αποτελούν σημαντικό μέρος της άμυνας του ανοσοποιητικού έναντι του καρκίνου 

(Seligman, 1991).  

Σχετικά με αυτό, ο Eysenck (1994) αναφέρει την ερευνητική δουλειά του Fawzy 

και των συνεργατών του (1990, 1993), που βρήκαν ότι οι ασθενείς με μελάνωμα που 

λάμβαναν ομαδική θεραπεία, βελτιώνονταν ψυχολογικά και είχαν μεγαλύτερο αριθμό 

κυττάρων φυσικών φονέων. Πιο συγκεκριμένα, 68 ασθενείς με κακοήθες μελάνωμα 

κατανεμήθηκαν σε δύο ισάριθμες ομάδες. Η πειραματική ομάδα λάμβανε δομημένη 

ψυχιατρική ομαδική παρέμβαση για έξι εβδομάδες, ενώ η ομάδα ελέγχου λάμβανε 

μόνο τη συνηθισμένη ιατρική αγωγή (που λάμβανε και η πειραματική). Στην αρχή 

της έρευνας λήφθηκαν δεδομένα της ψυχικής καταπόνησης όλων των συμμετεχόντων 

και στη συνέχεια αποδείχτηκαν θετικός παράγοντας για επιβίωση˙ αυτό, επισημαίνει 
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ο Eysenck (1994), είναι σε συμφωνία με την υπόθεση του «μαχητικού πνεύματος» 

και τη σχέση μεταξύ καταστολής του συναισθήματος και του καρκίνου. Βρέθηκε, 

επίσης, πως κρίσιμοι παράγοντες ήταν η προνοσηρή συμπεριφορά διαχείρισης του 

στρες και η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης του στρες σε απειλητικές για τη ζωή 

καταστάσεις. Οι ασθενείς με ικανότητες ενεργητικής διαχείρισης, ανεξάρτητα από το 

εάν συμμετείχαν στην παρέμβαση, είχαν τα καλύτερα αποτελέσματα για την υγεία 

τους. «Αυτοί που ελαχιστοποιούν τη σοβαρότητα και την απειλή του καρκίνου για 

την ευζωία τους φαίνεται πως αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο κίνδυνο» (Fawzy et al., 

1993, σ. 687). Όσον αφορά στην παρέμβαση, δέκα μέλη της ομάδας ελέγχου 

πέθαναν, έναντι τριών της πειραματικής ομάδας [μετά από πέντε χρόνια (Olff, 

1999)]˙ επίσης, δεκατρία από την πρώτη, έναντι επτά από τη δεύτερη υπέστησαν 

υποτροπή.  

Για τις ίδιες έρευνες (Fawzy et al., 1990, 1993) η Olff (1999) δίνει περισσότερες 

λεπτομέρειες για τις επιδράσεις στο ανοσοποιητικό σύστημα της ψυχολογικής 

παρέμβασης. Μετά από την ομαδική θεραπεία παρατηρούνταν σημαντικές αυξήσεις 

των μεγάλων κοκκωδών λεμφοκυττάρων, των κυττάρων φυσικών φονέων (NK cells), 

της κυτταροτοξικής δράσης των κυττάρων φυσικών φονέων (Natural Killer cell 

Cytotoxic Activity), καθώς και μικρή μείωση των επικουρικών κυττάρων Τ έξι μήνες 

μετά την παρέμβαση. Η ίδια ερευνήτρια αναφέρεται και στην έρευνα της van der 

Pompe (1997), που μέτρησε παραμέτρους του ανοσοποιητικού συστήματος σε 

ασθενείς με καρκίνο του μαστού, πριν και μετά από εμπειρική – υπαρξιστική ομαδική 

ψυχοθεραπεία. Βρέθηκε πως η ψυχοθεραπεία επηρέασε την απόκριση των κυττάρων 

φυσικών φονέων σε στρέσορα, καθώς και την πολλαπλασιαστική απόκριση στην 

ουσία PI-IA, που είναι προτρεπτική μίτωσης.                 

 

 

6.5 Οι ψυχολογικές θεραπείες ως placebo θεραπείες 

 

Ο Eysenck (1994) επισημαίνει ότι συχνά οι «ορθόδοξοι» γιατροί θεωρούν τις 

ψυχολογικές θεραπείες “placebo” θεραπείες. Όμως, εξηγεί ότι ο όρος “placebo” 

κρύβει κάποια εννοιολογικά προβλήματα και δυσκολίες (Gruenbaum, 1993). Τονίζει 

ότι η ισχύς των επιδράσεων των placebo είναι αναμφίβολη (π.χ. Beecher, 1955; 

Benson & Epstein, 1975; Benson & McCallie, 1979; Shapiro & Morris, 1978) με 

περισσότερα από 1000 άρθρα και βιβλία να επιβεβαιώνουν τις επιδράσεις τους 



75 

 

(Turner, Gallimore & Fox-Henning, 1980; White et al., 1985). Αναφέρεται στην 

ερευνητική δουλειά του Roberts (1983): υπολόγισε πώς ό,τι αναφέρεται με τον όρο 

placebo, έχει κατά ένα τρίτο εξαιρετικά αποτελέσματα, κατά ένα τρίτο καλά 

αποτελέσματα και κατά ένα τρίτο φτωχά αποτελέσματα στις σωματικές ασθένειες, 

κάτω από συνθήκες υψηλών προσδοκιών, δηλαδή όταν τόσο ο γιατρός όσο και ο 

ασθενής πιστεύουν στην αξία της θεραπείας.  

Ο Eysenck (1994) θεωρεί, επίσης, προφανές ότι οι υποτιθέμενες επιδράσεις των 

placebo ακολουθούν βιολογικά μονοπάτια και, συνεπώς, στο βαθμό που το κάνουν, 

είναι συγκεκριμένες. Επομένως, θεωρεί λανθασμένο τον χαρακτηρισμό τους ως «μη 

συγκεκριμένες» και προτείνει ως πιο εύστοχο τον «μη εμπρόθετες». Τονίζει, όμως, 

ότι όταν η ψυχολογική θεραπεία στοχεύει σε συγκεκριμένους τύπους συμπεριφοράς, 

όπως η συναισθηματική έκφραση (που όπως έχει αναφερθεί επανειλημμένα στην 

παρούσα εργασία, θεωρείται εμπλεκόμενη στην καρκινογένεση), τότε οι επιδράσεις 

της είναι και συγκεκριμένες και στοχευμένες. Αυτό που μένει να γίνει, συμπεραίνει, 

είναι να ανακαλυφτούν τα βιολογικά μονοπάτια των επιδράσεων των ψυχολογικών 

παραγόντων.          
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7. ΣΥΝΟΨΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στόχος της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας ήταν η παρουσίαση θέσεων της 

Ψυχολογίας και ευρημάτων της ψυχολογικής έρευνας, διαχρονικά, για τη σχέση 

παραγόντων της προσωπικότητας με την εμφάνιση, την πρόγνωση – εξέλιξη και την 

αντιμετώπιση των διάφορων τύπων καρκίνου. Πεποίθηση του συγγραφέα είναι ότι η 

έμφαση σε μικροβιολογικούς – μολυσματικούς παράγοντες και στην 

ιατροφαρμακευτική αντιμετώπιση του καρκίνου, στερεί πολύτιμη γνώση για 

ψυχολογικούς παράγοντες που είναι κρίσιμοι για την πρόκληση, την εξέλιξη και τη 

θεραπεία της νόσου, και θέτει στο περιθώριο διαφωτιστικά ερευνητικά δεδομένα 

σχετικά με το ρόλο της προσωπικότητας στα παραπάνω.  

Τονίστηκε, λοιπόν, η ανάγκη για ευρεία οπτική των ζητημάτων αυτών (έναντι της 

αποσπασματικής). Είναι ένα πλήθος παραγόντων (προσωπικότητα, κληρονομικότητα, 

τρόπος ζωής, μολυσματικοί παράγοντες, γεγονότα ζωής, εμπειρίες ζωής, κοινωνική 

υποστήριξη, πρόνοια, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη) που βρίσκονται σε διαρκή 

αλληλεπίδραση και καθιστούν αναγκαία τη σε βάθος κατανόηση του καθενός 

χωριστά, αλλά και όλων μαζί σε συνέργεια.  

Έγινε αναφορά στον ειδικό τύπο προσωπικότητας (Τύπος C), που έχει 

προσδιοριστεί ερευνητικά ως ο επιρρεπής στον καρκίνο τύπος προσωπικότητας. 

Βασικό χαρακτηριστικό του, όπως αποδεικνύεται συστηματικά από πλήθος ερευνών, 

είναι η συναισθηματική καταστολή κυρίως των αρνητικών συναισθημάτων (π.χ. 

θυμός, επιθετικότητα) και η αποφυγή συγκρούσεων. Άλλα χαρακτηριστικά είναι η μη 

διεκδικητικότητα, μη ανταγωνιστικότητα, η υπερβολική συνεργατικότητα και 

κοινωνική επιθυμιτότητα, η αποδεκτικότητα και συμβιβαστικότητα. Πολύ κρίσιμος 

είναι και ο παράγοντας της διαχείρισης του στρες, με κάποιους τρόπους να 

αναδεικνύονται ως βοηθητικοί στην αντιμετώπιση του κινδύνου για καρκίνο και του 

ίδιου του καρκίνου, όπως το μαχητικό πνεύμα, και κάποιους άλλους να φαίνεται πως 

είναι επιβλαβείς, όπως η στωική αποδοχή, η παθητικότητα και η αίσθηση αβοηθησίας 

/ απελισίας.  

Κρίσιμος δείχνει να είναι και ο ρόλος των σχέσεων αντικειμένου 

(αντικειμενοτρόπες σχέσεις) και των εμπειριών ζωής, κυρίως αυτών της απώλειας 
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σημαντικών αντικειμένων
7
 και σχέσεων. Ο παράγοντας της κοινωνικής απομόνωσης 

και της έλλειψης κοινωνικής υποστήριξης φαίνεται, επίσης, πως είναι επιβαρυντικός. 

Παράγοντες που έχουν σχετιστεί με την καρκινογένεση από σημαντικούς 

θεωρητικούς της ψυχολογίας (π.χ. H. J. Eysenck) είναι, επίσης, ο νευρωτισμός και η 

ψύχωση. Φαίνεται πως τα χαμηλά επίπεδα νευρωτισμού είναι παράγοντας κινδύνου 

(με κάποιες έρευνες, βέβαια, να δείχνουν το αντίθετο), ενώ οι περιπτώσεις ασθένειας 

από καρκίνο φαίνεται πως είναι σημαντικά λιγότερες σε όσους έχουν ψύχωση, έναντι 

των υπολοίπων.  

Αντιφατικά είναι τα αποτελέσματα σε σχέση με την κατάθλιψη, με κάποιες 

έρευνες να την αναδεικνύουν ως σημαντικό παράγοντα κινδύνου, και κάποιες άλλες 

να καταλήγουν στην απουσία επίδρασης. Υπάρχουν και δεδομένα που δείχνουν ότι η 

κατάθλιψη σχετίζεται θετικά με την αντιμετώπιση της νόσου και, ίσως, αυτό 

ερμηνεύεται υπό το πρίσμα της αναγνώρισης και έκφρασης έναντι της καταστολής 

του αρνητικού συναισθήματος.  

Ενδέχεται κάποιοι παράγοντες της προσωπικότητας να μην επιδρούν ευθέως στην 

πρόκληση καρκίνου ή τη δυσμενή εξέλιξή του, αλλά να επηρεάζουν τον τρόπο και τις 

συνήθειες ζωής των ατόμων, π.χ. το κάπνισμα και την κατανάλωση αλκοόλ. Οι 

συνήθειες ζωής, πάντως, φαίνεται πως έχουν διαφορετική επίδραση στην 

καρκινογένεση, ανάλογα με τον τύπο προσωπικότητας του κάθε ατόμου. Εγείρεται, 

λοιπόν, το πολύ κρίσιμο θέμα της εστίασης στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά και στην 

κατανόηση του πώς σε αυτόν-ή αλληλεπιδρούν οι διάφοροι ενδογενείς (βιολογικοί – 

ψυχολογικοί) και εξωγενείς παράγοντες. 

Η έρευνα στο συγκεκριμένο πεδίο μπορεί να κερδίσει πολύτιμη υποστήριξη από 

την ανάδειξη των βιολογικών καναλιών μέσω των οποίων η προσωπικότητα συντελεί 

στην καρκινογένεση ή αυξάνει την επιρρέπεια στη νόσο. Έχει αποδειχτεί ότι το στρες 

επηρεάζει άμεσα (διεγείροντας) το αυτόνομο νευρικό, το ανοσοποιητικό και το 

ενδοκρινικό σύστημα. Συνεπώς, η διαχείριση του στρες καθορίζει σε μεγάλο βαθμό 

την αποτελεσματική λειτουργία ή την εξάντληση των παραπάνω συστημάτων από τη 

συνεχή διέγερσή τους, καθιστώντας τον οργανισμό είτε ικανό να ανταπεξέλθει στον 

κίνδυνο της νόσου είτε ευάλωτο σε αυτή.   

                                                 
7
  Ο όρος «αντικείμενο» χρησιμοποιείται με την έννοια της εσωτερικής αναπαράστασης που έχει ένα 

άτομο για τους άλλους (Παπαδόπουλος, 2005). 
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Τέλος, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι η ύπαρξη 

ή μη των παραπάνω χαρακτηριστικών – παραγόντων της προσωπικότητας, αλλά ο 

βαθμός στον οποίο υπάρχουν στον κάθε άνθρωπο. 

Όσον αφορά την αντιμετώπιση του καρκίνου, καθίσταται σαφής η αξία των 

ψυχολογικών παρεμβάσεων για την υποστήριξη του ασθενούς και την ενθάρρυνση 

της έκφρασης συναισθημάτων. Στο θέμα αυτό, σίγουρα παίζει καταλυτικό ρόλο η 

προσωπικότητα του ίδιου του θεραπευτή και η μέθοδος ψυχοθεραπείας (το αν, 

δηλαδή, ανταποκρίνεται στην ιδιοσυγκρασία και την προσωπικότητα του ατόμου και 

τις ιδιαίτερες ανάγκες του). Πάντως, είναι μεγάλος ο αριθμός των ερευνών που 

δείχνουν ότι η ψυχοθεραπεία συντελεί στην παράταση ζωής ή την επιβίωση, 

συνεισφέροντας στον ίδιο βαθμό με τη χημειοθεραπεία στην αντιμετώπιση της 

νόσου. Μάλιστα, τα καλύτερα για την αντιμετώπιση του καρκίνου αποτελέσματα 

απορρέουν από το συνδυασμό των δύο ειδών θεραπείας. 
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8. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Η έρευνα για τη σχέση προσωπικότητας – καρκίνου μπορεί να ωφεληθεί πολύ σε 

εγκυρότητα από τη στήριξη σε θεωρητικά μοντέλα. Είναι σημαντική η μελέτη της 

σχέσης αυτής υπό το πρίσμα των όλων των υπαρχουσών θεωριών, και η σύνθεση, με 

κριτικό πνεύμα, των γνώσεων που απορρέουν από τη σχετική έρευνα, προκειμένου να 

αναπτυχθούν καινούργιες θεωρίες όπου κρίνεται ότι υπάρχει θεωρητικό κενό.  

Κρίσιμος και ο ρόλος των εργαλείων μέτρησης και αξιολόγησης της 

προσωπικότητας (ερωτηματολόγια, δοκιμασίες, προβολικά τεστ, συνεντεύξεις). Ο 

κλάδος της ψυχομετρίας και η μελέτη της προσωπικότητας έχουν εξελιχθεί σε μεγάλο 

βαθμό και παρέχουν πλήθος εργαλείων για την εκτίμηση ακόμα και λεπτών πτυχών 

της προσωπικότητας. Έχει μεγάλη σημασία η συνεργασία των ερευνητών 

διεπιστημονικά – διακλαδικά και η γνώση όλων των διαθέσιμων μέσων, για την 

επιλογή των κατάλληλων ψυχομετρικών εργαλείων και τη συνδυασμένη χρήση τους, 

προκειμένου να γίνεται ακριβής αξιολόγηση των παραγόντων που έχουν επιλεγεί 

προς μελέτη (βάσει του/των θεωρητικού-ών μοντέλου-ων).  

Για τη σαφέστερη σύνδεση της προσωπικότητας με τον καρκίνο μεγάλη αξία 

έχουν οι προοπτικές (prospective) έρευνες, σε μεγάλο βάθος χρόνου (πολλών ετών) 

και με αυστηρό έλεγχο των μεταβλητών. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να 

προσδιορίζονται με περισσότερη σιγουριά συσχετίσεις, έως και αιτιώδεις σχέσεις 

(σχέσεις αιτίου – αιτιατού). 

Ήδη, πάντως, τα υπάρχοντα ευρήματα και η εμπειρία των επιστημόνων που 

ασχολούνται με τη σχέση προσωπικότητας – καρκίνου, συνηγορούν στη 

σπουδαιότητα των ψυχολογικών παρεμβάσεων, τόσο για την αντιμετώπιση της 

νόσου, όσο και για την προφύλαξη από αυτή. Είναι σημαντικό, λοιπόν, η 

ιατροφαρμακευτική αγωγή να συνοδεύεται και από τη συστηματική ψυχολογική 

υποστήριξη – ψυχοθεραπεία, ανάλογα με την προσωπικότητα και τις ιδιαίτερες 

ανάγκες του κάθε ασθενούς. Ιδανικό το να παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη και 

κατάλληλη ευαισθητοποίηση/ενημέρωση των κοντινών προσώπων, ώστε να μπορούν 

να κατανοούν τον/την ασθενή, να τον/τη στηρίζουν στην προσπάθεια αντιμετώπισης, 

και να εκτονώνουν την όποια δική τους ένταση από την κατάσταση.  

Στο θέμα της πρόληψης, καταλυτικό ρόλο μπορούν να παίξουν προγράμματα 

ψυχολογικής υποστήριξης στα σχολεία και την ευρύτερη κοινότητα, με έμφαση στην 

αναγνώριση και έκφραση των συναισθημάτων, τη διαχείριση του στρες και την 
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καλλιέργεια ενεργητικού και διεκδικητικού πνεύματος. Όσο για τις εκστρατείες 

ενημέρωσης για τον καρκίνο, θα πρέπει να αποφεύγουν τις τρομερές 

προειδοποιήσεις, που προκαλούν φόβο και απώθηση, να εστιάζουν στη δυνατότητα 

που έχει κάθε άτομο να ελέγχει για πιθανά συμπτώματα και να επισημαίνουν την αξία 

των τακτικών ελέγχων και της πρόληψης.  

Τέλος, πέρα από την ευρεία οπτική για τη νόσο, είναι σημαντικό να υιοθετούμε 

ευρεία οπτική και για το ίδιο το άτομο. Κάθε άνθρωπος έχει ιδιαίτερη ιδιοσυγκρασία 

και προσωπικότητα, αποτελεί ταυτόχρονα μέλος πολλών συστημάτων (οικογένειας, 

φίλων, συγγενών, εργασίας, κοινότητας κ.α.), και έχει ιδιαίτερο τρόπο σκέψης, 

ανάγκες, επιθυμίες, ικανότητες και αδυναμίες. Όλα αυτά αλληλεπιδρούν διαρκώς, 

συνθέτοντας τη δική του/της πραγματικότητα, τη δική του/της αλήθεια, που είναι 

σημαντικό να κατανοείται από οποιονδήποτε καλείται να τον/την βοηθήσει (γιατρό, 

ψυχολόγο, συγγενή, φίλο).          
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