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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Αληηθείκελν κειέηεο  ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη νη ςπρνζσκαηηθέο δηαηαξαρέο θαη νη 

εθδειψζεηο ηνπο. Χο εξεπλεηηθφ ζθνπφο ηεο ζέηεη ηε δηεξεχλεζε ησλ δπλακηθψλ ηεο 

εμέιημεο ηνπ ςπρηζκνχ ζην ζψκα, αμηνπνηψληαο ηφζν ηελ θιαζηθή φζν θαη ηε ζχγρξνλε 

βηβιηνγξαθία ησλ ςπρνζσκαηηθψλ εθδειψζεσλ. Αλαδεηά ηηο δηαδξνκέο κέζα απφ ηηο 

νπνίεο ε αιιειεπίδξαζε ςπρήο θαη ζψκαηνο θαηαιήγεη ζε αζζέλεηα, ζε λφζεζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ. ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη εθηελήο ηζηνξηθή 

αλαδξνκή ηνπ ςπρνζσκαηηθνχ πεδίνπ κε εζηίαζε ζηηο ζεκαληηθφηεξεο ζεσξίεο πνπ 

δηαηππψζεθαλ εληφο ηνπ. ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ςπρηθφ 

ηξαπκαηηζκφ, ζηα ηξαπκαηηθά γεγνλφηα δσήο θαη ζην πψο απηά εθιχνπλ ηελ 

εγθαζίδξπζε ρξφλησλ ζσκαηηθψλ παζήζεσλ. ην ηξίην, κεηά απφ κηα ζχληνκε αλαθνξά 

ζηε δηαηαξαρή κεηαηξνπήο θαη ζηε ζεψξεζε ηνπ Freud γηα απηήλ, παξαηίζεηαη 

αλαζθφπεζε ησλ κνληέισλ θαηαλφεζεο ησλ ηαηξηθψο αλεμήγεησλ ζσκαηηθψλ 

ζπκπησκάησλ θαη ησλ πνηθίισλ παξακέηξσλ πνπ ζπκπιέθνληαη κε απηά ζηε ζχγρξνλε 

βηβιηνγξαθία. Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη εμεηάδνληαο ηνπο ηαηξηθψο αλεμήγεηνπο 

ρξφληνπο πφλνπο θαη ηηο ζεσξίεο ηνπ ρξφληνπ πφλνπ. ην ηέηαξην θεθάιαην δηεξεπλάηαη ε 

εκθάληζε ςπρνζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ ζην ζχλδξνκν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

ην πέκπην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην πξαγκαηεχεηαη ε ςπρνινγηθή επίδξαζε ηεο 

αιεμηζπκίαο ζηελ εθδήισζε ζσκαηηθήο αζζέλεηαο. Χζηφζν, ην πεξηερφκελν ηνπ 

επεθηείλεηαη ζηε δηεχξπλζε ηεο θχζεο ηεο αιεμηζπκίαο θαη ζην πψο απηή ζπλδξάκεη ηηο 

ςπρνζσκαηηθέο εθδειψζεηο.    

 

 

Λέξειρ κλειδιά: Φπρνζσκαηηθέο δηαηαξαρέο, ςπρηθφο ηξαπκαηηζκφο, ηαηξηθψο 

αλεμήγεηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα, ρξφληνο πφλνο, ζχλδξνκν επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο, αιεμηζπκία 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

     Γεδνκέλνπ φηη ε ζσκαηηθή θαη ε ςπρηθή πγεία είλαη αιιειέλδεηεο, ε ςπρηθή δσή 

ζπκβάιιεη ζηε δηαιεχθαλζε ηνπ παζνγφλνπ κεραληζκνχ ηεο ζσκαηηθήο λφζνπ πέξαλ ηνπ 

νξγαληθνχ αηηίνπ. Ζ παξαπάλσ πξφηαζε ζα κπνξνχζε λα ηδσζεί σο ε ζεκειηψδεο 

δηαηχπσζε αιιά θαη δηαπίζησζε ηεο ςπρνζσκαηηθήο ζεψξεζεο. Ση νξίδεηαη, φκσο, σο 

ςπρνζσκαηηθφ;  

     Ζ ςπρνζσκαηηθή ζεψξεζε αληηιακβάλεηαη ηνλ ςπρηζκφ θαη ην ζψκα σο νιφηεηα πνπ 

ιεηηνπξγεί θαη αληηδξά ζπλνιηθά. Αζρνιείηαη κε φιεο ηηο εθθάλζεηο απηήο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο: ηηο ςπρνινγηθέο ζπληζηψζεο ηεο ζσκαηηθήο λφζνπ, ηηο ςπρηθέο 

αληηδξάζεηο πνπ επηθέξεη ε νξγαληθή λφζνο θαη ηηο δηαδξάζεηο ςπρηθψλ θαη ζσκαηηθψλ 

ζπλεηζθνξψλ ζηελ πξφθιεζε ηεο αζζέλεηαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, έλαο αθξηβήο 

νξηζκφο πεξί ηνπ ςπρνζσκαηηθνχ είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί. Σα ηειεπηαία 

δηαθφζα ρξφληα δέρεηαη πιεζψξα εθδνρψλ θαη ππνζέζεσλ θαζψο θαη δηαθνξεηηθψλ 

λνήζεσλ, ελψ θαη ζήκεξα αθφκε νη απνηππψζεηο ηνπ ζην ιφγν πνηθίινπλ. Γηα λα 

κηιήζνπκε γηα ην ςπρνζσκαηηθφ, νθείινπκε λα δηεπξχλνπκε ηελ θαηαλφεζε απηνχ πνπ 

ζπληζηά ην αλζξψπηλν (Dumet, 2011). 

     Mε ην βιέκκα ζηξακκέλν ζηελ ηζηνξηθφηεηα ηνπ δεηήκαηνο θαη ηελ επηζηεκνληθή 

ηνπ δηαηχπσζε ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία, ήδε απφ ην 1951 ζπλαληάηαη 

θαηαγεγξακκέλε αλαθνξά πνπ αλνίγεη ην δξφκν γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ απνθαινχκελσλ 

ςπρνγελεζηνπξγψλ αηηηψλ. Ο Αζπηψηεο (1951) κηιάεη γηα ηελ αλάγθε δηεξεχλεζεο θαη 

αλάιπζεο ηεο ζπγθίλεζεο, ηνπ ζπκπιέγκαηνο, ηνπ ππνζπλείδεηνπ θαη ηνπ ζπλεηδεηνχ 

φπσο θαη θάζε θάζεο ζπγθξφηεζεο ηνπ ςπρηθνχ θφζκνπ ηνπ αλζξψπνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζαθεληζηνχλ νη ςπρηθέο επηδξάζεηο ζε θάζε παζνινγηθή εθδήισζε ηνπ ζψκαηνο. 

Έηζη, ε ζπλεηζθνξά ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έγθεηηαη ζηελ εμέηαζε ελδηαθεξνπζψλ 

ζεκαηηθψλ θαη παξακέηξσλ πνπ άπηνληαη ησλ ςπρνζσκαηηθψλ δηαηαξαρψλ, κε ζηφρν ηελ 

πεξαηηέξσ δηαζαθήληζε, ηε βαζχηεξε θαηαλφεζε θαζψο θαη ηελ επηζθφπεζε ηεο 

εμέιημεο ηνπο ζηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία.  

     Ζ εξγαζία απηή μεθηλά κε ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ ςπρνζσκαηηθνχ πεδίνπ. 

Πεξηγξάθνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα δηακφξθσζεο ηνπ, αλαιχνληαη ελ ζπληνκία 
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νη βαζηθφηεξεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ην πιαηζηψλνπλ θαη παξαηίζεληαη ζρεηηθά 

εξεπλεηηθά θαη θιηληθά δεδνκέλα πνπ ηηο ζηεξίδνπλ. ηε ζπλέρεηα εμεηάδεηαη ν ςπρηθφο 

ηξαπκαηηζκφο θαη ην πψο απηφο εγγξάθεηαη ζην ζψκα. Αλαθνξά γίλεηαη ζε πιήζνο 

βηβιηνγξαθηθψλ κειεηψλ θαη εξεπλψλ πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηε ζχλδεζε ηεο έθζεζεο ζε 

ηξαπκαηηθά γεγνλφηα δσήο κε ηελ θαθή ζσκαηηθή πγεία θαζψο θαη ηελ εθδήισζε 

ιεηηνπξγηθψλ ζσκαηηθψλ ζπλδξφκσλ θαη ρξφλησλ παζήζεσλ. Πέξαλ ηεο εμέηαζεο ηεο 

άκεζεο επίδξαζεο ηνπ ηξαχκαηνο ζηε ζσκαηηθή πγεία θαη ησλ κεραληζκψλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζε απηή, ζηελ ελ ιφγσ ελφηεηα πξαγκαηεχεηαη θαη ηνλ δηακεζνιαβεηηθφ 

ξφιν ηεο δηαηαξαρήο κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο (ΓΜΣ) ζηελ σο άλσ ζχλδεζε.  

     Ζ επφκελε ελφηεηα αλαθέξεηαη ζηα ηαηξηθψο αλεμήγεηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα θαη 

ηνπο ρξφληνπο πφλνπο. Αξρηθά, πεξηγξάθεηαη ε θιηληθή εηθφλα θαη ην ζχζηεκα 

θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ηαηξηθψο αλεμήγεησλ ζπκπησκάησλ. Παξεκβάιιεηαη κηα 

ζχληνκε αλάιπζε ηεο ζεψξεζεο ηνπ Freud γηα ην ζχκπησκα κεηαηξνπήο (πζηεξία) θαη 

έπεηαη ε παξνπζίαζε πνηθίισλ αηηηνινγηθψλ παξαγφλησλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εθδήισζε ησλ σο άλσ ζπκπησκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζπδεηείηαη 

ην ςπρηθφ ηξαχκα σο παξάγνληαο έθιπζεο ηνπο, παξαηίζεληαη δηάθνξα κνληέια 

θαηαλφεζεο ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο δηαηήξεζεο απηψλ, δηεξεπλάηαη ε αιιειεπίδξαζε 

ηνπο κε ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο, θαζψο επίζεο θαη κε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη 

νηθνγελεηαθέο επηξξνέο πνπ δέρνληαη ηα παηδηά. Έπεηηα, αλαπηχζζεηαη ην δήηεκα ησλ 

αλεμήγεησλ ρξφλησλ πφλσλ θαη αλαιχνληαη δηεμνδηθά ηφζν ε ηλνκπαιγία φζν θαη ην 

ζχλδξνκν ρξφληαο θφπσζεο. Ζ ελφηεηα νινθιεξψλεηαη κε ηελ επηζθφπεζε ησλ ζεσξηψλ 

ηνπ ρξφληνπ πφλνπ, φπσο απηέο δηαηππψλνληαη ππφ ην πξίζκα ηεο ςπραλάιπζεο, ηνπ 

ζπκπεξηθνξηζκνχ θαη ηεο γλσζηαθήο-ζπκπεξηθνξηθήο ζεσξίαο.  

     Αλαθνξά γίλεηαη θαη ζηα ςπρνζσκαηηθά ζπκπηψκαηα πνπ παξαηεξνχληαη ζην 

ζχλδξνκν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Ζ ηαπηφρξνλε εμέηαζή ηνπο πιεξνθνξεί σο 

πξνο ηε ζπλεηζθνξά ηεο δπζαξέζθεηαο απφ ηελ εξγαζία, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

εμάληιεζεο, ηεο αίζζεζεο έιιεηςεο πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ θαη ηεο επαθφινπζεο 

αλάπηπμεο αξλεηηθήο εηθφλαο εαπηνχ ζηελ εθδήισζε ςπρνζσκαηηθήο 

ζπκπησκαηνινγίαο. Αλ θαη ε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία δε βξίζεη εξεπλψλ πνπ λα 

εμεηάδνπλ ηελ ακηγψο ςπρνζσκαηηθή ζπληζηψζα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, 

εληνχηνηο ελδηαθέξνληα επξήκαηα δηεπξχλνπλ ηελ θαηαλφεζε ησλ δπλακηθψλ ηεο.  
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     Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηε κειέηε ηεο αιεμηζπκίαο. Ζ ηειεπηαία απνηειεί κηα 

θιηληθά ελδηαθέξνπζα έθθξαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ςπρνζσκαηηθνχ αζζελή. Σε 

ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο θαη ηε ζεξαπεπηηθή ηεο πξνζέγγηζε, αθνινπζνχλ ε εμέηαζε ηεο 

επίδξαζεο ηεο ζην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα θαζψο θαη ε ζχλδεζε ηεο κε ην ρξφλην πφλν 

θαη ηελ θαηάζιηςε. Δπίζεο, αλαθνξά γίλεηαη ζε ζχγρξνλεο κειέηεο λεπξναπεηθφληζεο 

πνπ αλαδεηθλχνπλ ην εγθεθαιηθφ ππφζηξσκα ηεο αιεμηζπκίαο. Χζηφζν, ε ελφηεηα 

δηαηξέρεηαη απφ κηα παξάιιειε δηεχξπλζε ηεο θχζεο ηεο, αλαδεηψληαο ζε ηειηθή 

αλάιπζε ην πψο απηή ζπλδξάκεη ηηο ςπρνζσκαηηθέο εθδειψζεηο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΟΤ ΦΤΥΟΧΜΑΣΗΚΟΤ ΠΔΓΗΟΤ 

 

     Ο φξνο «ςπρνζσκαηηθή» δηαηππψζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1818 απφ ην Γεξκαλφ 

ςπρίαηξν Heinroth (Νηθνιαΐδεο & Benedetti, 1990). Δθαηφ ρξφληα κεηά θαζηεξψζεθε θαη 

ηππνπνηήζεθε απφ ην Βξεηαλφ ςπρνιφγν James L. Halliday (Dumet, 2011). Δληνχηνηο, ε 

ηδέα ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ςπρήο θαη ζψκαηνο δηαηξέρεη ηελ αλζξψπηλε ηζηνξία 

κέζα ζην πιαίζην ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο θηινζνθίαο.  

     Ζ ςπρνζσκαηηθή ηαηξηθή θαίλεηαη λα ζθηξηά κέζα απφ ην πξφζσπν ηνπ αξραίνπ 

Έιιελα ηαηξνχ Ηππνθξάηε, ν νπνίνο αλέδεημε ηε ζπλάθεηα κεηαμχ ζσκαηηθψλ θαη 

ςπρηθψλ θαηαζηάζεσλ (Γαθέξκνο, 2010). Απφ ηελ επνρή ηνπ Ηππνθξάηε θαη κεηά νη 

απφςεηο πεξί ςπρνζσκαηηθήο θπνθνξήζεθαλ απφ κηα κεηνςεθία ηαηξψλ, ελψ ε έιεπζε 

ηεο ςπραλάιπζεο επφδσζε ηελ αλάδπζε ηεο ςπρνζσκαηηθήο σο νξγαλσκέλνπ 

επηζηεκνληθνχ θιάδνπ. Ο φξνο «ςπρνζσκαηηθφ» ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

δηάθνξνπο επαγγεικαηίεο κε δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο.   

     Ο ζεκειησηήο ηεο ςπραλάιπζεο Sigmund Freud, δε ρξεζηκνπνίεζε πνηέ ζηα γξαπηά 

ηνπ ηνλ φξν «ςπρνζσκαηηθφ» ελψ ελδηαθέξζεθε γηα ηηο ςπρηθέο δηεξγαζίεο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ σο ππφζηξσκα ησλ πζηεξηθψλ θαη ππνρνλδξηαθψλ ζπκπησκάησλ θαη φρη 

ηφζν ησλ νξγαληθψλ. Χζηφζν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, καζεηέο ηνπ 

πεηξακαηίζηεθαλ κε ηελ αληηκεηψπηζε ζσκαηηθψλ λνζεκάησλ ρξεζηκνπνηψληαο 

ςπραλαιπηηθέο κεζφδνπο. Ηδηαηηέξσο νη ςπραλαιπηέο πνπ κεηαλάζηεπαλ ζηηο Ζ.Π.Α. 

πξνέβεζαλ ζε ςπραλαιπηηθέο παξαηεξήζεηο ζε αζζελείο κε ηαηξηθψο αλεμήγεηα 

ζπκπηψκαηα (Taylor, 1987). Υαξαθηεξηζηηθέο ήηαλ νη έξεπλεο ησλ Ακεξηθαλψλ Helen 

Flanders Dunbar θαη Franz Alexander. Αθνξνχζαλ ηελ νξγαληθή παζνινγία, ηελ 

πξνλνζεξφηεηα «ηεο δνκήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο» θαζψο θαη ην πψο ε ηειεπηαία αλνίγεη 

ην δξφκν γηα ηε ζσκάησζε (Dumet, 2011).  

     Ζ Dunbar, ηαηξφο θαη ςπραλαιχηξηα, απνηέιεζε ηδξπηηθφ κέινο ηεο Ακεξηθαληθήο 

Φπρνζσκαηηθήο Δηαηξίαο θαη δηαηέιεζε πξψηε δηεπζχληξηα ηνπ πεξηνδηθνχ 

Psychosomatic Medicine. Τπνζηήξηδε φηη ε δηαηαξαρή κεηαηξνπήο απνηεινχζε κφλν κία 

απφ ηηο πνιιαπιέο εθθξάζεηο ησλ ςπρηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζην ζψκα. Δπίζεο, πσο ηα 

πεξηζζφηεξα ςπρνζσκαηηθά ζπκπηψκαηα είραλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηελ εθθφξηηζε 

ελζηηθηηθήο ελέξγεηαο ζην λεπξνθπηηθφ ζχζηεκα ηνπ ζψκαηνο (Taylor, 1987). 
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Μειεηψληαο ζε βάζνο ηζηνξηθά θαη παίξλνληαο ζπλεληεχμεηο απφ εθαηνληάδεο 

πεξηζηαηηθά ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ ηεο Νέαο Τφξθεο, ε Dunbar δηαηχπσζε ηε 

ζεσξία ηεο εηδηθήο πξνζσπηθφηεηαο (Powell, 1977). χκθσλα κε απηήλ, νξηζκέλα εηδηθά 

λνζήκαηα αληηζηνηρίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο πξνζσπηθφηεηαο. Κιαζηθφ είλαη 

ην παξάδεηγκα ηνπ θηιφδνμνπ θαη έληνλα θηλεηνπνηεκέλνπ ζηειέρνπο επηρείξεζεο, ην 

νπνίν δηαηξέρεη απμεκέλν θίλδπλν εθδήισζεο ζηεθαληαίαο λφζνπ. Ζ Dunbar δέρηεθε 

θξηηηθή θπξίσο γηα ηελ έιιεηςε βαζηάο ςπραλαιπηηθήο κειέηεο ησλ αζζελψλ θαη ηελ 

αμηνιφγεζε κφλν επηθαλεηαθψλ πιεπξψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο (Taylor, 1987).  

     Ο Alexander ίδξπζε ην 1932 ην Chicago Institute for Psychoanalysis. Θεσξείηαη ν 

ζεκαληηθφηεξνο ςπρνζσκαηηθφο ζεσξεηηθφο ησλ δεθαεηηψλ 1930-40. Καηά ηελ άπνςε 

ηνπ ηα ςπρνζσκαηηθά ζπκπηψκαηα δελ έρνπλ ζπκβνιηθφ πεξηερφκελν θαη δελ 

επηδηψθνπλ ηελ έθθξαζε απαγνξεπκέλσλ εξσηηθψλ παξαζηάζεσλ ζε ζσκαηηθή γιψζζα 

(Νηθνιαΐδεο & Benedetti, 1990). Γηέθξηλε δειαδή απζηεξά ηα φξηα κεηαμχ ηεο 

δηαηαξαρήο κεηαηξνπήο (πζηεξίαο) θαη ησλ ςπρνζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ, ηα νπνία 

εθηφο απφ ηηο θπζηνινγηθέο αιιαγέο ζπλνδεχνληαλ επίζεο απφ ρξφληα απσζεκέλα 

ζπλαηζζήκαηα θαζψο θαη απφ αλεπίιπηεο αζπλείδεηεο ζπγθξνχζεηο (Taylor, 1987).  

     Τπνζηήξημε ηελ ππφζεζε φηη νη ςπρηθνί αηηηνινγηθνί παξάγνληεο ηεο ζσκαηηθήο 

δηαηαξαρήο είλαη εηδηθήο θχζεσο, δηαηππψλνληαο ηε ζεσξία ηεο εηδηθήο ζχγθξνπζεο 

(Powell, 1977). Απηφ πνπ επηβαξχλεη ην λεπξνθπηηθφ ζχζηεκα είλαη κηα λεπξσηηθή 

ελζηηθηψδεο ζχγθξνπζε πνπ ελψ δελ αληηθαηνπηξίδεηαη ζπκβνιηθά ζην ζχκπησκα 

εληνχηνηο ηαηξηάδεη εηδηθά ζε απηφ (Νηθνιαΐδεο & Benedetti, 1990). Με άιια ιφγηα, θάζε 

ζχκπησκα πνπ επηβαξχλεη ην λεπξνθπηηθφ ζχζηεκα είρε σο ππφβαζξν κηα δηαθνξεηηθή 

αζπλείδεηε ζχγθξνπζε ε νπνία πξνδηαζέηεη ην άηνκν λα λνζήζεη.  

     Όηαλ νη θαηαζηάζεηο πνπ ελεξγνπνηνχλ ηε ζχγθξνπζε πξνθχςνπλ, πξνθαινχληαη 

ζπγθεθξηκέλα ζπλαηζζήκαηα φπσο ζπκφο, άγρνο θαη ελνρή. Με ηε ζεηξά ηνπο ηα 

ζπλαηζζήκαηα επηθέξνπλ δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ απηφλνκνπ, ζπκπαζεηηθνχ θαη 

παξαζπκπαζεηηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά θαη νξκνληθέο αιιαγέο νδεγψληαο ζε 

θπζηνινγηθέο αιιαγέο ραξαθηεξηζηηθέο ηηο εθάζηνηε λφζνπ Γηα παξάδεηγκα, ε ρξφληα 

δηακάρε ζρεηηθά κε ηελ επηζπκία ζξέςεο ή θξνληίδαο απμάλεη ηελ έθθξηζε ηνπ 

ζηνκαρηθνχ νμένο πνπ νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ειθψλ. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Alexander ηφληζε 

φηη απηέο νη ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ή ζπγθξνχζεηο κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζε έλα 
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κεγάιν αξηζκφ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ πξνζσπηθφηεηαο (Suls & Rittenhouse, 1987). Ο 

ίδηνο (Alexander, 1950, φπσο αλαθέξεηαη ζην Suls & Rittenhouse, 1987) θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηνπ (Alexander, French & Pollack, 1968 φπσο αλαθέξεηαη ζην Suls & 

Rittenhouse, 1987) ηαπηνπνίεζαλ εηδηθέο αζπλείδεηεο ςπρνινγηθέο ζπγθξνχζεηο κε επηά 

ρξφληα λνζήκαηα: ην πεπηηθφ έιθνο, ηελ ηδηνπαζή ππέξηαζε, ην βξνγρηθφ άζζκα, ηνλ 

ππεξζπξενεηδηζκφ, ηε ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα, ηελ ειθψδε θνιίηηδα θαη ηε 

λεπξνδεξκαηίηηδα. ήκεξα, ηα λνζήκαηα απηά ζπλεζίδεηαη λα αλαθέξνληαη σο ε Ηεξή 

Δπηάδα ηνπ Alexander (Νηθνιαΐδεο & Benedetti, 1990). 

     εκαληηθή ζεσξία γηα ηελ ςπρνζσκαηηθή λφζν ήηαλ απηή πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ 

Harold Wolff (1950, φπσο αλαθέξεηαη ζην Νηθνιαΐδεο & Benedetti, 1990). Γελ 

εληάζζεηαη ζηελ ςπραλαιπηηθή ζθέςε θαη βαζίδεηαη ζηελ ηδέα ηεο εηδηθήο απάληεζεο. Ζ 

ηειεπηαία ζεκειηψλεηαη ζηελ παξαηήξεζε φηη ηα άηνκα αλαπηχζζνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο 

ηδηαίηεξνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ ζηξεζνγφλσλ γεγνλφησλ. Παξάιιεια, νη ηξφπνη 

απηνί είλαη ζπγγελείο κε ηνπο αληίζηνηρνπο ησλ άιισλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο. Σν 

αμίσκα ηνπ Wolff ήηαλ φηη ην ζψκα αληηδξά ζην ζηξεο κε κηα πξνζηαηεπηηθή 

πξνζαξκνζηηθή απάληεζε, ραξαθηεξηζηηθή ζε θάζε άλζξσπν θαη θαζνξηζκέλε απφ ηελ 

θιεξνλνκηθφηεηα (Taylor, 1987).  

     Ο Wolff αζρνιήζεθε κε αζζελείο κε ζπξίγγην ζηνκάρνπ. Δξεχλεζε ηελ πνζφηεηα θαη 

ηε ζχλζεζε ηνπ γαζηξηθνχ πγξνχ ζηηο δηάθνξεο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο. ηφρνο 

ηνπ ήηαλ λα πξνζδηνξίζεη θαη λα κειεηήζεη ηελ επίδξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηηο 

ζσκαηηθέο ιεηηνπξγίεο. Δληφπηζε φηη απηέο ήηαλ ζε χθεζε φηαλ νη αζζελείο ήηαλ 

ιππεκέλνη ή ηξνκαγκέλνη ελψ αληίζεηα απμάλνληαλ φηαλ θπξηαξρνχζε ην ζπλαίζζεκα 

ηεο εθδίθεζεο. Γηα απηφλ ινηπφλ, ηα ςπρνζσκαηηθά ζπκπηψκαηα δε ζρεηίδνληαη κε κηα 

ζπγθεθξηκέλε δνκή πξνζσπηθφηεηαο, ελψ ε λφζνο ζεσξείηαη φρη σο άκεζε απάληεζε ζην 

ζηξεο ή ζηηο δηάθνξεο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο αιιά σο ζπλέπεηα ηεο 

απνηπρεκέλεο πξνζαξκνγήο ζε απηέο (Νηθνιαΐδεο & Benedetti, 1990).  

     Ζ ζεσξία ηνπ Wolff γηα ηελ εηδηθή απάληεζε δηεξεπλήζεθε απφ ηελ έξεπλα ησλ 

Graham et al. (1962). Πεξηγξάθεθαλ νη ζηάζεηο λνζνθνκεηαθψλ αζζελψλ έλαληη 

δεθανθηψ λνζεκάησλ. Ζ ζηάζε εκπεξηθιείεη ηελ αίζζεζε ηνπ αηφκνπ γηα απηφ πνπ ηνπ 

ζπκβαίλεη, ην είδνο ηεο θαηάζηαζεο ζην νπνίν ληψζεη φηη βξίζθεηαη θαη ην ηη ζέιεη λα 

θάλεη γηα απηφ. Οη εξεπλεηέο κέηξεζαλ ην θαηά πφζνλ ε ζηάζε πνπ πξνβιεπφηαλ λα 
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ζρεηίδεηαη κε ην εθάζηνηε λφζεκα ήηαλ ηζρπξή ζηνπο ελ ιφγσ αζζελείο ζε ζρέζεηο κε 

άηνκα πνπ δε λνζνχζαλ. Σα απνηειέζκαηα ππνζηήξημαλ ηελ ππφζεζε ηεο εηδηθήο 

απάληεζεο ζπκπεξαίλνληαο φηη νη δηαθνξεηηθέο ςπρνζσκαηηθέο αζζέλεηεο ζρεηίδνληαη κε 

δηαθνξεηηθέο ζηάζεηο. Δληνχηνηο, είλαη πξφδειν πσο εθηφο ηεο ζπλεηδεηήο ζηάζεο ησλ 

αηφκσλ έλαληη ησλ ζηξεζνγφλσλ ζπλζεθψλ, ζεκαληηθφ είλαη θαη ην αζπλείδεην λφεκα 

πνπ απηέο θέξνπλ.  

     Ζ ςπραλαιπηηθή ζθέςε γχξσ απφ ηνλ ςπρνζσκαηηθφ αζζελή δηαηχπσζε θαη άιιεο 

ζεσξίεο νη νπνίεο επέδξαζαλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ. Οξηζκέλνη ςπραλαιπηηθνί εξεπλεηέο 

ππνζηήξημαλ πσο καδί κε ηελ απψζεζε ησλ ζπγθηλήζεσλ ζηνλ ςπρνζσκαηηθφ αζζελή 

ζπλππάξρεη θαη κηα θπζηνινγηθή παιηλδξφκεζε ζε αξρατθφηεξνπο ηξφπνπο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο (Taylor, 1987). Οη παζνθπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο ςπρνζσκαηηθήο 

λφζνπ ζπκίδνπλ ηηο θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ βξέθνπο. Οη δηάθνξεο δηαηαξαρέο ζηε 

ζρέζε κεηέξαο-βξέθνπο πξνμελνχλ ζην ηειεπηαίν ηδηαίηεξνπο ηξφπνπο ζσκαηηθήο 

ιεηηνπξγίαο, δνθηκάδνληαο ηελ αληνρή ησλ ηζηψλ. Αξγφηεξα, ζηελ ελήιηθε δσή, φηαλ ην 

Δγψ δε κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζην ζηξεο, παιηλδξνκεί ζε κηα αδηαθνξνπνίεηε 

θαηάζηαζε ςπρνζψκαηνο, ραξαθηεξηζηηθή ηεο πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο (Taylor, 1987). 

Δπίζεο, ελψ θαηά ηε ζηαδηαθή σξίκαλζε ηνπ αλζξψπνπ, νη θπζηνινγηθέο απαληήζεηο ηεο 

παηδηθήο ειηθίαο «απνζσκαηνπνηνχληαη» κε παξάιιειε αλάπηπμε ηεο δηεξγαζίαο ηεο 

ζθέςεο, ζε θαηαζηάζεηο ζηξεο ν πξσηφγνλνο ηξφπνο ζθέςεο (κε αθεξεκέλνο θαη κε 

ζπκβνιηθφο) επαλέξρεηαη θαη ην άγρνο «επαλαζσκαηνπνηείηαη» (Schur, 1955 φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Νηθνιαΐδεο & Benedetti, 1990).  

     ην ίδην πιαίζην, ν Felix Deutsch ήδε απφ ην 1927 είρε πξνηείλεη ηελ ηδέα ηεο 

«θπζηνινγηθήο θαζήισζεο» ζηνλ ςπρνζσκαηηθφ αζζελή. χκθσλα κε απηή, ε 

παιηλδξφκεζε ζε πξσηφγνλα αλαπηπμηαθά ζηάδηα θαζνξίδεηαη απφ ηε ζχκπησζε κηαο 

νξγαληθήο δηαηαξαρήο κε ελζηηθηηθέο ζπγθξνχζεηο ζηηο πξψηεο θάζεηο ηεο δσήο. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, κηα αλαπλεπζηηθή λφζνο ε νπνία εκθαλίδεηαη ζε κηα πεξίνδν 

ζπλαηζζεκαηηθήο ζχγθξνπζεο πξνδηαζέηεη ηελ εκθάληζε άζζκαηνο ζηε κεηέπεηηα δσή, 

αλ απηή ε ζχγθξνπζε μαλαέξζεη ζην πξνζθήλην (Taylor, 1987). ε αληίζεζε κε ηνλ 

Alexander, νη ςπραλαιπηέο πνπ ππνζηήξημαλ ηε ζεσξία ηεο παιηλδξφκεζεο ηνπ Δγψ θαη 

ηεο θπζηνινγηθήο παιηλδξφκεζεο δελ έβιεπαλ ηα ςπρνζσκαηηθά σο κηα ψξηκε 
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αληίδξαζε αιιά σο νπηζζνρψξεζε ζε πξσηφγνλε θαηάζηαζε (Νηθνιαΐδεο & Benedetti, 

1990). 

     Όπσο έρεη επηζεκαλζεί, νη Dunbar θαη Alexander ζπκθσλψληαο κε ηνλ Freud είραλ 

δηαθξίλεη κε ζαθήλεηα ηελ κεηαηξεπηηθή πζηεξία απφ ηα ςπρνζσκαηηθά ζπκπηψκαηα. 

Χζηφζν, νξηζκέλνη καζεηέο ηνπ Freud παξαγλψξηζαλ απηή ηε δηάθξηζε θαη απέδηδαλ 

ζπκβνιηζκφ ζε απηά. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη πεξηπηψζεηο ησλ Fenichel θαη Ferenczi, 

νη νπνίνη ζεψξεζαλ φηη αλεπίιπηεο πξνγελλεηηθέο ζπγθξνχζεηο κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ 

ζηε ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ ηνπ ζψκαηνο, νδεγψληαο ζηε ιεγφκελε λεχξσζε ηνπ 

νξγάλνπ (Taylor, 1987). Έηζη, νη αλαπλεπζηηθέο λφζνη κπνξεί λα αλαπηπρζνχλ απφ ηε 

ζχγθξνπζε αλάκεζα ζε εγγελείο ζσκαηηθέο αλάγθεο θαη αζπλείδεηα ζπλαηζζήκαηα πξνο 

έλα ακθηζπκηθά βησκέλν αληηθείκελν αγάπεο πνπ ελζσκαηψζεθε κέζσ ηνπ 

αλαπλεπζηηθνχ (Fenichel, 1945 φπσο αλαθέξεηαη ζην Taylor, 1987).    

     Άιινη ςπραλαιπηέο ππνζηήξημαλ φηη ε κεηαηξνπή θαη ν ζπκβνιηζκφο είλαη ππεχζπλα 

γηα ηελ επηινγή ηεο ςπρνζσκαηηθήο λφζνπ. Ο Angel Grama ζεσξνχζε ην έιθνο ηνπ 

δσδεθαδαθηχινπ σο ηελ θαθή ελδνβιεκέλε κεηέξα. Ζ Melitta Sperling, επίζεο, απέδηδε 

κεγάιε αμία ζηηο αζπλείδεηεο ζεμνπαιηθέο-επηζεηηθέο θαληαζίεο αλαθνξηθά κε ηε 

γέλεζε ησλ ςπρνζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ. Ηζρπξηδφηαλ κάιηζηα πσο ν αζζελήο κε 

ειθψδε θνιίηηδα, απνδίδνληαο ζην παρχ έληεξν ην ξφιν ηνπ πένπο, εθθξάδεη κέζσ ηνπ 

ζπκπηψκαηνο ηηο ζεμνπαιηθέο-επηζεηηθέο θαληαζηψζεηο ηνπ (Taylor, 1987).  

     Γηαηξέρνληαο ηελ ηζηνξηθή πνξεία ηνπ ςπρνζσκαηηθνχ, θαη εηδηθφηεξα ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ γεγνλφησλ δσήο θαη ζσκαηηθήο λφζνπ, αμηνζεκείσηε ήηαλ ε ζπκβνιή κηαο 

νκάδαο ςπραλαιπηηθά εθπαηδεπκέλσλ παζνιφγσλ, ε νπνία θαζνδεγνχκελε απφ ηνλ 

George Engel (1967), δξαζηεξηνπνηήζεθε ζην Ρφηζεζηεξ ηεο Νέαο Τφξθεο. Ο Engel θαη 

νη ζπλεξγάηεο ηνπ δελ κειέηεζαλ ην ζηξεο ππφ ηελ επξεία ηνπ έλλνηα, αιιά 

επηθεληξψζεθαλ ζην εηδηθφ ζηξεο ηεο απψιεηαο αληηθεηκέλνπ. Ο Engel (1955) 

αζρνιήζεθε εληαηηθά κε ηε κειέηε αζζελψλ κε ειθψδε θνιίηηδα. Καηέγξαςε ηελ έληνλε 

εμάξηεζε ηνπο απφ ηε κεηξηθή θηγνχξα θαζψο επίζεο ηελ εκθάληζε ή ηελ επηδείλσζε 

ηεο λφζνπ ηνπο φηαλ ε ζρέζε ηνπο κε εθείλε απεηινχληαλ ή βξηζθφηαλ ππφ δηάιπζε. 

εκεησηένλ πσο ε εκθάληζε ή ε επηδείλσζε ηεο λφζνπ ζπλνδεπφηαλ απφ θαηάζιηςε θαη 

αίζζεζε αβνεζεζίαο. Χο πξνο ην έιθνο ζηνκάρνπ, ν Engel (1967) αλαθέξεη, κέζσ 

πεξηγξαθήο πεξηζηαηηθψλ, πσο ην γαζηξηθφ νμχ δελ απνδεηθλχεηαη σο παξάγνληαο 
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ζρεκαηηζκνχ ηνπ. Αληίζεηα, ε έθθξηζε γαζηξηθνχ νμένο επεξεάδεηαη απφ ηηο 

«πεξηπέηεηεο» ηνπ αληηθεηκέλνπ, γεγνλφο πνπ ζεκειηψλεη ηε ζρέζε κε απηφ σο κηαο 

θαηεγνξίαο ςπρνινγηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ άπηεηαη ηεο ςπρνζσκαηηθή ιεηηνπξγίαο. Οη 

Weiner, Singer θαη Reiser (1962, φπσο αλαθέξεηαη ζην Engel, 1967) έρνπλ αλαδείμεη κηα 

παξφκνηα αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο ηειεπηαίαο θαη ησλ κεηαβνιψλ ηνπ θπθινθνξηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

     Ο Schmale (1958, φπσο αλαθέξεηαη ζην Taylor, 1987), ζπλεξγάηεο ηνπ Engel, 

δηεμήγαγε κειέηε ζε νκάδα 42 αζζελψλ κε ζσκαηηθφ λφζεκα ειηθίαο 18 έσο 45 εηψλ. 

Γηαπίζησζε φηη 41 αζζελείο είραλ βηψζεη πξαγκαηηθή, επαπεηινχκελε ή ζπκβνιηθή 

απψιεηα ζπλνδεπφκελε κε απειπηζία θαη αβνεζεζία, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο λφζνπ. Πνιινί 

απφ ηνπο αζζελείο, φκσο, είραλ ππνζηεί παξφκνηεο απψιεηεο ή απνρσξηζκνχο απφ 

ζεκαληηθά πξφζσπα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλάπηπμεο ηνπο. Απηφ παξέπεκςε 

ηνλ Schmale ζηελ χπαξμε αηεινχο πέλζνπο ελψ απφ ηηο αλαθνξέο ησλ αζζελψλ θάλεθε 

πσο πάληα ζηε δσή ηνπο έλησζαλ πσο δελ είραλ ππνζηεξηρζεί ζηηο εμαξηεηηθέο ηνπο 

αλάγθεο. πλεπψο, ν Engel θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ δηαπίζησζαλ κηα ζχλδεζε ηεο 

απψιεηαο αληηθείκελνπ θαη ηεο εκθάληζεο ή επηδείλσζεο κηαο λφζνπ ζε άηνκα ηα νπνία 

δε κπνξνχζαλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ απψιεηα. 

     ε κεηαγελέζηεξεο ηεο έξεπλεο, ε νκάδα ηνπ Ρφηζεζηεξ κειέηεζε ηα ηζηνξηθά 

πεξηζηαηηθψλ αηθλίδηνπ θαξδηαθνχ ζαλάηνπ. Αλαιχζεθαλ 26 πεξηπηψζεηο. Σα δεδνκέλα 

ππνδεηθλχνπλ φηη ε πιεηνλφηεηα απηψλ ησλ αζζελψλ, φινη ηνπο άλδξεο, εκθάληδαλ 

θαηαζιηπηηθή δηάζεζε απφ κία εβδνκάδα έσο αξθεηνχο κήλεο πξηλ. Ο αηθλίδηνο ζάλαηνο, 

σζηφζν, εκθαλίζηεθε ζε πεξηφδνπο νμείαο δηέγεξζεο νθεηιφκελεο είηε ζε απμεκέλε 

δξαζηεξηφηεηα ησλ αηφκσλ είηε ζε ζπλζήθεο άγρνπο ή ζπκνχ. Οη ζπγγξαθείο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ν ζπλδπαζκφο θαηαζηάζεσλ θαηάζιηςεο θαη δηέγεξζεο ή ε απφηνκε 

ελαιιαγή ηνπο, κπνξεί λα παξάγεη δηαηαξαρέο ζην νξκνληθφ θαη ην απηφλνκν λεπξηθφ 

ζχζηεκα, επλντθέο γηα ηελ έιεπζε αηθληδίνπ ζαλάηνπ. (Greene, Goldstein & Moss, 1972) 

Δπίζεο, βξέζεθε πσο ε απψιεηα ηνπ αληηθείκελνπ ζπλέβαιε ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

δηαηαξαρή θαηά ηελ νπνία εκθαληδφηαλ έλα ηζραηκηθφ επεηζφδην (Adler, MacRitchie & 

Engel, 1971).     

     Δθηφο ηνπ Engel θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, πιήζνο εξεπλεηψλ αζρνιήζεθαλ κε 

παξαπιήζηα δεηήκαηα. Έλαο εμ απηψλ, ν Bennet (1970 φπσο αλαθέξεηαη ζην Taylor, 
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1987) κειέηεζε ζχκαηα ηεο πιεκκχξαο ζην Μπξίζηνι ηεο Αγγιίαο. Σα επξήκαηα 

έδεημαλ πσο ηε ρξνληά κεηά ηελ πιεκκχξα, ε λνζεξφηεηα ησλ θαηνίθσλ ησλ νπνίσλ ηα 

ζπίηηα είραλ πιεκκπξίζεη, απμήζεθε ζε ζρέζε κε εθείλσλ πνπ έκεηλαλ αλέπαθα. Ζ δε 

ζλεζηκφηεηα ησλ πξψησλ ζεκείσζε άλνδν ηεο ηάμεο ηνπ 50%.  

     ηελ εμέιημε ηνπ ςπρνζσκαηηθνχ πεδίνπ δεζπφδνπζα ζέζε θαηέρεη ε Φπρνζσκαηηθή 

ρνιή ηνπ Παξηζηνχ. Δλψ ε έλλνηα ηεο πγείαο φζνλ αθνξά ηελ ςπρνζσκαηηθή ηζνξξνπία 

έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ Ηππνθξαηηθή ηαηξηθή, ε Φπρνζσκαηηθή ρνιή ηνπ Παξηζηνχ 

εθηηκά πσο ε βάζε ηεο ςπρνζσκαηηθήο κειέηεο ζήκεξα πξνέξρεηαη απφ ηελ αλαθάιπςε 

ηεο ςπραλαιπηηθήο κεζφδνπ (Aisenstein, 2006). Απερεί νπζηαζηηθά ηηο απφςεηο ηεο 

ζχγρξνλεο νξζφδνμεο ςπραλάιπζεο γηα ηελ ςπρνζσκαηηθή φπσο απηέο δηακνξθψζεθαλ 

ζηε Γαιιία απφ ηνπο Pierre Marty, Michel Fain, Michel de M’Uzan θαη Christian David, 

κέζα απφ ηελ θιηληθή παξαηήξεζε αζζελψλ κε ζσκαηηθά λνζήκαηα. Ο Marty ηε 

ζεκειίσζε κε βάζε ηελ έλλνηα ηνπ ειιείκκαηνο φπνπ θαληαζίσζε, φλεηξν, ζπλεηξκφο θαη 

απψιεηα ςπρηθψλ ακπλψλ ζεσξνχληαη σο ραξαθηεξηζηηθέο απψιεηεο (Dumet, 2011).  

     Ζ Φπρνζσκαηηθή ρνιή ηνπ Παξηζηνχ εηζήγαγε δχν ζεκαληηθνχο φξνπο ηεο 

ζχγρξνλεο ςπρνζσκαηηθήο: ηελ ουσιαστική κατάθλιψη θαη ηελ παραγωγική σκέψη. Ζ 

πξψηε αθνξά έλα είδνο θαηάζιηςεο πνπ δε ζπγθξνηείηαη κέζα απφ ηε ζιίςε ή ηνλ πφλν 

αιιά απφ ηελ απνπζία επηζπκίαο. (Aisenstein, 2006). Υαξαθηεξίζηεθε θαη σο «ιεπθή 

θαηάζιηςε», επεηδή νη αζζελείο αξλνχληαη φηη ζξελνχλ ή φηη «έραζαλ» θάπνηνλ ή θάηη, 

απιψο βηψλνπλ ηελ αίζζεζε ελφο θελνχ. Ζ δεχηεξε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απνπζία 

θαληαζηαθήο επέλδπζεο θαη ειεχζεξσλ ζπλεηξκψλ θαζψο επίζεο απφ ηελ πξνζθφιιεζε 

ζηελ πξαθηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ χπαξμε νπζηαζηηθήο θαηάζιηςεο ζε ζπλαηζζεκαηηθφ 

επίπεδν θαη παξαγσγηθήο ζθέςεο ζε λνεηηθφ, ζπληζηνχλ ηε ιεγφκελε μηχανική ζωή (vie 

opératoire) (Aisenstein & Smadja, 2010). 

     Σν ζχλδξνκν ηεο «κεραληθήο δσήο», φηαλ απνθηά θιηληθέο δηαζηάζεηο, ζπρλά 

ζπλνδεχεη ηηο ζσκαηψζεηο (Dumet, 2011). Αξρηθά ζπλαληάηαη ε νπηζζνδξφκεζε κε 

ζπκπηψκαηα ειάζζνλα (θνχξαζε θαη αηνλία) θαη αλαζηξέςηκα. Δθδειψλνληαη ζχληνκα, 

αθφηνπ ην άηνκν βηψζεη θάπνηα καηαίσζε θαη ζεσξνχληαη ζσκαηηθή άκπλα έλαληη ηνπ 

θηλδχλνπ κηαο ςπρηθήο απνδηνξγάλσζεο. Γεδνκέλνπ φηη νη αζζελείο απηνχ ηνπ 

ζπλδξφκνπ δελ πάζρνπλ νχηε πελζνχλ, ε παιηλδξφκεζε είλαη αδχλαηε θαη επέξρεηαη ε 

απνδηνξγάλσζε (Aisenstein & Smadja, 2010). Ζ δηαδηθαζία ηεο απνδηνξγάλσζεο 
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πεξηιακβάλεη ζσκαηηθέο θαζψο θαη ςπρηθέο δηαηαξαρέο. ην πιαίζην ηεο, ηα έλζηηθηα 

έρνπλ ηελ πεγή ηνπο ζηε ζσκαηηθή δηέγεξζε. Ο ξφινο ηνπο είλαη λα ξπζκίζνπλ ηελ 

έληαζε πνπ δεκηνπξγείηαη. Αλ ην άζξνηζκα ησλ δηεγέξζεσλ ζπλερίδεη λα είλαη 

ππεξβνιηθφ, ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα απνδηνξγαλψλνληαη. Δπίζεο, ε ςπρηθή ζπζθεπή 

δελ είλαη ηθαλή λα ελζσκαηψζεη ηηο δηεγέξζεηο, αθήλνληαο έηζη αλνηρηφ ην ελδερφκελν 

ηεο ζσκαηνπνίεζεο (Aisenstein, 2006). 

     Απμεκέλε θαηαλφεζε ζηε κειέηε ησλ ςπρνζσκαηηθψλ εθδειψζεσλ πξνζέθεξε ε 

πεξηγξαθή ηεο έλλνηαο ηεο αιεμηζπκίαο απφ ηνλ Sifneos ην 1973. Παξαηεξήζεηο πνπ 

νδήγεζαλ ζε απηήλ, θαηαξράο, αθνξνχζαλ αζζελείο πνπ έπαζραλ απφ αλαγλσξηζκέλα 

ςπρνζσκαηηθά λνζήκαηα. Απηφ νδήγεζε ζηελ πξφσξε θαη εζθαικέλε ππφζεζε φηη 

ππάξρεη αηηηνινγηθή ζρέζε κεηαμχ αιεμηζπκίαο θαη ςπρνζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ. Γηα 

ηνλ Taylor (1987) είλαη ζαθέο πσο δελ εθδειψλνπλ φινη νη ςπρνζσκαηηθνί αζζελείο 

αιεμηζπκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη φηη ε αιεμηζπκία δελ πιεξνθνξεί σο πξνο ην εξψηεκα 

ηεο «επηινγήο» ηεο λφζνπ.  

     Aλ θαη δελ αλαγλψξηζαλ φινη νη ςπραλαιπηηθά εθπαηδεπκέλνη ςπρνζσκαηηζηέο ηελ 

έλλνηα ηεο αιεμηζπκίαο (Taylor, 1987), έξεπλα ησλ Taylor θαη Doody (1982) εληνπίδεη 

δηαθνξέο ζηε ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά κεηαμχ ησλ ςπρνζσκαηηθψλ θαη ησλ λεπξσηηθψλ 

αζζελψλ, νη νπνίεο είλαη αλεμάξηεηεο απφ άιιεο κνξθέο ςπρνπαζνινγίαο. Ζ σο άλσ 

κειέηε πηζηνπνηεί ηελ χπαξμε αιεμηζπκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηα νπνία είλαη δηαθξηηά ζε 

θιηληθφ επίπεδν θαη ζπκβάιινπλ ζηελ παζνγέλεζε ησλ ςπρνζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ.  

     Ζ ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο αιεμηζπκίαο αιιά θαη ε δηαπίζησζε φηη νη θνηλσληθέο 

ζρέζεηο αζθνχλ επίδξαζε ζηελ πγεία θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο (Dumet, 2011), 

επαλαθέξνπλ ζην πξνζθήλην ηεο ςπρνζσκαηηθήο ηαηξηθήο ηελ ςπραλάιπζε. Ζ ηειεπηαία 

είρε απνκαθξπλζεί ζηαδηαθά απφ ην ςπρνζσκαηηθφ πεδίν κεηά ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1950 ιφγσ ηεο ππφζεζεο φηη ηα ςπρνζσκαηηθά λνζήκαηα εμεγνχληαη θαη’ αλαινγία 

πξνο ηηο ςπρνλεπξψζεηο. Χζηφζν βαζκηαία θαηέζηε ζαθέο πσο άηνκα κε κεγάιε 

ηξσζηκφηεηα ζηελ αλάπηπμε ζσκαηηθψλ λνζεκάησλ πάζρνπλ απφ ςπρνινγηθά 

ειιείκκαηα θαη φρη απφ εηδηθέο ςπρνινγηθέο ζπγθξνχζεηο (Taylor, 1987). Ζ ζχγρξνλε 

ςπραλαιπηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ εθδήισζε ςπρνζσκαηηθψλ λφζσλ θαη ζπκπησκάησλ 

ελδηαθέξεηαη γηα ηε δηφξζσζε ησλ ειιεηκκάησλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο 

γλσζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ ζπγθηλήζεσλ (Dumet, 2011).   
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     Αλαθνξά είλαη ρξήζηκν λα γίλεη θαη ζηε ζπκβνιή ηεο Άπσ Αλαηνιήο θαη ηνπ 

αλαηνιηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο ζηελ εμέιημε ηεο ςπρνζσκαηηθήο. Αλ θαη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ε έλλνηα ηνπ ςπρνζσκαηηθνχ έρεη θεξδίζεη έδαθνο αλαθνξηθά κε ηελ ελφηεηα 

ζψκαηνο θαη ςπρήο, ε δπηηθή ζθέςε ζεκειηψλεηαη θαη θηλείηαη ζηε βάζε ηνπ 

θαξηεζηαλνχ δπτζκνχ. ην δπηηθφ πνιηηηζκφ, ην πλεχκα (ςπρή) δηαρσξίζηεθε απφ ην 

ζψκα θαη ππνβηβάζηεθε ζε δσηθφ ή παξνκνηάζηεθε κε κεράλεκα (Νηθνιαΐδεο & 

Benedetti, 1990). Αληίζεηα, ν αλαηνιηθφο ηξφπνο δσήο πξνσζεί ην ζσκαηνςπρηθφ 

αηνκηζκφ. Ο ηειεπηαίνο ζε ζπλδπαζκφ κε ζηνηρεία ηνπ αλαηνιηθνχ πνιηηηζκνχ θαη 

θηινζνθίαο, φπσο ε αλάπηπμε ζσκαηνςπρηθψλ κεζφδσλ κε ζθνπφ ηνλ απηνέιεγρν αιιά 

θαη ε αλαδήηεζε θαη αλαγλψξηζε ελφο εζσηεξηθνχ εαπηνχ, ζπλέβαιαλ θαη ζπκβάιινπλ 

αθφκε ζηε βαζχηεξε θαηαλφεζε θαη εμέιημε ηεο ςπρνζσκαηηθήο (Νηθνιαΐδεο & 

Benedetti, 1990).   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΣΡΑΤΜΑΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΕΧΖ ΚΑΗ ΥΡΟΝΗΔ 

ΧΜΑΣΗΚΔ ΠΑΘΖΔΗ 

 

2.1.  Ο τςσικόρ ηπαςμαηιζμόρ και η εγσάπαξη ηος ζηο ζώμα 

     Ζ ςπρνζσκαηηθή ζεψξεζε, κεηαμχ άιισλ, αζρνιείηαη κε ηηο ςπρνινγηθέο ζπληζηψζεο 

ηεο ζσκαηηθήο αζζέλεηαο. χκθσλα κε ηελ ςπραλαιπηηθή πξνζέγγηζε άιισζηε, ε 

αζζέλεηα δελ επέξρεηαη πνηέ φηαλ δελ ελδηαθέξεη (Dumet, 2011). Πνην, ινηπφλ, ζα 

κπνξνχζε λα απνηειέζεη θαιχηεξν πεδίν εμέηαζεο ηεο παξαπάλσ ζεκαηηθήο απφ απηφ 

ηνπ ίδηνπ ηνπ ςπρηθνχ ηξαπκαηηζκνχ ζηηο δηάθνξεο κνξθέο ηνπ; Ζ ιέμε «ηξαχκα» 

πξνέξρεηαη απφ ην αξραηνειιεληθφ ξήκα «ηηηξψζθσ» πνπ ζεκαίλεη «πιεγψλσ». Καηά 

ηνλ Μπακπηληψηε (2004), ην ηξαχκα, απφ ηαηξηθήο ζθνπηάο, είλαη «ε μαθληθή ή βίαηε 

ιχζε ηεο ζπλέρεηαο ησλ ηζηψλ ηνπ δέξκαηνο θαη ζπλήζσο αηκνξξαγία». Σν ςπρνινγηθφ 

ηξαχκα είλαη έλα είδνο βιάβεο ζηνλ ςπρηθφ θφζκν, πνπ ζπκβαίλεη σο απνηέιεζκα ελφο 

ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο. 

     ε ςπρηθφ επίπεδν, έλα ππέξκεηξα ζηξεζνγφλν γεγνλφο επηθέξεη ηελ θηλεηνπνίεζε 

φισλ ησλ ςπρηθψλ δπλάκεσλ κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε δπλαηή επεμεξγαζία ηνπ. Όηαλ νη 

πξνζπάζεηεο απηέο δελ επαξθνχλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ γεγνλφηνο, δεκηνπξγνχληαη 

εζσηεξηθά «ξήγκαηα». Ο ηξαπκαηηζκφο απνηππψλεηαη ηφζν ζηε κλήκε (λνεηηθφ 

επίπεδν) φζν θαη ζην ζψκα, ηε ζσκαηηθή κλήκε (Βεληνπξάηνπ, 2009). ηελ νπζία, 

ππάξρνπλ ηφζν βίαηνη ηξαπκαηηζκνί πνπ δε κπνξνχλ λα αθνκνησζνχλ ςπρηθά ή λα 

ζπκβνινπνηεζνχλ, παξά κφλν λα απνηππσζνχλ ζην ζψκα (Célérier, 1989 φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Dumet, 2013). Πνηα, φκσο, κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηξαπκαηηθά 

γεγνλφηα δσήο; Ζ απάληεζε δίλεηαη απφ ηελ ελδνςπρηθή επεμεξγαζία ηνπ εθάζηνηε 

αηφκνπ πνπ ηα βηψλεη. Σν πνηα βηψκαηα είλαη ηξαπκαηηθά απνηειεί έλα ππνθεηκεληθφ 

δήηεκα θαη εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηηο πξνγελέζηεξεο εκπεηξίεο θαη ηηο 

αληηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο. Γεληθά, ε θαθνπνίεζε θαηά ηελ παηδηθή ειηθία, ν 

πφιεκνο θαη νη θπζηθέο θαηαζηξνθέο απνηεινχλ ηα ζπλεζέζηεξα ηξαπκαηηθά γεγνλφηα 

δσήο πνπ έρνπλ κειεηεζεί.   

     Χο πξνο ηα γεγνλφηα δσήο, πξσηνπφξνο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο ηνπο ήηαλ ν 

Lawrence Hinkle. Οη Hinkle θαη Wolff (1958, φπσο αλαθέξεηαη ζην Taylor, 1987) 

πξαγκαηνπνίεζαλ κηα κεγάιεο δηάξθεηαο έξεπλα ζε ππάιιεινπο κηαο ηειεθσληθήο 
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εηαηξείαο. Δμεηάζηεθε ε ζχλδεζε ησλ γεγνλφησλ δσήο θαη ηεο ζσκαηηθήο λφζνπ γηα 

πεξίπνπ κηα εηθνζαεηία. Γηαπίζησζαλ φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ γεγνλφησλ δσήο 

ζπλέβε ζε κηθξφ πνζνζηφ (25%) ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ βαζηθή ππφζεζε ηεο έξεπλαο 

επηβεβαηψζεθε: φζν απμαλφηαλ ν αξηζκφο ησλ γεγνλφησλ, ηφζν πεξηζζφηεξα νξγαληθά 

ζπζηήκαηα εκπιέθνληαλ θαη ηφζν πιήζαηλαλ ηα δηαθνξεηηθά λνζήκαηα. Δπηπιένλ, 

βξέζεθε φηη ε εκθάληζε θάπνηαο λφζνπ ζπλνδεπφηαλ απφ δηαπξνζσπηθέο δπζθνιίεο ή 

θαηαζηάζεηο δσήο πνπ βηψλνληαλ σο απεηιεηηθέο ή κε ηθαλνπνηεηηθέο (Taylor, 1987). 

     ηηο δεθαεηίεο 1950-60 πνιινί ςπρνζσκαηηθνί εξεπλεηέο απνπεηξάζεθαλ λα 

απνδείμνπλ επίζεο ηε ζχλδεζε ησλ ζηξεζνγφλσλ γεγνλφησλ δσήο κε ηελ επνρή 

εκθάληζεο κηαο λφζνπ. Ζ ηδέα φηη νξηζκέλα πιαίζηα δσήο νδεγνχλ ζηελ εκθάληζε 

ζσκαηηθήο αζζέλεηαο δελ είλαη πξφζθαηε θαζψο αλεπξίζθεηαη ζηε ιατθή παξάδνζε απφ 

ηελ επνρή πνπ ζπλαληψληαη γξαπηέο πεγέο (Taylor, 1987). Όκσο νη εξεπλεηέο δελ 

αζρνιήζεθαλ κφλν κε ηα θαζηεξσκέλα ςπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα. Αληηζέησο, 

επηρείξεζαλ λα κειεηήζνπλ ηελ ηξσζηκφηεηα ησλ αλζξψπσλ απέλαληη ζε νπνηαδήπνηε 

λνζνινγηθή νληφηεηα. Βαζηθφ εκπφδην ηεο κειέηεο ηεο δπλακηθήο κεηαμχ ζηξεζνγφλσλ 

γεγνλφησλ δσήο θαη λφζεζεο είλαη ην κε γξακκηθφ ηεο ζρέζεο ηνπο. Έηζη, 

ζπλεηδεηνπνηήζεθαλ ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο επηδεκηνινγηθήο κεζφδνπ θαη αλέθπςε ε 

αλάγθε λα ιεθζνχλ ππφςε νη δηακεζνιαβεηέο ή νη ηξνπνπνηεηέο ηεο ζρέζεο ηνπ ζηξεο 

κε ηε λφζεζε (Taylor, 1987). Χο ηέηνηνη ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ ε αμηνιφγεζε ησλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο δσήο, ε ζπλεηδεηή αληηκεηψπηζεο ηνπο θαη νη δηαζέζηκνη γηα απηήλ 

θνηλσληθνί πφξνη (DeLongis, Folkman & Lazarus, 1988), θαζψο θαη ησλ 

πξνζαξκνζηηθψλ ακπληηθψλ κεραληζκψλ (Malone, Cohen, Liu, Vaillant & Waldinger, 

2013). 

     Μεγάινο αξηζκφο βηβιηνγξαθηθψλ κειεηψλ θαη εξεπλψλ ηεθκεξηψλεη ηε ζχλδεζε 

κεηαμχ ηεο έθζεζεο ζε ηξαπκαηηθά γεγνλφηα δσήο θαη ηεο θαθήο ζσκαηηθήο πγείαο. 

Πξφζθαηε κεηα-αλάιπζε ησλ Afari et al. (2014) εμέηαζε ζπζηεκαηηθά ηε ζχλδεζε ηνπ 

ςπρνινγηθνχ ηξαχκαηνο θαη ηεο ΓΜΣ κε ιεηηνπξγηθά ζσκαηηθά ζχλδξνκα. ε απηά 

ζπκπεξηιακβάλνληαλ ε ηλνκπαιγία, ν ρξφληνο δηάρπηνο πφλνο, ην ζχλδξνκν ρξφληαο 

θφπσζεο, ε θξνηαθνγλαζηθή δηαηαξαρή θαη ην ζχλδξνκν επεξέζηζηνπ εληέξνπ. ηφρνο 

ηεο ήηαλ λα πξνζδηνξηζηεί ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ηεο επίδξαζεο ηεο παξαπάλσ ζχλδεζεο 

θαη νη κεζνιαβεηέο ηεο. ε επίπεδν κεζνδνινγίαο, νη εξεπλεηέο εληφπηζαλ 71 κειέηεο θαη 
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εμέηαζαλ ηε ζπζρέηηζε ησλ ζσκαηηθψλ ζπλδξφκσλ κε ηξαπκαηηθά γεγνλφηα. Χο 

ηξαπκαηηθά γεγνλφηα αλαγλσξίζζεθαλ ε θαθνπνίεζε ζε ςπρνινγηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ, 

ζεμνπαιηθφ θαη θπζηθφ επίπεδν θαηά ηελ παηδηθή ειηθία ή ηελ ελήιηθε δσή, ε έθζεζε ζε 

πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο θαη ε ΓΜΣ. 

     χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ηα άηνκα πνπ αλέθεξαλ έθζεζε ζε ηξαπκαηηθά 

γεγνλφηα ήηαλ 2,7 θνξέο πηζαλφηεξν λα εκθαλίζνπλ έλα εθ ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

ζσκαηηθψλ ζπλδξφκσλ. Τπήξμαλ φκσο θαη άιια ελδηαθέξνληα επξήκαηα. Σν κέγεζνο 

ηεο επίδξαζεο ηεο ΓΜΣ ζηελ αλάπηπμε ησλ σο άλσ ζπλδξφκσλ ήηαλ ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξε απφ απηή ηεο ζσκαηηθήο ή ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα 

ην ζχλδξνκν ρξφληαο θφπσζεο ζε ζρέζε κε ην ζχλδξνκν επεξέζηζηνπ εληέξνπ ή ηελ 

ηλνκπαιγία. Σα επξήκαηα είλαη ζπλεπή κε ηελ ππφζεζε πνπ ζέιεη ηα ηξαπκαηηθά 

γεγνλφηα δσήο λα ζπλδένληαη κε ηελ απμεκέλε ζπρλφηεηα εθδήισζεο ζσκαηηθψλ 

ζπλδξφκσλ (Afari et al., 2014).  

     ηνηρείν πνπ ζπλεγνξεί κε ηα παξαπάλσ επξήκαηα είλαη ε δηαπίζησζε φηη ε 

αζξνηζηηθή έθζεζε ζε πηζαλά ηξαπκαηηθά γεγνλφηα δσήο θαη ζε ζνβαξέο ζηξεζνγφλεο 

θαηαζηάζεηο ζρεηίδνληαη ζε βάζνο ρξφλνπ κε ηε ζπρλφηεηα ησλ επηζθέςεσλ ζην γηαηξφ 

θαη ηε δηαλπθηέξεπζε ζε λνζνθνκείν. Απηφ απνθάιπςε πξφζθαηε έξεπλα ησλ 

Gawronski, Kim θαη Miller (2014) αλαιχνληαο δείγκα 7.168 αηφκσλ, πξνεξρφκελν απφ 

κηα πξννπηηθή κειέηε, εζληθά αληηπξνζσπεπηηθή, ελειίθσλ ειηθίαο άλσ ησλ 50 εηψλ 

ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. ε δεθαβάζκηα θιίκαθα, θάζε επηπιένλ πηζαλφ ηξαπκαηηθφ 

γεγνλφο ή έληνλα ζηξεζνγφλνο θαηάζηαζε ζπζρεηίζηεθε κε αχμεζε 8% ησλ ηαηξηθψλ 

επηζθέςεσλ θαη κε αχμεζε 18% ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ ζε λνζνθνκείν, 

έπεηηα απφ έιεγρν δηάθνξσλ θνηλσληθν-δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ. 

     ηνηρεία γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ςπρνινγηθνχ ηξαχκαηνο κε ηελ θαθή ζσκαηηθή πγεία 

απνθαιχπηεη θαη ε έξεπλα ηνπ Norman et al. (2006). Δμεηάζηεθε, κεηαμχ άιισλ, εάλ 

ζπγθεθξηκέλνη ηχπνη ηξαχκαηνο (βίαηε επίζεζε θαη ζεμνπαιηθφ ηξαχκα) ζρεηίδνληαη κε 

ζπγθεθξηκέλεο ηαηξηθέο αζζέλεηεο. πκκεηείραλ 680 αζζελείο απφ δνκέο πξσηνβάζκηαο 

πεξίζαιςεο. Φάλεθε φηη γηα ηνπο άλδξεο, ην ηξαπκαηηθφ ηζηνξηθφ ζρεηίδεηαη κε 

εθδήισζε αξζξίηηδαο θαη δηαβήηε (ε ΓΜΣ βξέζεθε λα κεζνιαβεί ηε ζχλδεζε κεηαμχ 

ηνπ ηξαχκαηνο θαη ηεο αξζξίηηδαο, αιιά φρη ηνπ δηαβήηε). ηηο γπλαίθεο ην ηξαχκα 

ζπλδέζεθε κε παζήζεηο ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη κε θαξθίλν. 
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     Αμηνζεκείσηε είλαη ε ζχγθιηζε ησλ πνζνζηψλ επηπνιαζκνχ ησλ ζσκαηηθψλ 

αζζελεηψλ θαη ησλ ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ. Πεξίπνπ ηα 2/3 ηνπ δείγκαηνο αλέθεξε κία ή 

πεξηζζφηεξεο ρξφληεο ζσκαηηθέο αζζέλεηεο, κε πεξίπνπ ην 29% λα αλαθέξεη κία εμ 

απηψλ, ην 16% δχν, ην 11% ηξείο θαη ην 8% ηέζζεξεηο ή πεξηζζφηεξεο. Αληίζηνηρα, 

πεξίπνπ ηα 3/4 ηνπ δείγκαηνο αλέθεξαλ φηη αληηκεηψπηζαλ έλα ή πεξηζζφηεξα 

ηξαπκαηηθά γεγνλφηα, κε ην 20% λα αλαθέξεη έλα ηξαχκα, ην 17% δχν, ην 14% ηξία, ην 

10% ηέζζεξα θαη 14% πέληε ή πεξηζζφηεξα. 

     χλεζεο αληηθείκελν κειέηεο γχξσ απφ ηηο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ζηελ ελήιηθε δσή 

θαη ηεο επίδξαζεο ηνπο ζηε ζσκαηηθή πγεία είλαη νη βεηεξάλνη πνιέκνπ, νη επηδήζαληεο 

απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη ηα ζχκαηα ζεμνπαιηθήο επίζεζεο. Δληνχηνηο, νη Spitzer et 

al. (2009) επηρείξεζαλ λα εμεηάζνπλ ηελ επίδξαζε απηή ζε έλα δείγκα γεληθνχ 

πιεζπζκνχ. Ηαηξηθά ηζηνξηθά πνπ ζπκπεξηειάκβαλαλ ρξφληεο παζήζεηο ηνπ 

θαξδηαγγεηαθνχ, ελδνθξηληθνχ, αλαπλεπζηηθνχ θαη άιισλ ζπζηεκάησλ ειήθζεζαλ απφ 

3.171 ελήιηθεο. Οη ζπκκεηέρνληεο κεηά απφ αμηνιφγεζε δηαρσξίζηεθαλ ζε ηξεηο νκάδεο: 

απηνχο πνπ δελ είραλ εθηεζεί ζε θαλέλα ηξαχκα, απηνχο πνπ είραλ βηψζεη ηξαχκα αιιά 

φρη θαη ΓΜΣ, θαη απηνχο ησλ νπνίσλ ην ηξαχκα ζπλνδεπφηαλ απφ ΓΜΣ.  

     Άηνκα κε ηζηνξηθφ ςπρηθνχ ηξαχκαηνο είραλ πςειφηεξεο πηζαλφηεηεο λα ππνθέξνπλ 

απφ εθδειψζεηο ζηεθαληαίαο λφζνπ φπσο ζηεζάγρε θαη θαξδηαθή αλεπάξθεηα, λα 

ππνζηνχλ εγθεθαιηθφ επεηζφδην, λα αλαπηχμνπλ λεθξηθή λφζν θαη λα λνζήζνπλ απφ 

βξνγρίηηδα, άζζκα θαη πνιπαξζξίηηδα, ζπγθξηλφκελα κε άηνκα πνπ θέξνληαλ λα κελ 

είραλ ππνζηεί πνηέ ςπρηθφ ηξαπκαηηζκφ. Σα παξαπάλσ επξήκαηα πξνέθπςαλ κεηά απφ 

έιεγρν ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ θαπλίζκαηνο, ηνπ Γείθηε Μάδαο ψκαηνο (ΓΜ), ηεο 

αξηεξηαθήο πίεζεο, ηεο θαηάζιηςεο, ηεο θαηάρξεζεο αιθνφι θαη άιισλ θνηλσληθν-

δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ησλ νπνίσλ ν ςπρηθφο ηξαπκαηηζκφο 

ζπλνδεπφηαλ απφ ΓΜΣ είραλ επίζεο απμεκέλεο πηζαλφηεηεο λα ππνθέξνπλ απφ 

εθδειψζεηο ζηεθαληαίαο λφζνπ, φπσο ζηεζάγρε θαη θαξδηαθή αλεπάξθεηα, θαζψο επίζεο 

λα λνζήζνπλ απφ βξνγρίηηδα, άζζκα αιιά θαη πεξηθεξηθή αξηεξηαθή λφζν. Σα επξήκαηα 

θαηαδεηθλχνπλ ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ΓΜΣ θαη ησλ θαξδηαγγεηαθψλ θαη 

πλεπκνληθψλ παζήζεσλ (Spitzer et al., 2009). 
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2.2. Ο άμεζορ ανηίκηςπορ ηος τςσικού ηπαύμαηορ ζηη ζυμαηική ςγεία 

     Έξεπλεο πνπ επηθεληξψζεθαλ ζηελ άκεζε επίδξαζε ηνπ ηξαχκαηνο ζηε ζσκαηηθή 

πγεία δηαηππψλνπλ ηε δηθή ηνπο πξφηαζε. Ζ επίδξαζε απηή ζπλίζηαηαη ζην ζσξεπηηθφ 

απνηέιεζκα ησλ πνιιαπιψλ ηξαπκαηηζκψλ πνπ κεηαθξάδνληαη ζσκαηηθά ζε ρξφληεο 

παζήζεηο, κέζσ ηεο ρξφληαο ππεξδηέγεξζεο ηεο θπζηνινγηθήο νδνχ ηνπ ζηξεο (δειαδή 

ηνπ άμνλα ππνζάιακνο-ππφθπζε-επηλεθξίδηα) θαη ηνπ ζπκπαζεηηθνχ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο (Sledjeski, Speisman & Dierker, 2008). 

     Απηφ νδεγεί ζηελ πξφθιεζε θζνξάο ζηα ζσκαηηθά ζπζηήκαηα επηθέξνληαο έηζη ην 

ιεγφκελν αιινζηαηηθφ θνξηίν, ην νπνίν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ΓΜΣ (Glover, 2006). 

πλνπηηθά, ην αιινζηαηηθφ θνξηίν πεξηγξάθεηαη σο ε ζπζζσξεπηηθή θζνξά ηνπ 

νξγαληζκνχ ιφγσ παξαηεηακέλεο θαη κε επσθεινχο ρξήζεο ησλ κεραληζκψλ ηεο 

αιιφζηαζεο
1
. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Weiss (2007) αλαθέξεη φηη φηαλ ν εγθέθαινο 

εθηίζεηαη ζπλερψο ζε πςειά επίπεδα θνξηηδφιεο ιφγσ ηξαπκαηηθνχ ζηξεο, ην λεπξηθφ 

ζχζηεκα επαηζζεηνπνηείηαη ζε απεηιεηηθά εξεζίζκαηα ςπρνινγηθήο πθήο. ε 

πεξηζηαηηθά ρξφληνπ ηξαχκαηνο, κηα ηζρπξφηεξε ςπρνινγηθή θαη θπζηνινγηθή απφθξηζε 

εγείξεηαη απφ ελαχζκαηα πεξηνξηζκέλεο ηζρχνο (van der Kolk, 2003 φπσο αλαθέξεηαη 

Sledjeski, Speisman & Dierker, 2008). Καηά ζπλέπεηα, ν άμνλαο ππνζάιακνο-ππφθπζε-

επηλεθξίδηα ππεξιεηηνπξγεί ζε βάζνο ρξφλνπ. 

     Οη ςπρνθπζηνινγηθέο ζεσξίεο έρνπλ πξνζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ εκβάζπλζε ηεο 

θαηαλφεζεο ηνπ θινληζκνχ ηεο νξγαληθφηεηαο εμαηηίαο εμσηεξηθψλ πξνο απηήλ 

ζπκβάλησλ. Ήδε, ν θπζηνιφγνο Walter Cannon έδεημε πσο ν νξγαληζκφο θινλίδεηαη ππφ 

ηελ επήξεηα ζηξεζνγφλσλ ζπλζεθψλ, ελψ ην θιαζηθφ πείξακα ηνπ Pavlov νδεγεί ζε 

εκθάληζε ελφο πεηξακαηηθά πξνθιεηνχ ζην ζθχιν γαζηξεληεξηθνχ έιθνπο. Σα παξαπάλσ 

ζπλεγνξνχλ κε ηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία: ε απνξχζκηζε ηνπ νξγαληζκνχ πνπ 

πξνθαιείηαη εμαηηίαο επαλαιακβαλφκελσλ ή ρξφλησλ πξνθιήζεσλ πεξηβαιινληηθνχ 

ζηξεο ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε κηαο πνηθηιίαο αζζελεηψλ (VanItallie, 2002). Ζ 

ππέξηαζε, ε αζεξνζθιήξσζε, ην ζχλδξνκν αληνρήο ζηελ ηλζνπιίλε, ε δπζιηπηδαηκία 

θαζψο θαη νξηζκέλεο δηαηαξαρέο ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλνληαη ζε 

απηέο. 

                                                 
1
 Ζ αιιφζηαζε νξίδεηαη σο ε πξνζαξκνζηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ ελεξγφ δηαηήξεζε ηεο νκνηφζηαζεο κέζσ 

ηεο κεηαβνιήο ηεο ιεηηνπξγίαο δηαθφξσλ νξγαληθψλ ζπζηεκάησλ.  
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     Δπίζεο, ε έξεπλα ησλ Dong, Giles, Felitti, Dube, Williams, Chapman et al. (2004) 

απνθάιπςε φηη νη επαλαιακβαλφκελεο ή ρξφληεο αξλεηηθέο εκπεηξίεο ηεο παηδηθήο 

ειηθίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαθνπνίεζεο, ηεο παξακέιεζεο θαη ησλ 

νηθνγελεηαθψλ πξνβιεκάησλ, εκθαλίδνπλ κηα δηαβαζκηζκέλε ζρέζε κε ηνλ θίλδπλν 

εκθάληζεο ηζραηκηθήο θαξδηαθήο λφζνπ. Σα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ζπιιέρζεθαλ απφ 

αλαδξνκηθή κειέηε θνφξηεο 17.337 ελειίθσλ απφ ην 1995 έσο ην 1997. 

     Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη 9 απφ ηηο 10 θαηεγνξίεο αξλεηηθψλ εκπεηξηψλ 

παηδηθήο ειηθίαο (νη νπνίεο ζπληζηνχλ επαλαιακβαλφκελν θαη πνιιαπιφ ηξαπκαηηζκφ) 

ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηνλ απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο ηζραηκηθήο θαξδηαθήο λφζνπ. 

Μάιηζηα, απηφο ν θίλδπλνο είλαη θαηά 1,3 έσο 1,7 θνξέο κεγαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ηα 

άηνκα πνπ δελ αλαθέξνπλ θάπνηα απφ ηηο παξαπάλσ αξλεηηθέο εκπεηξίεο ζηελ παηδηθή 

ειηθία. Σν πιένλ εληππσζηαθφ φκσο ζηνηρείν είλαη ην εμήο: ε πξναλαθεξζείζα 

ζπζρέηηζε κεζνιαβείηαη πην έληνλα απφ ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ (θαηάζιηςε 

θαη ζπκφο) παξά απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ ηεο ηζραηκηθήο 

θαξδηαθήο λφζνπ (θάπληζκα, έιιεηςε ζσκαηηθήο άζθεζεο, παρπζαξθία, δηαβήηεο θαη 

ππέξηαζε). 

     Παξφκνηα απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ θαη απφ ηε κειέηε ηεο ίδηαο ζρεδφλ εξεπλεηηθήο 

νκάδαο, ησλ Dong et al. (2003). Σα επξήκαηα ηεο ζέινπλ θαη πάιη, έλαο κεγάινο αξηζκφο 

παηδηθψλ ηξαπκάησλ λα πξνβιέπεη απμεκέλε πηζαλφηεηα εθδήισζεο επαηηθήο λφζνπ 

θαηά ηελ ελήιηθε δσή.  

     Αλ θαη ε επίπησζε ηεο ΓΜΣ δελ εκπίπηεη ζηε ζηνρνζεζία ησλ εξεπλψλ πνπ 

κειεηνχλ ηελ ακεζφηεηα ηεο επίδξαζεο ηνπ ηξαχκαηνο ζηε ζσκαηηθή πγεία, 

ππνζηεξίδεηαη φηη ε ζπκπησκαηνινγία ηεο απμάλεη πεξαηηέξσ ην αιινζηαηηθφ θνξηίν. 

πλεπψο, θαη ε ΓΜΣ κέζσ παξαηεηακέλεο ή/θαη αλεπαξθνχο θπζηνινγηθήο αληίδξαζεο 

ηνπ νξγαληζκνχ ζην ζηξεο ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ζσκαηηθήο αζζέλεηαο (Friedman & 

McEwen, 2004 φπσο αλαθέξεηαη ζην Sledjeski, Speisman & Dierker, 2008).  

 

2.3.  Ο διαμεζολαβηηικόρ πόλορ ηηρ διαηαπασήρ μεηαηπαςμαηικού ζηπερ 

     Δθφζνλ ε κειέηε απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ αζρνιείηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ηξαπκαηηθνχ 

ζηξεο λα πξνθαιέζεη ζσκαηηθή αζζέλεηα, ηφηε ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο θαη ηελ 

αληίζηνηρε ηθαλφηεηα πξφθιεζεο ςπρηθήο δηαηαξαρήο. Σν θαηεμνρήλ πεδίν κειέηεο ηεο 
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είλαη ν ηξφπνο πνπ απηή εθθξάδεηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ΓΜΣ. Μήπσο, φκσο, ε 

ζχλδεζε ηεο έθζεζεο ζε ηξαπκαηηθά γεγνλφηα δσήο θαη ηεο θαθήο ζσκαηηθήο πγείαο 

δηακεζνιαβείηαη απφ ηε ΓΜΣ θαη άιιεο θιηληθά ζεκαληηθέο αληηδξάζεηο δπζθνξίαο; 

Απηφ ππνδεηθλχνπλ κειέηεο φπσο απηή ησλ Schnurr θαη Green (2004). ηελ ηειεπηαία 

αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά φηη ε ΓΜΣ θαη άιιεο θιηληθά ζεκαληηθέο δπζθνξηθέο 

αληηδξάζεηο ζπκβάιινπλ ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ εθείλσλ κέζσ ησλ νπνίσλ 

επεξεάδεηαη ε ζσκαηηθή πγεία. Απηέο νη δηαδηθαζίεο πεξηιακβάλνπλ ςπρνινγηθέο, 

βηνινγηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο παξακέηξνπο θαζψο θαη ηνπο κεραληζκνχο ηεο πξνζνρήο, 

νη νπνίνη ζηε ζπλέξγεηα ηνπο πξνθαινχλ δηαηαξαρή ηεο νκνηφζηαζεο ηνπ ζψκαηνο. 

πλεπψο, απμάλεη ε πηζαλφηεηα εθδήισζεο αζζέλεηαο.  

     Ζ ππφζεζε ηεο παξαπάλσ δηακεζνιάβεζεο πξνθχπηεη εχινγα εθφζνλ ε ΓΜΣ, φπσο 

θαη άιιεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο, ζπλδέεηαη ζπζηεκαηηθά κε ηελ επαθφινπζε θαθή 

ζσκαηηθή πγεία (βι. Qureshi, Pyne, Magruder, Schulz & Kunik, 2009 γηα κηα 

αλαζθφπεζε). Σν θαηά πφζν ε ΓΜΣ δηακεζνιαβεί ή φρη ηε ζχλδεζε ηνπ ηξαπκαηηθνχ 

ζηξεο κε ηνλ απμεκέλν θίλδπλν θαθήο πγείαο έρεη, επηπιένλ, ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο θαη 

ζην επίπεδν ηεο ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ ζσκαηηθψλ αζζελεηψλ κε ςπρηθή 

αηηηνινγία. Τπφ ηελ έλλνηα απηή αλ ε ΓΜΣ ζεξαπεπηεί επηηπρψο, νη δπζκελείο 

επηπηψζεηο ζηε ζσκαηηθή πγεία ζα βειηησζνχλ. 

     Δλδηαθέξνπζα επί ηνπ ζέκαηνο έξεπλα δηεμήρζε απφ ηνπο Sledjeski, Speisman θαη 

Dierker (2008). Δμέηαζε ηηο δπλακηθέο κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ ησλ ηξαπκάησλ δσήο, ηεο 

ΓΜΣ θαη 15 αζζελεηψλ ή θαηαζηάζεσλ αζζέλεηαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε αξζξίηηδα, ν 

ρξφληνο πφλνο ζηελ πιάηε ή ζηνλ απρέλα, νη ζπρλέο ή/θαη ζνβαξέο θεθαιαιγίεο, νη 

επνρηαθέο αιιεξγίεο, ην εγθεθαιηθφ επεηζφδην θαη ε ζηεθαληαία θαξδηαθή λφζνο. ηφρνο 

ηεο έξεπλαο ήηαλ λα εμαθξηβσζεί εάλ ν αξηζκφο ησλ ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ δσήο εμεγεί 

ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο κεηαηξαπκαηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο θαη ησλ ρξφλησλ ηαηξηθψλ 

παζήζεσλ.  

     Τπήξμαλ δχν ζεκαληηθέο δηαπηζηψζεηο. Χο πξνο ηελ πξψηε, θάλεθε φηη ππάξρεη κηα 

δηαβαζκηζκέλε ζρέζε κεηαμχ ηεο έθζεζεο ζε ηξαπκαηηθφ γεγνλφο, ηεο ΓΜΣ θαη ηεο 

πιεηνςεθίαο ησλ ρξφλησλ παζήζεσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ ΓΜΣ 

έρνπλ πςειφηεξε πηζαλφηεηα λα εθδειψζνπλ θάπνηα ζσκαηηθή ρξφληα πάζεζε ζε 

ζχγθξηζε κε κε ηξαπκαηηζκέλα άηνκα, ηα νπνία δηαηξέρνπλ ρακειφηεξν θίλδπλν. Ζ 
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δεχηεξε δηαπίζησζε ήηαλ πσο, κε εμαίξεζε ηνπο πνλνθεθάινπο, ε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

ΓΜΣ θαη ησλ ρξφλησλ ηαηξηθψλ παζήζεσλ εμεγήζεθε απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ηξαπκαηηθψλ 

γεγνλφησλ. Γηαπηζηψζεθε φηη ηα πνιιαπιά ςπρηθά ηξαχκαηα έρνπλ ζσξεπηηθφ 

απνηέιεζκα ζηε ζσκαηηθή πγεία θαη φηη ε επίδξαζε ηνπ ηξαχκαηνο ζηελ πγεία κπνξεί λα 

είλαη αλεμάξηεηε απφ ηε ζπκπησκαηνινγία ηεο ΓΜΣ.  

     Απφ ηελ άιιε, ε ΓΜΣ κπνξεί λα πξνζδψζεη κεγαιχηεξν αληίθηππν ζηελ πγεία, 

πέξα απφ ηελ έθζεζε ζε ςπρηθφ ηξαχκα. Αλ θαη δελ απνηππψλνληαη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ 

ςπρηθνχ ηξαπκαηηζκνχ πνπ δελ αθνινπζείηαη απφ κεηαηξαπκαηηθή ζπκπησκαηνινγία, 

θαη ηεο ΓΜΣ σο πξνο νξηζκέλεο ρξφληεο παζήζεηο, εληνχηνηο, ηα άηνκα κε ΓΜΣ 

δηαηξέρνπλ πςειφηεξν θίλδπλν εθδήισζεο αξζξίηηδαο, ρξφληνπ πφλνπ ζηελ πιάηε ή ζην 

απρέλα, πνλνθεθάισλ, θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ θαη πεπηηθψλ ειθψλ (Sledjeski, 

Speisman & Dierker, 2008). 

     Ζ ζπκπησκαηνινγία ηεο ΓΜΣ θαη ν ξφινο ηεο ζηελ επίδξαζε ηνπ ηξαχκαηνο ζηε 

ζσκαηηθή πγεία απνηειεί κείδνλ ζεκείν δηρνγλσκίαο ησλ εξεπλεηηθψλ κειεηψλ. Πνιιέο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε ΓΜΣ κεζνιαβεί ηελ σο άλσ επίδξαζε. Μία εμ απηψλ εμέηαζε ην 

κεζνιαβεηηθφ ξφιν ηεο κεηαηξαπκαηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο ζηε ζχλδεζε ηεο έθζεζεο 

ζε εκπφιεκν θαηάζηαζε κε ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα πγείαο (Wachen et al., 2013). Δπίζεο, 

δηεξεχλεζε αλ ε πξναλαθεξζείζα δηακεζνιάβεζε δηαθνξνπνηείηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε 

κεηαβιεηή ηνπ θχινπ. Γείγκα 317 Ακεξηθάλσλ βεηεξάλσλ ηνπ πνιέκνπ ηνπ (Πεξζηθνχ) 

Κφιπνπ εθηηκήζεθε σο πξνο ηελ έθζεζε ηνπ ζε εκπφιεκν θαηάζηαζε, ηε κεηα-

ηξαπκαηηθή ζπκπησκαηνινγία θαη ηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα πγείαο 10 ρξφληα κεηά ηελ 

αλάπηπμε ηνπο. Αμηνινγήζεθαλ θαξδηαγγεηαθά, δεξκαηνινγηθά, κπνζθειεηηθά θαη 

λεπξνινγηθά ζπκπηψκαηα θαζψο θαη ελνριήζεηο ηνπ γαζηξεληεξηθνχ, ηνπ νπξνπνηεηηθνχ 

θαη ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

     Ζ κεηαηξαπκαηηθή ζπκπησκαηνινγία ζπζρεηίζηεθε ζεκαληηθά κε ηελ επαθφινπζε 

ηνπ πνιέκνπ ζσκαηηθή πγεία θαη κε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ ζπκπησκάησλ. Ζ 

κεζνιάβεζε ηεο κεηαηξαπκαηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο βξέζεθε λα θπκαίλεηαη απφ ην 

44% έσο θαη ην 75% ησλ ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ. Ζ επίδξαζε ηεο κάιηζηα ζηελ 

ζσκαηηθή πγεία ήηαλ ηζρπξφηεξε γηα ηνπο βεηεξάλνπο πνπ αλαθέξνπλ ρακειφηεξα 

επίπεδα έθζεζεο ζε πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο (ζπκκεηνρή ζηηο κάρεο). Γελ παξαηεξήζεθαλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηα δχν θχια. πλεπψο, ε επίδξαζε ηεο κεηαηξαπκαηηθήο 
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ζπκπησκαηνινγίαο ζηελ εθδήισζε ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή 

ηφζν γηα ηνπο άλδξεο φζν θαη γηα ηηο γπλαίθεο (Wachen et al., 2013). 

     Τπάξρνπλ, φκσο, θαη κειέηεο πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ε επίδξαζε ηνπ ηξαχκαηνο ζηελ 

πγεία κπνξεί λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηε ζπκπησκαηνινγία ηεο ΓΜΣ. Οη Keyes et al. 

(2013) εμέηαζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο έθζεζεο ζε πηζαλά ηξαπκαηηθά γεγνλφηα, ηε 

ΓΜΣ θαη ηελ θαθή ζσκαηηθή πγεία ρξεζηκνπνηψληαο έλα δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

θνηλφηεηαο ηνπ Νηηηξφηη ζην Μίζηγθαλ. Βξέζεθε φηη άηνκα κε πςειά επίπεδα έθζεζεο 

ζε πηζαλά ηξαπκαηηθά γεγνλφηα (8+) δηαγλψζηεθαλ κε θάπνηα ζσκαηηθή πάζεζε 15 

ρξφληα λσξίηεξα ζε ζχγθξηζε κε άηνκα πνπ δελ είραλ ηέηνηεο εκπεηξίεο. 

     Ζ έθζεζε ζε πηζαλά ηξαπκαηηθά γεγνλφηα ζπζρεηίζηεθε επίζεο κε ηνλ θίλδπλν 

αξζξίηηδαο. Άηνκα κε 1-2, 3-4, 5-7 θαη 8+ πηζαλά ηξαπκαηηθά γεγνλφηα είραλ 1,06, 1,12, 

1,73, θαη 2,44 θνξέο πεξηζζφηεξεο ηελ πηζαλφηεηα λα λνζήζνπλ απφ αξζξίηηδα. Βίαηεο 

επηζέζεηο θαη άιιεο απεηιέο θαηά ηεο δσήο απμάλνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν απηφλ ηνλ 

θίλδπλν. Όκσο, δε βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηεο ΓΜΣ κε ηελ 

επηθηλδπλφηεηα εθδήισζεο ζσκαηηθήο αζζέλεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ, ηεο αξζξίηηδαο, ηνπ δηαβήηε, ηεο θνιπηθήο καξκαξπγήο θαη 

ηεο αλαπλεπζηηθήο αζζέλεηαο.  

     Έρεη πξνηαζεί, ζχκθσλα κε ηνπο Irish et al. (2013), φηη έλα ηξαπκαηηθφ ηζηνξηθφ 

ζρεηίδεηαη κε απμεκέλε ζσκαηηθή εππάζεηα έπεηηα απφ έθζεζε ζε ηξαπκαηηθφ γεγνλφο, 

θαη φηη ε ΓΜΣ δηακεζνιαβεί απηήλ ηελ εππάζεηα. Χζηφζν, νη πεξηζζφηεξεο 

εξεπλεηηθέο εξγαζίεο δελ εμεηάδνπλ ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηξαπκαηηθνχ 

ηζηνξηθνχ θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία. ε απηφ πξνέβεζαλ νη 

παξαπάλσ εξεπλεηέο κειεηψληαο 180 ζχκαηα ελφο ζνβαξνχ απηνθηλεηηζηηθνχ 

δπζηπρήκαηνο κε πξφηεξν ηξαπκαηηθφ ηζηνξηθφ. Ζ ΓΜΣ αμηνινγήζεθε κέζσ θιηληθήο 

ζπλέληεπμεο 6 εβδνκάδεο -ελψ ε ζσκαηηθή πγεία 6 κήλεο- κεηά ην δπζηχρεκα. Μέζσ 

δνκηθψλ κνληέισλ εμηζψζεσλ, εμεηάζηεθε ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο 

πξνυπάξρνληνο ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο (ε ειηθία ζηελ νπνία εθδειψζεθε, ν ηχπνο θαη ε 

πηζαλή επαλάιεςε ηνπ) θαζψο θαη ηεο απφθξηζεο ζε απηφ (αίζζεζε απεηιήο ηεο δσήο, 

ζσκαηηθή βιάβε θαη ςπρνινγηθή δπζθνξία) επηδξνχλ ζηε ζσκαηηθή πγεία κεηά απφ έλα 

ζνβαξφ απηνθηλεηηζηηθφ δπζηχρεκα. Μειεηήζεθε, επίζεο, αλ νη επηδξάζεηο απηέο 

κεζνιαβνχληαη απφ ηε ΓΜΣ. 
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     Σα απνηειέζκαηα απνθάιπςαλ φηη είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξνυπάξρνληνο 

ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο θαζψο θαη ηεο απφθξηζεο ζε απηφ πνπ ζπλδένληαη κε 

αζζελέζηεξε ζσκαηηθή πγεία κεηά απφ έλα ζνβαξφ απηνθηλεηηζηηθφ δπζηχρεκα. 

Μάιινλ, αλ ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί θάηη ηέηνην, ην ζνβαξφ απηνθηλεηηζηηθφ δπζηχρεκα 

αλαθηλεί έλα παιαηφηεξν ηξαχκα πνπ είηε παξαγλσξίζζεθε είηε ην απνηχπσκα ηνπ έρεη 

έλα εηδηθφ βάξνο. Ζ ΓΜΣ δείρλεη λα επεξεάδεη ηε ζσκαηηθή πγεία κέζσ φρη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξνυπάξρνληνο ηξαχκαηνο αιιά εθείλσλ ηεο απφθξηζεο ζε απηφ. 

Ζ δηαρείξηζε, ινηπφλ, ηνπ ηξαπκαηηθνχ ηζηνξηθνχ απνηειεί δείθηε ηεο εκπινθήο ηεο 

ΓΜΣ ζηε ζσκαηηθή πγεία. To παξαπάλσ εχξεκα παξαπέκπεη ζηε ζέζε ηνπ Marty, ν 

νπνίνο ζεσξεί ηνλ ςπρηθφ ηξαπκαηηζκφ σο ηελ απνδηνξγάλσζε πνπ επέξρεηαη θαη φρη σο 

ην απνηέιεζκα ελφο πξαγκαηηθνχ γεγνλφηνο (Dumet, 2013).  

     Ζ αζάθεηα, φκσο, ηνπ δηακεζνιαβεηηθνχ ξφινπ ηεο ΓΜΣ ή άιισλ ςπρηθψλ 

δηαηαξαρψλ παξακέλεη, φπσο θαη ε αζπλέπεηα ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ. Δξεπλεηηθέο 

πξνζπάζεηεο εμαθνινπζνχλ λα αζρνινχληαη εθηελψο θαη ζπζηεκαηηθά κε ην δήηεκα κε 

πξνεμάξρνπζα ηελ πξφζθαηε κειέηε ησλ Scott et al. (2013). Σαπηφρξνλα, δηεξεπλήζεθε 

θαηά πφζν ε ζχλδεζε ησλ ηξαπκαηηθψλ γεγνλφησλ δσήο θαη ηεο θαθήο ζσκαηηθήο πγείαο 

πνηθίιεη αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη ηνλ αξηζκφ ησλ πξψησλ ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο.  

     Γηεμήρζεζαλ ζπγρξνληθέο έξεπλεο ζε 14 ρψξεο θαη ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

έθηαζε ηνπο 38.051. Ζ αμηνιφγεζε ησλ ηξαπκαηηθψλ γεγνλφησλ βαζίζηεθε ζηε χλζεηε 

Γηεζλή Γηαγλσζηηθή πλέληεπμε. Αληίζηνηρα, ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ έγηλε κε 

γλψκνλα ην DSM-IV. Ζ ζσκαηηθή θαηάζηαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαπηζηψζεθε απφ 

απηναλαθνξέο σο πξνο ηε δηάγλσζε θαη ηε ρξνλνινγία πνπ απηή δφζεθε. Ζ φιε 

εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα βαζίζηεθε ζηα δεδνκέλα αλαιχζεσλ επηβίσζεο. χκθσλα κε 

απηά, ν αξηζκφο θαη ν ηχπνο ησλ ηξαπκαηηθψλ γεγνλφησλ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ 

επαθφινπζε εκθάληζε 11 ρξφλησλ αζζελεηψλ ή θαηαζηάζεσλ αζζέλεηαο. Απηέο είλαη ε 

αξζξίηηδα, ν ρξφληνο πφλνο ζηελ πιάηε ή ζην απρέλα, νη ζπρλνί ή/θαη ζνβαξνί 

πνλνθέθαινη, ε ζηεθαληαία θαξδηαθή λφζνο, ε ππέξηαζε, ην άζζκα, ν ζαθραξψδεο 

δηαβήηεο, ην πεπηηθφ έιθνο, ν θαξθίλνο, δηάθνξεο ρξφληεο αζζέλεηεο ησλ πλεπκφλσλ θαη 

ην εγθεθαιηθφ επεηζφδην. Σα δεδνκέλα απηά πξνέθπςαλ κε θαη ρσξίο έιεγρν χπαξμεο 

ςπρηαηξηθήο ζπλλνζεξφηεηαο.  
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     Σα απνηειέζκαηα απέδεημαλ φηη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ σο άλσ γεγνλφησλ 

ζρεηίδεηαη κε αχμεζε ησλ πηζαλνηήησλ εθδήισζεο ζσκαηηθήο πάζεζεο, αλεμαξηήησο 

ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ. Σελ παξαπάλσ ζπζρέηηζε δε δηαθνξνπνηεί ν ηχπνο ησλ 

ηξαπκάησλ, εμαηξνπκέλεο ηεο εκπεηξίαο πνιεκηθψλ ζπγθξνχζεσλ, ελψ δηαθνξνπνίεζε 

ηεο δελ αλεπξίζθεηαη νχηε κεηαμχ ησλ ρσξψλ. πλεπψο, ηα ηξαπκαηηθά γεγνλφηα 

ζρεηίδνληαη κε δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα ηε ζσκαηηθή πγεία, αλεμαξηήησο ηεο ΓΜΣ θαη 

άιισλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ. Παξά ην γεγνλφο φηη νη παξαπάλσ ζπζρεηίζεηο είλαη 

κέηξηεο, έρνπλ έληνλεο επηπηψζεηο ζηε δεκφζηα πγεία ιφγσ ηεο απμεκέλεο ζπρλφηεηαο 

ηξαπκαηηθψλ γεγνλφησλ θαη ησλ επαθφινπζσλ ζσκαηηθψλ παζήζεσλ (Scott et al., 2013). 

     Χζηφζν, ην εχξεκα πνπ ζέιεη ηνλ ηχπν ηεο ηξαπκαηνγελνχο επίδξαζεο λα κελ 

ζπληάζζεηαη, κε θάπνην ηξφπν κε ηελ πηζαλή εθδήισζε ζσκαηηθήο πάζεζεο, δελ 

επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ πξφζθαηε έξεπλα ησλ Park et al. (2014). Οη εξεπλεηέο εμέηαζαλ 

αλ ε παηδηθή έθζεζε ζε πνιιαπινχο ηχπνπο ελ δπλάκεη ηξαπκαηηθψλ γεγνλφησλ 

ζπλδέεηαη κε πςειφηεξν επηπνιαζκφ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ θαη κεγαιχηεξε ζσκαηηθή 

δπζθνξία. πκκεηείραλ 6.027 Κνξεάηεο ειηθίαο 18 έσο 74 εηψλ νη νπνίνη αμηνινγήζεθαλ 

κε ηε ρξήζε ηεο χλζεηεο Γηεζλνχο Γηαγλσζηηθήο πλέληεπμεο.  

     Άηνκα πνπ εκθάληζαλ έλα ηξαπκαηηθφ γεγνλφο πξηλ απφ ηελ ειηθία ησλ 18 εηψλ 

ζπγθξίζεθαλ κε άηνκα ρσξίο παηδηθή έθζεζε ζε αλάινγα ζπκβάληα. Δπίζεο, ππήξμε 

ζχγθξηζε αηφκσλ πνπ εκθάληζαλ έλα κφλν ηχπν ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο κε άηνκα πνπ 

εκθάληζαλ δχν ή πεξηζζφηεξνπο ηχπνπο. Βξέζεθε φηη ε παηδηθή έθζεζε ζηα σο άλσ 

γεγνλφηα ζπλδέεηαη κε έλα επξχ θάζκα ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ, κε πςειφηεξν ηνλ 

θίλδπλν ζε πεξηπηψζεηο πνιιαπιψλ ηχπσλ ηξαπκάησλ. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη 

πεξηπηψζεηο ηεο ηδενςπραλαγθαζηηθήο δηαηαξαρήο, ηεο δηαηαξαρήο γεληθεπκέλνπ άγρνπο 

θαη ηεο δηαηαξαρήο ζσκαηνπνίεζεο, νη νπνίεο ζπλδένληαη ζεκαληηθά κε ηελ έθζεζε ζε 

πνιιαπινχο ηχπνπο ηξαπκάησλ. Μαδί ηνπο ζπλδέζεθαλ θαη αλαθνξέο έληνλεο θνχξαζεο 

θαη πφλνπ (Park et al., 2014). 

 

 

 

 

 



 27 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ: ΗΑΣΡΗΚΧ ΑΝΔΞΖΓΖΣΑ ΧΜΑΣΗΚΑ ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ 

ΚΑΗ ΥΡΟΝΗΟΗ ΠΟΝΟΗ 
 

3.1  Κλινική εικόνα και καηηγοπιοποίηζη  

     Σα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα είλαη ε θχξηα αηηία επηζθέςεσλ ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ 

λνζνθνκείσλ. Σνπιάρηζηνλ ην 33% απηψλ είλαη ηαηξηθψο αλεμήγεηα (Kroenke, 2003). 

Χο ηέηνηα, απνηεινχλ ζεκαληηθφ δεκφζην πξφβιεκα πγείαο, ελψ επίζεο επηθέξνπλ νδχλε 

ζηνλ πάζρνληα, απψιεηα ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη κείσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ 

(Kirmayer, Groleau, Looper & Dao, 2004). Ηαηξηθψο αλεμήγεηα ραξαθηεξίδνληαη ηα 

ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα εθείλα πνπ παξφηη νδεγνχλ ηνλ αζζελή ζηελ αλαδήηεζε 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, κεηά απφ θαηάιιειε θιηληθν-εξγαζηεξηαθή αμηνιφγεζε δε 

κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ απφ κηα ζαθψο θαζνξηζκέλε αηηία ή λα δηαγλσζηνχλ εληφο κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο λφζνπ (Nimnuan, Hotopf & Wessely, 2001).  

     Πνιινί αζζελείο παξνπζηάδνπλ κεκνλσκέλα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα, φπσο πφλν ζηελ 

πιάηε, θεθαιαιγία, δάιε θαη δχζπλνηα, ελψ γαζηξεληεξηθά (θνηιηαθφο πφλνο, 

θνχζθσκα, δηάξξνηα θαη δπζθνηιηφηεηα) θαη ζεμνπαιηθήο θχζεσο ζπκπηψκαηα 

(δηαηαξαρέο εκκήλνπ ξχζεσο θαη ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία) είλαη επίζεο ζπλήζε (Brown, 

2007). Άιινη παξνπζηάδνπλ ιεηηνπξγηθά ζσκαηηθά ζχλδξνκα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ηε ζχλζεζε ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ, φπσο ζχλδξνκν επεξέζηζηνπ εληέξνπ ή 

δηαηαξαρή ζσκαηνπνίεζεο (Roelofs, & Spinhoven, 2007). Σα πιένλ ζνβαξά 

ζπκπηψκαηα, σζηφζν, ζπλαληψληαη ζε λεπξνινγηθφ επίπεδν. Μεηαμχ ηνπο 

θαηαηάζζνληαη ε αλεμήγεηε απψιεηα αηζζεηηθφηεηαο, νη δηαηαξαρέο βάδηζεο, ε 

παξάιπζε θαη ε θαηαιεςία (ζε κε επηιεπηηθέο θξίζεηο) (Ljungberg, 1957 φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Brown, 2007). Σα ελ ιφγσ ζπκπηψκαηα βηψλνληαη απφ ηα ππνθείκελα σο 

«πξαγκαηηθά» θπζηθά ζπκπηψκαηα. 

     Δξεπλεηηθά θαη θιηληθά ζηνηρεία επηβεβαηψλνπλ φηη ηα ηαηξηθψο αλεμήγεηα 

ζπκπηψκαηα ζπληζηνχλ έλα ζπλερέο πνπ θπκαίλεηαη απφ πεξηζηαηηθά κε εληαία (άπηνληαη 

ηεο ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο ηνπ ζψκαηνο), παξνδηθά θαη ζρεηηθά ήπηα ζπκπηψκαηα 

ζε αζζελείο κε κεγάιν αξηζκφ ρξφλησλ θαη εμνπζελσηηθψλ αλεμήγεησλ ελνριήζεσλ 

(Brown, 2007). Οη ηειεπηαίνη ηεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο δηαηαξαρήο ζσκαηνπνίεζεο, ε 

νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ νθηψ ή πεξηζζφηεξα νδπλεξά αλεμήγεηα ζπκπηψκαηα θαηά ηε 
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δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ αξθεηψλ εηψλ, πνπ αλαπηχζζνληαη ζε ηέζζεξα ή πεξηζζφηεξα 

ζσκαηηθά ζπζηήκαηα θαηά ην DSM-IV (ΑΡΑ, 1994). ε αδξέο γξακκέο, ηα επίπεδα ηεο 

ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο, ηεο ιεηηνπξγηθήο αληθαλφηεηαο θαη ηεο ζπλαθφινπζεο 

ςπρνπαζνινγίαο απμάλνπλ κε γξακκηθφ ηξφπν απφ ην έλα άθξν ηνπ ζπλερνχο ζην άιιν 

(Katon et al., 1991). Ζ ζπλλνζεξφηεηα ηεο θαηάζιηςεο θαη ηνπ άγρνπο είλαη πνιχ 

δηαδεδνκέλε ζε άηνκα κε ηαηξηθψο αλεμήγεηα ζπκπηψκαηα δεδνκέλνπ φηη ηνπιάρηζηνλ 

ην έλα ηξίην ησλ αζζελψλ κε δηαηαξαρή ζσκαηνπνίεζεο έρνπλ αγρψδεηο ή θαηαζιηπηηθέο 

ζπλδξνκέο (de Waal, Arnold, Eekhof & van Hemert, 2004). Ο επηπνιαζκφο ησλ 

δηαηαξαρψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο είλαη επίζεο αηζζεηφο ζε απηφλ ηνλ πιεζπζκφ 

(Crimlisk et al., 1998), αλ θαη κειέηε ησλ Smith et al. (2005) δείρλεη πσο ε πιεηνςεθία 

ηνπ, ε νπνία δελ ηεξεί ηα θξηηήξηα γηα δηάγλσζε ζσκαηφκνξθεο δηαηαξαρήο, δελ 

εκθαλίδεη ζεκαληηθή ςπρνπαζνινγία θαη παξνπζηάδεη ιηγφηεξν ςπρηθή δπζιεηηνπξγία. 

     ε πξνζπάζεηα ηνπο νη Kirmayer θαη Robbins (1991) λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα 

πεξηζηαηηθά πνπ θέξνπλ ηα σο άλσ ζπκπηψκαηα, θαηέιεμαλ ζηε δηάθξηζε ηξηψλ 

θαηεγνξηψλ ζσκαηνπνίεζεο. Ζ πξψηε αθνξά ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα πνπ απνηεινχλ 

πξντφλ άγρνπο ή ζπλαηζζεκαηηθήο δηαηαξαρήο ηελ νπνία ν αζζελήο δελ αλαγλσξίδεη θαη 

σο εθ ηνχηνπ ζσκαηνπνηεί, ε δεχηεξε θπζηνινγηθέο ζσκαηηθέο αηζζήζεηο ή ήζζνλνο 

ζεκαζίαο ελνριήκαηα πνπ παξεξκελεχνληαη σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζνβαξψλ 

αζζελεηψλ (ππνρνλδξηαθή δηαηαξαρή), ελψ ε ηξίηε, ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα πνπ δε 

κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε νξγαληθή λφζν, ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή ή ππνρνλδξηαθή 

παξεξκελεία (ιεηηνπξγηθά ζσκαηηθά ζχλδξνκα). Με ην φξν «ιεηηνπξγηθά» δειψλεηαη 

κηα κεηαβνιή ηεο ιεηηνπξγίαο θαη φρη ηεο δνκήο ησλ ζσκαηηθψλ ζπζηεκάησλ (Trimble, 

1982 φπσο αλαθέξεηαη ζην Nimnuan, Rabe-Hesketh, Wessely & Hotopf, 2001). Παξά ην 

γεγνλφο φηη ηα θαηλφκελα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ άλσζελ ηαμηλφκεζε ζπρλά ζπλππάξρνπλ 

θαη επηθαιχπηνληαη, είλαη δηαθξηηά ηφζν ζεσξεηηθά φζν θαη εκπεηξηθά.  

     Πνιινί δηαθνξεηηθνί φξνη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ παξνπζία 

θπζηθψλ ζπκπησκάησλ πνπ δε κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ απφ ηελ ηαηξηθή παζνινγία. 

Χζηφζν, ππάξρεη κεγάιε αζπκθσλία σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπο. Ο φξνο 

«πζηεξία» απνηειεί κηα παξαδνζηαθή δηαγλσζηηθή εηηθέηα πνπ εμαθνινπζεί λα 

ρξεζηκνπνηείηαη παξφιν πνπ δελ είλαη απνδεθηή απφ ηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ 

αζζελψλ (Stone et al., 2002). Άιινη παξαπιήζηνη φξνη πνπ ζπλήζσο ζπλαληψληαη είλαη 
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«ζχκπησκα/δηαηαξαρή κεηαηξνπήο» θαη «ζσκαηνπνίεζε», νη νπνίνη εκπιέθνπλ ζαθψο 

ςπρνινγηθνχο κεραληζκνχο κε ηελ αλάδπζε ησλ ελ ιφγσ ζπκπησκάησλ. Ζ πνηθηιία θαη 

ε ελαιιαγή ηεο νξνινγίαο δηαθαίλεηαη ηζηνξηθά. ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα ρξεζηκν-

πνηήζεθε νξνινγία ζρεηηθή κε ηε ιεηηνπξγηθή δηαηαξαρή ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, ελψ 

ζηνλ 20
ν 

αληηθαηαζηάζεθε απφ φξνπο πνπ ζπλεπάγνληαλ ςπρνγέλεζε, φπσο 

ςπρνζσκαηηθή. Σελ ηειεπηαία εηθνζαεηία ν φξνο «ηαηξηθψο αλεμήγεηα ζπκπηψκαηα» 

έρεη θεξδίζεη έδαθνο ιφγσ ηεο πεξηγξαθηθήο νπδεηεξφηεηαο ηνπ (Stone et al., 2002). 

 

3.2  ύμπηυμα μεηαηποπήρ 

     Σα ηαηξηθψο αλεμήγεηα ζπκπηψκαηα παξαπέκπνπλ ζαθψο ζηε δηαηαξαρή 

κεηαηξνπήο. Ζ ηειεπηαία ζπλδέεηαη ηζηνξηθά κε ηελ έλλνηα ηεο πζηεξίαο. Πξνο ην ηέινο 

ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ν Pierre Janet ζεψξεζε πσο ε πζηεξία εληάζζεηαη ζην θάζκα ησλ 

δηαζρηζηηθψλ δηαηαξαρψλ θαη πεξηγξάθεη ηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα ησλ αζζελψλ ηνπ σο 

απνηέιεζκα ςπρηθνχ ηξαπκαηηζκνχ (Van der Kolk & Van der Hart, 1989). Έβιεπε ηελ 

απνζχλδεζε ησλ γλσζηηθψλ, αηζζεηήξησλ θαη θηλεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ σο απφξξνηα κηαο 

ζπληξηπηηθήο ηξαπκαηηθήο εκπεηξίαο. Ο Sigmund Freud, ζηελ αξρή ηεο θαξηέξαο ηνπ, 

θαηαλφεζε επίζεο ηελ πζηεξία σο κηα δηαηαξαρή βαζηζκέλε ζην ςπρηθφ ηξαχκα (Freud, 

1895 φπσο αλαθέξεηαη ζην Şar, Akyüz, Kundakçi, Kiziltan & Dogan, 2004). Χζηφζν, ν 

Freud δηαθνξνπνηήζεθε θαη αλαγλψξηζε ηα ζπκπηψκαηα ηεο πζηεξίαο σο απνηέιεζκα 

ηνπ λεπξσηηθνχ κεραληζκνχ άκπλαο αλαθεξφκελνο πιένλ ζε απηά κε ηνλ φξν πζηεξία 

κεηαηξνπήο (Şar et al., 2004). Αλ θαη νη ππνζέζεηο ηνπ Janet επεξέαζαλ πνιινχο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ, φπσο ν Jean Piaget (Βεληνπξάηνπ, 2009), ε ζεψξεζε ηνπ Freud 

θπξηάξρεζε.   

     Ζ δηαηαξαρή κεηαηξνπήο, απφ θιηληθήο άπνςεο, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παξνπζία 

ειιεηκκάησλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο εθνχζηεο θηλεηηθέο ή αηζζεηήξηεο ιεηηνπξγίεο (Roelofs, 

Keijsers, Hoogduin, Näring & Moene, 2002). Απηά ηα ζπκπηψκαηα ππνδειψλνπλ 

λεπξνινγηθή ή άιιε νξγαληθή αηηηνινγία, ελ ηέιεη φκσο, απφ ηαηξηθήο άπνςεο, δε κπνξεί 

λα θαηαινγηζηεί θάπνην νξγαληθφ ππφζηξσκα ζηελ εθδήισζε ηνπο. Απηφ είλαη θαη ην 

ζεκείν αληίζηημεο κεηαμχ ηεο δηαηαξαρήο κεηαηξνπήο θαη ηεο ςπρνζσκαηηθήο. Ζ 

ηειεπηαία αληηζηνηρεί ζε αληρλεχζηκε δηαηάξαμε ηεο νξγαληθήο ιεηηνπξγίαο, 

πξνθαινχκελεο απφ ελδνςπρηθέο ζπγθξνχζεηο, ελψ ε κεηαηξνπήο, παξά ηε ζνβαξή 
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κνξθή πνπ κπνξεί λα πάξεη ζηελ πεξίπησζε ηεο παξάιπζεο θέξ’ εηπείλ, φρη. Δπίζεο, ε 

ζσκαηηθή ζπκπησκαηνινγία ηεο δηαηαξαρήο ηεο κεηαηξνπήο ζπλνδεχεηαη απφ 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ζεαηξηληζκφ θαη ζέιγεηξν.   

     Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ε ζεψξεζε ηνπ Freud θπξηάξρεζε θαη ε 

ςπραλάιπζε αλαγλψξηζε ην ζχκπησκα κεηαηξνπήο κέζσ ηεο λεπξσηηθνχ κεραληζκνχ 

άκπλαο. Ζ λεχξσζε αλαπηχζζεηαη κέζα απφ ηηο αλεπίιπηεο ςπρηθέο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ 

νξηζκέλσλ εθθξάζεσλ θαη ζεμνπαιηθψλ αζπλείδεησλ επηζπκηψλ θαη ηεο ηαπηφρξνλεο 

απαγφξεπζεο ηνπο. ε αληηζηνηρία κε ηε δνκηθή ζεσξία ηνπ Freud νη ζπγθξνχζεηο απηέο 

αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζε δχν δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ ςπρηζκνχ: ην «απηφ» θαη ην 

«ππεξεγψ». Σν «απηφ», θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ, αλαδεηά ηελ εθθφξηηζε ηεο δηέγεξζεο 

θαη ηεο έληαζεο θαη κάιηζηα κέζσ κηαο άκεζεο θαη νιηθήο εθηφλσζεο. Σν «ππεξεγψ», 

απφ ηελ άιιε, ειέγρεη ηε ζπκπεξηθνξά κέζα απφ ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο θαη επηηαγέο 

πεξηιακβάλνληαο ηα ηδαληθά ηα νπνία δηεθδηθνχκε θαη ηηο ηηκσξίεο πνπ πεξηκέλνπκε 

φηαλ έρνπκε πξάμεη έλαληη ζηνλ εζηθφ καο θψδηθα, ζπλνδεπφκελεο απφ ελνρή (Pervin & 

John, 2001).     

     Ο κεραληζκφο ηεο θαηαπίεζεο έξρεηαη λα κεζνιαβήζεη ηε λεπξσηηθή ζχγθξνπζε, ηε 

ζχγθξνπζε αλάκεζα ζην «απηφ» θαη ην «ππεξεγψ». Απηή ε θαηαπίεζε ηεο επηζπκίαο, 

απαξάδεθηε απφ ηελ άπνςε ηνπ «ππεξεγψ» πνπ ζπκπηέδεηαη κέζα ζην αζπλείδεην, ζηελ 

απνξξχζκηζε ηεο θαηαιήγεη λα γίλεη ν θνξέαο ηεο πζηεξίαο (Dumet, 2011). Γηφηη απηφ 

πνπ ζα έπξεπε λα θαηαπηέδεηαη ζην αζπλείδεην είλαη θαη πάιη παξφλ κέζσ ηνπ 

λεπξσηηθνχ ζπκπηψκαηνο. Ζ απνηπρία ξχζκηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη δηαρείξηζεο ηεο 

ελνξκεζηαθήο ακθηζπκίαο θέξεηαη κέζα ζηελ πζηεξία κεηαηξνπήο.  

     Καηά ηνλ Freud, νη λεπξσηηθέο δηαηαξαρέο παξαπέκπνπλ ζε ζπγθξνχζεηο ζην επίπεδν 

ηνπ θαιιηθνχ ζηαδίνπ ζεμνπαιηθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ (Fink, 1996). Σα πζηεξηθά 

άηνκα, έρνληαο ππνζηεί θαζήισζε ζε απηφ, ρξεζηκνπνηνχλ ην ζψκα γηα λα εθθξάζνπλ 

ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο νηδηπφδεηαο ζχγθξνπζεο. Χο εθ ηνχηνπ, ε ςπρνζεμνπαιηθή 

αλάπηπμε δηαθφπηεηαη πξφσξα (Fink, 1996) θαη είλαη ε ζεμνπαιηθφηεηα, ε 

απνθαινχκελε ιηβηδηθή γελλεηηθή, πνπ κεηαηνπίδεη ηελ ελδνςπρηθή ζχγθξνπζε ηεο 

ελφξκεζεο θαη ηεο απαγφξεπζεο ζην ζψκα. Δδψ εηζέξρεηαη θαη ν ζπκβνιηζκφο: ην 

ζχκπησκα κεηαηξνπήο αλαπηχζζεηαη ζε έλα κέξνο ηνπ ζψκαηνο πνπ ζα κπνξνχζε λα 

είρε ζπκβάιεη ζπκβνιηθά ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επηζπκίαο. Ζ κεηαηξνπή, ζπλεπψο, 
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ζα εκπνδίζεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επηζπκίαο ελψ ηαπηφρξνλα ζα ηελ 

ζπκβνινπνηήζεη ζην ζψκα (Dumet, 2011).  

 

3.3  Άλλοι αιηιολογικοί παπάγονηερ και αλληλεπιδπάζειρ 

     Δθηφο απφ ηελ ςπρνδπλακηθή ζχιιεςε ησλ ηαηξηθψο αλεμήγεησλ ζπκπησκάησλ σο 

ζσκαηηθή εθδήισζε κηαο αζπλείδεηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ζχγθξνπζεο θαη ηνπ 

λεπξσηηθνχ κεραληζκνχ άκπλαο, ζήκεξα θαη άιινη παξάγνληεο θέξνληαη σο αηηηνινγηθνί 

γηα ηελ εθδήισζε ηνπο. Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, ην ςπρηθφ ηξαχκα είρε επηζεκαλζεί 

ηφζν απφ ηνλ Janet φζν θαη απφ ηνπο Breuer and Freud (1893-1895 φπσο αλαθέξεηαη ζην 

Brown, 2007) σο πηζαλφο παξάγνληαο παζνγέλεζεο ησλ σο άλσ ζπκπησκάησλ. 

     Δπί ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο, νη Roelofs θαη Spinhoven (2007) δηεξεχλεζαλ ζπζηεκαηηθά ηα 

ζηνηρεία θιηληθψλ πεξηζηαηηθψλ κε ζχλδξνκν ρξφληνπ ππειηθνχ άιγνπο, επεξέζηζηνπ 

εληέξνπ θαζψο θαη δηαηαξαρήο κεηαηξνπήο θαη ζσκαηνπνίεζεο, θαη ηε ζχλδεζε ηνπο κε 

ηνλ ςπρηθφ ηξαπκαηηζκφ. Βξέζεθε φηη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο φπσο απηή ηεο παηδηθήο 

ζεμνπαιηθήο, ζσκαηηθήο ή/θαη ζπλαηζζεκαηηθήο θαθνπνίεζεο είλαη ηδηαίηεξα ζπρλέο ζε 

αζζελείο κε ηαηξηθψο αλεμήγεηα ζπκπηψκαηα. Χζηφζν, ηα παξαπάλσ επξήκαηα δε 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε κηα θαζνιηθή δηαπίζησζε. Οη εξεπλεηέο επηζεκαίλνπλ ηελ 

αλαγθαηφηεηα ζπζηεκαηηθήο κειέηεο γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα κεζνιαβνχλ ηελ παξαηεξνχκελε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηαηξηθψο αλεμήγεησλ 

ζπκπησκάησλ θαη ςπρηθνχ ηξαχκαηνο. 

     Με ηελ άλνδν ηνπ βηνςπρνθνηλσληθνχ κνληέινπ θαηαλφεζεο ηεο αζζέλεηαο, ε ζεσξία 

αιιά θαη πξφζθαηε έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ ηαηξηθψο αλεμήγεησλ ζπκπησκάησλ έρεη 

επηθεληξσζεί ζηηο πνιχπινθεο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ βηνινγηθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ παξαγφλησλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηε ζπληήξεζε ηνπο. Απηφ απνηππψλεηαη θαη 

ζηε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηνπο δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

εκθάληζε ησλ σο άλσ ζπκπησκάησλ. Οη Deary, Chalder θαη Sharpe (2007) δηαθξίλνπλ 

ηνπο παξάγνληεο ζε πξνδηαζεζηθνχο (γελεηηθνί παξάγνληεο, πξψηκεο εκπεηξίεο, 

λεπξσηηζκφο), επνδσηηθνχο (δπζκελή γεγνλφηα δσήο), θαζψο θαη ζε δηαηψληζεο. Οη 

ηειεπηαίνη αθνξνχλ ηε δηαηήξεζε ησλ ζπκπησκάησλ απφ ηε ζηηγκή πνπ απηά 

εδξαησζνχλ (επαηζζεηνπνίεζε, επηιεθηηθή πξνζνρή). Οη εξεπλεηέο πξνηείλνπλ φηη θάζε 

έλαο απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ζην πιαίζην κηαο γλσζηηθήο 
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ζπκπεξηθνξηθήο ζεξαπείαο, πξνηείλνληαο κηα κνλαδηθή αιιειεπίδξαζε ησλ γλσζηηθψλ, 

ζπκπεξηθνξηθψλ θαη θπζηνινγηθψλ παξαγφλησλ γηα θάζε άηνκν θαη ηεο δηαρείξηζεο 

ηνπο. 

     Οη Rief and Broadbent (2007) πεξηγξάθνπλ θαη ζπγθξίλνπλ πνιιά δηαθνξεηηθά 

κνληέια αλάπηπμεο θαη δηαηήξεζεο ησλ ηαηξηθψο αλεμήγεησλ ζπκπησκάησλ. Οξηζκέλα 

εμ απηψλ ππνζέηνπλ φηη νη αζζελείο παξεξκελεχνπλ ηηο θπζηθέο αηζζήζεηο θαη 

παξνπζηάδνπλ δηάθνξεο ζπλαθείο γλσζηηθέο αλσκαιίεο. Ληγφηεξν επηβεβαησκέλε είλαη ε 

αιιειεπίδξαζε ησλ σο άλσ ζπκπησκάησλ κε αληηιεπηηθέο δηεξγαζίεο (αληηιεπηηθή 

επαηζζεζία, «θαηψηεξν» αληηιεπηηθφ φξην). Οη ζχγρξνλεο ηερληθέο λεπξναπεηθφληζεο, 

απφ ηελ άιιε, απνδεηθλχνπλ φηη ε πξνζδνθία ησλ ζπκπησκάησλ νδεγεί ζηελ 

ελεξγνπνίεζε εγθεθαιηθψλ πεξηνρψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ αηζζεηεξηαθή αληίιεςε 

ηνπο. Όκσο, θαη ην αληίζηξνθν επηβεβαηψλεηαη: ε απφζπαζε ηεο πξνζνρήο απφ ηα 

ζπκπηψκαηα κεηψλεη ηελ εγθεθαιηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ πξναλαθεξζεηζψλ πεξηνρψλ.  

     Ηδηαηηέξσο ηνλίδεηαη φηη ε θεληξηθή παζνγφλνο δηεξγαζία ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο είλαη αληηιεπηηθή ελψ έκθαζε δίλεηαη ζην θίιηξν ηεο αληίιεςεο ην νπνίν 

ζηελ πεξίπησζε ησλ ηαηξηθψο αλεμήγεησλ ζπκπησκάησλ δηαηαξάζζεηαη εκπνδίδνληαο 

ηα πιένλ θπζηθά εξεζίζκαηα λα γίλνπλ ζπλεηδεηψο αληηιεπηά. Γηαηαξαρέο ζηε κλήκε, 

επίζεο, ζπκπιέθνληαη κε ηηο αληηιεπηηθέο δηαδηθαζίεο ζε πνιιά επίπεδα. Οη ζπγγξαθείο 

ζπκπεξαίλνπλ φηη ςπρνινγηθνί κεραληζκνί φπσο ε πξνζδνθία, ε δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο 

θαη νη κλεκνληθέο δηαδηθαζίεο ρξεηάδεηαη λα ελζσκαησζνχλ ζηα βηνινγηθά κνληέια 

θαηαλφεζε ησλ ηαηξηθψο αλεμήγεησλ ζπκπησκάησλ. 

     Οη Iverson, Chalder θαη Wessely (2007) αλέπηπμαλ έλα ελδηαθέξνλ γλσζηηθφ 

ζπκπεξηθνξηζηηθφ κνληέιν θαηαλφεζεο ησλ ηαηξηθψο αλεμήγεησλ ζπκπησκάησλ ησλ 

βεηεξάλσλ ηνπ πνιέκνπ ηνπ (Πεξζηθνχ) Κφιπνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα νη εξεπλεηέο 

επέθηεηλαλ ην γλσζηηθφ ζπκπεξηθνξηζηηθφ κνληέιν ελζσκαηψλνληαο κηα ζεηξά απφ 

εηδηθνχο παξάγνληεο πνπ αθνξνχζαλ ηνπο βεηεξάλνπο. Αλάκεζα ηνπο ζπκπεξηέιαβαλ 

ηελ έθζεζε ζε πνιιαπινχο εκβνιηαζκνχο, ηηο καθξνπξφζεζκεο ζπλέπεηεο ησλ 

εκπφιεκσλ ζπλζεθψλ ζην λεπξνελδνθξηληθφ ζχζηεκα θαη ηελ επίδξαζε ησλ Μ.Μ.Δ, ηα 

νπνία αλέπηπζζαλ εηθαζίεο θαη ζελάξηα ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο ησλ βηνινγηθψλ θαη 

ρεκηθψλ φπισλ. 
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     Ζ ζχγρξνλε έξεπλα θαη βηβιηνγξαθία απνθαιχπηεη πνιιέο ελδηαθέξνπζεο 

παξακέηξνπο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη θαη ζπκπιέθνληαη, ζε θάπνην επίπεδν, κε ηα ηαηξηθψο 

αλεμήγεηα ζπκπηψκαηα. Μία εμ απηψλ ζπλίζηαηαη ζηελ χπαξμε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ 

πνπ ζπλδένπλ ηα αλεμήγεηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα ησλ παηδηψλ κε εθείλα ησλ γνλέσλ 

ηνπο, εμεηάδνληαο ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη νηθνγελεηαθέο επηξξνέο ζηε ζσκαηηθή 

ιεηηνπξγία ησλ παηδηψλ. Ζ σο άλσ ζχλδεζε θξίλεηαη ρξήζηκε θαζψο ηα παηδηά θαη νη 

έθεβνη ζπρλά αλαθέξνπλ αλεμήγεηα ζσκαηηθά ελνριήκαηα. Πνλνθέθαινη θαη θνηιηαθνί 

πφλνη είλαη ηα ζπλεζέζηεξα ελψ επίζεο, λαπηία θαη έκεηνο, κπτθνί πφλνη θαη θνχξαζε 

ζπλαληψληαη ζπρλά (Garber, Walker & Zeman, 1991). 

     Τπφ απηφ ην πξίζκα, ζηφρν ηεο έξεπλαο ησλ Gilleland, Suveg, Jacob θαη Thomassin 

(2009) απνηέιεζε ε επέθηαζε ηεο θαηαλφεζε ηεο ζσκαηνπνίεζεο ζηα παηδηά 

εμεηάδνληαο ηελ επίδξαζε ηφζν ηεο ζσκαηνπνίεζεο πνπ πθίζηαηαη ζηνπο γνλείο φζν θαη 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ πξψησλ. πκκεηείραλ 42 παηδηά κε κέζν φξν 

ειηθίαο 9,1 έηε ελψ ππήξμε ηζνξξνπία σο πξνο ηε κεηαβιεηή ηνπ θχινπ. Αμηνινγήζεθαλ 

σο πξνο ηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα, ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο θαη ηα αξλεηηθά ηνπο 

ζπλαηζζήκαηα. Αληίζηνηρα, νη γνλείο αλέθεξαλ ηα δηθά ηνπο ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα, 

εθείλα ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ηηο δεμηφηεηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο ησλ ηειεπηαίσλ. 

     Αλαιχζεηο παιηλδξφκεζεο έδεημαλ φηη ε θησρή επίγλσζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

εκπεηξηψλ θαη ε απμεκέλε ζπρλφηεηα ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ πξνβιέπεη 

ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα ζηα παηδηά. Σα αληίζηνηρα ησλ γνλέσλ θαζψο θαη νη γνληθέο 

αλαθνξέο ζηηο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ σο πξνο ηε ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο 

πξνβιέπνπλ ηα αλαθεξφκελα απφ ηε κεηέξα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα ησλ παηδηψλ. 

Δληνχηνηο, κφλν ηα αλαθεξφκελα απφ ηνλ παηέξα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα ησλ ηειεπηαίσλ 

κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ηξφπν απφ εθείλα ησλ γνληψλ. Πέξα 

απφ ηελ επηζήκαλζε ηεο αμίαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ παηδηψλ, ε κειέηε 

ηνλίδεη ηε ζπκβνιή ησλ νηθνγελεηαθψλ επηξξνψλ ζηε ζσκαηηθή ιεηηνπξγία απηψλ.  

     Ζ ηειεπηαία επηβεβαηψλεηαη απφ ηα επξήκαηα ζεηξάο πξνγελέζηεξσλ κειεηψλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφηεξεο είλαη νη κειέηεο ησλ Craig, Bialas, Hodson θαη Cox (2004), ησλ 

Levy et al. (2004) θαη ησλ Craig, Cox θαη Klein (2002). Σα επξήκαηα ηεο πξψηεο 

θαηαδεηθλχνπλ φηη ηα παηδηά κεηέξσλ πνπ εθθξάδνπλ ζσκαηηθά ελνριήκαηα αλαθέξνπλ 

πεξηζζφηεξα παξάπνλα ζε ζρέζε κε ηελ πγεία ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηα παηδηά πγηψλ ή 
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νξγαληθά παζρφλησλ κεηέξσλ. Ζ δεχηεξε εληνπίδεη φηη ηα παηδηά κεηέξσλ κε ζχλδξνκν 

επεξέζηζηνπ εληέξνπ έρνπλ πεξηζζφηεξα γαζηξεληεξηθά θαη κε ζπκπηψκαηα, 

παξακέλνπλ εμαηηίαο ηνπο πεξηζζφηεξεο εκέξεο ζην ζπίηη θαη αλαδεηνχλ ζπρλφηεξα 

ηαηξηθή βνήζεηα, ζπγθξηηηθά κε εθείλα κεηέξσλ ρσξίο ην παξαπάλσ ζχλδξνκν. 

εκεησηένλ φηη ελνριήκαηα ησλ σο άλσ παηδηψλ δελ εμεγνχληαη απφ ηελ ηάζε αλαθνξάο 

ελνριεκάησλ ησλ κεηέξσλ ηνπο. Ζ ηξίηε έξεπλα δηαπηζηψλεη φηη παηδηά κεηέξσλ κε 

ρξφληα δηαηαξαρή ζσκαηνπνίεζεο (παξάπνλα γηα αλεμήγεηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα επί 

ηνπιάρηζηνλ 2 έηε) είλαη πηζαλφηεξν λα έρνπλ πξνβιήκαηα πγείαο θαη λα επηζθέπηνληαη 

ζπρλφηεξα ην γηαηξφ, ζε ζρέζε κε παηδηά κεηέξσλ κε ρξφληεο αζζέλεηεο ζαθνχο 

αηηηνινγίαο ή ρσξίο ηαηξηθή πάζεζε. Αληίζηνηρα, έξεπλεο έρνπλ θαηαδείμεη ηελ επίδξαζε 

ηεο παηξηθήο θηγνχξαο ζηε ζσκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ παηδηψλ. 

     Δλψ, ζε γεληθέο γξακκέο, πνιιά δεδνκέλα δείρλνπλ φηη ε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ελφο 

αηφκνπ επεξεάδεη ηελ αίζζεζε ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο θαη επεμίαο ηνπ (Costa, 

Fleg, McCrae & Lakatta, 1982), ηα ηαηξηθψο αλεμήγεηα ζπκπηψκαηα έρεη βξεζεί λα 

ζπκπιέθνληαη κε ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηα νπνία γίλνληαη αληηιεπηά σο 

παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηελ αλάπηπμε ή/θαη ηε δηαηήξεζε ησλ σο άλσ ζπκπησκάησλ. 

Έλα απφ απηά είλαη ν λεπξσηηζκφο, κηα επξεία δηάζηαζε ησλ αηνκηθψλ δηαθνξψλ, 

βαζηθή ζπληζηψζα ηεο νπνίαο είλαη νη αξλεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο πνπ 

βηψλνληαη σο νδπλεξέο. ηνηρεία πνπ εκπεξηέρνληαη ζην λεπξσηηζκφ είλαη ν θφβνο, ε 

επεξεζηζηφηεηα, ε ρακειή απηνεθηίκεζε, ην θνηλσληθφ άγρνο, ε αλαζηνιή ησλ 

παξνξκήζεσλ θαη ην αίζζεκα αβνεζεζίαο (Costa & McCrae, 1987).  

     Ο λεπξσηηζκφο έρεη επαλεηιεκκέλα απνδεηρζεί φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνπζίαζε 

ηαηξηθψο αλεμήγεησλ ζπκπησκάησλ (De Gucht, Fischler & Heiser, 2004). Έξεπλα ησλ 

Costa et al. (1982) αλέιπζε ζπκπηψκαηα θαξδηαγγεηαθνχ ηχπνπ φπσο πφλνη ζην ζηήζνο, 

εμεηάδνληαο ην ξφιν ηνπ λεπξσηηζκνχ ζηηο αληηιήςεηο γηα ηελ πγεία. Βξέζεθε φηη ηα 

παξάπνλα γηα πφλν ζην ζηήζνο ζπλδένληαη ζεκαληηθά κε ρακειά επίπεδα ςπρνινγηθήο 

επεμίαο θαη πςειά επίπεδα θαηάζιηςεο ζε έλα εζληθά αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα αλδξψλ 

θαη γπλαηθψλ ειηθίαο 25 έσο 74 εηψλ. Δπίζεο, ζε δείγκα 1.038 αλδξψλ ειηθίαο 17 έσο 97 

εηψλ δηαρξνληθήο κειέηεο ζηε Βαιηηκφξε, θάλεθε πσο παξάπνλα ζσκαηηθνχ ηχπνπ 

φισλ ησλ εηδψλ ζρεηίδνληαη κε πςειά επίπεδα λεπξσηηζκνχ (Costa & McCrae, 1980). 

Έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ε αιεμηζπκία, έρεη ππνηεζεί φηη 
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ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηαηξηθψο αλεμήγεησλ ζπκπησκάησλ. Δκπεηξηθά δεδνκέλα 

πηζηνπνηνχλ ηελ χπαξμε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπο (Taylor, 1997 φπσο αλαθέξεηαη ζην De 

Gucht, Fischler & Heiser, 2004). χκθσλα κε ηνπο De Gucht θαη Heiser (2003), φκσο, 

απνκέλεη λα θαζνξηζηεί ηφζν ην κέγεζνο φζν θαη ε εμεηδίθεπζε απηήο ηεο ζπζρέηηζεο.  

     Ζ ςπρνινγηθή δπζθνξία θαη ηδηαίηεξα ην άγρνο θαη ε θαηάζιηςε, απνηεινχλ επίζεο 

ζεκαληηθνχο παξάγνληεο αλάπηπμεο ησλ εμεηαδφκελσλ ζπκπησκάησλ. Πιήζνο 

εξεπλεηηθψλ κειεηψλ, αληηπξνζσπεπηηθή ησλ νπνίσλ είλαη απηή ηνπ Fink (1995), 

θαηέδεημαλ πςειφ βαζκφ ζπλλνζεξφηεηαο ησλ ηαηξηθψο αλεμήγεησλ ζπκπησκάησλ κε 

ην άγρνο θαη ηελ θαηάζιηςε. Σν παξαπάλσ εχξεκα απνηππψλεηαη κάιηζηα θαη ζηε ηάζε 

εξεπλεηψλ, φπσο ησλ Lipowski (1987) θαη Katon, Ries θαη Kleinman (1984 φπσο 

αλαθέξεηαη ζην De Gucht & Heiser, 2003), λα αληηιακβάλνληαη ηε ζσκαηνπνίεζε σο 

ζσκαηηθφ ηζνδχλακν ησλ ςπρνινγηθψλ δπζρεξεηψλ. Δλδηαθέξνλ φκσο είλαη πσο, πέξαλ 

απφ ηε ζπζρέηηζε ηνπο κε ηα ηαηξηθψο αλεμήγεηα ζπκπηψκαηα, ηφζν ν λεπξσηηζκφο θαη 

ε αιεμηζπκία φζν θαη ε ςπρνινγηθή δπζθνξία ζπλδένληαη θαη κεηαμχ ηνπο. Σν δεδνκέλν 

απηφ απνηέιεζε ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο ησλ De Gucht, Fischler θαη Heiser (2004).  

     ηφρνο ηεο ήηαλ λα εμεηάζεη ηηο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ηνπ λεπξσηηζκνχ, ηεο 

αιεμηζπκίαο θαη ηνπ αξλεηηθνχ θαη ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο, φηαλ ζπκπιέθνληαη κε ηα 

ηαηξηθψο αλεμήγεηα ζπκπηψκαηα. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο, 377 άηνκα ηα νπνία 

παξνπζίαδαλ ηα σο άλσ ζπκπηψκαηα ζπκπιήξσζαλ κηα ζεηξά απφ εξσηεκαηνιφγηα θαη 

θιίκαθεο. Αλάκεζα ζε απηά ζπγθαηαιέρζεθαλ ε Κιίµαθα Αιεμηζπµίαο ηνπ Σνξφλην 

(Toronto Alexithymia Scale, TAS-20), ην NEO five-factor personality inventory (NEO-

FFI) γηα ηελ κέηξεζε ησλ πέληε κεγάισλ παξαγφλησλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο (ν 

λεπξσηηζκφο απνηειεί κία εμ απηψλ), νη ππνθιίκαθεο άγρνπο θαη θαηάζιηςεο ηνπ 

Symptom Checklist (SCL-90) θαη έλα εξσηεκαηνιφγην 45 ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ. Γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θχξησλ θαη ησλ δεπηεξεπνπζψλ επηδξάζεσλ θαζψο θαη ησλ 

κεζνιαβεηψλ ηνπο επί ησλ ηαηξηθψο αλεμήγεησλ ζπκπησκάησλ, νη αλαιχζεηο έγηλαλ κε 

ηε ρξήζε κνληέισλ πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο. 

     Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ν λεπξσηηζκφο θαη ε αιεμηζπκία αζθνχλ ζεκαληηθά 

άκεζε επίδξαζε ζηα ηαηξηθψο αλεμήγεηα ζπκπηψκαηα, φηαλ ειέγρνληαη νη κεηαβιεηέο 

ηνπ αξλεηηθνχ θαη ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο. Χζηφζν, φηαλ νη ηειεπηαίεο 

ζπλππνινγίδνληαη, ηφηε ε επίδξαζε ηνπ λεπξσηηζκνχ θαη ηεο αιεμηζπκίαο 
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δηακεζνιαβνχληαη απφ απηέο. Δπηζεκαίλεηαη, επίζεο, ν δπλεηηθά ζεκαληηθφο ξφινο ηνπ 

ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο, εθφζνλ ε έιιεηςε ηνπ εληνπίζηεθε λα ζπκβάιεη κε αλεμάξηεην 

ηξφπν ζηε δηαθχκαλζε ησλ ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ. Όζνλ αθνξά ηελ αιεμηζπκία, κία 

εθ ησλ ζπληζησζψλ ζηελ θιίκαθα TAS-20, ε δπζθνιία ζηελ αλαγλψξηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, βξέζεθε φηη είρε ζεκαληηθή θαη άκεζε επίδξαζε ζηα σο άλσ 

ζπκπηψκαηα. 

     Χζηφζν, ε αιεμηζπκία θαίλεηαη λα κε κπνξεί λα πξνβιέςεη ηε δηαηήξεζε ηνπο. Απηφ 

ππνζηεξίδνπλ ζηελ έξεπλα ηνπο νη Kooiman, Bolk, Rooijmans θαη Trijsburg (2004). Οη 

ζπγγξαθείο κειέηεζαλ ηελ θιηληθή έθβαζε πεξηζηαηηθψλ κε ηα πξναλαθεξζέληα 

ζπκπηψκαηα θαη δηεξεχλεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο αιεμηζπκίαο ζε απηά. Γηεμήρζε κηα 

δηαρξνληθή κειέηε παξαθνινχζεζεο (follow-up) κε ζπκκεηέρνληεο εμσηεξηθνχο 

αζζελείο κε ηαηξηθψο αλεμήγεηα ζπκπηψκαηα. Οη αζζελείο ππνβιήζεθαλ ζε εθηελείο 

εμεηάζεηο θαηά ηελ έλαξμε θαη επαλεθηηκήζεθαλ κεηά απφ δηάζηεκα 61 εβδνκάδσλ. Σα 

ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα θαη νη γεληθέο αληηιήςεηο πεξί πγείαο, ζηνηρεία πνπ αληρλεχζεθαλ 

ζε 127 αζζελείο θαηά ηελ επαλεθηίκεζε ηνπο, απνδείρζεθε φηη ζπλδένληαη θαη 

πξνβιέπνληαη απφ ζεηξά κεηαβιεηψλ. ε απηέο, φκσο, δελ ζπγθαηαιέγεηαη ε αιεμηζπκία 

σο ζεκαληηθφο πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο ηεο θιηληθήο έθβαζεο ησλ ππφ κειέηε 

πεξηζηαηηθψλ. 

 

3.4  Ηαηπικώρ ανεξήγηηοι σπόνιοι πόνοι  

     Αλαθνξέο ζε αζζελείο κε αλεμήγεηνπο ρξφληνπο πφλνπο ή/θαη θφπσζε έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί εδψ θαη αηψλεο ζηελ ηαηξηθή βηβιηνγξαθία, αλ θαη νη φξνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ ηε ζχλζεηε ηνπο ζπκπησκαηνινγία βξίζθνληαη 

δηαρξνληθά ζε δηαξθή αιιαγή. Οη επί ηνπ παξφληνο πξνηεηλφκελνη φξνη γηα λα 

πεξηγξαθζνχλ ηα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελ ιφγσ ζπλδξφκσλ είλαη ε ηλνκπαιγία 

θαη ην ζχλδξνκν ρξφληαο θφπσζεο (Clauw & Chrousos, 1997). Ζ ηλνκπαιγία είλαη κηα 

ζπλήζεο δηαηαξαρή πνπ επεξεάδεη ην 3% ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ελψ ην ζχλδξνκν ηεο 

ρξφληαο θφπσζεο είλαη ιηγφηεξν ζχλεζεο, κε πνζνζηφ πεξίπνπ 1% ζηνπο ελήιηθεο (Fan, 

2004). 

     Ζ ηλνκπαιγία θαη ην ζχλδξνκν ρξφληαο θφπσζεο, ζπρλά ζπλνδεχνληαη θαη απφ 

ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο. Πξφζθαηε κειέηε ησλ Agüera, Failde, Cervilla, Díaz-
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Fernndez θαη Mico (2010) είρε σο ζθνπφ λα πξνζδηνξίζεη ηνλ επηπνιαζκφ κε 

δηαγλσζκέλσλ δηαηαξαρψλ ηεο δηάζεζεο φπσο ε κείδσλ θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή ζε 

αζζελείο κε αλεμήγεην ρξφλην πφλν ζηηο δνκέο πξσηνβάζκηαο πγείαο. πκκεηέρνληεο 

ήηαλ 3.189 αζζελείο νη νπνίνη αμηνινγήζεθαλ κε ηελ νπηηθή αλαινγηθή θιίκαθα (Visual 

Analogue Scales, VAS) θαη έλα εξσηεκαηνιφγην δηάγλσζεο ησλ ζπλεζέζηεξα 

παξαηεξνχκελσλ δηαηαξαρψλ ηεο δηάζεζεο, ην Primary Care Evaluation of Mental 

Disorders (PRIME-MD). Σα απνηειέζκαηα αλέδεημαλ, κεηαμχ άιισλ, ηελ χπαξμε 

πςεινχ πνζνζηνχ κε δηαγλσζκέλσλ δηαηαξαρψλ ηεο δηάζεζεο ζε αζζελείο πνπ πάζρνπλ 

απφ αλεμήγεην ρξφλην πφλν θαζψο θαη ηελ άκεζε ζρέζε ηνπ επηπνιαζκνχ ησλ 

δηαηαξαρψλ ηεο δηάζεζεο θαη ηεο δηάξθεηαο ηνπ πφλνπ. Βξέζεθε, επίζεο, ζε πεξηπηψζεηο 

ρξφληνπ αλεμήγεηνπ πφλνπ, πςειφηεξε ζπλλνζεξφηεηα κε ηελ θαηάζιηςε.   

     Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο Gamsa (1994), νξηζκέλνη εξεπλεηέο θαη 

εηδηθνί ηνπ θιάδνπ ηνπ ρξφληνπ πφλνπ ζεσξνχλ ηε ζπρλή παξνπζία ζπκπησκάησλ 

άγρνπο θαη θαηάζιηςεο σο ςπρνινγηθή αληίδξαζε ησλ αζζελψλ. Απηφ, φκσο, ζα ζήκαηλε 

πσο φηαλ ν πφλνο θαη ε αηνλία ζα πεξηνξίδνληαλ, ε θαηάζιηςε ζα ππνρσξνχζε καδί ηνπο, 

πξάγκα φκσο πνπ δε ζπκβαίλεη. Σα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα είλαη ζαθψο εληνλφηεξα 

ζε αζζελείο κε ζχλδξνκν ρξφληαο θφπσζεο ζε ζχγθξηζε κε άιιεο θαηεγνξίεο αζζελψλ 

(Fan, 2004). Ζ ζπρλή παξνπζία άγρνπο θαη θαηάζιηςεο ζε αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ 

ηλνκπαιγία θαη ζχλδξνκν ρξφληαο θφπσζεο δε κπνξεί λα εμεγεζεί σο αληίδξαζε πξνο ην 

βαζκφ ηεο ιεηηνπξγηθήο αλαπεξίαο ησλ ηειεπηαίσλ (Demitrack, 1998 φπσο αλαθέξεηαη 

ζην Fan, 2004). Θα κπνξνχζε λα εηπσζεί πσο ε θαηαζιηπηηθή δηάζεζε ησλ αζζελψλ 

απηψλ ζπληζηά έλα ζεκειηψδεο γλψξηζκα ηεο ςπρηθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο.    

     Καη νη δχν δηαηαξαρέο είλαη εμαηξεηηθά πεξίπινθεο θαη ακθηιεγφκελεο θιηληθέο 

νληφηεηεο επεηδή δε ζπκθσλνχλ κε ην παξαδνζηαθφ βηνταηξηθφ κνληέιν φπνπ κηα 

αζζέλεηα αλαγλσξίδεηαη είηε σο ζσκαηηθή είηε σο ςπρνινγηθή (White, Nielson & Harth, 

1999 φπσο αλαθέξεηαη ζην Fan, 2004). Σφζν ε ηλνκπαιγία φζν θαη ην ζχλδξνκν ρξφληαο 

θφπσζεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ζνβαξή ζσκαηηθή δπζθνξία, ζηελ πεξίπησζε ηεο πξψηεο 

κε ηε κνξθή δηάρπηνπ πφλνπ θαη ηεο δεχηεξεο κε βαζηά θφπσζε. Απνπζηάδεη, σζηφζν, ε 

δηάγλσζε θάπνηαο δηαθξηηήο βηνινγηθήο δπζιεηηνπξγίαο. Σα ζπκπηψκαηα ηνπο, επίζεο, 

επηθαιχπηνληαη θαη κνηξάδνληαη θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά παξφκνησλ δηαηαξαρψλ πφλνπ 

φπσο ην ζχλδξνκν επεξέζηζηνπ εληέξνπ, ηηο άηππεο κνξθέο εκηθξαλίαο, ηηο θεθαιαιγίεο 
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απφ ζπζπάζεηο κπνζθειεηηθψλ κπψλ, ηελ άηππε πξνζσπαιγία, ηελ θξνηαθνγλαζηθή 

δηαηαξαρή ηε δηάκεζε θπζηίηηδα, ηελ νζθπαιγία θαη άιιεο πεξηθεξηθέο δηαηαξαρέο 

πφλνπ (Goldenberg, 2009). 

     Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ηλνκπαιγία είλαη κηα ρξφληα δηαηαξαρή πφλνπ άγλσζηεο 

αηηηνινγίαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ εθηεηακέλν κπνζθειεηηθφ πφλν, δπζθακςία θαη 

γεληθή θφπσζε (Krsnich-Shriwise, 1997). Σα ζπκπηψκαηα ηεο ζπλήζσο εκθαλίδνληαη γηα 

πξψηε θνξά ζε ειηθία 20 έσο 40 εηψλ. πρλή είλαη ε έλαξμε ηνπο κεηά απφ νμχ 

δηάζηξεκκα, κπτθνχο ζπαζκνχο ή εξεζηζκφ ησλ λεπξηθψλ ξηδψλ θαη ελ ζπλερεία ε 

εμάπισζε ηνπο ζην ππφινηπν ζψκα. Οη αζζελείο αλαθέξνπλ ζνβαξφ θαη επίκνλν πφλν 

κέζα θαη γχξσ απφ ηηο πξνζβεβιεκέλεο αξζξψζεηο θαη ηνπο κχεο ελψ ν πφλνο 

επηδεηλψλεηαη κεηά απφ θάζε δξαζηεξηφηεηα ή άζθεζε, αιιά δελ ππνρσξεί 

ηθαλνπνηεηηθά κεηά απφ αλάπαπζε (Fan & Blanton, 1992 φπσο αλαθέξεηαη ζην Fan, 

2004). Χζηφζν, ζα πξέπεη λα ηνληζζεί πσο ε πάζρνληεο απφ ηλνκπαιγία, εθηφο ησλ 

πεξηπηψζεσλ ηαπηφρξνλεο λφζεζεο απφ ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα ή νζηεναξζξίηηδα, δελ 

ππνθέξνπλ απφ πφλνπο ζηηο αξζξψζεηο (Yunus, 2002). Σα ζπκπηψκαηα είλαη καθξάο 

δηαξθείαο θαζψο πνιινί αζζελείο δπζθνξνχλ γηα πεξηζζφηεξα απφ πέληε ρξφληα πξηλ 

δεηήζνπλ ηαηξηθή βνήζεηα. Δληνχηνηο, δελ ππάξρνπλ εηδηθέο δηαγλσζηηθέο ή 

εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, αιιά νχηε θαη απεηθνληζηηθά επξήκαηα πνπ λα επηβεβαηψλνπλ 

ηε δηαηαξαρή (Goldenberg, 2009). 

     Χο πξνο ηελ αηηηνινγία ηεο ηλνκπαιγίαο, νη εξεπλεηέο έρνπλ δηαπηζηψζεη κηα ηζρπξή 

νηθνγελεηαθή ζπληζηψζα θαζψο ζπγγελείο πξψηνπ βαζκνχ αηφκσλ κε ηλνκπαιγία 

εκθαλίδνπλ νθηαπιάζην κεγαιχηεξν θίλδπλν αλάπηπμεο απηήο ζε ζχγθξηζε κε ην γεληθφ 

πιεζπζκφ (Arnold et al., 2004). Δπηπιένλ, ηα κέιε νηθνγελεηψλ κε πάζρνληεο απφ 

ηλνκπαιγία είλαη πην επαίζζεηα ζηνλ πφλν θαζψο επίζεο, είλαη πηζαλφηεξν λα 

αλαπηχμνπλ ζπλαθείο δηαηαξαρέο πφλνπ φπσο ζχλδξνκν επεξέζηζηνπ εληέξνπ, 

πνλνθέθαινπο ή άιια πεξηθεξηθά ζπκπηψκαηα πφλνπ (Kato, Sullivan, Evengard & 

Pedersen, 2004 φπσο αλαθέξεηαη ζην Clauw, 2009). Δπηπιένλ, πεξηβαιινληηθνί 

ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο φπσο ηα θπζηθά ηξαχκαηα (θπξίσο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο), 

νξηζκέλεο ινηκψμεηο θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ ζηξεο ζπλδένληαη κε ηελ εθδήισζε 

ηλνκπαιγίαο. Οη ππεχζπλνη κεραληζκνί γηα απηήλ θαη ηηο ζπλαθείο ηεο δηαηαξαρέο είλαη 

πνιχπινθνη θαη πνιππαξαγνληηθνί. 
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     Αλ θαη ε θφπσζε είλαη κηα αλζξψπηλε εκπεηξία θαη πνιινί άλζξσπνη βηψλνπλ ρξφληα 

θνχξαζε θαηά δηαζηήκαηα, ην ζχλδξνκν ρξφληαο θφπσζεο είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθφ θαη 

αξθεηά αζπλήζηζην θαζψο αληρλεχεηαη ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 1% ζηνπο ελήιηθεο. 

Υαξαθηεξίδεηαη απφ αλεμήγεηε θφπσζε δηάξθεηαο έμη κελψλ ή πεξηζζφηεξν, ε νπνία 

ζπλνδεχεηαη απφ απνκείσζε ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ χπλνπ. 

σκαηηθά ζπκπηψκαηα, φπσο ν επαλαιακβαλφκελνο πνλφιαηκνο, νη κπαιγίεο, νη 

αξζξαιγίεο, ν πνλνθέθαινο άιια θαη ην αίζζεκα θαθνπρίαο εληνπίδνληαη ζην σο άλσ 

ζχλδξνκν. χλδεζε κεηαμχ ινηκψμεσλ θαη ηνπ ζπλδξφκνπ ρξφληαο θφπσζεο δελ έρεη 

πηζηνπνηεζεί αιιά ε ιεηηνπξγία ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ζαθψο 

επεξεαζκέλε (Evengård & Klimas, 2002). 

     Χο πξνο ηνλ παξάγνληα ηνπ θχινπ, νη πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο, είηε απηέο έιαβαλ 

ρψξα ζε γεληθά λνζνθνκεία είηε ζε θιηληθέο πφλνπ, δηαπηζηψλνπλ πςειφηεξε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο ηνπ ζπλδξφκνπ ζηηο γπλαίθεο κε πνζνζηφ πνπ αγγίδεη ην 70% (Evengård, 

Schacterle, & Komaroff, 1999). Δπηπιένλ, ε ςπρνινγηθή δπζθνξία θαη ε ςπρηαηξηθή 

ζπλλνζεξφηεηα πνπ ζπλνδεχνπλ ην ζχλδξνκν ρξφληαο θφπσζεο είλαη έληνλε. ε έξεπλα 

ησλ Wessely, Chalder, Hirsch, Wallace θαη Wright (1997) ν επηπνιαζκφο ηνπ ζπλδξφκνπ 

ρξφληαο θφπσζεο ήηαλ 11,3% θαη ππνρψξεζε ζην 4,1%, φηαλ εμαηξέζεθαλ νη αζζελείο 

κε ζπλππάξρνπζεο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο. Αληίζηνηρα, ν επηπνιαζκφο ηνπ ζπλδξφκνπ 

ρξφληαο θφπσζεο ππνρψξεζε απφ ην 2,6% ζην 0,5%, φηαλ εμαηξέζεθαλ νη αζζελείο κε 

ζπλππάξρνληα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα (άγρνπο θαη θαηάζιηςεο).  

     Ο επηπνιαζκφο ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ ζε παηδηά κε ζχλδξνκν ρξφληνπ πφλνπ 

αληρλεχεηαη επίζεο πςειφο ζε ηαηξεία πφλνπ. Πξφζθαηα νη Knook et al. (2011) 

δηεξεχλεζαλ ηελ θιηληθή ζπλάθεηα ησλ σο άλσ δηαηαξαρψλ κε ην εμεηαδφκελν ζχλδξνκν 

αμηνινγψληαο ηνλ επηπνιαζκφ θαη ηνπο πξνγλσζηηθνχο παξάγνληεο εθδήισζεο ησλ 

πξψησλ ζε παηδηά. Ζ έξεπλα έιαβε ψξα ζε λνζνθνκείν παίδσλ κε ζχλδξνκν ρξφληνπ 

πφλνπ. Ζ ςπρηαηξηθή λνζεξφηεηα εθηηκήζεθε ζε 134 παηδηά, ειηθίαο 8-17 εηψλ, έπεηηα 

απφ ρξήζε, κεηαμχ άιισλ, ηεο εκηδνκεκέλεο Κιηληθήο πλέληεπμεο γηα Παηδηά θαη 

Δθήβνπο (Clinical Interview for Children and Adolescents, SCICA). Ζ θιηληθή ζεκαζία 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ πξνζδηνξίζηεθε κέζσ ηεο Κιίκαθαο Οιηθήο 

Αμηνιφγεζεο ησλ Παηδηψλ (Children’s Global Assessment Scale, CGAS). Σα 

ζπκπηψκαηα ηνπ πφλνπ κεηξήζεθαλ κε ηππνπνηεκέλα εξσηεκαηνιφγηα. Σα 
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απνηειέζκαηα, έπεηηα απφ ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο SCICA, έδεημαλ 

φηη ην 28% ησλ παηδηψλ ππέθεξε απφ θιηληθά ζρεηηθέο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο, κε 

ζεκαληηθφηεξεο εμ απηψλ ηηο αγρψδεηο, ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ηηο δηαζπαζηηθέο 

δηαηαξαρέο. Βξέζεθε επίζεο πσο ν πνλνθέθαινο (ζε ζχγθξηζε κε ηνλ κπνζθειεηηθφ 

πφλν) απνηειεί αλεμάξηεην πξνγλσζηηθφ δείθηε ηεο θιηληθήο ςπρηαηξηθήο λνζεξφηεηαο. 

     Χο πξνο ηε δηαζχλδεζε ηεο ηλνκπαιγίαο θαη ηνπ ζπλδξφκνπ ρξφληαο θφπσζεο, πνιινί 

εξεπλεηέο έρνπλ επηζεκάλεη ηελ πιήξε επηθάιπςε ηεο ζπκπησκαηνινγίαο ηνπο 

(Demitrack, 1998). Κφπσζε, δηαηαξαρέο χπλνπ, θεθαιαιγία, άγρνο, θαηάζιηςε, 

παξαηζζήζεηο θαη επηδείλσζε ησλ αλαθεξζέλησλ ζπκπησκάησλ κεηά απφ θφπσζε 

ζπλππάξρνπλ θαη ζηηο δχν (Fan, 2004). Ζ ζπρλή παξνπζία ηλνκπαιγίαο ζε αζζελείο κε 

ζχλδξνκν ρξφληαο θφπσζεο έρεη θαηαγξαθεί ζε έξεπλα ησλ Goldenberg, Simms, Geiger 

θαη Komaroff (1990). Υνξεγήζεθε ηππνπνηεκέλν εξσηεκαηνιφγην ζσκαηηθψλ 

ζπκπησκάησλ ζε 27 αζζελείο κε ζχλδξνκν ρξφληαο θφπσζεο, εκκέλνλ γηα έμη κήλεο 

ηνπιάρηζηνλ θαζψο θαη ζε 20 αζζελείο κε ηλνκπαιγία. Αλ θαη νθηψ απφ απηνχο 

δηέςεπζαλ φηη έπαζραλ απφ επίκνλν, δηάρπην κπνζθειεηηθφ πφλν, 19 αζζελείο ηνλ 

επηβεβαίσζαλ. Απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηηο βαζκνινγίεο ηνπο ζην ρνξεγεζέλ 

εξσηεκαηνιφγην, νη νπνίεο ήηαλ παξφκνηεο κε εθείλεο ησλ αζζελψλ κε ηλνκπαιγία. Έηζη, 

ε πιεηνςεθία ησλ αζζελψλ κε ζχλδξνκν ρξφληαο θφπσζεο ηεξεί ηα δηαγλσζηηθά 

θξηηήξηα ηεο ηλνκπαιγίαο. Ζ παξνπζία επίκνλνπ θαη δηάρπηνπ κπνζθειεηηθνχ πφλνπ 

θαίλεηαη λα είλαη ην ζχκπησκα πνπ μερσξίδεη ηνπο σο άλσ αζζελείο.  

     Άιιεο κνξθέο ρξφληνπ πφλνπ φπσο απηνχ ζηελ πιάηε θαη ζην ζηήζνο έρνπλ κειεηεζεί 

εξεπλεηηθά νδεγψληαο ζηελ εμαγσγή ελδηαθεξφλησλ επξεκάησλ. ε κία εμ απηψλ, νη 

Asmundson θαη Norton (1995) εμέηαζαλ θαηά πφζν ε επαηζζεζία ζην άγρνο ζπλδέεηαη 

κε ην άγρνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην βίσκα ηνπ πφλνπ θαη ηηο ζπλαθείο γλσζηηθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο, ζε αζζελείο κε ηαηξηθψο αλεμήγεην ρξφλην πφλν ζηελ 

πιάηε. Ζ επαηζζεζία ζην άγρνο είλαη έλαο δείθηεο θφβνπ ησλ αλζξψπηλσλ βηνινγηθψλ 

ζπκπησκάησλ πνπ ζπλνδεχνπλ ην άγρνο. Πξνυπάξρνπζεο πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

νδχλε βίσζεο ζσκαηηθψλ αηζζήζεσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην άγρνο, πξνδηαζέηνπλ ην 

άηνκν λα ππεξεθηηκά ηηο επηδήκηεο ζπλέπεηεο απηψλ ησλ αηζζήζεσλ, κε απνηέιεζκα ηελ 

αχμεζε ηνπ άγρνπο. ηελ πεξίπησζε ηνπ αλεμήγεηνπ ρξφληνπ πφλνπ, ζπλεπψο, είλαη 
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ινγηθφ λα ζεσξείηαη πσο κέξνο ηνπ άγρνπο πξνέξρεηαη απφ ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

φπσο ε επαηζζεζία ζην άγρνο (Asmundson & Norton, 1995). 

     Χο πξνο ηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, ρνξεγήζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ζε 70 αζζελείο 

κε ρξφλην πφλν ζηελ πιάηε ρσξίο νξγαληθή παζνινγία. πγθεθξηκέλα, δφζεθαλ, κεηαμχ 

άιισλ, ν Γείθηεο Δπαηζζεζίαο Άγρνπο (Anxiety Sensitivity Index, ASI), ε Κιίκαθα 

Καηάζιηςεο ηνπ Beck
2
 (Beck Depression Inventory, BDI) θαη ην Πνιππαξαγνληηθφ 

Δξσηεκαηνιφγην ηνπ Πφλνπ (Multidimensional Pain Inventory, MPI). Γεθαηέζζεξηο 

αζζελείο ραξαθηεξίζηεθαλ κε πςειή επαηζζεζία ζην άγρνο, 44 κε κέηξηα θαη 12 κε 

ρακειή.  

     Πνιππαξαγνληηθή αλάιπζε δηαθχκαλζεο έδεημε φηη νη αζζελείο κε πςειή επαηζζεζία 

ζηνλ άγρνο εμέθξαδαλ αξλεηηθφηεξα ζπλαηζζήκαηα σο πξνο ηελ εκπεηξία ηνπ πφλνπ. 

πγθεθξηκέλα, ζηνπο πξναλαθεξζέληεο θαηαγξάθεθαλ κεγαιχηεξε γλσζηηθή δηαηαξαρή 

θαη άγρνο ζε ζρέζε κε ηνλ πφλν, κεγαιχηεξνο θφβνο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηνπ 

πφλνπ, θαη αξλεηηθφηεξα ζπλαηζζήκαηα σο πξνο απηφλ, ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο 

νκάδεο. Δπηπιένλ, αλαιχζεηο ζπζρέηηζεο έδεημαλ ζεκαληηθέο ζπλδέζεηο αλάκεζα ζηελ 

επαηζζεζία ζην άγρνπο θαη ηηο ζπλαθείο κε ηνλ πφλν γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 

αληηδξάζεηο, αλεμαξηήησο ηεο ζνβαξφηεηαο ηνπ πφλνπ. Σα απνηειέζκαηα ζπλεγνξνχλ 

κε ην φηη νη αζζελείο κε ρξφλην πφλν ζηελ πιάηε πνπ εκθαλίδνπλ πςειή επαηζζεζία ζην 

άγρνο είλαη πηζαλφηεξν λα εθθξάδνπλ αξλεηηθφηεξα ζπλαηζζήκαηα γηα ηελ εκπεηξία ηνπ 

πφλνπ ηνπο ζε ζχγθξηζε κε εθείλνπο κε κεζαία θαη ρακειή επαηζζεζία ζην άγρνο. 

     Γεδνκέλνπ φηη ην έλα ηξίην ησλ αζζελψλ κε κε θαξδηαθφ ζσξαθηθφ άιγνο 

παξνπζηάδνπλ ηζηνξηθφ θαθνπνίεζεο, ζε πξφζθαηε έξεπλα ηνπο, νη Eslick, Koloski θαη 

Talley (2011) δηεξεχλεζαλ ηελ χπαξμε ζρέζεο αλάκεζα ζηελ παηδηθή ζεμνπαιηθή, 

ζσκαηηθή ή/θαη ζπλαηζζεκαηηθή θαθνπνίεζε θαη ην αλεμήγεην ζσξαθηθφ άιγνο θαζψο 

θαη ην πψο απηή κεζνιαβείηαη απφ ηελ ςπρνινγηθή δπζθνξία. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

έξεπλα εληνπίζηεθαλ κέζσ δχν πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ ζηηο νπνίεο έιαβαλ κέξνο άηνκα 

κε ζχλδξνκν επεξέζηζηνπ εληέξνπ θαη/ή ιεηηνπξγηθή δπζπεςία. Οη αζζελείο κε 

αλεμήγεην ζσξαθηθφ άιγνο (n=27) ππέθεξαλ απφ πφλνπο ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο, ελ 

απνπζία θάπνηαο θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ. Ζ νκάδα ειέγρνπ (n=60) δελ ππέθεξε απφ 

                                                 
2
 Απαξηίδεηαη απφ 21 εξσηήζεηο θαη έρεη αλαπηπρζεί γηα λα αμηνινγήζεη ην επίπεδν θαη ηε ζνβαξφηεηα ησλ 

ζεκείσλ θαη ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο.  
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αλάινγνπο πφλνπο γηα πεξηζζφηεξν απφ 12 κήλεο. Ζ θαθνπνίεζε θαη νη ςπρνινγηθέο 

κεηαβιεηέο αμηνινγήζεθαλ κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ κεηξήζεσλ.  

     Βξέζεθε φηη ε παηδηθή ζπλαηζζεκαηηθή, ιεθηηθή θαη ζσκαηηθή θαθνπνίεζε ήηαλ 

ζεκαληηθά πην ζπρλή ζε άηνκα κε αλεμήγεην ζσξαθηθφ άιγνο ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα 

ειέγρνπ. Ζ αλαθνξά ελφο πεξηζηαηηθνχ ζπλαηζζεκαηηθήο/ιεθηηθήο θαθνπνίεζεο θάλεθε 

φηη απνηειεί έλα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ αλεμάξηεην πξνγλσζηηθφ παξάγνληα εθδήισζεο 

αλεμήγεηνπ ζσξαθηθνχ άιγνπο, αθφκα θαη κεηά ηνλ έιεγρν γηα λφζεζε απφ ζχλδξνκν 

επεξέζηζηνπ εληέξνπ θαη/ή ιεηηνπξγηθή δπζπεςία. Γε ζπλέβε, φκσο, ην ίδην φηαλ 

ειέγρζεθε ε κεηαβιεηή ηεο θαηάζιηςεο. πκπεξαζκαηηθά, ε παηδηθή ζεμνπαιηθή, 

ζσκαηηθή ή/θαη ζπλαηζζεκαηηθή θαθνπνίεζε ζπληζηά έλαλ παξάγνληα θηλδχλνπ 

εθδήισζεο αλεμήγεηνπ ζσξαθηθνχ πφλνπ ελψ ε ςπρνινγηθή δπζθνξία θαη ζπγθεθξηκέλα 

ε θαηάζιηςε κεζνιαβεί ηελ παξαπάλσ ζπζρέηηζε.   

     Σα δηάθνξα ςπρνινγηθά κνληέια, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ςπραλάιπζεο, ηνπ 

ζπκπεξηθνξηζκνχ θαη ηεο γλσζηαθήο-ζπκπεξηθνξηθήο ζεσξίαο, επηρείξεζαλ λα 

κειεηήζνπλ ην ρξφλην πφλν, ν νπνίνο είλαη ζπρλά αλεμήγεηνο, θαη πξνζέθεξαλ 

ζεκαληηθά ζην λα θαηαιάβνπκε γηαηί θαη πψο έλα ππνθείκελν ππνθέξεη. χκθσλα κε 

ηνπο Mikail, Henderson θαη Tasca (1994), ε ςπραλαιπηηθή βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ην 

ρξφλην πφλν είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε θαη εδξαηψλεηαη νπζηαζηηθά επάλσ ζηε ζεσξία 

ησλ ελνξκήζεσλ. Σν ζεκαληηθφηεξν ζεκείν απηήο ηεο ζεκαηηθήο άπηεηαη ησλ 

παξαηεξήζεσλ ηνπ Engel (1959) ζρεηηθά κε ηνλ επηξξεπή ζηνλ πφλν αζζελή (pain-prone 

patient). O Engel αληηιακβάλεηαη ηνλ πφλν σο κέζν δηεπθφιπλζεο ηεο αλάπηπμεο 

ζρέζεσλ αγάπεο θαη ζηνξγήο αλάκεζα ζην πξφζσπν θξνληίδαο θαη ην βξέθνο. Σν 

βξέθνο βηψλεη ηνλ πφλν ηεο πείλαο θαη θιαίεη. Μέζσ ηνπ θιάκαηνο πξνζειθχεη ηελ 

αλαθνχθηζε ηνπ, ηελ επαθή κε έλα ζπλαηζζεκαηηθά δεζηφ θαη ζηνξγηθφ γνλέα. Σν ζρήκα 

απηφ κπνξεί λα γίλεη πξφηππν γηα ην βξέθνο, κε απνηέιεζκα νη κειινληηθέο ζρέζεηο ηνπ 

λα πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηελ εκπεηξία ηνπ πφλνπ. πλεπψο, ν πφλνο κεηαθξάδεηαη ζε 

«γιπθηά απφιαπζε», κφλν πνπ δελ είλαη ν πφλνο πνπ γίλεηαη επράξηζηνο, αιιά ε 

πξνζδνθία ηεο επαλέλσζεο κε ην αληηθείκελν αγάπεο.  

     Παξά ηελ θαηαλφεζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ πηπρψλ ηνπ πφλνπ, ν Engel επηθεληξψλεηαη 

ζε αζπλείδεηεο δηεξγαζίεο κέζσ ησλ νπνίσλ ηειηθά ν πφλνο κεηαθξάδεηαη ζε ελνρή 

(Mikail et al., 1994). Αξθεηά λσξίο ζηελ παηδηθή ειηθία, ν πφλνο θαη ε ηηκσξία 
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ζπλδένληαη. Απηφ δεκηνπξγεί έλα άιιν είδνο επηθνηλσλίαο κεηαμχ παηδηνχ θαη ελειίθσλ, 

ν νπνίνο παξνπζηάδεη ηνλ πφλν σο θάηη πνπ πξνθαιείηαη φηαλ θάπνηνο είλαη «θαθφο». 

Δπνκέλσο, ν πφλνο δελ επέξρεηαη κφλν γηα λα δείμεη φηη θάπνηνο ή θάηη πξαγκαηηθά είλαη 

«θαθφ», αιιά γίλεηαη θαη έλα ζήκα ελνρήο, αιιά θαη έλα ζεκαληηθφ κέζν εμηιέσζεο ηεο 

ελνρήο. Ο πφλνο γίλεηαη θνξέαο εμηιέσζεο θαη ζπγρψξεζεο θαη, σο εθ ηνχηνπ, ηεο 

επαλέλσζεο κε ην αγαπεκέλν αληηθείκελν. Δάλ ν πφλνο ρξεζηκεχεη γηα λα αλαθνπθίζεη 

ηελ ελνρή, ε επραξίζηεζε ππφ κία έλλνηα είλαη θαη πάιη παξνχζα. πλεπψο, ε ελνρή 

εκπιέθεηαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ρξφληνπ πφλνπ. Καηά ηνλ Engel (1959), επηπιένλ, ν πφλνο 

ζπλδέεηαη απφ ηελ παηδηθή ειηθία κε ηελ επηζεηηθφηεηα θαη ηε δχλακε.  

     Αλαζθφπεζε πνπ ζπκβάιιεη ζηε βαζχηεξε έξεπλα θαη θαηαλφεζε ηεο ςπραλαιπηηθήο 

ζεσξίαο ηνπ ζσκαηηθνχ πφλνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πξφζθαηα απφ ηελ Καλειινπνχινπ 

(2012). Όπσο αλαθέξεη, ν ζσκαηηθφο πφλνο κπνξεί λα κειεηεζεί κέζα απφ ηα ηξία 

ζηάδηα ηεο γέλεζεο ηνπ: ηνλ ηξαπκαηηζκφ, ηελ αλαζηάησζε θαη ηελ αληίδξαζε. Καηά ηελ 

θξνυδηθή αληίιεςε, ν ζσκαηηθφο πφλνο είλαη ε ξήμε ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ νξίνπ ηνπ Δγψ. 

Ζ ξήμε πξνθαιείηαη απφ έλα νπνηαδήπνηε εμσηεξηθφ αηχρεκα ην νπνίν θζείξεη ηνπο 

ηζηνχο. Σν πεξίβιεκα ηνπ Δγψ ζπλζιίβεηαη θαη πξνθαιείηαη έλα ελεξγεηαθφ θαηλφκελν 

καδηθήο εηζφδνπ ελέξγεηαο πνπ θαηαθιχδεη ην Δγψ. Δίηε πξνζβάιιεηαη ην εμσηεξηθφ 

πεξίβιεκα ηνπ ζψκαηνο, ην δέξκα, είηε ηα εζσηεξηθά φξγαλα, ην Δγψ πνπ πνλά ζα 

αηζζαλζεί θαληαζηαθά ηνλ ηξαπκαηηζκφ, σο πξνζβνιή ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ, δειαδή ηνπ 

ζψκαηνο.  

     Έηζη, ν πφλνο ζην ζψκα αληαλαθιά κηα ζπλζήθε ζηνλ ςπρηζκφ. Απηφ πνπ ζπκβαίλεη 

ζηνλ ςπρηζκφ είλαη κηα αλαζηάησζε, έλαο θινληζκφο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε καδηθή 

εηζβνιή ελέξγεηαο. Απηή ε θαηάζηαζε θινληζκνχ ζηελ ςπραλάιπζε νλνκάδεηαη 

«ηξαχκα» (Καλειινπνχινπ, 2012). Καη φπσο ην ηξαχκα, απφ ηαηξηθή άπνςεο, είλαη ε 

πίεζε πνπ μεπεξλά ηα φξηα αληνρήο ηνπ ζψκαηνο θαη θαηαιχεη ηε ζπλέρεηα ησλ ηζηψλ 

ηνπ, ην ηξαχκα, απφ ςπραλαιπηηθή ζθνπηά, δειψλεη κηα ππέξκεηξε δηέγεξζε ε νπνία δελ 

είλαη θαηνξζσηφ λα αθνκνησζεί. Ο εζσηεξηθφο θινληζκφο είλαη ηφζν ηζρπξφο πνπ ε 

εηθφλα ηνπ ζα εγγξαθεί φρη κφλν ζην ζπλεηδεηφ αιιά θαη ζην αζπλείδεην. Έηζη, ν πφλνο 

εγγεγξακκέλνο ζην αζπλείδεην, επηζηξέθεη απξφβιεπηα θαη κε δηαθνξεηηθέο κνξθέο, κία 

εθ ησλ νπνίσλ είλαη νη αλεμήγεηνη πφλνη ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. 
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     ην ηειεπηαίν ζηάδην ζπλαληάηαη ε αληίδξαζε. Σν Δγψ, κε ηε ιηγνζηή δχλακε πνπ 

ηνπ απνκέλεη, ζα αληηδξάζεη ζε απηή ηελ είζνδν ελέξγεηαο, επελδχνληαο ζε απηή ηελ ίδηα 

ηελ πιεγή. Όκσο ην Δγψ δε ζα επελδχζεη ζηελ πιεγή αιιά ζηελ ςπρηθή ηεο 

αλαπαξάζηαζε θαη κάιηζηα ζα ηελ ππεξεπελδχζεη (λαξθηζζηζηηθή ππεξεπέλδπζε) 

(Pontalis, 1977, φπσο αλαθέξεηαη ζην Καλειινπνχινπ, 2012). Δθφζνλ, φκσο, ην Δγψ 

ππεξεπελδχεη ζηελ αλαπαξάζηαζε, ζην ζχκβνιν ηεο πιεγήο, ν πφλνο εληείλεηαη θαη 

δεζκεχεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ςπρηθή ελέξγεηα. πκπεξαζκαηηθά, ν ζσκαηηθφο πφλνο 

είλαη έλαο πφλνο πξνζσπηθφο θαη αλαθαιχπηνπκε ηε γέλεζε ηνπ ζηνλ ςπρηζκφ.   

     Ζ ζπκπεξηθνξηθή άπνςε, απφ ηελ άιιε, κειεηά πεξηζζφηεξν ηηο δηαπξνζσπηθέο 

αιιειεπηδξάζεηο, κε έκθαζε ζηελ θνηλσληθή ελίζρπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πφλνπ. 

Γηαθέξεη απφ ηελ ςπραλαιπηηθή ζεσξία, εζηηάδνληαο θπξίσο ζε πεξηβαιινληηθνχο θαη 

θαηαζηαζηαθνχο παξάγνληεο γηα λα εμεγήζεη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εκπεηξία ηνπ ρξφληνπ 

πφλνπ. Ο Fordyce (1986, φπσο αλαθέξεηαη ζην Mikail et al., 1994) ραξαθηεξίδεη ηνλ 

πφλν σο έλα πεξίπινθν ζχλνιν γεγνλφησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο πεξηθεξηθήο 

δηέγεξζεο, ησλ γλσζηηθψλ θαη αληηιεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ησλ λεπξνρεκηθψλ θαη 

λεπξνθπζηνινγηθψλ αιιαγψλ θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο. Πξνηείλεη φηη ε 

εκπεηξία ηνπ πφλνπ ζπλίζηαηαη απφ ζπκπεξηθνξέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ έθθξαζε ηνπ 

πφλνπ πξνο ηνπο άιινπο, φπσο ε ιεθηηθή δήισζε, ηα ερεηηθά ζήκαηα πνπ ππνδειψλνπλ 

πφλν, ε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο ή ε θίλεζε.  

     Γίλεηαη, επίζεο, δηάθξηζε κεηαμχ ηεο αίζζεζεο ηνπ πφλνπ, ηνπ ίδηνπ ηνπ πφλνπ, ηνπ 

«ππνθέξεηλ» θαη ηεο ζπκπεξηθνξά πφλνπ (Loeser,1980 φπσο αλαθέξεηαη ζην Mikail et 

al., 1994). Ζ πξψηε νξίδεηαη σο κηα λεπξνθπζηνινγηθή δηαδηθαζία ζεκαηνδφηεζεο 

πηζαλήο βιάβεο ελφο ηζηνχ. Πφλνο είλαη ε αληίιεςε επψδπλσλ κελπκάησλ απφ ην 

λεπξηθφ ζχζηεκα πνπ πξνθαιεί ην «ππνθέξεηλ». Σν ηειεπηαίν νξίδεηαη σο κηα 

θαηάζηαζε έληνλεο δπζθνξίαο σο απάληεζε ζηελ χπαξμε απεηιεηηθψλ γηα ηελ 

αθεξαηφηεηα ηνπ αηφκνπ γεγνλφησλ. Σέινο, ε ζπκπεξηθνξά πφλνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ηνπ αηφκνπ γηα λα επηζεκάλεη ηνλ πφλν. πλεπψο, σο ρξφληνο πφλνο 

νξίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά πφλνπ πνπ επηκέλεη πέξα απφ ηνλ αλακελφκελν ρξφλν 

επνχισζεο.   

     Ζ γλσζηαθή-ζπκπεξηθνξηθή άπνςε επαλαθέξεη ζην πξνζθήλην ηνπο ελδνςπρηθνχο 

παξάγνληεο θαηαλφεζεο ηνπ πφλνπ σο ζπκπιήξσκα ηεο ζπκπεξηθνξηθήο ζεσξίαο. 
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Γηαθέξεη, φκσο, απφ ηελ ςπραλαιπηηθή πξνζέγγηζε θαζψο αζρνιείηαη κε ηηο ηξέρνπζεο 

εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο θαη φρη κε ηηο ηζηνξηθέο-αλαπηπμηαθέο, θαη πεξηγξάθεη ηελ 

ελδνςπρηθή ιεηηνπξγία αιιά δελ ηελ εξκελεχεη (Mikail et al., 1994). ηελ πξνζέγγηζε 

απηή, ηα ζπλαηζζεκαηηθά, γλσζηηθά θαη ζπκπεξηθνξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ κε 

ρξφλην πφλν αιιειεπηδξνχλ. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ πφλνπ κπνξεί λα εληζρπζεί απφ 

θνηλσληθνχο εληζρπηέο. Ζ πεξηνξηζκέλε δξαζηεξηφηεηα, ε απνκφλσζε, ε απψιεηα ηεο 

εξγαζίαο θαη ε θφπσζε ζπλνδεχνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή δπζθνξία αζζελψλ κε ρξφλην 

πφλν. Με ηε ζεηξά ηνπο νη θπζηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αιιαγέο νδεγνχλ ζε απμεκέλε 

παξαθνινχζεζε ησλ ζπκπησκάησλ ε νπνία δεζκεχεη κεγάιν κέξνο ησλ γλσζηηθψλ 

πφξσλ ηνπ αηφκνπ (Turk, Holzman & Kerns, 1986 φπσο αλαθέξεηαη ζην Mikail et al., 

1994).   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: ΦΤΥΟΧΜΑΣΗΚΑ ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ ΣΟ ΤΝΓΡΟΜΟ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΞΟΤΘΔΝΧΖ 

 

     Σν χλδξνκν Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο (burnout syndrome), σο φξνο, 

δηαηππψζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Freudenberger (1974). Υξεζηκνπνηήζεθε γηα λα 

πεξηγξάςεη ζπκπηψκαηα ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο εμνπζέλσζεο ζε επαγγεικαηίεο ςπρηθήο 

πγείαο θαη γεληθφηεξα ζε ρψξνπο πνπ ζπλάπηνληαη ζρέζεηο θνληηλφηεηαο κεηαμχ 

επαγγεικαηηψλ θαη αηφκσλ πνπ απνιακβάλνπλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. Παξάιιεια, 

αλαγλσξίζηεθε σο ζχλδξνκν πνπ πξνζβάιιεη θπξίσο άηνκα ζε ζέζεηο εξγαζίαο κε 

πςειή θνηλσληθή θαη εζηθή επζχλε (Maslach, 1976 φπσο αλαθέξεηαη ζην Bauer et al., 

2006). 

     Αληηθαηνπηξίδεη κηα παξαηεηακέλε απάληεζε ζε ρξφληνπο ζπλαηζζεκαηηθνχο θαη 

δηαπξνζσπηθνχο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο ζηελ εξγαζία θαη νξίδεηαη απφ ηξεηο 

δηαζηάζεηο: ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ηελ απνπξνζσπνπνίεζε (αλάπηπμε 

αξλεηηθήο, θπληθήο ζηάζεο θαη ζπλαηζζεκάησλ ζην ρψξν εξγαζίαο) θαη ηελ αίζζεζε 

έιιεηςεο πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001). Οη Maslach & 

Jackson (1986, φπσο αλαθέξεηαη ζην Bauer et al., 2006) δεκηνχξγεζαλ ηνλ Καηάινγν 

Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο (Maslach Burnout Inventory, MBI) γηα λα αμηνινγήζνπλ 

ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ εξγαδφκελσλ. Σν MBI αμηνινγεί ηα 

πξναλαθεξζέληα ηξία βαζηθά ζηνηρεία ηεο θαη απνηειεί ζήκεξα κηα επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελε θιίκαθα. 

     Ήδε απφ ηνλ Freudenberger (1974) γίλεηαη ιφγνο γηα κηα ζεηξά ζσκαηηθψλ 

ζπκπησκάησλ πνπ ζπλνδεχνπλ ην ελ ιφγσ ζχλδξνκν, φπσο αίζζεζε εμάληιεζεο, 

θφπσζε, πνλνθέθαινη, γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο, αυπλία θαη δπζθνιίεο ζηελ αλαπλνή. 

Δπξήκαηα ησλ Burke θαη Greenglass (1995, φπσο αλαθέξεηαη ζην Bauer et al., 2006), 

δείρλνπλ, επίζεο, φηη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζρεηίδεηαη κε πνιιέο απηναλαθνξέο 

ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο. ε πξφζθαηε ηνπο έξεπλα, νη Grossi, Thomtén, Fandiño-

Losada, Soares θαη Sundin (2009) δηεξεχλεζαλ ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ησλ παξακέηξσλ ηνπ πφλνπ. ε απηνχο 

πεξηιακβάλνληαη ε έληαζε θαη ε ζπρλφηεηα ηνπ, ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο πνπ πξνζβάιιεη 

θαζψο θαη ην πψο ην άηνκν αληηιακβάλεηαη θαη βηψλεη ηνλ πφλν θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ. 



 47 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 2.300 γπλαίθεο πνπ δηέκελαλ ζηε ηνθρφικε. Ζ κειέηε ήηαλ 

δηαρξνληθή θαη πεξηειάκβαλε δχν αμηνινγήζεηο κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ ζε απφζηαζε 

ελφο έηνπο ε κία απφ ηελ άιιε. Σα θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ν ηχπνο ηεο 

εξγαζίαο, ην θάπληζκα, ε ςπρνινγηθή δπζθνξία, ε ζσκαηηθή πγεία θαη νξηζκέλεο 

παξάκεηξνη ηνπ πφλνπ ηέζεθαλ σο κεηαβιεηέο ειέγρνπ. Σα επίπεδα ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο ζηελ πξψηε κέηξεζε απνηέιεζαλ πξνβιεπηηθφ παξάγνληα ηνπ πφλνπ ζην 

ιαηκφ, ζηνλ ψκν, ζηελ πιάηε αιιά θαη ηνπ πφλνπ ζην ζχλνιν ηνπ, θαζψο θαη ηεο 

αληηιεπηήο αλαπεξίαο εμαηηίαο ηνπ, έηζη φπσο απηά κεηξήζεθαλ ηε δεχηεξε θνξά. 

πλεπψο, θαηαδείρηεθε φηη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζπκβάιιεη ζηελ εκθάληζε θαη 

δηαηήξεζε ηνπ πφλνπ θαη ηεο δπζιεηηνπξγία πνπ απηφο πξνθαιεί. χκθσλα κε ηνπο 

ζπγγξαθείο, απαηηείηαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ν πφλνο θαη ε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε αιιεινεληζρχνληαη.  

     Σα παξαπάλσ δεδνκέλα απνηππψλνπλ ηελ νπζηαζηηθή ζχλδεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο θαη ηεο ςπρνζσκαηηθήο πγείαο. Δλψ ε ζχγρξνλε έξεπλα θαη βηβιηνγξαθία 

ε νπνία πξαγκαηεχεηαη ηελ ακηγψο ςπρνζσκαηηθή ζπληζηψζα ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε, εληνχηνηο ελδηαθέξνπζεο έξεπλεο δηεπξχλνπλ 

ηελ θαηαλφεζε ησλ δπλακηθψλ ηνπ σο άλσ δεηήκαηνο. ε κία εμ απηψλ, νη Bauer et al. 

(2006) αλαθέξνπλ φηη ςπρνζσκαηηθέο δηαηαξαρέο θαη ζπκπηψκαηα πνπ ζπζρεηίδνληαη κε 

ην ζχλδξνκν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο απνδείρζεθαλ σο ε θχξηα αηηία αχμεζεο ησλ 

πνζνζηψλ πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Γεδνκέλνπ απηνχ, νη ελ ιφγσ 

επηζηήκνλεο δηεξεχλεζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ηεο 

ςπρνινγηθήο πίεζεο πνπ δέρνληαη νη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί. ηελ έξεπλα ηνπο 

ζπκκεηείρε δείγκα 408 θαζεγεηψλ απφ 10 γπκλάζηα ηεο λνηηνδπηηθήο Γεξκαλίαο. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ θαηάιιεια δηαγλσζηηθά εξγαιεία γηα ηελ αμηνιφγεζε ηφζν ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο φζν θαη ησλ ςπρνζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ: ην measure of 

coping capacity questionnaire (MECCA), εξσηεκαηνιφγην πνπ κεηξά ηελ ηθαλφηεηα 

αληηκεηψπηζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ην Symptom Checklist (SCL-90-R) 

γηα ηελ εθηίκεζε ζηνηρείσλ ςπρνπαζνινγίαο θαη ςπρνζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ.  

     χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ην 32,5% ηνπ δείγκαηνο ππέθεξε απφ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε, ην 17,7% απφ ζνβαξή ςπρνινγηθή πίεζε, ην 35,9% αδηαθνξνχζε θαη δελ 

είρε θακία θηινδνμία απφ ηελ εξγαζία ηνπ, ελψ κφιηο ην 13,8% παξνπζίαδε πγηή θαη 
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θηιφδνμν ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο εξγαζίαο. Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ήηαλ 

ζεκαληηθά πςειφηεξε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη ζηηο 

δηαδεπγκέλεο γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνχο. χκθσλα κε ην SCL-90-R, ην 20% ηνπ δείγκαηνο 

εκθαλίδεη ζνβαξά ςπρνινγηθά θαη ςπρνζσκαηηθά ζπκπηψκαηα. Όπσο ήηαλ 

αλακελφκελν, ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζπζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά κε ηελ 

πςειή ςπρνινγηθή δπζθνξία θαη ηελ ςπρνζσκαηηθή ζπκπησκαηνινγία. 

     Απμαλφκελν παξακέλεη, επίζεο, ην ελδηαθέξνλ γηα ηηο ςπρνθνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηνπ 

εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο ζην ρψξν ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Οη επαγγεικαηίεο 

πνπ εξγάδνληαη ζε απηφλ βηψλνπλ ζπρλά ηφζν ςπρνινγηθή-ζπλαηζζεκαηηθή φζν θαη 

ζσκαηηθή θαηαπφλεζε. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε κειέηε ηεο Piko (2006). Γηεξεχλεζε ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ζχγθξνπζεο ξφισλ θαη 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία ζε έλα δείγκα επαγγεικαηηψλ πγείαο ζηελ Οπγγαξία. 

Δμεηάζηεθε, επηπιένλ, ε ζχλδεζε ηνπ εξγαζηαθνχ θιίκαηνο κε ηελ εθδήισζε 

ςπρνζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ φπσο πφλνο ζηελ πιάηε, θεθαιαιγία, πξνβιήκαηα 

χπλνπ, ρξφληα θφπσζε, αίζζεκα θαχζνπ ζην ζηνκάρη, δηάξξνηα θαη ηαρππαικία. Χο πξνο 

ηε ζχγθξνπζε ξφισλ έρεη βξεζεί απφ πξνγελέζηεξε κειέηε πσο ε έιιεηςε 

εμηζνξξφπεζεο κεηαμχ ησλ πξνζδνθηψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ 

κεηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία θαζψο επίζεο θαη 

ηελ πξφζεζε παξακνλήο ζε απηήλ, θαη είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζεη αξλεηηθέο 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο (Allen & Mellor, 2002). 

     Σα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο ζπιιέρηεθαλ κε ηε ρνξήγεζε αλψλπκσλ εξσηεκαηνινγίσλ 

ζε 450 επαγγεικαηίεο πγείαο ην 55,7% ησλ νπνίσλ ήηαλ λνζειεπηέο. Σα 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ ελ ηέιεη αλαιχζεθαλ αλέξρνληαη ζε 201. Αλαιχζεηο ζπζρέηηζεο θαη 

πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο θαηέγξαςαλ πςειφηεξε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε θαη 

απνπξνζσπνπνίεζε θαζψο θαη ρακειφηεξν αίζζεκα πξνζσπηθήο επίηεπμεο ζην ππφ 

κειέηε δείγκα ζε ζχγθξηζε κε αληίζηνηρα δείγκαηα ζε Καλαδά, Ννξβεγία θαη ΖΠΑ. Ζ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη ηδηαίηεξα ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε βξέζεθε λα 

ζπλδένληαη ζηελά κε ηε δπζαξέζθεηα απφ ηελ εξγαζία. Σν επίπεδν εθπαίδεπζεο, 

κάιηζηα, είλαη αληηζηξφθσο αλάινγν πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία. Δλψ ε 

ηειεπηαία ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, ε ζχγθξνπζε 
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ξφισλ παξνπζηάδεηαη σο παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε θαη ζηελ απνπξνζσπνπνίεζε.  

     Χο πξνο ηα ςπρνζσκαηηθά ζπκπηψκαηα, κφλν ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε 

αλαδείρζεθε σο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο παξάγνληαο πξφβιεςεο ηνπο. Δπίζεο, ε 

ζχγθξνπζε ξφισλ θαη ε καθξνρξφληα εξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ζπκβάιινπλ 

ζεκαληηθά ζηελ εκθάληζεο ηνπο. ε επίπεδν δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ δχν θχισλ, νη 

γπλαίθεο αλέθεξαλ ζπρλφηεξα ηα ζπκπηψκαηα απηά. Χζηφζν, νη ππφ κειέηε κεηαβιεηέο 

εμήγεζαλ κφλν ην 32% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ησλ ςπρνζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ππνγξακκίδνπλ ηε ζεκαζία ηνπ ξφινπ ησλ 

ςπρνθνηλσληθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ηε δηαζχλδεζε 

κεηαμχ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, ζχγθξνπζεο ξφισλ, ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ 

εξγαζία θαη ςπρνζσκαηηθήο πγείαο ζε επαγγεικαηίεο πγείαο.  

     Μειέηε κε αμηφινγα επξήκαηα ήηαλ θαη απηή ησλ Ullrich θαη FitzGerald (1990). 

Δμέηαζε ην εξγαζηαθφ άγρνο κεηαμχ επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ επάλδξσλαλ νγθνινγηθά 

ηκήκαηα. πκκεηείραλ 91 λνζειεπηέο θαη 57 γηαηξνί απφ 13 λνζνθνκεία ηεο Βαπαξίαο. 

Καηαζηάζεηο ζηξεο ζπζρεηίζηεθαλ κε αλαθνξέο ςπρνζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη δηαπξνζσπηθέο δπζθνιίεο, εληφο θαη εθηφο εξγαζίαο, ζπλδέζεθαλ κε ηε 

ζσκαηηθή δπζθνξία κεηαμχ ησλ λνζειεπηψλ ε νπνία πεξηειάκβαλε πνλνθεθάινπο, 

θφπσζε, απψιεηα φξεμεο, επεξεζηζηφηεηα θαη πφλν ζηνλ απρέλα ή/θαη ζηνλ ψκν. Οη 

ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ πσο ε ζσκαηνπνίεζε επέξρεηαη φηαλ ε πξνζσπηθή δσή ησλ 

λνζειεπηψλ απνηπγράλεη λα αλαθνπθίζεη ηελ εξγαζηαθή ηνπο πίεζε. Απφ ηελ άιιε, νη 

ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ε δπζαξέζθεηα απφ απηήλ ζπλδέζεθαλ κε ηε γεληθή αδηαζεζία 

ησλ γηαηξψλ. Ζ θξηηηθή πνπ δέρνληαη νη επαγγεικαηίεο πγείαο ζηελ εξγαζίαο ηνπο 

ζπλδπάζηεθε, επίζεο, κε ηελ θνχξαζε, ηελ εμάληιεζε, ηνλ πφλν ζηελ πιάηε θαη ηελ 

ππεξβνιηθή αλάγθε γηα χπλν θαζψο επίζεο, κε ηελ θαξδηαθή αξξπζκία θαη ηε δηάξξνηα. 

Χζηφζν, ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ έρεη πξνζειθχζεη ηδηαίηεξα ε ςπρνζσκαηηθή πγεία 

ησλ λνζειεπηψλ. 

     ηφρνο κειέηεο ηεο Piko (2003) θαη πάιη, ήηαλ ε ζχλδεζε ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ 

παξαγφλησλ θαη ησλ ςπρνθνηλσληθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο κε ηελ 

εθδήισζε ςπρνζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ ζε έλα δείγκα λνζειεπηξηψλ ζηελ Οπγγαξία. 

Οη ζπκκεηάζρνπζεο λνζειεχηξηεο θαη θνηηήηξηεο λνζειεπηηθήο (n=420) επηιέγεθαλ 
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ηπραία απφ δεκφζηα λνζνθνκεία. πκπιήξσζαλ εξσηεκαηνιφγηα απηναλαθνξάο ηα 

νπνία εκπεξηείραλ εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εξσηεζεηζψλ, ηνπο ςπρνθνηλσληθνχο παξάγνληεο ηεο 

εξγαζίαο, ηε ζπρλφηεηα ησλ ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

αληηδξάζεηο πνπ απηά επηθέξνπλ θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε απφ ηνπο ζπλάδειθνπο. Γηα 

ηελ εθηίκεζε ησλ ςπρνζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην Symptom 

Checklist (SCL-90-R). 

     Μέζσ ηεο ρξήζεο πνιιαπιψλ κνληέισλ παιηλδξφκεζεο θάλεθε φηη ε ζπρλφηεηα ησλ 

ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ θαη νη ζπλαηζζεκαηηθέο επηπηψζεηο απηψλ, θαζψο θαη ε 

έιιεηςε ζηήξημεο απφ ηνπο ζπλάδειθνπο απνηεινχλ ηηο κφλεο ζεκαληηθέο πεγέο 

ςπρνζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ θαη ελνριεκάησλ, ηφζν γηα ηηο λνζειεχηξηεο φζν θαη γηα 

ηηο θνηηήηξηεο λνζειεπηηθήο. Σα απνηειέζκαηα επηβεβαίσζαλ ηηο ππνζέζεηο ησλ 

επηζηεκφλσλ πνπ αλαδείθλπαλ σο πξνεμάξρνληα ηνλ παξάγνληα ησλ ςπρνθνηλσληθψλ 

δηαζηάζεσλ ηεο εξγαζίαο, ελψ θαηέηαζζαλ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ηα 

θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ λνζειεπηξηψλ σο επίζεο ζεκαληηθά, αιιά 

δεπηεξεχνληα. Σα ζπκπηψκαηα πνπ αλέθεξαλ ζπρλφηεξα νη λνζειεχηξηεο είλαη ε 

θφπσζε, ν πφλνο ζηελ πιάηε, ην θάςηκν ζην ζηνκάρη θαη ν πνλνθέθαινο. Ζ θφπσζε 

απνδείρζεθε λα είλαη ην πην ζπρλφ ζχκπησκα γηα ην 60% ησλ λνζειεπηξηψλ.  

     Σα παξαπάλσ επξήκαηα ζπκθσλνχλ κε πξνγελέζηεξε κειέηε ηεο ίδηαο εξεπλήηξηαο. 

ε απηήλ ζπκκεηείραλ 218 λνζειεχηξηεο πνπ επίζεο επηιέρζεθαλ ηπραία απφ ηα δεκφζηα 

λνζνθνκεία ηεο Οπγγαξία θαη ζπκπιήξσζαλ εξσηεκαηνιφγηα απηναλαθνξάο. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ θαη πάιη φηη ε ζπρλφηεηα εθδήισζεο ςπρνζσκαηηθψλ 

ζπκπησκάησλ φπσο δηαηαξαρέο χπλνπ, πνλνθέθαινο, ρξφληα θφπσζε θαη ηαρππαικία 

ζρεηίδεηαη κε ηα απμεκέλα επίπεδα εξγαζηαθνχ ζηξεο. Δπίζεο, πσο ε θαηαλάισζε 

αιθνφι, ην θάπληζκα θαη ε ζπρλή ρξήζε εξεκηζηηθψλ θαη ππλσηηθψλ κπνξεί λα 

ζεσξεζνχλ σο δείθηεο ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο ησλ λνζειεπηξηψλ (Piko, 1999). Ζ έξεπλα 

επηβεβαίσζε θαη παιαηφηεξα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ εθ πεξηηξνπήο εξγαζία 

θαη ηδίσο ηε λπθηεξηλή. χκθσλα κε απηά, ε εθ πεξηηξνπήο εξγαζία επηθέξεη 

βξαρπρξφληεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία, κεηαμχ ησλ νπνίσλ δηαηαξαρέο χπλνπ 

θαη ςπρνζσκαηηθά ελνριήκαηα, ελψ καθξνπξφζεζκα ππάξρεη απμεκέλνο θίλδπλνο 

γαζηξεληεξηθψλ, ςπρηθψλ θαη θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ (Costa, 1997). ε αληηζηνηρία 
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κε ηελ πξνεγνχκελε, ε κειέηε ηνπ Jamal (2004) εμέηαζε ηε ζρέζε ηεο εθ πεξηηξνπήο 

εξγαζίαο θαη ηεο εξγαζίαο ην αββαηνθχξηαθν κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, ην 

άγρνο θαη ηελ ςπρνζσκαηηθή πγεία ζε 376 Καλαδνχο εξγαδφκελνπο. Καηαδείρηεθε φηη 

ηφζν ε εξγαζία ην αββαηνθχξηαθν φζν θαη ε εθ πεξηηξνπήο εξγαζίαο απμάλνπλ 

ζεκαληηθά ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ην εξγαζηαθφ άγρνο θαη ηα ςπρνζσκαηηθά 

ζπκπηψκαηα ησλ εξγαδφκελσλ.    

     Ο κπνζθειεηηθφο πφλνο είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλνο ζηνλ εξγαδφκελν πιεζπζκφ. Χο 

παξάγνληεο πξφθιεζεο αλαγλσξίδνληαη ε χπαξμε εξγαζηαθνχ ζηξεο, ηα ζηνηρεία ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, ε ςπρνινγηθή δπζθνξία θαη ε δπζαξέζθεηα απφ ηελ εξγαζία. χκθσλα 

κε ηνλ Melamed (2009), φκσο, ε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ζηνλ ηνκέα απηφ έρεη βαζηζηεί 

ζε ζπγρξνληθέο κειέηεο πνπ εκπφδηζαλ ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θαηεχζπλζεο ηεο ζπζρέηηζεο 

ηνπ κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Γειαδή, εκπφδηζαλ ηε δηαζαθήληζε ηνπ αλ είλαη 

ν κπνζθειεηηθφο πφλνο πνπ επηθέξεη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ή ην αληίζηξνθν. Ο 

ίδηνο επηρείξεζε κηα πξννπηηθή κειέηε εμεηάδνληαο ην βαζκφ ζηνλ φπνην ηα επίπεδα ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο πξνβιέπνπλ ηελ έλαξμε εθδήισζεο πφλνπ ζηνλ απρέλα, 

ηνλ ψκν θαη ηελ πιάηε ζε θαηλνκεληθά πγηή άηνκα. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο, 650 

εξγαδφκελνη (71,5% άλδξεο) ππνβιήζεθαλ ζε παξαθνινχζεζε 3 έσο 5 εηψλ. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο επαλεμέηαζεο ηνπο, 116 εξγαδφκελνη (17,8%) αλέπηπμαλ κπνζθειεηηθφ 

πφλν ελψ ηαπηφρξνλα, ηα επίπεδα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ηνπο αληρλεχηεθαλ 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά απμεκέλα. Λνγηζηηθή αλάιπζε παιηλδξφκεζεο έδεημε φηη ηα 

ζπκπηψκαηα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζπζρεηίζηεθαλ κε 1,67 θνξέο κεγαιχηεξν 

θίλδπλν εθδήισζεο κπνζθειεηηθνχ πφλνπ. 

     Αλάινγε πξννπηηθή έξεπλα πξαγκαηνπνίεζαλ θαη νη Armon, Melamed, Shirom θαη 

Shapira (2010). Μειέηεζαλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν αιιαγέο ζηα επίπεδα ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο πξνβιέπνπλ λέεο εθδειψζεηο κπνζθειεηηθνχ πφλνπ. 

πκκεηείραλ 1.704 θαηλνκεληθά πγηείο εξγαδφκελνη θαη ησλ δχν θχισλ πνπ 

ππνβιήζεθαλ ζε ηξείο δηαδνρηθέο κεηξήζεηο ζε πεξίνδν πεξίπνπ ηξηψλ εηψλ. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ νη δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ηεο πξψηεο θαη ηεο δεχηεξεο κέηξεζεο 

σο πξνο ηα επίπεδα ηεο επαγγεικαηηθήο εμάληιεζεο, ησλ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ 

θαη ηνπ άγρνπο σο παξάγνληα πξφβιεςεο λέσλ εθδειψζεσλ κπνζθειεηηθνχ πφλνπ 

κεηαμχ ηεο δεχηεξεο θαη ηεο ηξίηεο κέηξεζεο. Μέζσ ινγηζηηθήο αλάιπζεο 
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παιηλδξφκεζεο θάλεθε πσο νη αιιαγέο ζηα επίπεδα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

ζπλδέζεθαλ κε πεξίπνπ δηπιάζην θίλδπλν εκθάληζεο κπνζθειεηηθνχ πφλνπ. Σν 

αληίζηξνθν, σζηφζν, δελ επηβεβαηψζεθε. Γειαδή, ν κπνζθειεηηθφο πφλνο δε κπνξεί λα 

πξνβιέςεη απμήζεηο ησλ επηπέδσλ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Δπηζηέγαζκα ησλ 

επξεκάησλ πνπ ζπλδένπλ ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε κε ηνλ πφλν σο ςπρνζσκαηηθφ 

ζχκπησκα απνηειεί ν ζπζρεηηζκφο ηεο πξψηεο κε ην ζχλδξνκν ρξφληαο θφπσζεο θαη ηελ 

ηλνκπαιγία (βι. Melamed, Shirom, Toker, Berliner & Shapira, 2006 γηα κηα 

αλαζθφπεζε) σο πξνο κηα ζεηξά παξακέηξσλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη λεπξνελδνθξηληθνί.  

     Αμηνζεκείσηα είλαη επίζεο ηα επξήκαηα πνπ θαηαδεηθλχνπλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ηεο αιεμηζπκίαο, γηα ηελ νπνία 

ζα γίλεη εθηελήο αλαθνξά ζην επφκελν θεθάιαην. Ζ αιεμηζπκία πηζηεχεηαη φηη παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παζνγέλεηα ηαηξηθψο αλεμήγεησλ ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ θαη 

απνηειεί παξάγνληα θηλδχλνπ εθδήισζεο ςπρνζσκαηηθψλ δηαηαξαρψλ. Οη Mattila et al. 

(2007) εμέηαζαλ ηε ζχλδεζε ηνπο ζε έλα εζληθά αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 3.322 

εξγαδφκελσλ ειηθίαο 30-64 εηψλ ζηε Φηιαλδία. Ζ αιεμηζπκία κεηξήζεθε κε ηελ θιίκαθα 

TAS-20 θαη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε κε ην ΜΒΗ. Αλ θαη ηφζν ε αιεμηζπκία φζν θαη 

ε θαηάζιηςε ζπλδένληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, νη ζπγγξαθείο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε πξψηε κπνξεί λα ιεηηνπξγεί θαη σο αλεμάξηεηνο παξάγνληαο 

θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε ηεο ηειεπηαίαο.  

     Ζ αιεμηζπκία βξέζεθε φρη κφλν λα ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ θαηάζιηςε, ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε θαη ηελ απνπξνζσπνπνίεζε αιιά θαη αξλεηηθά κε ηελ 

αίζζεζε ηεο νηθνγελεηαθήο ππνζηήξημεο θαη ηεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο. Απηφ πξνέθπςε 

απφ ηελ έξεπλα ησλ Bratis et al. (2009), φπνπ κειεηάηαη ε αιεμηζπκία θαη ε ζχλδεζή ηεο 

κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, ηελ θαηάζιηςε θαη ηελ νηθνγελεηαθή ππνζηήξημε ζε 

17 λνζειεπηέο θαη 78 λνζειεχηξηεο ζηελ Διιάδα.  

     Πέξαλ ησλ ςπρνζσκαηηθψλ δηαηαξαρψλ, έρεη επηβεβαησζεί ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ησλ δηαηαξαρψλ ςπρηθήο πγείαο φπσο ε 

θαηάζιηςε. Μάιηζηα, ε ζπληζηψζα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο είλαη αιιειεπηθαιππηφκελε ζε πνζνζηφ 45% κε ηα ςπρνζσκαηηθά 

ελνριήκαηα αιιά θαη ζε πνζνζηφ 40% κε ηελ θαηάζιηςε (Schaufeli & Enzmann, 1998 

φπσο αλαθέξεηαη ζην Schaufeli, Taris & Van Rhenen, 2008). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: ΑΛΔΞΗΘΤΜΗΑ: ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΑΜΤΝΑ, ΤΜΠΣΧΜΑ Ζ 

ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ; Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΣΗ ΦΤΥΟΧΜΑΣΗΚΔ ΤΝΓΡΟΜΔ 

 

     ην θεθάιαην απηφ, ε ςπρνινγηθή επίδξαζε ζηελ εθδήισζε ζσκαηηθήο αζζέλεηαο 

κειεηάηαη κέζσ ηεο ζπλεμέηαζεο ηεο αιεμηζπκίαο θαη ηνπ ρξφληνπ πφλνπ. Χζηφζν, ην 

πεξηερφκελν ηνπ επεθηείλεηαη ζηε δηεχξπλζε ηεο θχζεο ηεο αιεμηζπκία θαη ζπλεπψο, ηεο 

ζπκβνιήο ηεο ζηηο ςπρνζσκαηηθέο εθδειψζεηο. Σν εξψηεκα ζπλνςίδεηαη ζην εμήο: 

ζπληζηά ε αιεμηζπκία έλα κεραληζκφ άκπλαο (ζπκβάιιεη ζηε κφλσζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο), απνηειεί ζπλνδφ ζχκπησκα, ηαπηφρξνλν θαη παξαπιήζην ησλ 

ςπρνζσκαηηθψλ ή θαηεγνξηνπνηείηαη σο κηα αλεμάξηεηε δηαηαξαρή; 

     Ζ αιεμηζπκία, σο θαηάζηαζε, αθνξά θαη πξνζδηνξίδεη ηε κεησκέλε ζπλαηζζεκαηηθή 

επίγλσζε πνπ εθδειψλεηαη κε δπζθνιία ζηελ αλαγλψξηζε, θαηαλφεζε θαη έθθξαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ. Οη αιεμηζπκηθνί αζζελείο ραξαθηεξίδνληαη, επίζεο, απφ δπζθνιία ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ αηζζεκάησλ θαη ζσκαηηθψλ αηζζήζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο δηέγεξζε, παξά ηελ χπαξμε επίγλσζεο ηεο ζσκαηηθήο δηέγεξζεο 

θαη αίζζεζεο, θαζψο θαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο ζηνπο άιινπο 

(Nemiah, Freyberger & Sifneos, 1976 φπσο αλαθέξεηαη ζην Patil & Silani, 2014). 

Αιεμηζπκία ζεκαίλεη απψζεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαζψο εηπκνινγηθά πξνέξρεηαη απφ 

ην αξραίν ξήκα "αιέμσ" (απνκαθξχλσ, απσζψ αιιά θαη πξνζηαηεχνκαη) θαη ην "ζπκφ" 

πνπ ζεκαίλεη ζπλαίζζεκα. 

     Όηαλ νη αιεμηζπκηθνί εξσηεζνχλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, θαζφζνλ βξίζθνληαη ζε 

θαηάζηαζε ζπγθίλεζεο, ζπρλά απαληνχλ κε ζχγρπζε ιέγνληαο «δε μέξσ», δίλνπλ 

αζαθείο ή απιντθέο απαληήζεηο ηνπ ηχπνπ «ληψζσ άζρεκα», θάλνπλ αλαθνξά ζε 

θαηαζηάζεηο ηνπ ζψκαηνο, φπσο «πνλάεη ην ζηνκάρη κνπ», ή κηινχλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά 

πνπ ηνπο πξνθαιείηαη, π.ρ. «ζέισ λα ρηππήζσ ηνλ ηνίρν». Γηα απηφ, ε ςπρνδπλακηθή 

ςπρνζεξαπεία ηνπο έρεη πεξηγξάςεη σο κε παξαγσγηθνχο, δχζθακπηνπο θαη ρσξίο 

θαληαζία. (Lumley et al., 2007). Δπίζεο, νη αιεμηζπκηθνί αζζελείο ζπλήζσο 

παξαπνληνχληαη γηα άγρνο θαη θαηάζιηςε (Makino et al., 2013). Χζηφζν, φηαλ ηνπο 

δεηεζεί λα δηεπθξηλίζνπλ ηη ελλννχλ κε ηε ιέμε άγρνο, νη αζζελείο κηινχλ γηα 

λεπξηθφηεηα, δηέγεξζε, αλππνκνλεζία, επεξεζηζηφηεηα θαη έληαζε. ε ζρέζε κε ηελ 
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θαηάζιηςε, ηείλνπλ λα αλαθέξνληαη ζε αίζζεζε θελφηεηαο, πιήμεο θαη πφλνπ (Taylor et 

al., 1997 φπσο αλαθέξεηαη ζην Makino et al., 2013).  

     Σα άηνκα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ αιεμηζπκία ζπρλά δειψλνπλ πεξηζζφηεξε 

δπζθνξία ζπγθξηλφκελα κε άηνκα πνπ δε ραξαθηεξίδνληαη απφ απηήλ, εμαηηίαο ηεο 

αδπλακίαο επαθήο κε ηε ζθαίξα ησλ αξλεηηθψλ ηνπο ζπλαηζζεκάησλ θαη θαη’ επέθηαζε 

ηεο έθθξαζεο απηψλ. Μάιηζηα, νη Bagby θαη Taylor (1997, φπσο αλαθέξεηαη ζην 

Shibata et al., 2014) αλαθέξνπλ φηη ε αιεμηζπκία πεξηγξάθεη έλα γλψξηζκα ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αδπλακία ξχζκηζεο ησλ αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ. Γεληθά, ε αιεμηζπκία ζπλδέεηαη κε ηελ αδπλακία πξνζαξκνζηηθήο 

ξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ν έιεγρνο ηεο δηέγεξζεο, ε 

θαηάιιειε έθθξαζε ή θαηαζηνιή ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ε αληνρή έλαληη νδπλεξψλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ε γλσζηηθή αθνκνίσζε (Kušević & Marušić, 2014).  

     ρεηίδεηαη παξάιιεια κε απμεκέλε ηάζε παξαηήξεζεο θαη αλαθνξάο ζσκαηηθψλ 

ελνριεκάησλ θαζψο θαη παζνινγηθά θαηαλαγθαζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. πλαληάηαη 

ζπρλά ζε αζζελείο κε θαηάρξεζε ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ, δηαηαξαρέο ιήςεο ηξνθήο, 

δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο θαη ςπρνζσκαηηθψλ δηαηαξαρψλ φπσο 

γαζηξεληεξηθέο ελνριήζεηο, εκηθξαλία, δεξκαηνινγηθά ζπκπηψκαηα θαη ζχλδξνκν 

επεξέζηζηνπ εληέξνπ. Θεσξείηαη φηη παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παζνγέλεηα ησλ 

ηαηξηθψο αλεμήγεησλ ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ θαη είλαη έλαο παξάγνληαο θηλδχλνπ γηα 

κηα ζεηξά ςπρνζσκαηηθψλ δηαηαξαρψλ (Kušević & Marušić, 2014). Χο πξνο ηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αιεμηζπκηθψλ αζζελψλ, νη Mattila, Salminen, Nummi 

θαη Joukamaa (2006) αλαθέξνπλ πσο ε αιεμηζπκία ζπλαληάηαη πεξηζζφηεξν ζηνπο 

άλδξεο παξά ζηηο γπλαίθεο (ιφγσ ίζσο ηεο πνιηηηζηηθήο πεπνίζεζεο πνπ ζέιεη 

θαηεζηαικέλε ηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε ησλ αλδξψλ), ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ 

αχμεζε ηεο ειηθίαο, ηηο ρακειφηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ηελ αζζελέζηεξε 

πγεία θαη ηε κεησκέλε εθπαίδεπζε. 

     Με ζθνπφ ηνλ θαηά ην δπλαηφλ αθξηβέζηεξν πξνζδηνξηζκφ ησλ αηηίσλ ηεο 

αιεμηζπκίαο αιιά θαη ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ, νη 

επηζηήκνλεο έρνπλ δηαρσξίζεη ηελ αιεμηζπκία ζε δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο: ηελ 

πξσηνγελή θαη ηε δεπηεξνγελή. Όζνλ αθνξά ηελ πξσηνγελή, ελδέρεηαη λα απνηειεί 

απνηέιεζκα εμειηθηηθνχ ςπρηθνχ ηξαπκαηηζκνχ (ζηε θάζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο) 
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(Krystal, 1979). ην ίδην πιαίζην, νη Wearden, Cook θαη Vaughan-Jones (2003) 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε αιεμηζπκία αλαπηχζζεηαη ζε απάληεζε ησλ αξλεηηθψλ 

αιιειεπηδξάζεσλ κε ηα πξψηα πξφζσπα θξνληίδαο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ζαθψο ηελ 

κεηέπεηηα βξεθηθή θαη καθξνπξφζεζκα, ηελ ελήιηθε πξνζθφιιεζε. Χο εθ ηνχηνπ, ε 

πξσηνγελήο αιεμηζπκία ζεσξείηαη ζήκεξα σο, θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ, ζηαζεξφ 

γλψξηζκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο (αλζεθηηθφ ζηε ζεξαπεία) ην νπνίν νθείιεηαη ζε 

αλαπηπμηαθνχο, γελεηηθνχο θαη νηθνγελεηαθνχο παξάγνληεο.  

     Ζ δεπηεξνγελήο, απφ ηελ άιιε, έξρεηαη σο ζπλέπεηα ησλ κεηέπεηηα γεγνλφησλ δσήο. 

Απηά κπνξεί λα έρνπλ κηα έθδειε ςπρνινγηθή πξννπηηθή (ςπρνινγηθφ ηξαχκα), ή λα 

αλαθέξνληαη ζηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο (αζζέλεηεο) θαη ην ζηξεο πνπ έρνπλ άκεζε ή 

έκκεζε επίδξαζε ζηελ εγθεθαιηθή ιεηηνπξγία (Wise, Mann, Mitchell, Hryvniak & Hill, 

1990). Απφ απηή ηελ άπνςε, ε δεπηεξνγελήο αιεμηζπκία δηέπεηαη απφ ςπρνινγηθνχο 

αιιά θαη απφ νξγαληθνχο κεραληζκνχο (De Vente, Kamphuis, & Emmelkamp, 2006). Ζ 

πξσηνγελήο θαη δεπηεξνγελήο αιεμηζπκία είλαη ρξήζηκν λα πξνζεγγίδνληαη σο ηα δχν 

άθξα ελφο ζπλερνχο, ελψ πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ αηηηνινγία ηνπο ζηα εθάζηνηε 

πεξηζηαηηθά είλαη πξνηηκφηεξν λα δηαηππψλνληαη απφ έκπεηξνπο θιηληθνχο (Messina, 

Beadle & Paradiso, 2014). 

     ε πξφζθαηε κειέηε ηνπο νη Messina et al. (2014) θάλνπλ ιφγν γηα ηνλ νξγαληθφ 

ππφηππν ηεο δεπηεξνγελνχο αιεμηζπκίαο. Αθνξά ηελ νξγαληθή βιάβε δνκψλ ηνπ 

εγθεθάινπ πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία ησλ εξεζηζκάησλ. Σέηνηεο 

είλαη, κεηαμχ άιισλ ν πξφζζηνο θινηφο ηνπ πξνζαγσγίνπ, ην κεζνιφβην, ν θινηφο ηνπ 

δεμηνχ εκηζθαηξίνπ θαη ε ακπγδαιή. Οη πάζρνληεο απφ ηνλ νξγαληθφ ππφηππν ηεο 

αιεμηζπκίαο είλαη ζπρλά πην αλζεθηηθνί ζε ζεξαπεία (Huang, Yeh, Tsang & Chen, 2010), 

δε θέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά θάπνηνπ ηχπνπ πξνλνζεξήο πξνζσπηθφηεηαο θαη είλαη 

αληηκέησπνη κε δεηήκαηα γλσζηηθήο δπζιεηηνπξγίαο (Messina et al., 2014). 

     Πξνζπάζεηεο γηα ηελ αηηηνιφγεζε ησλ πςειψλ επηπέδσλ αιεμηζπκίαο νδήγεζαλ ζε 

δηαθσλίεο φζνλ αθνξά ηε ζρέζε ηεο κε κηα ζεηξά κεραληζκψλ άκπλαο. Πιήζνο εξεπλψλ 

θαηαδεηθλχνπλ ηζρπξέο ζπζρεηίζεηο ηεο αιεμηζπκίαο ηφζν κε ηελ αλσξηκφηεηα φζν θαη 

κε ηε δπζπξνζαξκνζηηθφηεηα. Γηα λα εμεηάζνπλ ηηο ζπζρεηίζεηο απηέο, νη Helmes, 

McNeill, Holden θαη Jackson (2008) δηεμήγαγαλ ηξεηο έξεπλεο ζε κε θιηληθνχο 

πιεζπζκνχο ζηελ Απζηξαιία θαη ηνλ Καλαδά. Σα απνηειέζκαηα επηβεβαίσζαλ 
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ζπζηεκαηηθή ζχλδεζε ησλ αιεμηζπκηθψλ κε ηελ απμεκέλε ζπλαηζζεκαηηθή αλαζηνιή, 

ηελ αλσξηκφηεηα, ηελ θνηλσληθή επηζπκεηφηεηα θαη ηε κεησκέλε απηνεμαπάηεζε.  

     Ο Vanheule (2008), αλαθεξφκελνο ζηα επξήκαηα ησλ Helmes et al. (2008), 

επηζεκαίλεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπο, θαζφζνλ δείρλνπλ φηη ε αιεμηζπκία ζπλδέεηαη κε ηηο 

επξχηεξεο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνζσπηθψλ, επαίζζεησλ θαη 

αληηθξνπφκελσλ πιεξνθνξηψλ. Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη απφ ηνλ Vanheule (2008) ε 

ρξεζηκφηεηα ηνπ θάζε κεραληζκνχ άκπλαο: ε ζπλαηζζεκαηηθή αλαζηνιή 

αληηπξνζσπεχεη ηελ ηάζε απνθιεηζκνχ ησλ ζπγθηλήζεσλ θαη ηεο απνθπγήο έθζεζεο ζε 

απηέο. Ζ αλσξηκφηεηα, απφ ηελ άιιε, δηέπεηαη απφ ηελ αθπξσηηθή ηάζε έλαληη ησλ 

επαίζζεησλ θαη αληηθξνπφκελσλ πιεξνθνξηψλ. Ο ζπγγξαθέαο, επίζεο, ππνζηεξίδεη πσο 

ε κεησκέλε απηνεμαπάηεζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ αιεμηζπκία ππνδεηθλχεη πσο ε 

ηειεπηαία αληηδηαζηέιιεηαη κε ηνλ λεπξσηηζκφ εθφζνλ ε απηνεμαπάηεζε είλαη έλα 

νπζηαζηηθφ ζηνηρείν ηεο λεπξσηηθήο άκπλαο. 

     ε πξνέθηαζε ησλ παξαπάλσ, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πξνζέγγηζε ηεο 

ςπραλαιχηξηαο Joyce McDougall (1989, φπσο αλαθέξεηαη ζην Pirlot & Corcos, 2012) 

πνπ αλαγλσξίδεη ηελ ίδηα ηελ αιεμηζπκία σο κεραληζκφ άκπλαο. Γηαθσλεί κε ηελ ηδέα φηη 

νη αιεμηζπκηθνί πάζρνπλ θπξίσο απφ λεπξναλαηνκηθέο δηαηαξαρέο θαζψο ζεσξεί ηα 

ςπρνζσκαηηθά θαηλφκελα απαληήζεηο πξνζηαζίαο ηνπ εαπηνχ έλαληη ζηνλ πξψηκν, 

αλέθθξαζην ςπρηθφ πφλν. Ζ αιεμηζπκία παξακέλεη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ αξρηθή 

θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ πνπ φληαο αδηαρψξηζην απφ ηε κεηέξα, θαη θαζψο ην ζψκα ηνπ 

εμαξηάηαη πιήξσο απφ ην δηθφ ηεο, είλαη αλίθαλν λα πξνζδηνξίζεη ηη αηζζάλεηαη ζε 

ςπρηθφ επίπεδν. Με άιια ιφγηα, ε αιεμηζπκία κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κεραληζκφο 

άκπλαο πνπ επηηξέπεη ζην ππνθείκελν λα πξνζηαηεχζεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ ην θφβν ηεο 

απψιεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαηά ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία, έλα αληηθείκελν πνπ δελ 

θαηάθεξε λα ςπρηθνπνηεζεί θαζψο έλα αξθεηά θαιφ κεηξηθφ αληηθείκελν δε ζα 

κπνξνχζε πνηέ λα ελζσκαησζεί. 

 

5.1.  Γιαγνυζηικά επγαλεία και θεπαπεςηική πποζέγγιζη 

     ηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα κεηξήζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηελ αιεμηζπκία, εξεπλεηέο 

έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη κηα ζεηξά εξγαιείσλ κέηξεζεο ηα νπνία δηαθέξνπλ ζεκαληηθά σο 

πξνο ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπο. Οη Linden, Wen θαη Paulhus (1995, φπσο 
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αλαθέξεηαη ζην Lumley, Stettner & Wehmer, 1996), επηρείξεζαλ κηα νινθιεξσκέλε 

απνηίκεζε ησλ θιηληθψλ δνθηκαζηψλ θαη ησλ εξσηεκαηνινγίσλ κέηξεζεο ηεο 

αιεμηζπκίαο. Καηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε Kιίκαθα Αιεμηζπκίαο ηνπ Σνξφλην  

TAS-20 θαη ην εξσηεκαηνιφγην Beth Israel (BIQ) είλαη, απφ ςπρνκεηξηθήο άπνςεο, ηα 

θαιχηεξα δηαγλσζηηθά εξγαιεία ηεο αιεμηζπκίαο.  

     Ζ θιίκαθα TAS-20, σζηφζν, ζπληζηά ην πην απνηειεζκαηηθφ θαη δηαδεδνκέλν 

δηαγλσζηηθφ εξγαιείν. Απνηειείηαη απφ 20 ζηνηρεία θαη αμηνινγεί ηξεηο ζπληζηψζεο ηεο 

αιεμηζπκίαο: ηε δπζθνιία ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ (difficulty identifying 

feelings, DIF), ηε δπζθνιία ζηελ πεξηγξαθή ησλ ζπλαηζζεκάησλ (difficulty describing 

feelings, DDF) θαη ηελ εμσηεξηθά πξνζαλαηνιηζκέλε ζθέςε (externally-oriented 

thinking, ΔΟΣ). 

     Όζνλ αθνξά ηε ζεξαπεία αιεμηζπκηθψλ αζζελψλ, δηαρξνληθά έρεη πεξηγξαθεί σο 

δχζθνιε. ηελ νπζία, νη αιεμηζπκηθνί δπζθνξνχλ φηαλ βηψλνπλ ηελ αίζζεζε κηαο 

εζσηεξηθήο δηέγεξζεο, αδπλαηψληαο ζπλάκα λα θαηαλνήζνπλ ην ζπλαίζζεκα ζην νπνίν 

απηή ε αίζζεζε αλαθέξεηαη. Γηα απηφ, ζηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε, νη αιεμηζπκηθνί ηείλνπλ 

λα εζηηάδνπλ ζηηο ζθέςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηα εμσηεξηθά γεγνλφηα θαη φρη ζηελ ςπρηθή 

ηνπο θαηάζηαζε. πλεπψο, ε ζπλαηζζεκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ 

εκπνδίδεηαη (Vanheule, Verhaeghe & Desmet, 2011). Μάιηζηα, κειέηεο φπσο απηή ησλ 

Grabe et al. (2008) απνδεηθλχνπλ φηη φζν πην έληνλε θαη επίκνλε είλαη ε αιεμηζπκία, 

ηφζν πην απαηζηφδνμα είλαη ηα πξνγλσζηηθά ηεο έθβαζεο ηεο. 

     εκαληηθφ φκσο ξφιν δηαδξακαηίδεη θαη ε ζηάζε ησλ ςπρνζεξαπεπηψλ έλαληη ησλ 

αιεμηζπκηθψλ. Οη Ogrodniczuk, Piper θαη Joyce (2005) βξήθαλ φηη ε αιεμηζπκία 

ζπζρεηίδεηαη κε ιηγφηεξν επλντθφ ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα φηαλ νη ζεξαπεπηέο 

εκθαλίδνληαη βαξηεζηεκέλνη θαη απνγνεηεπκέλνη έλαληη ησλ ζεξαπεπνκέλσλ ηνπο. Ζ 

δηακεζνιάβεζε ησλ ζεξαπεπηηθψλ αληηδξάζεσλ αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην έλα ηξίην 

έσο θαη ην κηζφ ηνπ ακέζνπ ζεξαπεπηηθνχ απνηειέζκαηνο ζηελ αιεμηζπκία. Απηφ 

ππνδειψλεη φηη ζεξαπεπηηθέο αληηδξάζεηο ζπληζηνχλ έλα ζεκαληηθφ κεραληζκφ κέζσ ηνπ 

νπνίνπ ε ςπρνζεξαπεία αζθεί επίδξαζε ζηνπο αιεμηζπκηθνχο. 

     Οη Vanheule et al. (2011) ππνζηεξίδνπλ πσο ην θαίξην πξφβιεκα ζηε ζεξαπεπηηθή 

δνπιεηά κε αιεμηζπκηθνχο είλαη ε ηάζε ησλ ςπρνζεξαπεπηψλ λα πξνζεγγίδνπλ ηνπο 

πειάηεο ηνπο κε έλα ζπκβνιηθφ ηξφπν επηθνηλσλίαο θαη αλακέλνπλ απφ απηνχο λα 
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κηιήζνπλ απζφξκεηα γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπο. Χζηφζν, απηφο ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο δελ 

απνδίδεη ζηνπο αιεμηζπκηθνχο πνπ επηθνηλσλνχλ θαηά βάζε κε ζπκβνιηθά. Ζ δπζθνξία 

ηνπο εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή ζπκπεξηθνξψλ θαη θπξίσο, ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ. 

πλεπψο, ε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ζε αιεμηζπκηθνχο ζα πξέπεη λα είλαη 

πξνζαξκνζκέλε ζηελ κε ζπκβνιηθή αληαπφθξηζε ηνπο.  

     Οη εξεπλεηέο, ζηελ ίδηα κειέηε, δηαηππψλνπλ λέεο πξνηάζεηο θαηαλφεζεο θαη 

ζεξαπείαο ηεο αιεμηζπκίαο. Τπφ ηελ επίδξαζε ηεο ζεσξίαο ηνπ Freud γηα ηελ ελεζηψζα 

λεχξσζε, αληηιακβάλνληαη ηελ αιεμηζπκία σο δπζθνιία επεμεξγαζίαο θαη ξχζκηζεο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο δηέγεξζεο κέζσ λνεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ. Πεξηιακβάλεη δχν 

βαζηθέο ζπληζηακέλεο: απφ ηε κηα πξνβιήκαηα ζηελ αλάπηπμε επίγλσζεο θαη 

θαηαλφεζεο γχξσ απφ ηηο εκπεηξίεο εγξήγνξζεο, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ ε δηέγεξζε ηνπο 

κεηαθξάδεηαη σο ζσκαηηθή δπζθνξία, θαη απφ ηελ άιιε, αδπλακία εγθαζίδξπζεο 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη επηθνηλσλίαο κε ηνπο άιινπο κε ζθνπφ ηε δηαρείξηζε ηεο 

δπζθνξίαο. ηελ ςπρνζεξαπεία κε αιεμηζπκηθνχο αζζελείο ζα πξέπεη λα πθίζηαηαη 

αληηκεηψπηζε θαη ησλ δχν απηψλ δηαδηθαζηψλ.  

     Ζ ζεσξία ηνπ Freud θπξίσο γηα ηελ ελεζηψζα λεχξσζε, ζχκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο 

είλαη ρξήζηκε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο αιεμηζπκίαο, δεδνκέλνπ φηη πξνζθέξεη κηα 

ιεπηνκεξή πξννπηηθή σο πξνο ηελ ξχζκηζε ηεο ζσκαηηθήο δηέγεξζεο. Σνλ Freud 

απαζρνινχζε πάληνηε ε εζσηεξηθή αηηία αχμεζεο ηεο δηέγεξζεο ηνπ ζψκαηνο (Freud, 

1905 φπσο αλαθέξεηαη ζην Vanheule et al., 2011). Ζ δηέγεξζε δεκηνπξγεί κηα έληαζε 

πνπ κπνξεί λα κεησζεί κφλν κέζσ ηεο δέζκεπζεο ηεο ζηηο λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο. ηα 

πεξηζηαηηθά ςπρνλεχξσζεο, ε ζχλδεζε ηεο δηέγεξζεο κε ηηο λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

δεκηνπξγεί ακπληηθή ζχγθξνπζε ζην επίπεδν ησλ ηειεπηαίσλ. ε πεξηπηψζεηο ελεζηψζαο 

λεχξσζεο, απηή ε ζχλδεζε δελ πθίζηαηαη. Ζ δηέγεξζε, ινηπφλ, παξακέλεη ζην επίπεδν 

ηνπ ζψκαηνο θαη ε δπζθνξία παίξλεη ηε κνξθή ηεο αθφξεηεο έληαζεο ηνπ ζψκαηνο.   

     Αληιψληαο ηδέεο απφ ηε ιαθαληθή ζεσξία, νη Vanheule et al. (2011) ζεσξνχλ φηη ε 

ζεξαπεία ζα πξέπεη λα εζηηάδεη ζηνλ θαηνλνκαζκφ θαη ηε ιεθηηθή δηαηχπσζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκαηηθψλ επεηζνδίσλ ηεο δσήο ησλ αιεμηζπκηθψλ. Με ηε βνήζεηα 

ηεο γιψζζαο, νη εκπεηξίεο κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ θαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε αληηζηνηρία 

κε ηηο πνιηηηζκηθά επηθξαηνχζεο ηδέεο θαη πξαθηηθέο. Ζ αμία ηεο πξννπηηθήο ηνπ Lacan 

ζε ζρέζε κε ηε ζεσξία ηνπ Freud γηα ηελ ελεζηψζα λεχξσζε είλαη φηη επηηείλεη ηε 
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ζεκαζία ηεο ζσκαηηθήο παξνπζίαο ηνπ άιινπ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ππνθεηκεληθήο 

εκπεηξίαο ελφηεηαο γηα ηνλ αιεμηζπκηθφ. Δπίζεο, ε δηαξζξσηηθή επίδξαζε ηεο γιψζζαο 

θαηά ηε δηαδηθαζία απφθηεζεο λνεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζεσξείηαη θξίζηκε απφ ηε 

ιαθαληθή ζεσξία. Σέινο, κε αθεηεξία ηελ ςπραλαιπηηθή ζεσξία ηεο πξνζθφιιεζεο, νη 

ζπγγξαθείο πξνηείλνπλ ηελ ηερληθή ηνπ θαζξεθηίζκαηνο (mirroring) σο ρξήζηκν 

εξγαιείν ηνπ ζεξαπεπηή. Σν θαζξέθηηζκα κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο αιεμηζπκηθνχο ζηελ 

αχμεζε ηεο θαηαλφεζεο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο εκπεηξίεο εγξήγνξζεο ηνπο. 

 

5.2.  Ζ επίδπαζη ηηρ αλεξιθςμίαρ ζηο ανοζοποιηηικό ζύζηημα 

     Ζ αιεμηζπκία απνηππψλεηαη ζηηο θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ, κε 

πξνεμέρνπζα εθείλε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ κεησκέλε ηθαλφηεηα ησλ 

αιεμηζπκηθψλ λα ξπζκίδνπλ ηα αξλεηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα επηθέξεη αιιαγέο ζην 

επίπεδν ηνπ απηφλνκνπ, ελδνθξηληθνχ θαη αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπο. Απηέο νη αιιαγέο, κε ηε ζεηξά ηνπο, δεκηνπξγνχλ επλντθφηεξεο 

ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ζσκαηηθψλ αζζελεηψλ, αλ θαη ε εηδηθή αζζέλεηα πνπ κπνξεί 

λα αλαπηπρζεί θαζνξίδεηαη θαη απφ άιινπο παξάγνληεο (Taylor, Bagby & Parker,1997 

φπσο αλαθέξεηαη ζην Lumley, Neely & Burger, 2007). ε απηφ ην ζεκείν έξρεηαη λα 

ζπλεηζθέξεη ε ςπραλαιπηηθή πξνζέγγηζε αλαιχνληαο ηνπο άιινπο εθείλνπο παξάγνληεο 

πνπ θαζνξίδνπλ ηελ εθδήισζε κηαο εηδηθήο αζζέλεηαο.  

     Ο Γάιινο ςπρίαηξνο θαη ςπραλαιπηήο Christophe Dejours (1997, φπσο αλαθέξεηαη 

ζην Dumet, 2011) αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά επί ηνπ ζέκαηνο: ε ζσκαηηθή αζζέλεηα 

θέξεη θαη απνηππψλεη ζην ζψκα φιε ηελ ςπρνζσκαηηθή νηθνλνκία ηνπ αηφκνπ. Ζ 

νπνηαζδήπνηε αζζέλεηα εθδειψλεηαη ζε κηα πεξηνρή ηνπ ζψκαηνο κε εηδηθή αμία γηα ην 

άηνκν, ζπλδεδεκέλε κε ηηο ηδηαίηεξεο θαη άθξσο πξνζσπηθέο γηα απηφ ςπρηθέο δηεξγαζίεο 

πνπ δε κπφξεζαλ λα εθθξαζηνχλ αιιηψο. Σν ζψκα έηζη απνηειεί ηε δηέμνδν ηνπο θαη 

θαη’ επέθηαζε ηελ έθθξαζε ηνπο. 

     Δπηζηξέθνληαο ζηε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο αιεμηζπκίαο ζην αλνζνπνηεηηθφ 

ζχζηεκα, νη κειέηεο επί ηνπ ζέκαηνο έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αιεμηζπκία 

ζπλδέεηαη κε θησρφηεξε αλνζνινγηθή θαηάζηαζε. Οη Dewaraja et al. (1997) γηα λα 

δηεξεπλήζνπλ πψο κηα ςπρνινγηθή κεηαβιεηή φπσο ε αιεμηζπκία επεξεάδεη ηε ζσκαηηθή 
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πγεία, ζπλέθξηλαλ ηα ππνζχλνια ιεκθνθπηηάξσλ ζε 97 άλδξεο νη νπνίνη είραλ κεηξεζεί 

σο πξνο ηα επίπεδα αιεμηζπκίαο ηνπο. Βξέζεθαλ κεησκέλα επίπεδα ησλ θπηηαξνηνμηθψλ 

ιεκθνθπηηάξσλ ζε απηνχο ζε ζχγθξηζε κε κε αιεμηζπκηθνχο. Ο παξαπάλσ κεραληζκφο, 

ζε ζπλδπαζκφ κε άιινπο παξάγνληεο πνπ έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζην αλνζνπνηεηηθφ 

ζχζηεκα, φπσο ην άγρνο, κπνξεί λα εμεγήζεη ηε ζχλδεζε κεηαμχ ηεο αιεμηζπκία θαη ηεο 

αζζελέζηεξεο πγείαο. 

     Δλδηαθέξνπζα είλαη ε έξεπλα ησλ Todarello et al. (1997). ε πξνεγνχκελε ηνπο 

έξεπλα κειέηεζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο αιεμηζπκίαο, ηεο θαξθηλνγέλεζεο θαη ηεο 

αλνζίαο ζε κηα νκάδα γπλαηθψλ πνπ έπαζραλ απφ πξνθαξθηληθέο αιινηψζεηο ηνπ 

ηξαρήινπ ηεο κήηξαο ρσξίο, φκσο, λα ην γλσξίδνπλ. ηελ νπζία, νη γπλαίθεο απηέο 

αγλννχζαλ ηε λφζν ηνπο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε αιεμηζπκία ζρεηηδφηαλ κε 

κεησκέλα επίπεδα ιεκθνθπηηάξσλ θαη κε ηελ παξνπζία πξνθαξθηληθψλ ηξαρειηθψλ 

αιινηψζεσλ. Απηά ηα δεδνκέλα είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθά δηφηη ζπλδένπλ ηελ 

αιεμηζπκία ηφζν κε ηηο ελδείμεηο κεζνιάβεζεο θπζηνινγηθψλ παξακέηξσλ (κεησκέλα 

ιεκθνθχηηαξα) φζν θαη κε έλα ηειηθφ ζεκείν ηεο λφζνπ (πξνθαξθηληθά θχηηαξα) 

(Lumley et al., 2007).  

     ηελ ηειεπηαία ηνπο έξεπλα, έιεγμαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνεγνχκελεο 

ρξεζηκνπνηψληαο κηα κεγαιχηεξε νκάδα σο εξεπλεηηθφ δείγκα (43 γπλαίθεο πνπ 

έπαζραλ απφ δπζπιαζία ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο θαη 67 πγηείο γπλαίθεο). Σα 

απνηειέζκαηα επηβεβαίσζαλ φηη νη γπλαίθεο πνπ πάζρνπλ απφ ηελ ελ ιφγσ δπζπιαζία 

έρνπλ πςειφηεξε κέζε βαζκνινγία ζηε θιίκαθα ηεο TAS-20 απφ ηηο πγηείο γπλαίθεο. 

Δπηπιένλ, απέδεημε φηη αιεμηζπκηθέο γπλαίθεο έρνπλ ρακειφηεξα επίπεδα 

ιεκθνθπηηάξσλ απφ ηηο κε αιεμηζπκηθέο. Απφ ηηο δχν απηέο έξεπλεο εμάγνληαη ηα εμήο 

ζπκπεξάζκαηα: ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο (ζηελ πξνθείκελε ε αιεμηζπκία) ζα 

κπνξνχζε λα είλαη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηελ εκθάληζε ηνπ 

θαξθίλνπ θαη ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί σο κεζνιαβεηήο κεηαμχ 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηνπ θαξθίλνπ. 

     Μειέηεο έρνπλ επίζεο εμεηάζεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο αιεμηζπκίαο θαη ησλ 

θπθινθνξνχλησλ επηπέδσλ ηεο ηληεξιεπθίλεο (IL)-1, IL-2 θαη IL-4. ε κία απφ απηέο, νη 

Corcos et al. (2004) αμηνιφγεζαλ ηα επίπεδα ηεο αιεμηζπκίαο θαη ηεο θαηαζιηπηηθήο 

δηάζεζεο ζε 17 ςπρηθά θαη ζσκαηηθά πγηείο γπλαίθεο ειηθίαο 20 έσο 25 εηψλ. Ζ 



 61 

θαηαζιηπηηθή δηάζεζε κεηξήζεθε κε ηε ρξήζε ηεο Ννζνθνκεηαθήο Κιίκαθαο Άγρνπο θαη 

Καηάζιηςεο (Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS). Διήθζεζαλ, ζηε 

ζπλέρεηα, δείγκαηα αίκαηνο ηα νπνία αλαιχζεθαλ κε ηε ρξήζε ηεο ελδπκν-ζπλδεκέλεο 

αλνζνξξνθεηηθήο δνθηκαζίαο (ELISA). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζεκαληηθή ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ επηπέδσλ ηεο IL-4 θαη ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ηεο θιίκαθαο 

TAS-20, θαη εηδηθά ηεο ζπληζηψζαο DIF. Παξά ην γεγνλφο φηη ππήξρε ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ειηθίαο θαη ηεο IL-4, γξακκηθή παιηλδξφκεζε πνπ έζεζε ηηο 

κεηαβιεηέο ηνπ ΓΜ, ηεο ειηθίαο, ηεο θαηαζιηπηηθήο δηάζεζεο αιιά θαη ηηο βαζκνινγίεο 

ηεο TAS-20 σο αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο, έδεημε φηη κφλν ε αιεμηζπκία κπφξεζε λα 

πξνβιέςεη ζεκαληηθά απμεκέλα επίπεδα ηεο IL-4. Τπάξρεη, δειαδή, ζπλάθεηα κεηαμχ 

ηεο αιεμηζπκίαο θαη ησλ απμεκέλσλ επίπεδσλ ηεο IL-4
3
 ζηηο γπλαίθεο.   

     Σν γεγνλφο φηη νη λεπξνελδνθξηληθέο θαη αλνζνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ αιεμηζπκηθψλ 

θαίλεηαη λα αθνινπζνχλ ην ίδην κνηίβν απφθξηζεο κε απηφ ησλ αηφκσλ πνπ ππνθέξνπλ 

απφ ρξφλην ζηξεο, εληζρχεηαη θαη απφ άιια δεδνκέλα (Guilbaud, Corcos, Hjalmarsson, 

Loas & Jeammet, 2003). Έξεπλα ζε δείγκα 266 ελειίθσλ απφ ηε Φηιαλδία αλίρλεπζε φηη 

ε αιεμηζπκία ζπζρεηίδεηαη κε πςειφηεξα επίπεδα θνξηηδφιεο κεηά ηε ρνξήγεζε 

δεμακεζαδφλεο, ελφο ηζρπξνχ γιπθνθνξηηθνεηδνχο καθξάο δξάζεο. Σν παξαπάλσ 

εχξεκα παξέκεηλε ελ ηζρχ θαη κεηά απφ ζηαηηζηηθφ έιεγρν ησλ κεηαβιεηψλ ηεο ειηθίαο, 

ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαζψο θαη ηεο 

θαηάζιηςεο. Ζ αμία απηήο ηεο ζπζρέηηζεο είλαη κεγάιε δεδνκέλνπ φηη ε απμεκέλε 

παξαγσγή ησλ γιπθνθνξηηθνεηδψλ κπνξεί λα πξνσζήζεη ηελ ηχπνπ 2 (Th2) παξαγσγή 

θπηνθίλεο έλαληη ηεο ηχπνπ 1 (Th1) (Agarwal & Marshall, 2001). Ζ σο άλσ αληζνξξνπία 

κεηαμχ ησλ θπηνθηλψλ Th1 θαη Th2 κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε αλνζνινγηθή δηαηαξαρή ζε 

αιεμηζπκηθνχο αζζελείο (Guilbaud et al., 2003). 

     χκθσλα κε ςπρνθπζηνινγηθέο κειέηεο, ηα αιεμηζπκηθά ραξαθηεξηζηηθά ζρεηίδνληαη 

κε ηελ ππεξαληηδξαζηηθφηεηα ηνπ ζπκπαζεηηθνχ απηφλνκνπ ζπζηήκαηνο (Guilbaud et 

al., 2003). Οη Fukunishi, Sei, Morita θαη Rahe (1999) βξήθαλ, εμεηάδνληαο δείγκα 

θνηηεηψλ, πσο, θαηά ηε δηάξθεηα πεξηφδσλ ραιάξσζεο, νη αιεμηζπκηθνί παξνπζίαζαλ 

απμεκέλν θαξδηαθφ ξπζκφ. Δπίζεο, θαηαγξάθεθε ζε αιεμηζπκηθνχο θαη πςειφηεξε 

                                                 
3
 Ζ IL-4 ιεηηνπξγεί σο κεζνιαβεηήο ησλ θπηνθηλψλ εθφζνλ ξπζκίδεη ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ θπηνθηλψλ 

ηχπνπ 1 (Th1) θαη ηχπνπ 2(Th2). 
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ειεθηξνδεξκηθή δξαζηεξηφηεηα (Stone & Nielson, 2001) θαζψο θαη ρακειφηεξε 

θαηαλάισζε νμπγφλνπ (Guilbaud et al., 2003). Μειέηεο, επίζεο, έρνπλ εμεηάζεη ηελ 

ςπρνθπζηνινγηθή αληηδξαζηηθφηεηα ζε δηάθνξνπο εξγαζηεξηαθνχ ηχπνπ ζηξεζνγφλνπο 

παξάγνληεο. Αλ θαη κειέηεο φπσο απηή ησλ Luminet, Rimé, Bagby θαη  Taylor (2004) 

έρνπλ δηαπηζηψζεη φηη ε αιεμηζπκία ή θάπνηα απφ ηηο ηξείο παξακέηξνπο ηεο, πξνβιέπεη 

αχμεζε ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ ή ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο θαηά ηελ έθζεζε ζε ζηξεζνγφλα 

εξεζίζκαηα, ε πιεηνςεθία ησλ κειεηψλ δελ επηβεβαηψλεη ηα παξαπάλσ δεδνκέλα. 

Αληηζέησο, ππνζηεξίδεη φηη δελ ππάξρεη επίδξαζε ηεο αιεμηζπκίαο ζηε θπζηνινγηθή 

αληίδξαζε έλαληη ζηξεζνγφλσλ εξεζηζκάησλ ή φηη ε αιεμηζπκία πξνβιέπεη κεησκέλε 

ςπρνθπζηνινγηθή αληηδξαζηηθφηεηα έλαληη απηψλ (Lumley et al., 2007).   

     ε κία αληηπξνζσπεπηηθή ησλ σο άλσ επξεκάησλ κειέηε, νη Neumann, Sollers, 

Thayer θαη Waldstein (2004) κειέηεζαλ ηε ζρέζε ηεο αιεμηζπκίαο κε ηελ αξηεξηαθή 

πίεζε, ηνλ θαξδηαθφ ξπζκφ, θαη άιισλ θαξδηαγγεηαθψλ παξακέηξσλ. Σα απνηειέζκαηα 

πξνέξρνληαη απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο κεζφδνπ ηνπ θαξδηνγξαθήκαηνο ζχλζεηεο 

αληίζηαζεο θαη ηεο µέηξεζεο ηεο µεηαβιεηφηεηαο ηνπ θαξδηαθνχ ξπζµνχ. 

Αμηνινγήζεθαλ 120 γπλαίθεο ειηθίαο 18 έσο 30 εηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηξηψλ θάζεσλ: 

ηεο αλάπαπζεο, ηεο δνθηκαζίαο αλάθιεζεο ζπκνχ θαη ηεο απνθαηάζηαζεο.  

     Καηά ηε δεχηεξε θάζε, ε αιεμηζπκία ζπλδέζεθε κε κεησκέλν θαξδηαθφ ξπζκφ θαη 

φγθν παικνχ αιιά θαη κε κεησκέλε αξηεξηαθή πίεζε. ην ζχλνιν ηνπ απηφ ην πξφηππν 

απφθξηζεο αληηθαηνπηξίδεη κεησκέλε ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπκπαζεηηθνχ θαη κεησκέλε 

απφζπξζε (απελεξγνπνίεζε) ηνπ παξαζπκπαζεηηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Όκσο, 

κειέηεο ηέηνηνπ ηχπνπ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο. Πεξηιακβάλνπλ 

εξγαζηεξηαθά εξεζίζκαηα θαη ζπλεπψο, ε γεληθεπζηκφηεηα ηνπο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

βξίζθεηαη ππφ ακθηζβήηεζε. Δπηπιένλ, νη εξγαζηεξηαθέο ζηξεζνγφλεο ζπλζήθεο είλαη 

ηερλεηέο θαη δελ ηζνδπλακνχλ κε ηνπο πξνζσπηθνχο θφβνπο, απηνχο δειαδή πνπ 

εθάπηνληαη κε ηελ ςπρηθή νξγάλσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ (Lumley et al., 2007). 

     Χο πξνο ηε θχζε ηεο αιεμηζπκίαο, ηα απνηππψκαηα ηεο ζην αλνζνπνηεηηθνχ ζχζηεκα 

επηηξέπνπλ ηελ θαηάηαμε ηεο σο δηαηαξαρή. Πιελ φκσο, ε θησρφηεξε αλνζνινγηθή 

θαηάζηαζε απνηειεί ζηνηρείν πνπ ζπλεξγεί κε ηηο ςπρνζσκαηηθέο εθδειψζεηο.  
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5.3.  Αλεξιθςμία και σπόνιορ πόνορ 

     Ζ αιεμηζπκία ζπλδέεηαη κε ην ρξφλην πφλν θαη θαη’ επέθηαζε κε ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα 

αηφκσλ πνπ ππνθέξνπλ απφ απηφλ. Ο ρξφληνο πφλνο είλαη έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα 

πγείαο ζε φιν ηνλ θφζκν, κε επηπνιαζκφ ζην γεληθφ πιεζπζκφ πεξίπνπ 40% (Tsang et 

al., 2008). ηελ σο άλσ έξεπλα κάιηζηα, επηζεκαίλεηαη πσο νη ρξφληεο θαηαζηάζεηο 

πφλνπ απαληψληαη κε ηελ ίδηα ζπρλφηεηα ηφζν ζηηο αλεπηπγκέλεο φζν θαη ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. ε ρψξεο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ επίζεο, ζεηξά κειεηψλ 

ππνδεηθλχεη ην ξφιν ηεο αιεμηζπκίαο ζηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ηνπ ρξφληνπ πφλνπ.  

     ε πξνζπάζεηα απνζαθήληζεο ηεο ζχλδεζεο ηεο αιεμηζπκίαο κε ηελ εκπεηξία ηνπ 

πφλνπ, νη Glaros θαη Lumley (2005) ηελ αμηνιφγεζαλ ζηελ εμέιημε ηεο ζην ρξφλν κε ηε 

ρξήζε κεζφδσλ δεηγκαηνιεςίαο πεξηζηαηηθψλ (experience sampling methods) ζηελ 

θξνηαθνγλαζηθή δηαηαξαρή (ΚΓΑ). πκκεηείραλ 49 επί πφλνπ αζζελείο κε ΚΓΑ, 24 

αζζελείο πνπ δε βίσλαλ πφλν (άηνκα κε κεηαηφπηζε δίζθνπ
4
) θαη 28 πγηείο εζεινληέο. 

Μεηξήζεθε ε αιεμηζπκία κέζσ ηεο ρνξήγεζεο ηεο TAS-20, θαη ε θαηαζιηπηηθή δηάζεζε. 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη επί πφλνπ αζζελείο κε ΚΓΑ είραλ πςειφηεξε 

βαζκνινγία ζηε ζπληζηψζα ηεο DIF θαη ρακειφηεξε ζηελ ΔΟΣ. Μεηαμχ ησλ αζζελψλ 

κε επψδπλε KΓΑ, ε TAS-20 ζην ζχλνιν ηεο ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε ζνβαξφηεηα ηνπ 

πφλνπ, κεηά ηνλ έιεγρν γηα θαηαζιηπηηθή δηάζεζε. Σα επξήκαηα, ζχκθσλα κε ηνπο 

ζπγγξαθείο, ππνγξακκίδνπλ ηηο πνιχπινθεο ζρέζεηο ηεο αιεμηζπκίαο θαη ηεο εκπεηξία 

ηνπ πφλνπ ζηελ ΚΓΑ.  

     Μηα άιιε έξεπλα, απηή ησλ Huber, Suman, Biasi θαη Carli (2009), είρε σο ζηφρν ηε 

δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηεο αιεμηζπκίαο κε ην ζπλερή πφλν, ηελ πεηξακαηηθή επαηζζεζία 

ζηνλ πφλν θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ζε θαηάζηαζε αζζέλεηαο ζε αζζελείο κε ρξφλην 

κπνζθειεηηθφ πφλν. Γείγκα 68 γπλαηθψλ κε ηλνκπαιγία (κε κέζν φξν ειηθίαο ηα 43,4 

ρξφληα) ζπκπιήξσζαλ ηελ TAS-20, κεηξήζεθαλ σο πξνο ηνλ ελ εμέιημε πφλν ηνπο κέζσ 

ηεο θιίκαθαο VAS θαη ηεο ηηαιηθήο έθδνζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πφλνπ ηνπ McGill 

Questionario Italiano del Dolore (QUID), σο πξνο ηελ ςπρνινγηθή δπζρέξεηα ηνπο 

(θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα, θαηαζηαζηαθφ θαη ραξαθηεξνινγηθφ άγρνο) θαη ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ζε θαηάζηαζε αζζέλεηαο (ππνρνλδξίαζε, ςπρνινγηθή έλαληη ζσκαηηθήο 

                                                 
4
 Πξφθεηηαη γηα έλα καιαθφ δίζθν κεηαμχ ηνπ θνλδχινπ θαη ηνπ θξνηαθηθνχ νζηνχ. Ο δίζθνο απηφο 

απνξξνθά ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζηελ ΚΓΑ θαηά ηε κάζεζε ή απφ άιιεο θηλήζεηο. 
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αληίιεςεο ηεο αζζέλεηαο, απφδνζε φισλ ησλ πξνβιεκάησλ ζε απηή, επεξεζηζηφηεηα). 

Δπίζεο, επηιέρζεθαλ ςπρνθπζηνινγηθέο δνθηκέο γηα λα αμηνινγήζνπλ πεηξακαηηθά ηελ 

επαηζζεζία ζηνλ πφλν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ νπδνχ ηνπ πφλνπ γηα κεραληθά θαη 

ζεξκηθά εξεζίζκαηα φπσο θαη ηεο αληνρήο ζηνλ πφλν θαηά ηελ παξνπζία απηψλ.  

     Σα απνηειέζκαηα παξνπζίαζαλ ηε ζπληζηψζα DIF ηεο TAS-20 λα ζπλδέεηαη κε 

πςειφηεξεο βαζκνινγίεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο, αιιά φρη ηεο αηζζεηηθήο δηάζηαζεο ηνπ 

πφλνπ θαη κε ρακειφηεξν επίπεδν αληνρήο ζηνλ πφλν. Αλάιπζε πνιιαπιήο 

παιηλδξφκεζεο απέδεημε φηη ε DIF παχεη λα πξνβιέπεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηνπ 

πφλνπ φηαλ ειέγρνληαη νη κεηαβιεηέο ηεο ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο ή ησλ ζπκπεξηθνξψλ 

ζε θαηάζηαζε αζζέλεηαο. Οη πςειφηεξεο βαζκνινγίεο ηεο DIF, επηπιένλ, βξέζεθαλ λα 

απνηεινχλ πξνγλσζηηθφ παξάγνληα εκθάληζεο ππνρνλδξηαθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζε 

θαηάζηαζε αζζέλεηαο, εχξεκα πνπ είλαη αλεμάξηεην ησλ κεηαβιεηψλ ηεο ςπρνινγηθήο 

δπζθνξίαο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο δηάζηαζεο ηνπ πφλνπ. Οη εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ πσο ε 

αιεμηζπκία ζπλδέεηαη ηφζν κε ηνλ απμεκέλν ζπλαηζζεκαηηθήο θχζεσο πφλν φζν θαη ηελ 

ππνρνλδξηαθή ζπκπεξηθνξά ζε θαηάζηαζε αζζέλεηαο. Ζ παξαπάλσ ζπζρέηηζε εμεγείηαη 

θαιχηεξα, θαη ελδερνκέλσο κεζνιαβείηαη, απφ ηε κεηαβιεηή ηεο ςπρνινγηθήο 

δπζρέξεηαο θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ζε θαηάζηαζε αζζέλεηαο. 

     Αλαγλσξίδνληαο ην θελφ ζηε βηβιηνγξαθία, νη Lumley, Smith θαη Longo (2002) 

δηεξεπλνχλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο αιεμηζπκίαο ζε ζρέζε κε άιιεο επξέσο κειεηεκέλεο 

δηαζηάζεηο ηνπ ρξφληνπ πφλνπ φπσο ε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα, ε θαηαζηξνθνινγία σο 

πξντφλ ηνπ πφλνπ θαη ε θαηάζιηςε. Δπηπιένλ, εμεηάδνπλ ηε δπλακηθή ζχλδεζε ηεο 

αιεμηζπκίαο κε ηελ αηζζεηεξηαθή έλαληη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δηάζηαζεο ηνπ πφλνπ.  

     Απην-απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη ε πεπνίζεζε ελφο αηφκνπ φηη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

ειέγρεη ηνλ πφλν θαη λα ιεηηνπξγεί πξνζαξκνζκέλνο απνηειεζκαηηθά ζηηο θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ. Ζ ζρεηηδφκελε κε ηνλ πφλν απην-απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη έλαο 

απφ ηνπο πην ηζρπξνχο πξνγλσζηηθνχο παξάγνληεο κείσζεο ηνπ πφλνπ θαη ηεο αλαπεξίαο 

θαζψο θαη ηεο θαιχηεξεο πξνζαξκνγήο ζε έλα επξχ θάζκα παξακέηξσλ (Lumley et al., 

2002). Θα κπνξνχζε λα ππνηεζεί φηη ε αιεμηζπκία ζρεηίδεηαη κε ηε κεησκέλε απην-

απνηειεζκαηηθφηεηα, αιιά θάηη ηέηνην δελ έρεη αθφκε εμαθξηβσζεί. 

     Ζ θαηαζηξνθνινγία σο πξντφλ ηνπ πφλνπ, απφ ηελ άιιε, νξίδεηαη σο ε ηάζε 

επηθέληξσζεο θαη κεγαινπνίεζεο ηεο απεηιήο πνπ θέξνπλ επψδπλα εξεζίζκαηα θαη ε 
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επαθφινπζε αξλεηηθή αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ λα αληηκεησπίζεη ηνλ 

πφλν (Van Damme, Crombez, Bijttebier, Goubert & Van Houdenhove, 2002). Σα άηνκα 

κε ην σο άλσ ραξαθηεξηζηηθφ, δπζθνιεχνληαη λα κεηαηνπίζνπλ ην επίθεληξν ηεο 

πξνζνρήο ηνπο καθξηά απφ επψδπλα ή απεηιεηηθά εξεζίζκαηα θαη απνδίδνπλ κεγαιχηεξε 

απεηιή ζε κε επψδπλα. H σο άλσ θαηαζηξνθνινγία επεξεάδεη επίζεο ηελ αληίιεςε ηνπ 

πφλνπ κέζσ κεηαβνιψλ ζην επίπεδν ηεο πξνζνρήο θαη ηεο πξνζκνλήο απμάλνληαο ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ζε απηφλ (Gracely et al., 2004). Χο πξνο ηελ θαηάζιηςε, ν 

ρξφληνο πφλνο ζπρλά ζπλππάξρεη κε απηήλ (Honkalampi, Hintikka, Laukkanen, Lehtonen 

& Viinamäki, 2001).  

     Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζε 80 αζζελείο κε ζχλδξνκν κπνπεξηηνληαθνχ πφλνπ. 

πκπιήξσζαλ ηελ θιίκαθα TAS-20 θαη πξνζδηνξίζηεθε ην θαηά πφζνλ ε αιεμηζπκία 

παξακέλεη ζπζρεηηζκέλε κε ηνλ πφλν φηαλ παξεκβάιιεηαη ηαπηφρξνλα κηα απφ ηηο ηξεηο 

πξναλαθεξζείζεο κεηαβιεηέο ηνπ ρξφληνπ πφλνπ (νη νπνίεο κεηξήζεθαλ κε αληίζηνηρεο 

ςπρνκεηξηθέο θιίκαθεο). Καηφπηλ ειέγρνπ ηνπ θχινπ ησλ αζζελψλ, ηεο ειηθίαο, ηεο 

νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο δηάξθεηαο ηνπ πφλνπ ηνπο, νη αλαιχζεηο έδεημαλ πσο 

ππάξρεη κέηξηα ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο αιεμηζπκίαο κε ηεο κεησκέλεο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο φπσο θαη ηεο πςειφηεξεο θαηαζηξνθνινγίαο σο πξντφληνο ηνπ 

πφλνπ. Βξέζεθε νπζηαζηηθή ζχλδεζε κεηαμχ αιεμηζπκίαο θαη θαηάζιηςεο. Δπίζεο ε 

αιεμηζπκία ζρεηίζηεθε ζεηηθά κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηνπ πφλνπ φπσο θαη κε ηε 

ζσκαηηθή βιάβε, ήηαλ φκσο άζρεηε κε ηελ αηζζεηεξηαθή δηάζηαζε ηνπ πφλνπ. Αλάιπζε 

παιηλδξφκεζεο απέδεημε φηη αιεμηζπκία δηαηεξεί ζεκαληηθή θαη αλεμάξηεηε απφ ηελ 

απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ή ηελ θαηαζηξνθνινγία σο πξντφλ ηνπ πφλνπ ζπζρέηηζε κε ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ζνβαξφηεηα ηνπ πφλνπ, ε νπνία κεζνιαβείηαη απφ ηελ θαηάζιηςε. 

Δπίζεο, ε αιεμηζπκία δε ζρεηίδεηαη κε ηε θπζηθή βιάβε, κεηά ηνλ έιεγρν ησλ ηξηψλ 

πξναλαθεξζεηζψλ κεηαβιεηψλ ηνπ ρξφληνπ πφλνπ.  

     Ζ επηζηεκνληθή κειέηε ηεο αιεμηζπκίαο, φκσο, νθείιεη λα ειέγμεη θαη λα δηεξεπλήζεη 

ηα επξήκαηα ηεο θαη δηαπνιηηηζκηθά. Ζ πξφζθαηε έξεπλα ησλ Makino et al. (2013) 

εμεηάδεη ηε δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ησλ επξεκάησλ κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ. Δπίζεο, 

ζηελ ίδηα έξεπλα αλαδεηνχληαη πεξαηηέξσ απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο 

αιεμηζπκίαο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ αζζελψλ, πέξα ησλ ζπλεπεηψλ ηεο γεληθήο 

αξλεηηθήο ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο. Ζ αιεμηζπκία, ε έληαζε θαη ε παξεκβνιή ηνπ πφλνπ, ε 
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θαηάζιηςε, ην άγρνο θαη ε θαηαζηξνθνινγία σο πξντφλ ηνπ πφλνπ, κεηξήζεθαλ ζε 128 

Ηάπσλεο αζζελείο κε ρξφλην πφλν. Πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά απνηειέζκαηα 

κεηαμχ ησλ βαζκνινγηψλ ηεο TAS-20 ζην ζχλνιν ηεο, θαη εηδηθφηεξα ηεο ζπληζηψζαο 

DIF, θαη ησλ κεηαβιεηψλ ηεο θαηαζηξνθνινγίαο σο πξντφλ ηνπ πφλνπ, ηεο αξλεηηθήο 

ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο θαη ηεο παξεκβνιήο, αιιά φρη θαη ηεο έληαζεο ηνπ πφλνπ.  

     Χζηφζν, απηέο νη ζπζρεηίζεηο γίλνληαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο φηαλ ειέγρεηαη ε 

κεηαβιεηή ηεο αξλεηηθήο ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο. Σν εχξεκα απηφ ππνζηεξίδεη ηελ 

ππφζεζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία, αλάινγα κε ην βαζκφ δπζθνιίαο αλαγλψξηζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, νη αζζελείο κε αιεμηζπκία κπνξνχλ λα εκθαλίζνπλ κεγαιχηεξε 

δηέγεξζε θαηά ηε θάζε επεμεξγαζίαο αξλεηηθψλ αηζζεκάησλ, θαζψο κπνξεί λα κελ είλαη 

ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο, φπσο απηή ηεο 

επαλεθηίκεζεο θαη ηεο θαηνλνκαζίαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ (Creswell, Way, Eisenberger 

& Lieberman, 2007). Καζψο ε ζπλαηζζεκαηηθή δηέγεξζε θιηκαθψλεηαη, ζπκβάιεη ζε 

αχμεζε ζθέςεσλ ζπλδεδεκέλσλ κε αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, δειαδή, ζε ζθέςεηο 

θαηαζηξνθηθφηεηαο, αιιά θαη ζε κεγέζπλζε ηεο ςπρηθήο δπζθνξίαο. χκθσλα κε ηνπο 

εξεπλεηέο, ηα απνηειέζκαηα ππνζηεξίδνπλ ηε δηαπνιηηηζκηθή γελίθεπζε ηεο ζπζρέηηζεο 

ηεο αιεμηζπκίαο ηφζν κε ηελ παξεκβνιή ηνπ πφλνπ φζν θαη κε ηελ θαηαζηξνθνινγία σο 

πξντφλ ηνπ πφλνπ. 

     Χζηφζν, ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα παξνπζηάδνπλ αζπλέπεηα φζνλ αθνξά ηηο 

ζπζρεηίζεηο ηεο αιεμηζπκίαο κε ηελ έληαζε ηνπ πφλνπ. Οξηζκέλνη εξεπλεηέο δελ έρνπλ 

δηαπηζηψζεη ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο (Cox, Kuch, Parker, Shulman & Evans, 1994), 

κεξηθνί έρνπλ βξεη ζεκαληηθά ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο (Glaros & Lumley, 2005) θαη άιινη 

κηινχλ ηφζν γηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο φζν θαη γηα κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

ζπζρεηίζεηο (Lumley et al. 2005). Χζηφζν, φηαλ εληνπίδνληαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο 

ζπζρεηίζεηο, ε αιεμηζπκία ζπλδέεηαη πάληα ζεηηθά κε ηελ έληαζε ηνπ πφλνπ (Makino et 

al., 2013). Σα επξήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αιεμηζπκία θαη ηελ έληαζε ηνπ πφλνπ είλαη 

αζπλεπή, φκσο, νη εξεπλεηηθέο κειέηεο απνθαιχπηνπλ ζηαζεξά ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο ηεο 

αιεμηζπκίαο ηφζν κε ηελ παξεκβνιή ηνπ πφλνπ φζν θαη κε ηελ θαηάζιηςε, ζηελ νπνία ζα 

γίλεη εθηελήο αλαθνξά ζηε ζπλέρεηα. 

     Έρεη βξεζεί φηη ε αιεμηζπκία ζπλεηζθέξεη ζηελ αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο 

πνιιψλ ρξφλησλ αζζελεηψλ θαη θαηαζηάζεσλ πγείαο. ην ζχλνιν ηνπο νη έξεπλεο ζηνλ 



 67 

ηνκέα απηφλ, ππνδεηθλχεη επίζεο ηνλ πηζαλφ ξφιν ηεο αιεμηζπκίαο ζηελ αλάπηπμε θαη 

ζηε δηαηήξεζε ηνπ ρξφληνπ πφλνπ. Χζηφζν, νη Shibata et al. (2014) ππνζηεξίδνπλ φηη 

θακία κειέηε δελ έρεη εμεηάζεη αθφκα ηε ζπλχπαξμε ηεο αιεμηζπκίαο θαη ηνπ ρξφληνπ 

πφλνπ ζην γεληθφ πιεζπζκφ. Οη ηειεπηαίνη, ζηελ πξφζθαηε εξεπλεηηθή ηνπο 

πξνζπάζεηα, ρνξεγήζαλ θιίκαθεο κέηξεζεο θαη ρξεζηκνπνίεζαλ πξφηππα αμηνιφγεζεο 

ηεο αιεμηζπκίαο, ηνπ πφλνπ, ηεο αλαπεξίαο, ηνπ άγρνπο, ηεο θαηάζιηςεο, φπσο επίζεο, 

θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή ζε 927 ελήιηθεο θαηνίθνπο ηεο πφιεο Υηζαγηάκα, ζηελ 

Ηαπσλία. Οη ζπκκεηέρνληεο θαηαηάρζεζαλ ζε ηέζζεξηο νκάδεο: ρακειή-θαλνληθή, 

κεζαία-θαλνληθή, θπζηνινγηθή-πςειή θαη πςειή αιεμηζπκία.  

     Ζ ρξήζε ινγηζηηθήο αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο απέδεημε, χζηεξα θαη απφ έιεγρν ησλ 

δεκνγξαθηθψλ κεηαβιεηψλ, φηη ν ρξφληνο πφλνο έρεη ζεκαληηθά πςειφηεξε πηζαλφηεηα 

εκθάληζεο ζηελ νκάδα ηεο θπζηνινγηθήο-πςειήο αιεμηζπκίαο θαζψο θαη απηήο κε 

πςειή αιεμηζπκία ζε ζχγθξηζε κε ηε ρακειή-θαλνληθή νκάδα. Οη δχν νκάδεο πςεινχ 

θηλδχλνπ πεξηειάκβαλαλ πεξίπνπ ην 40% ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο έξεπλαο. 

πκπεξαζκαηηθά, ηα επξήκαηα απνδεηθλχνπλ φηη, ζην γεληθφ πιεζπζκφ, ηα πςειφηεξα 

επίπεδα αιεμηζπκίαο ζπλδένληαη κε πςειφηεξν θίλδπλν ρξφληνπ πφλνπ. χκθσλα κε ηνπο 

εξεπλεηέο, ε έγθαηξε αλαγλψξηζε θαη ζεξαπεία ηεο αιεμηζπκίαο θαη ησλ επηπηψζεηο ηεο 

κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ πξφιεςε ηνπ ρξφληνπ πφλνπ θαη ζηε κείσζε ησλ θιηληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ επηβαξχλζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφλ.  

 

5.4.  Αλεξιθςμία και καηάθλιτη  

     Ζ θαηάζιηςε θαη εηδηθφηεξα ε κείδσλ θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή (ΜΚΓ) είλαη κηα 

δηαδεδνκέλε δηαηαξαρή πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθή λνζεξφηεηα, αληθαλφηεηα, θαζψο 

θαη ηνλ θίλδπλν γηα απηνθηνλία. Ζ δηαηαξαρή είλαη θιηληθά θαη αηηηνινγηθά εηεξνγελήο. 

Παξά ηηο έληνλεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο, ηα πνζνζηά αληαπφθξηζεο ησλ 

αληηθαηαζιηπηηθψλ ζεξαπεηψλ είλαη ζρεηηθά ρακειά θαη ε αηηηνινγία θαη εμέιημε ηεο 

ΜΚΓ παξακέλνπλ αλεπαξθψο θαηαλνεηά. 

     Ζ βαζηά ζχλδεζε ηεο θαηάζιηςεο κε ηελ αιεμηζπκία δηαθαίλεηαη πνιχ 

ραξαθηεξηζηηθά ζηα επξήκαηα ηεο παξαθάησ έξεπλαο. ε αζζελείο κε δηαηαξαρέο 

ζσκαηνπνίεζεο θαη θαηαζιηπηηθέο δηαηαξαρέο κειεηήζεθε ε αιεμηζπκία θαη ε ζχλδεζε 

ηεο κε ηνπο ηξφπνπο απφδνζεο θαη δηεξεχλεζεο ηεο αζζέλεηαο απφ πιεπξάο ησλ αζζελψλ 
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θαζψο θαη κε ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ηεο (Duddu, Isaac & Chaturvedi, 2003). 

πκκεηείραλ δχν νκάδεο 30 αηφκσλ ε θαζεκία, πνπ έθεξαλ δηαγλψζεηο δηαηαξαρήο 

ζσκαηνπνίεζεο θαη θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο αληίζηνηρα θαζψο θαη κία νκάδα ειέγρνπ. 

Σν ελδηαθέξνλ απνηέιεζκα πνπ πξνέθπςε ήηαλ φηη νη κέζεο βαζκνινγίεο ηεο 

αιεμηζπκίαο ζηελ νκάδα ησλ θαηαζιηπηηθψλ αζζελψλ ήηαλ πςειφηεξεο απφ ηελ 

αληίζηνηρε ησλ ζσκαηφκνξθσλ δηαηαξαρψλ. Δπηπιένλ, αλ θαη ηα άηνκα κε 

ζσκαηφκνξθε δηαηαξαρή είραλ κεγαιχηεξε δπζθνιία ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ζσκαηηθψλ 

αηζζήζεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ζε ζχγθξηζε κε ηα θπζηνινγηθά άηνκα, νη 

θαηαζιηπηηθνί είραλ κεγαιχηεξε δπζθνιία ζηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε 

ζχγθξηζε κε ηα άηνκα κε δηαηαξαρή ζσκαηνπνίεζεο.  

     Σα εκπεηξηθά επξήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο αιεμηζπκίαο θαη ηεο 

θαηάζιηςεο είλαη πνηθίια ελψ νη πιεζπζκνί πνπ κειεηήζεθαλ, θπξίσο πξηλ ην 2000, ήηαλ 

εηεξνγελείο. Όζνλ αθνξά ηνπο κε θαηαζιηπηηθνχο αζζελείο, νη Taylor, Parker, Michael 

Bagby θαη Acklin (1992) δηεξεχλεζαλ ηελ εκθάληζε ηεο αιεμηζπκίαο θαη ηε ζρέζε ηεο κε 

ηα ζσκαηηθά ελνριήκαηα ζε έλα γεληθφ δείγκα 118 εμσηεξηθψλ ςπρηαηξηθψλ αζζελψλ. 

Σν 39,8% ηνπ δείγκαηνο εληάρζεθε ζην θάζκα ηεο αιεμηζπκίαο ε ζχγθξηζε κε ηνπο κε 

αιεμηζπκηθνχο, νη αιεμηζπκηθνί ζεκείσζαλ ζεκαληηθά πςειφηεξεο βαζκνινγίεο ζηελ 

θιίκαθα ηεο ππνρνλδξίαζεο (Hs) ηνπ πνιπθαζηθνχ ηεζη πξνζσπηθφηεηαο ηεο Μηλεζφηα 

(MMPI) ε νπνία κεηξά ζσκαηηθά ελνριήκαηα. Δπηπιένλ, νη ηειεπηαίνη είραλ ζεκαληηθά 

πςειφηεξα επίπεδα άγρνπο, θαηάζιηςεο θαη ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο.  

     Παξά ην γεγνλφο φηη αιεμηζπκηθνί θαη κε δε δηέθεξαλ ζηηο θιίκαθεο πνπ 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο άκπλεο ηεο άξλεζεο θαη ηεο θαηαζηνιήο, νη πξψηνη είραλ 

ζεκαληηθά πεξηνξηζκέλε δχλακε ηνπ Δγψ (Ego Strength), ήηαλ ζεκαληηθά πην 

εμαξηψκελνη θαη ήηαλ πην πηζαλφ λα εκπιαθνχλ ζε παξνξκεηηθέο ζπκπεξηθνξέο. 

χκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο, ηα δεδνκέλα ηζρπξνπνηνχλ ηελ άπνςε πνπ ζέιεη ηα 

αιεμηζπκηθά άηνκα λα είλαη επηξξεπή ηφζν ζε ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα φζν θαη ζε 

ζπκπηψκαηα ζπλαηζζεκαηηθήο αλαηαξαρήο εμαηηίαο ηεο κεησκέλεο ςπρηθήο ηνπο 

απαξηίσζεο. 

     Δπηδεκηνινγηθέο κειέηεο ζπρλά απνθαιχπηνπλ επηθάιπςε κεηαμχ αιεμηζπκίαο θαη 

θαηάζιηςεο, ηδίσο ζην πιαίζην ηνπ εζηζκνχ. Οη Farges et al. (2004) κειέηεζαλ ηηο 

ζρέζεηο αιεμηζπκίαο θαη θαηάζιηςεο ζε εζηζκέλνπο ηνμηθνκαλείο. Υξεζηκνπνίεζαλ έλα 
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δείγκα 128 ηνμηθνκαλψλ αζζελψλ θαη κηα νκάδα ειέγρνπ κε αληίζηνηρα θνηλσληθν-

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σν 66,4% ησλ εζηζκέλσλ αζζελψλ βξέζεθε λα 

παξνπζηάδεη θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία (ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφηεξα γηα ην γπλαηθείν πιεζπζκφ), ζε ζχγθξηζε κε ην 26% ηεο νκάδαο έιεγρνπ. 

Γηα ηε κέηξεζε ηεο θαηάζιηςεο ρνξεγήζεθε ε θιίκαθα BDI. 

     χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, κειέηεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ θιίκαθα αιεμηζπκίαο 

TAS-20 θαη ηελ θιίκαθα BDI έρνπλ δείμεη φηη ην 10% έσο ην 20% ηεο δηαθχκαλζεο ηεο 

αιεμηζπκίαο εμεγείηαη απφ ηελ θαηάζιηςε. Ζ παξνχζα έξεπλα απμάλεη ηελ θνηλή 

δηαθχκαλζε ζην πνζνζηφ ηνπ 20%. Σα απνηειέζκαηα ζπλεγνξνχλ ζε ζεηηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ θαηάζιηςεο θαη αιεμηζπκίαο ζηνπο εζηζκέλνπο αζζελείο. Ζ αιεμηζπκία θαη ε 

θαηάζιηςε είλαη δχν ζπλδεδεκέλεο θαηαζηάζεηο. Ζ ζπζρέηηζε ηνπο εμεγείηαη απφ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ζπληζηψζα ηεο αιεμηζπκίαο. Ζ γλσζηηθή ζπληζηψζα (εμσηεξηθά 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζθέςε) ηεο αιεμηζπκίαο είλαη αλεμάξηεηε ηεο θαηάζιηςεο θαη 

απνηειεί έλα ζηαζεξφ θιηληθφ ραξαθηεξηζηηθφ (Farges et al., 2004). 

     Μηα πξσηφηππε θαη ελδηαθέξνπζα έξεπλα δηεμήγαγαλ νη Le, Ramos θαη Muñoz 

(2007). θνπφο ηεο ήηαλ λα εμεηάζεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο αιεμηζπκίαο θαη ησλ 

θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ ζε έλα δείγκα γπλαηθψλ κε πνιχ ρακειφ εηζφδεκα, θπξίσο 

ιαηηληθήο θαηαγσγήο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο θαη ηεο πεξηγελλεηηθήο 

πεξηφδνπ. Μειεηήζεθε επίζεο θαη ε ζηαζεξφηεηα ηεο αιεμηζπκίαο ζην ρξφλν. Γείγκα 77 

εγθχσλ ζπκπιήξσζαλ εξσηεκαηνιφγηα απην-αλαθνξάο θαη ηαμηλνκήζεθαλ σο πςεινχ ή 

ρακεινχ ξίζθνπ γηα ηελ αλάπηπμε ελφο κείδνλνο θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ ζηε βάζε 

θαηαζιηπηηθνχ ηζηνξηθνχ ή/θαη θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ ζηελ παξνχζα θάζε. H 

Κιίµαθα ηνπ Κέληξνπ Δπηδεκηνινγηθψλ πνπδψλ γηα ηελ Καηάζιηςε (Center for 

Epidemiological Studies Depression Scale, CES-D), ε θιίκαθα TAS-20 θαη κηα θιίκαθα 

ηεο κεηξηθήο ςπρηθήο δηάζεζεο ρνξεγήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο αιιά 

θαη δχν κήλεο κεηά ηνλ ηνθεηφ.  

     Καηαδείρηεθε φηη νη γπλαίθεο ηεο νκάδαο πςεινχ θίλδπλνπ εθδήισζεο θαηάζιηςεο 

είραλ ζεκαληηθά πςειφηεξα επίπεδα αιεμηζπκίαο απφ ηηο γπλαίθεο ρακεινχ θηλδχλνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο, αιιά φρη θαη κεηά ηνλ ηνθεηφ. Ζ αιεμηζπκία θαη ηα 

θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα βξέζεθαλ λα είλαη αλεμάξηεηα θαη λα ζπζρεηίδνληαη έληνλα 

θαη κε ηελ πξηλ θαη κε ηελ κεηά ηνλ ηνθεηφ πεξίνδν. Αλαιχζεηο παιηλδξφκεζεο έδεημαλ 
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φηη νη βαζκνινγίεο ηεο αιεμηζπκίαο κεηά ηνλ ηνθεηφ πξνβιέπνληαλ απφ ηηο αληίζηνηρεο 

ηεο εγθπκνζχλεο, αλεμαξηήησο ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ. 

πλεπψο, ε αιεμηζπκία ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηαζεξφηεηα ζην ρξφλν. 

     Τπήξμαλ, φκσο, θαη κειέηεο πνπ δελ επηβεβαίσζαλ ηε ζπλάθεηα αλάκεζα ζηελ ελ 

γέλεη θαηαζιηπηηθή δηάζεζε θαη ηελ αιεμηζπκία. Οη Wise, Mann θαη Hill (1990) εμέηαζαλ 

ηε ζρέζε κεηαμχ θαηαζιηπηηθήο δηάζεζεο θαη αιεμηζπκίαο ζε 81 εζσηεξηθνχο θαη 97 

εμσηεξηθνχο ςπρηαηξηθνχο αζζελείο. Καη ζηηο δχν νκάδεο, ε ζπζρέηηζε ηεο θιίκαθαο 

TAS-26, ηεο πξνεγνχκελεο έθδνζεο ηεο TAS-20, θαη ησλ ςπραλαγθαζηηθά 

θαηαλαγθαζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ήηαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή. Ζ ρξήζε 

κνληέισλ παιηλδξφκεζεο αλαδεηθλχεη φηη ηα σο άλσ ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

απνηεινχλ έλαλ ηζρπξφηεξν πξνγλσζηηθφ δείθηε ηεο αιεμηζπκίαο. Απηά ηα δεδνκέλα 

ππνδειψλνπλ φηη ε αιεμηζπκία δε βξίζθεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θαηάζιηςε ζε ηέηνηνπο 

ςπρηαηξηθνχο αζζελείο. 

     Όιεο νη πξναλαθεξζείζεο κειέηεο ζε κε θαηαζιηπηηθνχο πιεζπζκνχο απνηεινχλ 

ζπγρξνληθέο κειέηεο (cross-sectional surveys) ζηηο νπνίεο εμεηάδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

αιεμηζπκίαο θαη δηαθφξσλ παξαγφλησλ (ζσκαηηθά ελνριήκαηα, θαηάρξεζε νπζηψλ, 

ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο) ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ, ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή. Με απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζηνηρεία γηα ηνλ επηπνιαζκφ ηεο 

αιεμηζπκίαο ζε έλα πιεζπζκφ. Χζηφζν, νη ελ ιφγσ κειέηεο δελ είλαη ζε ζέζε λα 

παξάζρνπλ δεδνκέλα σο πξνο ηελ αηηηψδε ζπλάθεηα κεηαμχ θαηαζιηπηηθήο δηάζεζεο θαη 

αιεμηζπκίαο. 

     Όζνλ αθνξά αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ κείδνλα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή, κηα 

εμάκελε δηαρξνληθήο παξαθνινχζεζεο (follow-up) κειέηε ησλ Honkalampi, Hintikka, 

Saarinen, Lehtonen & Viinamäki (2000) δηεμήρζε γηα λα πξνζδηνξηζηεί θαηά πφζνλ ε 

αιεμηζπκία είλαη έλα ζηαζεξφ θαη κφληκν ραξαθηεξηζηηθφ ζε απηνχο. Σν δείγκα ηεο 

κειέηεο απαξηηδφηαλ απφ 169 εμσηεξηθνχο θαηαζιηπηηθνχο αζζελείο. Ζ αιεμηζπκία 

κεηξήζεθε κε ηε ρξήζε ηεο θιίκαθαο TAS-20 ελψ ε θαηάζιηςε αμηνινγήζεθε κε ηελ 

θιίκαθα θαηάζιηςεο BDI. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο απφ ην ζρεδφλ 40% ησλ 

αζζελψλ πνπ ζεσξήζεθαλ αιεμηζπκηθνί θαηά ηελ έλαξμε ηεο κειέηεο, κφλν ην 23% 

απηψλ θαηέιεμε κε ηνλ ίδην δηαγλσζηηθφ ραξαθηεξηζκφ κεηά ην πέξαο απηήο.  
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     Οη αιεμηζπκηθνί αληηκεηψπηδαλ πην ζπρλά κέηξηα ή ζνβαξή θαηάζιηςε ζε ζχγθξηζε 

κε άιινπο αζζελείο θαη ζηηο δχν θάζεηο ηεο κειέηεο. Οη βαζκνινγίεο ζηελ θιίκαθα BDI 

εμήγεζαλ ην 23% (θαηά ηελ έλαξμε) θαη 42% (ζηε ζπλέρεηα) ηεο δηαθχκαλζεο ησλ 

βαζκνινγηψλ ηεο TAS-20. Ζ κείσζε ησλ βαζκνινγηψλ ζηελ TAS-20 ζπλδέζεθε κε κηα 

ηαπηφρξνλε κείσζε θαη απηψλ ηεο BDI. Φαίλεηαη, ινηπφλ, πσο ε αιεμηζπκία αιιάδεη σο 

ζπλάξηεζε ηεο θαηάζιηςεο. χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, ηα δεδνκέλα απηά δείρλνπλ 

πσο ε αιεμηζπκία δελ είλαη ζηαζεξφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο κεηαμχ ησλ 

θαηαζιηπηηθψλ αζζελψλ. Δπηπιένλ, θαίλεηαη πηζαλφλ, αιεμηζπκηθά ραξαθηεξηζηηθά λα 

αληαπνθξίλνληαη ζε ζεξαπεία (Honkalampi et al., 2000). 

     Σν παξαπάλσ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ έξεπλα ηεο Beresnevaite (2000) ε νπνία 

κειεηά ηηο δπλαηφηεηεο ηξνπνπνίεζεο αιεμηζπκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε αζζελείο κε 

θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα. Αζζελείο πνπ είραλ ππνζηεί έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ (19 

άλδξεο θαη 1 γπλαίθα), ζπκκεηείραλ ζε νκάδα ςπρνζεξαπείαο κία θνξά ηελ εβδνκάδα γηα 

ηέζζεξηο κήλεο. Αληίζηνηρα, 17 αζζελείο (16 άλδξεο θαη 1 γπλαίθα) κε έκθξαγκα ηνπ 

κπνθαξδίνπ ζπκκεηείραλ ζε δχν εθπαηδεπηηθέο ζπλεδξίεο ζε δηάζηεκα ελφο κήλα. Απηνί 

απνηέιεζαλ ηελ νκάδα ειέγρνπ ελψ νη πξψηνη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα. Ζ αιεμηζπκία 

κεηξήζεθε κε ηελ θιίκαθα TAS-20 ζε πέληε μερσξηζηέο ρξνληθέο ζηηγκέο: πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε ηεο νκάδαο ζεξαπείαο, θαηά ην πέξαο ησλ ζπλαληήζεσλ (έπεηηα απφ 4 κήλεο), 

κεηά απφ δηάζηεκα 6 κελψλ, 1 έηνπο θαη 2 εηψλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε νκαδηθή 

ςπρνζεξαπεία κπνξεί λα κεηψζεη ηα επίπεδα ηεο αιεμηζπκίαο θαη φηη γηα πνιινχο 

αζζελείο, ε αιιαγή απηή κπνξεί λα δηαηεξεζεί γηα ηνπιάρηζηνλ 2 ρξφληα. Ζ κείσζε ησλ 

αιεμηζπκηθψλ ζπκπησκάησλ θαίλεηαη λα επεξεάδεη επλντθά ηελ θιηληθή πνξεία ηεο 

ζηεθαληαίαο λφζνπ. 

     Οη Honkalampi et al. (2001) πξαγκαηνπνίεζαλ κηα αθφκε δσδεθάκελε δηαρξνληθήο 

παξαθνινχζεζεο (follow-up) κειέηε γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

αιεμηζπκίαο θαη ηεο θαηάζιηςεο ζε 116 εμσηεξηθνχο αζζελείο κε κείδνλα θαηαζιηπηηθή 

δηαηαξαρή θαη 540 εζεινληέο. Απηή ήηαλ, ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, ε πξψηε έξεπλα 

πνπ ζπλέθξηλε δείγκα θιηληθνχ κε δείγκα γεληθνχ πιεζπζκνχ. Σα δχν θαίξηα εξσηήκαηα 

ήηαλ: α) είλαη ε αιεμηζπκία ζηαζεξφ ραξαθηεξηζηηθφ ζε αζζελείο κε κείδνλα 

θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή αιιά θαη ζην γεληθφ πιεζπζκφ; θαη β) ε ζηαζεξφηεηα ηεο 

αιεμηζπκίαο ζρεηίδεηαη κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζιηςεο ζην γεληθφ πιεζπζκφ θαη ζε 
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αζζελείο κε κείδνλα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή; Ζ αιεμηζπκία κεηξήζεθε κε ηε ρξήζε ηεο 

θιίκαθαο TAS-20 ελψ ε θαηάζιηςε αμηνινγήζεθε κε ηελ θιίκαθα BDI.    

     Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζιηςεο ζπζρεηίδεηαη ζεκαληηθά 

κε ηελ αιεμηζπκία. Δπηπιένλ, φηη ν επηπνιαζκφο ηεο αιεμηζπκίαο είλαη πςειφηεξνο ζε 

αζζελείο κε κείδνλα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή ζε ζχγθξηζε κε άηνκα απφ ην γεληθφ 

πιεζπζκφ. Σα απνηειέζκαηα απηά είλαη ζχκθσλα κε παιαηφηεξεο κειέηεο νη νπνίεο 

επίζεο θαηέδεημαλ φηη ε αιεμηζπκία είλαη πην θνηλή εηδηθά κεηαμχ ησλ αζζελψλ κε 

κείδνλα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή, ζε ζχγθξηζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ. Χζηφζν, ε ρξήζε 

κνληέισλ ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο απέδεημε φηη κφλν ε βαξχηεηα ηεο θαηάζιηςεο 

ζπζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ αιεμηζπκία θαη ζηηο δχν νκάδεο, ππνδειψλνληαο φηη ηα 

επίπεδα ηεο θαηάζιηςεο κπνξεί λα αληηπξνζσπεχνπλ κηα ζεκαληηθή κεηαβιεηή πνπ 

εμεγεί ηελ εκθάληζε ηεο αιεμηζπκίαο ηφζν ζε αζζελείο κε κείδνλα θαηαζιηπηηθή 

δηαηαξαρή φζν θαη ζην γεληθφηεξν πιεζπζκφ. Απηά ηα απνηειέζκαηα ζπλάδνπλ κε ηελ 

ηδέα πνπ ζέιεη ηελ αιεμηζπκία λα είλαη θαηλφκελν άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηελ θαηάζιηςε 

(Honkalampi et al., 2001). 

     Μειέηε ηεο ίδηαο ζρεδφλ εξεπλεηηθήο νκάδαο, ησλ Honkalampi, Hintikka, Tanskanen, 

Lehtonen θαη Viinamäki (2000), απηή ηε θνξά ζε 2.018 Φηιαλδνχο, επαιεζεχεη ηελ 

ηζρπξή ζχλδεζε ηεο θαηάζιηςεο θαη ηεο αιεμηζπκίαο ζην γεληθφ πιεζπζκφ. Ο 

επηπνιαζκφο ηεο αιεμηζπκίαο βξέζεθε λα είλαη 12,8% ζηνπο άλδξεο θαη ην 8,2% ζηηο 

γπλαίθεο. Χζηφζν, ν επηπνιαζκφο ζε πάζρνληεο απφ κείδνλα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή 

ήηαλ 32,1% ελψ κφιηο 4,3% κεηαμχ κε θαηαζιηπηηθψλ. Μάιηζηα, ε κείδσλ θαηαζιηπηηθή 

δηαηαξαρή εμήγεζε 29,2% ηεο δηαθχκαλζεο ησλ βαζκνινγηψλ ζηελ θιίκαθα TAS-20. Ζ 

αιεμηζπκία ζπλδέζεθε κε δηάθνξνπο θνηλσληθν-δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο, φηαλ ε 

θαηάζιηςε δελ ειήθζε ππφςε. Χζηφζν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάζιηςεο ζηα 

κνληέια ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο, κφλν ε θαηάζιηςε θαη ε ρακειή ηθαλνπνίεζε απφ 

ηε δσή ζπλδέζεθαλ κε ηελ αιεμηζπκία θαη ζηα δχν θχια. Σα πξναλαθεξζέληα επξήκαηα 

επηβεβαηψλνπλ φηη ε επίδξαζε ησλ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ ζηελ αιεμηζπκία κπνξεί λα 

εμεγεζεί θπξίσο κέζσ ηεο θαηάζιηςεο (Honkalampi et al., 2000). 

     Απφ ηελ άιιε, ππάξρνπλ εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ δελ επηβεβαηψλνπλ ηε 

ζχλδεζε ηεο αιεμηζπκίαο κε ηε κείδνλα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή. Μία εμ απηψλ είλαη 

απηή ησλ Wise, Mann θαη Randell (1995). Ζ ζηαζεξφηεηα ηεο αιεμηζπκίαο φπσο 
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κεηξήζεθε απφ ηελ θιίκαθα TAS-20 θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ θαηάζιηςε δηεξεπλήζεθε ζε 

50 λνζειεπφκελνπο θαηαζιηπηηθνχο αζζελείο. Ο ζπληειεζηήο επαλαιεπηηθψλ κεηξήζεσλ 

ηεο TAS-20 γηα κηα πεξίνδν πέληε εκεξψλ ήηαλ 0,57 (p <0,001). Έλαο αμηφπηζηνο 

δείθηεο δηαθχκαλζεο ηεο θαηαζιηπηηθήο δηάζεζεο έδεημε φηη ε ηειεπηαία 

ζπκκεηαβάιιεηαη κε ηελ αιεμηζπκία, αιιά νη αιιαγέο ζηελ θιίκαθα TAS-20 δελ ήηαλ 

θιηληθά ζεκαληηθέο. Σα δεδνκέλα απηά ππνζηεξίδνπλ ηελ αιεμηζπκία σο ζηαζεξφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο (Wise et al., 1995).  

     Καίξηαο ζεκαζίαο είλαη θαη ην εξψηεκα σο πξνο ηε θχζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ 

θαηάζιηςεο θαη αιεμηζπκίαο. Οη πξναλαθεξζείζεο εξεπλεηηθέο κειέηεο δηαηππψλνπλ 

ζέζεηο θαη πξνηάζεηο επί ηνπ ζέκαηνο αιιά δελ έρνπλ σο ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηνπ. Δίλαη 

ε αιεμηζπκία θαηλφκελν άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηελ θαηάζιηςε, ην νπνίν κεηψλεηαη φηαλ 

ε θαηάζιηςε βξίζθεηαη ζε χθεζε ή ζε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία, ή είλαη έλα αλεμάξηεην 

απφ απηήλ ραξαθηεξηζηηθφ, ε νπνία θαζηζηά ην άηνκν επάισην ζε ςπρνζσκαηηθέο 

αζζέλεηεο ή ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο; Γηαθσηηζηηθή ήηαλ ε κειέηε ησλ Marchesi, 

Brusamonti θαη Maggini (2000). Απνζθνπνχζε ζηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο αιεμηζπκίαο, 

άγρνπο θαη θαηάζιηςεο. Μία απφ ηηο ππνζέζεηο πνπ ειέγρζεθαλ αθνξά ην αλ ε 

αιεμηζπκία σο θαηάζηαζε είλαη αλεμάξηεηε ηεο θαηάζιηςεο θαη ηνπ άγρνπο ζε αζζελείο 

κε θαηαζιηπηηθέο ή αγρψδεηο δηαηαξαρέο. Έλα ζχλνιν 226 αηφκσλ, 113 αζζελψλ κε 

θαηαζιηπηηθέο ή αγρψδεηο δηαηαξαρέο θαη 113 εζεινληψλ ζπκπιήξσζαλ ηελ θιίκαθα 

αιεμηζπκίαο TAS-20 θαη ηελ θιίκαθα άγρνπο θαη θαηάζιηςεο HADS. 

     Ζ παξαγνληηθή αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ θιηκάθσλ TAS-20 θαη HADS έδεημε φηη ε 

θαηάζιηςε είλαη κηα θαηάζηαζε δηαθξηηή απφ ηελ αιεμηζπκία, ελψ ππάξρεη κεξηθή 

επηθάιπςε κεηαμχ άγρνπο θαη ηεο DIF, κίαο απφ ηηο ζπληζηψζεο ηεο αιεμηζπκίαο. 

πλνιηθά θάλεθε φηη ζε θαηαζιηπηηθέο θαη αγρψδεηο δηαηαξαρέο, ε αιεμηζπκία θαη ε 

θαηάζιηςε είλαη μερσξηζηέο θαηαζηάζεηο-δηαζηάζεηο, ζηελά, φκσο, ζπλδεδεκέλεο. 

Αληίζεηα, ππάξρνπλ νξηζκέλεο επηθαιχςεηο κεηαμχ ηεο DIF θαη ηνπ άγρνπο. Χο πξνο ην 

εξψηεκα ηεο θχζεο ηεο ζρέζεο κεηαμχ θαηάζιηςεο θαη αιεμηζπκίαο, ηα πξφζθαηα 

επξήκαηα ησλ de Haan, van der Palen, Wijdeveld, Buitelaar θαη De Jong (2014) 

ππνδειψλνπλ φηη ε αιεμηζπκία ζε αζζελείο-ρξήζηεο ςπρνηξφπσλ νπζηψλ, κεηξεκέλε κε 

ηελ θιίκαθα TAS-20, είλαη ηφζν έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο φζν θαη έλα 
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θαζηαζηαζηαθφ θαηλφκελν. Σν εχξεκα απηφ ζπλεηζθέξεη ζηελ αληίιεςε ηεο αιεμηζπκίαο 

σο δηαηαξαρήο αιιά θαη σο ζπκπηψκαηνο ζπλδεδεκέλνπ κε ηελ θαηάζιηςε. 

     Πξφζθαηε έξεπλα ησλ Gilbert, McEwan, Catarino, Baião θαη Palmeira (2014) έξρεηαη 

λα θσηίζεη άιιεο ςπρνινγηθέο παξακέηξνπο πνπ εκθσιεχνπλ ζηε ζπλχπαξμε ησλ δχν 

απηψλ θιηληθψλ θαηαζηάζεσλ. ε κε θιηληθφ πιεζπζκφ, θφβνη ζπκπφληαο (θφβνο 

έθθξαζεο ζπκπφληαο πξνο ηνπο άιινπο, θφβνο απνδνρήο ηεο ζπκπφληαο ησλ άιισλ, 

θφβνο εθδήισζεο ζπκπφληαο πξνο ηνλ εαπηφ) θαη ν θφβνο ηεο επηπρίαο (πεξηιακβάλεη 

αληηιήςεηο θαη αλεζπρίεο γχξσ απφ ηε βίσζε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ζηηγκψλ 

επηπρίαο) έρνπλ βξεζεί λα ζπζρεηίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ αιεμηζπκία θαη ηελ 

θαηάζιηςε. ηελ πξναλαθεξζείζα κειέηε δηεξεπλψληαη νη παξαπάλσ ζπζρεηίζεηο θαη νη 

δηαζπλδέζεηο ηνπο κε ηελ πξνζθφιιεζε ελειίθσλ
5
 (adult attachment), ηελ θνηλσληθή 

αζθάιεηα θαη ηελ επραξίζηεζε ζε κηα νκάδα θαηαζιηπηηθψλ. Έιαβαλ κέξνο 52 

ζπκκεηέρνληεο κε κέηξηα έσο ζνβαξή θαηάζιηςε νη νπνίνη ζπκπιήξσζαλ θαη 

βαζκνινγήζεθαλ ζηηο ππφ κειέηε ςπρνινγηθέο παξακέηξνπο (θφβνο επηπρίαο, θφβνο 

έθθξαζεο ζπκπφληαο πξνο ηνπο άιινπο θαη ηνλ εαπηφ) κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ 

θιηκάθσλ. Με αλάινγα ςπρνκεηξηθά εξγαιεία κεηξήζεθαλ, επίζεο, ηα επίπεδα ηεο 

αιεμηζπκίαο, ηεο πξνζθφιιεζεο ελειίθσλ, ηεο θνηλσληθήο αζθάιεηαο, ηεο θαηάζιηςεο, 

ηνπ άγρνο θαη ηνπ ζηξεο.  

     Οη θφβνη ζπκπφληαο θαη ν θφβνο ηεο επηπρίαο ζπζρεηίζηεθαλ ηζρπξά κε ηελ 

αιεμηζπκία, ηελ πξνζθφιιεζε ελειίθσλ, ηελ θαηάζιηςε, ην άγρνο θαη ην ζηξεο. Ο θφβνο 

επηπρίαο ππήξμε ν θαιχηεξνο πξνγλσζηηθφο δείθηεο ηεο θαηάζιηςεο, ηνπ άγρνπο θαη ηνπ 

ζηξεο, ελψ ν θφβνο ηεο ζπκπφληαο ήηαλ ν θαιχηεξνο πξνγλσζηηθφο δείθηεο ηεο 

πξνζθφιιεζεο ελειίθσλ. Αλάιπζε δηαδξνκψλ
6
 έδεημε φηη νη θφβνη ηνπ ζεηηθνχ 

ζπλαηζζήκαηνο κεζνιαβνχλ πιήξσο ηε ζρέζε κεηαμχ αιεμηζπκίαο θαη θαηάζιηςεο. Απηή 

ε κειέηε βνεζά ζηελ αλάδεημε ηνπ ξφινπ ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζηελ ςπρηθή 

πγεία εθφζνλ ππνζηεξίδεη ν θφβνο έθθξαζεο θαη βίσζεο ηνπο απνηεινχλ ζεκαληηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνβιεκάησλ ςπρηθήο πγείαο.  

                                                 
5
 Ζ πξνζθφιιεζε ελειίθσλ αθνξά ηνπο ηξφπνπο ζρεηίδεζζαη κε ηνπο ελήιηθνπο εξσηηθνχο ζπληξφθνπο 

(ηέζζεξα θπξίσο είδε έρνπλ αλαγλσξηζζεί) θαη επηδξά ηφζν ζηηο ζηελέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηα 

θξηηήξηα  επηινγήο ζπληξφθνπ φζν θαη ζηελ απηναληίιεςε. 
6
 Ζ αλάιπζε δηαδξνκψλ είλαη κηα ππνθαηεγνξία ησλ κνληέισλ δνκηθψλ εμηζψζεσλ θαηά ηελ νπνία πξέπεη 

λα ππνηεζνχλ αηηηψδεηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ θαηάιιειε ζηαηηζηηθή 

επεμεξγαζία λα επαιεζεπηνχλ ή φρη. 
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5.5.  Μελέηερ νεςποαπεικόνιζηρ  

     Οη κεραληζκνί πνπ δηέπνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο κεησκέλεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

επίγλσζεο ζηελ αιεμηζπκία θαη ησλ ςπρνζσκαηηθψλ δηαηαξαρψλ είλαη αζαθείο. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηε ζεκαζία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επεμεξγαζίαο γηα ηελ επηηπρή 

θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ε αιεμηζπκία κπνξεί λα ηδσζεί σο δηαηαξαρή (θαη ζε ζρέζε κε 

ηε θχζε ηεο αιεμηζπκίαο) ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ θαη ηεο 

θνηλσληθήο λφεζεο. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη ε αλαγλψξηζε ηεο ζπγθίλεζεο, ε ξχζκηζε 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ε ελζπλαίζζεζε, ε επεμεξγαζία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο γιψζζαο θαη 

ε πξνζσδία (Patil & Silani, 2014). Ζ πξφζθαηε πξφνδνο ζηε λεπξναπεηθφληζε έρεη 

παξάζρεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία ζηελ 

αιεμηζπκία θαη αλνίγεη λέεο πξννπηηθέο ζηελ θαηαλφεζε ηεο (Kano & Fukudo, 2013). Οη 

Kano θαη Fukudo (2013) δηεμήγαγαλ ηξεηο κειέηεο απεηθφληζεο ηνπ εγθεθάινπ 

εμεηάδνληαο ην ξφιν ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ. 

Οη εξεπλεηέο αλαγλψξηζαλ πηζαλέο λεπξσληθέο νδνχο θαη εληφπηζαλ πηζαλά εγθεθαιηθά 

ζπζηήκαηα πνπ απνηππψλνπλ ζε επίπεδν εγθεθάινπ ηε ζχλδεζε ηεο αιεμηζπκία κε ηηο 

ςπρνζσκαηηθέο δηαηαξαρέο.  

     Χο πξνο ηελ θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία, ζηνπο αιεμηζπκηθνχο 

εληνπίδεηαη ρακειφηεξε δξαζηεξηφηεηα ζε πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ην ζπλαίζζεκα. Δπίζεο, έρεη αληρλεπζεί κεησκέλε ελεξγνπνίεζε πεξηνρψλ ηνπ 

κεηαηρκηαθνχ ζπζηήκαηνο (θινηφο ηνπ πξνζαγσγίνπ, πξφζζηα λήζνο θαη ακπγδαιή) θαη 

ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ θαηά ηελ πξνζπάζεηα αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκάησλ απφ 

πιεπξάο ηνπο. Όζνλ αθνξά ηηο πξσηφγνλεο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο, φπσο ε 

αληίδξαζε ζηνλ πφλν, δείρλνπλ εληζρπκέλε δξαζηεξηφηεηα ζε πεξηνρέο πνπ εκπιέθνληαη 

ζηε θπζηθή αίζζεζε. Απηφ ζεκαίλεη πσο βηψλνπλ εληνλφηεξα ηελ αίζζεζε ηνπ πφλνπ.  

     Οη αιεμηζπκηθνί, ζε ζχλζεηεο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο, δε θαίλεηαη λα είλαη ζε ζέζε 

λα αμηνπνηήζνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθφηεηα ηνπο ψζηε λα ξπζκίδνπλ θαηάιιεια ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο. Ζ δνθηκαζία εθηίκεζεο ησλ εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ Iowa 

gambling task (IGT) αλαπηχρζεθε γηα λα αμηνινγήζεη ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ 

πνπ βαζίδνληαη ζηελ ζπλαίζζεκα-θαζνδεγνχκελε αμηνιφγεζε. Δθηειψληαο ηελ IGT, νη 

αιεμηζπκηθνί απνηπγράλνπλ λα κάζνπλ κηα πιενλεθηηθή ζηξαηεγηθή ιήςεο απνθάζεσλ. 
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Δκθαλίδνπλ κεησκέλε δξαζηεξηφηεηα ζηνλ έζσ πξνκεησπηαίν θινηφ, πεξηνρή έληνλεο 

ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρή εθηέιεζε ηεο IGT θαη απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα ζηνλ 

θεξθνθφξν ππξήλα, πεξηνρή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνξκεηηθή επηινγή. Ζ έξεπλα 

θαηαιήγεη ζην γεληθφ ζπκπέξαζκα φηη ε ειιηπήο αλάπηπμε ή δξαζηεξηνπνίεζε 

εγθεθαιηθψλ δνκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζπλαίζζεκα κπνξεί λα νδεγνχλ ζε 

ππεξεπαηζζεζία σο πξνο ηελ αληίιεςε ησλ ζσκαηηθψλ αηζζήζεσλ αιιά θαη ζηελ 

επηινγή απξφζθνξσλ ζπκπεξηθνξψλ. 

     Καζψο ε απμαλφκελε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηηο δνκέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ αιεμηζπκία είλαη απνζπαζκαηηθέο θαη νξηζκέλεο θνξέο 

αληηθξνπφκελεο, νη Wingbermühle, Theunissen, Verhoeven, Kessels θαη Egger (2012) 

επαλεμέηαζαλ ηα επξήκαηα ζε ζρέζε κε ηα λεπξσληθά ππνζηξψκαηα πνπ εκπιέθνληαη 

ζηελ αιεμηζπκία. ηελ αλαζθφπεζε εμεηάζηεθαλ ηφζν λεπξνςπρνινγηθέο κειέηεο φζν 

θαη πξφζθαηεο κειέηεο λεπξναπεηθφληζεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην κεζνιφβην, ν 

θινηφο ηνπ πξνζαγσγίνπ θαη ε λήζνο απνηεινχλ εγθεθαιηθέο πεξηνρέο πνπ ζπλδένληαη 

κε ηελ αιεμηζπκία. Δπηπιένλ, ε ακπγδαιή θαη ν θνγρνκεησπηαίνο θινηφο απνηεινχλ 

πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ θαίλεηαη λα ιεηηνπξγνχλ σο κεζνιαβεηέο, ιφγσ ηεο 

επξχηεξεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία θαη ηνλ έιεγρν 

εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. 

     Ζ πξφζθαηε αλαζθφπεζε κειεηψλ λεπξναπεηθφληζεο ζε ζρέζε κε ηελ αιεμηζπκία 

απφ ηνπο Moriguchi θαη Komaki (2013) εληζρχεη ηα παξαπάλσ επξήκαηα. Τπνζηεξίδεη 

φηη απηή ζρεηίδεηαη κε ηε κεησκέλε εγθεθαιηθή απαληεηηθφηεηα ζε ζπλαηζζεκαηηθά 

εξεζίζκαηα απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, θαζψο θαη κε κεησκέλε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

κεηαηρκηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ παξαθείκελσλ ζε απηφ πεξηνρψλ (ακπγδαιή, λήζνο, 

πξφζζηνο θαη νπίζζηνο θινηφο ηνπ πξνζαγσγίνπ). Δπίζεο, εξεπλεηηθά επξήκαηα 

απνδεηθλχνπλ ηελ απμεκέλε λεπξηθή δξαζηεξηφηεηα αηζζεηηθνθηλεηηθψλ θαη 

ζσκαηναηζζεηηθψλ πεξηνρψλ ζε αιεμηζπκηθνχο αζζελείο, ε νπνία κπνξεί λα εμεγεί ηελ 

ςπρνζσκαηηθή ζπκπησκαηνινγία. Δπηπιένλ, ε λεπξηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ έζσ θαη ηνλ 

πξνκεησπηαίν θινηφ κεηψλεηαη φηαλ νη αιεμηζπκηθνί εκπιέθνληαη ζε θνηλσληθέο 

θαηαζηάζεηο. 

     Αλάινγα απνηειέζκαηα εμήγαγε θαη ε κεηα-αλάιπζε ησλ Van der Velde et al. (2013). 

πκπεξηιήθζεζαλ 15 κειέηεο λεπξναπεηθφληζεο ζρεηηθέο κε ηελ επεμεξγαζία ησλ 
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ζπλαηζζεκάησλ ζηελ αιεμηζπκία. Απφ ηελ αλάιπζή ηνπο θάλεθε πσο θαηά ηελ 

επεμεξγαζία ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εξεζηζκάησλ, ε αιεμηζπκία ζρεηίζηεθε κε 

κεησκέλε απφθξηζε ηεο ακπγδαιήο. Ζ ηειεπηαία ππνδεηθλχεη ηελ κεησκέλε εζηίαζε ηεο 

πξνζνρήο ζε ηέηνηνπ είδνπο εξεζίζκαηα. Σα αξλεηηθά εξεζίζκαηα, επηπιένλ, πξνθαινχλ 

κεησκέλε ελεξγνπνίεζε ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο θηλεηηθήο θαη πξνθηλεηηθήο πεξηνρήο ηνπ 

εγθεθάινπ θαη ηνπ κεζνξαρηαίνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ. Απηά ηα δεδνκέλα κπνξεί λα 

ζπλδένληαη κε ηηο κεησκέλεο ηθαλφηεηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηηο δπζθνιίεο ξχζκηζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ απφ ηνπο αιεμηζπκηθνχο. Θεηηθά εξεζίζκαηα, απφ ηελ άιιε, επηθέξνπλ 

κεησκέλε ελεξγνπνίεζε ηεο δεμηάο πεξηνρήο ηεο λήζνπ, ζηνηρείν πνπ ζπλάδεη κε ηελ 

κεησκέλε επίγλσζε ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζηελ αιεμηζπκία.  

     Σέινο, ε ππφζεζε πνπ ζέιεη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληψληαη ζηνλ 

απηηζκφ λα είλαη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, απφηνθν ηεο κεγαιχηεξεο αιεμηζπκίαο πνπ 

εκθαλίδεη ν απηηζηηθφο πιεζπζκφο, θαίλεηαη λα ζηεξίδεηαη θαη απφ επξήκαηα ηεο 

λεπξνεπηζηεκνληθήο κειέηεο (βι. Bird & Cook, 2013 γηα κηα αλαζθφπεζε).  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

     Οη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ άπηνληαη ηεο ςπρνζσκαηηθήο, ζπλδπαζκέλεο κε ηελ 

εξεπλεηηθή θαη θιηληθή πξαγκαηηθφηεηα, θαζψο θαη θιαζηθά αιιά θαη ζχγρξνλα 

εξσηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ ςπρνζσκαηηθή ζθέςε, εμεηάζηεθαλ ζηελ σο άλσ 

εξγαζία. θνπφ ηεο απνηέιεζε ε εμέηαζε ησλ ςπρνινγηθψλ ζπληζησζψλ ηεο ζσκαηηθήο 

αζζέλεηαο θαη ησλ δηαδξνκψλ πνπ απηέο αθνινπζνχλ. ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη 

αλαιχζεηο ησλ επηκέξνπο ζεκαηηθψλ θαη παξακέηξσλ απνηχπσζαλ ην ζπκπέξαζκα φηη ε 

ζσκαηηθή αζζέλεηα εθθξάδεηαη πάλσ ζε κηα ελδνγελή, ςπρηθή αηηηνινγία. 

     Ζ αλαδξνκή ζηελ ηζηνξηθή πνξεία δηακφξθσζεο θαη εμέιημεο ηνπ ςπρνζσκαηηθνχ 

πεδίνπ πξσηαγσληζηεί ζηελ αληίιεςε ηεο ςπρνζσκαηηθήο σο νξγαλσκέλνπ 

επηζηεκνληθνχ θιάδνπ. Ζ αλαθνξά ζηηο ζεσξεηηθέο βάζεηο θαη ζηηο ππνζέζεηο πνπ 

δηαηχπσζαλ θαη κειέηεζαλ νη ςπρνζσκαηηθνί ζεσξεηηθνί θαη εξεπλεηέο εκπινπηίδεη ηε 

γλψζε, βαζαίλεη ηελ θαηαλφεζε θαη δηαλνίγεη ηνπο νξίδνληεο ηεο ζχιιεςεο πεξί 

ςπρνζσκαηηθνχ. Ζ πξσηνθαζεδξία ηεο ςπραλαιπηηθήο ζθέςεο σο κεζφδνπ θαηαλφεζεο 

ησλ ςπρνζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ είλαη αδηακθηζβήηεηε. εκεηψλνληαη, σζηφζν, νη 

ππάξρνπζεο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζπγγξαθέσλ ηνπ ςπραλαιπηηθνχ 

πεδίνπ. Οη ραξαθηεξηζηηθφηεξεο απηψλ αθνξνχλ ην ζπκβνιηζκφ (ή κε) ησλ 

ςπρνζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ θαζψο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ζσκάησζεο. 

     Ζ επηζθφπεζε ηεο ζχγρξνλεο έξεπλαο θαη βηβιηνγξαθίαο πηζηνπνηεί ηε ζχλδεζε ηνπ 

ςπρηθνχ ηξαπκαηηζκνχ κε ηελ εθδήισζε ζσκαηηθψλ ζπλδξφκσλ θαη ηελ θαθή ζσκαηηθή 

πγεία. Απνθαιχπηεηαη ζπζρέηηζε ησλ ηξαπκαηηθψλ γεγνλφησλ δσήο κε αλαγλσξηζκέλεο 

ςπρνζσκαηηθέο αζζέλεηεο θαη ζπκπηψκαηα φπσο ε αξζξίηηδα, ην πεπηηθφ έιθνο θαη ν 

ρξφληνο πφλνο ζηελ πιάηε ή ζηνλ απρέλα αιιά θαη κε, φπσο ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο θαη 

ην εγθεθαιηθφ επεηζφδην. Καηαδείρηεθε πσο ην ςπρηθφ ηξαχκα έρεη άκεζν αληίθηππν ζηε 

ζσκαηηθή πγεία θαη αλαπηχρζεθε ε ζπκβνιή ηεο ρξφληαο ππεξδηέγεξζεο ηνπ άμνλα 

ππνζάιακνο-ππφθπζε-επηλεθξίδηα θαη ηνπ ζπκπαζεηηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο σο 

απνηέιεζκα πνιιαπιψλ ηξαπκαηηζκψλ, ζηελ αλάπηπμε ρξφλησλ παζήζεσλ. 

Δληππσζηάδεη ην εχξεκα πνπ ζέιεη ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ (θαηάζιηςε θαη 

ζπκφ) θαη φρη ηνπο παξαδνζηαθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ ηεο ηζραηκηθήο θαξδηαθήο λφζνπ 

λα κεζνιαβνχλ πεξηζζφηεξν ηε ζχλδεζε ηεο ηειεπηαίαο κε ηνλ επαλαιακβαλφκελν θαη 
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πνιιαπιφ ηξαπκαηηζκφ θαηά ηελ παηδηθή ειηθία. Ζ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα δηρνγλσκεί 

σο πξνο ην δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν ηεο ΓΜΣ ζηελ πξναλαθεξζείζα ζχλδεζε. Οξηζκέλεο 

έξεπλεο δείρλνπλ πσο ε δηαρείξηζε ηνπ ηξαπκαηηθνχ ηζηνξηθνχ απνηειεί δείθηε ηεο 

εκπινθήο ηεο ΓΜΣ ζηε ζσκαηηθή πγεία ελψ παξάιιεια, κειέηεο απνδεηθλχνπλ φηη ε 

επίδξαζε ηνπ ηξαχκαηνο ζηελ πγεία κπνξεί λα ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα απφ ηε 

ζπκπησκαηνινγία ηεο ΓΜΣ.  

     Tα ηαηξηθψο αλεμήγεηα ζπκπηψκαηα θαηέρνπλ κηα μερσξηζηή ζέζε ζην 

ςπρνζσκαηηθφ πεδίν. Ζ εκθάληζε αγρσδψλ ή θαηαζιηπηηθψλ ζπλδξνκψλ είλαη ζπλήζεο 

ζε άηνκα πνπ ππνθέξνπλ απφ απηά ελψ θαη ε δηαθνξνπνίεζε ηνπο ηα θαηεγνξηνπνηεί σο 

πξντφληα άγρνπο ή ζπλαηζζεκαηηθήο δηαηαξαρήο, σο ππνρνλδξηαθήο παξεξκελείαο 

ζσκαηηθέο αηζζήζεηο ή ήζζνλνο ζεκαζίαο ελνριήκαηα θαη σο ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα 

ζηεξνπκέλσλ νξγαληθνχ αηηίνπ. Μειεηήζεθε ην ζχκπησκα κεηαηξνπήο έηζη φπσο 

αλαγλσξίζηεθε απφ ηνλ Freud θαη θαηαλνήζεθε ε αλάπηπμε ηνπ σο απνηέιεζκα ηνπ 

λεπξσηηθνχ κεραληζκνχ άκπλαο. Πέξαλ ηεο ςπρνδπλακηθήο ζχιιεςεο, ζηνηρεία 

ππνζηεξίδνπλ ην ςπρηθφ ηξαχκα σο παζνγφλν παξάγνληα ησλ ηαηξηθψο αλεμήγεησλ 

ζπκπησκάησλ θαη ηαπηφρξνλα, γλσζηηθέο αλσκαιίεο, δηαηαξαρέο ηνπ θίιηξνπ ηεο 

αληίιεςεο θαη ηεο κλήκεο ππνζηεξίδνληαη σο αηηηνινγηθνί παξάγνληεο εκθάληζεο ηνπο.     

     Δπηπιένλ, βξέζεθε φηη ηα αλεμήγεηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα ησλ παηδηψλ ζπλδένληαη 

κε εθείλα ησλ γνλέσλ ηνπο, θαζψο επίζεο φηη ηα πξψηα δελ εμεγνχληαη απφ ηελ ηάζε 

αλαθνξάο ελνριεκάησλ ησλ κεηέξσλ. Ο λεπξσηηζκφο έρεη επαλεηιεκκέλα ζπζρεηηζζεί 

κε ηελ παξνπζία ηαηξηθψο αλεμήγεησλ ζπκπησκάησλ, ελψ ε αιεμηζπκία θαίλεηαη λα 

ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε αιιά φρη θαη ζηε δηαηήξεζε ηνπο. Χο πξνο ηνλ αλεμήγεην 

ρξφλην πφλν, αλαγλσξίζηεθε πςειφ πνζνζηφ κε δηαγλσζκέλσλ δηαηαξαρψλ ηεο 

δηάζεζεο ζε αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ απηφλ. Σν άγρνο θαη ε θαηάζιηςε, φκσο, δε 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ςπρνινγηθή αληίδξαζε ησλ αζζελψλ εθφζνλ δελ ππνρσξνχλ 

κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ πφλνπ θαη ηεο αηνλίαο. 

     ηελ πεξίπησζε ηεο ηλνκπαιγία, ηζρπξέο αλαδεηθλχνληαη νη νηθνγελεηαθέο επηδξάζεηο: 

ε κεηαβίβαζε ηεο είλαη θπξίσο δνηή θαη φρη θιεξνλνκηθή. Ο επίκνλνο θαη δηάρπηνο 

κπνζθειεηηθφο πφλνο, απφ ηελ άιιε, θαίλεηαη λα είλαη ην ζχκπησκα πνπ μερσξίδεη ηνπο 

αζζελείο κε ζχλδξνκν ρξφληαο θφπσζεο απφ απηνχο ηεο ηλνκπαιγίαο. εκεηψζεθε φηη 

κέξνο ηνπ άγρνπο ζε πεξηζηαηηθά αλεμήγεηνπ ρξφληνπ πφλνπ πξνέξρεηαη απφ ζηνηρεία 
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ηεο πξνζσπηθφηεηαο φπσο ε επαηζζεζία ζην άγρνο, ελψ ε παηδηθή ζεμνπαιηθή, ζσκαηηθή 

ή/θαη ζπλαηζζεκαηηθή θαθνπνίεζε απνηειεί παξάγνληα θηλδχλνπ εκθάληζεο αλεμήγεηνπ 

ζσξαθηθνχ πφλνπ. Αλαιχζεθε, επηπιένλ, ην πψο αζπλείδεηεο δηεξγαζίεο εκπιέθνληαη 

ζηελ εθδήισζε ηνπ πφλνπ θαη παξνπζηάζηεθε ε ζπκπεξηθνξηθή θαη ε γλσζηαθή-

ζπκπεξηθνξηθή αληίιεςε ηνπ κε εζηίαζε ζε πεξηβαιινληηθνχο, θαηαζηαζηαθνχο θαη 

ελδνςπρηθνχο παξάγνληεο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηε ζπκπεξηθνξηθή ζεσξία αληίζηνηρα. 

     Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζπζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ ςπρνζσκαηηθή 

ζπκπησκαηνινγία. ε απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη ν πφλνο ζηελ πιάηε, ε θεθαιαιγία, ηα 

πξνβιήκαηα χπλνπ, ε ρξφληα θφπσζε, ην αίζζεκα θαχζνπ ζην ζηνκάρη θαη ε 

ηαρππαικία. ε επαγγεικαηίεο πγείαο, ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε αλαδείρζεθε σο 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο παξάγνληαο εθδήισζεο ηνπο, ελψ ε ζχγθξνπζε ξφισλ θαη ε 

καθξνρξφληα εξγαζία ζπλδξάκνπλ ζε απηή. Ζ θξηηηθή πνπ δέρνληαη ζπλδέεηαη κε ζεηξά 

ζπκπησκάησλ θαη ε εθ πεξηηξνπήο εξγαζία επηθέξεη δηαηαξαρέο χπλνπ θαη 

ςπρνζσκαηηθά ελνριήκαηα. Ο θίλδπλνο εθδήισζεο κπνζθειεηηθνχ πφλνπ απμάλεηαη απφ 

ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη θαη ε αιεμηζπκία.  

     Ζ αιεμηζπκία κειεηήζεθε ζε πνιιά επίπεδα. πλδέζεθε κε θησρφηεξε αλνζνινγηθή 

θαηάζηαζε θαη ππεξδξαζηεξηφηεηα ηνπ ζπκπαζεηηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, ηα 

αιεμηζπκηθά ραξαθηεξηζηηθά ζρεηίδνληαη κε πςειφηεξεο βαζκνινγίεο ζηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή, αιιά φρη ζηελ αηζζεηηθή δηάζηαζε ηνπ πφλνπ θαη κε ρακειφηεξν 

επίπεδν αληνρήο ζηνλ πφλν. Δπηβεβαηψζεθε ε δηαπνιηηηζκηθή γελίθεπζε ηεο ζπζρέηηζεο 

ηεο αιεμηζπκίαο κε ηελ παξεκβνιή ηνπ πφλνπ θαη κε ηελ θαηαζηξνθνινγία σο πξντφλ 

ηνπ πφλνπ. Οη κέζεο βαζκνινγίεο ηεο αιεμηζπκίαο ζε νκάδα θαηαζιηπηηθψλ αζζελψλ 

ήηαλ πςειφηεξεο ζε ζρέζε κε κηα νκάδα αζζελψλ κε ζσκαηφκνξθεο δηαηαξαρέο. Όκσο, 

ηα επίπεδα ηεο θαηάζιηςεο κπνξεί λα εμεγνχλ ηελ εκθάληζε ηεο αιεμηζπκίαο ηφζν ζε 

αζζελείο κε κείδνλα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή φζν θαη ζην γεληθφ πιεζπζκφ. Μειέηεο 

απεηθφληζεο ηνπ εγθεθάινπ επηβεβαίσζαλ ην ξφιν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εκπεηξίαο ηεο 

αιεμηζπκίαο ζηελ αλάπηπμε ησλ ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ.  

     Χο πξνο ηε θχζε ηεο, ε αιεμηζπκία ζρεηίδεηαη κε ζεηξά κεραληζκψλ άκπλαο θαη 

κάιηζηα αλαγλσξίδεηαη σο ηέηνηνο απφ ηελ ςπραλαιχηξηα Joyce McDougall. Απφ ηελ 

άιιε, ηα απνηππψκαηα ηεο ζην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα ηελ θαηαηάζζνπλ σο δηαηαξαρή 

αλ θαη ε θησρφηεξε αλνζνινγηθή θαηάζηαζε απνηειεί ζχκπησκα ησλ ςπρνζσκαηηθψλ 
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εθδειψζεσλ. Ζ αιεμηζπκία, σζηφζν, ζπληζηά ηφζν έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, άξα, ζρεηηθά ζηαζεξφ θαη δηαθξηηφ, φζν θαη έλα θαζηαζηαζηαθφ 

θαηλφκελν, σο ζχκπησκα ζπλδεδεκέλν κε ηελ θαηάζιηςε. Σέινο, αλαγλσξίδεηαη σο 

δηαηαξαρή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ θαη ηεο θνηλσληθήο λφεζεο 

βάζε κειεηψλ λεπξναπεηθφληζεο.    

     Σν επίθαηξν ησλ ςπρνζσκαηηθψλ εθδειψζεσλ δηαθαίλεηαη εληνλφηεξα κέζσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σν άγρνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα είλαη κηα 

ζεκαληηθή πεγή δπζθνξίαο θαη ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηελ θαθή ςπρηθή φζν θαη ζσκαηηθή 

πγεία. Μειέηε ησλ Åslund, Larm, Starrin θαη Nilsson (2014) ζηε νπεδία δηεξεχλεζε 

θαηά πφζν ε θνηλσληθή ζηήξημε ζα κπνξνχζε λα ακβιχλεη ηηο επηπηψζεηο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ ςπρνινγηθή δηάζεζε θαη ηελ ςπρνζσκαηηθή πγεία. πλνιηθά 

ζπκκεηείραλ 84.263 άηνκα ζε δηάζηεκα ηεζζάξσλ εηψλ (2004-2008). Σα άηνκα κε 

πςειή νηθνλνκηθή πίεζε θαη ρακειή θνηλσληθή ππνζηήξημε έρνπλ έμη κε επηά θνξέο 

κεγαιχηεξν θίλδπλν εκθάληζεο ςπρνζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ. Αληίζεηα, ηα άηνκα κε 

πςειή νηθνλνκηθή πίεζε αιιά θαη πςειή θνηλσληθή ππνζηήξημε έρνπλ ηξεηο έσο 

ηέζζεξηο θνξέο κεγαιχηεξν ηνλ σο άλσ θίλδπλν, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηε ξπζκηζηηθή 

επίδξαζε ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο. 
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