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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Εισαγωγή 

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι μια νοσολογική οντότητα, που μπορεί 

να προληφθεί και η οποία χαρακτηρίζεται από απόφραξη των αεραγωγών, που δεν είναι 

πλήρως αναστρέψιμη. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ΧΑΠ παρουσιάζει μια ανησυχητική συνεχή 

αύξηση, λόγω της αύξησης των ποσοστών των καπνιστών και των δημογραφικών αλλαγών σε 

πολλές χώρες.  Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια  συνεχίζει να αποτελεί σοβαρό 

πρόβλημα  υγείας αλλά  και σημαντική οικονομική επιβάρυνση στις Ηνωμένες Πολιτείες και 

σε όλο τον κόσμο. Η πρόβλεψη για το 2020 δείχνει ότι η ΧΑΠ θα είναι η τρίτη κύρια αιτία 

θανάτου σε όλο τον κόσμο, από έκτη το 1990, ενώ θα ανέλθει στην πέμπτη θέση ως αίτιο  

αναπηρίας από την 12η. 

Αν και η ΧΑΠ επηρεάζει κυρίως τους πνεύμονες, υπάρχουν πολυάριθμες συστηματικές 

εκδηλώσεις που σχετίζονται με αυτή τη νόσο μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται εκδηλώσεις 

από την ψυχική σφαίρα όπως το άγχος και η κατάθλιψη.  

Η πνευμονική αποκατάσταση είναι μια ολιστική θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών με 

ΧΑΠ και ένα πλήρες πρόγραμμα αποκατάστασης στοχεύει στη βελτίωση των συστηματικών 

διαταραχών. Ένα πρόγραμμα αποκατάστασης διαρκεί περί τους 3 μήνες (2-3 συνεδρίες 

εβδομαδιαίως). Οι επιμέρους δραστηριότητες που αποτελούν ένα τέτοιο πρόγραμμα 

περιλαμβάνουν ενημέρωση και εκπαίδευση, αναπνευστική φυσικοθεραπεία, και άσκηση 

αναπνευστικών μυών, αερόβια άσκηση σε εργομετρικό ποδήλατο και σε κυλιόμενο διάδρομο 

και ενδυνάμωση μυϊκών ομάδων. 

Σήμερα το κύριο έλλειμμα στην διεθνή βιβλιογραφία, σε σχέση με την εξέταση των 

ψυχοκοινωνικών παραμέτρων της ΧΑΠ αφορά αφενός μεν στον περιορισμένο αριθμό 

χαρακτηριστικών που ελέγχονται, αλλά κυρίως στην έλλειψη μέτρησης της επίδρασης των 

προγραμμάτων πνευμονικής  αποκατάστασης στα ψυχολογικά συμπτώματα. 

Υπόθεση – Στόχοι 

Σκοπός  της έρευνας είναι η διερεύνηση των ψυχολογικών  χαρακτηριστικών Ελλήνων 

ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, και η αξιολόγηση των πιθανών 

μεταβολών των ψυχολογικών  χαρακτηριστικών που προκύπτουν μετά από την 

παρακολούθηση ενός προγράμματος πνευμονικής αποκατάστασης. Ουσιαστικά, καλούμαστε 

να διερευνήσουμε δυο αρχικές υποθέσεις:  

 Εάν οι ασθενείς με ΧΑΠ παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές ψυχοπαθολογίας σε σχέση με τον γενικό 

πληθυσμό και  
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 Εάν τα ψυχολογικά συμπτώματα που συνδέονται με την νόσο μπορούν να  τροποποιηθούν μέσα 

από ένα πρόγραμμα πνευμονικής αποκατάστασης.   

 

 Υλικό- μέθοδος 

Η μελέτη  διεξήχθη στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» στο τμήμα 

αποκατάστασης ΧΑΠ της τρίτης πνευμονολογικής κλινικής.  

Η χρονική διάρκεια της εργασίας αφορούσε τα έτη 2008-2012. 

Το δείγμα της μελέτης  αποτελούσαν ασθενείς στους οποίους είχε τεθεί διάγνωση ΧΑΠ,  και η οποία 

διάγνωση δεν επιπλέκοταν  με κάποια άλλη χρόνια νόσο. 

Στους ασθενείς οι οποίοι εντάχθηκαν στο πρόγραμμα πνευμονικής αποκατάστασης, καταμετρήθηκαν τα 

ψυχολογικά χαρακτηριστικά  πριν την έναρξη της διαδικασίας και μετά την ολοκλήρωση. Το συνολικό 

δείγμα της μελέτης αποτελείται από 144 ασθενείς από τους οποίους 43 δεν ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα 

αποκατάστασης. 

Η μέτρηση των ψυχολογικών και  ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών των ασθενών με ΧΑΠ  βασίστηκε 

σε σταθμισμένες στον γενικό πληθυσμό κλίμακες και ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς.  

Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν τα εξής ερωτηματολόγια: 

1. Ερωτηματολόγιο κατάθλιψης BDI (Beck Depression Inventory). 

2. Ερωτηματολόγιο άγχους  του Spielberger. 

3. Ερωτηματολόγιο αλεξιθυμίας  TAS-20 (Toronto Alexithymia Scale).    

4. Ερωτηματολόγιο Εσωτερικής Συγκρότησης Antonovsky. 

5. Ερωτηματολόγιο οικογενειακής υποστήριξης (το οποίο σταθμίστηκε σε ελληνικό πληθυσμό για 

τις ανάγκες της παρούσης μελέτης). 

6. Ερωτηματολόγιο Ενεργειακής  εξάντλησης  (Μaastricht questionnaire). 

7. Ερωτηματολόγιο καταγραφής γενικής ψυχοπαθολογίας SCL-90R. 

Σε ειδικό πρωτόκολλο που διαμορφώθηκε καταγράφονταν:  Το φύλο, η ηλικία, τα έτη εκπαίδευσης, η 

βαρύτητα της νόσου, όπως καθορίζεται από τις τιμές των τελευταίων αναπνευστικών δοκιμασιών βάση 

GOLD, και τα έτη νόσου. 

Αποτελέσματα 

Στη μελέτη περιλαμβάνονται 144 ασθενείς από τους οποίους οι 43 (29,9%) δεν ολοκλήρωσαν το 

πρόγραμμα και στους οποίους δεν έγινε τελική αξιολόγηση. 

Στην αρχική αξιολόγηση συμμετείχαν 112 (77,8%) άνδρες και 32 (22,2%) γυναίκες. 

Το δείγμα δεν διέφερε στατιστικά συγκρινόμενο με τον γενικό πληθυσμό ασθενών με ΧΑΠ στην 

Ελλάδα ως προς το φύλο (x2 >0,05) και την ηλικία (T-test p>0,05). 

Αρχική Αξιολόγηση. 

Ο μέσος όρος στη BDI παρουσιάστηκε στατιστικά μεγαλύτερος έναντι του μέσου όρου που 

παρατηρείται στον γενικό πληθυσμό (11,61 έναντι 5,86 sample t-test p<0.01).  Το ίδιο ισχύει και στο 

άγχος όπου ο μέσος όρος άγχους των ασθενών ήταν μεγαλύτερος, τόσο στους άνδρες έναντι του 
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γενικού  ανδρικού ελληνικού πληθυσμού (39,81 έναντι 34.54), όσο και στις γυναίκες έναντι του 

γυναικείου ελληνικού πληθυσμού (44,47 έναντι 37.47 sample t-test p<0.01). Πολύ μεγαλύτερος 

εμφανίστηκε και ο μέσος όρος της ενεργειακής εξάντλησης στους ασθενείς με ΧΑΠ έναντι του γενικού 

πληθυσμού (19,55 έναντι 15 sample t-test p<0.01).  Ο μέσος όρος οικογενειακής υποστήριξης  των 

ασθενών ήταν μεγαλύτερος, τόσο στους άνδρες έναντι του γενικού  ανδρικού ελληνικού πληθυσμού 

(55,31 έναντι 51,43), όσο και στις γυναίκες έναντι του γυναικείου ελληνικού πληθυσμού (51,37 έναντι 

47,21). Η εσωτερική συγκρότηση των ασθενών ήταν στατιστικά μεγαλύτερη του γενικού πληθυσμού 

(64,3 έναντι 60). 

Στην κλίμακα SCL-90R το 55,6% των ασθενών παρουσίασε παθολογικά ευρήματα. 

Υψηλοτέρα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην κατάθλιψη (36,1%), στην σωματοποίηση (33,3%), στον 

ψυχαναγκασμό (30,65%) και στο άγχος (23,7%) ενώ τα μικρότερα στον ψυχωτισμό (4,9%), στο φοβικό 

άγχος (12,9%) και στον παρανοειδή ιδεασμό (16,7%). 

Οι γυναίκες ασθενείς με ΧΑΠ παρουσίασαν σε σχέση με τον ανδρικό πληθυσμό υψηλότερο μέσο όρο 

στην κλίμακα άγχους (STAI: t test p<0,05 ) και στην κλίμακα κατάθλιψης (BDI: t test p<0,05)  ενώ 

στατιστικά μικρότερη τιμή παρουσίασαν στην αίσθηση οικογενειακής υποστήριξης (FS: t test p<0,05). 

Συγκρινόμενοι με έλεγχο ANOVA οι μέσοι όροι των ψυχολογικών χαρακτηριστικών δεν παρουσιάζουν 

στατιστική διαφορά ως προς τις ομάδες βαρύτητας (ANOVA p>0,05). Δηλαδή και οι τέσσερεις ομάδες 

βαρύτητας είχαν παρόμοια κατάθλιψη, άγχος, οικογενειακή υποστήριξη, εσωτερική συγκρότηση και 

ενεργειακή εξάντληση. 

Από την εξέταση συσχετίσεων με Pearson Correlation δεν ανευρέθηκε συσχέτιση της FV1% με την 

Αλεξιθυμία, Ενεργειακή  Εξάντληση, Κατάθλιψη,  Άγχος, και  Εσωτερική  Συγκρότηση (Pearson 

Correlation p>0,05). Αντίθετα ήπια αρνητική συσχέτιση παρουσίασε με την Οικογενειακή Υποστήριξη 

(Pearson Correlation p<0,05, r=-0,209). 

Με βηματική πολλαπλή παλινδρόμηση η διακύμανση της κατάθλιψη βρέθηκε να ερμηνεύεται κατά 

65% από το άγχος, 9% από την ενεργειακή εξάντληση και επιπρόσθετα  2% από την εσωτερική 

συγκρότηση ενώ η οικογενειακή υποστήριξη και η αλεξιθυμία δεν συμμετείχαν στατιστικά σημαντικά. 

Η διακύμανση του άγχους ερμηνευόταν ασφαλώς κατά  65,95 % από την κατάθλιψη, κατά 3% από την 

ενεργειακή εξάντληση και κατά 1,7% από την οικογενειακή υποστήριξη ενώ η εσωτερική συγκρότηση 

και η αλεξιθυμία δεν συμμετείχαν στατιστικά σημαντικά. 

Τελική Αξιολόγηση 

Στην τελική αξιολόγηση παρέμειναν 80 άνδρες και 21 γυναίκες.   

Στο σύνολο των ασθενών που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα, ο μέσος όρος της κατάθλιψης, 

παρουσιάστηκε στατιστικά μικρότερος μετά τη λήξη του προγράμματος αποκατάστασης. 

Κατά την αρχική μέτρηση, ο μέσος όρος κατάθλιψης στην BDI  για το σύνολο του δείγματος  που 

ολοκλήρωσε το πρόγραμμα  ήταν 10.7, στατιστικά μεγαλύτερος (sample t-test p<0.05) από τον 

αντίστοιχο (5.86) που εμφανίζεται στο γενικό πληθυσμό.  Αντίστοιχα,  κατά την τελική μέτρηση ο 

μέσος όρος ήταν 6.33, μη διαφοροποιούμενος στατιστικά από τον αντίστοιχο στο γενικό πληθυσμό 
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(sample t-test p>0.05). Ως προς το ποσοστό των ασθενών που παρουσίαζαν καταθλιπτική 

συμπτωματολογία (BDI > 9) στην αρχική μέτρηση ήταν 47.5% (48 ασθενείς) και στην τελική   14.9% 

(15 ασθενείς), μείωση στατιστικά σημαντική (x2 p<0.05).  

Ο μέσος όρος άγχους στους ασθενείς που παρακολούθησαν το πρόγραμμα μειώθηκε στατιστικά κατά 

την τελική αξιολόγηση (Paired T-test p<0.01). Το ίδιο ισχύει και για τις υποομάδες (κατά στάδιο 

νόσου) των ασθενών (Paired T-test p<0.05). Ελέγχοντας τους επί μέρους μέσους όρους μεταβολής των 

ομάδων βαρύτητας, στο άγχος δεν διαπιστώθηκε στατιστική διαφορά (ANOVA p>0.05). Η μεταβολή 

στο άγχος δεν ήταν διαφορετική μεταξύ ανδρών και γυναικών (T-test p>0.05).   

Ως προς το άγχος, επίσης παρατηρήθηκαν κατά την αρχική μέτρηση μέσοι  όροι μεγαλύτεροι των 

αντίστοιχων του γενικού πληθυσμού. Συγκεκριμένα, ο γυναικείος πληθυσμός του δείγματος παρουσίαζε 

μέσο όρο άγχους 42.62 (έναντι  37.47 του γενικού γυναικείου πληθυσμού, sample t-test p<0.01), ενώ οι 

άνδρες του δείγματος εμφάνισαν μέσο όρο  38.87 (έναντι 34,54 του γενικού ανδρικού πληθυσμού, 

sample t-test p<0.01). Στην τελική μέτρηση ο μέσος όρος άγχους στις γυναίκες μειώθηκε στο 36.29 και 

στους άνδρες στο 33.4, τιμές που δεν διαφέρουν στατιστικά  από τον γενικό πληθυσμό (sample t-test 

p>0.05). Το ποσοστό των γυναικών με κλινικά σημαντική αγχώδη συμπτωματολογία (STAI >45) στην 

αρχική μέτρηση ήταν 47.6%, ενώ στην τελική μειώθηκε στο 19% (x2 p<0.05).  Στον ανδρικό πληθυσμό 

το ποσοστό ασθενών με κλινικά σημαντική αγχώδη συμπτωματολογία (STAI >43) κατά την έναρξη του 

προγράμματος ήταν  25% και μειώθηκε στο 12,5% (x2 p<0.05) κατά τη λήξη του. 

Σημαντικές μεταβολές παρουσιάστηκαν κατά την τελική μέτρηση στις κλίμακες της SCL-90R.   

Μεταβολές παρουσιάστηκαν τόσο στον μέσο όρο των κλιμάκων όσο και στα ποσοστά των ασθενών 

που παρουσίαζαν παθολογικές τιμές.  Η μεταβολή στο μέσο όρο στην τελική μέτρηση μετά την 

αποκατάσταση ήταν στατιστικά σημαντική για όλες τις παραμέτρους της  SCL-90R (T test paired, 

p<0.05) εκτός από τις κλίμακες ψυχωτισμού και παρανοειδούς ιδεασμού στις οποίες δεν 

παρουσιάστηκε μεταβολή (T test paired , p>0.05). 

Στατιστικά σημαντική μείωση παρατηρήθηκε στην τελική αξιολόγηση τόσο στην κλίμακα ενεργειακής 

εξάντλησης όσο και στην κλίμακα αλεξιθυμίας (T test paired , p<0.5). Αντίθετα στατιστικά σημαντική 

αύξηση εμφανίστηκε στις κλίμακες εσωτερικής συγκρότησης και οικογενειακής υποστήριξης (T test 

paired, p<0.5). 

Συμπεράσματα 

 Ασθενείς με ΧΑΠ παρουσιάζουν μεγαλύτερες τιμές άγχους, κατάθλιψης και ενεργειακής 

εξάντλησης από το γενικό πληθυσμό.  

 Μόνο το 44,4% του πληθυσμού δεν παρουσιάζει ψυχοπαθολογία. Κυριαρχεί η 

συμπτωματολογία κατάθλιψης, σωματοποίησης, ψυχαναγκασμών και άγχους. 

 Μόνο το 25% των γυναικών δεν παρουσίασαν παθολογική ανύψωση σε κάποια παράμετρο 

έναντι 50% των ανδρών. Οι γυναίκες παρουσίασαν μεγαλύτερα ποσοστά στον ψυχαναγκασμό, 

στην κατάθλιψη και στο άγχος έναντι των ανδρών.  
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 Ως προς τα στάδια νόσου κατά GOLD δεν φαίνεται να παρουσιάζουν διαφορετικές τιμές στα 

ψυχολογικά χαρακτηριστικά. Ωστόσο  η FEV1% εμφανίζει αρνητική συσχέτιση με την 

Οικογενειακή Υποστήριξη. 

 Η Οικογενειακή Υποστήριξη και η Εσωτερική Συγκρότηση  παρουσιάζουν  αρνητική 

συσχέτιση με τις υπόλοιπες  ψυχολογικές παραμέτρους και πιθανόν να δρουν προστατευτικά 

απέναντι στο άγχος και την κατάθλιψη.  

 Σημαντικές μεταβολές  παρουσιάστηκαν  με τη λήξη του προγράμματος  στις περισσότερες 

κλίμακες  αλλά και στα παθολογικά ποσοστά. 

 Μεγάλη μείωση παρατηρήθηκε σε: Κατάθλιψη, Άγχος, Ενεργειακή Εξάντληση.  

 Αύξηση παρατηρήθηκε στην  Οικογενειακή  Υποστήριξη και Εσωτερική Συγκρότηση. 

 Μείωση  παρατηρήθηκε στα ποσοστά ψυχοπαθολογίας και στους μέσους όρους στις κλίμακές 

της SCL-90R με εξαίρεση τον Ψυχωτισμό  και τον Παρανοειδή Ιδεασμό.  
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Abstract 

 
Introduction  

There is currently a paucity in the literature regarding the psychosocial aspects of Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease (COPD); this is associated with the limited number of parameters examined, but 

mainly with the lack of assessment of the effects of pulmonary rehabilitation programs on psychological 

symptoms. 

  

Hypothesis-Objectives  

The aim of this research was to investigate the psychological characteristics of Greek patients with 

COPD, and to evaluate the potential changes in their psychological characteristics after attending a 

pulmonary rehabilitation program. Essentially, we investigated two primary assumptions:  

*If patients with COPD have higher rates of psychopathology than the general population and  

*If the psychological symptoms associated with the disease can be modified through a pulmonary 

rehabilitation program. 

  

Subjects and methods  

The study was conducted at the Pulmonary Rehabilitation Section of the Third Department of 

Pulmonary Medicine in "Sotiria" General Hospital of Athens in Greece, during the years 2008-2012. 

The study sample comprised of patients who had been diagnosed with COPD, uncomplicated by any 

other chronic disease.  

We assessed psychological characteristics of patients upon enrollment and at completion of this 

pulmonary rehabilitation program.  

 The total study sample comprised of 144 patients (112 men). 43 (29.9%) of them did not 

complete the rehabilitation program.  

The measurement of psychological and psychosocial characteristics of patients with COPD was done 

using self-report scales and questionnaires validated and standardized in the general population. 

 More in detail, we used the following questionnaires:  

1. Beck's depression questionnaire (Beck Depression Inventory, BDI).  

2. Spielberger's anxiety questionnaire (STAI).  

3. The Toronto Alexithymia Scale Questionnaire (TAS-20).  

4. Antonovsky's Sense of Coherence questionnaire (SOC).  

5. The Family Support Scale (which was standardized in Greek population for the purposes of this 

study).  

6. The Vital Exhaustion questionnaire (Maastricht questionnaire).  

7. A general psychopathology questionnaire (SCL-90R).  
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The following parameters were recorded: gender, age, years of education, disease severity (as 

determined by pulmonary functions tests per GOLD consensus protocol) and disease duration. 

 

Results  

 

The sample was not statistically different compared to the population of greek COPD patients regarding 

gender (x2> 0.05) and age (t-test p> 0.05).  

 

Initial evaluation  

 

The average BDI score was significantly higher compared to the average BDI score in general 

population (11.61 versus 5.86, t-test p <0.01). The same was also noted regarding anxiety in both men 

and women (39.81 versus 34.54 and 44.47 versus 37.47, respectively, t-test p <0.01). 

 Vital exhaustion in COPD patients was higher than the average score in general population 

(19.55 versus 15.00, t-test p <0.01). The average family support of COPD patients was higher than in 

the general male or female Greek population (55.31 versus 51.43, and 51.37 versus 47.21, respectively). 

The sense of Coherence of patients was also higher than the average in the general population (64.3 

versus 60.0). Almost 56% of patients had abnormal findings: depression (36.1%), somatization (33.3%), 

obsession (30.65%) and anxiety (23.7%), psychotism (4.9%), phobic anxiety (12.9%) and paranoid 

ideation (16.7%). 

 Women with COPD had higher anxiety and depression scores compared to men (STAI: t test p 

<0.05 and BDI: t test p <0.05 respectively) and expressed a lower sense of family support (FS: t test p 

<0.05). 

 Evaluation with ANOVA did not show the average values of psychological parameters to be 

different among the groups according to severity (ANOVA p> 0.05).  Thus, all four groups were similar 

in severity of depression, anxiety, perception of family support, sense of coherence and vital exhaustion.  

There was no effect of FV1% upon Alexithymia, Vital Exhaustion, Depression, Anxiety, Sense of 

Coherence (Pearson Correlation p> 0.05) whereas it showed a mild negative correlation with the sense 

of Family Support (Pearson Correlation p <0.05, r = -0,209).  

 Results of stepwise multiple regression analyses revealed that anxiety accounted for 65% of the 

variance of depression, vital exhaustion for 9% and sense of coherence for 2%, whereas family support 

and alexithymia were not involved significantly. The variation of anxiety could be attributed at a rate of 

65.95% to depression, 3% to vital exhaustion and 1.7% to family support, while sense of coherence and 

alexithymia were not involved significantly. 

Final Evaluation  

80 men and 21 women, who completed the rehabilitation program, were finally evaluated. The average 

depression score was statistically lower at this stage: at baseline the mean BDI score for the patients 
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who completed the program was 10.7, statistically greater (t-test p <0.05) than the corresponding (5.86) 

score observed in the general population, whereas at the end of the program the actual BDI average was 

6.33, statistically invariable from the corresponding in the general population (t-test p> 0.05). Regarding 

the percentage of patients who had depressive symptoms (BDI> 9) at baseline this was 47.5% (48 

patients) and finally 14.9% (15 patients), indicating a statistically significant reduction (x2 p <0.05). 

The average anxiety score in patients who attended the program decreased statistically in the final 

evaluation (paired t-test p <0.01). The same applies to patients’ subgroups (by disease stage; paired t-

test p <0.05). Checking changes in anxiety among groups of different disease severity no statistical 

difference was noted (ANOVA p> 0.05); furthermore there were no differences between men and 

women (t-test p> 0.05). 

Regarding anxiety, we observed at baseline average scores higher than in the corresponding general 

population. Specifically, women had mean anxiety score of 42.62 (versus 37.47 in the general female 

population, t-test p <0.01), whereas men had an average of 38.87 (compared to 34.54 in the general 

male population, t -test p <0.01). In the final assessment, the average anxiety in women fell to 36.29 and 

in men to 33.4, values that do not differ statistically from those of the general population (t-test p> 

0.05). The percentage of women with clinically significant anxiety symptoms (STAI> 45) at baseline 

was 47.6%, which dropped to 19% at the end of the program (x2 p <0.05); in men the proportion of 

patients with clinically significant anxiety symptoms (STAI> 43) in the beginning of the program was 

25% and decreased to 12.5% (x2 p <0.05) at the end of the program. Significant changes occurred in the 

final assessment of the SCL-90R scale. Changes were noted in the average scores and in the proportion 

of patients who had abnormal values. The average final measurements after rehabilitation were 

statistically significant for all SCL-90R parameters (paired t-test, p <0.05) except for the scales of 

paranoid ideation and psychotism, where no change were found (paired t-test, p> 0.05). 

In the final assessment statistically significant decreases were observed in vital exhaustion/alexithymia 

scores (paired t-test, p <0.05) and increases in sense of coherence and family support (paired t-test, p 

<0.05), respectively. 

 

Conclusions 

 

• Patients with COPD have higher rates of depression, anxiety and vital exhaustion compared to 

the general population.  

• Only 44.4% of the study population had no psychopathology. 

• Symptoms of depression, somatization, anxiety and compulsions were predominant.  

• Only 25% of women had no abnormal value in at least one measured parameter versus 50% of 

men. Women showed higher percentages in obsessive-compulsiveness, depression and anxiety 

compared with men.  
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• Disease severity stages as per the GOLD criteria do not appear to have different values in 

psychological characteristics, although FEV1% showed a negative correlation with Family Support.  

• Family Support and sense of coherence showed a negative correlation with the other 

psychological factors; this might be protective against anxiety and depression.  

• In most scales (and also in rates of abnormal values) significant changes were noted at the end 

of the rehabilitation program: notable decreases were observed in depression, anxiety, vital exhaustion 

and increases in family support and sense of coherence.  

• A decrease was observed in psychopathology rates and average scores of SCL-90R scales, with 

the exception of psychotism and paranoid ideation. 
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 
Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) 
 
Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι μια νοσολογική οντότητα, που μπορεί 

να προληφθεί και η οποία χαρακτηρίζεται από απόφραξη των αεραγωγών, απόφραξη που δεν 

είναι πλήρως αναστρέψιμη. Η νοσολογική οντότητα της ΧΑΠ περιλαμβάνει την εμφάνιση 

χρόνιας βρογχίτιδας ή εμφυσήματος, ένα ζεύγος που συνήθως συνυπάρχει σε ασθένειες με 

ΧΑΠ [1]. Η απόφραξη οδηγεί σε περιορισμό της ροής του αέρα από και προς τους πνεύμονες, 

προκαλώντας δύσπνοια αλλά και σημαντικές συστηματικές συνέπειες. 

Στην κλινική πράξη, η ΧΑΠ ορίζεται με χαρακτηριστικά χαμηλής ροής αέρα στις δοκιμές της 

λειτουργίας των πνευμόνων [2]. Σε αντίθεση με το άσθμα, ο περιορισμός αυτός είναι ελάχιστα 

αναστρέψιμος και συνήθως επιδεινώνεται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου.  

Η απόφραξη συνήθως εμφανίζει προοδευτική επιδείνωση και σχετίζεται με μια παθολογική 

φλεγμονώδη απάντηση των πνευμόνων σε εισπνεόμενα  βλαπτικά σωματίδια ή αέρια, 

φλεγμονώδη απόκριση η οποία προκαλείται συνηθέστερα από το κάπνισμα [3]. 

Η διάγνωση της ΧΑΠ απαιτεί εξέταση της αναπνευστικής λειτουργίας. Σημαντικές 

στρατηγικές διαχείρισης είναι η διακοπή του καπνίσματος, η αποκατάσταση, και η 

φαρμακευτική θεραπεία. Ορισμένοι ασθενείς συνεχίζουν να απαιτούν μακροχρόνια θεραπεία 

με οξυγόνο ή ακόμα και μεταμόσχευση πνεύμονα [3]. 

Η ανίχνευση και αναγνώριση των ψυχολογικών παραγόντων που εμπλέκονται στη ΧΑΠ είναι 

υψίστης σημασίας, δεδομένου πως φαίνεται να σχετίζονται με την εξέλιξη της νόσου, της 

θεραπείας και τις διαδικασίες αποκατάστασης.  

Βελτίωση της ψυχικής υγείας εξασφαλίζει κατ' αρχάς βελτίωση στη συμμόρφωση του ασθενή 

στη διαχείριση των οργανικών επιπλοκών της νόσου και αφετέρου βελτιώνει την συνολική 

υγεία του και την ποιότητα της ζωή του. 
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Ιστορικά Στοιχεία για την ΧΑΠ 

 

Ιστορικά η  ΧΑΠ πιθανώς πάντα να  υπήρχε, αλλά αναφέρεται με διαφορετικά ονόματα στο 

παρελθόν. Ο Bonet πρώτος περιέγραψε μια κατάσταση “αεροβρίθειας πνευμόνων” 

(voluminous lungs”) το 1679 [4]. 

Το 1769, ο Giovanni Morgagni περιγραφεί 19 περιπτώσεις όπου οι πνεύμονες ήταν 

"διογκωμένοι" (“turgid”) ιδιαίτερα από τον αέρα [4]. Η πρώτη περιγραφή και απεικόνιση των 

διευρυμένων αεροβριθών χώρων στο εμφύσημα παρασχέθηκαν από Ruysh το 1721 [64]. Το 

1789 ο Matthew Baillie παρουσιάζει έναν  εμφυσηματώδη πνεύμονα  και περιέγραψε τον 

καταστροφικό χαρακτήρα της κατάστασης [4]. Ο Badham χρησιμοποίησε τη λέξη "καταρροή" 

για να περιγράψει τον βήχα και την υπερέκκριση βλέννας της χρόνιας βρογχίτιδας το 1814. 

Αναγνωρίζει την χρόνια βρογχίτιδα σαν μια διαταραχή που προκαλεί αναπηρία. 

Ο René Laennec, ο γιατρός που εφηύρε το στηθοσκόπιο, χρησιμοποίησε τον όρο "εμφύσημα" 

στο βιβλίο του μια “Πραγματεία για τις Ασθένειες του θώρακα και την Ιατρική Ακρόαση ” 

(1837) για να περιγράψει τα ευρήματα νεκροψίας  στον πνεύμονα ενός ασθενή [4]. 

Το 1842, ο John Hutchinson εφηύρε το σπιρόμετρο. Ωστόσο το σπιρόμετρο του, μπορούσε να 

μετρήσει μόνο την ζωτική χωρητικότητα [5].  

Χρειάστηκαν άλλα εκατό χρόνια για να τελειοποιηθεί το σπιρόμετρο και να μετατραπεί η 

σπιρομέτρηση σε πλήρη διαγνωστικό εργαλείο από τους  Tiffeneau και Pinelli  το 1947[6].  

Το 1916 ο Osler  στο "Αρχές και πρακτικές της ιατρικής" λέει λίγα πράγματα για το εμφύσημα. 

Ο Osler πίστευε πως το εμφύσημα προκαλείται  από υπερβολική πίεση στις κυψελίδες, χωρίς 

να κάνει καμιά αναφορά στο σπιρόμετρο [7]. 

Το 1944 ο Ronald Christie προτείνει πως η διάγνωση εμφυσήματος πρέπει να θεωρείται βέβαιη 

όταν "υπάρχει δύσπνοια κατά την κόπωση με ύπουλη έναρξη και όχι λόγω βρογχόσπασμου, ή 

ανεπάρκειας αριστερής κοιλίας [8]. 

Οι όροι χρόνια βρογχίτιδα και εμφύσημα, τυπικά ορίζονται στο ιατρικό συμπόσιο CIBA στο 

Κολοράντο των ΗΠΑ το 1959 [4].  

Το 1962 η Αμερικάνικη Εταιρία Θώρακος (ATS) ορίζει την χρόνια βρογχίτιδα με κλινικούς 

όρους και το εμφύσημα με ανατομικούς ενώ αναφέρεται στην Ασθματική Βρογχίτιδα σαν μια 

αλληλεπικαλυπτόμενη κατάσταση [4]. 
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Ο όρος ΧΑΠ χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον William Briscoe το 1965 και έχει 

επικρατήσει  σταδιακά για να καθιερωθεί σήμερα ως το προτιμώμενο όνομα για την ασθένεια 

αυτή [9]. 

Το 1984 το υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ υιοθετεί  τη θέση ότι το κάπνισμα αποτελεί την κύρια 

αιτία της ΧΑΠ αν και οι μελέτες για την σχέση καπνίσματος και ΧΑΠ είχαν ξεκινήσει από το 

1964 [10]. 
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Επιδημιολογία ΧΑΠ 

 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ΧΑΠ παρουσιάζει μια ανησυχητική συνεχή αύξηση, λόγω της 

αύξησης των ποσοστών των καπνιστών και των δημογραφικών αλλαγών σε πολλές χώρες.  Η 

χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια  συνεχίζει να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα  υγείας αλλά  

και σημαντική οικονομική επιβάρυνση στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο [4,11]. 

Η πρόβλεψη για το 2020 δείχνει ότι η ΧΑΠ θα είναι η τρίτη κύρια αιτία θανάτου σε όλο τον 

κόσμο, από έκτη το 1990, ενώ θα ανέλθει στην πέμπτη θέση ως αίτιο αναπηρίας από την 12η 

[12]. 

Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (COPD) είναι μια πολύ κοινή διαταραχή η οποία 

προκαλείται κατά κύριο λόγο από το κάπνισμα τσιγάρων [13]. Νεότερα  στοιχεία δείχνουν ότι 

και άλλοι παράγοντες κινδύνου είναι σημαντικοί, επαγγελματικοί παράγοντες και λοιμώξεις 

ενοχοποιούνται πως συμμετέχουν στην πρόκληση ΧΑΠ [14]. Γενετικοί παράγοντες είναι 

πιθανό να αυξάνουν την ευαισθησία σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, αν και λίγα είναι 

γνωστά σχετικά με το ποια είναι τα σχετικά γονίδια [12]. Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για το 

ρόλο της  άλφα 1 αντιθρυψίνης (alfa1 antitrypsin), αλλά το κλάσμα της ΧΑΠ που μπορεί να 

αποδοθεί στις σχετικές παραλλαγές είναι μόλις 1% [12]. 

Επιδημιολογικές μελέτες υποδεικνύουν ότι η ρύπανση του αέρα παίζει ένα αξιοσημείωτο ρόλο 

στην έξαρση και στην παθογένεια των χρόνιων αναπνευστικών παθήσεων [15]. Σε πρόσφατη 

ανασκόπηση οι συγγραφείς αναφέρουν πως ενώ  το κάπνισμα έχει καθιερωθεί ως ένας 

σημαντικός  παράγοντας  κινδύνου, αναδυόμενα στοιχεία δείχνουν ότι και άλλοι παράγοντες 

κινδύνου είναι σημαντικοί, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Υπολογίζουν ότι το 25-45% 

των ασθενών με ΧΑΠ δεν έχουν καπνίσει ποτέ. Το ποσοστό των μη-καπνιστών με ΧΑΠ είναι 

συνεπώς πολύ μεγαλύτερο απ’ ό,τι πιστευόταν παλαιότερα. Περίπου 3 δισεκατομμύρια 

άνθρωποι, το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού, έχουν εκτεθεί σε καπνό από καύσιμα 

βιομάζας σε σχέση με τα 1,01 δισεκατομμύρια ανθρώπους που καπνίζουν, γεγονός που 

υποδηλώνει ότι η έκθεση στον καπνό βιομάζας θα μπορούσε να είναι ο μεγαλύτερος 

παράγοντας κινδύνου για την ΧΑΠ παγκοσμίως [16]. Από την άλλη μεριά ένα ποσοστό 

καπνιστών μικρότερο του 20% θα αναπτύξει αποφρακτική νόσο [17].   

Σε μελέτες σε διάφορες χώρες, όπως στις ΗΠΑ, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Νορβηγία, τη 

Δανία και την Ιαπωνία με  αντικειμενική εκτίμηση της πνευμονικής λειτουργίας ο επιπολασμός 

της  ΧΑΠ κυμαινόταν από 4 έως 10% στο γενικό πληθυσμό ενηλίκων [18-23]. Ενώ στην 
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Κύπρο ο συνολικός επιπολασμός της ΧΑΠ ήταν 4,9% (5,1% στους άνδρες έναντι 3,5% στις 

γυναίκες) [24]. 

Σε πρόσφατη αναθεώρηση μεταξύ των δεκαέξι πιο προηγμένων χωρών περιλαμβάνονται 

μελέτες όπου η αναφερόμενη επικράτηση της ΧΑΠ κυμαίνεται από 0,2% στην Ιαπωνία έως  

και 37% στις ΗΠΑ [25]. 

Στην Κίνα η ΧΑΠ αξιολογείται ως ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας,  η 

επικράτηση κυμαίνεται μεταξύ 5% και 13% σε διάφορες επαρχίες και πόλεις σε όλη την Κίνα. 

Το 2008, η ΧΑΠ καταλαμβάνει την τέταρτη θέση ως η κύρια αιτία θανάτου στις αστικές 

περιοχές και την τρίτη σε αγροτικές περιοχές. Επιπλέον, η ΧΑΠ αντιπροσώπευε το 1,6% του 

συνόλου των εισαγωγών σε νοσοκομεία στην Κίνα [26].  

Οι μεγάλες διαφορές ως προς τα ποσοστά είναι πιθανό να οφείλονται  στη μέθοδο της 

διάγνωσης και τα διαγνωστικά κριτήρια. Έτσι όταν  οι ασθενείς εντοπίστηκαν με 

σπιρομέτρηση, και ταξινομηθήκαν με τα κριτήρια GOLD για τη ΧΑΠ, η επικράτηση 

παρουσιάστηκε μεγαλύτερη, αντίθετα η ΧΑΠ υποδιαγνώσθηκε όταν χρησιμοποιήθηκαν άλλες 

μεθόδους ταξινόμησης όπως της Βρετανικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (BTS), της 

Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ERS), ή της Αμερικανικής Εταιρείας Θώρακος 

(ATS) [25]. 

 Η ΧΑΠ είναι πιο συχνή σε ηλικιωμένους πληθυσμούς και πιο διαδεδομένη σε ενήλικες 

ηλικίας 75 ετών και άνω [27]. Συνολικά, οι μελέτες δείχνουν  ότι ο επιπολασμός της ΧΑΠ έχει 

αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου, αν και ο ρυθμός αύξησης έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, 

ιδιαίτερα μεταξύ των ανδρών [25].   

Μελέτες σε Καναδά και ΗΠΑ αναφέρουν ότι οι τάσεις στη συχνότητα με την πάροδο του 

χρόνου ήταν παρόμοια μεταξύ ανδρών και γυναικών [25].  Ωστόσο, στην Αυστραλία, η 

επίπτωση της ΧΑΠ μειώθηκε στους άνδρες στο διάστημα  μεταξύ του 1998 και του 2003, αλλά 

αυξήθηκε στο γυναικείο πληθυσμό [28].  

Η πιθανότητα θανάτου εντός έτους από την διάγνωση της ΧΑΠ (όλα τα στάδια βαρύτητας) 

κυμαίνεται από 4,1% σε ασθενείς ηλικίας 45 ετών και άνω, σε 27,7% σε ασθενείς ηλικίας 65-

100 ετών, και στο 5,1% σε ασθενείς ηλικίας 41-83 ετών. Μεταξύ 2,3% και 8,4% του συνόλου 

των θανάτων προκαλούνται από ΧΑΠ, και το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο στους άνδρες 

από τις γυναίκες και μεγαλύτερο σε άτομα ηλικίας 65-74 ετών. Το συνολικό ποσοστό 

θνησιμότητας ποικίλλει μεταξύ των χωρών και κυμαίνεται από 3 - 9 θανάτους ανά 100.000 

πληθυσμού στην Ιαπωνία έως 7-111 θανάτους ανά 100.000 πληθυσμού στις ΗΠΑ. Σε σχεδόν 

όλες τις μελέτες, η θνησιμότητα της ΧΑΠ ήταν μεγαλύτερη στο πλαίσιο του ανδρικού 
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πληθυσμού απ’ ό,τι στο γυναικείο και ήταν μεγαλύτερη στους ηλικιωμένους ενήλικες ηλικίας 

75 ετών και πάνω [25]. 

Σε γενικές γραμμές, οι μελέτες αναφέρουν μια συνολική αύξηση στα ποσοστά θνησιμότητας 

από ΧΑΠ κατά τα τελευταία 30-40 χρόνια, με μια πολύ μεγαλύτερη αύξηση της θνησιμότητας 

στις γυναίκες σε σύγκριση με τους άνδρες. Μερικές μελέτες έχουν αναφέρει ότι πρόσφατα 

(εντός των τελευταίων 10 ετών) τα ποσοστά θνησιμότητας αυξάνονται με βραδύτερο ρυθμό ή 

και έχουν μειωθεί, ιδιαίτερα στους άνδρες γεγονός που μπορεί να αποδοθεί και στη βελτίωση 

των θεραπευτικών παρεμβάσεων [25]. 

Φαίνεται πως η θνησιμότητα στη ΧΑΠ τουλάχιστον στην Αυστραλία  μεταξύ 1979 και 1997 

ακολούθησε ένα μοτίβο παρόμοιο με αυτό που παρατηρήθηκε στον επιπολασμό του 

καπνίσματος μεταξύ 1965 και 1980, με μια μείωση σε άνδρες και μια αύξηση στις γυναίκες. Τα 

δεδομένα θνησιμότητας καθρεφτίζονται στα πρότυπα του καπνίσματος με καθυστέρηση 15-20 

ετών στις γυναίκες και 20-25 ετών στους άνδρες [29].  

Όσον αφορά την Ελλάδα, σε μελέτες από τη δεκαετία του 1980, επισημάνθηκε πως η ασθένεια 

αποτελεί ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας. Παρά τις επισημάνσεις η Ελλάδα από τις αρχές του 

1990 είχε το υψηλότερο ποσοστό των βαρέων καπνιστών στην ΕΕ ενώ επιπλέον η Ελλάδα 

βρέθηκε να έχει την υψηλότερη κατά κεφαλήν κατανάλωση τσιγάρων στην ΕΕ, κατά μέσο όρο 

περίπου 3.600 τσιγάρα [30]. Τρεις μελέτες μεταξύ 1998 και 2000  έχουν δώσει εκτιμήσεις για 

την επικράτηση της  ΧΑΠ στην Ελλάδα, η αναφερόμενη επικράτηση στις μελέτες αυτές 

κυμαινόταν μεταξύ 9,6% και το 17.1% [31-33].  Νεότερη μελέτη αναφέρει πως το συνολικό 

ποσοστό επιπολασμού στον πληθυσμό που μελετήθηκε (σε ενήλικες άνω των 35 ετών και  

καπνιστές τουλάχιστον 100 τσιγάρων ανά διάρκεια ζωής) ήταν 8,4%. Διαπιστώθηκε ότι το 

11,5% των ανδρών και το 4,8% των γυναικών είχαν κλινικά σημαντική ΧΑΠ στην Ελλάδα. 

Στους άνδρες, ο επιπολασμός κυμαινόταν μεταξύ 7,1% στην Αθήνα, στο 15,1% στις αγροτικές 

περιοχές, ενώ στις γυναίκες το υψηλότερο ποσοστό (9%) παρατηρήθηκε στο αστικό 

περιβάλλον και το χαμηλότερο (1,7%) σε αγροτικές περιοχές. Έτσι, στην Ελλάδα ο εξαιρετικά 

υψηλός επιπολασμός του καπνίσματος δεν συνοδεύεται από έναν αντίστοιχα υψηλό 

επιπολασμό ΧΑΠ. Η έλλειψη μιας στενής συσχέτισης μεταξύ  κατανάλωσης καπνού και 

επικράτησης ΧΑΠ στην Ελλάδα δεν είναι εύκολο να εξηγηθεί [30]. Πρόσφατη μελέτη δεν 

διαφοροποιεί τα ευρήματα [34].  
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

 

Η διττή φύση της παθολογίας στην ΧΑΠ, που περιλαμβάνει την χρόνια βρογχίτιδα και το 

εμφύσημα, έχει μελετηθεί από το παρελθόν [35]. Σε κατοπινές μελέτες, πολλοί συγγραφείς 

υποστήριξαν  πως  κάθε ασθενής με ΧΑΠ παρουσιάζει έναν κυρίως βρογχικό ή εμφυσηματώδη 

φαινότυπο ο οποίος μπορεί να διαγνωσθεί βάση κλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων [36-

38]. 

Η Χρόνια Βρογχίτιδα  χαρακτηρίζεται  από την παρουσία χρόνιου παραγωγικού βήχα για τρείς 

τουλάχιστον μήνες το χρόνο και για δύο τουλάχιστον συνεχή χρόνια, σε ασθενή που άλλα αίτια 

χρόνιου βήχα έχουν αποκλεισθεί [39]. Στους αεραγωγούς του πνεύμονα, το σήμα κατατεθέν 

της χρόνιας βρογχίτιδας είναι ένας αυξημένος αριθμός (υπερπλασία) και αυξημένο μέγεθος 

(υπερτροφία) των λαγηνοειδών κυττάρων και των βλεννογόνων αδένων του αεραγωγού. Ως 

αποτέλεσμα, υπάρχει μεγαλύτερη από το συνηθισμένο βλέννα στους αεραγωγούς, 

συμβάλλοντας στην στένωση των αεραγωγών και προκαλώντας βήχα με πτύελα. Καθώς 

εξελίσσεται η χρόνια βρογχίτιδα, υπάρχει μεταπλασία (μια ανώμαλη μεταβολή στον ιστό) και 

ίνωση (περαιτέρω πάχυνση και ουλές στο τοίχωμα του  αεραγωγού). Η συνέπεια αυτών των 

αλλαγών είναι ο περιορισμός της ροής του αέρα [40]. 

To πνευμονικό εμφύσημα ορίζεται ως η μόνιμη ανώμαλη διάταση των αεροχώρων πέραν των 

τελικών βρογχιολίων, συνοδευόμενη από καταστροφή των τοιχωμάτων τους με παρουσία 

ίνωσης σε σχετικά μικρό βαθμό [39].  Η καταστροφή δεν είναι ομοιόμορφη. Μπορεί να αφορά 

μόνο το κεντρικό τμήμα των πνευμονικών λοβιδίων (κεντρολοβιδιακό εμφύσημα) ή μπορεί να 

αφορά τις περισσότερες από τις δομές μέσα στο λοβίδιο, συμπεριλαμβανομένων του 

κυψελιδικού πόρου και της κυψελίδας (πανλοβιδιακό εμφύσημα).  

Σε ορισμένα άτομα, το πανλοβιδιακό εμφύσημα σχετίζεται με κληρονομική ανεπάρκεια ενός 

αναστολέα πρωτεάσης (α-αντιθρυψίνη), που κανονικά προστατεύει τον αναπνευστικό ιστό από 

πρωτεολυτικά ένζυμα[41]. Εμφύσημα μπορεί ακόμα να συμβεί δευτεροπαθώς από βρογχίτιδα 

και άσθμα και εξαιτίας ινωδών πνευμονικών παθήσεων (ίνωση, πυριτίαση). Το κάπνισμα 

επιταχύνει τη διεργασία της νόσου.  

Το εμφύσημα ταξινομείται [42] ανάλογα με την ανατομική του θέση.  
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Πανλοβιώδες εμφύσημα  

Στο πανλοβιώδες εμφύσημα όλες οι κυψελίδες είναι προσβεβλημένες και σε γενικές γραμμές 

στον ίδιο βαθμό. Η προσβολή μπορεί να είναι τόσο οξεία ώστε να έχουν, πραγματικά, 

εξαφανιστεί όλες οι κυψελίδες.  

Μία ήπια μορφή πανλοβιώδους εμφυσήματος εμφανίζεται περίπου στους μισούς ανθρώπους 

ηλικίας πάνω από 70. Αυτή η κατάσταση ονομάζεται και “ηλικιωμένος πνεύμονας’’ και δεν 

ανιχνεύεται στις απλές ακτινογραφίες. 

Περιλοβιώδες εμφύσημα  

Η μεγέθυνση των κυψελίδων εμφανίζεται στη γραμμή κάτω από τον υπεζωκότα και κατά 

συνέπεια στην περιφέρεια των κυψελίδων. Αυτός ο τύπος εμφυσήματος δεν προκαλεί 

απόφραξη των αεραγωγών παρόλο που μπορεί να ανιχνευθεί ακτινογραφικά. 

Κεντρολοβιακό εμφύσημα  

Το κεντρολοβιακό εμφύσημα εμφανίζεται κυρίως στα κορυφαία τμήματα του πνεύμονα ή του 

κάθε λοβού. Προσβάλλονται κυρίως οι κυψελίδες που προέρχονται από τα αναπνευστικά 

βραχιόλια. Εμφανίζεται συχνότερα στους άντρες παρά στις γυναίκες μετά την ηλικία των 40.  

Ακανόνιστο εμφύσημα 

Το ακανόνιστο εμφύσημα είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει την 

ύπαρξη μεγάλων διαστημάτων αέρα χωρίς συγκεκριμένη μορφή ή ανατομική κατανομή μέσα 

στο πνευμονικό παρέγχυμα.  

Θα πρέπει να τονίσουμε πως από το 2001 και την δημοσίευση των πορισμάτων μιας 

παγκόσμιας πρωτοβουλίας για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), υπό την αιγίδα 

του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (Global Initiative for Obstructive Lung Disease=GOLD).  

δεν μιλάμε πια για δύο αρρώστιες, χρόνια βρογχίτιδα και εμφύσημα, αλλά για μία, τη χρόνια 

αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ). Αυτό ήταν αποτέλεσμα επιστημονικής ωρίμανσης γιατί 

ποτέ δεν μπορέσαμε να ξεχωρίσουμε απόλυτα τη βρογχίτιδα από το εμφύσημα, αφού 

αποτελούν ουσιαστικά τα δύο άκρα ενός φάσματος με πολλές αποχρώσεις ανάμεσα τους. Γι' 

αυτό και η αντιμετώπιση ήταν πάντοτε η ίδια [43]. 
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Σπιρομέτρηση και Στάδια ΧΑΠ 

 

Σύμφωνα με τις Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες (GOLD) προκειμένου να αποφασιστεί η 

κατάλληλη θεραπευτική αγωγή πρέπει πρώτα να επιβεβαιωθεί η διάγνωση και να 

σταδιοποιηθεί η λειτουργική βαρύτητα της νόσου [43]. Για την οριστική διάγνωση και την 

εκτίμηση της βαρύτητας απαιτείται σπιρομέτρηση, μια  διαδικασία μέτρησης της Ζωτικής 

Χωρητικότητας και των υποδιαιρέσεών της [43]. 

Σπιρομέτρηση είναι η μέτρηση του εισπνεόμενου ή εμπνεόμενου όγκου αέρος και της ροής, 

υπό την οποία πραγματοποιείται η μετακίνηση αέρα προς και από τους πνεύμονες [44].   

 Οι τιμές τις οποίες συνήθως  αξιολογούμε είναι [45]: 

 ο όγκος αέρα που εκπνέεται βίαια το πρώτο δευτερόλεπτο: FEV1  

 ο ολικός βίαια εκπνεόμενος όγκος: FVC  

 η σχέση μεταξύ τους: FEV1/FVC  

 η μέγιστη ροή ή αιχμή ροής: PEF  

 η μέγιστη μεσοεκπνευστική ροή: MMEF25-75%  

Οι τιμές που λαμβάνονται με τη σπιρομέτρηση εκφράζονται σε ποσοστό συγκριτικά με τις 

προβλεπόμενες τιμές για το συγκεκριμένο άτομο που εξετάζεται (ανάλογα το φύλο, ηλικία, 

ύψος και βάρος σώματος) [44]. 

 
Σπιρομέτρηση πριν και μετά βρογχοδιαστολή: πρόκειται για σπιρομέτρηση η οποία όμως 

επαναλαμβάνεται για μία ακόμη φορά και αφού προηγουμένως έχουμε χορηγήσει στον 

εξεταζόμενο βρογχοδιαστολή (συνήθως 2 εισπνοές με β2-διεγέρτη "Σαλβουταμόλη"). Αυτή η 

διαδικασία μας επιτρέπει να δούμε αν ο εξεταζόμενος ανταποκρίνεται στη βρογχοδιαστολή, αν 

δηλαδή η χορήγηση βρογχοδιασταλτικών έχει θετική επίδραση. 

Σε φυσιολογικές μετρήσεις τουλάχιστον το 70% της FVC βγαίνει στο πρώτο δευτερόλεπτο 

(δηλαδή η αναλογία είναι FEV1/FVC> 70%). Μια αναλογία μικρότερη από την κανονική 

ορίζει τον ασθενή με ΧΑΠ. Πιο συγκεκριμένα, η διάγνωση της ΧΑΠ γίνεται όταν ο 

FEV1/FVC λόγος είναι <70% [43]. Τα κριτήρια GOLD απαιτούν επίσης οι τιμές να είναι μετά 

από βρογχοδιασταλτικό φάρμακο [43]. Σύμφωνα με τα κριτήρια ERS, η προβλεπόμενη  

FEV1% ορίζει πότε ένας ασθενής έχει ΧΑΠ, δηλαδή, όταν η προβλεπόμενη  FEV1% είναι 

<88% για τους άνδρες, ή <89% για τις γυναίκες [2]. 
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Προτείνεται μια κατάταξη του βαθμού σοβαρότητας της ασθένειας σε τέσσερα στάδια. Η 

διαχείριση της ΧΑΠ σε μεγάλο βαθμό καθοδηγείται από τη συμπτωματολογία δεδομένου ότι η 

σχέση μεταξύ του βαθμού μείωσης της ροής του αέρα και της παρουσίας συμπτωμάτων είναι 

ατελής. Για το λόγο αυτό η προτεινόμενη σταδιοποίηση αποτελεί μία προσέγγιση που στοχεύει 

στην πρακτική υλοποίηση και θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα εκπαιδευτικό εργαλείο και ως μια 

πολύ γενικευμένη ένδειξη της προσέγγισης για την αντιμετώπιση της ασθένειας. Η 

σοβαρότητα της ΧΑΠ εξαρτάται επίσης από τη σοβαρότητα της δύσπνοιας και του 

περιορισμού της άσκησης. Ο δείκτης BODE (δείκτης μάζας σώματος, απόφραξη αεραγωγών, 

δύσπνοια και ικανότητα για άσκηση) είναι ένα πολυδιάστατο εργαλείο που φαίνεται να έχει 

μεγαλύτερη προγνωστική αξία στη ΧΑΠ σε σχέση με τον FEV1 [46,47].  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Κατάταξη  σταδιοποίησης της ΧΑΠ  

 

Στάδιο Χαρακτηριστικά 

Ι – Ήπια ΧΑΠ FEV1/FVC<70% 
FEV1≥80% της προβλεπόμενης τιμής 

Με χρόνια συμπτώματα (βήχας, παραγωγή πτυέλων) 

ΙI –Μέτρια ΧΑΠ FEV1/FVC<70% 
50% ≤FEV1< 80% της προβλεπόμενης τιμής 

Με χρόνια συμπτώματα (βήχας, παραγωγή πτυέλων) 

ΙII – Βαριά ΧΑΠ FEV1/FVC<70% 
30% ≤FEV1<50% της προβλεπόμενης τιμής 

Με χρόνια συμπτώματα (βήχας, παραγωγή πτυέλων) 

ΙV – Πολύ βαριά 

ΧΑΠ 

FEV1/FVC<70% 
FEV1< 30% της προβλεπόμενης τιμής, ή 
FEV1<50% της προβλεπόμενης τιμής συνοδευόμενο 
από αναπνευστική ανεπάρκεια ή κλινικά 

συμπτώματα δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας 

FEV1: Βίαια εκπνεόμενος όγκος αέρα στο 1ο δευτερόλεπτο 

FVC: Βίαιη ζωτική χωρητικότητα 
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Κλινικά ευρήματα  

Συμπτώματα-Σημεία   

 

Στα βασικά διαγνωστικά στοιχεία περιλαμβάνονται: 

-Ιστορικό καπνίσματος. 

-Χρόνιος βήχας και παραγωγή πτυέλων (στη χρόνια βρογχίτιδα).  

-Δύσπνοια. 

-Ρόγχοι, μειωμένο αναπνευστικό ψιθύρισμα και παράταση εκπνοής κατά την κλινική εξέταση. 

-Περιορισμός της ροής του αέρα στις λειτουργικές δοκιμασίες του πνεύμονα που δεν είναι 

πλήρως αναστρέψιμος ενώ συχνά είναι επιδεινούμενος. 

Οι ασθενείς με ΧΑΠ,  χαρακτηριστικά εμφανίζονται στην έκτη ή έβδομη δεκαετία της ζωής 

παραπονούμενοι για υπερβολικό βήχα, παραγωγή πτυέλων και δύσπνοια [48]. Τα συμπτώματα 

αυτά συχνά υπάρχουν για δέκα χρόνια ή και περισσότερο. Η δύσπνοια αρχικά εμφανίζεται 

μόνο σε έντονη κόπωση, αλλά καθώς η κατάσταση εξελίσσεται, εμφανίζεται με ήπια 

δραστηριότητα. Σε σοβαρή νόσο, η δύσπνοια εμφανίζεται στην ηρεμία και μπορεί να είναι 

συνεχώς παρούσα. Οι ασθενείς  με ΧΑΠ περιγράφουν συνήθως τη δύσπνοια ως εξής: "Η 

αναπνοή μου απαιτεί προσπάθεια»," ή "δεν μπορώ να πάρω αρκετό αέρα" [49]. 

Άλλα συμπτώματα της ΧΑΠ είναι ένας επίμονος βήχας, πτύελα ή παραγωγή βλέννας, 

συριγμός, σφίξιμο στο στήθος, και αίσθημα κόπωσης.  Η περίσσεια του διοξειδίου του 

άνθρακα στο αίμα μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους, υπνηλία ή μυικές συσπάσεις [48]. 

Στα αρχικά στάδια της ΧΑΠ τα κλινικά ευρήματα μπορεί να απουσιάζουν εντελώς.  

Δύο κατηγορίες συμπτωμάτων μπορεί να εμφανιστούν με την εξέλιξη της ασθένειας αυτά που 

χαρακτηρίζονται ως “pink puffers” και “blue bloaters”[50,51]. Αυτές οι κατηγορίες 

συμπτωμάτων ιστορικά θεωρήθηκε ότι χαρακτηρίζουν τις αμιγείς μορφές εμφυσήματος και 

βρογχίτιδας αντίστοιχα, αλλά αυτό αποτελεί σαφώς απλοποίηση της ανατομίας και της 

παθοφυσιολογίας της ΧΑΠ. Οι περισσότεροι ασθενείς με ΧΑΠ, έχουν ευρήματα και από τις 

δύο διαταραχές. 

Τα επεισόδια επιδείνωσης της νόσου είναι συχνά και οδηγούν στην αποχή από την εργασία και 

τελικά στην ανικανότητα. Τα τελικά στάδια της ΧΑΠ χαρακτηρίζονται από ανάπτυξη 

πνευμονίας, πνευμονικής υπέρτασης, πνευμονικής καρδίας και χρόνιας αναπνευστικής 

ανεπάρκειας. Ο θάνατος συνήθως επέρχεται σε επεισόδια παρόξυνσης της νόσου σε 
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συνδυασμό με οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια. Ορισμένες φορές παρατηρείται αιμόπτυση 

[48]. 

Σύμφωνα με τις νεότερες οδηγίες της GOLD οι κύριες ενδείξεις για διάγνωση ΧΑΠ σε 

εξωτερικούς ασθενείς περιγράφονται στον πίνακα 2 [52]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  2 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΧΑΠ (GOLD 2011) 

 
Οι ενδείξεις αυτές δεν είναι διαγνωστικές από μόνες τους, αλλά η παρουσία πολλαπλών 

ενδείξεων αυξάνει την πιθανότητα διάγνωσης της ΧΑΠ.  
Προκειμένου να επιβεβαιωθεί η διάγνωση απαιτείται σπιρομέτρηση.  

 
  
Δύσπνοια η οποία  μπορεί να 
είναι:   
 

 
Προοδευτική (χειροτερεύει με το πέρασμα του 
χρόνου)                                                                  
Επίμονη (παρούσα κάθε μέρα)   
Εντονότερη κατά την άσκηση   

 
Χρόνιος βήχας:  
 

 
Παρουσιάζεται με υφέσεις και εξάρσεις ή 
σταθερά κάθε μέρα.  
Συχνά παρών καθ’ όλη τη  διάρκεια της 
ημέρας, σπάνια μόνο τη νύχτα. 

 
Χρόνια απόχρεμψη  πτυέλων: 

 
Η χρόνια παραγωγή πτυέλων σε  οποιοσδήποτε 
ασθενή  μπορεί να υποδεικνύει ΧΑΠ. 

 
Ιστορικό έκθεσης σε 
παράγοντες κινδύνου: 

 
Κάπνισμα. 
Επαγγελματική έκθεση σε σκόνες και χημικά  
Καπνός στο σπίτι από το μαγείρεμα και  
τα καύσιμα θέρμανσης. 
 

 
Οικογενειακό ιστορικό με ΧΑΠ 
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Θεραπευτική παρέμβαση στη ΧΑΠ 
 
Στάδια Ι έως IV 
1.Αποφυγή παραγόντων κινδύνου (Διακοπή καπνίσματος) 

2.Αντιγριπικός εμβολιασμός: 

Influenza purifiedantigen (Fluarix, 1 δόση ) 

InfluenzaVaccine (Vaxigrip, 1 δόση) 

3.Kατ’ επίκληση χρήση βρογχοδιασταλτικών βραχείας δράσης: 

β2-διεγέρτες  (Salbutamol, Terbutaline) 

αντιχολινεργικά (Ipratropium bromide) 

συνδυασμός β2-διεγέρτη - αντιχολινεργικού (Salbutamol / Ipratropium) 

Στάδια ΙI έως IV 
1. Πρόγραμμα Αποκατάστασης (Rehabilitation) 

2.Τακτική θεραπεία με ένα ή περισσότερα βρογχοδιασταλτικά μακράς δράσης 

β2-διεγέρτης μακράς δράσης (Salmeterol, Formoterol, Indacaterol) 

Αντιχολινεργικό μακράς δράσης (Tiotropium) 

Μεθυλξανθίνες (Theophylline Βραδείας αποδέσμευσης) 

Στάδια ΙII και IV 
Σε ασθενείς με ≥3 παροξύνσεις κατ’ έτος και εμμένουσα συμπτωματολογία 

συστήνεται η προσθήκη εισπνεόμενου κορτικοστεροειδούς  (ICS) ή σταθερού 

συνδυασμού (LABA+ICS) 

Εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή  (Fluticasone, Budesonide) 

Σταθερός συνδυασμός β2-διεγέρτη μακράς δράσης και κορτικοστεροειδούς (Salmeterol + 

Fluticasone, Formoterol + Budesonide) 

Αναστολείς φωσφοδιεστεράσης – 4 (Roflumilast). 

Χρόνια οξυγονοθεραπεία 

Αποτελεί φαρμακευτική αγωγή με συγκεκριμένες ενδείξεις, δοσολογία (ροή/χρόνο) , διάρκεια 

(ώρες/ ημερησίως) και προσαρμογή (στην κόπωση, στον ύπνο). 

Ενδείξεις χρόνιας οξυγονοθεραπείας: 

1ον) PaO2< 55 mmHg 

2ον) PaO2< 60 mmHg υπό αγωγή ΚΑΙ 

πνευμονική καρδία, ή πολυερυθραιμία, ή συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. 

Αν η ένδειξη τέθηκε κατά τη διάρκεια παρόξυνσης απαιτείται επανέλεγχος μετά 1-3 μήνες. 
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Παρόξυνση ΧΑΠ 
 
Η Παρόξυνση ΧΑΠ ορίζεται ως η οξεία επιδείνωση της χρόνιας κατάστασης του ασθενή 

πέραν της συνήθους καθημερινής διακύμανσης, που εμμένει και απαιτεί αναπροσαρμογή της 

φαρμακευτικής αγωγής. Η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει Αντιβιοτικά, Κορτικοστεροειδή 

(Prednisolone, Methyl-prednisolone), Mεθυλξανθίνες (Aminophylline). 

Τα κύρια συμπτώματα της παρόξυνσης ΧΑΠ είναι: 

Επιδείνωση δύσπνοιας 

Αύξηση όγκου πτυέλων 

Πυώδη πτύελα (αλλαγή της σύστασής τους). 

Ενδείξεις χορήγησης αντιβιοτικών έχουμε σε: 

Ασθενείς με τα 3 παραπάνω κριτήρια. 

Ασθενείς με τα 2 από τα 3 (το ένα να είναι τα πυώδη πτύελα), ιδιαίτερα αν υπάρχει βαριά ή 

πολύ βαριά ΧΑΠ (στάδιο ΙΙΙ ή IV) ή συνοδά νοσήματα. 

Χωρίς προηγηθείσα θεραπεία με αντιβιοτικά το τελευταίο τρίμηνο η επιλογή αντιβιοτικού 

συνιστάται να  γίνεται μεταξύ Amoxicillin, Doxycycline, Azithromycin, Clarithromycin.  

Αν υπάρχει  προηγηθείσα θεραπεία με αντιβιοτικά το τελευταίο 3μηνο ή βαριά ΧΑΠ ή συνοδά 

νοσήματα ή ≥ 3 παροξύνσεις / έτος η επιλογή αντιβιοτικού συνιστάται να  γίνεται μεταξύ 

Amoxicillin/clavulanic acid,  Levofloxacin, Moxifloxacin. 

 Η Aminophylline χορηγείται βραδέως ενδοφλεβίως (έγχυση διάρκειας τουλάχιστον 20 

λεπτών) με δόση εφόδου 6 mg /kg. Για συντήρηση 0,5 mg / kg/ώρα τις πρώτες 12 ώρες και στη 

συνέχεια 0,4 mg / kg/ώρα σε συνεχή ενδοφλέβια έγχυση. Σε καρδιακή ανεπάρκεια 0,3 mg 

/kg/ώρα. Η δόση εφόδου μειώνεται στο ήμισυ αν έχει προηγηθεί λήψη ξανθινών. 
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Συστηματικές εκδηλώσεις στη ΧΑΠ 
 
Αν και η ΧΑΠ επηρεάζει κυρίως τους πνεύμονες, υπάρχουν πολυάριθμες συστηματικές 

εκδηλώσεις που σχετίζονται με αυτή τη νόσο (πίνακας 3) [53-55]. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
Εξωπνευμονικές εκδηλώσεις της ΧΑΠ 

•Απώλεια βάρους 
•Μυϊκή δυσλειτουργία 
                                  - Αναπνευστικών  μυών 
                                   -Περιφερειακών μυών 
•Οστεοπόρωση 
• Καρδιαγγειακά νοσήματα 
                                      -Στεφανιαία νόσος 
                                      -Εγκεφαλοαγγειακή νόσος 
•Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση 
•Αναιμία 
•Κατάθλιψη και  άγχος 

 
 
Η απώλεια βάρους θεωρείται κακός προγνωστικός παράγοντας για την επιβίωση σε ασθενείς  

με ΧΑΠ. Ο υποσιτισμός κυμαίνεται από 26% έως 47% σ’ αυτούς τους ασθενείς [56,57]. Η 

μείωση του σωματικού βάρους περισσότερο από 10% του ιδανικού βάρους είναι παράγοντας 

που προσδίδει αρνητική πρόγνωση στην εξέλιξη της νόσου. Ο αυξημένος μεταβολισμός που 

είναι παρόν στους ασθενείς με ΧΑΠ μπορεί να  οφείλεται στην απελευθέρωση των 

φλεγμονωδών μεσολαβητών, όπως είναι η ΤΝΡ-α και η ιντερλευκίνη-1β. Η λεπτίνη είναι μια 

πρωτεΐνη σηματοδότησης που ρυθμίζει την θερμιδική πρόσληψη και το βάρος του σώματος. Ο 

μεταβολισμός της λεπτίνης μπορεί να μεταβληθεί από τη συστημική φλεγμονή της ΧΑΠ [58].  

Η δυσλειτουργία των περιφερειακών σκελετικών μυών είναι ένα σύνηθες εύρημα σε ασθενείς 

με ΧΑΠ. Η αδυναμία εμφανίζεται συνήθως στα κάτω άκρα και μπορεί να οδηγήσει σε 

αναπηρία και κακή ποιότητα ζωής επηρεάζοντας αρνητικά την έκβαση της ασθένειας. Οι αιτίες 

μπορεί να σχετίζονται με μία ενδογενή μείωση του αριθμού των μιτοχονδρίων στους μυς, με 

την θρεπτική εξάντληση, τη χρήση κορτικοστεροειδών ή και τα μειωμένα επίπεδα αναβολικών 

ορμονών [59,60].  

Η διαφραγματική δυσλειτουργία των μυών συμβαίνει συχνά σε ασθενείς με ΧΑΠ, και αυτό 

είναι ένας ανεξάρτητος και καθοριστικός παράγοντας επιβίωσης [60]. Οι μηχανισμοί ατροφίας 

των μυών του διαφράγματος δεν είναι επιβεβαιωμένοι. 

Η οστεοπόρωση ανευρίσκεται συχνά σε ασθενείς με ΧΑΠ και μπορεί να σχετίζεται με τη 
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χρήση κορτικοστεροειδών. Τόσο τα εισπνεόμενα όσο και τα κορτικοστεροειδή που 

λαμβάνονται από το στόμα μπορεί να προκαλέσουν απώλεια οστικής μάζας σε ασθενείς, αν και 

υπάρχουν μελέτες που δείχνουν μειωμένη πυκνότητα των οστών και σε ασθενείς που δεν 

λαμβάνουν κορτικοστεροειδή [61]. Αυτό υποδηλώνει ότι άλλοι συστηματικοί παράγοντες 

παίζουν επίσης ρόλο. 

Η ΧΑΠ αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για τα καρδιαγγειακά νοσήματα που 

περιλαμβάνουν την στεφανιαία και την αγγειακή εγκεφαλική νόσο [62]. Η δυσλειτουργία του 

αγγειακού ενδοθηλίου, που οφείλεται στην υπερβολική συστηματική φλεγμονή [63], είναι 

παρούσα σε ασθενείς με ΧΑΠ,  μπορεί να είναι υπεύθυνη για την νόσο και μπορεί να εκτιμηθεί 

έμμεσα με τα επίπεδα της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης [60]. Αυτή η δυσλειτουργία αυξάνει την 

πιθανότητα για το ενδεχόμενο οι ίδιοι μηχανισμοί που προκαλούν ΧΑΠ  να προκαλούν επίσης 

καρδιαγγειακή νόσο και οστεοπόρωση. 

H  γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση είναι παρούσα στο 57% των ασθενών με σοβαρή ΧΑΠ 

αν και πολλοί ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί [64]. H  γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση 

μπορεί να σχετίζεται με την φαρμακευτική αγωγή όπως τα στεροειδή και τη θεοφυλλίνη, παρά 

με την συστηματική φλεγμονή. 

Η αναιμία  έχει αποδειχθεί ότι είναι ένας ακόμα ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου που 

αυξάνει τη θνησιμότητα σε ασθενείς με ΧΑΠ [60]. Σε μια ανασκόπηση, η αναιμία 

παρουσιαζόταν στο 70% και η πολυκυτταραιμία στο 6% των ασθενών [65]. Η αιτία είναι 

αβέβαιη και μπορεί να σχετίζεται με τη συστηματική φλεγμονώδη αντίδραση. 

Στην  κατάθλιψη και το άγχος θα αναφερθούμε διεξοδικότερα στη συνέχεια της μελέτης.  

Στα παραπάνω θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ορμονικές διαταραχές όπως τεστοστερόνης 

και αυξητικής ορμόνης. Νεφρική δυσλειτουργία με κατακράτηση υγρών –οίδημα αλλά και 

υπονατριαιμία. Διαταραχές ύπνου που μπορεί να περιλαμβάνει συνύπαρξη υπνοαπνοϊκού 

συνδρόμου, νυχτερινό υποαερισμό αλλά και αιφνίδιο νυχτερινό θάνατο.  
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Ψυχολογικοί Παράγοντες σε ασθενείς με ΧΑΠ 

 
Στην επιστημονική βιβλιογραφία οι ψυχολογικές μεταβλητές που έχουν πιο εκτεταμένα 

μελετηθεί σε ασθενείς με ΧΑΠ είναι το άγχος και η κατάθλιψη [66]. Το ποσοστό επικράτησης 

θεωρείται υψηλό, αλλά διαφέρει σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των μελετών [67], λόγω 

μεθοδολογικών αποκλίσεων, όπως μικρά δείγματα,  έλλειψη ομάδων ελέγχου, χρήση διαφόρων 

εργαλείων μέτρησης, των διαφορετικών σταδίων της νόσου, αλλά και λόγω της 

αλληλοεπικάλυψης μεταξύ των συμπτωμάτων της ΧΑΠ και των συμπτωμάτων άγχους και 

κατάθλιψης [68]. 

Επικράτηση και Συννοσηρότητα  

 
Σε εξωτερικούς ασθενείς με ΧΑΠ μελέτες δείχνουν ποσοστά κατάθλιψης που κυμαίνονται από 

7% έως 80% και άγχους που κυμαίνονται από 2% έως 80% [67, 69-81]. Η επικράτηση της 

γενικευμένης αγχώδους διαταραχής κυμαίνεται από 10% έως 33% [82,83] και της  διαταραχής 

πανικού από 8% έως 67% [83]. 

Σε σταθερή ΧΑΠ, η επικράτηση της κλινικής κατάθλιψης κυμαίνεται από 10% έως 42% και  

του άγχους μεταξύ 10% και 19% [84]. 

Σε μια συστηματική ανασκόπηση [85] που επικεντρώθηκε σε ασθενείς με σοβαρή ΧΑΠ, η 

επίπτωση της κατάθλιψης κυμαινόταν από 37 έως 71%, και του άγχους από 50 σε 75%, 

στοιχεία που είναι συγκρίσιμα ή και  μεγαλύτερα από τα ποσοστά επικράτησης σε άλλες 

σοβαρές ασθένειες  όπως καρκίνος, AIDS, καρδιακές παθήσεις και νεφρική νόσο. Ο κίνδυνος 

κατάθλιψης (odds ratio: 2,5) είναι υψηλότερος σε ασθενείς με σοβαρή ΧΑΠ, σε σύγκριση με 

άτομα της ομάδας ελέγχου [69],  τιμές έως και 62% βρέθηκαν σε ασθενείς που εξαρτώνται από 

το οξυγόνο [71] και έως 50% σε ασθενείς που έχουν αναρρώσει προσφάτως από οξεία 

παρόξυνση της ΧΑΠ [89-91]. 

Στη πρωτοβάθμια φροντίδα ένας στους πέντε ασθενείς με ΧΑΠ (20%) είναι πιθανό να 

διαγνωστεί με μέτρια έως σοβαρή κατάθλιψη πριν από τη διάγνωση της ΧΑΠ και μια νέα 

διάγνωση κατάθλιψης μετά τη έναρξη της ΧΑΠ, εμφανίζεται σε ποσοστό 16,2 ανά 1000 

ανθρωποέτη [92]. Τα επίπεδα άγχους είναι περίπου 30% στην πρωτοβάθμια φροντίδα ασθενών 

με ΧΑΠ [93]. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο επιπολασμός της κατάθλιψη στη ΧΑΠ υπολογίζεται ότι είναι 40% 

(36-44%), οκταπλάσιος της επικράτησης στον εκεί γενικό πληθυσμού και ο επιπολασμός του 

άγχους αναφέρεται ότι είναι 36% (31-41%) [ 94]. 

Το άγχος  σε ασθενείς με ΧΑΠ συνδέεται συχνά με την κλινική κατάθλιψη και οι μελέτες 

δείχνουν ότι οι καταθλιπτικοί ασθενείς με ΧΑΠ έχουν 7 φορές υψηλότερο κίνδυνο να 
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υποφέρουν από άγχος σε σύγκριση με μη καταθλιπτικούς ασθενείς με ΧΑΠ [70,74]. Υπάρχει 

μια επικάλυψη στην υφιστάμενη συμπτωματολογία μεταξύ των δύο διαταραχών με κόπωση, 

αύξηση βάρους, διαταραχές ύπνου, ανησυχία, ευερεθιστότητα και δυσκολία στη συγκέντρωση, 

που εμφανίζονται ως κοινά συμπτώματα [95]. 

Σε νοσηλευόμενους ασθενείς με ΧΑΠ στην Ελλάδα τα αντίστοιχα ποσοστά της μέτριας έως 

σοβαρής μορφής κατάθλιψης ήταν περίπου 50% και τα ποσοστά συννοσηρότητας άγχους 

26,5% [96]. Επίσης, σύμφωνα με άλλες μελέτες, ο γυναικείος πληθυσμός με ΧΑΠ 

διαφοροποιείται από τους άνδρες λόγω του ότι εμφανίζει υψηλότερα επίπεδα άγχους και 

καταθλιπτικής συμπτωματολογίας [97]. 

Σε μελέτες συννοσηρότητας [70-72,75,77,81,90,91,98-103] από δυτικές και αναπτυσσόμενες 

χώρες, σε ενδονοσοκομειακό και εξωνοσοκομειακό πληθυσμό ασθενών, σε  νεότερους και 

ηλικιωμένους ασθενείς, αποκαλύπτεται μια σημαντική υπεραντιπροσώπευση ενός ευρέως 

φάσματος συμπτωμάτων άγχους και κατάθλιψης στη ΧΑΠ, από κλινικά σημαντικά 

συμπτώματα μέχρι τα πλήρη διαγνωστικά κριτήρια των αντίστοιχων ψυχικών διαταραχών [67], 

σύμφωνα με τα συστήματα ταξινόμησης DSM-IV και ICD-10. 

Οι παράγοντες που σχετίζονται με την κατάθλιψη και το άγχος σε ασθενείς με ΧΑΠ είναι: η 

σωματική αναπηρία [66], η μακροχρόνια θεραπεία με οξυγόνο [76], ο δείκτης μάζας σώματος 

[66], η σοβαρή δύσπνοια [82], FEV1 <50% της προβλεπόμενης [69 ], η κακή ποιότητα ζωής 

[86,104,105], η παρουσία συννοσηρότητας, η έλλειψη οικογενειακού περιβάλλοντος [69] το 

γυναικείο φύλο [66, 26], η συνέχιση του καπνίσματος [66,86] και η χαμηλή κοινωνική και 

οικονομική  θέση [66]. 

Εν ολίγοις η συννοσηρότητα ψυχολογικών διαταραχών  σε ασθενείς με ΧΑΠ σχετίζεται με 

αύξηση της λειτουργικής ανεπάρκειας [74], αύξηση της αναπηρίας και της νοσηρότητας [94], 

χαμηλότερη ποιότητα ζωής [104,106], μείωση της συμμόρφωσης  με την θεραπεία [107,108] 

και μπορεί  να οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης παροξύνσεων και νοσηλειών 

[109,110] (ασθενείς με συννοσηρότητα δαπανούν διπλάσιο χρονικό διάστημα σε νοσοκομεία 

[69]) καθώς και σε αυξημένα ποσοστά θνησιμότητας [111,112]. 

 

Κατάθλιψη 

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η εμφάνιση της μείζονος κατάθλιψης ή καταθλιπτικής 

συμπτωματολογίας σε ασθενείς που πάσχουν από χρόνια αναπηρία, είναι κοινή και 

δικαιολογείται ως «αντίδραση» για τις απώλειες που επιβάλλονται από την ασθένεια τόσο σε 

συμβολικό επίπεδο όσο και σε πραγματικό [113]. Οι απώλειες αυτές μπορούν να 

περιλαμβάνουν λειτουργικές επιπτώσεις [114] όπως αδυναμία να πραγματοποιήσει τις 
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επαγγελματικές δραστηριότητες, αλλαγή ρόλου μέσα στον αστερισμό του οικογενειακού και 

κοινωνικού περιβάλλοντος, αλλά και αλλαγή  στην εικόνα του εαυτού [115]. 

Σε ένα αριθμό από μελέτες που έχουν σχέση με καταθλιπτικές διαταραχές σε διάφορες χρόνιες 

παθήσεις, οι ασθενείς με  ΧΑΠ  πάσχουν από κατάθλιψη με μεγαλύτερη συχνότητα και 

μεγαλύτερη χρονιότητα των συμπτωμάτων της διαταραχής της διάθεσης [116-118]. 

Η κατάθλιψη σε ασθενείς με ΧΑΠ συχνά χαρακτηρίζεται από αισθήματα απελπισίας και 

απαισιοδοξίας, μειωμένο ύπνο, μειωμένη όρεξη, αυξημένο λήθαργο, δυσκολίες στη 

συγκέντρωση και κοινωνική απόσυρση, μείωση λειτουργικών δυνατοτήτων, μειωμένη 

εκτέλεση των δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής, φτωχότερη αυτοαναφερόμενη υγεία, 

μειωμένη αυτο - διαχείριση των εξάρσεων της νόσου και κακή γενικά συμπεριφορά σε θέματα 

υγείας [119-126]. 

Η συσχέτιση μεταξύ καταθλιπτικής διάθεσης και της σοβαρότητας της νόσου είναι μικρή [77]. 

Αλλά τα συμπτώματα της κατάθλιψης συσχετίζονται με την αντίληψη για την σωματική 

αναπηρία που έχει ο ασθενής  και τη φτωχότερη ποιότητα ζωής [126]. 

Η δύσπνοια [127] το πιο κοινό σύμπτωμα που βιώνουν οι ασθενείς με ΧΑΠ είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένο  με τα συναισθήματα της απόγνωσης, απελπισίας και αποξένωσης με αποτέλεσμα 

την εμφανή απώλεια του ενδιαφέροντος για τη ζωή και τους άλλους ανθρώπους. 

Επιπλέον έχει αποδειχθεί ότι το επίπεδο της λειτουργικής έκπτωσης σχετίζεται με υψηλότερα 

ποσοστά κατάθλιψης [128,129]. 

Ενοχικά συναισθήματα που απορρέουν από την αίσθηση της επιβάρυνσης που επιφέρουν οι 

ασθενείς στο περιβάλλον τους, σε συνδυασμό με την ευθύνη που μπορεί να νομίζουν ότι έχουν 

για την εμφάνιση της νόσου, ιδίως όσον αφορά τους πρώην καπνιστές, επιδεινώνει την 

καταθλιπτική συμπτωματολογία [130]. 

Σύμφωνα με μελέτες κλινικά σημαντικά επίπεδα κατάθλιψης και άγχους ήταν πιο εμφανή σε 

νεότερους ασθενείς με ΧΑΠ [93], ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα της ΧΑΠ, ίσως επειδή ο 

νεότερος ασθενής είναι πιο δύσκολο να συμβιβαστεί με την επιβολή αλλαγών στον τρόπο 

ζωής, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ψυχολογική νοσηρότητα. 

Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η κατάθλιψη σε ασθενείς με ΧΑΠ είναι μια ετερογενής 

νοσολογική οντότητα με πολλαπλές αιτίες να συμβάλλουν αιτιοπαθογεννετικά, όπως η 

γενετική προδιάθεση, περιβαλλοντικοί στρεσσογόνοι και άλλοι βλαπτικοί παράγοντες, καθώς 

και άμεση βλάβη του εγκεφάλου από τη μεσολάβηση των επιδράσεων της χρόνιας 

αναπνευστικής νόσου [115]. 

Από την ίδια τη φύση της ΧΑΠ η νόσος σχετίζεται με χρόνια, αν και συχνά υποκλινική, 

υποξαιμία. Πολλοί συγγραφείς που έχουν ερευνήσει τη σχέση μεταξύ της χρόνιας υποξαιμίας 
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και των νευροψυχολογικών  λειτουργιών, περιλαμβάνουν στις συνέπειες της χρόνιας 

υποξαιμίας τόσο μια μειωμένη νοητική λειτουργικότητα όσο και την κατάθλιψη [13,132]. 

Ωστόσο οι περισσότερες μελέτες για την υποξαιμία και την κατάθλιψη προκύπτουν από τη 

βιβλιογραφία του  ύπνο- απνοϊκού συνδρόμου, όπου μια από τις πρωταρχικές συνέπειες των 

επαναλαμβανόμενων νυκτερινών υποξαιμιών, είναι η καταθλιπτική διάθεση [133]. 

 Τόσο η κατάθλιψη όσο και η ΧΑΠ έχουν συσχετιστεί με διαδικασίες που θέτουν σε κίνδυνο 

την μικροκυκλοφορία του εγκεφάλου [134-137] και υπάρχουν αποδείξεις για συστηματική 

φλεγμονή και αύξηση των βιολογικών δεικτών της οξειδωτικής βλάβης [135].  Σε περίπτωση 

απουσίας συννοσηρότητας, η ίδια η συστηματική φλεγμονή στη ΧΑΠ  μπορεί να οδηγήσει σε 

κατάθλιψη και η IL-6 φαίνεται να διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στους ανθρώπους 

αλλά και σε μοντέλα ζώων με κατάθλιψη [136].  

Μελέτες δείχνουν ότι ο μέσος χρόνος που μεσολάβησε μεταξύ της διάγνωσης της ΧΑΠ και το 

πρώτο καταθλιπτικό επεισόδιο ήταν 7,6 έτη [138]. Επίσης, λίγες μελέτες [70, 119] ανέφεραν 

ότι περίπου τα δύο τρίτα των ασθενών με ΧΑΠ και κατάθλιψη, έχουν από μέτρια έως σοβαρή 

κατάθλιψη και σε μία μελέτη αναφέρθηκε ότι περίπου το ένα τέταρτο των ασθενών με ΧΑΠ 

είχαν μη ταυτοποιημένη υποκλινική κατάθλιψη.  

Το κάπνισμα, η ΧΑΠ και η κατάθλιψη αποτελούν ένα δυναμικό μοντέλο κυκλικής αιτιότητας, 

με την κατάθλιψη να παίζει ρόλο στην έναρξη και τη συντήρηση του καπνίσματος, το 

κάπνισμα να οδηγεί στην ανάπτυξη της ΧΑΠ και η ΧΑΠ με τη σειρά της να συμβάλλει στη 

γένεση της κατάθλιψης [115, 139]. 

Η μακροχρόνια χρήση κορτικοστεροειδών έχει επίσης συσχετισθεί με την κατάθλιψη στη 

ΧΑΠ, αλλά τα αποτελέσματα είναι αμφίβολα [140]. 

 
 
 
Άγχος 
 

Το άγχος σε ασθενείς με ΧΑΠ είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το φόβο των οξέων επεισοδίων 

δύσπνοιας και κυρίως με την αίσθηση ασφυξίας και το φόβο του θανάτου [141,142]. 

Τα συμπτώματα του άγχους εκδηλώνονται με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων 

ενδείξεων αυτονομικής διέγερσης, όπως ταχυκαρδία, εφίδρωση και δύσπνοια [143]. 

Τα συμπτώματα της διαταραχής πανικού μπορεί να διαταράξουν την διαχείριση των εξάρσεων 

της νόσου [125]. Ακόμη και μια μικρή σε ένταση δύσπνοια είναι σε θέση να προκαλέσει άγχος 

πανικού που με τη σειρά του αυξάνει την αίσθηση της δύσπνοιας και την αίσθηση της 

ασφυξίας, δημιουργώντας έτσι έναν φαύλο κύκλο που αναγκάζει πολλούς ασθενείς να 
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περιορίζουν τις καθημερινές δραστηριότητές τους [144-147]. Η αναγνώριση της παρουσίας 

αυτού του παθοφυσιολογικού μηχανισμού παρέχει μια ερμηνεία, της πρόσθετης λειτουργικής 

ανεπάρκειας που μπορεί να παρουσιαστεί στον ασθενή και που δεν δικαιολογείται από  

βιολογικά ή εργαστηριακά ευρήματα [74,77,146]. 

Η αίσθηση της απώλειας του ελέγχου πάνω στην ίδια τη νόσο [148,149] μαζί με  την απώλεια 

της ικανότητάς τους να συμμετάσχουν σε  προσωπικές και κοινωνικές δραστηριότητες 

δημιουργεί απογοήτευση και συναισθήματα άγχους. 

Η επικράτηση του αγχωδών διαταραχών που σχετίζονται με τη ΧΑΠ θεωρείται υψηλή,  και 

συνδέεται με τη μειωμένη λειτουργική ικανότητα των ασθενών [146]. Στους κοινούς 

μηχανισμούς που μπορούν να εξηγήσουν την υψηλή επικράτηση περιλαμβάνονται παράγοντες 

που σχετίζονται με το κάπνισμα και τη δύσπνοια. Το κάπνισμα όπως έχει τονιστεί αποτελεί τον 

πλέον σημαντικό περιβαλλοντικό παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη της ΧΑΠ, ενώ  υψηλά 

επίπεδα άγχους έχουν αναγνωριστεί ως παράγοντας κινδύνου για την έναρξη του καπνίσματος 

[150,151]. Έτσι, οι άνθρωποι που αναπτύσσουν ΧΑΠ ως συνέπεια του καπνίσματος είχαν 

πιθανώς υψηλότερα επίπεδα άγχους από το γενικό πληθυσμό πριν από την ανάπτυξη της 

ασθένειας και επιπλέον, αυτά τα άτομα μπορεί να έχουν μεγαλύτερη τάση στον εθισμό αφού η 

απόσυρση από τη νικοτίνη συσχετίζεται με αυξημένα συμπτώματα άγχους [152-154]. 

Τα ευρήματα επίσης αναδεικνύουν παθοφυσιολογικές συσχετίσεις μεταξύ δύσπνοιας, 

υπεραερισμού και πανικού [141]. Ο υπεραερισμός οδηγεί σε μείωση επιπέδων pCO2, 

προκαλώντας αναπνευστική αλκάλωση, που επάγει αγγειοσυστολή, η οποία τελικά οδηγεί σε 

συμπτώματα άγχους. Σε ασθενείς με σοβαρή ΧΑΠ, ο χρόνιος υποαερισμός προκαλεί 

υπερκαπνία [155]. Η αύξηση των επιπέδων pCO2 έχει αποδειχθεί ότι διεγείρει τους κεντρικούς 

χημειοϋποδοχείς στον προμήκη, η οποία προκαλεί μια αντίδραση πανικού, με την 

ενεργοποίηση νοραδρενεργικών νευρώνων στον υπομέλανα τόπο. Το γαλακτικό οξύ, που 

παράγεται λόγω της υποξίας επίσης συνδέεται με κρίσεις πανικού και τα στοιχεία δείχνουν ότι 

τόσο ασθενείς με ΧΑΠ όσο και ασθενείς με άγχος είναι υπερευαίσθητοι στο γαλακτικό οξύ και 

στον υπεραερισμό [141]. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η δύσπνοια, κατά την ηρεμία ή στην κόπωση, δεν 

συσχετίζεται με τη βαρύτητα των  συμπτωμάτων του άγχους και επιπλέον, η μείωση της 

βαρύτητας της δύσπνοιας με την φαρμακοθεραπεία ή η άσκηση δεν σχετίζεται αποκλειστικά 

με τη μείωση των συμπτωμάτων άγχους, γεγονός  που υποδεικνύει ότι υπάρχουν και άλλοι 

παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτή τη σχέση [156]. Επιπλέον, αν και οι ασθενείς με πανικό 

αναφέρουν πιο καταστροφολογικές παρερμηνείες των σωματικών συμπτωμάτων, δεν 

διαφέρουν από τους ασθενείς χωρίς πανικό στις μετρήσεις της σωματικής λειτουργικότητας, τη 
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σοβαρότητα της νόσου, ή τη δύσπνοια. Έτσι, έχει προταθεί ότι τα συμπτώματα πανικού μπορεί 

να αντανακλούν περισσότερο μια γνωσιακή ερμηνεία των συμπτωμάτων της αναπνευστικής 

λειτουργίας παρά την αντικειμενική κατάσταση πνευμονικής λειτουργικότητας  [157]. 

Η παθογένεια του πανικού μπορεί να σχετίζεται με την αναπνευστική λειτουργία με διάφορους 

μηχανισμούς: οι επιπτώσεις του αγχογενούς υπεραερισμού, η καταστροφολογική παρερμηνεία 

των αναπνευστικών συμπτωμάτων ή και  μια νευροβιολογική ευαισθησία σε CO2, γαλακτικό 

οξύ, ή άλλα σήματα ασφυξίας. Κατά συνέπεια, υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι η χρόνια 

πνευμονική νόσος αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη του άγχους πανικού που 

σχετίζεται με επαναλαμβανόμενες εμπειρίες δυσπνοϊκών επεισοδίων και απειλητικών για τη 

ζωή εξάρσεων της πνευμονικής δυσλειτουργίας, με επαναλαμβανόμενα επεισόδια υπερκαπνίας 

ή υπεραερισμού, ή και χρήση αγχολυτικών φαρμάκων για την αντιμετώπιση του στρες [158]. 

Ως εκ τούτου αυτή η συννοσηρότητα οδηγεί σε σημαντική μείωση της λειτουργικής 

ικανότητας του ασθενή και συμπεριλαμβάνει την φοβική αποφυγή δραστηριοτήτων λόγω του 

προσδοκητικού άγχους, την περαιτέρω μυική αποδυνάμωση καθώς και την κατάχρηση 

φαρμάκων [155]. 
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Αντιμετώπιση Άγχους και Κατάθλιψης σε ασθενείς με ΧΑΠ 

Παρά τα υψηλά ποσοστά επικράτησης και τις επιβλαβείς επιπτώσεις της συννοσηρότητας 

άγχους και κατάθλιψης στη ΧΑΠ, μόνο ένας περιορισμένος αριθμός μελετών έχει ασχοληθεί 

με τη διαχείριση της.  

Φαρμακευτική Αντιμετώπιση 

Η φαρμακευτική θεραπευτική προσπάθεια συναντά σοβαρά προβλήματα. Οι βενζοδιαζεπίνες 

μπορεί να προκαλέσουν αναπνευστική καταστολή και θα πρέπει να αποφεύγονται [159]. 

Επιπλέον, οι βήτα-αναστολείς αντενδεικνύονται σε αυτούς τους ασθενείς, παρά την 

αγχολυτική δράση τους, εξαιτίας των πιθανών κινδύνων βρογχόσπασμου [160]. Άτυπα 

αντιψυχωσικά σε πολύ μικρές δόσεις μπορεί να ανακουφίσουν τα συμπτώματα άγχους , αλλά 

θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή για πιθανές νευρολογικές και καρδιαγγειακές 

ανεπιθύμητες ενέργειες [161].  

Σε πρόσφατες μελέτες  έχει εξεταστεί η αποτελεσματικότητα των SSRI’s που αποτελούν 

φάρμακα πρώτης γραμμής για τη διαχείριση της κατάθλιψης. Σε τυχαιποιημένες, διπλά τυφλές,   

ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες η σερτραλίνη [163,164], η παροξετίνη [165], η 

φλουοξετίνη [166] και η σιταλοπράμη [167]  αναφέρεται πως προσέφεραν  βελτίωση στη 

ποιότητα ζωής και στην αίσθηση δύσπνοιας και κόπωσης. Οι αρχικές παρενέργειες με τους 

SSRI’s περιλαμβάνουν γαστρεντερικές ενοχλήσεις, κεφαλαλγία, τρόμο και είτε ψυχοκινητική 

ανησυχία ή καταστολή, η οποία είναι συχνά προβληματική σε ασθενείς με ΧΑΠ. Συγγραφείς 

αναφέρουν [168, 169] ότι  ασθενείς με ΧΑΠ, με ψυχιατρική συννοσηρότητα, είναι απρόθυμοι 

να πάρουν ένα ακόμη φάρμακο, πιθανώς και εξαιτίας του στίγματος που συνδέεται με τη λήψη 

ψυχιατρικών φαρμάκων. 

Ψυχοθεραπευτικές Παρεμβάσεις 

Οι δύο συνηθισμένοι τύποι ψυχοθεραπευτικής  παρέμβασης  αφορούν την ατομική ή την 

ομαδική προσέγγιση των ασθενών.  

Ατομική Παρέμβαση: Παρέμβαση εκλογής στην ατομική θεραπευτική προσέγγιση ασθενών 

με ΧΑΠ, αποτελεί η γνωσιακή ψυχοθεραπεία, λόγω του οριοθετημένου χρονικά και ενεργού 

χαρακτήρα της. Ο συγκεκριμένος τύπος θεραπείας δίνει έμφαση στην επίδραση της σκέψης 

στη διάθεση και την συμπεριφορά [170]. Ο θεραπευτής λειτουργεί ως καθοδηγητής, με στόχο 

να τροποποιήσει προς μια θετική κατεύθυνση τα γνωσιακά σχήματα και να άρει τις γνωσιακές 

παραμορφώσεις, που βρίσκονται στην πηγή των αγχωδών και καταθλιπτικών συμπτωμάτων. 

Βασικός στόχος είναι να βοηθηθεί ο  ασθενής, ώστε να κατανοήσει τις δυνατότητές του, και να 

εντοπίσει τις εναλλακτικές λύσεις για την λειτουργικότερη και αποτελεσματικότερη επίλυση 

των προβλημάτων του [171,172]. 
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Ομαδική Παρέμβαση: Οι ομαδικές ψυχοθεραπείες [173], ανεξάρτητα σχολής, αποτελούν 

οικονομικότερη προσέγγιση διότι απαιτούν μικρότερο αριθμό θεραπευτών - λιγότερες 

ανθρωποώρες για μεγαλύτερο αριθμό θεραπευομένων. Εκτός αυτού όμως, φαίνεται ότι η 

ομάδα από την ίδια της την δυναμική προσφέρει  πολύτιμες θεραπευτικές «ευκαιρίες», οι 

οποίες  φαίνεται ότι σχετίζονται με την εμπειρία του εαυτού με τον άλλο, σε μια κατάσταση 

πιστότερης προσομοίωσης της κοινωνικής πραγματικότητας. Ως θεραπευτικοί παράγοντες 

[174,175] που συντελούν στην ύπαρξη θετικού αποτελέσματος αναφέρονται η εκφόρτιση του 

συναισθήματος, που επιτυγχάνεται μέσω της έκφρασης, η αίσθηση του ατόμου ότι γίνεται 

αποδεκτό, η έκφραση αλτρουισμού, η αίσθηση ένταξης σε ένα σύνολο, η αναγνώριση 

στοιχείων του προσωπικού βιώματος στους άλλους, η ταύτιση με άλλα πρόσωπα και η 

συναισθηματική επικοινωνία.  

Ως προς τη χρονική διάρκεια εφαρμογής της ομαδικής θεραπείας, προτείνονται 10 – 12 

συνεδρίες, με συχνότητα μία συνεδρία ανά εβδομάδα και αξιολόγηση στο τέλος της περιόδου. 

Σε ότι αφορά των αριθμό των συμμετεχόντων, αυτός δεν πρέπει να ξεπερνά τους 12, καθώς 

αριθμός μεγαλύτερος από αυτόν δημιουργεί προβλήματα συνοχής. Το συντονισμό των ομάδων 

αναλαμβάνουν ένας ή δύο θεραπευτές (θεραπευτής και συνθεραπευτής) των οποίων οι 

λειτουργίες περιλαμβάνουν, σε γενικές γραμμές:  α)  την διευκόλυνση των διαδικασιών 

ομαδικής δραστηριότητας, ώστε να αξιοποιούνται στο μεγαλύτερο βαθμό οι εγγενείς 

δυνατότητες της ομάδας, β) την ενεργοποίηση των μελών της ομάδας με την παροχή – άλλοτε 

άλλου βαθμού – κατευθυντήριων γραμμών και γ) την τήρηση των κανόνων λειτουργίας της 

ομάδας. 

Από τα δύο παραπάνω είδη ψυχολογικής παρέμβασης, συχνά προκρίνεται η ομαδική θεραπεία 

[176-179], ενώ η ατομική εφαρμόζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των 

ασθενών, όπως προκύπτουν στη διάρκεια ενός ολοκληρωμένου προγράμματος 

αποκατάστασης. 

 



39 
 

 

Πρόγραμμα Πνευμονικής Αποκατάστασης (PR) 

 

Η πνευμονική αποκατάσταση ορίζεται ως «η βασισμένη σε στοιχεία, διεπιστημονική και 

ολοκληρωμένη παρέμβαση για ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ασθένεια, που είναι 

συμπτωματικοί και συχνά έχουν μειώσει τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής». 

Ενσωματώνει την εξατομικευμένη θεραπεία του ασθενούς και αποσκοπεί στην μείωση των 

συμπτωμάτων , στην βελτίωση της λειτουργικής κατάστασης του ασθενή, στην αύξηση της 

συμμετοχής του στη θεραπεία και στην μείωση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης, 

χάρη στη σταθεροποίηση ή και βελτίωση των συστηματικών εκδηλώσεων της ασθένειας 

[180,181]. 

Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων δεκαετιών η πνευμονική αποκατάσταση έχει 

αναδειχθεί ως ένα πρότυπο φροντίδας για ασθενείς με ΧΑΠ, ώστε να περιλαμβάνεται στις 

κατευθυντήριες οδηγίες και στους αλγόριθμους παροχής φροντίδας γι’ αυτούς τους ασθενείς 

[159] . Ωστόσο, αυτή δεν ήταν η επικρατούσα σκέψη κατά τη διάρκεια του 1980 και του 1990. 

Η έλλειψη του αμέσου αποτελέσματος στη FEV1 εμπόδιζε, την πλήρη αποδοχή της στην 

ιατρική κοινότητα [182]. 

Οι βασικοί στόχοι της πνευμονικής αποκατάστασης είναι: (1) η βελτίωση των συμπτωμάτων, 

(2) η αποκατάσταση λειτουργικών δυνατοτήτων και (3) η ενίσχυση της συνολικής ποιότητας  

ζωής. Ιδανικά, ένα πρόγραμμα πνευμονικής  αποκατάστασης θα πρέπει να διαμορφωθεί έτσι 

ώστε να μπορεί να επιφέρει συγκεκριμένες αλλαγές στην υποκείμενη παθοφυσιολογία.  Θα 

πρέπει αρχικά να βελτιώσει τις λειτουργικές δυνατότητες του ασθενή, ώστε να οδηγηθεί στη  

μείωση των συμπτωμάτων και της αναπηρίας, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα της ζωής του 

[183].  Με η βοήθεια της εκπαίδευσης, η αποκατάσταση έχει επίσης ως στόχο να ανακουφίσει 

τους φόβους και το άγχος που συνδέεται με την κατάσταση των πνευμόνων, εξασφαλίζοντας 

έτσι μια μακροπρόθεσμη δέσμευση του ασθενή για συνέχιση της άσκησης. 

Τα προγράμματα  πνευμονικής αποκατάστασης διακρίνονται σε τρεις βασικούς τύπους: σε 

αυτά που αφορούν εξωτερικούς ασθενείς, στα προγράμματα αποκατάστασης για 

νοσηλευόμενους ασθενείς και στα προγράμματα αποκατάστασης στο σπίτι του ασθενή. Σε 

κάθε ασθενή μπορεί να προταθεί  ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα που είναι πιο κατάλληλο για 

τις ανάγκες του. Στο πρόγραμμα εξωτερικών ασθενών, μπορούν να προταθούν ασκήσεις με 

υψηλότερη ένταση ώστε να επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα [183-186]. 

Η πολυκλαδική θεραπευτική ομάδα στα προγράμματα αποκατάστασης απαρτίζεται από 

επαγγελματίες υγείας όπως ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, φυσικοθεραπευτές 
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εξειδικευμένους στην αναπνευστική φυσικοθεραπεία, ψυχολόγους και εξειδικευμένους 

γυμναστές [187]. 

Συνήθως ένα  πρόγραμμα αποκατάστασης απαιτεί: 

-Ελάχιστο τρεις συνεδρίες την εβδομάδα, για 4,6,8, ή 12 εβδομάδες. 

-Από 30΄εώς δύο ώρες για κάθε συνεδρία. 

-Η ένταση και η διάρκεια της άσκησης συνήθως περιορίζεται από τα συμπτώματα. 

-Η άσκηση μπορεί να είναι συνεχής ή διαλείπουσα, όπως μπορεί να είναι αντοχής ή ασκήσεις 

ενδυνάμωσης. 

Αποκατάσταση - Προπόνηση 

Η άσκηση είναι η βασική συνιστώσα του προγράμματος αποκατάστασης [188]. Στο σύνολό 

τους οι κλινικές παρατηρήσεις και ερευνητικές εργασίες που εκτελούνται σε διάφορα 

εργαστήρια υποστηρίζουν την ιδέα ότι η δυσλειτουργία των μυών των κάτω άκρων είναι σε 

μεγάλο βαθμό υπεύθυνη για τον περιορισμό της άσκησης στη ΧΑΠ. [189]. Οι ασκήσεις των 

κάτω άκρων συνήθως γίνονται με χρήση διαδρόμου ή εργομετρικού ποδηλάτου. Για τα άνω 

άκρα μπορεί να χρησιμοποιηθούν ειδικά εργομετρικά μηχανήματα χεριών, βάρη ή και ρήψεις. 

Εξειδικευμένες ασκήσεις των αναπνευστικών μυών από μόνες τους, δεν παρουσιάζουν 

σημαντικά φυσιολογικά οφέλη [190]. Ωστόσο, σε ασθενείς με αναπνευστική μυϊκή αδυναμία, 

πρόσθετες προπονήσεις αναπνευστικών μυών οδήγησαν σε βελτίωση των επιδόσεων άσκησης 

[191]. 

Η προπόνηση ξεκινά από ένα επίπεδο το οποίο μπορεί να γίνει ανεκτό από έναν ασθενή χωρίς 

δυσφορία. Στη συνέχεια, οι ασκήσεις αυξάνονται με διαβαθμισμένο τρόπο. Πρώτα αυξάνεται η 

διάρκεια της άσκησης και στη συνέχεια η ένταση. Σε ασθενείς με ΧΑΠ με λιγότερο σοβαρή 

ασθένεια, δραστηριότητες όπως το περπάτημα, το ποδήλατο, το κολύμπι ή το γκολφ μπορεί να 

συστηθούν. Υψηλής έντασης άσκηση, ακριβώς κάτω από το 80% της μέγιστης απόδοσης, είναι 

πιο χρήσιμη από ό, τι η άσκηση χαμηλής έντασης, κάτω από το 50% των επιδόσεων κατ' 

ανώτατο όριο και είναι χρήσιμη για τη βελτίωση της μυϊκής μάζας και δύναμης [192]. 

Ένα προπονητικό πρόγραμμα πνευμονικής αποκατάστασης χωρίζεται σε δύο τύπους άσκησης: 

την αερόβια ή προπόνηση αντοχής και την αναερόβια ή προπόνηση μυϊκής ενδυνάμωσης ή 

στον συνδυασμό τους. Οι τρόποι εκγύμνασης σε ένα πρόγραμμα αντοχής συνίστανται σε απλή 

βάδιση, σε άσκηση σε στατικό ποδήλατο, σε διάδρομο ή σε κυκλοεργόμετρο χειρός. Επειδή η 

δύσπνοια είναι ο κύριος καθοριστικός παράγοντας στην ολοκλήρωση ενός προγράμματος 

αποκατάστασης, καλό είναι ο βαθμός της δύσπνοιας να αξιολογείται με την κλίμακα Borg [12], 

και με βάση αυτήν την βαθμονόμηση, να ρυθμίζεται η ένταση της προπόνησης. Ένας άλλος 

τρόπος για τον προσδιορισμό της έντασης της προπόνησης είναι η καταγραφή του κορεσμού 
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της αιμοσφαιρίνης και της καρδιακής συχνότητας με τη χρήση ενός παλμικού οξύμετρου. Η 

άσκηση καλό θα είναι να γίνεται με χορήγηση οξυγόνου, έτσι ώστε ο ασθενής να μπορεί να 

μεγιστοποιεί την προσπάθειά του ενώ θα διατηρεί κορεσμό αιμοσφαιρίνης πάνω από 90% 

[14,15]. 

Ένας εναλλακτικός τρόπος άσκησης σε πρόγραμμα αντοχής είναι η διαλειμματική άσκηση. Η 

διαλειμματική άσκηση χαρακτηρίζεται από την πραγματοποίηση 30΄΄ δευτερολέπτων έργου 

μέγιστης έντασης, που ακολουθείται από διάλειμμα 30΄΄ δευτερολέπτων. Με αυτού του είδους 

προπόνησης έχει αποδειχθεί ότι ο ασθενής μπορεί να φτάσει σε ένταση μεγαλύτερη του 80% 

της μέγιστης ικανότητάς του για έργο. 

Να σημειωθεί πως μεταξύ συνεχούς και διαλειμματικής άσκησης,  μόνο η διαλειμματική 

προπόνηση αυξάνει σημαντικά τη μέγιστη ικανότητα για άσκηση ενώ παρατηρήθηκε 

σημαντική μείωση του πόνου των κάτω άκρων κατά τη διάρκεια της άσκησης [16]. 

Η άσκηση με βάρη και όργανα σε συνδυασμό με την προπόνηση αντοχής μπορεί να προσφέρει 

μυϊκή ενδυνάμωση στους περιφερειακούς μυς καθώς και περισσότερη αντοχή. Οι ασκήσεις 

στην δυναμική προπόνηση θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις μεγάλες ομάδες μυών με 3 

σετ των 10-15 επαναλήψεων. Το βάρος καθορίζεται από τις δυνατότητες του κάθε ασθενή. 

Συνοπτικά ένα πρόγραμμα αποκατάστασης  μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής: 

1. Ασκήσεις και τεχνικές χαλάρωσης από τη δύσπνοια. 

2. Διδασκαλία τρόπου αναπνοής που να είναι περισσότερο αποτελεσματικός, ενεργειακά 

λιγότερο απαιτητικός και λιγότερο δυσπνοιογόνος: 

α) Διαφραγματική αναπνοή. 

β) Εκπνοή με προτεταμένα χείλη (pursed-lip breathing). 

3. Άσκηση αναπνευστικών μυών. 

4. Ενίσχυση λειτουργίας αναπνευστικών μυών με την αύξηση ισχύος των μυών άνω άκρων και 

ασκήσεις αύξησης αντοχής και δύναμης περιφερειακών μυών. 

5. Συγχρονισμός αναπνοής-κινήσεων (entrainment). 

6. Εκμάθηση αποτελεσματικού βήχα. 

7.Τεχνικές βρογχικής παροχέτευσης και υγιεινής. 
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Ενδείξεις - Αντενδείξεις Προγράμματος Πνευμονικής Αποκατάστασης 

Ο ιδανικός ασθενής για τα προγράμματα αποκατάστασης χαρακτηρίζεται από περιορισμένη 

λειτουργικότητα, πάσχει από μέτρια ως σοβαρή ΧΑΠ (βάσει σταδιοποίησης) όμως είναι 

σταθεροποιημένος θεραπευτικά, χωρίς παρουσία συνοσηρότητας (άλλης βαριάς ή ασταθούς 

ιατρικής κατάστασης) και βέβαια διακατέχεται από προθυμία να ενημερωθεί και να 

εκπαιδευτεί για τη νόσο του και διαθέτει κίνητρα ώστε ν’ αφιερώσει τον αναγκαίο χρόνο και 

να καταβάλει την απαιτούμενη προσπάθεια προκειμένου να επωφεληθεί από ένα 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα φροντίδας. 

Ενδείξεις [183]:  

-Συμπτωματική αναπνευστική δυσλειτουργία.  

-Επαρκή κίνητρα των ασθενών για να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα αποκατάστασης.  

-Προεγχειρητική αποκατάσταση για χειρουργική επέμβαση μείωσης του όγκου των πνευμόνων 

ή μεταμόσχευση πνεύμονα. 

-Αξιολόγηση της επιλογής μηχανικού αερισμού ή οξυγόνου στο σπίτι. 

Αντενδείξεις [183]: 

-Στηθάγχη, πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου, σοβαρή πνευμονική υπέρταση.           

-Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. 

-Ασταθής διαβήτης.  

-Αδυναμία στην άσκηση οφειλόμενη σε ορθοπεδικούς ή άλλους λόγους.  

-Άνοια. 

-Σοβαρή υποξαιμία που προκαλείται από άσκηση και δεν διορθώνεται με τη χορήγηση 

 O2.  

-Η έλλειψη κινήτρων, η μη τήρηση κανόνων, η έλλειψη συγκατάθεσης.  

-Ενεργητικό κάπνισμα τσιγάρου θεωρείται ως μια σχετική αντένδειξη σε ορισμένες χώρες.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η εξέλιξη των θεραπευτικών παρεμβάσεων στον χώρο της υγείας, 

αλλά και η αύξηση του μέσου όρου ζωής, είχε ως αποτέλεσμα την μετάπτωση των οξέων 

παθολογικών καταστάσεων σε χρόνιες και, συνακόλουθα, την αύξηση του αριθμού των 

χρονίως πασχόντων. 

Παρά τα σημαντικά βήματα που γίνονται στην κατανόηση της φύσης των ασθενειών, είναι 

λιγότερες οι ερευνητικές μελέτες που αφορούν στην κατανόηση των ψυχολογικών και των 

ψυχοκοινωνικών προβλημάτων που παρουσιάζονται στην προσαρμογή του χρόνιου ασθενούς. 

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια είναι μια νόσος που χαρακτηρίζεται από περιορισμό 

της ροής του αέρα μη πλήρως αναστρέψιμο. Ο περιορισμός αυτός επιδεινώνεται συνήθως 

προοδευτικά και συνοδεύεται από τη μη φυσιολογική φλεγμονώδη αντίδραση του πνεύμονα σε 

επιβλαβή σωματίδια και αέρια [43].  

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ΧΑΠ παρουσιάζει μια ανησυχητική συνεχή αύξηση, λόγω της 

αύξησης των ποσοστών των καπνιστών και των δημογραφικών αλλαγών σε πολλές χώρες.  Η 

χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια  συνεχίζει να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα  υγείας αλλά  

και σημαντική οικονομική επιβάρυνση στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο [4,11]. 

Η πρόβλεψη για το 2020 δείχνει ότι η ΧΑΠ θα είναι η τρίτη κύρια αιτία θανάτου σε όλο τον 

κόσμο, από έκτη το 1990, ενώ θα ανέλθει στην πέμπτη θέση ως αίτιο αναπηρίας από την 12η 

[12]. 

Στην Ελλάδα το αριθμητικό μέγεθος του προβλήματος είχε επισημανθεί από την δεκαετία 

του1980 [193]. Τρεις μελέτες μεταξύ 1998 και 2000 έχουν δώσει εκτιμήσεις για την 

επικράτηση της ΧΑΠ στην Ελλάδα, όπου η αναφερόμενη επικράτηση στις μελέτες αυτές 

κυμαινόταν μεταξύ 9,6% και 17.1% [31-33].  Νεότερη μελέτη αναφέρει πως το συνολικό 

ποσοστό επιπολασμού στον πληθυσμό που μελετήθηκε (σε ενήλικες άνω των 35 ετών και  

καπνιστές τουλάχιστον 100 τσιγάρων ανά διάρκεια ζωής) ήταν 8,4%. 

Τα τελευταία είκοσι χρόνια, στην διεθνή επιστημονική κοινότητα αναγνωρίζεται το πλήθος 

των αλλαγών σε ψυχολογικό επίπεδο που βιώνουν οι ασθενείς με ΧΑΠ [194], ωστόσο οι 

μελέτες, που θα συνεχιστούν και την επόμενη δεκαετία, αφορούν σχεδόν αποκλειστικά τις 

ψυχολογικές παραμέτρους του άγχους [91,195-198] και της κατάθλιψης [199,200]. Το 

συνηθέστερα χρησιμοποιούμενο ερωτηματολόγιο κατάθλιψης είναι το BDI (Beck Depression 

Inventory) [201]. Για το άγχος μια συνήθης κλίμακα μέτρησης είναι το Ερωτηματολόγιο 

Άγχους του Spielberger [202]. 
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Μόνο μια εργασία [203] και μια ανασκόπηση [204] αναφέρονται στον παράγοντα της 

Αλεξιθυμίας, της δυνατότητας δηλαδή συναισθηματικής έκφρασης του ασθενή [205], ο ρόλος 

της οποίας θεωρείται καθοριστικός σε άλλες αναπνευστικές νόσους όπως το Βρογχικό Άσθμα 

[205,206]. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείται για την καταγραφή της αλεξιθυμίας 

συνήθως είναι το TAS-20 (Toronto Alexithymia Scale) [206,207].  

Ένας άλλος παράγοντας που δεν έχει μελετηθεί καθόλου στην ΧΑΠ  αφορά στο αίσθημα της 

οικογενειακής υποστήριξης που θεωρεί πως προσλαμβάνει ο ασθενής από το περιβάλλον του,  

που είναι ένας παράγοντας με σημαντική συμμετοχή στην θεραπευτική πορεία ασθενών με 

χρόνια νόσο, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης [207,208]. Το ερωτηματολόγιο οικογενειακής 

υποστήριξης έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε ελληνικό πληθυσμό [207,208].   

Ένας ακόμα παράγοντας που απουσιάζει από την διεθνή βιβλιογραφία της ΧΑΠ, αφορά την 

Εσωτερική Συγκρότηση του ασθενούς [209], την δυνατότητά του δηλαδή να αποδίδει νόημα,  

να κατανοεί τις περιστάσεις και να μπορεί να τις διαχειρίζεται. Η μελέτη γύρω από αυτόν τον 

παράγοντα είναι ιδιαίτερα σημαντική αφού η Εσωτερική Συγκρότηση θεωρείται ένα σχετικά 

σταθερό χαρακτηριστικό του ατόμου [209,210], αλλά και γιατί σε πολλές μελέτες έχει βρεθεί η 

συσχέτισή της με την κατάθλιψη [211], το στρες και την κοινωνική υποστήριξη [212]. Ο ρόλος 

της φαίνεται να είναι σημαντικός και στην εξέλιξη του Σακχαρώδη Διαβήτη [213,214]. Το 

κύριο ερωτηματολόγιο μέτρησής της είναι το ερωτηματολόγιο Εσωτερικής Συγκρότησης του 

Antonovsky [209,211,212,215].  

Η Ενεργειακή εξάντληση ορίζεται ως μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από ασυνήθιστη 

κούραση και έλλειψη ενέργειας, αυξανόμενη ευερεθιστότητα και συναισθήματα πτώσης του 

ηθικού που συνήθως αποδίδεται σε παρατεταμένη ψυχολογική πίεση [216,217]. Η έννοια της 

ενεργειακής εξάντλησης αναπτύχθηκε από ενδιαφέρον για την κατανόηση της φύσης του 

αισθήματος ασυνήθιστης κόπωσης που έχει αναφερθεί σε ασθενείς με καρδιαγγειακά 

νοσήματα [218]. Σε προηγούμενες προκαταρκτικές μελέτες βρέθηκαν  υψηλά επίπεδα της 

ενεργειακής εξάντλησης σε ασθενείς με βρογχικό άσθμα [219]. Η παράμετρος δεν έχει 

μελετηθεί σε ασθενείς με ΧΑΠ. 

Στο σύνολο της βιβλιογραφίας, οι έρευνες περιορίζονται στη μελέτη ενός ή δυο ψυχολογικών 

παραγόντων, περιορίζοντας έτσι την ικανότητα παρέμβασής μας στην αποκατάσταση των 

ασθενών. Η βιβλιογραφία για την αποκατάσταση των ψυχολογικών διαταραχών σε ασθενείς με 

ΧΑΠ, κατά συνέπεια, περιορίζεται στην διαχείριση του άγχους και της κατάθλιψης [220-223]. 

Κοινά αποδεχτή πλέον είναι η άποψη ότι η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια δεν 

περιορίζεται στους πνεύμονες αλλά έχει και συστηματικές εκδηλώσεις. Αυτή η άποψη 

αποτυπώνεται στον ορισμό της νόσου στις νέες διεθνείς θέσεις της American Thoracic Society 
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και της European Respiratory Society [224] « ..Αν και η ΧΑΠ προσβάλει βασικά τους 

πνεύμονες, προκαλεί επίσης και συστηματικές εκδηλώσεις..». Στις  σημαντικότερες 

συστηματικές εκδηλώσεις που αναφέρονται, περιλαμβάνονται,  διαταραχές σκελετικών και 

αναπνευστικών μυών, ελάττωση ικανότητας για σωματική δραστηριότητα, αλλά και  

διαταραχές από την ψυχική σφαίρα [225] ανοίγοντας τον δρόμο για την συμμετοχή ψυχολόγου 

σε προγράμματα πνευμονικής αποκατάστασης.  

Η πνευμονική αποκατάσταση είναι μια ολιστική θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών με 

ΧΑΠ και ένα πλήρες πρόγραμμα αποκατάστασης στοχεύει στη βελτίωση των συστηματικών 

διαταραχών [224]. Η πνευμονική αποκατάσταση ορίζεται σαν θεραπευτικό πρόγραμμα με 

συμμετοχή πολλών ειδικοτήτων που απευθύνεται σε ασθενείς με ΧΑΠ και είναι σχεδιασμένο 

έτσι ώστε να βελτιστοποιήσει την φυσική και κοινωνική λειτουργικότητα του κάθε ασθενή. 

Ένα πρόγραμμα αποκατάστασης διαρκεί περί τους 3 μήνες (2-3 συνεδρίες εβδομαδιαίως). Οι 

επιμέρους δραστηριότητες που αποτελούν ένα τέτοιο πρόγραμμα περιλαμβάνουν ενημέρωση 

και εκπαίδευση, αναπνευστική φυσικοθεραπεία και άσκηση αναπνευστικών μυών, αερόβια 

άσκηση σε εργομετρικό ποδήλατο και σε κυλιόμενο διάδρομο και ενδυνάμωση μυϊκών ομάδων 

[183-192].               

Ωστόσο, δεν έχει μελετηθεί επαρκώς, αν οι ψυχολογικοί παράγοντες μπορούν να μεταβληθούν 

μέσα σε ένα πρόγραμμα πνευμονικής αποκατάστασης.   

Γίνεται κατανοητό πως το κύριο έλλειμμα στην διεθνή βιβλιογραφία των ψυχοκοινωνικών 

παραμέτρων της ΧΑΠ σχετίζεται, αφενός με τον περιορισμένο αριθμό χαρακτηριστικών που 

ελέγχονται στους ασθενείς, αλλά και με την έλλειψη μέτρησης της επίδρασης των 

προγραμμάτων πνευμονικής αποκατάστασης στα ψυχολογικά συμπτώματα, ένα κενό που 

φιλοδοξεί να καλύψει η παρούσα μελέτη. 
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Υπόθεση- Στόχοι 

 

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των ψυχολογικών  χαρακτηριστικών Ελλήνων 

ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, και η αξιολόγηση των πιθανών 

μεταβολών τους, που προκύπτουν από ένα πρόγραμμα πνευμονικής αποκατάστασης. 

Ουσιαστικά καλούμαστε να διερευνήσουμε αν ασθενείς με ΧΑΠ παρουσιάζουν μεγαλύτερες 

τιμές ψυχοπαθολογίας σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό και αν οι ψυχολογικές συνιστώσες 

μπορούν να βελτιωθούν σημαντικά μέσα από ένα πρόγραμμα πνευμονικής αποκατάστασης.   

Στοχεύουμε συνεπώς στην απάντηση των παρακάτω Ερευνητικών  Ερωτημάτων: 

1) Διαφέρουν τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά ασθενών με ΧΑΠ από αυτά του γενικού 

πληθυσμού; 

2) Διαφοροποιούνται  τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά Ελλήνων ασθενών με ΧΑΠ αναλόγως 

δημογραφικών και κοινωνικών παραγόντων; 

3) Υπάρχει σχέση μεταξύ των ψυχολογικών χαρακτηριστικών ασθενών με ΧΑΠ και σταδίου 

βαρύτητας της νόσου; 

4) Τα διάφορα ψυχολογικά χαρακτηριστικά έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους ή είναι 

ανεξάρτητα; 

5) Μπορεί η παρακολούθηση προγράμματος αποκατάστασης να μεταβάλει τα ψυχολογικά  

χαρακτηριστικά των ασθενών με ΧΑΠ; 

Με την παρούσα μελέτη αποσκοπούμε στο να διερευνήσουμε την παρουσία ψυχοκοινωνικών 

προβλημάτων σε ασθενείς με ΧΑΠ και κυρίως να εξετάσουμε τη επίδραση των προγραμμάτων 

αποκατάστασης στις ψυχολογικές συνιστώσες των ασθενών με ΧΑΠ με απώτερο στόχο τον 

καλύτερο και αποτελεσματικότερο σχεδιασμό των προγραμμάτων παρέμβασης.  
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ΥΛΙΚΟ και ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Η μελέτη διεξήχθη στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» στο 

τμήμα αποκατάστασης ΧΑΠ της τρίτης πνευμονολογικής κλινικής. Η χρονική διάρκεια της 

εργασίας αφορούσε τα έτη 2008-2012. 

Το δείγμα της μελέτης αποτελούσαν ασθενείς στους οποίους έχει τεθεί η διάγνωση της ΧΑΠ,  

και η οποία διάγνωση δεν επιπλέκοταν με κάποια άλλη χρόνια νόσο. Ο ασθενής έπρεπε να 

είναι σε θέση, για φυσικούς λόγους, να κατανοήσει και να απαντήσει στα ερωτηματολόγια.  

Στους ασθενείς οι οποίοι εντάχθηκαν στο πρόγραμμα πνευμονικής αποκατάστασης, 

καταμετρήθηκαν τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά κατά την έναρξη της διαδικασίας 

και κατά την ολοκλήρωση. Το συνολικό δείγμα της μελέτης αποτελείται από 144 ασθενείς από 

τους οποίους 43 δεν ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα αποκατάστασης. 

Η καταμέτρηση των ψυχολογικών και  ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών σε ασθενείς με 

ΧΑΠ βασίσθηκε σε σταθμισμένες, στον γενικό πληθυσμό, κλίμακες και ερωτηματολόγια 

αυτοαναφοράς.  

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα αποκατάστασης προϋποθέτει δήλωση συγκατάθεσης του ασθενή 

στην οποία αναφερόταν πως αφού έχει ενημερωθεί για το νόσημα του και για τον τρόπο 

λειτουργίας του προγράμματος, αποδέχεται να συμμετέχει διατηρώντας το δικαίωμα να  

διακόψει οποτεδήποτε θελήσει.       

Οι ασθενείς που εισάγονταν στην μελέτη αποδέχονταν πληροφορίες από τον φάκελό τους να 

χρησιμοποιηθούν σε μελέτες με σκοπό την βελτίωση των προγραμμάτων αποκατάστασης και 

την βελτίωση παροχής βοήθειας σε άτομα με παρόμοια προβλήματα με τον όρο οι 

πληροφορίες να χρησιμοποιηθούν χωρίς ταυτοποίηση και να προστατευθεί η ανωνυμία του 

ασθενή. 

Σε ειδικό πρωτόκολλο που διαμορφώθηκε καταγράφονταν:   

 

 Α) Ατομικές και δημογραφικές μεταβλητές 

Το φύλο. 

Η ηλικία. 

Τα έτη εκπαίδευση. 

 Β) Μεταβλητές από το ιστορικό του ασθενούς 

Η βαρύτητα της νόσου, όπως καθορίζεται από τις τιμές των τελευταίων αναπνευστικών 

δοκιμασιών βάση GOLD, και τα έτη νόσου. 
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Γ)  Ψυχοκοινωνικές  Μεταβλητές και Όργανα Μετρήσεων 

Τα ερωτηματολόγια που χορηγήθηκαν στους ασθενείς, παρουσία και με την βοήθεια του 

ερευνητή, είναι αυτοσυμπληρούμενα. Είναι προσαρμοσμένα και σταθμισμένα σε ελληνικό 

πληθυσμό και έχουν χρησιμοποιηθεί από τον ερευνητή τουλάχιστον σε μια εργασία που αφορά 

ελληνικό πληθυσμό.  

Η Κατάθλιψη μετρήθηκε με την κλίμακα BDI (Beck Depression Inventory), που αποτελεί μια 

από τις πιο δημοφιλείς και συχνά χρησιμοποιούμενες κλίμακες μέτρησης της κατάθλιψης. 

Αποτελείται από 21 θέματα, τα οποία βαθμολογούνται σε μια κλίμακα από 0-3. Η αξιοπιστία 

εσωτερικής συνοχής είναι υψηλή και η αξιοπιστία επαναδοκιμασίας κυμαίνεται μεταξύ .48-.86 

για τις κλινικές ομάδες και .60-.90 για τον μη κλινικό πληθυσμό. Η εγκυρότητα σε σχέση με 

ένα εξωτερικό κριτήριο για την κατάθλιψη, όπως η κλινική διάγνωση, θεωρείται ικανοποιητική 

[201,226]. Η χρήση της είναι ελεύθερη. 

Άγχος: Χρησιμοποιήθηκε η Spielberger State -Trait Anxiety Scale. Πρόκειται για μια από τις 

γνωστότερες και ευρύτατα χρησιμοποιούμενες κλίμακες μέτρησης του άγχους. Αποτελείται 

από σαράντα θέματα, το καθένα εκ των οποίων βαθμολογείται από 1 έως 4. Η κλίμακα 

διαφοροποιεί το άγχος α) σε άγχος που προκαλείται από μια συγκεκριμένη, περιστασιακή 

κατάσταση (State Anxiety) και β) σε άγχος το οποίο αποτελεί μονιμότερο χαρακτηριστικό της 

προσωπικότητας (Trait Anxiety). Αυτή την δεύτερη κλίμακα  χρησιμοποιήσαμε στο 

πρωτόκολλο της έρευνας. Θεωρείται ότι έχει υψηλή αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής και υψηλή 

εγκυρότητα, συγκρινόμενη με την κλινική διάγνωση [227].  Η χρήση της είναι ελεύθερη.  

Η ενεργειακή εξάντληση (vital exhaustion) διερευνήθηκε με το ερωτηματολόγιο Maastricht 

questionnaire περιλαμβάνει 21 θέματα που βαθμολογούνται από 0 έως 2. Η χρήση του είναι 

ελεύθερη [228]. 

Αλεξιθυμία είναι η δυσκολία έκφρασης συναισθημάτων και για την μέτρηση της 

χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα TAS-20 (Toronto Alexithymia Scale). Η κλίμακα αποτελείται από 

20 θέματα, που βαθμολογούνται από το 1 έως το 5. Η χρήση της είναι ελεύθερη [229,230].  

Η Εσωτερική Συγκρότηση: Μετρήθηκε με την κλίμακα SOC (Sense of Coherence). Το SOC 

είναι ένα ερωτηματολόγιο  που δημιουργήθηκε από τον Aron Antonοvsky για την μέτρηση της 

εσωτερικής συγκρότησης. Αποτελείται από 13 θέματα και κάθε θέμα βαθμολογείται από το 0 

έως το 7. Θεωρείται ότι έχει υψηλή αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής και υψηλή εγκυρότητα, 

συγκρινόμενο με άλλες κλίμακες που μετρούν το ίδιο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας 

[331]. Η χρήση της είναι ελεύθερη. 
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Η Οικογενειακή Υποστήριξη αναφέρεται στην αίσθηση του ατόμου ότι υποστηρίζεται από 

την οικογένεια του και μετρήθηκε με την Family Support Scale. Περιλαμβάνει 13 ερωτήσεις 

που βαθμολογούνται από το 1 έως το 5, και μια ερώτηση που δηλώνει τον αριθμό των ατόμων 

που περιλαμβάνει η οικογένεια του ατόμου που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο [232]. Η 

συγκεκριμένη κλίμακα σταθμίστηκε σε ελληνικό πληθυσμό για τις ανάγκες της εργασίας. Η 

στάθμιση της κλίμακας οικογενειακής υποστήριξης δημοσιεύθηκε σε διεθνή περιοδικό 

ευρετηριαζόμενο στο Pub Med και περιλαμβάνεται στο παράρτημα. 

Η γενική ψυχοπαθολογία εξετάστηκε με το ερωτηματολόγιο  SCL-90R το οποίο 

περιλαμβάνει 90 ερωτήσεις και εξετάζει 9 διαφορετικές κλινικές οντότητες, μεταξύ των 

οποίων και ψυχωτικές [233-236] και οι οποίες είναι οι εξής:  

1. Σωματοποίηση: αιτιάσεις που αφορούν στη σωματική δυσλειτουργία. 

2. Ψυχαναγκαστικότητα- Καταναγκαστικότητα: απηχεί το αντίστοιχο κλινικό σύνδρομο. 

3. Διαπροσωπική Ευαισθησία: αιτιάσεις ανεπάρκειας, κατωτερότητας και αυτοϋποτίμησης σε 

σύγκριση και σε σχέση με τους άλλους.  

4. Κατάθλιψη. 

5. Άγχος. 

6. Θυμός - Επιθετικότητα: εκδηλώσεις και αισθήματα θυμού και επιθετικότητας.  

7. Φοβικό Άγχος: απηχεί το αγοραφοβικό σύνδρομο.  

8. Παρανοειδής Ιδεασμός: αιτιάσεις και συμπεριφορές που αντιπροσωπεύουν τον παρανοειδή 

τρόπο σκέψης. 

9. Ψυχωτισμός: αντιπροσωπεύει μια σύμμειξη των συμπτωμάτων «Α τάξης»  της  

σχιζοφρένειας με χαρακτηρολογικά κυρίως στοιχεία αλλοτρίωσης και απόστασης στις 

διαπροσωπικές σχέσεις. 

 

Δ) Πρόγραμμα Αποκατάστασης 

Το πρόγραμμα πνευμονικής αποκατάστασης που παρακολούθησαν οι ασθενείς ήταν διάρκειας 

τριών μηνών με τρείς συνεδρίες εβδομαδιαίως, διάρκειας 50 λεπτών. Το πρόγραμμα 

περιελάμβανε αναπνευστική φυσικοθεραπεία, άσκηση αναπνευστικών μυών, αερόβια άσκηση 

σε εργομετρικό ποδήλατο και σε κυλιόμενο διάδρομο και ενδυνάμωση μυϊκών ομάδων. Η 

άσκηση γινόταν με χορήγηση οξυγόνου και με καταγραφή καρδιακής συχνότητας και 

κορεσμού αιμοσφαιρίνης.    
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Ε) Η ανάλυση 

Τα δεδομένα αναλύθηκαν από τον ερευνητή με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 17. 

Όλα τα δεδομένα εισήχθησαν σε Η/Υ και ελέγχθηκαν για λάθη. 

Τα δεδομένα, αρχικά, αναλύθηκαν με βάση την περιγραφική στατιστική (συχνότητες, μέσους, 

τυπικές αποκλείσεις). Στην συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε η επαγωγική στατιστική, προκειμένου 

να απαντηθούν στο σύνολο τους τα ερευνητικά ερωτήματα.  

Το επίπεδο σημαντικότητας ήταν p<0,05 (2-tailed).  

Οι έλεγχοι που έγιναν αποσκοπούσαν στο:  

1) Να περιγράψουν τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά ασθενών με ΧΑΠ. 

2) Να εντοπίσουν την διαφοροποίηση των χαρακτηριστικών αυτών από τον γενικό ελληνικό 

πληθυσμό. 

3) Να εντοπίσουν εάν οι ψυχολογικοί παράγοντες διαφοροποιούνται μέσα από την συμμετοχή 

σε πρόγραμμα πνευμονικής αποκατάστασης.     
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Στη μελέτη περιλαμβάνονται 144 ασθενείς από τους οποίους οι 43 (29,9%) δεν ολοκλήρωσαν 

το πρόγραμμα και στους οποίους δεν έγινε τελική αξιολόγηση. 

Αρχική Αξιολόγηση. 

Στην αρχική αξιολόγηση συμμετείχαν 112 (77,8%) άνδρες και 32 (22,2%) γυναίκες. Στον 

πίνακα 4 παρουσιάζονται τα δημογραφικά στοιχεία, η FEV1%, τα έτη νόσου και η 

σταδιοποίηση των ασθενών κατά GOLD. 

Το δείγμα δεν διέφερε στατιστικά συγκρινόμενο με τον γενικό πληθυσμό ασθενών με ΧΑΠ 

στην Ελλάδα ως προς το φύλο (x2 >0,05) και την ηλικία (T-test p>0,05) [30]. 

Ο γυναικείος πληθυσμός δεν διέφερε ως προς τον ανδρικό ( t-test p>0,05) στα έτη νόσου 

(8,05±9,02 έναντι 8,91±6,01), τα έτη εκπαίδευσης (11,9±4,02 έναντι10,52± 4,02) και την 

ηλικία (63,65±7,74 έναντι 65,01±8,04, πίνακας 4). 

Ο ανδρικός πληθυσμός παρουσίασε μικρότερη FV1% έναντι του γυναικείου (40,74±20,21 

έναντι 52,22±22,43 t-test p<0,05, πίνακας 4). 

 

 

 

1.Σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό 

Ο μέσος όρος στη BDI παρουσιάστηκε στατιστικά μεγαλύτερος έναντι του μέσου όρου που 

παρατηρείται στον γενικό πληθυσμό (11,61 έναντι 5,86 sample t-test p<0.01) [226].   

Το ίδιο ισχύει και στο άγχος όπου ο μέσος όρος άγχους των ασθενών ήταν μεγαλύτερος, τόσο 

στους άνδρες έναντι του γενικού  ανδρικού ελληνικού πληθυσμού (39,81 έναντι 34.54), όσο 
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και στις γυναίκες έναντι του γυναικείου ελληνικού πληθυσμού (44,47 έναντι 37.47 sample t-

test p<0.01) [227].  

Πολύ μεγαλύτερος εμφανίστηκε και ο μέσος όρος της ενεργειακής εξάντλησης στους ασθενείς 

με ΧΑΠ έναντι του γενικού πληθυσμού (19,55 έναντι 15 sample t-test p<0.01) [228]. 

 Ο μέσος όρος οικογενειακής υποστήριξης των ασθενών ήταν μεγαλύτερος, τόσο στους άνδρες 

έναντι του γενικού ανδρικού ελληνικού πληθυσμού (55,31 έναντι 51,43), όσο και στις γυναίκες 

έναντι του γυναικείου ελληνικού πληθυσμού (51,37 έναντι 47,21). Η εσωτερική συγκρότηση 

των ασθενών ήταν στατιστικά μεγαλύτερη του γενικού πληθυσμού (64,3 έναντι 60) [231]. 

Ως προς την αλεξιθυμία  οι ασθενείς δεν διέφεραν από τον γενικό ελληνικό πληθυσμό (48,2 για 

τους ασθενείς έναντι 49,5 πίνακας 5) [230]. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό 

  Μέσος Όρος Στον Γενικό 

πληθυσμό 

Μέσος Όρος Στο δείγμα 

ασθενών με ΧΑΠ   

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ  

(BDI) 

5,86  

   [Donias , Demertzis ]  

 

11,61* 

ΑΓΧΟΣ 

(STAI) 

34.54 ( Άνδρες) 

37.47  (Γυναίκες) 

[ Liakos,  Giannitsi] 

39,81 * (Άνδρες) 

44,47* (Γυναίκες) 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  

ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ 

(MQ) 

15,00 

[Anagnostopoulou, 

Kioseoglou ] 

19,55 * 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ  

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  (FS ) 

51,43  Άνδρες 

47,21  Γυναίκες 

[Tselebis, Bratis at all] 

55,31 *(Άνδρες) 

51,37 *(Γυναίκες) 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ (SOC)  

60,00 

[Karalis,  Langius  at all] 

 

64,32* 

ΑΛΕΞΙΘΥΜΙΑ 

(TAS)  

49,5 

[Anagnostopoulou, 

Kioseoglou ] 

48,20  

*Sample T-test p<0,05 

 



54 
 

 

2.Ψυχοπαθολογία σε ασθενείς με ΧΑΠ 

 

Στην κλίμακα SCL-90R το 55,6% των ασθενών παρουσίασε παθολογικά ευρήματα (πίνακας 

6). 

Υψηλοτέρα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην κατάθλιψη (36,1%), στην σωματοποίηση (33,3%), 

στον ψυχαναγκασμό (30,65%) και στο άγχος (23,7%) ενώ τα μικρότερα στον ψυχωτισμό 

(4,9%), στο φοβικό άγχος (12,9%) και στον παρανοειδή ιδεασμό (16,7%). Οι 80 ασθενείς 

(55,6%) με θετικά ευρήματα παρουσιάζονταν θετικοί σε περισσότερες από 2 κλίμακες σε 

ποσοστό 60% ενώ μόνο το 23,8%  παρουσιάζονταν θετικοί σε μόνο μία κλίμακα του SCL-90R.   

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Ποσοστά παθολογικών τιμών στην SCL-90R (N=144) 

 

 Σύνολο  
(Ν=144) 

Άνδρες 
(N=112) 

Γυναίκες 
(32) 

ΣΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 

33,3% 31,3% 40,6% 

ΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ 
 

30,6% 26,8% 43,8% 

ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 

13,9% 11,6% 21,9% 

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 
 

36,1% 30,4% 56,3% 

ΑΓΧΟΣ 
 

23,7% 18,8% 40,6% 

ΕΧΘΡΟΤΗΤΑ 
 

20,8% 17,0% 34,4% 

ΦΟΒΙΚΟ ΑΓΧΟΣ 
 

12,9% 13,4% 9,4% 

ΠΑΡΑΝΟΕΙΔΗΣ 
ΙΔΕΑΣΜΟΣ 

16,7% 15,2% 21,9% 

ΨΥΧΩΤΙΣΜΟΣ 
 

4,9% 3,6% 9,4% 

ΧΩΡΙΣ 
 ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 

 

44,4% 50,0% 25,0% 
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3. Ατομικές και δημογραφικές μεταβλητές 

i) Φύλο 

Οι γυναίκες ασθενείς με ΧΑΠ παρουσίασαν σε σχέση με τον ανδρικό πληθυσμό υψηλότερο 

μέσο όρο στην κλίμακα άγχους (STAI: t test p<0,05 πίνακας 7) και στην κλίμακα κατάθλιψης 

(BDI: t test p<0,05 πίνακας 5), ενώ στατιστικά μικρότερη τιμή παρουσίασαν στην αίσθηση 

οικογενειακής υποστήριξης (FS: t test p<0,05 πίνακας 7). Δεν παρουσιάστηκαν διαφορές ως 

προς την Εσωτερική Συγκρότηση (SOC), την Αλεξιθυμία (TAS) και την Ενεργειακή 

Εξάντληση (t test p<0,05 πίνακας 7). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Φύλο, κατάθλιψη, άγχος, οικογενειακή υποστήριξη και εσωτερική συγκρότηση 

αλεξιθυμία και ενεργειακή εξάντληση  
 

  
  

ΑΝΔΡΕΣ 
 (N=112)  

ΓΥΝΑΙΚΕΣ  
(N=32) 

  

ΣΥΝΟΛΟ  (N=144) 

Mean 
 

S. D Mean 
 

S. D Mean 
 

S.D 

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ  
(BDI) 

 

11,00* 
 

7,05 13,72* 
 

8,05 11,61 
 

7,35 

ΑΓΧΟΣ 
(STAI) 

 

  39,81* 
 

10,34  44,47* 
 

12,32 40,85 
 

10,94 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (FS) 

 

 55,31* 
 

7,42  51,37* 
 

7,69 54,57 
 

7,60 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ (SOC) 

 
64,03 

 

 
11,36 

 
65,34 

 
12,83 

 
64,32 

 

 
11,67 

ΑΛΕΞΙΘΥΜΙΑ 
(TAS) 

 
48,38 

 
10,97 

 
47,56 

 

 
12,80 

 
48,20 

 
11,36 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  
ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ 

(MQ) 
 

 
18,89 

 
8,44 

 
21,84 

 
9,55 

 

 
19,55 

 
8,75 

 

* T test p<0.05 
 

 

ii) Ηλικία 

Η ηλικία δεν παρουσίασε συσχέτιση με κάποια από τις ψυχολογικές κλίμακες.  

iii) Έτη εκπαίδευσης 

Τα έτη εκπαίδευσης παρουσίασαν αρνητική συσχέτιση με την Αλεξιθυμία ( Pearson p<0,05,  

r= -0,209), όχι όμως με κάποια άλλη ψυχολογική κλίμακα. 
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4. Βαρύτητα Νόσου 

 

Χωρίζοντας το δείγμα των ασθενών σε τέσσερεις ομάδες βαρύτητας στηριζόμενοι στα 

κριτήρια της GOLD παρουσιάζουμε στον πίνακα 8 τους μέσους όρους των ψυχολογικών 

χαρακτηριστικών κάθε ομάδας. 

Συγκρινόμενοι με έλεγχο ANOVA οι μέσοι όροι των ψυχολογικών χαρακτηριστικών δεν 

παρουσιάζουν στατιστική διαφορά ως προς τις ομάδες βαρύτητας (ANOVA p>0,05). Δηλαδή 

και οι τέσσερεις ομάδες βαρύτητας είχαν παρόμοια κατάθλιψη, άγχος, οικογενειακή 

υποστήριξη, εσωτερική συγκρότηση και ενεργειακή εξάντληση. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8:Ψυχολογικά χαρακτηριστικά και στάδιο κατά GOLD 

Ήπια ΧΑΠ 
Ν=12 

 

Μέτρια ΧΑΠ 
N=27 

Σοβαρή ΧΑΠ
N=60 

Πολύ Σοβαρή  
N=45 

 
ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 
(BDI) 
 

15,58±10,33 9,27±5,77 11,70±7,46 11,62±7,17

ΑΓΧΟΣ 
(STAI) 
 

46,75±12,42 38,61±7,93 40,21±11,14 41,47±11,58

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  
(FS) 
 

51,40±9,51 54,00±8,44 55,00±7,64 55,31±6,55

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 
(SOC) 
 

63,92±16,04 65,92±10,05 64,02±12,34 63,81±10,52

ΑΛΕΞΙΘΥΜΙΑ 
(TAS) 
 

52,83±11,96 45,26±8,86 46,89±11,90 47,95±12,703

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  
ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ 
(MQ) 
 

24,08±9,199 17,34±7,78 19,31±9,09 20,37±8,58

  

Στις κλίμακες της SCL-90R οι ασθενείς με πολύ σοβαρή ΧΑΠ παρουσίασαν μεγαλύτερο μέσο 

όρο στην κλίμακα της σωματοποίησης από τους ασθενείς με ήπια ΧΑΠ (ANOVA  test 

p<0.05). Στις υπόλοιπες κλίμακες της SCL-90R δεν παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές (ANOVA test p>0.05). 

Από την εξέταση συσχετίσεων με Pearson Correlation δεν ανευρέθηκε συσχέτιση της FV1% με 

την Αλεξιθυμία, Ενεργειακή  Εξάντληση, Κατάθλιψη,  Άγχος, και  Εσωτερική  Συγκρότηση 
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(Pearson Correlation p>0,05). Αντίθετα ήπια αρνητική συσχέτιση παρουσίασε με την 

Οικογενειακή Υποστήριξη (Pearson Correlation p<0,05, r=-0,209 πίνακας 9). 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Συσχετίσεις Ψυχολογικών χαρακτηριστικών και FV1% 

N=144  FΕV1% FS TAS MQ bdi1 STAI 

Οικογενειακή 

Υποστήριξη (FS) 

Pearson Correlation -,209*      

Sig. (2-tailed) ,020      

Αλεξιθυμία  (TAS) Pearson Correlation ,062 -,120     

Sig. (2-tailed) ,467 ,179     

Ενεργειακή 

 Εξάντληση (MQ) 

Pearson Correlation ,006 -,278** ,463**    

Sig. (2-tailed) ,943 ,002 ,000    

Κατάθλιψη (BDI) Pearson Correlation ,040 -,324** ,483** ,787**   

Sig. (2-tailed) ,642 ,000 ,000 ,000   

Άγχος (STAI) Pearson Correlation ,021 -,398** ,429** ,755** ,798**  

Sig. (2-tailed) ,804 ,000 ,000 ,000 ,000  

Εσωτερική 

 Συγκρότηση (SOC) 

Pearson Correlation ,049 ,296** -,387** -,489** -,579** -,564**

Sig. (2-tailed) ,572 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

5. Συσχετίσεις Ψυχολογικών χαρακτηριστικών  

 

Υψηλή θετική συσχέτιση παρουσιάστηκε μεταξύ Κατάθλιψης – Άγχους – Αλεξιθυμίας –  

Ενεργειακής  Εξάντλησης (Pearson correlation p<0,01) όπως και μεταξύ οικογενειακής 

υποστήριξης – εσωτερικής συγκρότησης (Pearson correlation p<0,01). Αντίθετα  αρνητική 

συσχέτιση  παρουσίασε η  κατάθλιψη τόσο με την οικογενειακή υποστήριξη όσο και με την 

εσωτερική συγκρότηση (Pearson correlation p<0,01). Αρνητική συσχέτιση παρουσίασε το 

άγχος με την οικογενειακή υποστήριξη αλλά και με την εσωτερική συγκρότηση (Pearson 

correlation p<0,01 πίνακας 9).  

Αρνητική ήταν και η συσχέτιση ενεργειακής εξάντλησης με την οικογενειακή υποστήριξη 

αλλά και με την εσωτερική συγκρότηση (Pearson correlation p<0,01 πίνακας 9).  

Ενώ η Αλεξιθυμία  παρουσίασε αρνητική συσχέτιση με την εσωτερική συγκρότηση (Pearson 

correlation p<0,01 πίνακας 9). 
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i. Μερικές Συσχετίσεις (Partial Correlation) 

 

Προχωρώντας σε partial correlation διερευνήσαμε τις συσχετίσεις μεταξύ κατάθλιψης, 

οικογενειακής υποστήριξης, εσωτερικής συγκρότησης, αλεξιθυμίας και ενεργειακής 

εξάντλησης, με ελεγχόμενη μεταβλητή το άγχος.  Στον έλεγχο αυτό διαπιστώσαμε πως ενώ  

διατηρείται η αρνητική συσχέτιση μεταξύ κατάθλιψης και εσωτερικής συγκρότησης (Pearson 

correlation p<0,01) καταργούνται οι συσχετίσεις της οικογενειακής υποστήριξης με την 

κατάθλιψη, της οικογενειακής υποστήριξης με την εσωτερική συγκρότηση, της οικογενειακής 

υποστήριξης με την ενεργειακή  εξάντληση αλλά και της εσωτερικής συγκρότησης με την 

ενεργειακή εξάντληση [πίνακας 10]. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10:Μερική συσχέτιση ως προς άγχος 

Control Variables FS TAS MQ SOC 

anxiet1 Αλεξιθυμία  

(TAS) 

Correlation ,048    

Significance (2-tailed) ,590    

Ενεργειακή 

 Εξάντληση 

(MQ) 

Correlation ,033 ,229   

Significance (2-tailed) ,710 ,010   

Εσωτερική 

Συγκρότηση 

(SOC) 

Correlation ,108 -,208 -,074  

Significance (2-tailed) ,228 ,020 ,407  

Κατάθλιψη 

(BDI) 

Correlation -,003 ,255 ,497 -,257 

Significance (2-tailed) ,972 ,004 ,000 ,004 

 
 

Με τον ίδιο τρόπο διερευνώντας τις συσχετίσεις, οικογενειακής υποστήριξης, εσωτερικής 

συγκρότησης, αλεξιθυμίας και ενεργειακής εξάντλησης, με ελεγχόμενη μεταβλητή την 

κατάθλιψη βλέπουμε πως καταργείται η συσχέτιση μεταξύ άγχους και εσωτερικής 

συγκρότησης ενώ διατηρείται η συσχέτιση άγχους και οικογενειακής υποστήριξης (correlation 

p<0,05, Πίνακας 11). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11:Μερική συσχέτιση ως προς κατάθλιψη 

Control Variables  FS TAS MQ STAI 

BDI Αλεξιθυμία  

(TAS) 

Correlation ,036    

Significance (2-tailed) ,693    

Ενεργειακή 

 Εξάντληση 

(MQ) 

Correlation -,035 ,133   

Significance (2-tailed) ,701 ,137   

Άγχος (STAI) Correlation -,246 ,056 ,293  

Significance (2-tailed) ,006 ,535 ,001  

Εσωτερική 

Συγκρότηση 

(SOC) 

Correlation ,147 -,159 ,011 -,168 

Significance (2-tailed) ,100 ,075 ,904 ,060 

 
ii. Βηματική πολλαπλή παλινδρόμηση. 

Προκειμένου να προσδιορίσουμε καλύτερα τη σχέση (συντελεστής Beta) που βρήκαμε μεταξύ 

κατάθλιψης, άγχους , ενεργειακή εξάντλησης , οικογενειακής υποστήριξης, εσωτερικής 

συγκρότησης  και αλεξιθυμίας προχωρήσαμε σε βηματική πολλαπλή παλινδρόμηση.   

Χρησιμοποιώντας αρχικά ως εξαρτημένη μεταβλητή την κατάθλιψη καταχωρίσαμε ως 

ανεξάρτητες μεταβλητές το άγχος, την ενεργειακή εξάντληση, την οικογενειακή υποστήριξη, 

την εσωτερική συγκρότηση και την  αλεξιθυμία. Η διακύμανση της κατάθλιψη βρέθηκε να 

ερμηνεύεται κατά 65% από το άγχος, 9% από την ενεργειακή εξάντληση και επιπρόσθετα 2% 

από την εσωτερική συγκρότηση ενώ η οικογενειακή υποστήριξη και η αλεξιθυμία δεν 

συμμετείχαν στατιστικά σημαντικά (πίνακας 12).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ12: Βηματική  πολλαπλή παλινδρόμηση μεταβλητών πρόβλεψης για την κατάθλιψη σε 

ασθενείς με ΧΑΠ (περιλαμβάνονται μόνο οι σημαντικές μεταβλητές πρόβλεψης). 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ R 

Squared 

R 

Squared 

Change 

B Τυπικό 

Σφάλμα 

b 

Beta t Σημαντικότητα  

του t 

Άγχος O,65 O,65 Ο,268 0,05 0,405 5,64 0,001 

Ενεργειακή 

εξάντληση 

0,74 0,09 0,362 0,06 0,428 6,33 0,001 

Εσωτερική 

συγκρότηση 

0,76 0,02 -0,096 0,03 -0,154 -2,92 0,004 
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Χρησιμοποιώντας ως εξαρτημένη μεταβλητή το άγχος και ως ανεξάρτητες την κατάθλιψη, την 

ενεργειακή εξάντληση, την οικογενειακή υποστήριξη, την εσωτερική συγκρότηση και την  

αλεξιθυμία, η διακύμανση του άγχους ερμηνευόταν ασφαλώς κατά  65,95 % από την 

κατάθλιψη κατά 3% από την ενεργειακή εξάντληση και από  1,7% από την οικογενειακή 

υποστήριξη (πίνακας 12) ενώ η εσωτερική συγκρότηση και η αλεξιθυμία δεν συμμετείχαν 

στατιστικά σημαντικά. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ13: Βηματική  πολλαπλή παλινδρόμηση μεταβλητών πρόβλεψης για το άγχος σε 

ασθενείς με ΧΑΠ (περιλαμβάνονται μόνο οι σημαντικές μεταβλητές πρόβλεψης). 

 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 

R 

Squared 

R Squared 

Change 

B Τυπικό 

Σφάλμα b 

 

Beta 

 

t 

Σημαντικότητα  

του t 

Κατάθλιψη 0,65 0,65 0,268 0,126 0,537 6,45 0,001 

Ενεργειακή 

εξάντληση 

0,68 0,03 0,362 0,105 0,288 3,41 0,001 

Οικογενειακή 

υποστήριξη 

0,70 0,02 -,096 0,07 -0,147 -2,82 0,006 
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Διακοπή του Προγράμματος Αποκατάστασης. 

 

Ένα ποσοστό 29,9% ασθενών διέκοψαν την παρακολούθηση του προγράμματος πριν την 

ολοκλήρωσή του. Παρότι η ερμηνεία του φαινομένου δεν είχε ενταχθεί στον αρχικό σχεδιασμό 

της μελέτης, θεωρήσαμε σημαντικό να προχωρήσουμε σε διερεύνηση των χαρακτηριστικών 

των ασθενών που δεν ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα. 

Οι 43 ασθενείς (32 άνδρες και 11 γυναίκες) δεν διέφεραν ως προς το φύλο (x2 p>0,05) 

συγκριτικά με τους ασθενείς που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα. Οι δύο ομάδες ασθενών δεν 

διέφεραν στατιστικά ως προς τον μέσο όρο ηλικίας (66,05±7,5 αυτών που διέκοψαν έναντι 

64,15±8,1 αυτών που παρέμειναν, T-test p>0,05). Ούτε ως προς τα έτη νόσου (7,9±8,3 έναντι 

9,0±6,6 αυτών που παρέμειναν, T-test p>0,05). Δεν υπήρξε διαφορά ούτε ως προς την FV1% 

(42.6±20,5 αυτών που διέκοψαν έναντι 43,5±21,5, T-test p>0,05). Από τον έλεγχο με x2 δεν 

προέκυψε διαφορά και ως προς το στάδιο βαρύτητας κατά GOLD (x2  p>0,05). Στα έτη 

εκπαίδευσης φάνηκε κάποια υπεροχή των ασθενών που παρέμειναν στο πρόγραμμα (9,8±3,8 

έναντι 11,3±4,1).  

Από τον έλεγχο με t-test οι ασθενείς που διέκοψαν το πρόγραμμα παρουσίασαν υψηλότερες 

τιμές κατάθλιψης έναντι όσων ολοκλήρωσαν (BDI: 13,74±8,8 vs10,7±6,4. T- test p<0,05). Οι 

δυο ομάδες δεν παρουσίασαν διαφορά ως προς το άγχος, την ενεργειακή εξάντληση, την 

οικογενειακή υποστήριξη, την εσωτερική συγκρότηση  και την  αλεξιθυμία (T- test  p>0,05). 

Συγκρίνοντας με  x2  τις δύο ομάδες ασθενών ανάλογα με το αν παρουσίαζαν ή όχι 

ψυχοπαθολογία στις κλίμακες της SCL-90R διαπιστώσαμε πως οι ασθενείς που διέκοψαν το 

πρόγραμμα παρουσίασαν μεγαλύτερα ποσοστά ψυχοπαθολογίας στις κλίμακες 

σωματοποίησης, κατάθλιψης, παρανοϊκότητας και ψυχωτισμού (x2 p<0,05). 

Προκειμένου να διαπιστώσουμε ποια μεταβλητή διακρίνει καλύτερα την ομάδα ασθενών που 

διέκοψαν, από την ομάδα των ασθενών που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα,  προχωρήσαμε σε 

διωνυμική λογιστική παλινδρόμηση. Ως μεταβλητές συνδιακύμανσης χρησιμοποιήθηκαν τα 

έτη εκπαίδευσης, η τιμή κατάθλιψης του BDI και από το  SCL-90R αν υπήρχε ή όχι 

ψυχοπαθολογία: στην σωματοποίηση, κατάθλιψη, παρανοϊκότητα και ψυχωτισμό.   

Το τελικό μοντέλο παλινδρόμησης έδειξε πως άτομα με λιγότερα έτη εκπαίδευσης και  ύπαρξη 

ψυχωτισμού είναι πιο πιθανό να εγκαταλείψουν το πρόγραμμα. Ωστόσο η προσαρμογή του 

μοντέλου στα δεδομένα δεν ήταν ιδιαίτερα καλή (Cox &Snel Pseudo –R2  0,077).  
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Τελική Αξιολόγηση 

 

Στην τελική αξιολόγηση παρέμειναν 80 άνδρες και 21 γυναίκες.   

Στον πίνακα 14 παρουσιάζονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος. Ως προς το 

φύλο δεν παρουσιάστηκε στατιστική διαφορά μεταξύ ηλικίας, διάρκειας εκπαίδευσης και 

FEV1%  (T-test p>0.05).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14 : Φύλο, ηλικία, έτη διάγνωσης και FEV1% σε ασθενείς που 

ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα αποκατάστασης   

 Ηλικία 

Έτη 

Εκπαίδευσης 

Έτη 

Διάγνωσης FEV1% 

Άνδρες 

N=80 

Mean 64,56 10,90 9,13 41,98 

S.D 8,06 4,09 6,62 21,25 

Γυναίκες 

N=21 

Mean 62,57 12,67 8,89 49,53 

S D 8,38 3,75 6,81 22,13 

Σύνολο 

N=101 

Mean 64,15 11,27 9,06 43,51 

S D 8,13 4,07 6,56 21,53 

Στάδιο νόσου σύμφωνα με GOLD 

                             Ήπια    /      Μέτρια      /   Σοβαρή      /  Πολύ Σοβαρή  

                          11(10.9%)  / 16(15,8%)  /  47(46.5%) /   27(26.7%). 

 

Ως προς την βαρύτητα της νόσου, βάση των κριτηρίων της GOLD, στατιστικά, επικρατούσαν 

αριθμητικά οι ασθενείς με σοβαρή ΧΑΠ (47 ασθενείς, 46.5% ) έναντι των άλλων ομάδων (x2 

p<0.01, πίνακας 14).  
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1. BDI  (Κατάθλιψη.) 

Στο σύνολο των ασθενών που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα, ο μέσος όρος της κατάθλιψης, 

παρουσιάστηκε στατιστικά μικρότερος μετά τη λήξη του προγράμματος αποκατάστασης 

(Paired T-test p<0.01, πίνακας 15). Το ίδιο ισχύει και για τις υποομάδες (κατά στάδιο νόσου) 

των ασθενών (Paired T-test p<0.05, πίνακας 15). Ελέγχοντας τους επί μέρους μέσους όρους 

μεταβολής των ομάδων βαρύτητας, στην κατάθλιψη δεν διαπιστώθηκε στατιστική διαφορά 

(ANOVA p>0.05).  Η μεταβολή στην κατάθλιψη δεν ήταν διαφορετική μεταξύ ανδρών και 

γυναικών (T-test p>0.05).   

Κατά την αρχική μέτρηση, ο μέσος όρος κατάθλιψης στην BDI  για το σύνολο του δείγματος  

που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα ήταν 10.7, στατιστικά μεγαλύτερος (sample t-test p<0.05) από 

τον αντίστοιχο (5.86) που εμφανίζεται στο γενικό πληθυσμό (Πίνακας 15). Αντίστοιχα,  κατά 

την τελική μέτρηση ο μέσος όρος ήταν 6.33, μη διαφοροποιούμενος στατιστικά από τον 

αντίστοιχο στον γενικό πληθυσμό (sample t-test p>0.05). Ως προς το ποσοστό των ασθενών 

που παρουσίαζαν καταθλιπτική συμπτωματολογία (BDI > 9) στην αρχική μέτρηση ήταν 47.5% 

(48 ασθενείς) και στην τελική  14.9% (15 ασθενείς), μείωση στατιστικά σημαντική (x2 p<0.05).  

Η μεταβολή στην κατάθλιψη δεν παρουσίασε συσχέτιση με τα έτη νόσου, την ηλικία, τα έτη 

εκπαίδευσης, και την FEV1%. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 15: Μεταβολή Κατάθλιψης και Άγχους σε στάδια νόσου σε ασθενείς που 

ολοκλήρωσαν πρόγραμμα αποκατάστασης

Στάδια 
κατά 

GOLD 

 Αρχική Μέτρηση Τελική Μέτρηση Διαφορά 
Depression 

(BDI) 
Anxiety 
(STAI) 

Depression 
(BDI) 

Anxiety 
(STAI) 

Depression Anxiety 

Ήπια 
N=11 

 
Mean 

 
12,27 

 
43,18 

 
8,36 

 
39,27 

 
-3,91* 

 
-3,91* 

S.D 5,55 8,15 7,21 9,88 5,24 5,86 
 

Μέτρια 
N=16 

 
Mean 

 
8,44 

 
38,75 

 
4,06 

 
30,62 

 
-4,37* 

 
-8,12** 

SD 5,66 8,34 2,67 7,59 6,91 8,20 
 

Σοβαρή 
N=47 

 

 
Mean 

 
11,43 

 
39,62 

 
6,85 

 
33,96 

 
-4,57** 

 
-5,66** 

SD 7,58 10,59 6,04 9,34 5,73 8,08 

Πολύ 
Σοβαρή 
N=27 

 
Mean 

 
10,15 

 
38,81 

 
5,93 

 
33,93 

 
-4,22** 

 
-4,89** 

SD 4,75 8,714 5,48 8,39 4,77 5,65 

Total 
     N=101 

Mean 10,70 39,65 6,33 34,00 -4,38** -5,65** 

     SD 6,45 9,49 5,69 9,04 5,56 7,30 
 * Paired T-test p<0.05 ,  **Paired T-test p<0.01 
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 2.STAI (Άγχος) 

 
Ο μέσος όρος άγχους στους ασθενείς που παρακολούθησαν το πρόγραμμα μειώθηκε 

στατιστικά κατά την τελική αξιολόγηση (Paired T-test p<0.01, πίνακας 15). Το ίδιο ισχύει και 

για τις υποομάδες (κατά στάδιο νόσου) των ασθενών (Paired T-test p<0.05, πίνακας 15). 

Ελέγχοντας τους επί μέρους μέσους όρους μεταβολής των ομάδων βαρύτητας, στο άγχος δεν 

διαπιστώθηκε στατιστική διαφορά (ANOVA p>0.05, πίνακας 15 ). Η μεταβολή στο άγχος δεν 

ήταν διαφορετική μεταξύ ανδρών και γυναικών (T-test p>0.05).   

Ως προς το άγχος, επίσης παρατηρήθηκαν κατά την αρχική μέτρηση μέσοι  όροι μεγαλύτεροι 

των αντίστοιχων του γενικού πληθυσμού. Συγκεκριμένα, ο γυναικείος πληθυσμός του 

δείγματος παρουσίαζε μέσο όρο άγχους 42.62 (έναντι  37.47 του γενικού γυναικείου 

πληθυσμού, sample t-test p<0.01), ενώ οι άνδρες του δείγματος εμφάνισαν μέσο όρο  38.87 

(έναντι 34,54 του γενικού ανδρικού πληθυσμού, sample t-test p<0.01). Στην τελική μέτρηση ο 

μέσος όρος άγχους στις γυναίκες μειώθηκε στο 36.29 και στους άνδρες στο 33.4, τιμές που δεν 

διαφέρουν στατιστικά από τον γενικό πληθυσμό (sample t-test p>0.05). Το ποσοστό των 

γυναικών με κλινικά σημαντική αγχώδη συμπτωματολογία (STAI >45) στην αρχική μέτρηση 

ήταν 47.6%, ενώ στην τελική μειώθηκε σε 19% (x2 p<0.05). Στον ανδρικό πληθυσμό το 

ποσοστό ασθενών με κλινικά σημαντική αγχώδη συμπτωματολογία (STAI >43) κατά την 

έναρξη του προγράμματος ήταν 25% και μειώθηκε σε 12,5% (x2 p<0.05) κατά τη λήξη του. Η 

μεταβολή στο άγχος δεν παρουσίασε συσχέτιση με τα έτη νόσου, την ηλικία, τα έτη 

εκπαίδευσης, και την FEV1%. 
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3.SCL-90R  (Γενική Ψυχοπαθολογία) 

Σημαντικές μεταβολές παρουσιάστηκαν κατά την τελική μέτρηση στις κλίμακες της SCL-90R.   

Μεταβολές παρουσιάστηκαν τόσο στον μέσο όρο των κλιμάκων όσο και στα ποσοστά των 

ασθενών που παρουσίαζαν παθολογικές τιμές (πίνακας 16). Η μεταβολή στον μέσο όρο στην 

τελική μέτρηση μετά την αποκατάσταση ήταν στατιστικά σημαντική για όλες τις παραμέτρους 

της SCL-90R (T test paired, p<0.05 πίνακας 16) εκτός από τις κλίμακες ψυχωτισμού και 

παρανοειδούς ιδεασμού στις οποίες δεν παρουσιάστηκε μεταβολή (T test paired, p>0.05 

πίνακας 16).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16: Μεταβολή SCL-90R  σε ασθενείς που ολοκλήρωσαν πρόγραμμα αποκατάστασης 
 

 
 

SCL-90R  
  

Πριν την Αποκατάσταση 
(N=101) 

Μετά την Αποκατάσταση 
(N=101) 

Παθολογικό 
ποσοστό 

Μέσος 
Όρος 

Παθολογικό 
ποσοστό 

Μέσος 
Όρος 

ΣΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 27,7% 0,70   8,9%   0,46**  

ΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ 29,7% 0,75 14,9%   0,48**  

ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 

10,9% 0,44   7,8%   0,34*  

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 30,7% 0,81  7,9%   0,48**  

ΑΓΧΟΣ 21,8% 0,63 8,9%   0,35**  

ΘΥΜΟΣ -ΕΧΘΡΟΤΗΤΑ 21,8% 0,53   8,9%    0,31**  

ΦΟΒΙΚΟ ΑΓΧΟΣ 9,9% 0,33   5,9%    0,17**  

ΠΑΡΑΝΟΕΙΔΗΣ 
ΙΔΕΑΣΜΟΣ 

11,9% 0,42 10,9% 0,34 

ΨΥΧΩΤΙΣΜΟΣ 2,1% 0,15   2,1% 0,13 

                               T test paired :*p<0.05 ,**p<0.01 
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Η μεγαλύτερη μεταβολή στο μέσο όρο παρουσιάστηκε στην κατάθλιψη, στο άγχος, στη 

σωματοποίηση και στον καταναγκασμό. Ενώ η μικρότερη παρουσιάστηκε στον ψυχωτισμό, 

στον παρανοειδή ιδεασμό και στη διαπροσωπική ευαισθησία (πίνακες 15,16). 

Ως προς τη μεταβολή στο παθολογικό ποσοστό η μεγαλύτερη μείωση αφορούσε στην 

καταθλιπτική συμπτωματολογία, στη σωματοποίηση και στον καταναγκασμό ενώ η μικρότερη 

στην κλίμακα του παρανοειδούς ιδεασμού. Στην κλίμακα του ψυχωτισμού δεν παρατηρήθηκε 

καμία μεταβολή (πίνακες 16, 17). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 17: Μεταβολή  στο μέσο όρο και στα παθολογικά 

ποσοστά στην SCL μετά την αποκατάσταση 

 Μεταβολή στο 

παθολογικό 

ποσοστό  

Μεταβολή στο 

μέσο όρο 

ΣΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 18,8% 0,24 

ΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ 14,8% 0,27 

ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 3,0% 0,10 

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 22,8% 0,33 

ΑΓΧΟΣ 12,9% 0,28 

ΘΥΜΟΣ -ΕΧΘΡΟΤΗΤΑ 12,9% 0,22 

ΦΟΒΙΚΟ ΑΓΧΟΣ 4,0% 0,16 

ΠΑΡΑΝΟΕΙΔΗΣ ΙΔΕΑΣΜΟΣ 1,0% 0,08 

ΨΥΧΩΤΙΣΜΟΣ 0,0% 0,02 

 
 

Η μεταβολή στο μέσο όρο των κλιμάκων της SCL-90R  δεν παρουσίασε διαφορά ως προς το 

φύλο (t-test p>0,05), αλλά και ούτε ως προς το στάδιο βαρύτητας της νόσου (ANOVA 

p>0,05). H FEV1%, τα έτη νόσου, η ηλικία και τα έτη εκπαίδευσης δεν παρουσίασαν 

συσχέτιση με την μεταβολή των κλιμάκων της SCL-90R.  
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4.Ενεργειακή Εξάντληση, Αλεξιθυμία, Εσωτερική Συγκρότηση και Οικογενειακή Υποστήριξη. 

 

Στατιστικά σημαντική μείωση παρατηρήθηκε στην τελική αξιολόγηση τόσο στην κλίμακα 

ενεργειακής εξάντλησης όσο και στην κλίμακα αλεξιθυμίας (T test paired , p<0.5 πίνακας 18).  

Αντίθετα στατιστικά σημαντική αύξηση εμφανίστηκε στις κλίμακες εσωτερικής συγκρότησης 

και οικογενειακής υποστήριξης (T test paired, p<0.5 πίνακας  18). 

Η μεταβολή στο μέσο όρο των κλιμάκων δεν παρουσίασε διαφορά ως προς το φύλο (t-test 

p>0,05), αλλά και ούτε ως προς το στάδιο βαρύτητας της νόσου (ANOVA p>0,05). 

H  FEV1%, τα έτη νόσου, η ηλικία και τα έτη εκπαίδευσης δεν παρουσίασαν συσχέτιση με την 

μεταβολή των κλιμάκων.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 18: Μεταβολές Ενεργειακής Εξάντλησης, Αλεξιθυμίας, Εσωτερικής Συγκρότησης και 
Οικογενειακής Υποστήριξης  σε ασθενείς που ολοκλήρωσαν πρόγραμμα αποκατάστασης 
 

 
 

Κλίμακα  

Πριν την 
Αποκατάσταση 

(N=101) 

Μετά την 
Αποκατάσταση 

(N=101) 

Μεταβολή 

Μέσος Όρος Μέσος Όρος Μέσος Όρος 

Ενεργειακή 
Εξάντλησης 

(MQ) 

18,72±8,21* 11,18±8,02* 7,54 

Αλεξιθυμία 
(TAS) 

46,33±11,19* 41,38±10,90* 4,95 

Εσωτερικής 
Συγκρότησης 

(SOC) 

65,53±11,22* 70,00±11,76* -4,47 

Οικογενειακής 
Υποστήριξη 

(FS) 

54,20±7,62* 56,85±7,83* -2,65 

T test paired :*p<0.05 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά ασθενών με ΧΑΠ,  διαφέρουν από αυτά του γενικού πληθυσμού. 

Σε πολλές διεθνείς μελέτες γίνεται αναφορά και όχι άδικα για την αυξημένη παρουσία 

καταθλιπτικών συμπτωμάτων σε ασθενείς με ΧΑΠ [67, 69-81] γεγονός που επιβεβαιώνεται και 

στον ελληνικό πληθυσμό ασθενών. Συγκεκριμένα το 36,1% των ασθενών της μελέτης 

παρουσίασε καταθλιπτική συμπτωματολογία στην κλίμακα SCL-90 ενώ η κλίμακα BDI έδινε 

παθολογικό ποσοστό 47,5 %. Η πιθανή ερμηνεία της διαφοράς μεταξύ των δύο κλιμάκων 

οφείλεται στην αυξημένη ευαισθησία της BDI. Στην πραγματικότητα η σημειολογία της 

κατάθλιψης,  που σχετίζεται με βιολογικούς παράγοντες όπως απώλεια βάρους  ή διαταραχές 

στον ύπνο, είναι κοινή και στην χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Το  BDI  εκλαμβάνει 

αυτήν την συμπτωματολογία σαν σημειολογία κατάθλιψης [201].   

Ο μέσος όρος BDI (11,6) στην αρχική μέτρηση  παρότι πολύ υψηλός παρουσιάζεται 

μικρότερος από το 15,1 που ανευρέθηκε σε νοσηλευόμενους έλληνες ασθενείς με ΧΑΠ. Η 

σημαντική διαφορά μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός πως στην παρούσα μελέτη το δείγμα 

αποτελούσαν εξωνοσοκομειακοί ασθενείς στους οποίους αναμένονται χαμηλότερα επίπεδα 

κατάθλιψης έναντι ενδονοσοκομοιακών ασθενών [96]. Ενώ στον γενικό πληθυσμό η παρουσία 

της κατάθλιψης ανευρίσκεται στο 6-8%, σε νοσηλευόμενους ασθενείς γενικού νοσοκομείου η 

παρουσία καταθλιπτικών συμπτωμάτων κυμαίνεται από 20% έως 30% ποσοστά πολύ 

χαμηλότερα από αυτά που παρουσιάζουν οι εξωνοσοκομειακοί ασθενείς της έρευνάς μας [96]. 

Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος του προβλήματος της κατάθλιψης σε ασθενείς με ΧΑΠ  

αξίζει να αναφερθούμε στην συνοσηρότητα της κατάθλιψης σε άλλες χρόνιες νόσους, έτσι σε 

ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη η συνοσηρότητα ανέρχεται στο 11%, σε ρευματοειδή 

αρθρίτιδα στο 12,5%, σε ασθενείς με μυοκαρδιοπάθεια στο 15%, σε ασθενείς με  AIDS στο 

20%, σε νόσο Alzheimer στο 22%, σε νόσο Parkinson στο 25%, σε ασθενείς με καρκίνο στο 

32% [237]. Οι ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο με ποσοστό κατάθλιψης 34% 

πλησιάζουν τα ποσοστά των ασθενών με ΧΑΠ, ενώ μόνο στην Πολλαπλή Σκλήρυνση 

εμφανίζετε μεγαλύτερο ποσοστό κατάθλιψης (54%) [237], από το ποσοστό που βρήκαμε σε 

ασθενείς με ΧΑΠ. Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε πως η παρουσία κατάθλιψης στη 

ΧΑΠ είναι πολύ υψηλότερη συγκρινόμενη όχι μόνο με τον γενικό πληθυσμό αλλά και με την 

παρουσία της σε άλλες χρόνιες ασθένειες. 

Σημαντικά υψηλότερος από τον γενικό πληθυσμό  παρουσιάστηκε και ο μέσος όρος στη 

κλίμακα  άγχους (STAI) τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Τα  ποσοστά αγχώδους 
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συμπτωματολογίας που παρουσιάζονται στην κλίμακα άγχους (STAI) είναι 47,6% για τις 

γυναίκες και 25% για τους άνδρες, ποσοστά υψηλά, συμβατά όμως με τη διεθνή βιβλιογραφία 

[195-198]. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε εδώ πως το σύνολο των αγχωδών διαταραχών στο 

γενικό ελληνικό πληθυσμό κυμαίνεται στο 10-15% [238]. Στον γενικό πληθυσμό για όλες τις 

αγχώδεις διαταραχές  παρατηρείται εύρος επικράτησης ενός μηνός από 2,5-8,2%, στο έτος 

φτάνει στο 17,2% και σε όλη την διάρκεια ζωής το 21-28,8% [238].  

Με την κλίμακα SCL-90 είχαμε την δυνατότητα να διερευνήσουμε τις διαφορετικές 

νοσολογικές οντότητες του άγχους. Υψηλά ποσοστά παθολογίας, περίπου 30%, συναντάμε 

όταν εξετάζουμε τα ψυχαναγκαστικά χαρακτηριστικά των ασθενών. Θα μπορούσαμε να 

αναρωτηθούμε αν αυτά τα ψυχαναγκαστικά  στοιχεία προϋπήρχαν της διάγνωσης της ΧΑΠ,  

και αυτό γιατί από κάποιους μελετητές εικάζεται πως η καπνιστική συνήθεια περιέχει έντονα 

στοιχεία καταναγκασμού. Η διάσταση άγχος, που απηχεί την συμπτωματολογία της 

γενικευμένης αγχώδους διαταραχής, παρουσιάζεται στο 24% των ασθενών, ενώ τα χαμηλότερα 

ποσοστά στις διαστάσεις του άγχους καταλαμβάνει το φοβικό άγχος που απηχεί το 

αγοραφοβικό σύνδρομο με ένα ποσοστό κοντά στο 13%. Στο γενικό πληθυσμό μεταξύ των 

αγχωδών διαταραχών η ιδεοψυχαναγκαστική  διαταραχή έχει το μικρότερο επιπολασμό έτους 

0,7% και ζωής (0,8%-3%) ενώ οι ειδικές φοβίες είναι οι συχνότερα εμφανιζόμενες αγχώδεις 

διαταραχές (επιπολασμός έτους 7,6% και ζωής 13,2%) [238]. Από διαταραχή πανικού πάσχει 

το 3,5% του γενικού πληθυσμού με τον δια βίου επιπολασμό να κυμαίνεται από 1,5-5% [238]. 

Η γενικευμένη αγχώδη διαταραχή στο γενικό πληθυσμό έχει επιπολασμό 12 μηνών από 1,5% 

έως 3,1%  ενώ ο δια βίου επιπολασμός κυμαίνεται από 5-6%, ωστόσο θεωρείται η πιο συχνή 

αγχώδης διαταραχή στις ηλικίες από  55 έως 85 ετών [238].       

Η σωματοποίηση είναι συχνά εμφανιζόμενη στους ασθενείς του δείγματός μας, με έναν στους 

τρείς ασθενείς με ΧΑΠ να εμφανίζει παθολογικές τιμές. Πρόσφατη μελέτη σε ελληνικό γενικό 

πληθυσμό αναφέρει ένα ποσοστό 20% με ασαφή σωματικά συμπτώματα που δεν μπορούν να  

ενταχθούν σε κάποια σωματική νόσο ενώ ένα 10% παρουσιάζει έντονη ανησυχία για τη 

σωματική του υγεία [239].  

Ιδιαίτερα υψηλό φαίνεται να εμφανίζεται το τελικό ποσοστό των ασθενών με ΧΑΠ που 

εμφανίζει ψυχοπαθολογία στην κλίμακα SCL-90. Έτσι στο δείγμα μας το 55,6% παρουσιάζει 

θετική βαθμολογία σε κάποια διάσταση του ερωτηματολογίου. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας ο μηνιαίος επιπολασμός οποιασδήποτε ψυχικής διαταραχής στην κοινότητα 

δεν υπερβαίνει το 24%. Ενώ παλαιότερες σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι ένα ποσοστό 16% 

του γενικού πληθυσμού στην Ελλάδα έπασχε από κάποια ψυχική διαταραχή, πιο πρόσφατη 

μελέτη ανεβάζει το ποσοστό στο 29% [240-242]. 
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Σε αυτή τη μελέτη τα ευρήματά μας υποδηλώνουν την υψηλή επικράτηση της ενεργειακής 

εξάντλησης, σε συνδυασμό με υψηλά ποσοστά στις περισσότερες από τις διαστάσεις της SCL-

90-R. 

Κατάθλιψη και ζωτική εξάντληση έχουν σημαντικά κοινά συμπτώματα, κυρίως αυξημένη 

κόπωση και ευερεθιστότητα, γεγονός που εγείρει το ερώτημα σε ποιο βαθμό αυτές οι 

μεταβλητές μπορεί να διαφέρουν εννοιολογικά μεταξύ τους [243]. Δύο προηγούμενες μελέτες, 

οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να διερευνήσουν το ζήτημα αυτό κατέληξαν στο συμπέρασμα 

πως η ενεργειακή εξάντληση χαρακτηρίζεται από την απώλεια του σθένους και την κούραση 

και όχι από καταθλιπτική διάθεση [244]. Επιπλέον η  ενεργειακή εξάντληση  σχετίζεται 

περισσότερο με την απώλεια της ενεργητικότητας και την παρουσία σωματικών συμπτωμάτων, 

ενώ η κατάθλιψη σχετίζεται περισσότερο με τη στάση δυσλειτουργίας, την έλλειψη σκοπού, 

την χαμηλή αυτο-αποτελεσματικότητα και την εχθρότητα [245]. Η εμπειρία των συμπτωμάτων 

ενεργειακής εξάντλησης συμβάλλει στη μειωμένη ποιότητα ζωής [246]. Η κόπωση, που είναι 

το κύριο χαρακτηριστικό της ενεργειακής εξάντλησης, επιβάλλει περιορισμούς στα κίνητρα, τη 

συγκέντρωση και την ικανότητα να κάνουν οι ασθενείς τις καθημερινές τους δραστηριότητες, 

γεγονός που επιφέρει την απογοήτευση και την αίσθηση της απώλειας του ελέγχου [247]. 

Ο μέσος όρος οικογενειακής υποστήριξης των ασθενών παρουσιάζεται στη μελέτη 

μεγαλύτερος, τόσο στους άνδρες έναντι του γενικού ανδρικού ελληνικού πληθυσμού (55,31 

έναντι 51,43), όσο και στις γυναίκες έναντι του γυναικείου ελληνικού πληθυσμού (51,37 έναντι 

47,21). Το εύρημα αυτό πιθανόν αντανακλά την υψηλότερη προστασία που παρέχει, ακόμα και 

σήμερα, ο κοινωνικός και οικογενειακός ιστός στο πάσχον μέλος, Το μέγεθος και η ποιότητα 

αυτής της προστασίας μπορεί να καθοριστεί από τα αντικειμενικά ευρήματα της βαρύτητας της 

νόσου που θα μεταφέρει ο θεράπων στο οικογενειακό σύστημα κατά την ενημέρωσή του. 

 

Ατομικές και δημογραφικές μεταβλητές 

Οι γυναίκες ασθενείς με ΧΑΠ παρουσίασαν σε σχέση με τον ανδρικό πληθυσμό υψηλότερο 

μέσο όρο στην κλίμακα άγχους (STAI) και στην κλίμακα κατάθλιψης (BDI), ενώ στατιστικά 

μικρότερη τιμή παρουσίασαν στην αίσθηση οικογενειακής υποστήριξης. Στην κλίμακα SCL-

90R οι γυναίκες με ΧΑΠ παρουσίασαν στατιστικά  μεγαλύτερους μέσους όρους, έναντι των 

ανδρών στη σωματοποίηση, στο ψυχαναγκασμό, στη διαπροσωπική ευαισθησία, στην 

κατάθλιψη, το άγχος και την εχθρότητα. Ενώ δεν διέφεραν στατιστικά, οι μέσοι όροι στο 

φοβικό άγχος, τον παρανοειδή ιδεασμό και στον ψυχωτισμό. Ως προς τα ποσοστά των ασθενών  

το 55,6% του δείγματος παρουσίασε παθολογικές τιμές (SCL-90≥1) σε κάποια παράμετρο. 
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 Οι γυναίκες παρουσίασαν μεγαλύτερα παθολογικά ποσοστά (x2 p<0,05) στον ψυχαναγκασμό 

(43,8% έναντι 26,8%), στη κατάθλιψη (56,3% έναντι 30,4%), το άγχος (40,6 έναντι 19%) και 

την εχθρικότητα (34,4% έναντι 17%) έναντι των ανδρών.  

Ως προς την κατάθλιψη είναι γνωστό πως, σε παγκόσμια κλίμακα ανεξάρτητα από χώρα η 

πολιτισμό, ο επιπολασμός της είναι περίπου διπλάσιος σε γυναίκες από ότι σε άνδρες [248]. 

Για την διαφοροποίηση αυτή πιθανολογείται πως ευθύνονται ορμονικοί παράγοντες, οι 

επιπτώσεις από την γέννηση παιδιών, όπως και συμπεριφορικά μοντέλα μαθημένης 

αβοηθητότητας [248].  

Παρόμοια αυξημένη νοσηρότητα για το γυναικείο φύλο παρουσιάζεται και στις διαταραχές 

πανικού, την γενικευμένη αγχώδη διαταραχή και τις φοβίες όπου η σχέση ανδρών : γυναικών 

είναι 1:2 [238]. Για τις ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές η αναλογία γυναίκες : άνδρες είναι 

1,5:1 [238].  

Η μειωμένη αίσθηση οικογενειακής υποστήριξης είναι ένα εύρημα που απαντάται συχνά σε 

μελέτες τόσο στον υγιή ελληνικό πληθυσμό [249] όσο και σε ομάδες ελλήνων ασθενών [207] 

και είναι πιθανόν να ερμηνεύεται από τον καθορισμό παραδοσιακών ρόλων και ευθυνών του 

γυναικείου φύλου στο κοινωνικό πλαίσιο και στη δομή της οικογένειας.       

Στο δείγμα μας δεν παρουσιάστηκαν διαφορές μεταξύ φύλου, ως προς την Εσωτερική 

Συγκρότηση (SOC) την Αλεξιθυμία (TAS) και την Ενεργειακή Εξάντληση. 

Η ηλικία και τα έτη εκπαίδευσης δεν παρουσίασαν συσχέτιση με κάποια από τις ψυχολογικές 

κλίμακες με εξαίρεση την αλεξιθυμία που παρουσιάζει αρνητική συσχέτιση με τα έτη 

εκπαίδευσης.  

 

Ψυχολογικά χαρακτηριστικά ασθενών με ΧΑΠ και  στάδιο της νόσου 

 

Στις κλίμακες της SCL-90R οι ασθενείς με πολύ σοβαρή ΧΑΠ παρουσίασαν μεγαλύτερο μέσο 

όρο στην κλίμακα της σωματοποίησης συγκριτικά με τους ασθενείς με ήπια ΧΑΠ. Στις 

υπόλοιπες κλίμακες της SCL-90R δεν παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Δεν 

ανευρέθηκε συσχέτιση της FV1% με την Αλεξιθυμία, Ενεργειακή  Εξάντληση, Κατάθλιψη,  

Άγχος, και  Εσωτερική  Συγκρότηση. Αντίθετα ήπια αρνητική συσχέτιση παρουσίασε η FV1% 

με την Οικογενειακή Υποστήριξη.  

Αυτές οι  παρατηρήσεις είναι σύμφωνες με την υπόθεση ότι η προβλεπόμενη FEV1% δεν 

αντανακλά όλες τις πτυχές της νόσου [250]. Είναι πιθανό ότι οι ασθενείς ερμηνεύουν τη 

σοβαρότητα της νόσου με μια υποκειμενική άποψη, η οποία συμβάλλει στην ανάπτυξη των 

επιπέδων της ψυχολογικής δυσφορίας.  
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Μια άλλη υπόθεση για την ερμηνεία της έλλειψης σχέσης μεταξύ βαρύτητας νόσου και των 

περισσότερων ψυχολογικών παραμέτρων, θα μπορούσε να σχετίζεται με τον ρόλο της 

οικογενειακής υποστήριξης. Έτσι μια βαρύτερη διάγνωση, για τον ασθενή, μεταφερόμενη στο 

οικογενειακό του περιβάλλον πιθανόν να μετριάζει ή να ελαχιστοποιεί τις απαιτήσεις του 

περιβάλλοντος από τον ασθενή, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει τις παροχές και την υποστήριξη προς 

το σοβαρά πάσχων μέλος. Η αύξηση της αίσθησης οικογενειακής υποστήριξης, συμβάλει στη 

μείωση των αρνητικών παραμέτρων όπως το άγχος και την κατάθλιψη δρώντας αντίρροπα 

προς τη ψυχολογική επιβάρυνση που θα αναμέναμε να επιφέρει η  βαρύτητα της νόσου. 

Ωστόσο η υπόθεση αυτή χρήζει μεγαλύτερης διερεύνησης καθώς προϋποθέτει τους ιδιαίτερους 

οικογενειακούς δεσμούς που συναντάμε ακόμα στον Ελλαδικό χώρο και σε χώρες τις 

Μεσογείου. 

 

  Συσχετίσεις Ψυχολογικών χαρακτηριστικών ασθενών με ΧΑΠ 

 

Ο αρχικός έλεγχος των συσχετίσεων  διαπίστωσε την ύπαρξη δυο αντίρροπων πόλων, που στον 

ένα  συμμετείχε  η καταθλιπτική, η αγχώδης συμπτωματολογία, η αλεξιθυμία και η ενεργειακή  

εξάντληση ενώ στον άλλο η αίσθηση οικογενειακής υποστήριξης και η αίσθηση εσωτερικής 

συγκρότησης. Η βελτίωση της δεύτερης ομάδας χαρακτηριστικών πιθανά συνεισφέρει στη 

μείωση της έντασης των ψυχολογικών συμπτωμάτων. 

Χρησιμοποιώντας στατιστική ορολογία, διαπιστώνουμε ότι μια αύξηση  της αίσθησης 

οικογενειακής υποστήριξης κατά μια μονάδα μειώνει την αγχώδη συμπτωματολογία κατά 0.15 

μονάδες, ενώ αύξηση κατά μια μονάδα της αίσθησης εσωτερικής συγκρότησης μπορεί να  

μειώσει κατά 0.15 την καταθλιπτική συμπτωματολογία.  

Αν και η μεθοδολογία και ο σκοπός της μελέτης δεν στοχεύουν στην καταγραφή αιτιωδών 

σχέσεων, είναι πολύ πιθανό ότι η αίσθηση μειωμένης οικογενειακής υποστήριξης επιφέρει 

αύξηση της αγχώδους συμπτωματολογίας, η οποία με τη σειρά της αυξάνει την καταθλιπτική 

συμπτωματολογία. Μια εναλλακτική ερμηνεία θα πρότεινε ότι οι ασθενείς με χαμηλή αίσθηση 

εσωτερικής συγκρότησης είναι πιο ευάλωτοι στην εμφάνιση καταθλιπτικών συμπτωμάτων, τα 

οποία τροφοδοτούν την αγχώδη συμπτωματολογία, η οποία με την σειρά της επηρεάζει την 

υποκειμενική εκτίμηση της οικογενειακής υποστήριξης που λαμβάνεται.   

Η δεύτερη υπόθεση θα μπορούσε να θεωρηθεί περισσότερο απαισιόδοξη για την κλινική 

πρακτική,  εξαιτίας της ιδιαίτερης δυσκολίας που ενέχει η προσπάθεια αύξησης της αίσθησης  

εσωτερικής συγκρότησης, που θεωρείται σταθερό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας [331]. 
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Θα πρέπει να τονιστεί πως και οι δύο υποθέσεις προϋποθέτουν μια γραμμική λογική 

προσέγγιση, η οποία παραμένει στα όρια της υπόθεσης, χωρίς να μπορεί να αποδειχτεί.    

Η παρουσία ενεργειακής εξάντλησης φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο τόσο στην 

καταθλιπτική όσο και στην αγχώδη συμπτωματολογία. Ο ρόλος της φαίνεται πως είναι 

περισσότερο σημαντικός στην καταθλιπτική συμπτωματολογία μια και ερμηνεύει το 9% της 

διακύμανσης στην κλίμακα BDI,  ενώ μείωση κατά μίας μονάδας στην ενεργειακή εξάντληση 

επιφέρει μείωση κατά 0,43 μονάδες στην κλίμακα κατάθλιψης. Αντίστοιχα για το άγχος η 

ενεργειακή εξάντληση ερμηνεύει το 3% της διακύμανσης της κλίμακας STAI  ενώ μείωση 

κατά μίας μονάδας στην ενεργειακή εξάντληση επιφέρει μείωση κατά 0,29 μονάδες στην 

κλίμακα άγχους.     

 

Διερεύνηση των χαρακτηριστικών των ασθενών που δεν ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα. 

 

Το σημαντικό ποσοστό των ασθενών που διέκοψαν το πρόγραμμα αποκατάστασης μας 

ανάγκασε να προσπαθήσουμε να εξετάσουμε τα χαρακτηριστικά αυτών των ασθενών. Θα 

πρέπει εδώ να προσθέσουμε πως σε καμιά περίπτωση η αναφορά αυτή δεν αποσκοπεί και δεν 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί, ώστε τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά ασθενών να μετατραπούν σε 

κριτήρια αποκλεισμού τους, από πρόγραμμα αποκατάστασης. Αντίθετα τα στοιχεία που 

παρέχονται θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εποικοδομητικά στην βελτίωση των 

προγραμμάτων αποκατάστασης.  

Από την στατιστική επεξεργασία οι ασθενείς που αποχώρισαν δεν διέφεραν από αυτούς που 

ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα ως προς το φύλο ή την βαρύτητα νόσου. Αντίθετα παρουσίασαν 

υψηλότερο επιπολασμό σωματοποίησης, κατάθλιψης, παρανοϊκότητας και ψυχωτισμού.  Το 

τελικό μοντέλο παλινδρόμησης κατέληγε σε δύο παράγοντες: τα έτη εκπαίδευσης και την 

ύπαρξη ψυχωτισμού. Η προσαρμογή του μοντέλου στα δεδομένα δεν ήταν ιδιαίτερα καλή και 

γι’ αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στα συμπεράσματα. 

 

Η παρακολούθηση προγράμματος  αποκατάστασης μεταβάλει τα ψυχολογικά  χαρακτηριστικά 

των ασθενών  με ΧΑΠ  

Σημαντικές αλλαγές παρουσιάστηκαν στους ασθενείς που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα 

αποκατάστασης. Συγκεκριμένα τόσο η κατάθλιψη όπως εκτιμήθηκε με την BDI  όσο και το 

άγχος από την κλίμακα STAI  παρουσίασαν σημαντικές μειώσεις. Οι μέσοι όροι και στις δύο 

κλίμακες, με το τέλος του προγράμματος, δεν διέφεραν στατιστικά από τις τιμές που 

βρίσκουμε στον γενικό πληθυσμό.  Αντίστοιχα μεγάλη ήταν και η μείωση του ποσοστού των 
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ασθενών που παρουσίαζαν παθολογικές τιμές κατάθλιψης. Έτσι το αρχικό 45% μειώθηκε στο 

15%. Ανάλογες σημαντικές μειώσεις παρατηρήθηκαν και στo ποσοστό των ασθενών με 

κλινικά σημαντική αγχώδη συμπτωματολογία όπου για τους άνδρες το αρχικό 25% μειωνόταν 

στο 12,5% ενώ για τις γυναίκες το 47,6% περιορίστηκε στο 19%. 

Θα συμφωνήσουμε λοιπόν με την βιβλιογραφία [251-256] που αναφέρει  πως η 

παρακολούθηση προγράμματος αποκατάστασης και μάλιστα χωρίς κάποια ψυχολογικού τύπου 

παρέμβαση είναι σε θέση να αντιστρέψει την υψηλή παρουσία άγχους και κατάθλιψης σε 

ασθενείς με ΧΑΠ. Θα προσθέσουμε όμως πως τα ευεργετικά αποτελέσματα αφορούν όλους 

τους ασθενείς και δεν σχετίζονται ούτε με την βαρύτητα της νόσου, τουλάχιστον όπως 

καθορίζετε από την GOLD, ούτε από το φύλο του ασθενή.  

Για τη γενική ψυχοπαθολογία τα αποτελέσματα ήταν ομοίως ενθαρρυντικά. Σημαντική μείωση 

παρατηρήθηκε στις εφτά από τις εννιά κλίμακες της SCL. Μείωση τόσο στον μέσο όρο των 

κλιμάκων όσο και στα ποσοστά παθολογίας. Ανθεκτικές στη μεταβολή φάνηκαν οι κλίμακες 

του παρανοειδούς ιδεασμού και ιδιαίτερα του ψυχωτισμού. Να τονίσουμε πως και εδώ οι 

μεταβολές ήταν παρόμοιες τόσο ως προς το φύλο όσο και ως προς την βαρύτητα της ΧΑΠ. 

Είναι πολύ πιθανό ότι η βελτίωση της ψυχολογικής συμπτωματολογίας, σε προγράμματα 

αποκατάστασης να σχετίζεται, τόσο με βιολογικές παραμέτρους στενά συνδεδεμένες με την 

επίδραση της άσκησης όσο και με πιθανές ψυχολογικές αλλαγές από την ένταξή τους στην 

ομάδα του προγράμματος αποκατάστασης.  

Η επίδραση της άσκησης έχει μελετηθεί  σε μια σειρά από ασθενείς με ψυχικές διαταραχές 

αλλά και στον γενικό πληθυσμό [257]. Επιδημιολογική μελέτη σε γενικό πληθυσμό στις ΗΠΑ  

καταλήγει στην τεκμηρίωση αρνητικής συσχέτισης μεταξύ της τακτικής σωματικής 

δραστηριότητας και καταθλιπτικών και αγχωδών διαταραχών χωρίς όμως να εντοπίσει 

παρόμοια συσχέτιση με ψυχωτικές διαταραχές.  Η ίδια μελέτη αναφέρει συσχέτιση μεταξύ της 

τακτικής σωματικής δραστηριότητας και του χαμηλότερου επιπολασμού της μείζονος 

κατάθλιψης, κρίσεων πανικού, κοινωνικής φοβίας, ειδικής φοβίας και αγοραφοβίας 

ανεξάρτητα από διαφορές στα κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά, σωματικές 

διαταραχές και άλλες συνυπάρχουσες ψυχικές διαταραχές [258]. 

Μια άλλη ευρωπαϊκή μελέτη συμφωνεί πως άτομα με τακτική σωματική δραστηριότητα έχουν 

ουσιαστικά χαμηλότερη συνολική συχνότητα εμφάνισης τόσο στις αγχώδεις αλλά και στις 

σωματόμορφες διαταραχές. Οι διαταραχές της διάθεσης όπως η δυσθυμία εμφανίζονται 

περιορισμένες σε άτομα που ασκούνται αλλά όχι και η διπολική διαταραχή [259]. 
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Πιο πρόσφατη μελέτη στον ευρωπαϊκό χώρο σε γενικό πληθυσμό συγκλίνει στα ίδια 

αποτελέσματα αναφέροντας πως η σωματική άσκηση σχετίζεται αρνητικά με την παρουσία και 

την πρώτη εμφάνιση διαταραχών της διάθεσης αλλά και αγχωδών διαταραχών [260].  

Αρκετές υποθέσεις γίνονται για τους βιολογικούς μηχανισμούς που προσπαθούν να εξηγήσουν 

την βελτίωση της ψυχικής υγείας με την επίδραση της άσκησης και που κατά συνέπεια 

μπορούν να προτείνουν ερμηνείες για την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων 

πνευμονικής αποκατάστασης ασθενών με ΧΑΠ. Οι υποθέσεις  περιλαμβάνουν την μεταβολή 

στην κεντρική λειτουργία  των μονοαμινών [261-265], την καλύτερη λειτουργία του άξονα 

υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων, την  αυξημένη απελευθέρωση ενδογενών οπιοειδών 

[262-269] και τη μειωμένη συστηματική φλεγμονή [270-271].  Ακόμα ο εγκεφαλικός 

νευροτροφικός παράγοντας BDNF, που αυξάνει κατά την άθληση [272-274] είναι πιθανόν να 

παίζει σημαντικό ρόλο μια και διαταραχές στους νευροτροφικούς παράγοντες έχει προταθεί ότι 

υποκρύπτονται και στις διαταραχές του συναισθήματος [274-276].  

Σε ψυχολογικό επίπεδο κατά την διάρκεια του προγράμματος και της άσκησης 

ενεργοποιούνται μηχανισμοί συμπεριφοράς [277-282] που σχετίζονται με θεραπευτικά 

αποτελέσματα. Η ενεργητική απόσπαση της προσοχής από τους αγχογόνους ιδεομηρυκασμούς 

που περιστρέφονται γύρω από την ασθένεια και τις λειτουργικές αδυναμίες, η αίσθηση 

αύξησης της αυτοδιαχείρισης, η παροχή στους ασθενείς σημαντικής εμπειρίας και γνώσης, 

λειτουργούν συνεργικά για την μείωση των συμπτωμάτων. 

Ενδεχομένως, το ίδιο το γεγονός της ένταξης των ασθενών σε ένα πρόγραμμα πνευμονικής 

αποκατάστασης, που, τηρουμένων των αναλογιών, λειτουργεί με τρόπο που παραπέμπει στη 

λειτουργία των ομάδων που συγκροτούνται από άτομα που μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά, 

να επιδρά θεραπευτικά. Αποτελεί  κοινό τόπο, άλλωστε, ότι η αίσθηση ένταξης σε ένα σύνολο 

λειτουργεί συχνά ευεργετικά, αφού παρέχεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να 

διαντιδράσουν και μέσω της διαδικασίας αυτής να αναγνωρίσουν στοιχεία του προσωπικού 

τους βιώματός στους άλλους, όπως και να τα επεξεργαστούν. Οι θεραπευτικοί παράγοντες 

[174,175] που συντελούν στην ύπαρξη θετικού αποτελέσματος  στην ομαδική θεραπεία, πολύ 

πιθανό να υπεισέρχονται και σε ένα ομαδικό πρόγραμμα πνευμονικής αποκατάστασης. 

Αναφερόμαστε, στην αίσθηση του ατόμου ότι γίνεται αποδεκτό, στην αίσθηση ένταξης σε ένα 

σύνολο, στην αναγνώριση στοιχείων του προσωπικού βιώματος στους άλλους, στη ταύτιση του  

με άλλα πρόσωπα και στην συναισθηματική επικοινωνία με άλλους ασθενείς αλλά και με τους 

θεραπευτές του προγράμματος.   
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Αυτή η εμπειρία που λαμβάνει ο ασθενής μέσα στο πρόγραμμα πιθανόν να αυξάνει την 

δυνατότητά του να αποδίδει νόημα,  να κατανοεί τις περιστάσεις και να μπορεί να τις 

διαχειρίζεται καλύτερα και να βελτιώνει δηλαδή την αίσθηση εσωτερικής συγκρότησης. 

Η μεταβολή προς το καλύτερο της αίσθησης οικογενειακής υποστήριξης του ασθενή με τη 

λήξη του προγράμματος πιθανόν ν’ αντανακλά μια πραγματική αύξηση του ενδιαφέροντος του 

οικογενειακού αστερισμού προς ένα μέλος το οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει και να 

ξεπεράσει κατά το δυνατόν την ασθένειά του. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Από αυτήν την μελέτη γίνεται εμφανής η αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος 

πνευμονικής αποκατάστασης στη μείωση  των ψυχικών ενοχλημάτων  που εκδηλώνουν οι 

ασθενείς με ΧΑΠ, ανεξάρτητα από το στάδιο της νόσου αλλά και το φύλο. 

Ωστόσο ο σχεδιασμός της μελέτης δεν μπορεί να απαντήσει σε μια νέα σειρά ερωτημάτων  τα 

οποία καλούνται να ερμηνεύσουν κατοπινές μελέτες.  

Ο χρόνος κατά τον οποίον διατηρούνται οι θετικές επιπτώσεις του προγράμματος 

αποκατάστασης είναι σίγουρα ένα κύριο πρόβλημα. Το εάν είναι σκόπιμη η επανάληψη 

ένταξης του ασθενή σε ένα νέο πρόγραμμα αποκατάστασης και το πότε αυτό πρέπει να γίνεται 

ώστε να έχει την μέγιστη αποτελεσματικότητα στις ψυχολογικές παραμέτρους, επίσης  θα 

πρέπει να εξεταστεί διεξοδικά. 

Σίγουρα δεν είμαστε σε θέση να αιτιολογήσουμε πλήρως τους λόγους, τόσο βιοχημικούς όσο 

και ψυχολογικούς, που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Κατοπινές 

μελέτες ίσως να  μπορέσουν να προσδιορίσουν αν όχι την αιτία, την σχέση μεταξύ των 

παραγόντων που επιδρούν στη βελτίωση της ψυχικής υγείας ασθενών με ΧΑΠ που 

ολοκληρώνουν πρόγραμμα αποκατάστασης. 

Έχουμε αναφερθεί τέλος  σε ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών που παρόλο που ξεκινούν,  δεν 

ολοκληρώνουν το πρόγραμμα αποκατάστασης. Η παρούσα μελέτη δεν μπόρεσε να δώσει 

σαφείς απαντήσεις για την πλήρη κατανόηση του ζητήματος. Είναι πιθανόν οι ψυχολογικοί 

παράγοντες να συμμετέχουν αλλά να μην επαρκούν στην κατασκευή ενός επαρκούς μοντέλου 

ερμηνείας. Ωστόσο η κατανόηση του προβλήματος δεν θα πρέπει να αποσκοπεί στον εξαρχής 

αποκλεισμό ασθενών με ΧΑΠ από πρόγραμμα αποκατάστασης, αλλά στην δημιουργία 

εξατομικευμένων παρεμβάσεων τόσο πριν την έναρξη του προγράμματος όσο και κατά την 

διάρκεια του προγράμματος αποκατάστασης.              
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Ασθενείς με ΧΑΠ παρουσιάζουν μεγαλύτερες τιμές άγχους, κατάθλιψης και ενεργειακής 

εξάντλησης από το γενικό πληθυσμό.  

 Μόνο το 44,4% του πληθυσμού δεν παρουσιάζει ψυχοπαθολογία. Κυριαρχεί η 

συμπτωματολογία κατάθλιψης, σωματοποίησης, ψυχαναγκασμών και άγχους. 

 Μόνο το 25% των γυναικών δεν παρουσίασαν παθολογική ανύψωση σε κάποια παράμετρο 

έναντι του 50% των ανδρών. Οι γυναίκες παρουσίασαν μεγαλύτερα ποσοστά στον 

ψυχαναγκασμό, στη κατάθλιψη και το άγχος έναντι των ανδρών.  

 Ως προς τα στάδια νόσου κατά GOLD δεν φαίνεται να παρουσιάζουν διαφορετικές τιμές στα 

ψυχολογικά χαρακτηριστικά. Ωστόσο η FEV1% εμφανίζει αρνητική συσχέτιση με την 

Οικογενειακή Υποστήριξη. 

 Η Οικογενειακή Υποστήριξη και η Εσωτερική Συγκρότηση  παρουσιάζουν  αρνητική 

συσχέτιση με τις υπόλοιπες  ψυχολογικές παραμέτρους και πιθανόν να δρουν προστατευτικά 

απέναντι σε άγχος και κατάθλιψη.  

 Σημαντικές μεταβολές  παρουσιάστηκαν με τη λήξη του προγράμματος αποκατάστασης  στις 

περισσότερες κλίμακες αλλά και στα παθολογικά ποσοστά. 

 Μεγάλη μείωση παρατηρήθηκε σε: Κατάθλιψη, Άγχος, Ενεργειακή Εξάντληση.  

 Αύξηση παρατηρήθηκε στην Οικογενειακή  Υποστήριξη και Εσωτερική Συγκρότηση. 

 Μείωση παρατηρήθηκε στα ποσοστά ψυχοπαθολογίας και στους μέσους όρους στις κλίμακες 

της SCL-90R με εξαίρεση στον Ψυχωτισμό και στον Παρανοϊδή Ιδεασμό.  
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BDI 
 
Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί αποτελείται από ομάδες προτάσεων. 
Διαβάστε τις προσεκτικά. 
 
Από κάθε ομάδα, διαλέξτε (βάζοντας ένα x στο αντίστοιχο τετράγωνο) την πρόταση που 
περιγράφει καλύτερα το πώς νιώθατε την εβδομάδα που πέρασε, συμπεριλαμβανομένης και της 
σημερινής μέρας. 
 
Διαβάστε όλες τις προτάσεις κάθε ομάδας, πριν επιλέξετε. 
 
1 Δεν νιώθω θλιμμένος  

Νιώθω θλιμμένος  
Νιώθω συνέχεια θλιμμένος και δεν μπορώ να το αποδιώξω αυτό   
Είμαι τόσο θλιμμένος ή δυστυχισμένος, που δεν μπορώ να το αποδιώξω αυτό  

 
2 Δεν νιώθω καμιά αποθάρρυνση όσο αφορά το μέλλον  

Νιώθω να μην έχω κουράγιο για το μέλλον  
Νιώθω πως δεν έχω να περιμένω τίποτα από το μέλλον   
Νιώθω πως δεν υπάρχει καμιά ελπίδα για το μέλλον και πως τα πράγματα δεν 
πρόκειται να καλυτερέψουν 

 

 
3 Δεν νιώθω αποτυχημένος  

Νιώθω πως είμαι περισσότερο αποτυχημένος από το μέσο όρο  
Όταν σκέφτομαι τη ζωή μου, το μόνο που βλέπω είναι μια σειρά από αποτυχίες    
Νιώθω ότι είμαι εντελώς αποτυχημένος σαν άτομο  

 
4 Παίρνω από τα πράγματα την ίδια ικανοποίηση που έπαιρνα πάντοτε  

Δεν χαίρομαι με τα πράγματα έτσι όπως τα χαιρόμουνα  
Τίποτα πια δεν μου δίνει πραγματική ικανοποίηση   
Είμαι ανικανοποίητος με τα πάντα ή βαριέμαι τα πάντα  

 
5 Δεν νιώθω καμιά ιδιαίτερη ενοχή   

Νιώθω ένοχος κάμποσες φορές  
Νιώθω σχετικά ένοχος τον περισσότερο καιρό   
Νιώθω ένοχος συνέχεια  

 
6 Δεν έχω την αίσθηση ότι τιμωρούμαι για κάτι  

Έχω την αίσθηση ότι ίσως να τιμωρούμαι  
Περιμένω πως θα τιμωρηθώ   
Νιώθω ότι τιμωρούμαι  
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7 Δεν αισθάνομαι απογοήτευση με τον εαυτό μου  
Είμαι απογοητευμένος με τον εαυτό μου  
Ο εαυτός μου με αηδιάζει   
Μισώ τον εαυτό μου  

 
8 Δεν νιώθω περισσότερο άσχημα από ό,τι οποιοσδήποτε άλλος  

Κριτικάρω τον εαυτό μου για τις αδυναμίες ή τα λάθη μου  
Συνεχώς κατηγορώ τον εαυτό μου για όσα στραβά έχω  
Κατηγορώ τον εαυτό μου για καθετί κακό που συμβαίνει  

 
9 Δεν μου περνά καμιά σκέψη να σκοτωθώ  

Μου έρχονται σκέψεις να σκοτωθώ, αλλά δεν τις πραγματοποιώ  
Θα ήθελα να σκοτωθώ   
Θα σκοτωνόμουν, αν μου δινόταν η ευκαιρία  

 
10 Δεν κλαίω περισσότερο από το συνηθισμένο  

Τώρα κλαίω περισσότερο από ό,τι παλιότερα  
Τώρα κλαίω συνέχεια  
Κάποτε μπορούσα και έκλαιγα, όμως τώρα δεν μπορώ να κλάψω, παρόλο που το 
θέλω 

 

 
11 Δεν είμαι τώρα περισσότερο εκνευρισμένος, από ό,τι είμαι συνήθως  

Ενοχλούμαι ή εκνευρίζομαι πιο εύκολα από ό,τι πριν  
Τώρα συνεχώς νιώθω εκνευρισμένος   
Δεν με εκνευρίζουν καθόλου τα πράγματα που κάποτε με εκνεύριζαν  

 
12 Δεν έχω χάσει το ενδιαφέρον μου για τους άλλους ανθρώπους  

Ενδιαφέρομαι για τους άλλους λιγότερο από ό,τι ενδιαφερόμουν πριν  
Έχω χάσει το περισσότερο ενδιαφέρον μου για τους άλλους ανθρώπους  
Έχω χάσει κάθε ενδιαφέρον για τους άλλους  

 
13 Παίρνω αποφάσεις περίπου το ίδιο καλά, όσο πάντοτε  

Αναβάλλω τις αποφάσεις μου πιο συχνά από ό,τι τις ανέβαλλα πριν  
Δυσκολεύομαι περισσότερο στο να πάρω αποφάσεις, σε σύγκριση με παλιότερα   
Δεν παίρνω πια καμιά απόφαση  

 
 
 
14 Δεν έχω την αίσθηση ότι έχω χειρότερη εμφάνιση από ό,τι παλιότερα  

Με ανησυχεί το ότι δείχνω γερασμένος ή όχι ελκυστικός  
Έχω την αίσθηση ότι η εμφάνισή μου άλλαξε οριστικά, έτσι που να μην δείχνω 
ελκυστικός  

 

Πιστεύω πως δείχνω άσχημος  
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15 Εργάζομαι το ίδιο καλά όσο πάντοτε  

Χρειάζεται να καταβάλω επιπλέον προσπάθεια για να ξεκινήσω να κάνω κάτι  
Αναγκάζομαι να πιέσω πάρα πολύ τον εαυτό μου για να κάνω ο,τιδήποτε  
Δεν μπορώ να κάνω καμιά απολύτως δουλειά  

 
16 Μπορώ να κοιμάμαι το ίδιο καλά, όπως συνήθως  

Δεν κοιμάμαι τόσο καλά, όσο κοιμόμουνα  
Ξυπνάω 2-3 ώρες νωρίτερα από το συνηθισμένο και δυσκολεύομαι να ξανακοιμηθώ   
Ξυπνάω πολλές ώρες νωρίτερα από το συνηθισμένο και μετά δεν μπορώ να 
ξανακοιμηθώ 

 

 
17 Δεν κουράζομαι περισσότερο από το συνηθισμένο  

Κουράζομαι ευκολότερα από ό,τι κουραζόμουν πριν  
Κουράζομαι με σχεδόν ό,τι και αν κάνω   
Είμαι τόσο κουρασμένος, που δεν κάνω τίποτα  

 
18 Η όρεξη μου δεν είναι χειρότερη από ό,τι συνήθως  

Η όρεξη μου δεν είναι τόσο καλή, όσο ήταν πριν  
Η όρεξη μου τώρα έχει χειροτερέψει   
Δεν έχω πια καθόλου όρεξη  

 
19 Δεν έχω χάσει καθόλου (ή πολύ) βάρος τελευταία  

Έχω χάσει περισσότερα από 3 κιλά  
Έχω χάσει περισσότερα από 5 κιλά  
Έχω χάσει περισσότερα από 8 κιλά  

Επίτηδες προσπαθώ να χάσω βάρος, τρώγοντας λιγότερο     ΝΑΙ ΟΧΙ  

 
20 Η υγεία μου δεν με ανησυχεί περισσότερο από το συνηθισμένο  

Ανησυχώ για σωματικά μου προβλήματα, όπως, για παράδειγμα, πόνοι, ανακατεμένο 
στομάχι ή  δυσκοιλιότητα 

 

Με ανησυχούν πολύ τα σωματικά μου προβλήματα και δύσκολα σκέφτομαι κάτι άλλο 
εκτός από αυτά  

 

Με ανησυχούν τα σωματικά μου προβλήματα τόσο πολύ, που δεν μπορώ να σκεφτώ 
τίποτα άλλο 

 

 
 
21 Δεν έχω παρατηρήσει πρόσφατα καμιά αλλαγή στο ενδιαφέρον μου για σεξ  

Ενδιαφέρομαι για το σεξ λιγότερο από όσο ενδιαφερόμουν πριν  
Τώρα ενδιαφέρομαι πολύ λιγότερο για το σεξ   
Έχω χάσει κάθε ενδιαφέρον για το σεξ  
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SOC 
 
 
Οι ερωτήσεις που ακολουθούν σχετίζονται με διάφορους τομείς της ζωής. 
 
Κάθε ερώτηση έχει επτά (7) δυνατές απαντήσεις. 
Βάλτε σε κύκλο τον αριθμό που εκφράζει την απάντησή σας, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αριθμοί 1 και 7 
αντιπροσωπεύουν τις ακραίες απαντήσεις. 
 
Εάν η φράση κάτω από το 1 σας εκφράζει, βάλτε σε κύκλο το 1 
Εάν η φράση κάτω από το 7 σας εκφράζει, βάλτε σε κύκλο το 7 
Εάν αισθάνεστε διαφορετικά, βάλτε σε κύκλο τον αριθμό που εκφράζει καλύτερα αυτό που αισθάνεστε 
 
Δώστε μόνο μια απάντηση σε κάθε ερώτηση 
 

1. Έχετε την αίσθηση ότι δεν νοιάζεστε πραγματικά για το τι συμβαίνει γύρω σας; 
 
1 

πολύ σπάνια 
ή ποτέ 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

πολύ συχνά 

 
2. Σας έχει στο παρελθόν ξαφνιάσει η συμπεριφορά ατόμων που νομίζατε ότι ξέρατε καλά; 

 
1 

ποτέ 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

πάντοτε 

 
3. Σας έχει συμβεί ποτέ να απογοητευτείτε από ανθρώπους στους οποίους υπολογίζατε; 

 
1 

ποτέ 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

πάντοτε 

 
 

4. Μέχρι τώρα η ζωή σας: 
 
1 

δεν είχε 
καθόλου 

ξεκάθαρους 
στόχους ή 
σκοπούς 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

είχε 
ξεκάθαρους 
στόχους ή 
σκοπούς 

 
 
 
5. Αισθάνεστε ότι σας φέρονται άδικα; 

 
1 

πολύ συχνά  

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

πολύ 
σπάνια 
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6. Αισθάνεστε ότι βρίσκεστε σε μια άγνωστη κατάσταση και δεν ξέρετε τι να κάνετε; 
 
1 

πολύ συχνά  

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

πολύ 
σπάνια ή 
ποτέ 

 
 

7. Τα πράγματα που κάνετε κάθε μέρα είναι: 
 
1 

πηγή βαθιάς 
ευχαρίστησης 

& 
ικανοποίησης   

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

πηγή 
πόνου & 
ανίας 

 
 
8. Έχετε πολύ μπερδεμένα συναισθήματα και ιδέες; 

 
1 

πολύ συχνά  

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

πολύ 
σπάνια ή 
ποτέ 

 
 
 

9. Σας συμβαίνει να έχετε συναισθήματα που θα προτιμούσατε να μην τα είχατε; 
 
1 

πολύ συχνά  

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

πολύ 
σπάνια ή 
ποτέ 

 
 

10. Πολλοί άνθρωποι – ακόμα και αυτοί με δυνατό χαρακτήρα – μερικές φορές, σε μερικές 
περιστάσεις, αισθάνονται αποτυχημένοι, σαν να είναι άχρηστοι. Πόσο συχνά έχετε νιώσει 
έτσι στο παρελθόν; 
 
1 

ποτέ  

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

πολύ συχνά 

 
11. Κάθε φορά που συνέβαινε κάτι, ανακαλύπτατε ότι γενικά: 

 
1 

υπερβάλλατε 
ή 

υποτιμούσατε 
τη σημασία 

του  

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

το είδατε 
στις 

πραγματικές 
του 

διαστάσεις 
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12. Πόσο συχνά αισθάνεστε ότι τα πράγματα που κάνετε στην καθημερινή σας ζωή δεν έχουν 

πολύ σημασία; 
 
1 

πολύ συχνά  

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

πολύ 
σπάνια ή 
ποτέ 

 
13. Πόσο συχνά έχετε συναισθήματα που δεν είστε βέβαιος/η ότι μπορείτε να τα κρατήσετε 

υπό έλεγχο; 
 
1 

πολύ συχνά  

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

πολύ 
σπάνια ή 
ποτέ 
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S – TRAIT 

 
 
Διαβάστε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις και βάλτε σε κύκλο τον αριθμό που εκφράζει 
καλύτερα το πώς αισθάνεστε συνήθως 
  

 

ΣΧ
ΕΔ

Ο
Ν

 Π
Ο
ΤΕ

 

Μ
ΕΡ

ΙΚ
ΕΣ

 
Φ
Ο
ΡΕ

Σ 

ΣΥ
ΧΝ

Α
 

ΣΧ
ΕΔ

Ο
Ν

 Π
Α
Ν
ΤΑ

 

21 Αισθάνομαι ευχάριστα 1 2 3 4 
22 Κουράζομαι εύκολα 1 2 3 4 

23 Βρίσκομαι σε συνεχή αγωνία 1 2 3 4 
24 Εύχομαι να μπορούσα να είμαι τόσο ευτυχισμένος/η, όσο οι άλλοι 

φαίνονται να είναι 
1 2 3 4 

25 Μένω πίσω στις δουλειές μου γιατί δεν μπορώ να αποφασίσω 
αρκετά γρήγορα 

1 2 3 4 

26 Αισθάνομαι αναπαυμένος/η 1 2 3 4 
27 Είμαι ήρεμος/η, ψύχραιμος/η και συγκεντρωμένος/η 1 2 3 4 
28 Αισθάνομαι πως οι δυσκολίες συσσωρεύονται, ώστε να μην μπορώ 

να τις ξεπεράσω 
1 2 3 4 

29 Ανησυχώ πάρα πολύ για κάτι που, στην πραγματικότητα, δεν έχει 
σημασία 

1 2 3 4 

30 Βρίσκομαι σε συνεχή υπερένταση 1 2 3 4 
31 Έχω την τάση να βλέπω τα πράγματα δύσκολα 1 2 3 4 
32 Μου λείπει η αυτοπεποίθηση 1 2 3 4 
33 Αισθάνομαι ασφαλής 1 2 3 4 
34 Προσπαθώ να αποφεύγω την αντιμετώπιση μιας κρίσης ή 

δυσκολίας 
1 2 3 4 

35 Βρίσκομαι σε υπερδιέγερση 1 2 3 4 
36 Είμαι ικανοποιημένος/η  1 2 3 4 
37 Κάποια ασήμαντη σκέψη μου περνάει από το μυαλό και με ενοχλεί 1 2 3 4 
38 Παίρνω τις απογοητεύσεις τόσο πολύ στα σοβαρά, ώστε δεν 

μπορώ να τις διώξω από τη σκέψη μου  
1 2 3 4 

39 Είμαι σταθερός χαρακτήρας 1 2 3 4 
40 Έρχομαι σε μια κατάσταση έντασης ή αναστάτωσης όταν σκέφτομαι 

τις τρέχουσες ασχολίες και τα ενδιαφέροντά μου 
1 2 3 4 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
 
Οι ερωτήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στην οικογένειά σας. Παρακαλώ απαντήστε κάθε ερώτηση 
βάζοντας σε κύκλο τον αριθμό που περιγράφει καλύτερα την οικογένειά σας (τα άτομα με τα οποία ζείτε 
μαζί). Αυτές οι ερωτήσεις συμπληρώνονται μόνο από άτομα που μένουν με άλλα μέλη της οικογένειάς 
τους. 
 
Εάν μένετε μόνος/η, πηγαίνετε στην ερώτηση 14 και συμπληρώστε: Μένω μόνος/η 

 

Δ
ΙΑ
Φ
Ω
Ν
Ω

 
Π
Ο
ΛΥ

 

Δ
ΙΑ
Φ
Ω
Ν
Ω

 
ΛΙ
ΓΟ

 

Δ
ΕΝ

 Ξ
ΕΡ

Ω
 

ΣΥ
Μ
Φ
Ω
Ν
Ω

 
ΛΙ
ΓΟ

 

ΣΥ
Μ
Φ
Ω
Ν
Ω

 
Π
Ο
ΛΥ

 

1  Η οικογένειά μου με υποστηρίζει σε κάθε μου 
προσπάθεια 

1 2 3 4 5 

2  Στο σπίτι με καταλαβαίνουν ακόμη και όταν είμαι 
κουρασμένος/η και νευριασμένος/η 

1 2 3 4 5 

3  Αισθάνομαι ωραία όταν γυρίζω σπίτι μετά από μια 
δύσκολη μέρα 

1 2 3 4 5 

4  Δεν ωφελεί να μιλάς για τις καθημερινές σου 
δυσκολίες στο σπίτι 

1 2 3 4 5 

5  Πάντα κατηγορούν εμένα όταν το σπίτι είναι 
ακατάστατο 

1 2 3 4 5 

6  Συχνά διαφωνούμε για το πώς θα μοιραστούμε τις 
δουλειές του σπιτιού 

1 2 3 4 5 

7  Η ατμόσφαιρα είναι πολύ αρμονική στην οικογένειά 
μας 

1 2 3 4 5 

8  Είμαι ο κυρίως υπεύθυνος για τις δουλειές στο σπίτι 
μας 

1 2 3 4 5 

9  Οι προστριβές στο σπίτι συχνά απορροφούν όλη 
μου την ενεργητικότητα 

1 2 3 4 5 

10  Συχνά με κατηγορούν ότι αμελώ τις δουλειές του 
σπιτιού 

1 2 3 4 5 

11  Είναι αδύνατον να ηρεμήσω πραγματικά στο σπίτι 1 2 3 4 5 

12  Η οικογένειά μας μένει δεμένη παρ’ όλες  τις 
δυσκολίες 

1 2 3 4 5 

13  Η οικογένειά μου κάνει πάντοτε ό,τι μπορεί για να 
είναι η ζωή μου ευκολότερη 

1 2 3 4 5 

14  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
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SCL – 90 - R 
 
 
 
 
Στις επόμενες σελίδες παρατίθενται ορισμένα προβλήματα και ενοχλήματα που έχουν 

μερικές φορές οι άνθρωποι. 

 
Παρακαλούμε, διαβάστε τα με προσοχή. 
 
Στη συνέχεια, βάλτε σε κύκλο τον αριθμό που εκφράζει καλύτερα το κατά πόσον είχατε το καθένα 
από αυτά τα προβλήματα τον τελευταίο καιρό. 
 
 
Διαβάστε το παράδειγμα που ακολουθεί, πριν ξεκινήσετε: 
 
 
 
 
 
 

Κ
Α
Θ
Ο
ΛΟ

Υ 

ΛΙ
ΓΟ

 

Μ
ΕΤ

ΡΙ
Α

 

Π
Ο
ΛΥ

 

Π
Α
ΡΑ

 Π
Ο
ΛΥ

 

1 Αϋπνία 0  2 3 4 

 
 
 
Σας ευχαριστούμε πολύ για την συνεργασία σας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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Κ
Α
Θ
Ο
ΛΟ

Υ 

ΛΙ
ΓΟ

 

Μ
ΕΤ

ΡΙ
Α

 

Π
Ο
ΛΥ

 

Π
Α
ΡΑ

 Π
Ο
ΛΥ

 

1 Πονοκέφαλοι 0 1 2 3 4 
2 Νευρικότητα ή ταραχή μέσα σου 0 1 2 3 4 
3 Επαναλαμβανόμενες δυσάρεστες σκέψεις, που δεν φεύγουν από 

το μυαλό σου 
0 1 2 3 4 

4 Τάση για λιποθυμία ή ζάλη 0 1 2 3 4 
5 Απώλεια του ενδιαφέροντος ή της ευχαρίστησης στο σεξ 0 1 2 3 4 
6 Διάθεση να κρίνεις τους άλλους 0 1 2 3 4 
7 Η ιδέα ότι κάποιος άλλος μπορεί να ελέγχει τις σκέψεις σου 0 1 2 3 4 
8 Η αίσθηση ότι όλοι φταίνε για τα περισσότερα από τα βάσανά 

σου 
0 1 2 3 4 

9 Δυσκολία να θυμάσαι 0 1 2 3 4 
10 Δυσφορία για τσαπατσουλιά ή αμέλεια 0 1 2 3 4 
11 Το να νιώθεις εύκολα ενοχλημένος/η 0 1 2 3 4 
12 Πόνοι στην καρδιά ή στο στήθος 0 1 2 3 4 
13 Το νιώθεις φόβο σε ανοιχτούς χώρους ή στο δρόμο 0 1 2 3 4 
14 Το να νιώθεις πεσμένη ή επιβαρημένη την ενεργητικότητά σου  0 1 2 3 4 
15 Σκέψεις να βάλεις τέλος στη ζωή σου 0 1 2 3 4 
16 Το να ακούς φωνές που οι άλλοι δεν τις ακούν 0 1 2 3 4 
17 Τρεμούλα 0 1 2 3 4 
18 Το να νιώθεις ότι τους περισσότερους ανθρώπους δεν μπορείς 

να τους εμπιστευτείς 
0 1 2 3 4 

19 Ανορεξία 0 1 2 3 4 
20 Εύκολο κλάμα 0 1 2 3 4 
21 Το νιώθεις ντροπαλός/η ή όχι άνετα με το άλλο φύλο 0 1 2 3 4 
22 Το να νιώθεις παγιδευμένος/η ή σε αδιέξοδο 0 1 2 3 4 
23 Ξαφνικός φόβος χωρίς λόγο 0 1 2 3 4 
24 Εκρήξεις θυμού που δεν μπορείς να τις ελέγξεις 0 1 2 3 4 
25 Το να φοβάσαι να βγεις από το σπίτι μόνος/η 0 1 2 3 4 
26 Το να κατηγορείς τον εαυτό σου για διάφορα πράγματα 0 1 2 3 4 
27 Πόνοι στη μέση 0 1 2 3 4 
28 Το να νιώθεις μπλοκαρισμένος/η ή να μην μπορείς να βγάλεις 

πέρα τις δουλειές σου 
0 1 2 3 4 

29 Το να νιώθεις μοναξιά 0 1 2 3 4 
30 Το να νιώθεις τα κέφια σου πεσμένα 0 1 2 3 4 
31 Το να ανησυχείς υπερβολικά για διάφορα πράγματα 0 1 2 3 4 
32 Το να μην ενδιαφέρεσαι για ό,τι συμβαίνει 0 1 2 3 4 
33 Το να νιώθεις φοβισμένος/η 0 1 2 3 4 
34 Το να πληγώνονται εύκολα τα συναισθήματά σου 0 1 2 3 4 
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Κ
Α
Θ
Ο
ΛΟ

Υ 

ΛΙ
ΓΟ

 

Μ
ΕΤ

ΡΙ
Α

 

Π
Ο
ΛΥ

 

Π
Α
ΡΑ

 Π
Ο
ΛΥ

 

35 Το να γνωρίζουν οι άλλοι τις προσωπικές σου σκέψεις 0 1 2 3 4 
36 Το να αισθάνεσαι ότι οι άλλοι δεν σε καταλαβαίνουν ή δεν σε 

συμπονούν 
0 1 2 3 4 

37 Το να νιώθεις ότι οι άνθρωποι δεν είναι φιλικοί μαζί σου ή ότι δεν 
σε χωνεύουν 

0 1 2 3 4 

38 Το να είσαι αναγκασμένος/η να κάνεις όλα τα πράγματα πολύ 
αργά για να είσαι σίγουρος/η ότι θα γίνουν σωστά  

0 1 2 3 4 

39 Το να χτυπάει η καρδιά σου πολύ δυνατά ή γρήγορα 0 1 2 3 4 
40 Ναυτία ή ανακάτεμα στο στομάχι 0 1 2 3 4 
41 Το να νιώθεις κατώτερος/η από τους άλλους 0 1 2 3 4 
42 Πόνοι και ευαισθησία στους μύες 0 1 2 3 4 
43 Το να νιώθεις ότι σε παρακολουθούν ή ότι σε σχολιάζουν 0 1 2 3 4 
44 Δυσκολία να σε πάρει ο ύπνος 0 1 2 3 4 
45 Το να νιώθεις την ανάγκη να ελέγχεις και να ξαναελέγχεις ό,τι 

κάνεις  
0 1 2 3 4 

46 Δυσκολία να παίρνεις αποφάσεις 0 1 2 3 4 
47 Το να φοβάσαι να ταξιδέψεις με λεωφορείο, τρένο ή μετρό 0 1 2 3 4 
48 Δυσκολία να πάρεις αναπνοή 0 1 2 3 4 
49 Ξαφνικά αισθήματα κρύου ή ζέστης 0 1 2 3 4 
50 Το να είσαι αναγκασμένος/η να αποφεύγεις ορισμένα πράγματα 

ή χώρους ή δραστηριότητες, επειδή σε φοβίζουν 
0 1 2 3 4 

51 Το να σταματάει το μυαλό σου 0 1 2 3 4 
52 Μουδιάσματα ή τσιμπήματα σε διάφορα μέρη του σώματος  0 1 2 3 4 
53 Κόμπος στο λαιμό 0 1 2 3 4 
54 Το να νιώθεις χωρίς καμιά ελπίδα για το μέλλον  0 1 2 3 4 
55 Δυσκολία να συγκεντρωθείς 0 1 2 3 4 
56 Το να νιώθεις αδυναμία σε ορισμένα μέρη του σώματός σου 0 1 2 3 4 
57 Το να νιώθεις υπερένταση ή τεντωμένος/η 0 1 2 3 4 
58 Το να νιώθεις τα πόδια ή τα χέρια σου βαριά 0 1 2 3 4 
59 Σκέψεις θανάτου ή ότι πεθαίνεις 0 1 2 3 4 
60 Το να τρως υπερβολικά 0 1 2 3 4 
61 Το να μην νιώθεις άνετα όταν οι άλλοι σε κοιτάζουν ή μιλάνε για 

σένα 
0 1 2 3 4 

62 Το να έχεις σκέψεις που δεν είναι δικές σου 0 1 2 3 4 
63 Το να σου έρχεται να χτυπήσεις, να τραυματίσεις ή να κάνεις 

κακό σε κάποιον 
0 1 2 3 4 

64 Το να ξυπνάς πολύ νωρίς το πρωί 0 1 2 3 4 
65 Το να νιώθεις την ανάγκη να επαναλαμβάνεις τις ίδιες πράξεις, 

όπως, για παράδειγμα, να πλένεσαι, να μετράς, να αγγίζεις 
0 1 2 3 4 

66 Ύπνος ανήσυχος ή ταραγμένος 0 1 2 3 4 
 

Κ
Α
Θ
Ο
ΛΟ

Υ 

ΛΙ
ΓΟ

 

Μ
ΕΤ

ΡΙ
Α

 

Π
Ο
ΛΥ

 

Π
Α
ΡΑ

 Π
Ο
ΛΥ
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67 Το να σου έρχεται να τα σπάσεις ή να τα κάνεις κομμάτια 0 1 2 3 4 

68 Το να έχεις ιδέες ή πεποιθήσεις που δεν τις συμμερίζονται άλλοι 0 1 2 3 4 

69 Το να παρατηρείς συνέχεια τον εαυτό σου και να νιώθεις άβολα 
όταν βρίσκεσαι με άλλους 

0 1 2 3 4 

70 Το να μην νιώθεις άνετα όταν βρίσκεσαι σε πλήθος, όπως, για 
παράδειγμα, στην αγορά ή στον κινηματογράφο 

0 1 2 3 4 

71 Το να νιώθεις ότι το καθετί χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια  0 1 2 3 4 

72 Επεισόδια τρόμου ή πανικού 0 1 2 3 4 

73 Το να μην νιώθεις άνετα όταν τρως ή πίνεις μπροστά σε άλλους 0 1 2 3 4 

74 Το να καβγαδίζεις συχνά 0 1 2 3 4 

75 Το να νιώθεις ανήσυχος/η, όταν μένεις μόνος/η 0 1 2 3 4 

76 Το να σου αναγνωρίζουν οι άλλοι, όσο πρέπει, τα επιτεύγματά 
σου 

0 1 2 3 4 

77 Το να νιώθεις μόνος/η, ακόμη και όταν βρίσκεσαι μαζί με άλλους 0 1 2 3 4 

78 Το να νιώθεις τόσο ανήσυχος/η, ώστε να μην μπορείς να κάτσεις 
σε ένα μέρος 

0 1 2 3 4 

79 Αισθήματα αναξιότητας 0 1 2 3 4 

80 Το αίσθημα ότι κάτι κακό θα σου συμβεί 0 1 2 3 4 

81 Το να βάζεις τις φωνές ή να πετάς πράγματα 0 1 2 3 4 

82 Το να φοβάσαι ότι θα λιποθυμήσεις μπροστά σε κόσμο 0 1 2 3 4 

83 Το να νιώθεις ότι οι άλλοι θα σε εκμεταλλευτούν, αν τους 
αφήσεις 

0 1 2 3 4 

84 Το να κάνεις σκέψεις για το σεξ, που είναι πολύ ενοχλητικές 0 1 2 3 4 

85 Η ιδέα ότι πρέπει να τιμωρηθείς για τις αμαρτίες σου 0 1 2 3 4 

86 Σκέψεις και εικόνες τρομακτικές 0 1 2 3 4 

87 Η ιδέα ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει με το σώμα σου 0 1 2 3 4 

88 Το να μην νιώθεις ποτέ κοντά σε κάποιο άλλο άτομο 0 1 2 3 4 

89 Αισθήματα ενοχής 0 1 2 3 4 

90 Η ιδέα ότι κάτι δεν πάει καλά με το μυαλό σου 0 1 2 3 4 
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THE MAASTRICHT QUESTIONNAIRE 

 
 
Οι γιατροί συνεχώς προσπαθούν να εντοπίσουν τις αιτίες μιας ασθένειας. Θα βοηθούσατε στην έρευνα 
αυτή, εάν απαντούσατε στις επόμενες ερωτήσεις σχετικά με το πώς αισθάνεστε τον τελευταίο καιρό. 
 
Παρακαλούμε, σημειώστε τις απαντήσεις που ανταποκρίνονται σε αυτό που αισθάνεστε. Εάν δεν 
γνωρίζετε ή δεν μπορείτε να αποφασίσετε, βάλτε σε κύκλο το ερωτηματικό (?). 
 
Δεν υπάρχουν «σωστές» και «λάθος» απαντήσεις.  

1 Αισθάνεστε συχνά κουρασμένος/η; ΝΑΙ ? ΟΧΙ 
2 Υποφέρετε συχνά από αϋπνία; ΝΑΙ ? ΟΧΙ 
3 Ξυπνάτε επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της νύχτας;  ΝΑΙ ? ΟΧΙ 
4 Αισθάνεστε σωματικά αδύναμος/η; ΝΑΙ ? ΟΧΙ 
5 Αισθάνεστε ότι δεν τα καταφέρνετε σε πολλά πράγματα τελευταία; ΝΑΙ ? ΟΧΙ 
6 Αισθάνεστε ότι δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε τα καθημερινά προβλήματα 

τόσο καλά όπως στο παρελθόν; 
ΝΑΙ ? ΟΧΙ 

7 Πιστεύετε ότι έχετε φτάσει σε αδιέξοδο; ΝΑΙ ? ΟΧΙ 
8 Τον τελευταίο καιρό, αισθάνεστε μεγαλύτερη ατονία από ό,τι πριν; ΝΑΙ ? ΟΧΙ 
9 Απολαμβάνω το σεξ όπως πάντα ΝΑΙ ? ΟΧΙ 
10 Έχετε νιώσει απελπισία τον τελευταίο καιρό; ΝΑΙ ? ΟΧΙ 
11 Σας παίρνει πιο πολύ ώρα να κατανοήσετε ένα δύσκολο πρόβλημα από ό,τι 

ένα χρόνο πριν; 
ΝΑΙ ? ΟΧΙ 

12 Ερεθίζεστε πιο πολύ τώρα τελευταία με μικροπράγματα από ό,τι πριν; ΝΑΙ ? ΟΧΙ 
13 Αισθάνεστε ότι θέλετε να τα παρατήσετε; ΝΑΙ ? ΟΧΙ 
14 Αισθάνομαι καλά ΝΑΙ ? ΟΧΙ 
15 Αισθάνεστε μερικές φορές ότι το σώμα σας είναι σαν μια «πεσμένη 

μπαταρία»; 
ΝΑΙ ? ΟΧΙ 

16 Υπάρχουν φορές που θα θέλατε να μην ζείτε; ΝΑΙ ? ΟΧΙ 
17 Αισθάνεστε ότι δεν μπορείτε πια να τα βγάλετε πέρα; ΝΑΙ ? ΟΧΙ 
18 Αισθάνεστε άκεφος/η; ΝΑΙ ? ΟΧΙ 
19 Αισθάνεστε μερικές φορές ότι θέλετε να κλάψετε; ΝΑΙ ? ΟΧΙ 
20 Νιώθετε ποτέ εξαντλημένος/η και κουρασμένος/η όταν ξυπνάτε; ΝΑΙ ? ΟΧΙ 
21 Δυσκολεύεστε όλο και περισσότερο να αυτοσυγκεντρωθείτε σε ένα 

συγκεκριμένο θέμα για πολύ; 
ΝΑΙ ? ΟΧΙ 
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Δήλωση συγκατάθεσης ασθενούς  
 

Ο/Η……………………………………………………………………………  

του…………………………… 

Δηλώνω ενυπογράφως ότι ενημερώθηκα από τον γιατρό μου 

κ…………………………………………… πως πάσχω από χρόνιο αναπνευστικό νόσημα και 

πως, σε συνδυασμό με την φαρμακευτική μου θεραπεία, πληρώ τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις για να συμμετέχω στο πρόγραμμα πνευμονικής αποκατάστασης. Η πνευμονική 

αποκατάσταση είναι μια τεκμηριωμένη θεραπευτική μέθοδος που έχει σαν στόχο να βελτιώσει 

τα συμπτώματα από τα οποία υποφέρω. Γνωρίζω ότι σε ένα τέτοιο πρόγραμμα θα πρέπει να 

συμμετέχω τακτικά (2-3 φορές εβδομαδιαίως επί 3-4 μήνες ) και ότι θα υποβάλλομαι σε 

προγράμματα φυσικοθεραπείας, σωματικής γυμναστικής, ψυχολογικής αξιολόγησης και 

ειδικής διατροφής και κατά καιρούς θα υποβάλλομαι σε ιατρικές εξετάσεις από πνευμονολόγο 

και καρδιολόγο. Μου έχουν εξηγηθεί και τα πιθανά οφέλη από την συμμετοχή μου σε ένα 

τέτοιο  πρόγραμμα αλλά και οι πιθανοί κίνδυνοι, διατηρώ δε το δικαίωμα να διακόψω την 

συμμετοχή μου οποτεδήποτε θελήσω.  

Γνωρίζοντας όλα τα παραπάνω, δηλώνω ότι δέχομαι να συμμετάσχω στο πρόγραμμα  

πνευμονικής αποκατάστασης του Νοσοκομείου. 

   

 
 

Αθήνα, 
 
 
 
 
 
Ο/Η Ασθενής                                   Ο/η Συντονιστής                       Ο/Η Γιατρός 
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A pulmonary rehabilitation program reduces 
levels of anxiety and depression in COPD 
patients 
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Abstract 

 

Background:  The presence of anxiety and depressive symptoms in COPD patients has been 
acknowledged for many years. The preponderance  of recent studies supports the utility of pulmonary 
rehabilitation programs to reduce the levels of depression and anxiety in these patients. The aim of this 
study is to investigate possible changes in levels of anxiety and depression among patients enrolled in a 
pulmonary rehabilitation program, along with the role of disease severity in these changes. 

Methods:  In 101 COPD patients, who attended  a pulmonary rehabilitation program, levels of trait anxiety 
(STAI) and depressive symptoms (BDI) were assessed at the beginning and at the end of the program. 
Age, sex, level of education in years and stage of disease severity were recorded. 

Results: Our study included 80 male and 21 female patients. Mean age and mean education level were 
64.1 ± 8.1 and 11.3 ± 4.1 years, respectively. Regarding COPD staging, 11 patients suffered from mild, 16 
from moderate, 47 from severe and 27 from very severe COPD. Significant  decreases in anxiety (from 39.7 
to 34.0, p < 0.001) and depression rates (from 10.7 to 6.3, p < 0.001) were observed. A statistically  significant  
reduction in anxiety and depression was revealed (p < 0.05)at all stages of COPD. 

Conclusion: Pulmonary rehabilitation programs should be offered to all COPD patients irrespective of 
disease severity, since they all lead to improvement in anxiety and depressive symptoms. 

Keywords: Anxiety, Depression,  COPD, Rehabilitation  program 
 

Background 
Over  the  last  decades,  therapeutic  evolution  in 
healthcare,in  conjunction with an increase in average life 
expectancy, resulted  in a significant  and  gradual  dimin- 
ution  in  medical  emergencies   but  simultaneously   gave 
rise to chronic progressive  and debilitating  diseases. 

Gradual  reintegration of the  chronically  suffering  pa- 
tients  in  family, social  and  professional  environment is 
nowadays a challenge for the therapeutic team. Social in- 
tegration  is continuously threatened by a constellation  of 
factors  concerning the  nature  of the  disease and  by the 
psychosocial parameters implicating  the dynamic  task of 
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adjustment   mechanisms   that   constitute   the  subjective 
experience  of the illness. 

It is well known that Chronic Obstructive  Pulmonary Dis- 
ease (COPD)  is a disease with psychological comorbidities.  
Several  studies  have  suggested  that  the  prevalence  of 
anxiety  and  depression  among  patients  with  COPD  is 
substantially  greater  than  lifetime  rates  in the  general 
population and higher  than  in patients with other  pul- 
monary  diseases  such as  bronchial  asthma  and  tuber- 
culosis  [1], or  other  chronic  diseases  such  as  chronic 
heart  failure  [2]. International  prevalence  rates  of clin- 
ical  depression  in COPD  patients  rise  above  30% and 
sometimes  above 50% [3], whereas  corresponding  rates 
in  the   background    population  is  around   6-8%  [4]. 
Studies  in  Greece  also report  high  prevalence  rates  of 
depression   in  COPD   patients,   often  above  42%  [1]. 
Moreover,   studies   indicate   rates   of  anxiety   varying 
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from  10% to  19% [3], which  is higher  than  the  preva- 
lence rate  of 15% mentioned in the  general  population 
[5]. Additionally,  one  out  of two  patients  with  COPD 
disease  appears   to  suffer  from  general  psychopatho- 
logical symptoms  [6]. 

Recent  studies  show  a  reduction in  anxiety  and  de- 
pression  symptoms  among  patients  with COPD  that  are 
enrolled   in   pulmonary   rehabilitation   programs   [7-9]; 
nevertheless  some  authors   believe  that  further   studies 
are  needed  [10]. Several  studies  have  pointed  out  that 
the  degree  of psychological  improvement brought about 
by the program  depends on disease severity stage. These 
studies  mostly  deal  with  severe COPD  (usually  leaving 
out stage I disease) [11,12]. 

The  aim  of this  study  is to  investigate  the  change  in 
anxiety  and  depressive  symptoms  among  patients  with 
COPD  disease who attended  a pulmonary  rehabilitation 
program,  along with the effect of disease severity on this 
change. Specifically, we assessed  whether  the  rehabilita- 
tion  program  alters  anxiety  and  depression   in  patients 
with COPD, and if this change depends  on disease stage, 
severity and gender. 

 
Method 
Sample 
The study lasted four years and involved all patients with 
COPD  who  attended   a  pulmonary  rehabilitation  pro- 
gram  and met  the  criteria  for inclusion  in the study. All 
interested  patients  with  COPD  (for whom  there  was no 
contraindication such  as angina pectoris,  myocardial  in- 
farction,    severe    pulmonary    hypertension,   congestive 
heart  failure,  labile diabetes,  inability  to  exercise  due  to 
orthopedic or other reasons, dementia  or severe hypoxia 
caused  by  exercise  and  corrected  by O2    administration) 
were  admitted to  this  rehabilitation program  [13]. The 
sample  consisted  of 101 COPD  patients,  80 males  and 
21 females, who completed  a three  months  program. In- 
clusion criteria were the following: age less than 80 years, 
without  other  chronic comorbid  medical conditions  (car- 
diovascular   diseases,  major  psychiatric  disorders,   etc.) 
and  absence  of acute  exacerbation of COPD  during  the 
last  two  months  before  starting  the  program.  We  ex- 
cluded  patients  who  did  not  meet  the  inclusion  criteria 
(n = 12) as  well as those  who  did  not  complete  the  re- 
habilitation  program  (n = 43). 
Physical measures 
In  order  to  determine  COPD  severity  of our  sample,  a 
spirometric evaluation  before  and after  bronchodilation 
(200  μg  salbutamol)   was  performed.  We  followed  the 
Global  Initiative  for  Chronic  Obstructive  Lung  Disease 
(GOLD)   diagnostic   criteria,   which   classifies   COPD 
severity [in relation to forced expiratory  volume in 1 sec- 
ond  (FEV1)/forced  vital capacity  (FVC) ratio  (FEV1%) - 

percentage  of predicted]  into  four stages:  stage I  (mild 
COPD):   FEV1 > 80%   predicted;    stage   II    (moderate 
COPD):  FEV1    50% to  80% of predicted;  stage  III  (se- 
vere COPD):  FEV1   30% to 50% of  predicted;  and stage 
IV (very severe  COPD):  FEV1 < 30% of predicted  [14]. 
The    spirometric    evaluation    of   each    patient    was 
performed   a  few  days  before  he/she  started   the  re- 
habilitation  program. 
 

 
Psychological measures 
Depression  was assessed  with  the  Beck Depression  In- 
ventory  (BDI) [15], which  is widely used,  and  has  been 
standardized [16] and used in the Greek population  pre- 
viously [17]. The  BDI includes  21  items  graded  from  0 
to 3. The  inner  coherence  reliability is high and  the  re- 
test   reliability  ranges   from   0.48  to   0.86  for  clinical 
groups   and   0.60  to   0.90  for  non-clinical   population. 
Its   validity   in   relation   to   an   external   criterion    for 
depression, such as clinical diagnosis, is considered  to be 
satisfactory.  Anxiety  was  assessed  with  the  Spielberger 
State-Trait Anxiety  Inventory  (SSTAI)  [18], one  of the 
well-known  and  broadly  used  anxiety rating  scales. The 
inventory  consists  of  40  items,  each  one  graded  from 
1  to  4. The  SSTAI differentiates  anxiety  to  (a)  anxiety 
caused  by a specific condition  (state  subscale), and  (b) 
anxiety  as a more  permanent  characteristic of the  per- 
sonality  (trait  subscale). This second (trait) subscale was 
used  in our  study  protocol.  The  SSTAI is considered as 
having  a  high  inner   coherence  reliability  and  validity 
compared   to  clinical  diagnosis.  Also  it  has  been  stan- 
dardized  [19]  and  widely used  in  studies  in  the  Greek 
population     previously    [20].   Participants    replied    to 
the  questionnaires  in  two  phases,  at  baseline  and  at 
discharge from the pulmonary  rehabilitation program. 
 

 
Pulmonary rehabilitation program 
Patients  of our  study  followed  a  pulmonary  rehabilita- 
tion  program  for  a period  of three  months, with  three 
sessions per week, each lasting 50 minutes.  The program 
included   respiratory  physiotherapy,   respiratory   muscle 
training,  aerobic exercise on a bicycle ergometer  and on 
a treadmill  and strengthening of muscle groups. The exer- 
cise  was  performed with oxygen supplementation while 
simultaneously  recording  heart  rate  and  hemoglobin  sat- 
uration. The minimum and maximum  number of sessions 
per patient  was 34 and 39, respectively, with an average of 
37 per patient. 
Statistical analysis 
The statistical  program  used was SPSS 16. The statistical 
analysis   was   performed   using   x2      test,   paired   t-test, 
ANOVA, sample t-test, Pearson correlation  and stepwise 
multiple  regression.  For  regression  models, an empirical 
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approach  was used  after  correlation   analysis.  Statistical 
significance was set at p < 0.05. 

The hospital  ethics committee  approved  the study and 
all participants   provided  written  informed  consent.  No 
financial support  was necessary. 
Results 
Sample characteristics 
The   demographic  characteristics  of  our   patients   and 
their  spirometric   values  are  summarized   in   Table   1. 
There   were  no  differences  between  genders  regarding 
age, years of education and FEV1  percentage of predicted 
(t-test  p > 0.05).  With  regard  to  the  severity  of  COPD 
according   to  GOLD  classification,  the  number  of  pa- 
tients  with  severe  COPD  disease  (47 patients,  46.5% of 
the  total  sample)  was  significantly  higher  than  that  of 
other  subgroups  (x2   p < 0.01, Table 1). 

 
Changes in anxiety  and depression 

discharge  it became  14.9% (15 patients,  Table  3),  which 
was a statistically significant reduction  (x2   p <0.05). 
 
 
Changes in anxiety  and  depression per gender 
Regarding anxiety scores our observations  indicated that 
mean   scores  at  baseline  were  higher  than   the  corre- 
sponding  scores  in  the  general  population.  Specifically, 
female patients  of our sample had a mean STAI score of 
42.62  (versus  37.47  [19] in  the  general  female  popula- 
tion, sample t-test  p < 0.01), while men had an average of 
38.87 (versus  34.54 [19] in the  general male  population, 
sample t -test  p <0.01). At discharge our study indicated 
reduced mean  STAI scores  for both  female  (36.29) and 
male  patients  (33.4). These  scores  were not  statistically 
different   from  the  corresponding  mean   scores  in  the 
general  population  (sample  t-test  p > 0.05). The  rate  of 
female  patients   who  had   clinically  significant   anxiety 
symptoms  (STAI > 45) at baseline was 47.6% and was re- 

2 

Mean  depression   and  anxiety  scores  were  significantly duced  to 19% at discharge  (x p < 0.05). Regarding  male 

lower  at discharge  compared  to  baseline for all our  pa- 
tients   (paired   t-test   p < 0.05,  Table   2).  Same   findings 
were revealed for all subgroups  (according  to  staging  of 
COPD  disease)  of patients  and  no  statistical  difference 
was   identified   when   checking   for   mean    individual 
changes  in depression  and  anxiety scores among  all dif- 
ferent disease severity subgroups  (ANOVA p > 0.05). 

Mean   BDI  score,  at  baseline,  for  the   total   of   our 
sample  was  10.7,  which  is  significantly  (sample  t-test 
p < 0.05)  higher   than   the   corresponding   mean  score 
(5.86) [16] in the  general  population.  At  discharge  from 
the  program,  mean  BDI score  was  6.33, not  statistically 
different  from the corresponding mean  score in the gen- 
eral  population (sample  t-test  p > 0.05). The  rate  of pa- 
tients  who  had  depressive  symptoms  (BDI > 9)  [16]  at 
baseline  was  47.5% (48  patients,  Table  3)  whereas  at 

patients   of  our   sample,   25%  of  them   had   clinically 
significant   anxiety   symptoms   (STAI > 43)   at   baseline 
and  the  percentage  was reduced  to  12.5% at  discharge 
(x2   p < 0.05). 
 
Correlations 
A significant  positive  correlation  was observed  between 
anxiety   and   depression   scores   both   at   baseline   and 
at   discharge   from   the   program   (Pearson   correlation  
p < 0.01, Table 4). 

A significant positive correlation was also observed be- 
tween  first and  last measuring  for both  anxiety  and  de- 
pression  (Pearson  correlation  p < 0.01, Table  3), but  no 
correlation    was   found   between   FEV1%   of  predicted 
and  anxiety  –  depression   scores  (Pearson   correlation 
p > 0.05, Table 4). 

Table 1 Demographics and  baseline characteristics 

Age  Education  level  FEV1 Depression  Anxiety 

(years)  (% of predicted)  (BDI) (STAI) 

Male  Mean 64.56 10.90  41.98 10.39  38.88 

N 80 80 80 80 80 

SD 8.06 4.09 21.25 6.62 9.68 

Female  Mean 62.57 12.67 49.53 11.90 42.62 

N 21 21 21 21 21 

SD 8.38 3.75 22.13 5.72 8.27 

Total  Mean 64.15 11.27 43.51 10.7 39.65 

N 101 101 101 101 101 

SD 8.13 4.07 21.53 6.45 9.49 

Severity according to Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) diagnostic criteria: 

mild/moderate/severe/very severe: 11 (10.9%)/16 (15.8%)/47 (46.5%)/27 (26.7%). 

BDI  Beck depression  inventory, STAI Spielberger trait anxiety inventory. 
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Mild 

time  one time two time  one time two time  one time two  time  one time  two

3 9 7 1 1 1  0 0 11

Moderate 11 16 4 0 1 0  0 0 16

Severe 24 36 17 9 5 1  1 1 47

Very severe 15 25 10 1 2 1  0 0 27

 53 86 38 11 9 3  1 1 101
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Table 2 Means  (SD) and  differences in BDI and  STAI at baseline and  after  PRP in COPD severity subgroups 
 

COPD Severity  Time 1 Time 2 Difference
(as per GOLD)  Depression Anxiety Depression Anxiety Depression Anxiety

  (BDI) (STAI) (BDI) (STAI) (BDI) (STAI)

mild Mean 12.27 43.18 8.36 39.27 −3.91* −3.91*

N = 11 SD 5.55 8.15  7.21 9.88  5.24 5.86

moderate Mean 8.44 38.75  4.06 30.62  −4.37* −8.12**

N = 16 SD 5.66 8.34  2.67 7.59  6.91 8,20

severe Mean 11.43 39.62  6.85 33.96  −4.57** −5.66**

N = 47 SD 7.58 10.59  6.04 9.34  5.73 8.08

very severe Mean 10.15 38.81  5.93 33.93  −4.22** −4.89**

N = 27 SD 4.75 8.71  5.48 8.39  4.77 5.65

Total Mean 10.70 39.65  6.33 34.00  −4.38** −5.65**

N = 101 SD 6.45 9.49  5.69 9.04  5.56 7.30

*  Paired t-test p < 0.05. 
**Paired t-test p < 0.01. 
BDI  Beck depression  inventory, STAI Spielberger trait anxiety inventory. 

 
 

More   in  detail,   we  implemented  stepwise   multiple 
regression  analysis  using  variation  in  depression  as the 
dependent  variable   and   controlling   for   gender,   age, 
FEV1%, years of education  and variation in anxiety (inde- 
pendent   variables).   Gender,   age,   years   of   education 
and   FEV1%  were   not   involved   in   the   variance   of 
the   dependent  variable   whereas   variation   in   anxiety 
interpreted   34.3% of  variation  in  depression  (f  1.97 = 
50.62,  p  <0.01).  Considering   anxiety  variation   as   the 
dependent variable  and  gender,  age, years of  education, 
FEV1% as independent variables the results were not dif- 
ferent, since variation  in anxiety scores was independent 
of gender,  age and  FEV1%, whereas  variation  in depres- 
sion  interpreted  34.3% of  variation  in  anxiety  (f 1.97 = 
50.62, p <0. 01). 

 
Discussion 
Summarizing  the  results  of this  study,  we  have  shown 
that  a rehabilitation program  can reduce  the  high levels 
of anxiety  and  depression  in  patients  with COPD.  Im- 
provement occurs  for patients  in all disease stages (with 
no   statistically   significant   differences   among   them), 

irrespective    of   gender.    This    improvement   is    not 
dependent on disease stage, gender, age or years of edu- 
cation.   Spirometry   showed  no  correlation  with  either 
anxiety or depression  in the  course  of  the program  and 
anxiety and  depression  were not  correlated  with the  se- 
verity of COPD”. 

Despite the high prevalence and harmful effects attrib- 
uted  to  the  comorbidity   of  anxiety  and  depression   in 
COPD, only a limited number of studies have addressed 
their management [21,22]. 

Drug treatment encounters serious problems. Benzodi- 
azepines may cause respiratory  depression and should be 
avoided  [23]. In  addition,  beta-blockers  are  contraindi- 
cated  in  these  patients,  despite  their  anxiolytic  action, 
because of the potential risk of bronchoconstriction  [24]. 
Atypical  antipsychotics  in very small doses can alleviate 
anxiety  symptoms  in these  patients,  but  they should  be 
used cautiously because of possible neurological and car- 
diovascular  side effects [25]. In other  studies SSRIs have 
been  used  (first-line  drugs  for  the  management  of de- 
pression)  [26-30].  Sertraline  [28,29],  fluoxetine  [26,31] 
citalopram  [32] and paroxetine [30] may improve quality 

 
 

Table 3 Severity  of COPD and  depressive symptoms severity 
 

 
Depressive symptoms severity  Total 

BDI: 0-9  BDI:10-18 BDI:19-29 BDI > 29 
 

 
COPD Severity  (GOLD criteria) 

 

 
 
 
 

Total 
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Table 4 Correlations  
N = 101  AGE Education (years) FEV1% BDI 1 BDI 2 STAI 1

Education level (in years) Pearsons’ r -.063  
 Sig. (2-tailed) .532      
FEV1% Pearsons’ r .095 .014     
 Sig. (2-tailed) .349 .893  
Depression (BDI 1) Time 1 Pearsons’ r -.076 -.056 .010    
 Sig. (2-tailed) .447 .575 .923    
Depression (BDI 2) Time 2 Pearsons’ r -.091 .097 .053 .586**   
 Sig. (2-tailed) .365 .337 .601 .000   
Anxiety (STAI 1) Time 1 Pearsons’ r -.223* -.056 .034 .726** .408**  
 Sig. (2-tailed) .025 .575 .741 .000 .000  
Anxiety (STAI 2) Time 2 Pearsons’ r -.194 .131 .041 .610** .717** .691**

 Sig. (2-tailed) .052 .190 .688 .000 .000 .000

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
BDI  Beck depression  inventory, STAI, Spielberger trait anxiety inventory. 

 
 

of life, however it is noted  that  patients  with COPD and 
psychiatric  comorbidity  are  reluctant to  take  additional 
medications  [26,33]. 

Both  individual  and  group  therapy  are  useful  for  the 
treatment  of patients  with COPD  [34]. The  comparison 
of individual  and  group  intervention  usually favors  the 
latter  [35-41].  Group  therapy  is  a  financially  attractive 
treatment approach  that  requires  few therapists  to treat 
more  patients.  Furthermore  it  seems that  group  therapy 
offers  valuable  treatment  opportunities,  which  may  be 
due  to  recognition  of  shared  experiences  and  emotions 
among  its  members  in  a  situation   resembling  the  real 
world more accurately [39]. 

It  is  very  likely  that   improvement  of   psychological 
symptoms  in  rehabilitation programs  is  associated  with 
both  psychological, and biological parameters (which are 
closely coupled  with  the  effects  of exercise  and  respira- 
tory physiotherapy). 

Biological mechanisms  associated  with  exercise  activ- 
ity,  including   changes  in  central  monoamine  function 
[36-40],  enhanced  hypothalamic- pituitary-  adrenal  axis 
regulation,    increased   release   of   endogenous   opioids 
[42-49] and reduced  systemic inflammation [49,50], may 
affect depression  and anxiety among patients  undergoing 
PR. In  addition,  behavioral  mechanisms   [51-56]  associ- 
ated   with   exercise  activity  as  active  distraction   from 
worrying thought patterns  (rumination), increase in self- 
efficacy by providing patients  with a meaningful mastery 
experience, provision of daily pleasant events and regular 
social  contact   and   support,   operate   synergistically  to 
produce  reductions of symptoms. 

The  fact  that  patients  participate  in  a pulmonary  re- 
habilitation  program,  which, with  the  necessary  modifi- 
cations, works in a way that refers to the  functioning  of 
groups  formed  by people  sharing  common  characteris- 

tics   [39],   acts   therapeutically.   Moreover,   it   is   well 
knownthat the  sense  of  belonging  to  a  group  is often 
beneficial, as it provides the opportunity for participants 
to trigger  interactions and through  this process  to iden- 
tify  elements  of personal  experience  among  others,  and 
to process them  in a healthier  way [57]. 
The results  of this study are consistent  with reports of 

strong  evidence  of psychological/psychiatric  benefits of 
pulmonary   rehabilitation  [58-61],   (such   as  improved 
mood  and  anxiety) in patients  with  COPD  [62,63]. This 
study  is in accordance  with  previous  findings  indicating 
that  patients  with less favorable psychological conditions  
may also benefit from a rehabilitation program  [64]. 

An additional finding is that  the effectiveness of a pul- 
monary  rehabilitation  program   in  reducing  stress  and 
depressive    symptoms    experienced    by    patients    with 
COPD,  is  undeniable,   regardless  of  disease  stage,  pa- 
tients’ gender, age or education level. 

Furthermore, this  study  is in agreement  with  findings 
of other  related  works [29,30] that  reported  anxiety and 
depression  as  being  the  major  comorbidity problem  in 
patients  with COPD. However, the prevalence of comor- 
bidity seems  to  vary widely among  different  researchers  
[25,65-67]. The acceptance  of common  assessment  tools 
for  stress and  depression  in patients  with  COPD  could 
mitigate the problem. 

Finally, the  positive  correlation   between  anxiety  and 
depression   is  a  common   finding  in  both   the  general 
population  [5,20] and in patients  with COPD [1,6,68]. 

The   fact  that  the  predicted   FEV1%  and  severity  of 
COPD showed no correlation  with anxiety or depression 
has been  observed  in other  studies  [6,68].  These  obser- 
vations   are   consistent    with   the   hypothesis   that   the
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predicted  FEV1% does  not  reflect  all aspects  of the  dis- 
ease  [69].  It   is  likely  that   patients   interpret   disease 
seriousness    subjectively,   which    contributes    to    the 
development   of  the   levels  of  anxiety   and   depressive 
symptoms. 

 
Limitations  of the study 
The  purpose   of  this  study  was  to  assess  whether  a 
brief three  month  rehabilitation  program  can  improve 
levels   of   anxiety   and   depression    in   patients    with 
COPD  without  being able to  answerbut  only to specu- 
late  on  the  reasons  for  this  improvement. Subsequent 
studies  should  focus  on  exploring  the  causes  of  the 
improvement. 

This  was  a  short-term  before-and-after   design  study 
(which is most  useful in delineating  immediate effects of 
short-term programs).  Although  it might be more  useful 
in COPD patients  to assess longer-term repercussions of 
the rehabilitation program  this was beyond  the  scope of 
this  study  (after  all  over  a  longer time  period  of  time 
conditions   may  change  and  obscure  any  intervention's 
effects by threatening  the  study's  internal  validity). The 
fact  that  the  number  of  men  was  unequal   to  that  of 
women may actually underestimate baseline anxiety and 
depression   scores,  since  women   tend   to  have  higher 
levels of both,  but  such  a choice would  have  eliminated 
the   representativeness   of   the   sample   (women    with 
COPD, despite  a steady increase  in number,  still remain 
fewer than  men). An important  problem  in the  study is 
that a substantial  number  of patients  have chosen  to dis- 
continue   the  rehabilitation  program   and  a  subsequent 
study  should examine  whether  psychological  factors  are 
involved  in  patients  attrition.  Understanding the  prob- 
lem  should  not  aim  at  excluding  patients  with  COPD 
from  rehabilitation programs,  but  to  create  individual- 
ized interventions both before and during rehabilitation. 
Conclusion 
Our  study  supports  that  pulmonary  rehabilitation  pro- 
grams should be offered to all COPD  patients regardless 
of  disease  severity,  since  they  all  get  improvements  in 
anxiety   and   depressive   symptoms.   Further   research 
would  be useful to  confirm  these  findings  and  to  focus 
on  the  possibilities  of intervention and rehabilitation in 
patients  with mild COPD. 
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5Ψυχιατρική κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηράκλειο 

6Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Εργαστήριο Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηράκλειο 

Ηχρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι μια νόσος που σχετίζεται, κυρίως, με 

την καπνιστική συνήθεια και χαρακτηρίζεται από περιορισμό της ροής του αέρα, μη 

πλήρως αναστρέψιμο. Ο περιορισμός αυτός εμφανίζεται συνήθως προοδευτικά και 

συνοδεύεται από μη φυσιολογική φλεγμονώδη αντίδραση του πνεύμονα σε επιβλαβή 

σωματίδια και αέρια. Η νόσος αποτελεί σημαντικό επιδημιολογικό πρόβλημα σε παγκόσμιο και 

ελληνικό επίπεδο. Υψηλά ποσοστά κατάθλιψης και άγχους συνοδεύουν την νόσο. Σκοπός της πα- 

ρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει την υπόθεση ύπαρξης αρνητικής συσχέτισης ανάμεσα στους 

παράγοντες, αφενός, της Αίσθησης Εσωτερικής Συγκρότησης και της Αίσθησης Οικογενειακής 

Υποστήριξης και, αφετέρου, των επιπέδων αγχώδους και καταθλιπτικής συμπτωματολογίας σε 

ασθενείς διαγνωσμένους με ΧΑΠ. Η Εσωτερική Συγκρότηση, σύμφωνα με τον Aaron Antonovsky, 

σχετίζεται με την δυνατότητα του ασθενούς να αποδίδει νόημα, να κατανοεί τις περιστάσεις και να 

μπορεί να τις διαχειρίζεται. Μελέτες σε άλλες νόσους, δείχνουν πως η αυξημένη αίσθηση οικογε- 

νειακής υποστήριξης συμβάλει θετικά στην εξέλιξη της νόσου. Ωστόσο, υπάρχουν ελάχιστα βιβλιο- 
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γραφικά δεδομένα για το ρόλο που διαδραματίζει σε ασθενείς με ΧΑΠ. Στη μελέτη μας συμμετείχαν 

συνολικά 122 (98 άνδρες και 24 γυναίκες) ασθενείς. Η βαρύτητα της ΧΑΠ προσδιορίστηκε με σπι- 

ρομετρική αξιολόγηση. Όλοι οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμπληρώσουν την κλίμακα κατάθλι- 

ψης Beck Depression Inventory (BDI), την κλίμακα άγχους Spielberger Trait Anxiety Inventory (STAI), 

 

την κλίμακα Αίσθησης Εσωτερικής Συγκρότησης (Sense of Coherence, SOC) και, τέλος, την κλίμακα 

Αίσθησης Οικογενειακής Υποστήριξης (Family Support Scale, FSS-13). Επιπρόσθετα, καταγράφηκαν 

τα δημογραφικά στοιχεία των ασθενών. Ως προς τα αποτελέσματά μας, στην κλίμακα κατάθλιψης ο 

μέσος όρος ήταν 11,65±7,35, στην κλίμακα άγχους 40,69±11,19, στην κλίμακα αίσθησης οικογενεια- 

κής υποστήριξης 54,62±7,40 και στην κλίμακα αίσθησης εσωτερικής συγκρότησης 64,58±11,63. Οι 

γυναίκες ασθενείς παρουσίασαν υψηλότερες τιμές άγχους και χαμηλότερη αίσθηση οικογενειακής 

υποστήριξης από τον ανδρικό πληθυσμό. Από τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων προέκυ- 

ψε αρνητική συσχέτιση μεταξύ της κατάθλιψης και της αίσθησης εσωτερικής συγκρότησης, καθώς 

και αρνητική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων άγχους και της αίσθησης οικογενειακής υποστήριξης. 

Εφαρμόζοντας βηματική πολλαπλή παλινδρόμηση, επαληθεύσαμε τα αποτελέσματα και προσδιο- 

ρίσαμε την αριθμητική σχέση μεταξύ των μεταβλητών. Διαπιστώσαμε ότι μια αύξηση της βαθμο- 

λογίας της αίσθησης οικογενειακής υποστήριξης κατά μια μονάδα μειώνει τη βαθμολογία της αγ- 

χώδους συμπτωματολογίας κατά 0,14 μονάδες, ενώ αύξηση κατά μια μονάδα της βαθμολογίας της 

αίσθησης εσωτερικής συγκρότησης μπορεί να μειώσει κατά 0,210 τη βαθμολογία στην καταθλιπτική 

συμπτωματολογία. Συμπερασματικά, οι ασθενείς με ΧΑΠ παρουσιάζουν υψηλές τιμές άγχους και κα- 

τάθλιψης, με τις γυναίκες ασθενείς να παρουσιάζονται περισσότερο επιβαρυμένες. Τόσο η αίσθηση 

εσωτερικής συγκρότησης, όσο και η αίσθηση οικογενειακής υποστήριξης αποτελούν παράγοντες 

που μπορούν να λειτουργήσουν προστατευτικά απέναντι στον κίνδυνο ανάπτυξης αγχώδους και 
καταθλιπτικής συμπτωματολογίας στους ασθενείς αυτούς. 
 
 
Λέξεις ευρετηρίου: Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, εσωτερική συγκρότηση, είσθηση οικο- 
γενειακής υποστήριξης, άγχος, κατάθλιψη  

  

Εισαγωγή 

Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) 

είναι μια νόσος που σχετίζεται κυρίως με την καπνι‐ 

στική συνήθεια και χαρακτηρίζεται από περιορισμό 

της ροής  του αέρα, μη πλήρως αναστρέψιμο. Ο πε‐ 

ριορισμός αυτός εμφανίζεται συνήθως προοδευτικά 

και συνοδεύεται από μη φυσιολογική φλεγμονώδη 

αντίδραση του πνεύμονα σε επιβλαβή σωματίδια και 

αέρια.1 Η νόσος αποτελεί σημαντικό επιδημιολογικό 

πρόβλημα, τόσο σε παγκόσμιο,2 όσο και σε Ελληνικό 

επίπεδο.3 

Μεγάλος αριθμός μελετών υποστηρίζει την πα‐ 

ρουσία υψηλής συννοσηρότητας της ΧΑΠ με την κα‐ 

ταθλιπτική και αγχώδη συμπτωματολογία.4 

Σε διεθνές επίπεδο, η παρουσία κατάθλιψης σε 

ασθενείς με ΧΑΠ ανέρχεται σε ποσοστά που κυμαί‐ 

νονται από 30% έως και πάνω από 50%,4 όταν στον 

γενικό πληθυσμό η παρουσία της ανευρίσκεται στο 

6–8%.5 Παρόμοιες μελέτες σε Έλληνες ασθενείς με 

ΧΑΠ καταγράφουν ανάλογα υψηλά ποσοστά κα‐ 

ταθλιπτικής συμπτωματολογίας, που ξεπερνούν το 

42%.5 Αντίστοιχα,  η  επικράτηση  του άγχους  κυμαί‐ 

νεται από 10%  σε 19%,4  ποσοστό που είναι υψηλό‐ 
τερο από το 15% που αναφέρεται στον γενικό πλη‐ 

θυσμό.5,6 

Αρκετές μελέτες  έχουν  επιχειρήσει  να  εξετάσουν 

την πιθανή συμμετοχή παραγόντων που λειτουρ‐ 

γούν επιβαρυντικά για την εμφάνιση καταθλιπτικής 

και αγχώδους συμπτωματολογίας, όπως εκείνου της 

αλεξυθιμίας,7 αλλά και της ενεργειακής εξάντληση.8 

Ωστόσο, από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιο‐ 

γραφίας προκύπτει ένα έλλειμμα στη διερεύνηση πι‐ 

θανών παραγόντων, η παρουσία των οποίων θα μπο‐ 

ρούσε να διαδραματίσει ένα προστατευτικό ρόλο 

απέναντι στον κίνδυνο ανάπτυξης αγχώδους και/ή 

καταθλιπτικής συμπτωματολογίας. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευ‐ 



141 
 

νήσει  την υπόθεση ύπαρξης αρνητικής συσχέτισης 

ανάμεσα στους παράγοντες, αφενός, της Αίσθησης 

Εσωτερικής Συγκρότησης και της Αίσθησης Οικογε‐ 

νειακής Υποστήριξης και,  αφετέρου,  των  επιπέδων 

αγχώδους και καταθλιπτικής συμπτωματολογίας σε 

ασθενείς διαγνωσμένους με ΧΑΠ. 

Η Εσωτερική Συγκρότηση σύμφωνα με τον Aaron 

Antonovsky σχετίζεται με τη δυνατότητά του ασθε‐ 

νούς να αποδίδει νόημα, να κατανοεί τις περιστά‐
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σεις και να μπορεί να τις διαχειρίζεται. Η Εσωτερική 

Συγκρότηση θεωρείται ένα σχετικά σταθερό χαρα‐ 

κτηριστικό του ατόμου. Η παρουσία υψηλής αίσθη‐ 

σης εσωτερικής συγκρότησης φαίνεται να διαδρα‐ 

ματίζει θετικό ρόλο στη ρύθμιση του διαβήτη,9 ενώ 

έρευνες σε ασθενείς με χρόνιες νόσους διαπιστώ‐ 

νουν ότι σχετίζεται με καλύτερη ποιότητα ζωής.10 

Η δεύτερη παράμετρος που εξετάζει η μελέτη ανα‐ 

φέρεται στην αίσθηση οικογενειακής υποστήριξης 

που βιώνει ο ασθενής με ΧΑΠ. Μελέτες σε άλλες νό‐ 

σους όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, δείχνουν πως η 

αίσθηση οικογενειακής υποστήριξης συμβάλει στη 

διατήρηση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης σε 

αποδεκτά όρια.11,12 Ο παράγοντας της διατήρησης 

καλών και υποστηρικτικών οικογενειακών σχέσεων 

φαίνεται να συμβάλει θετικά στην προσαρμογή και 

εξέλιξη ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό επεισό‐ 

διο,13 με τελικό στάδιο νεφρικής νόσου14 αλλά και 

με καρδιακή ανεπάρκεια.15,16 Ακόμη, θετική διαπι‐ 

στώνεται η παρουσία της σε ασθενείς με βρογχικό 

άσθμα.17 Ωστόσο, υπάρχουν ελάχιστα βιβλιογραφικά 

δεδομένα για το ρόλο που διαδραματίζει σε ασθενείς 

με ΧΑΠ.18 

 

Υλικό και μέθοδος 

 

Δείγμα 

 

Από τον κατάλογο των εξωτερικών ασθενών του 

νοσοκομείου μας, το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύ‐ 

τερα νοσοκομεία πνευμονικών παθήσεων, επιλέχθη‐ 

καν με τυχαίο τρόπο 150 ασθενείς διαγνωσμένοι με 

ΧΑΠ. Η επιλογή έγινε μεταξύ ελλήνων ασθενών με 

ΧΑΠ, ηλικίας μικρότερης των 80 ετών. Εξαιρέθηκαν 

ασθενείς με συνύπαρξη άλλων σωματικών νόσων 

όπως καρδιαγγειακά νοσήματα, αλλά και ασθενείς 

που νοσηλεύθηκαν λόγω παρόξυνσης ΧΑΠ το τελευ‐ 

ταίο εξάμηνο, καθώς και όσοι είχαν ιστορικό μείζονος 

ψυχικής διαταραχής. Από 150 ασθενείς αποκλείστη‐ 

καν 22 βάση των προαναφερθέντων κριτηρίων, ενώ 

άλλοι 6 αρνήθηκαν να συμμετάσχουν. Στη μελέτη 

εντάχθηκαν τελικά 122 ασθενείς. 

 

Αναπνευστική αξιολόγηση 

Προκειμένου να προσδιοριστεί η βαρύτητα της 

ΧΑΠ του δείγματός μας, πραγματοποιήθηκε σπιρο‐ 

μετρική αξιολόγηση πριν και μετά βρογχοδιαστολή(200 mcg

 σαλβουταμόλη). Σύμφωνα με την ταξινό‐ 

μηση της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για τη Χρόνια 

 

Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (GOLD) και σε σχέση 

με την προβλεπόμενη FEV1% (προβλεπόμενη τιμή 

του βίαια εκπνεόμενου όγκου αέρα σε 1 sec) τα δια‐ 

γνωστικά κριτήρια, κατατάσσουν την βαρύτητα της 

ΧΑΠ σε τέσσερα στάδια. Στάδιο Ι (Ήπια ΧΑΠ: FEV1 εκ‐ 

πνεόμενου όγκου σε 1 s>80% της προβλεπόμενης), 

Στάδιο II (Μέτρια ΧΑΠ: FEV1 50–80% της αναμενόμε‐ 

νης), στάδιο III (σοβαρή ΧΑΠ: FEV1 30–50% της ανα‐ 

μενόμενης) και στάδιο IV (πολύ σοβαρή ΧΑΠ: FEV1 

<30% της προβλεπόμενης).19 

 

Ψυχομετρική αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση της καταθλιπτικής συμπτωματολογί‐ 

ας πραγματοποιήθηκε με τη χορήγηση της κλίμακας 

Beck Depression Inventory (BDI), που αποτελεί μια 

από τις πιο δημοφιλείς και συχνά χρησιμοποιούμενες 

κλίμακες μέτρησης της κατάθλιψης. Αποτελείται από 

21 θέματα, τα οποία βαθμολογούνται σε μια κλίμακα 

από 0–3.20 H αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής της κλί‐ 

μακας είναι υψηλή και η αξιοπιστία επαναδοκιμασίας 

κυμαίνεται μεταξύ 0,48–0,86 για τις κλινικές ομάδες 

και 0,60–0,90 για τον μη κλινικό πληθυσμό.20 Η κλί‐ 

μακα έχει σταθμιστεί στην ελληνική γλώσσα21 και 

έχει χρησιμοποιηθεί σε κλινικές μελέτες σε ελληνικό 

πληθυσμό.17 

Για την αξιολόγηση της καταθλιπτικής συμπτωμα‐ 

τολογίας χρησιμοποιήθηκε η Spielberger State‐Trait 

Anxiety Scale (STAI).22 Πρόκειται για μια από τις γνω‐ 

στότερες και ευρύτατα χρησιμοποιούμενες κλίμακες 

μέτρησης του άγχους. Αποτελείται από σαράντα 

θέματα, το καθένα εκ των οποίων βαθμολογείται 

από 1 έως 4. Η κλίμακα διαφοροποιεί το άγχος (α) σε 

άγχος που προκαλείται από μια συγκεκριμένη, περι‐ 

στασιακή κατάσταση (State Anxiety) και (β) σε άγχος 

το οποίο αποτελεί μονιμότερο χαρακτηριστικό της 

προσωπικότητας (Trait Anxiety). Αυτή η δεύτερη 

κλίμακα στην ελληνική της στάθμιση23 χρησιμοποι‐ 

ήθηκε στο πρωτόκολλο της έρευνας. Η κλίμακα έχει 

χρησιμοποιηθεί σε σημαντικό αριθμό μελετών στην 

Ελλάδα.6,24,25 

Η Αίσθηση Εσωτερικής Συγκρότησης αξιολογήθη‐ 

κε με την κλίμακα Sense of Coherence (SOC). Η κλίμα‐ 

κα, που δημιουργήθηκε από τον Αaron Antonοvsky, 

αποτελείται από 13 θέματα βαθμολογούμενα από το 
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  0 έως το 7. Θεωρείται ότι έχει υψηλή αξιοπιστία εσω‐ 

τερικής συνοχής και υψηλή εγκυρότητα, συγκρινό‐ 

μενο με άλλες κλίμακες που μετρούν το ίδιο χαρα‐ 

κτηριστικό της προσωπικότητας.26,27 

Τέλος, η αίσθηση οικογενειακής υποστήριξης, που 

αναφέρεται στην υποκειμενική αίσθηση υποστήρι‐ 

ξης από την οικογένεια, αξιολογήθηκε με την χορή‐ 

γηση της Family Support Scale (FS). Περιλαμβάνει 13 

ερωτήσεις που βαθμολογούνται από το 1 έως το 5. 

Το ερωτηματολόγιο δεν συμπληρώνεται από ασθε‐ 

νείς που ζουν μόνοι τους.28,29 

 
Στατιστική ανάλυση 
Το στατιστικό πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε 

ήταν το SPSS.16. Η στατιστική ανάλυση των αποτε‐ 

λεσμάτων έγινε με ανάλυση διασποράς (ANOVA), 

Tukey’s post hoc tests, Student t‐test, Pearson 

correlation,partial correlation και τη μέθοδο της πολλα‐ 

πλής γραμμικής παλινδρόμησης. Το επίπεδο σημα‐ 

ντικότητας ήταν p<0,05. 

Το Νοσοκομείο και η επιτροπή δεοντολογίας ενέ‐ 

κριναν τη μελέτη, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες δήλω‐ 

σαν συναίνεση συμμετοχής κατόπιν ενημέρωσης. 

Κανενός είδους οικονομική υποστήριξη δεν υπήρξε 

αναγκαία για την πραγματοποίηση της μελέτης. 
Αποτελέσματα 
Το δείγμα περιλάμβανε 98 άνδρες και 24 γυναίκες 

διαγνωσμένους με ΧΑΠ. Ο μέσος όρος ηλικίας των 

ασθενών ήταν 64,58 (±8,2) έτη, με μέση διάρκεια 

εκπαίδευσης 10,9± (4,02) έτη, ενώ ο μέσος όρος για 

την FEV1% ήταν 43.92 (±20,61). Ως προς το φύλο, οι 

παραπάνω μέσοι όροι δεν παρουσίασαν στατιστικά 

σημαντική διαφορά (T‐test p>0,05, πίνακας 1). 

Ως προς τη βαρύτητα της νόσου, βάση της σπιρο‐ 

μετρικής αξιολόγησης, 11 ασθενείς διαγνώστηκαν με 

ήπια ΧΑΠ, με μέτρια 25, με σοβαρή ΧΑΠ 54 και με πο‐ 

λύ σοβαρή ΧΑΠ 32 ασθενείς. 

Στην κλίμακα κατάθλιψης ο μέσος όρος ήταν 11,65 

(±7,35), στην κλίμακα άγχους 40,69 (±11,19), στην κλί‐ 

μακα αίσθησης οικογενειακής υποστήριξης 54,62 

(±7,40) και στην κλίμακα αίσθησης εσωτερικής συ‐ 

γκρότησης 64,58 (±11,63) (πίνακας 2). 

Ο μέσος όρος κατάθλιψης ήταν στατιστικά μεγα‐ 

λύτερος από τον αντίστοιχο (5,86) που παρουσιά‐ 

ζεται στο γενικό πληθυσμό (sample t‐test p<0,01).21 

Ο μέσος όρος άγχους των ασθενών ήταν μεγαλύτε‐ 

ρος, τόσο στους άνδρες έναντι του γενικού ανδρι‐ 

κού ελληνικού πληθυσμού (34,54), όσο και στις γυ‐ 

ναίκες έναντι του γυναικείου ελληνικού πληθυσμού 

(37,47).23 

Οι γυναίκες ασθενείς με ΧΑΠ παρουσίασαν υψη‐ 

λότερες τιμές άγχους και χαμηλότερη αίσθηση οικο‐ 

γενειακής υποστήριξης από τον ανδρικό πληθυσμό 

(πίνακας 2). 

Σε σχέση με τη βαρύτητα της νόσου, οι ασθενείς 

δεν φάνηκε να παρουσιάζουν διαφορά ως προς 

την κατάθλιψη, το άγχος, την αίσθηση οικογενεια‐ 

κής υποστήριξης και την αίσθηση εσωτερικής συ‐ 

γκρότησης (ANOVA test p>0,05). Επιπρόσθετα, ού‐ 

τε η FEV1% παρουσίασε συσχέτιση με κάποια από 

τις ψυχολογικές παραμέτρους(Pearson correlation 

p>0,05). 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 3 υψηλή θετική συ‐ 

σχέτιση εντοπίσθηκε μεταξύ κατάθλιψης‐άγχους 

(p<0,01) όπως και μεταξύ οικογενειακής υποστήρι‐ 

ξης–εσωτερικής συγκρότησης (p<0,01). Αντίθετα, 

αρνητική συσχέτιση παρουσίασε η κατάθλιψη, τό‐ 
 

 
Πίνακας 1. Φύλο, ηλικία, έτη εκπαίδευσης και FEV1%* σε ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια  

                                  Σύνολο             Γυναίκες                 Άνδρες                      T-test 
                                                    (N=122)             (N=24)                   (N=98)                     (DF=120) 

               Mean    SD        Mean     SD            Mean     SD 
Ηλικία                              64,58     8,20    62,29    7,71           65,14    8,25              p>0,05 
Έτη Εκπαίδευσης              10,89     4,02     12,17    3,67          10,58     4, 70             p>0,05 
FEV1% of pred.*              43,92   20,61    51,48   22,01          41,99   19,90              p=0,06 

*Προβλεπόμενη τιμή του βίαια εκπνεόμενου όγκου αέρα σε 1 sec



 

 

 
 

Πίνακας 2. Κατάθλιψη, άγχος, οικογενειακή υποστήριξη και εσωτερική συγκρότηση στους ασθενείς 
του δείγματος. 
                                              Άνδρες                                 Γυναίκες                                            Σύνολο 
                                             (N=98)                                  (N=24)                                            (N=122) 
                                             Mean      SD                          Mean       SD                               Mean         SD 
Κατάθλιψη                           11,16       7,28                       13,62       7,46                            11,65        7,35 
Αγχος                                    39,52*    10,65                      45,46*    12,28                           40,69      11,19 
Οικογενειακή υποστήριξη    55,42*     7,15                      51,37*      7,69                            54,62        7,41 
Εσωτερική συγκρότηση        64,23     11,43                     66,00       12,57                           64,58      11,63 

*t test p<0,05 

 

 

 

 
Πίνακας 3. Συσχετίσεις μεταξύ οικογενειακής υποστήριξης (FS), εσωτερικής συγκρότησης (SOC), άγχους (STAI) 
και κατάθλιψης (BDI). 

N=122    Οικογενειακή 
υποστήριξη 

(FS) 

Εσωτερική 
συγκρότηση 

(SOC) 

Κατάθλιψη 

(BDI) 

Εσωτερική 

Συγκρότηση (SOC) 

 

Pearson correlation  0,307     

Sig. (2-tailed)  0,001 

Κατάθλιψη (BDI)  Pearson correlation 

 

–0,362  –0,593   

Sig. (2-tailed)  0,000  0,000 

Άγχος (STAI) 

 

Pearson correlation 

 

–0,417  –0,551  0,812 

Sig. (2-tailed)  0,000  0,000  0,000 

 
 

σο με την οικογενειακή υποστήριξη, όσο και με την 

εσωτερική συγκρότηση (p<0,01). Αρνητική συσχέτι‐ 

ση παρουσίασε το άγχος με την οικογενειακή υπο‐ 

στήριξη, αλλά και με την εσωτερική συγκρότηση 

(p<0,01). 
Προχωρώντας σε έλεγχο με μερική συσχέτιση 

(partial correlation) διερευνήσαμε τις συσχετίσεις 

μεταξύ κατάθλιψης, οικογενειακής υποστήριξης 

και εσωτερικής συγκρότησης με ελεγχόμενη με‐ 

ταβλητή το άγχος. Διαπιστώθηκε πως, ενώ διατη‐ 

ρείται η αρνητική συσχέτιση μεταξύ κατάθλιψης 

και εσωτερικής συγκρότησης (p<0,01), καταργού‐ 

νται οι συσχετίσεις της οικογενειακής υποστή‐ 

ριξης με την κατάθλιψη αλλά και της οικογενεια‐ 

κής υποστήριξης με την εσωτερική συγκρότηση. 

Διερευνώντας, αντίστοιχα, τις συσχετίσεις μεταξύ 

άγχους, οικογενειακής υποστήριξης και εσωτερι‐ 

κής συγκρότησης με ελεγχόμενη μεταβλητή την 

κατάθλιψη διαπιστώνεται κατάργηση της συσχέτι‐ 

σης μεταξύ άγχους και εσωτερικής συγκρότησης, 

ενώ διατηρείται η συσχέτιση άγχους και οικογενει‐ 

ακής υποστήριξης (p<0,05). 

Προκειμένου να προσδιορίσουμε ασφαλέστερα 

τη σχέση (συντελεστής Beta) που διαπιστώθηκε με‐ 

ταξύ κατάθλιψης‐άγχους‐εσωτερικής συγκρότησης 

και άγχους‐κατάθλιψης‐οικογενειακής υποστήριξης 

προχωρήσαμε σε βηματική πολλαπλή παλινδρόμη‐ 

ση. Χρησιμοποιώντας, αρχικά, ως εξαρτημένη μετα‐ 

βλητή την κατάθλιψη, καταχωρίσαμε ως ανεξάρτητες 

μεταβλητές το άγχος, την εσωτερική συγκρότηση 

και την οικογενειακή υποστήριξη. Η διακύμανση της 

κατάθλιψης βρέθηκε να ερμηνεύεται κατά 65,9% από 

το άγχος και επιπρόσθετα κατά 3,1% από την εσωτε‐ 

ρική συγκρότηση, ενώ η οικογενειακή υποστήριξη
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δεν συμμετείχε στατιστικά σημαντικά. Ο συντελε‐ 

στής Beta για το άγχος ήταν 0,696, ενώ για την εσω‐ 

τερική συγκρότηση –0,210. 

Τέλος, χρησιμοποιώντας ως εξαρτημένη μεταβλη‐ 

τή το άγχος και ως ανεξάρτητες την κατάθλιψη, την 

εσωτερική συγκρότηση και την οικογενειακή υπο‐ 

στήριξη, η διακύμανση του άγχους ερμηνευόταν 

κατά 65,95% από την κατάθλιψη και κατά 1,7% από 

την οικογενειακή υποστήριξη, ενώ η εσωτερική συγ‐ 

κρότηση δεν συμμετείχε στατιστικά σημαντικά. Ο 

συντελεστή Beta για την κατάθλιψη ήταν 0,761 και 

για την οικογενειακή υποστήριξη –0,141. 
 
Συζήτηση 
Τα υψηλά επίπεδα άγχους και κατάθλιψης που 

παρουσιάζουν οι ασθενείς με ΧΑΠ έχουν επισημαν‐ 

θεί και σε άλλες μελέτες.5 Ο γυναικείος πληθυσμός 

με ΧΑΠ φαίνεται πιο ευάλωτος στην πιθανότητα 

εμφάνισης αγχώδους και καταθλιπτικής συμπτω‐ 

ματολογίας, αλλά και με χαμηλότερη αίσθηση οι‐ 

κογενειακής υποστήριξης σε σχέση με τον ανδρικό 

πληθυσμό, γεγονός που ενδεχομένως εξηγεί –εν 

μέρει– τη μεγαλύτερη ψυχολογική επιβάρυνση, εύ‐ 

ρημα που βρίσκεται σε συμφωνία με προηγούμε‐ 

νες μελέτες.7 

Ο παράγοντας της βαρύτητας της νόσου, όπως 

τουλάχιστον καθορίζεται από την FEV1%, δεν φαί‐ 

νεται να σχετίζεται στατιστικά με τις παραμέτρους 

της κατάθλιψης, του άγχους, της εσωτερικής συ‐ 

γκρότησης και της οικογενειακής υποστήριξης. Το 

εύρημα αυτό πιθανόν να οφείλεται στην υποκειμε‐ 

νικές προσλαμβάνουσες των ασθενών αναφορικά 

με τη διάγνωση, τα συμπτώματα και την πορεία 

της ΧΑΠ.7 

Ο αρχικός έλεγχος των συσχετίσεων διαπίστωσε 

την ύπαρξη δυο αντίρροπων πόλων, που στον έναν 

συμμετείχε η καταθλιπτική και η αγχώδης συμπτω‐ 

ματολογία, ενώ στον άλλο η αίσθηση οικογενειακής 

υποστήριξης και η αίσθηση εσωτερικής συγκρότη‐ 

σης. Η βελτίωση της δεύτερης ομάδας χαρακτηρι‐ 

στικών πιθανά συνεισφέρει στη μείωση της έντασης 

των ψυχολογικών συμπτωμάτων. 

Ενώ μια πληθώρα μελετών αναδεικνύουν το άγχος 

και την κατάθλιψη σαν τα κύρια ψυχολογικά προ‐ 

βλήματα των ασθενών με ΧΑΠ, στη σχετική βιβλιο‐ 

γραφία απουσιάζουν δεδομένα αναφορικά με την 

αίσθηση οικογενειακής υποστήριξης και την αίσθη‐ 

ση εσωτερικής συγκρότησης, καθώς και για το ρόλο 

που ενδεχομένως διαδραματίζουν οι μεταβλητές αυ‐ 

τές στην ανάπτυξη ή τη βαρύτητα της ψυχολογικής 

συννοσηρότητας. 

Χρησιμοποιώντας στατιστική ορολογία, διαπιστώ‐ 

νουμε ότι μια αύξηση της αίσθησης οικογενειακής 

υποστήριξης κατά μια μονάδα μειώνει την αγχώδη 

συμπτωματολογία κατά 0,14 μονάδες, ενώ αύξηση 

κατά μια μονάδα της αίσθησης εσωτερικής συγκρό‐ 

τησης μπορεί να μειώσει κατά 0,210 την καταθλιπτι‐ 

κή συμπτωματολογία. 
Αν και η μεθοδολογία και ο σκοπός της μελέτης 

δεν στοχεύουν στην καταγραφή αιτιακών σχέσεων, 

είναι πολύ πιθανό ότι η αίσθηση μειωμένης οικογε‐ 

νειακής υποστήριξης επιφέρει αύξηση της αγχώ‐ 

δους συμπτωματολογίας, η οποία με τη σειρά της 

αυξάνει την καταθλιπτική συμπτωματολογία. Μια 

εναλλακτική ερμηνεία θα πρότεινε ότι οι ασθενείς 

με χαμηλή αίσθηση εσωτερικής συγκρότησης είναι 

πιο ευάλωτοι στην εμφάνιση καταθλιπτικών συ‐ 

μπτωμάτων, τα οποία τροφοδοτούν την αγχώδη 

συμπτωματολογία, η οποία με την σειρά της επηρε‐ 

άζει την υποκειμενική εκτίμηση της οικογενειακής 

υποστήριξης που λαμβάνεται. 

Η δεύτερη υπόθεση θα μπορούσε να θεωρηθεί 

περισσότερο απαισιόδοξη για την κλινική πρακτική, 

εξαιτίας της ιδιαίτερης δυσκολίας που ενέχει η προ‐ 

σπάθεια αύξησης της αίσθησης εσωτερικής συγκρό‐ 

τησης, που θεωρείται σταθερό χαρακτηριστικό της 

προσωπικότητας.30 

Τέλος θα πρέπει να τονιστεί πως και οι δύο υποθέ‐ 

σεις προϋποθέτουν μια γραμμική λογική προσέγγιση, 

η οποία παραμένει στα όρια της υπόθεσης, χωρίς να 

μπορεί να αποδειχτεί. 

Συμπερασματικά, οι ασθενείς με ΧΑΠ παρουσι‐ 

άζουν υψηλές τιμές άγχους και κατάθλιψης, με τις 

γυναίκες ασθενείς να παρουσιάζονται περισσότερο 

επιβαρυμένες. Τόσο η υψηλή αίσθηση εσωτερικής 

συγκρότησης, όσο και η υψηλή αίσθηση οικογενει‐ 

ακής υποστήριξης μπορούν να δράσουν προστατευ‐ 

τικά ή να μειώσουν τη βαρύτητα της συγκεκριμένης 

συμπτωματολογίας 
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Psychiatriki 2013, 24:.....–...... 
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is mainly related to smoking habit and is characterized 
by airflow limitation that is not fully reversible. The airflow limitation is usually both progressive 
and associated with an abnormal inflammatory response of the lungs to noxious particles or gases. 
Worldwide and in Greece, COPD constitutes a major epidemiological issue. Incidence of depression 
and anxiety is high in the COPD population. Most studies on depression and anxiety in COPD deal 
with factors that are positively correlated with both of these comorbidities. The aim of our study was 
to assess whether two variables, sense of coherence (SOC) and perception of family support (FS) are 
negatively correlated with depressive and anxiety symptoms in outpatients with COPD. According to 
Aaron Antonovsky, sense of coherence refers to the ability of individuals to make sense of and manage 
events. Studies in other diseases suggest that sense of family support has a significant impact on 
the course and outcome of the disease, yet a limited number of reports across literature addresses 
the role of family support in COPD patients. In our present study one hundred twenty two (98 men 
and 24 women) outpatients with pure COPD were included. Age and years of education were recorded. 
Severity of COPD was assessed with spirometry before and after bronchodilation. All patients 
replied to self- administered questionnaires on depression (Beck Depression Inventory, BDI), anxiety 
(Spielberger State-Trait Anxiety Scale, STAI), family support (Family Support Scale, FSS-13) and sense of 
coherence (Sense of Coherence Scale, SOC). According to our results the mean BDI depression score 
was 11.65 (SD 7.35), mean trait anxiety score was 40.69 (SD 11.19), mean SOC score was 54.62 (SD 7.40) 
and mean FS score was 64.58 (SD 11.63). Women patients had higher anxiety scores and lower sense 
of family support compared to men. Significant negative correlations were evidenced between depression 
and sense of coherence as well as between anxiety and family support. Step-wise multiple 
linear regression analysis verified the results and quantified the aforementioned correlations. Notably, 
raising scores in sense of family support by one point reduces anxiety scores by 0.14 points and increasing 
sense of coherence scores by one point reduces depression scores by 0.21 points. In sum, our 
study confirms the presence of high levels of anxiety and depressive symptoms in COPD patients, with 
females being in a more disadvantaged position as they tend to have higher levels of both. Sense of 
coherence and family support are both protective psychological factors against the risk of developing 
anxiety and depressive symptoms in these patients. 
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