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Περίληυη 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ πφλνπ απφ 

κηα ςπρνζσκαηηθή πξνζέγγηζε. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ είλαη αλαγθαίν λα 

νξηζηεί ε έλλνηα ηνπ πφλνπ φζν θαη ε έλλνηα ηνπ ςπρνζσκαηηθνχ. Οη γλψζεηο καο γηα 

ην θαηλφκελν ηνπ πφλνπ είλαη δηαξθψο απμαλφκελεο εμαηηίαο ηεο ζεκαληηθφηεηαο πνπ 

έρεη ν πφλνο ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ. ήκεξα είκαζηε ζηε ζέζε λα νξίζνπκε ηνλ πφλν 

σο κηα ππνθεηκεληθή εκπεηξία κε ζσκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ζπληζηψζα απφιπηα 

κνλαδηθή γηα ην ππνθείκελν πνπ ηελ αλαθέξεη .Έρνπκε επηπιένλ θαηαλνήζεη ηνπο 

θπξηφηεξνπο κεραληζκνχο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ πφλνπ είηε απηνί είλαη 

ζσκαηηθνί είηε ςπρνινγηθνί. Φαίλεηαη εχθνιν ην εγρείξεκα λα ππνζέζεη θαλείο φηη ην 

θαηλφκελν ηνπ πφλνπ είλαη έλα ςπρνζσκαηηθφ θαηλφκελν εμαηηίαο ηεο ηειεπηαίαο 

παξαδνρήο. Απηφ φκσο δελ ήηαλ πάληα ηφζν μεθάζαξν, θαη ζπλερίδεη θαη ζήκεξα λα 

κελ είλαη. Υξεηάζηεθαλ πνιιά ρξφληα κειεηψλ ψζηε λα απνθξπζηαιισζνχλ 

ελλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί ζρεηηθνί κε ηα δπν θαηλφκελα αιιά θαη λα 

αλαγλσξηζηεί ε αλάγθε λα εγθαηαιεηθζεί ην γξακκηθφ κνληέιν ζεψξεζεο ηνπ πφλνπ 

θαη λα νδεγεζνχκε ζε έλα πνιπζχλζεην θαη δπλακηθφ κνληέιν εξκελείαο ηνπ. 

Παξφια ηαχηα αθφκα θαη ζήκεξα ε γλψζε καο γηα ηνλ πφλν παξακέλεη 

απνζπαζκαηηθή θαη θάπνηα θαηλφκελα πνπ ην ζπλνδεχνπλ δελ έρνπλ εμεγεζεί 

επαξθψο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ κηα ςπρνζσκαηηθή νπηηθή κε ηελ ζχγρξνλε έλλνηα ηεο 

νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ίζσο απνηειεί κηα ζεκαληηθή ελαιιαθηηθή πνπ κπνξεί λα 

απνδψζεη θαξπνχο. 

Λέμεηο θιεηδηά :πφλνο, ςπρνζσκαηηθφ, νιηζηηθή πξνζέγγηζε, ςπρνζσκαηηθή 

πξνζεγγηζε 
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Εισαγφγή 

ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 

πφλνπ σο ςπρνζσκαηηθφ θαηλφκελν βαζηζκέλν ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία 

Τπάξρεη κεγάινο αξηζκφο κειεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην θαηλφκελν ηνπ πφλνπ, 

σζηφζν ην ζέκα απηφ ηειεπηαία άξρηζε λα πξνζεγγίδεηαη νιηζηηθά. Σν θπξηφηεξν 

εκπφδην απνηειεί ε ηδηαίηεξε θαη πνιπδηάζηαηε θχζε ηνπ πφλνπ. ηφρνο είλαη ν 

ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ πφλνπ αιιά θαη ηνπ 

ςπρνζσκαηηθνχ θαηλνκέλνπ ζχκθσλα πάληα κε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία θαη 

αθνχ μεθαζαξηζηνχλ νη δπν απηέο έλλνηεο θαηά πφζν είλαη εθηθηφ λα εηδσζεί ην 

θαηλφκελν ηνπ πφλνπ κε καηηά ςπρνζσκαηηθή.  

ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα ζχλζεζεο ησλ θπξηνηέξσλ θαη 

επηθξαηέζηεξσλ απφςεσλ γηα ην θαηλφκελν ηνπ πφλνπ σο αίζζεζε, αληίιεςε θαη 

εκπεηξία. θνπφο είλαη λα παξνπζηαζηνχλ νη ζεσξίεο πνπ εμειηθηηθά απνηέιεζαλ 

θαηλνηνκία ζηνλ ηξφπν ζθέςεο αιιά θαη έξεηζκα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζχγρξνλσλ 

ζεσξηψλ αιιά θαη νη ηξέρνπζεο ζέζεηο πνπ είλαη γλσζηέο ζήκεξα. Παξνπζηάδνληαη νη 

θπξηφηεξνη κεραληζκνί πνπ εξκελεχνπλ ην θαηλφκελν θαη ππνζηεξίδεηαη φηη 

εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία αληίιεςεο ηνπ πφλνπ αιιά θαη νη θπξηφηεξνη 

ςπρνινγηθνί παξάγνληεο πνπ ζεσξείηαη φηη επζχλνληαη γηα ηελ δηαηήξεζε ηελ 

επηδείλσζε ή θαη ηελ αλαθνχθηζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ πφλνπ. 

ην δεχηεξν θεθάιαην επηρεηξείηαη κηα παξάζεζε ησλ θπξηνηέξσλ ζέζεσλ πνπ 

έρνπλ αλαπηπρζεί κέρξη ζήκεξα θαη πξαγκαηεχνληαη ην ηη ζπληζηά ςπρνζσκαηηθφ 

θαηλφκελν. Γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ςπραλαιπηηθέο θαη ςπρνδπλακηθέο ζεσξίεο πνπ 

παξαδνζηαθά θπξηαξρνχλ ζην πεδίν κειέηεο αιιά θαη ζε πην πξφζθαηεο ζέζεηο πνπ 
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πιένλ αλαγλσξίδνληαη σο ςπρνζσκαηηθέο πξνζεγγίζεηο κε ηελ έλλνηα ηεο νιηζηηθήο 

ζεψξεζεο ηνπ αηφκνπ. 

ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη κειέηεο εθείλεο πνπ αλαγηγλψζθνπλ 

ηνλ πφλν σο έλα ςπρνζσκαηηθφ θαηλφκελν. Ζ κειέηε ζην πεδίν απηφ είλαη πνιχ 

πξφζθαηε αιιά θαη πεξηνξηζκέλε. Δπηπιένλ δελ ππάξρεη ζπζηεκαηηθή έξεπλα πνπ λα 

ην ππνδεηθλχεη αιιά κφλν απνζπαζκαηηθέο κειέηεο πνπ απνηεινχλ ελδείμεηο φηη ην 

θαηλφκελν ηνπ πφλνπ κπνξεί λα κειεηεζεί σο ηέηνην. Σν ελδηαθέξνλ γηα έλαλ ηέηνην 

ηξφπν πξνζέγγηζεο είλαη ζρεηηθά θαηλνχξην αιιά απνηειεί επηηαγή γηα λα θαιπθζνχλ 

ηα θελά πνπ αθήλεη ε παξαδνζηαθή έξεπλα αλαθνξηθά κε ηε κειέηε ηνπ πφλνπ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
 

Το υαινόμενο τοσ πόνοσ 

1.1. Δηζαγσγή 

 Καηά ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, αλαθνξηθά κε ηε κειέηε θαη ηελ 

έξεπλα ηνπ πφλνπ, δηαπηζηψλνληαη θνηλά ζεκεία. ρεδφλ ε πιεηνςεθία ησλ 

εηζαγσγψλ ησλ κειεηψλ, βηβιίσλ θαη άξζξσλ, αλεμαξηήησο πξνζέγγηζεο πνπ 

πηνζεηνχλ, αλαθέξνπλ ηνλ πφλν σο έλα θαηλφκελν, θνηλφ γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο 

πνπ ηνλ αθνινπζεί ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ απφ ηε γέλλεζε ηνπ έσο θαη ην 

ζάλαην ηνπ. Οη  Kolb θαη ζπλεξγάηεο (Kolb, Whishaw, Καζηειιάθεο, & Παλαγήο, 

2009) ζπγθεθξηκέλα αλαθέξνπλ φηη θάζε άλζξσπνο ζα ππνθέξεη απφ πφλν πεξίπνπ 10 

ρξφληα θαηά κέζν φξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, θαη ην 36% ησλ αζζελψλ πνπ 

επηζθέπηνληαη δνκέο πγείαο αλαθέξνπλ σο θχξηα αηηία ηνλ πφλν. Καηά ηνλ Merchand 

(2012) ην πνζνζηφ απηφ εθηηλάζζεηαη ζην 80%. Καηά ηνλ Ηεξνδηαθφλνπ (1988,1990) 

ζεσξείηαη ζπρλφ θαηλφκελν ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, αιιά θαη ζηελ θιηληθή πξάμε 

θάζε εηδηθφηεηαο.         

 Γηαθαίλεηαη ινηπφλ φηη πξφθεηηαη γηα έλα θαηλφκελν πνπ απαζρνιεί ζρεδφλ 

άπαληεο θαη απφ αξρήο χπαξμεο ηνπ αλζξψπνπ. Πνιιέο απφπεηξεο έγηλαλ γηα λα 

δηεξεπλεζεί ε θχζε ηνπ, ηα αίηηα ηνπ, νη κεραληζκνί ηνπ, θη φια απηά κε έλαλ θαη 

κνλαδηθφ ζθνπφ, ηελ αλαθνχθηζε ηνπ. Πξφθεηηαη γηα έλα πνιπζχλζεην θαηλφκελν θαη 

ζπρλά απνηειεί ζεκείν πξνζηξηβψλ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζεσξεηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ (Rey, Elliott Wallace, Cadden, & Cadden, 1998). Αλαθέξεηαη απφ ηνλ 

εθάζηνηε εξεπλεηή σο αίζζεζε, ζπλαίζζεκα, εκπεηξία, αληίιεςε θαη ζρεδφλ πάληα 

σο δπζάξεζην θαηλφκελν πνπ επηπιένλ ζπλδέεηαη κε ηε λνζεξφηεηα. Οη νξηζκνί αιιά 

θαη νη έλλνηεο πνπ δίλνληαη είλαη πνιινί θαη αληαλαθινχλ ηφζν ηε δπζθνιία πνπ 

ζπλαληά θαλείο ζηε κειέηε θαη ηνλ ελλνηνινγηθφ νξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ, φζν θαη ηελ 

ζεσξεηηθή ή θαη επηζηεκνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηεί ν έθαζηνο κειεηεηήο. Ζ 

πην θνηλή δηακάρε είλαη κεηαμχ ηεο «θπζηνινγηθήο» πξνζέγγηζεο θαη ηεο 

«ςπρνινγηθήο», αλ θαη ζήκεξα ππάξρεη κηα ηάζε ζχγθιηζεο (Merskey & Spear, 

1967). 
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1.2.Έλλνηα θαη θχζε ηνπ πφλνπ 

 Ζ απφπεηξα λα πεξηγξάςεη θαλείο ηελ έλλνηα ηνπ πφλνπ απνηειεί έλα δχζθνιν 

εγρείξεκα, θαη απηφ γηαηί παξά ηνλ απμαλφκελν φγθν γλψζεο, ζα πξέπεη θαλείο λα 

πηνζεηήζεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε επηζηεκνληθή θαη επηζηεκνινγηθή πξνζέγγηζε θαη 

ππφ ην πξίζκα απηφ λα αμηνπνηήζεη νξνινγίεο θαη ελλνηνινγηθέο θαηαζθεπέο. Αληί 

απηνχ ινηπφλ παξαηίζεηαη κηα ζπλνπηηθή ηζηνξηθή αλαδξνκή ησλ φζσλ έρνπλ εηπσζεί 

απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα ψζηε λα γίλεη αληηιεπηή ε εμέιημε ησλ επξεκάησλ 

αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα θαη ηε θχζε ηνπ πφλνπ. Ο πφλνο δελ είρε πάληα ηελ ίδηα 

ζεκαζία ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ (Rey θ. ζπλ., 1998). Πξψηκεο ζέζεηο γηα ηνλ 

νξηζκφ ηνπ πφλνπ απαληψληαη ζηνπο Αξραίνπο Έιιελεο. Ο Αξηζηνηέιεο ζεψξεζε ηνλ 

πφλν «σο πάζνο ηεο ςπρήο» δηαρσξίδνληαο ηνλ απφ ηηο ππφινηπεο αηζζήζεηο θαη 

πίζηεπε φηη εηζέξρεηαη ζην ζψκα δηακέζνπ ηξαπκαηηζκψλ, αιιά νθεηιφηαλ ζε 

δαηκφληα. Παξφκνηα ζέζε δηαηεξνχζε θαη ν Πιάησλαο. Ζ ζέζε ηνπ Ηππνθξάηε ήηαλ 

δηαθνξεηηθή, ν φπνηνο απέδηδε ηνλ πφλν ζε αληζνξξνπία ησλ δσηηθψλ πγξψλ ηνπ 

ζψκαηνο (Wikipedia, 2014). Οη αξραηφηεξνη ζπγγξαθείο είραλ αλαγλσξίζεη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ζπληζηψζα ζηε ζεψξεζε ηνπ πφλνπ ην νπνίν ηειεπηαία άξρηζε λα 

αλαγλσξίδεηαη (Merskey & Spear, 1967). Σνλ 11
ν
 αηψλα ν Avicenna πξφηεηλε ηε 

ζεψξεζε ηνπ πφλνπ σο κηα δηάζηαζε ηεο αθήο καδί κε ην άγγηγκα θαη ην γαξγάιεκα 

(Wikipedia, 2014). Καηά ηελ πεξίνδν ηεο Αλαγέλλεζεο, θαη ππφ ηελ επηξξνή 

θηινζνθηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ θηλεκάησλ ηεο επνρήο, ν πφλνο ζεσξείηαη κνξθή 

ηηκσξίαο ή απφδνζεο δηθαηνζχλεο γηα πξνεγνχκελα ζθάικαηα, πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ 

άλζξσπν απφ αλψηεξε δχλακε φπσο ε ζετθή θαη άξα είλαη  έμσ απφ απηφλ 

(Wikipedia, 2014). Σνλ 17
ν
 αηψλα ν Descartes πξνέβαιιε κηα πην κεραληζηηθή άπνςε 

φηη ν πφλνο κεηαδίδεηαη κέζσ λεπξηθψλ ηλψλ ζηνλ λνπ (Main & Watson, 1999).Απηή 

ε άπνςε ελέρεη κηα δηαθνξεηηθή δηάζηαζε απφ φιεο ηηο πξνεγνχκελεο, θαζψο 

κεηαθέξεη ην θέληξν ηνπ πφλνπ αθελφο ζηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν θαη επηπιένλ ηνλ 

πξνβάιιεη σο θάηη νξγαληθφ άξα θαη ηάζηκν (Wikipedia, 2014). Καζνιηθά 

επηζηεκνληθά επηηεχγκαηα σζηφζν κέρξη θαη ηα ηέιε ηνπ 18
ν
 αηψλα δελ ππάξρνπλ. 

 ηε δηάξθεηα ηνπ 19
νπ

 αηψλα ηα επηζηεκνληθά επηηεχγκαηα ησλ Θεηηθψλ 

επηζηεκψλ θαη ηεο ηαηξηθήο εηδηθφηεξα (ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο θαη ρξήζε 

αλαηζζεζίαο) επηβάιινπλ ηελ ελαζρφιεζε κε ην θαηλφκελν. Παξάιιεια 

παξαηεξείηαη ξαγδαία αλάπηπμε ζηελ επηζηήκε ηεο Νεπξνθπζηνινγίαο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα αλαδεηνχλ απάληεζε ζην εξψηεκα αλ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο 
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θπζηνινγηθφο κεραληζκφο γηα ηνλ πφλν, εμεηδηθεπκέλνη αηζζεηηθνί ππνδνρείο, εηδηθή 

λεπξηθή νδφο θαη εμεηδηθεπκέλα θέληξα επεμεξγαζίαο πφλνπ ζηνλ εγθέθαιν (Rey θ. 

ζπλ.,  1998).          

 Απηά ηα εξσηήκαηα νδήγεζαλ ζηηο πην γλσζηέο αθφκε θαη ζήκεξα 

Φπζηνινγηθέο Θεσξήζεηο γηα ηνλ πφλν, ζηηο νπνίεο γίλεηαη αλαθνξά παξαθάησ, ε 

Θεσξία ηεο Δμεηδίθεπζεο θαη ε Θεσξία ησλ πξνηχπσλ. Αλ θαη ζήκεξα θπζηθά έρνπλ 

εγθαηαιεηθζεί, νθείιεηαη κηα αλαθνξά, κηαο θαη απνηέιεζαλ ζεκείν δηακάρεο γηα 

πνιιά ρξφληα θαη σο εθ ηνχηνπ έλαπζκα γηα ηε δηαηχπσζε λεφηεξσλ θαη 

εγθπξφηεξσλ ζεσξηψλ.        

 Ζ Θεσξία ηεο Δμεηδίθεπζεο ππνζηεξίδεη φηη ν πφλνο αλήθεη ζηα αηζζεηηθά 

ζπζηήκαηα αλεμάξηεηα απφ ηελ αίζζεζε ηεο αθήο. Ζ ζεσξία ηεο εμεηδίθεπζεο 

απνηειεί  εμέιημε ηεο Θεσξίαο ησλ Δμεηδηθεπκέλσλ Νεπξηθψλ Πεγψλ Δλέξγεηαο ηνπ 

J.Muller (γεξκαλφο θπζηνιφγνο),  πνπ ππνζηήξηδε φηη θάζε αηζζεηήξηα ηξνπηθφηεηα 

είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ελεξγνπνίεζεο εηδηθψλ ππνδνρέσλ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζηνλ εγθέθαιν (Cervero, 2006). Ο Von Frey ζεσξνχζε φηη ππάξρνπλ εμεηδηθεπκέλνη 

ππνδνρείο, ιεπηέο λεπξηθέο απνιήμεηο ζηνπο ηζηνχο ηνπ ζψκαηνο νη νπνίνη 

πξνζιακβάλνπλ ην εξέζηζκα ηνπ πφλνπ θαη ην κεηαθέξνπλ κέζσ λεπξηθψλ νδψλ 

ζηνλ εγθέθαιν (Srivastava, 2010).Ο πφλνο δειαδή είλαη κηα εμεηδηθεπκέλε αίζζεζε 

κε δηθφ ηεο απηφλνκν κεραληζκφ. (Wikipedia, 2014).    

 Ζ Θεσξία ησλ πξνηχπσλ αληηκάρεηαη ηελ πξφηαζε εμεηδηθεπκέλνπ 

αηζζεηεξίνπ θαη ππνζηεξίδεη πσο ε αληίιεςε ηνπ πφλνπ είλαη απνηέιεζκα πξνηχπσλ 

δηεγέξζεσλ ζε κε εμεηδηθεπκέλα λεπξσληθά δίθηπα. Βαζίδεηαη ζηελ άπνςε ηνπ 

Αξηζηνηέιε φηη ν πφλνο είλαη ζπλαίζζεκα θαη παξνπζηάζηεθε απφ ηνλ Goldscheider 

(1898, νπ. αλαθ. Cervero, 2006). Ζ βαζηθή ζέζε ήηαλ φηη ν πφλνο είλαη ην 

απνηέιεζκα έληνλεο δηέγεξζεο πεξηθεξεηαθψλ ππνδνρέσλ αλεμάξηεηα απφ 

ηξνπηθφηεηα θαη εληνπηζκφ ηνπο ζην ζψκα θαη νη δηεγέξζεηο απηέο δεκηνπξγνχλ 

ρσξηθά θαη ρξνληθά πξφηππα ελεξγνπνίεζεο, ψζηε λα παξαρζεί ν πφλνο (Cervero, 

2006). Γελ απνδέρεηαη ηελ έλλνηα ηνπ εξεζίζκαηνο πφλνπ, αιιά ηνπ επψδπλνπ 

εξεζίζκαηνο.           

 Οη δχν παξαπάλσ ζεσξίεο είλαη ακνηβαία απνθιεηφκελεο (Melzac & Wall, 

1967). Παξ’ φια ηαχηα θαη νη δχν ππνδεηθλχνπλ φηη ν πφλνο νθείιεηαη ζε βιάβε 

ηζηνχ ή νξγαληθή παζνινγία θαη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία εθείλε ησλ Θεσξήζεσλ 

ηνπ πφλνπ σο αίζζεζε (Rudy & Turk, 1991). ήκεξα ζεσξνχληαη μεπεξαζκέλεο είηε 

γηαηί δελ θαηάθεξαλ λα εμεγήζνπλ πνιιά απφ ηα θαηλφκελα ηεο εκπεηξίαο ηνπ πφλνπ 
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φπσο φηαλ ε βιάβε ηζηνχ δελ δεκηνπξγεί πφλν ή φηαλ λνηψζνπκε πφλν απνπζία 

ηζηηθήο βιάβεο (Melzack & Wall 1982, νπ. αλαθ. Skevington, 1995 ) είηε γηαηί νη 

κεηέπεηηα επηζηεκνληθέο αλαθαιχςεηο ησλ λεπξνεπηζηεκψλ ηηο αθπξψλνπλ. 

Απνηέιεζαλ φκσο ην εθαιηήξην γηα ηελ Θεσξία ηεο Πχιεο Διέγρνπ ησλ Melzack  

θαη  Wall ην 1965. Ζ ζεσξία θαηλνηνκεί γηαηί πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν ησλ 

εηζεξρφκελσλ πιεξνθνξηψλ, ηελ άζξνηζε ζε φια ηα επίπεδα ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο, αιιά θαη ηηο αλαθαιχςεηο ηεο θπζηνινγίαο γηα ηελ χπαξμε εηδηθψλ 

αηζζεηεξηαθψλ ππνδνρέσλ (Melzac & Wall, 1967). Βαζηθή πξφηαζε ηεο ζεσξίαο 

είλαη φηη ππάξρεη έλαο κεραληζκφο ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

πεθησκαηψδε νπζία ηνπ νπίζζηνπ ξαρηαίνπ θέξαηνο πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ πχιε θαη 

δηεπθνιχλεη ή απνηξέπεη ηε δηέγεξζε απφ ην εξέζηζκα ηνπ πφλνπ λα εηζέιζεη απφ ηελ 

ζπνλδπιηθή ζηήιε ζηα αλψηεξα θέληξα ηνπ εγθεθάινπ. Ζ δξαζηεξηφηεηα ησλ 

κεγάισλ εκκπειψλ λεπξηθψλ ηλψλ (ηχπνο Α) αθνξά ζην λα θιείλνπλ ηελ είζνδν θαη 

ζην λα εκπνδίδνπλ ηε ζπλαπηηθή δηαβίβαζε ησλ Σ (transmission) θπηηάξσλ πνπ 

κεηαθέξνπλ ην ζήκα ηνπ πφλνπ, ελψ νη ίλεο κηθξήο δηακέηξνπ αλνίγνπλ ηελ πχιε θαη 

δηεπθνιχλνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ Σ θπηηάξσλ εθφζνλ επηηεπρζεί ν απαξαίηεηνο 

νπδφο (Melzac & Wall, 1967). Ο κεραληζκφο πνπ πξνηείλεη ε ελ ιφγσ ζεσξία κπνξεί 

λα εμεγήζεη ην πσο δηάθνξα είδε κε επψδπλσλ εξεζηζκάησλ κπνξνχλ λα 

ηξνπνπνηήζνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ πφλνπ, θαη λα εμεγήζεη θαηλφκελα φπσο απηά ηεο 

ππεξαιγεζίαο (Melzac & Wall, 1967).      

 Οη Melzack θαη Wall (1967) πξφηεηλαλ φηη θέληξα ειέγρνπ ηνπ πφλνπ 

βξίζθνληαη θαη ζε αλψηεξα εγθεθαιηθά θέληξα φπσο ζην εγθεθαιηθφ ζηέιερνο θαη 

ζην θινηφ φρη κφλν ζην επίπεδν ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ. Απηέο εηδηθά νη πχιεο πνπ 

εδξάδνληαη ζηα αλψηεξα εγθεθαιηθά θέληξα κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ αλαθνχθηζεο απφ ηνλ πφλν φπσο ε 

κεηαηφπηζε ηεο πξνζνρήο θαη ε άζθεζε πίεζεο ζηελ πάζρνπζα πεξηνρή (Kolb θ. 

ζπλ., 2009). Ζ Θεσξία ηεο Πχιεο Διέγρνπ ηνπ πφλνπ ζπλέβαιε ζηηο κεηέπεηηα 

έξεπλεο, απμάλνληαο ηε γλψζε θαη ηηο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ην θαηλφκελν ηνπ 

πφλνπ. πληέιεζε επίζεο ζην λα απμεζεί θαηαθφξπθα ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο θχζεο ηνπ, αιιά θαη ζην λα αλαπηπρζνχλ λέεο κέζνδνη γηα ηελ 

δηαρείξηζε ηνπ (McGrath, 1994). Ήηαλ απηή ε ζεσξία πνπ κεηαηφπηζε ηε ζεψξεζε 

ηνπ πφλνπ απφ αηζζεηηθφ θαηλφκελν ζε αληίιεςε (Rudy & Turk, 1991), πνπ 

αλαγλψξηζε θαη επεζήκαλε ςπρνινγηθνχο κεραληζκνχο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

αληίιεςε θαη εκπεηξία ηνπ πφλνπ, δίλνληαο ζηνλ πφλν ηε δηάζηαζε ηεο 



11 

 

ππνθεηκεληθήο, απφιπηα εμαηνκηθεπκέλεο εκπεηξίαο (Skevington, 1995). Απηφ 

κεηαθξάδεηαη απφ ηνπο Rudy and Turk (1991) ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπληζησζψλ 

ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θηλήηξσλ θαη ηεο γλσζηηθήο αμηνιφγεζεο σο παξάγνληεο ηεο 

αληίιεςεο ηνπ πφλνπ αιιά θαη ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ.     

 Απφ ην 1965 θαη κεηά πξάγκαηη αιιάδεη ην ηνπίν ζηε ζεψξεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ (Loeser & Melzack, 1999). Ζ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα αξρίδεη λα 

αληηιακβάλεηαη φηη δελ ππάξρεη ζεσξία πνπ λα εμεγεί φια ηα θιηληθά θαηλφκελα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εκπεηξία ηνπ πφλνπ θαη γίλνληαη πξνζπάζεηεο πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή. Ζ δηακάρε κεηαμχ θπζηνινγίαο θαη ςπρνινγίαο δελ βνεζά. Οη κελ 

ηνλ αληηιακβάλνληαη σο αίζζεζε, νη δε σο εκπεηξία ή αληίιεςε. Κάπνηνη ζπγγξαθείο 

πηζηεχνπλ πάιη φηη ε ιχζε κπνξεί λα βξίζθεηαη θάπνπ αλάκεζα ζηελ ππεξβνιηθή 

έκθαζε ζην νξγαληθφ θαη ηελ πιήξε απαμίσζε ηνπ. Κη απηφ πάιη αξρίδεη λα 

δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα θαζψο θάπνηνη ζπγγξαθείο αξρίδνπλ λα δηαρσξίδνπλ ηνλ 

πφλν ζε δχν ζπζηαηηθά, ηελ αίζζεζε θαη ηελ αληίδξαζε, θαη ζηε ζπλέρεηα εμηζψλνπλ 

ηελ αληίδξαζε κε ηελ εκπεηξία (Merskey & Spear, 1967). Καηά ηνλ ηξφπν απηφ 

ζπγρένληαη κάιινλ, παξά δηεπθξηλίδνληαη, ηα θπζηνινγηθά κε ηα ςπρνινγηθά 

δεδνκέλα θαη νη Merskey and Spears (1967) πξνηείλνπλ πσο είλαη κάιινλ θαιχηεξν 

λα κηιάκε γηα ζπληξέρνπζεο αηηίεο, ην νπνίν επηβεβαηψλεη ηφζν ζσκαηηθέο φζν θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο, αληί ησλ ζπζηαηηθψλ, πνπ δίλνπλ ηελ εληχπσζε ηεκαρηζκνχ ηεο 

πξαγκαηηθήο εκπεηξίαο.  

1.3. Οξηζκφο ηνπ πφλνπ 

 Σν 1979 ηδξχεηαη ε δηεζλήο έλσζε γηα ηε κειέηε ηνπ πφλνπ (The International 

Association for the Study of Pain) θαη νξίδεη ηνλ πφλν σο  κηα δπζάξεζηε αηζζεηηθή 

θαη ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία πνπ ζρεηίδεηαη κε πξαγκαηηθή ή δπλεηηθή βιάβε ηζηνχ 

ή πεξηγξάθεηαη κε φξνπο ηέηνηαο βιάβεο (Άγλσζηνο, 1994). Παξάιιεια 

ππνγξακκίδεη θάπνηεο βαζηθέο αξρέο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ νξηζκφ απηφ θαη 

απνηεινχλ θαηεπζπληήξηεο αξρέο γηα ηελ νξζή θιηληθή αμηνιφγεζε. χκθσλα κε ηνλ 

IASP (Άγλσζηνο, 1994) ε κεησκέλε ηθαλφηεηα γηα ιεθηηθή επηθνηλσλία δελ ζα πξέπεη 

λα απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ νξζή θιηληθή αμηνιφγεζε ή φηη ε 

έιιεηςε ιεθηηθήο αληίδξαζεο ζεκαίλεη θαη έιιεηςε ηεο εκπεηξίαο. Ο πφλνο ζα πξέπεη 

λα ζεσξείηαη πάληα σο ππνθεηκεληθφο θαη ε ζεκαζία ηεο έλλνηαο γηα ηνλ θαζέλα είλαη 

απφξξνηα πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο. Μπνξεί λα εξκελεπζεί κέζσ βηνινγηθψλ 
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κεραληζκψλ θαη ε πξαγκαηηθή ή δπλεηηθή βιάβε ηζηψλ ζε θάπνην ζεκείν ηνπ 

ζψκαηνο απνηειεί γεγνλφο, αιιά επεηδή πξφθεηηαη γηα δπζάξεζηε αίζζεζε είλαη 

ηαπηφρξνλα θαη έλα ζπλαηζζεκαηηθφ γεγνλφο. Έηζη εκπεηξίεο πνπ δελ δηαζέηνπλ ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ ζηνηρείν δελ είλαη πφλνο (π.ρ. ηζίκπεκα). ε πεξίπησζε πνπ δελ 

ππάξρεη εκθαλήο βηνινγηθή αηηία θαη εθφζνλ δελ ππάξρεη ηξφπνο λα δηαθξηζεί ακηγψο 

νθείιεηαη ζε ςπρνινγηθά αίηηα, αιιά εθφζνλ ην ππνθείκελν ην αλαθέξεη σο πφλν ζα 

πξέπεη λα ζεσξείηαη σο ηέηνην. Ο νξηζκφο απηφο απνθεχγεη ηελ επζεία ζχλδεζε ηνπ 

πφλνπ κε ην εξέζηζκα. Ο πφλνο είλαη πάληα κηα ςπρνινγηθή θαηάζηαζε αλ θαη ζπρλά 

απνδίδεηαη ζε ζσκαηηθή αηηία (Άγλσζηνο, 1994). Ο νξηζκφο απηφο παξέρεη έλα 

ελλνηνινγηθφ πιαίζην ζην νπνίν κπνξεί λα βαζηζηεί ε κειέηε ηεο θχζεο ηνπ πφλνπ, 

αιιά θαη ε εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζή ηνπ. Αληηιακβάλεηαη ηνλ πφλν σο έλα 

θαηλφκελν πνιπδηάζηαην κε εμαηνκηθεπκέλν ραξαθηήξα πνπ επεξεάδεηαη απφ 

ελδνγελείο θαη εμσγελείο παξάγνληεο θαη απνηειεί δπζάξεζηε εκπεηξία. Απνδέρεηαη 

ηελ χπαξμε ζπλαηζζεκαηηθνχ θαη αηζζεηηθνχ ζηνηρείνπ αιιά θαη ηελ χπαξμε 

ςπρνγελνχο πφλνπ πνπ ηνλ εμηζψλεη κε ηνλ νξγαληθφ (Carr, 2009· Γνπιέο, ρ.ρ.· Price 

& Aydede, 2005). 

          1.4.Πξνζέγγηζε γηα ηε κειέηε ηνπ πφλνπ ζήκεξα 

 Απφ ην ηειεπηαίν κηζφ ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα έσο θαη ζήκεξα 

επαλαζηαηηθέο επηζηεκνληθέο αλαθαιχςεηο έρνπλ δηακνξθψζεη ην ηνπίν αλαθνξηθά 

κε ηε κειέηε ηνπ πφλνπ. Γίλεηαη πιένλ απνδεθηφ ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα κηα 

δπλακηθή δηαδηθαζία κε πνιιαπινχο εκπιεθφκελνπο παξάγνληεο, φπσο ζπζηήκαηα 

ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, βηνρεκηθέο δηαδηθαζίεο, γνληδηαθέο πνπ δίλεη 

κηα αληηθεηκεληθή δηάζηαζε ζηε θχζε ηνπ, αιιά θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ ζηνηρείν θαη 

ην ςπρνθνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ πάζρνληνο πνπ ην δηακνξθψλεη σο ππνθεηκεληθή 

θαη εμαηνκηθεπκέλε εκπεηξία (Carr, 2009). πκπεξαίλεηαη ινηπφλ φπσο εχζηνρα 

παξαηεξεί ν Carr (2009, ζει.3 )  φηη «.....ε κειέηε ηνπ πφλνπ είλαη κηα κεγάιε ζθελή 

φπνπ δελ ππάξρεη ην θαιχηεξν δπλαηφ ζθαιί γηα ηε δηεξεχλεζή ηνπ». 

 Παξαθάησ εμεηάδνληαη ηα επηθξαηέζηεξα κνληέια, ζε δχν γεληθφηεξεο 

θαηεγνξίεο βάζε ηεο επηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο πνπ αθνινπζνχλ, ρσξίο απηφ λα 

ζεκαίλεη φηη πηνζεηείηαη ν δπηζκφο ηεο έλλνηαο ζε δχν ζπζηαηηθά, αηζζεηεξηαθφ 

νξγαληθφ θαη ςπρνινγηθφ ζπλαηζζεκαηηθφ. Πξφθεηηαη γηα έλα ζρεκαηηθφ δηαρσξηζκφ 

πνπ εμππεξεηεί ηελ νξζφηεξε αληίιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ, αλ θαη απινπζηεπηηθφο, κηαο 
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θαη νη δχν απηέο δηαζηάζεηο ζεσξνχληαη δπλακηθά αιιεινεπηδξνχζεο, κε ηε κία λα 

δηακνξθψλεη ηελ άιιε θαη αληίζηξνθα. 

1.5. Παζνθπζηνινγηθά κνληέια  

Τπφ ηελ νκπξέια ηεο παζνθπζηνινγηθήο ζεψξεζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη φια 

εθείλα ηα κνληέια πνπ πξνζεγγίδνπλ θαηά θχξην ιφγν ηελ έλλνηα σο αίζζεζε, θαη 

αληηιακβάλνληαη ηνλ κεραληζκφ ηνπ ζε ηξία ζηάδηα: 

1) Σν ζηάδην ηεο κεηαηξνπήο, (δηέγεξζε ησλ λεπξηθψλ απνιήμεσλ 

(αιγνππνδνρέσλ) απφ επηβιαβέο εξέζηζκα θαη κεηαηξνπή απηνχ ζε 

ειεθηξνθπζηνινγηθή δξαζηεξηφηεηα  

2) Σν ζηάδην ηεο κεηάδνζεο, ξνή ηεο θσδηθνπνηεκέλεο πιεξνθνξίαο κέζσ 

λεπξηθψλ νδψλ ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα απφ ηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε σο 

ηα αλψηεξα εγθεθαιηθά ζπζηήκαηα θαη  

3)  Σν ζηάδην ηεο αληίιεςεο, φπνπ ηα αλψηεξα θινηηθά ζπζηήκαηα ειέγρνπλ, 

επεμεξγάδνληαη, ηξνπνπνηνχλ θαη εξκελεχνπλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο θαη 

παξάγνπλ ηελ νινθιεξσκέλε εκπεηξία ηνπ πφλνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή 

θαιείηαη αιγαηζζεζία (Basabaum & Jessell, 2004-2006, Ηαηξνχ, 2003 ) 

 Ζ θπζηνινγηθή πξνζέγγηζε κειεηά ηνλ πφλν σο ηκήκα ησλ αηζζεηηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη εηδηθφηεξα σο ππνθαηεγνξία ηνπ ζσκαηαηζζεηηθνχ ζπζηήκαηνο καδί 

κε ηελ αθή θαη ηελ ηδηνδεθηηθφηεηα. Ο πφλνο κεηαδίδεηαη απφ θαηαζηξεπηηθά γηα 

ηνπο ηζηνχο αιγνγφλα εξεζίζκαηα ζε εμεηδηθεπκέλνπο ππνδνρείο, ηνπο αιγνππνδνρείο, 

θαη ηα κεηαθξάδεη σο ειεθηξηθά ή ρεκηθά ζήκαηα. Έρεη πξνζηαηεπηηθή ιεηηνπξγία 

θαζψο πξνεηδνπνηεί ηνλ νξγαληζκφ γηα ηελ χπαξμε (δπλεηηθή ή πξαγκαηηθή) βιάβεο 

θαη ηνλ πξνηξέπεη λα ελεξγνπνηεζεί ψζηε λα απνκαθξπλζεί απφ ην αιγνγφλν 

εξέζηζκα. Ζ δηέγεξζε ησλ αιγνππνδνρέσλ δελ νδεγεί πάληα ζε αληίιεςε πφλνπ ζε 

ζπκθσλία κε ηε γεληθή αξρή ησλ αηζζεηηθψλ ζπζηεκάησλ, φηη δειαδή ε αληίιεςε 

είλαη ην πξντφλ επεμεξγαζίαο θαη νινθιήξσζεο ησλ αηζζεηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Απηφ 

πνπ κπνξεί λα πεξηγξάθεη είλαη ε πξφζιεςε ηνπ αιγνγφλνπ εξεζίζκαηνο απφ ηνλ 

ππνδνρέα θαη ε κεηαηξνπή ηνπ ζε αίζζεκα πφλνπ. Δπηπιένλ νη γλψζεηο γηα ηνλ 

κεραληζκφ ηνπ πφλνπ παξακέλνπλ απνζπαζκαηηθέο (Basabaum & Jessell, 2004-2006· 

Guyton, Κνπβειάο, & Δπαγγέινπ, 1990· Kolb θ. ζπλ., 2009).    

 Ζ εκπεηξία ηνπ πφλνπ είλαη ην απνηέιεζκα ελφο πνιχπινθνπ λεπξσληθνχ 
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δηθηχνπ επεμεξγαζίαο θσδηθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ παξά ελφο γξακκηθνχ ή 

εμεηδηθεπκέλνπ θπθιψκαηνο (McGrath, 1994). πγθεθξηκέλα νη αιγνππνδνρείο είλαη 

πεξηθεξεηαθέο ειεχζεξεο λεπξηθέο απνιήμεηο εληνπηζκέλεο ζε επί πνιιήο θαη ελ ησ 

βάζεη ηζηνχο (ην δέξκα ηνπο κχεο αξζξψζεηο θαη ηα ζπιάρλα). Σέζζεξηο θχξηεο 

θαηεγνξίεο αιγνππνδνρέσλ έρνπλ θχξην ξφιν, νη ζεξκηθνί, νη ρεκηθνί, νη κεραληθνί 

θαη νη πνιπδχλακνη ελψ έρνπλ αλαγλσξηζηεί κέρξη θαη νθηψ δηαθνξεηηθά είδε 

λεπξηθψλ ηλψλ ππεχζπλα γηα ηνλ πφλν. Οη αιγνππνδνρείο πξνζιακβάλνπλ επηβιαβή 

(ζεξκηθά, κεραληθά θαη ρεκηθά) εξεζίζκαηα θαη ηα κεηαηξέπνπλ ζε δπλακηθά 

ελέξγεηαο. Οη ζεξκηθνί αιγνππνδνρείο ελεξγνπνηνχληαη απφ αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο 

θαη έρνπλ ίλεο κηθξήο δηακέηξνπ εκκπειέο (ίλεο Αδ) κε κεγάιε ηαρχηεηα αγσγήο. Οη 

κεραληθνί αιγνππνδνρείο ελεξγνπνηνχληαη απφ ηζρπξά απηηθά εξεζίζκαηα ζην δέξκα 

θαη απνηεινχληαη επίζεο απφ εκκπειέο ίλεο Αδ κεγάιεο δηακέηξνπ θαη ηαρείαο 

αγσγήο θη έρνπλ πςειφ νπδφ δηέγεξζεο. Δξεζηζκφο ησλ ηλψλ απηψλ είλαη ππεχζπλνο 

γηα ηε δεκηνπξγία αηζζήκαηνο πφλνπ αληηιακβαλφκελνο σο νμχο θαη είλαη παξνδηθφο 

θαη θαιά εληνπηζκέλνο. Οη πνιπδχλακνη αιγνππνδνρείο είλαη ειεχζεξεο απνιήμεηο 

ακπειψλ ηλψλ κηθξήο δηακέηξνπ C, κε ρακειή ηαρχηεηα αγσγήο θαη ελεξγνπνηνχληαη 

απφ ρεκηθά, ζεξκηθά εξεζίζκαηα θαη έληνλε πίεζε. Ο εξεζηζκφο ηνπο πξνθαιεί ηνλ 

ιεγφκελν δεχηεξν πφλν πνπ αληηιακβαλφκαζηε αξγφηεξα σο βαζχ, δηάρπην, 

παξαηεηακέλν θαη φρη θαιά εληνπηζκέλν. πρλά νη αιγνππνδνρείο ζπλεξγάδνληαη θη 

απηφ εμεγεί ην γεγνλφο φηη φηαλ ρηππάκε ζπρλά λνηψζνπκε έλαλ νμχ πξψην πφλν θαη 

ζηε ζπλέρεηα έλα παξαηεηακέλν αίζζεκα θαχζνπ. ηα ζπιάρλα ππάξρνπλ ζησπεινί 

αιγνππνδνρείο πνπ ελεξγνπνηνχληαη απφ θιεγκνλή θαη ρεκηθέο νπζίεο. Οη 

πξνζαγσγέο αιγνππνδεθηηθέο ίλεο πξνβάιινπλ ζην νπίζζην ξαρηαίν θέξαο ηνπ 

λσηηαίνπ κπεινχ ζε δηαθξηηέο ζηνηβάδεο πνπ κεηαδίδνπλ δηαθξηηέο ιεηηνπξγίεο. 

Τπάξρεη έηζη αλαηνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή νξγάλσζε. Οη λεπξψλεο ηεο ζηνηβάδαο Η θαη 

ΗΗ (επηρείιηνο δψλε θαη πεθησκαηψδεο νπζία) αληαπνθξίλνληαη κφλν ζε επηβιαβή 

εξεζίζκαηα θαη νλνκάδνληαη εηδηθνί αιγνππνδεθηηθνί λεπξψλεο.  Οη λεπξψλεο ηεο 

ζηνηβάδαο ΗΗΗ θαη ΗV αληαπνθξίλνληαη ζε πξννδεπηηθά πην απμαλφκελα εξεζίζκαηα. 

Οη λεπξψλεο ηεο ζηνηβάδαο V δέρνληαη κεγάιε πνηθηιία πιεξνθνξηψλ θαη 

πιεξνθνξίεο απφ ηα ζπιάρλα θαη απαληνχλ ζε εξεζίζκαηα θάζε νπδνχ θαη 

ζπκβάιινπλ ζηε δηάθξηζε ηεο αίζζεζεο. Οη λεπξψλεο ηεο VI ζηνηβάδαο δέρνληαη 

πιεξνθνξίεο απφ κπο θαη αξζξψζεηο κε επηβιαβείο θαη δελ ζπκβάιινπλ ζηε 

κεηάδνζε ηνπ πφλνπ. Καη νη λεπξψλεο ηεο ζηνηβάδαο VII θαη VIII αληαπνθξίλνληαη 

πην ζχλζεηα ζε επηβιαβή εξεζίζκαηα θαη ιφγσ ησλ ζπλδέζεσλ κε ην δηθηπσηφ 
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ζρεκαηηζκφ πηζηεχεηαη φηη ζπκβάιινπλ ζηε δηάρπηε θχζε πνιιψλ εηδψλ πφλνπ θαη 

πξνθαινχλ εγξήγνξζε (απνθπγή επψδπλνπ εξεζίζκαηνο) θαη δπζαξέζθεηα. Απφ ην 

επίπεδν ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ νη επηβιαβείο πιεξνθνξίεο κεηαδίδνληαη ζην ζάιακν 

θαη ηνλ εγθεθαιηθφ θινηφ κέζσ ηνπ πξφζζηνπ λσηηαηνζαιακηθνχ δεκαηίνπ πνπ 

ζεσξείηαη ε θχξηα αληνχζα νδφο αιιά έρνπλ αλαγλσξηζηεί θαη ηέζζεξηο άιιεο νδνί 

ρηαζκέλεο ή κε. Ζιεθηξηθή δηέγεξζε ζην λσηηαηνζαιακηθφ δεκάηην πξνθαιεί πφλν, 

ελψ θαηαζηξνθή απηνχ πξνθαιεί κείσζε ζηελ αληίζεηε πιεπξά (ρηαζκέλε νδφο). Οη 

ζπλδέζεηο ηνπ πξνβάιινπλ ζηνλ ζάιακν θαη ζηε ζπλέρεηα πξνβάιιεη ζην 

ζσκαηαηζζεηηθφ θινηφ. Σν λσηηαηνδηθηπσηφ δεκάηην πξνβάιιεη ζην ζάιακν θαη ηνλ 

δηθηπσηφ ζρεκαηηζκφ ν νπνίνο επζχλεηαη γηα ηελ άκεζε ζπγθηλεζηαθή αληίδξαζε 

ζηνλ πφλν. Σν λσηηαηνκεζεγθεθαιηθφ δεκάηην πξνβάιιεη ζε δνκέο ηνπ κεζεγθεθάινπ 

αιιά θπξίσο καο ελδηαθέξνπλ νη πξνβνιέο ζηελ ακπγδαιή πνπ ερεη ζρέζε κε ηα 

ζπλαηζζήκαηα. Πηζηεχεηαη ινηπφλ φηη ζπκκεηέρεη ζηε δεκηνπξγία ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ζπληζηψζαο ηνπ πφλνπ. Σν λσηηαηνππνζαιακηθφ πξνβάιιεη ζηνλ 

ππνζάιακν φπνπ ελεξγνπνηνχλ νξκνληθέο θαη θαξδηαγγεηαθέο απνθξίζεηο. Ζ 

παξνπζία πνιιαπιψλ νδψλ άιγνπο θαζηζηά δχζθνιε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ρξφληνπ 

άιγνπο ζηε ρεηξνπξγηθή κέζνδν ηεο ρνξδσηήο δηαηνκήο. Οη ζαιακηθνί ππξήλεο 

επεμεξγάδνληαη ηηο αιγνππνδεθηηθέο πιεξνθνξίεο θαη κε ηε ζεηξά ηνπο ηηο 

κεηαδίδνπλ ζην θινηφ θαη ιεηηνπξγνχλ ζαλ ζηαζκφο αλακεηάδνζεο ησλ επψδπλσλ 

πιεξνθνξηψλ. Οη πιεξνθνξίεο ησλ ππξελψλ ηνπ ζαιάκνπ αθνξνχλ ηνλ εληνπηζκφ 

ηξαπκαηηζκνχ θαη γίλνληαη αληηιεπηέο σο νμχο πφλνο. Βιάβε ζην λσηηαηνζαιακηθφ 

δεκάηην θαη ηηο πξνβνιέο ηνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα κηα ζνβαξή κνξθή πφλνπ γλσζηή 

σο θεληξηθφ άιγνο. Δίδνο θεληξηθνχ άιγνπο είλαη θαη ν πφλνο θάληαζκα πνπ 

παξνπζηάδεηαη κεηά απφ αθξσηεξηαζκφ. ε πεξηπηψζεηο ρξφληνπ πφλνπ ηα ζαιακηθά 

θαη θινηηθά θπθιψκαηα είλαη δπλαηφλ λα ππνζηνχλ αιιαγέο. Μέρξη πξφζθαηα 

πηζηεπφηαλ φηη ην θέληξν ηνπ πφλνπ ήηαλ εληνπηζκέλν ζην ζάιακν. ήκεξα 

πηζηεχεηαη φηη θη άιιεο θινηηθέο δνκέο ζπκκεηέρνπλ ζηελ επεμεξγαζία 

αιγνππνδεθηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ε έιηθα ηνπ πξνζαγσγίνπ θαη ν θινηφο ηεο λήζνπ. Ζ 

έιηθα ηνπ πξνζαγσγίνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία, ελψ ν 

θινηφο ηεο λήζνπ ζεσξείηαη φηη επεμεξγάδεηαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

ελδνδεθηηθή αληίιεςε θαη ζπκβάιιεη ζηελ απφθξηζε ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηνλ πφλν. Δίλαη πηζαλφλ λα ζπληειείηαη εθεί ε απαξηίσζε αηζζεηηθψλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αλαδεηθλχεη ηελ πνιπζχλζεηε θχζε 

ηεο αληίιεςεο ηνπ πφλνπ (Basabaum & Jessell, 2004-2006· Guyton θ. ζπλ., 1990·  
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Kolb, Whishaw, Καζηειιάθεο, & Παλαγήο, 2009· Moffat & Rae, 2011· Skevington, 

1995).            

 Πξφζθαηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα δείρλνπλ φηη ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα 

δηαζέηεη ηξνπνπνηεηηθά θπθιψκαηα γηα ηε ξχζκηζε ηνπ πφλνπ. Σν πξψην εδξάδεηαη 

ζην λσηηαίν κπειφ φπνπ αιιειεπηδξνχλ ε απηηθή – ηδνδεθηηθή κε ηελ αιγαηζζεηηθή 

νδφ θαη ν κεραληζκφο βαζίζηεθε ζηε ζεσξία ηεο Πχιεο ειέγρνπ ησλ Melzack θαη  

Wall (1967). Οη απηηθέο ηδηνδεθηηθέο ίλεο θαη νη αιγναηζζεηηθέο ίλεο, ζπλάπηνληαη κε 

έλαλ δηάκεζν λεπξψλα. Απηφο δέρεηαη δηεγεξηηθέο δπλακηθέο απφ ηηο νδνχο αθήο θαη 

πίεζεο θαη αλαζηαιηηθά απφ ηηο αιγαηζζεηηθέο νδνχο θαη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

ελδηάκεζνπ λεπξψλα ζα θαζνξίζεη ζηελ ζπλέρεηα αλ ζα κεηαδνζεί ε πιεξνθνξία 

ζηνλ εγθέθαιν. Απηέο νη αιιειεπηδξάζεηο κπνξεί λα επζχλνληαη γηα ηα παξάδνμα ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηνπ πφλνπ φπσο γηα παξάδεηγκα νη ζηξαηηψηεο πνπ παξά ην ζνβαξφ 

ηξαπκαηηζκφ ηνπο δε λνηψζνπλ πφλν ηελ ψξα ηεο κάρεο αιιά πνιχ αξγφηεξα. 

Δπηπιένλ εμεγεί γηαηί νη καιάμεηο ζηελ πάζρνπζα πεξηνρή αλαθνπθίδνπλ ην αίζζεκα 

ηνπ πφλνπ (Basabaum & Jessell, 2004-2006· Kolb θ. ζπλ., 2009). Έλα άιιν ζεκείν 

ειέγρνπ θαη ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζήκαηνο ηνπ πφλνπ θαίλεηαη λα ππάξρεη ζε κηα 

πεξηνρή ηνπ κεζεγθεθάινπ πνπ νλνκάδεηαη θεληξηθή θαηά νπζία ή πεξηπδξαγσγφο 

θαηά νπζία (Kolb θ. ζπλ.,  2009). Ζιεθηξηθφο εξεζηζκφο ηεο πεξηνρήο απηήο πξνθαιεί 

αλαιγεζία αιιά φρη απψιεηα αηζζεκάησλ αθήο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο. Ζ ίδηα 

πεξηνρή ελέρεηαη θαη ζηελ αλαιγεζία πνπ πξνθαιείηαη απφ νπηνεηδή θαη κάιηζηα 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ ίδην κεραληζκφ πνπ επζχλεηαη γηα ηελ αλαιγεζία κέζσ ειεθηξηθνχ 

εξεζηζκνχ (Basabaum & Jessell, 2004-2006). Άιινη κεραληζκνί πνπ είλαη γλσζηνί 

ζήκεξα είλαη ην ζχζηεκα ησλ ελδνγελψλ νπνηνεηδψλ πεπηηδίσλ θαη ν ξφινο ηνπ ζηξεο 

κέζσ κεραληζκψλ πνπ εμαξηψληαη απφ νπνηνεηδή θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ΤΤΔ (άμνλαο 

ππνζαιάκνπ ππφθπζεο θινηνχ επηλεθξηδίσλ (Basabaum & Jessell, 2004-2006). 

 Ο ξφινο ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ εκπιέθεηαη ζε ηξία θαηλφκελα πνπ έρνπλ 

κειεηεζεί, επαηζζεηνπνίεζε, πεξηθεξηθή επαηζζεηνπνίεζε θαη θεληξηθή 

επαηζζεηνπνίεζε. Έθιπζε νπζηψλ φπσο πεπηίδηα θαη ακηλνμέα (νπζία Ρ ην πεπηίδην 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ην γνλίδην ηεο θαιζηηνλίλεο ην αγγεηνδξαζηηθφ εληεξηθφ πεπηίδην 

ηε δπλνξθίλε ΑΣΡ γινπηακηθφ θαη αζπαξηηθφ ακηλνμχ) πξνθαιείηαη απφ ηνλ 

εξεζηζκφ ησλ Αδ θαη C ηλψλ θαη εληζρχεη ην βιαπηηθφ εξέζηζκα. Απηή ε δηαδηθαζία 

νλνκάδεηαη επαηζζεηνπνίεζε θαη κπνξεί λα είλαη κηθξήο δηάξθεηαο ή κεγαιχηεξεο θαη 

ηειηθά λα κεηαηξαπεί σο κε αλαζηξέςηκε. Οδεγεί ζε ππεξαιγεζία, αιινδπλία, 

θεληξηθφ πφλν θαη δηαθξίλεηαη ζε θεληξηθή θαη πεξηθεξηθή (Basabaum & Jessell, 
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2004-2006· Cervero, 2006· Ηαηξνχ, 2003). Πεξηθεξηθή επαηζζεηνπνηήζε. Ζ βιάβε 

ησλ ηζηψλ έρεη σο ζπλεπαθφινπζν απνηέιεζκα ηελ έθιπζε δηαθφξσλ θιεγκνλσδψλ 

νπζηψλ (βξαδπθηλίλεο ,πξνζηαγιαλδίλεο ,ζεξνηνλίλε, ηζηακίλε, νπζία Ρ θ.α. ) θαη 

απμάλνπλ ηελ επαηζζεζία ησλ αιγνππνδνρέσλ κεηψλνληαο ηνλ νπδφ δηέγεξζεο κε 

ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε κεηάδνζεο ψζεσλ ζηνλ λσηηαίν κπειφ. Ζ φιε 

δηαδηθαζία νδεγεί ζε πξσηνπαζή ππεξαιγεζία δειαδή ζηελ εκθάληζε πφλνπ πνπ 

γίλεηαη αληηιεπηφο σο κε κεγαιχηεξε έληαζε ή κεηά απφ ζπλήζσο κε επψδπλα 

εξεζίζκαηα εμαηηίαο ηεο κείσζεο νπδνχ ησλ ππνδνρέσλ, ζην ζεκείν ηεο θάθσζεο 

(Basabaum & Jessell, 2004-2006· Cervero, 2006· Ηαηξνχ, 2003). Κεληξηθή 

επαηζζεηνπνίεζε. Καηά ηελ δηαδηθαζία απηή πξνθαιείηαη ππεξδηέγεξζε ησλ 

λεπξψλσλ ηνπ νπίζζηνπ θέξαηνο αθφκα θαη κεηά ην πέξαο αιγαηζζεηηθψλ 

εξεζηζκάησλ. Σν απνηέιεζκα είλαη αχμεζε ηεο ελίζρπζεο ησλ θπθισκάησλ ηνπ 

λσηηαίνπ κπεινχ θαη άξα αχμεζε πφλνπ. Πξφθεηηαη δειαδή γηα κηα κε νξζή εξκελεία 

ηεο πιεξνθνξίαο απφ ηηο ρακεινχ νπδνχ ίλεο. Οδεγεί ζε δεπηεξνπαζή ππεξαιγεζία 

ζε πεξηνρέο γχξσ απφ ηελ θάθσζε θαη εμεγεί γηαηί είλαη πην επαίζζεηεο απηέο νη 

πεξηνρέο ζην αίζζεκα ηνπ πφλνπ. Οδεγεί επίζεο ζε αιινδπλία δειαδή ζηνλ πφλν πνπ 

νθείιεηαη ζε έλα θπζηνινγηθά κε επψδπλν εξέζηζκα. Καη ηέινο νδεγεί ζε απηφκαην 

πφλν. Ζ αιινδπλία θαη ε ππεξαιγεζία εμεγνχλ ηελ αχμεζε ηνπ πφλνπ πνπ 

αηζζαλφκαζηε κεηά απφ ηξαπκαηηζκφ θαη κεηεγρεηξεηηθά θαη ζπλήζσο απμάλνπλ ηηο 

πηζαλφηεηεο εκθάληζεο ρξφληνπ πφλνπ πνπ ερεη θιηληθφ ελδηαθέξνλ. Σα αλαιγεηηθά 

είλαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ιηγφηεξν ηθαλά λα αλαθνπθίζνπλ ηνλ πφλν (Basabaum 

& Jessell, 2004-2006· Cervero, 2006· Ηαηξνχ, 2003· Skevington, 1995). Καη νη δπν 

κεραληζκνί επαηζζεηνπνίεζεο δελ απνηεινχλ απαξαίηεηα θαθή πξνζαξκνγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Πηζαλφλ έηζη λα παξνηξχλνπλ ηνλ νξγαληζκφ λα απνθχγεη πεξαηηέξσ 

βιάβε θαη απνκαθξπλφκελνο απφ βιαπηηθά εξεζίζκαηα λα επηηείλεη ηελ δηαδηθαζία 

επνχισζεο (Basabaum & Jessell, 2004-2006). 

1.6. Σχπνη πφλνπ 

 Όηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζε ηχπνπο πφλνπ ζηελ νπζία δελ πξφθεηηαη γηα 

δηαθνξεηηθνχο πφλνπο, αιιά κάιινλ δηαθνξεηηθέο εθθάλζεηο πνπ εξκελεχνληαη κέζσ 

ηεο πνιπεπίπεδεο θαη πνιπδπλακηθήο δηαδηθαζίαο πνπ πεξηγξάθηεθε πξνεγνπκέλσο 

(Cervero & Laird, 1991). Δπηπιένλ εμππεξεηεί ε ηαμηλφκεζε απηή θαη ηελ θιηληθή 

αμηνιφγεζε θαη αληηκεηψπηζε. Ο πφλνο κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί ζχκθσλα κε 
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αξθεηέο κεηαβιεηέο φπσο ηε δηάξθεηα: παξνδηθφο νμχο θαη ρξφληνο, ηνπο 

εκπιεθφκελνπο παζνθπζηνινγηθνχο κεραληζκνχο: θπζηνινγηθφο αιγαηζζεηηθφο 

λεπξνπαζεηηθφο, ηελ θιηληθή ηνπ αμηνιφγεζε: σο ζχκπησκα ηζηνινγηθήο βιάβεο, 

ππνθείκελεο λφζνπ, κεηεγρεηξεηηθφο ή σο λνζνινγηθή νληφηεηα. Ο θπζηνινγηθφο ή 

παξνδηθφο πφλνο απνηειεί ηε θπζηνινγηθή δηεξγαζία εξεζηζκνχ ηεο ππνδεθηηθήο ίλαο 

θαη δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηζηηθή βιάβε ή θάθσζε. Λεηηνπξγία ηνπ είλαη λα απνηξέςεη 

ην άηνκν απφ ην αιγνγφλν εξέζηζκα θαη ηελ ζπλεπαθφινπζε βιάβε, ζπκβαίλεη 

θαζεκεξηλά ζηνπο αλζξψπνπο θαη δελ απνηειεί ιφγν αλαδεηήζεο ηαηξηθήο βνήζεηαο 

(Loeser & Melzack, 1999· Moffat & Rae, 2011).      

 Ο νμχο πφλνο νθείιεηαη ζε αζζέλεηα, θιεγκνλή, ηξαπκαηηζκφ ή 

παξνπζηάδεηαη κεηεγρεηξεηηθά. Δίλαη κηθξήο δηάξθεηαο έσο 6 κήλεο. Μπνξεί λα 

επέιζεη ίαζε ηεο αηηίαο πνπ ηνλ πξνθαιεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ θαη ε ηαηξηθή 

παξέκβαζε κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ πξφιεςε ή κείσζε ηνπ αηζζαλφκελνπ πφλνπ 

θαη ζην λα επηηαρχλεη ηελ δηαδηθαζία επνχισζεο, ππάξρεη φκσο θαη ε πηζαλφηεηα 

θαθνήζεηο αζζέλεηεο λα πξνθαινχλ νμχ πφλν επαλεηιεκκέλα (Loeser & Melzack, 

1999). Λάζε ζηελ νξζή αμηνιφγεζε θαη παξερφκελε ηαηξηθή θξνληίδα σζηφζν 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε εμέιημε ηνπ νμέσο πφλνπ ζε ζχλδξνκα ρξφληνπ πφλνπ 

(Srivastava, 2010). Ο ρξφληνο πφλνο είλαη πεξηζζφηεξν επίκνλν θαηλφκελν κε 

δηάξθεηα απφ 6 κήλεο θαη πεξηζζφηεξν. (Λχθνπξαο & Γνπξλάο, 2009). Ζ αηηία 

πξφθιεζεο θαη ν κεραληζκφο έθιπζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ πνηθίιιεη. Μπνξεί λα 

νθείιεηαη ζε πξνεγνχκελν ηξαπκαηηζκφ ή αζζέλεηα αιιά ε δηαδηθαζία επνχισζεο λα 

κελ είλαη πιένλ εθηθηή δηφηη μεπεξλά ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ (κεγάιε 

έθηαζε δεκηάο ή αθξσηεξηαζκφο). Δπηπιένλ ε αληίιεςε ηνπ πφλνπ κπνξεί λα 

δπζαλάινγε ζην εξέζηζκα πνπ ηνλ πξνθαιεί ή θαη λα κελ ππάξρεη θακία ππνθείκελε 

αηηία (Loeser & Melzack, 1999). Απηφο ν ηχπνο πφλνπ δελ έρεη θακία πξνζαξκνζηηθή 

θαη πξνζηαηεπηηθή ιεηηνπξγία. Δίλαη δπζάξεζηνο θαη έρεη ηηο κεγαιχηεξεο επηπηψζεηο 

ζηε δσή ηνπ αζζελνχο ιεηηνπξγηθέο θνηλσληθέο νηθνλνκηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο. 

(Λχθνπξαο & Γνπξλάο, 2009). ηελ θιηληθή πξαθηηθή ζπλαληάηαη ζπρλά σο 

λνζνινγηθή νληφηεηα. αιιά θαη σο ζχκπησκα ζνβαξήο θαη ρξφληαο αζζέλεηαο 

(Srivastava, 2010). Σν άγρνο, ν θφβνο, ην πεξηβάιινλ ηνπ πάζρνληνο θαη άιινη 

ζπλαηζζεκαηηθνί παξάγνληεο πηζαλφλ λα πξνζηίζεληαη ζηνλ αξρηθφ πφλν θαη έηζη λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ παγίσζε ηνπ (Loeser & Melzack, 1999).    

 Άιινη ηχπνη πφλνπ είλαη ν λεπξνπαζεηηθφο πνπ νθείιεηαη ζχκθσλα κε ηνλ 

IASP (Srivastava, 2010), ζε παζνινγηθή θάθσζε ή δπζιεηηνπξγία  θαη ζπλδέεηαη κε 



19 

 

θιεγκνλψδεηο αζζέλεηεο κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο ηνμηθφηεηα ηξαπκαηηζκφ ή θάθσζε 

λεχξσλ.  Δπίζεο ζηε βηβιηνγξαθία ζπλαληψληαη αλαθνξέο γηα ηνλ θαξθηληθφ πφλν 

πνπ νθείιεηαη άιινηε ζε άκεζε ζπλέπεηα ηνπ φγθνπ ή ζε ζπλεπαγφκελν πφλν απφ ηηο 

ρεκεηνζεξαπείεο θαη ηηο αθηηλνβνιίεο ζηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη ν αζζελήο. Καη ηέινο ν 

θαζνιηθφο πφλνο πνπ είλαη ην πνιπδχλακν απνηέιεζκα θπζηνινγηθψλ κεραληζκψλ 

θαη ςπρνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ (Srivastava, 2010). 

1.7.  Φπρνινγηθέο ζεσξήζεηο ηνπ πφλνπ 

 Ζ θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ πφλνπ απαηηεί ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

αιγαηζζεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ κεραληζκψλ ηξνπνπνίεζεο ηνπ αιιά ζηε 

βηβιηνγξαθία ζπλαληνχκε έξεπλεο θαη ζεσξεηηθέο ζέζεηο πνπ έρνπλ ππνγξακκίζεη φηη 

είλαη ζεκαληηθή ε αλαγλψξηζε πνιιαπιψλ ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ παξαγφλησλ 

θαη παξαγφλησλ ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο (θνπιηνχξα- culture) (McGrath, 

1994). Οη παξάγνληεο απηνί κπνξνχλ λα παίμνπλ ξφιν ηφζν ζηε γέλεζε, δηαηήξεζε, 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηλνκέλνπ αιιά  κπνξνχλ θαη λα εληείλνπλ ή λα θαηαζηείινπλ ηελ 

αληίιεςε (σο βίσκα) ηνπ πφλνπ. Παξαηεξείηαη φκσο θαη εδψ δηακάρε γηα ην 

θηινζνθηθφ εξψηεκα κνληζκνχ ή δπηζκνχ ηνπ θαηλνκέλνπ. Καηά πφζν δειαδή απηέο 

νη ςπρηθέο ιεηηνπξγίεο είλαη αηηία ή αθνινπζνχλ σο ζπλέπεηα ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Παξάιιεια ππάξρεη θαη κηα ζεκαληηθή κεξίδα πνπ ζεσξεί ην θαηλφκελν σο εληαίν 

(Ηεξνδηαθφλνπ, 1988,1990) ην νπνίν θαίλεηαη λα είλαη ζήκεξα ε επηθξαηέζηεξε ηάζε 

γηα ηε κειέηε ηνπ πφλνπ. Απηφ επίζεο ην δηαπηζηψλεηαη θαη ζε παιαηφηεξεο ζέζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ εγθπξφηεηα ηνπ φξνπ «ςπρνγελήο πφλνο» (Stoudemire & Sandhu, 

1987· Pilowsky, 1992).         

 πρλά κπνξεί λα ππάξρεη πφλνο ρσξίο εκθαλή νξγαληθή αηηία πξφθιεζεο ή 

ζηα πιαίζηα θάπνηαο αζζέλεηαο ή αθφκε ηα αλεπξηζθφκελα ζπκπηψκαηα λα κελ είλαη 

αξθεηά γηα λα εμεγήζνπλ ηελ εκθάληζε ηνπ θαη ηελ έληαζε ηνπ (Large, 1996). 

Αληηθεηκεληθφ θαη έγθπξν εξγαιείν κέηξεζεο ηνπ πφλνπ δελ ππάξρεη. Τπάξρνπλ 

θιίκαθεο αμηνιφγεζεο ηεο εκπεηξίαο ηνπ πφλνπ θαη άιια αμηφπηζηα εξγαιεία 

κέηξεζεο κε θιηληθή ρξεζηκφηεηα. Ο θιηληθφο επίζεο κπνξεί λα βαζίζεη ηελ 

αμηνιφγεζή ηνπ, ζε αλαθνξέο αζζελψλ θαη παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. 

Απηφο φκσο είλαη έλαο ηξφπνο κέηξεζεο κηαο απφ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ πφλνπ θάζε 

θνξά θαη κνηάδεη κε απφπεηξα πνζνηηθνπνίεζεο ηεο εκπεηξίαο ηνπ πφλνπ. Δπηπιένλ 

δελ ζα κπνξνχζε θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη κπνξεί λα βξεζεί ηξφπνο αμηνιφγεζεο ηνπ 
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πφλνπ σο πξνθαινχκελνπ ζσκαηηθά ή ςπρηθά (Large, 1996).  

 πλήζσο ε εθηίκεζε ηνπ πξνθαινχκελνπ πφλνπ κε ςπρηθή αηηία γίλεηαη κε ηε 

κέζνδν ηεο απαγσγήο. Γειαδή επί απνπζία νξγαληθφηεηαο απνδίδεηαη αηηηφηεηα ζε 

ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο (Pilowsky, 1992). Απηφ θπζηθά είλαη απνηέιεζκα 

δπηζηηθήο ζθέςεο θαη ζίγνπξα απέρεη απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ IASP ζχκθσλα κε ηνλ 

νπνίν δελ ελδηαθέξεη ηφζν ε γξακκηθή αηηηφηεηα αηηίαο πξφθιεζεο κε ηελ εκπεηξία, 

αιιά ν πφλνο σο απφιπηα εμαηνκηθεπκέλε εκπεηξία. Σν ππνθείκελν πνπ βηψλεη ηνλ 

πφλν είλαη ην κφλν πνπ κπνξεί λα πεη αλ βηψλεη πφλν ή φρη (Large, 1996). Καη ν κφλνο 

ηξφπνο είλαη λα ην επηθνηλσλήζεη  ιεθηηθά ή κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Αλ θαη δελ 

ππάξρεη κέηξεζε ηεο εκπεηξίαο πνπ βηψλεηαη,  έρνπλ φκσο παξαηεξεζεί αηνκηθέο 

δηαθνξέο. Δδψ ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηνχλ νη φξνη νπδφο εξεζίζκαηνο (ην επαξθέο 

εξέζηζκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αληίιεςε ηνπ πφλνπ) θαη φξην αλνρήο πφλνπ 

(Guyton, θ. ζπλ., 1990· Ηεξνδηαθφλνπ, 1988,1990). εκαληηθέο αηνκηθέο δηαθνξέο 

ζηνλ νπδφ ηνπ εξεζίζκαηνο ηνπ πφλνπ ζε γεληθέο γξακκέο δελ ππάξρνπλ (Guyton,θ. 

ζπλ., 1990). Αληίζεηα ζηα φξηα ηεο αλνρήο παξαηεξνχληαη δηαθνξέο ζρεηηδφκελεο κε 

κεηαβιεηέο φπσο ε ειηθία, ην θχιν, ε θπζηθή θαηάζηαζε θαη άιινη θπζηνινγηθνί 

παξάγνληεο. Απηφ φκσο πνπ παξνπζηάδεη ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ είλαη νη αηνκηθέο 

δηαθνξέο πξνθαινχκελεο απφ ςπρνινγηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο παξάγνληεο 

(Ηεξνδηαθφλνπ, 1988,1990· McGrath, 1994).      

 Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα έλα γφληκν πεδίν γηα ηελ 

επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο. Σξία ππνπεδία κειέηεο απαζρνινχλ: α. Καηά πφζν νη 

ςπρνινγηθέο ιεηηνπξγίεο απνηεινχλ αίηηα αλάπηπμεο ηνπ πφλνπ, β. Σν ξφιν ησλ 

ςπρνινγηθψλ κεραληζκψλ ζηελ δηππνθεηκεληθή αληίιεςε ηνπ πφλνπ θαη γ. Σν ξφιν 

ησλ ςπρνινγηθψλ κεραληζκψλ ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο αληίιεςεο ηνπ πφλνπ 

(McGrath, 1994). ήκεξα είλαη γλσζηφ φηη εχξνο ςπρνινγηθψλ παξαγφλησλ παίδνπλ 

ξφιν ζηελ αληίιεςε θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πφλνπ. Απηφ ην γεγνλφο 

ππνγξακκίδεηαη θαη απφ αλαθαιχςεηο γηα ηελ πιαζηηθφηεηα ηνπ αιγαηζζεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Γελ είλαη έλαο άθακπηνο κεραληζκφο ζηνλ νπνίν ην ππνθείκελν είλαη 

παζεηηθφο δέθηεο,  αιιά εκπιέθεη ηελ νιφηεηα ηεο αλζξψπηλεο θχζεο κε ελεξγεηηθφ 

ηξφπν (McGrath, 1994).  Ζ McGrath (1994) ππνζηεξίδεη φηη απηνί νη ςπρνινγηθνί 

κεραληζκνί κπνξνχλ λα εηδσζνχλ ζαλ δπν γεληθφηεξεο θαηεγνξίεο:  

  1) Σα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά: ε ειηθία, ην θχιν (βηνινγηθφ θαη θνηλσληθφ), 

ην γλσζηηθφ επίπεδν, νη πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο (ξεπεξηφξην πφλνπ) θαη ηέινο ην 

κηθξφ θαη καθξφ πεξηβάιινλ ηνπ αζζελή. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά παίδνπλ ζην πσο 
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ζπλήζσο εξκελεχνπκε ηελ αίζζεζε ηνπ πφλνπ θαη επεξεάδνπλ θαη ηελ αληίδξαζε καο 

ζε απηφλ.          

  2) Σξέρνπζα θαηάζηαζε, ζπκπεξηθνξά θαη πλαηζζεκαηηθνί παξάγνληεο: Οη 

παξάγνληεο απηνί πνηθίιινπλ απφ άηνκν ζε άηνκν αιιά αθφκε θαη ζην ίδην ην άηνκν. 

Φαίλεηαη ινηπφλ φηη αζθνχλ κηα πην δπλακηθή θαη ξηδηθή επίδξαζε ζηελ αληίιεςε ηνπ 

αηφκνπ γηα ηνλ πφλν. Σν θαηά πφζν γλσξίδεη ην άηνκν γηα ηελ αηηία ηνπ πφλνπ πνπ 

βηψλεη, ην πψο ζπκπεξηθέξεηαη θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ λνηψζεη, δίλνπλ κνξθή θαη 

πθή ζηελ εκπεηξία ηνπ πφλνπ (McGrath, 1994).     

  Ζ ειηθία επεξεάδεη ηνλ ηξφπν πνπ βηψλεηαη ν πφλνο αιιά θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά πνπ εθδειψλεηαη σο αληίδξαζε ζε απηφλ. Τπάξρεη δηαθνξά ζε 

αλαηνκηθφ αιιά θαη ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν σο δηαδηθαζία ηεο σξίκαλζεο. Δπηπιένλ 

νη ειηθησκέλνη είλαη πεξηζζφηεξν επηξξεπείο ζε αζζέλεηεο πνπ πξνθαινχλ πφλν, αιιά 

δηαζέηνπλ θαη ιηγφηεξα φξηα αλνρήο (McGrath, 1994· Srivastava, 2010). Αλαθνξηθά 

κε ην θχιν νη έξεπλεο δίλνπλ ακθίζεκα απνηειέζκαηα. Τπάξρνπλ θάπνηεο δηαθνξέο 

ζε ζρέζε κε ηνλ νπδφ εξεζηζκνχ πνπ δείρλνπλ φηη νη άληξεο έρνπλ πςειφηεξν νπδφ 

ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο, αιιά αλαθνξηθά κε ηα φξηα αλνρήο ηνπ πφλνπ δελ ππήξραλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Οη αλαπαξαζηάζεηο ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ ζε 

ζρέζε κε ην θχιν πηζαλφλ λα ελέρνληαη ζηε δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο ηεο αληίιεςεο, 

κε ηνπο άληξεο λα ζεσξνχληαη παξαδνζηαθά σο πην αλζεθηηθνί, ελψ αληίζεηα απφ ηηο 

γπλαίθεο αλακέλεηαη έλαο πην παζεηηθφο ξφινο (McGrath, 1994).    

 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πφλνπ αλαθνξηθά κε ηελ εκθάληζε ηνπ θαη ηε 

δηάξθεηα ηνπ θαζνξίδνπλ ηελ αληίιεςε, ηξνπνπνίεζε, θαη δηαηήξεζε ηνπ πφλνπ. ηνλ 

νμχ πφλν πνπ δηαξθεί έσο θαη 6 κήλεο ζπλήζσο ε αηηία είλαη πξνθαλήο, θάπνηα βιάβε 

ή αζζέλεηα. Τπάξρεη επίζεο πξννδεπηηθή κείσζε ηνπ πφλνπ αλάινγε κε ηελ 

βειηίσζε ηεο λφζνπ. Απνηειεί αηηία άγρνπο θαη θφβνπ πνπ είλαη φκσο ζπκκεηξηθή κε 

ηελ γλψζε ηεο αηηίαο ην θαηά πφζν είλαη αληηκεησπίζηκε ή ζεξαπεχζηκε θαη δελ ζα 

έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή θαζεκεξηλφηεηα ηνπ 

αζζελνχο (Large, 1996· McGrath, 1994). ην δηαιείπσλ ή επαλεκθαληδφκελν πφλν, 

φπσο θεθαιαιγίεο θνηιηαθνί πφλνη κπτθνί πφλνη θ.α., ε αηηία δελ είλαη ζπλήζσο 

ζχκπησκα ππνθείκελεο λφζνπ. Γελ απνηειεί ζεκαληηθή πεγή θφβνπ θαη άγρνπο αιιά 

έρεη επηπηψζεηο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ. Χζηφζν πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο πνπ 

πξνθαινχλ ζηξεο κπνξεί λα επζχλνληαη γηα επεηζφδηα πφλνπ. Αλ θαη δελ είλαη 

απαξαίηεηε ε πξφζβαζε ηνπο ζε δνκέο παξνρήο πγείαο θαη ε αληηκεηψπηζε κπνξεί λα 

είλαη εθηθηή κε θαξκαθεπηηθή αγσγή γλσξίδνπλ φηη ην επψδπλν επεηζφδην ζα 
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επαλαιεθζεί. Απηφ ηνπο δεκηνπξγεί καηαίσζε θαη αίζζεκα αβνεζεζίαο θαη κεησκέλε 

αίζζεζε έιεγρνπ (McGrath, 1994).        

 Ο ρξφληνο πφλνο είλαη κηα ηδηαίηεξε θαηάζηαζε. Μπνξεί λα απνηειεί 

ζχκπησκα πξνζδηνξηζκέλεο αζζέλεηαο, απνηέιεζκα ζεξαπείαο ζε ρξφληα αζζέλεηα, 

αιιά θαη λνζνινγηθή νληφηεηα ή ζχλδξνκν. Δξεπλεηηθά αιιά θαη θιηληθά απνηειεί 

ηελ πην ελδηαθέξνπζα θαηεγνξία αζζελψλ. Πνιιαπινί παξάγνληεο εκπιέθνληαη ζην 

κεραληζκφ ηνπ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ. Δπηπιένλ θαη πνιιαπιέο παξεκβάζεηο 

απαηηνχληαη θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ. Οη αζζελείο κε ρξφλην πφλν βηψλνπλ 

αιιαγέο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο ζε φινπο ηνπο ηνκείο, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, 

επαγγεικαηηθά θαη ςπρνινγηθά θαη δηαζέηνπλ ειάρηζην έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ηνπο. 

Σν θαηλφκελν κπνξεί λα γίλεη εληνλφηεξν ππφ ηελ πξννπηηθή ηεο πηζαλφηεηαο 

ζαλάηνπ (McGrath, 1994). Οη παξάγνληεο ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο είλαη κνλαδηθνί 

γηα θάζε πεξίπησζε πνπ εκθαλίδεηαη πφλνο. Αθνξνχλ ηελ θαηαλφεζε ηεο αηηίαο ηνπ, 

ηηο πξνζδνθίεο ηνπ αηφκνπ, ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα αλαπηχμεη ζηξαηεγηθέο 

αληηκεηψπηζεο, ηνλ θαηά πφζν δηαηεξεί έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ηνπ, θαη ηε ζεκαζία 

ηνπ πφλνπ γηα ηνλ ίδην. Ο παξάγνληαο ζπκπεξηθνξά έρεη δπν ζθέιε κε ην πξψην λα 

αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηδίνπ ηνπ αηφκνπ πνπ λνηψζεη πφλν θαη ην δεχηεξν ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ απέλαληη ηνπ. Παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πφλνπ θαη ππάξρνπλ ζπκπεξηθνξέο πνπ ζεσξνχληαη σο, λα 

βειηηψλνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ, «πγηείο» ή «ελεξγεηηθέο», αιιά θαη εθείλεο 

πνπ ζπληείλνπλ ζηε δηαηήξεζε ή ηε ρεηξνηέξεπζε ηεο θαηάζηαζεο σο «παζεηηθέο» 

(McGrath, 1994).          

 Ο πφλνο έρεη πάληα ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε κε ηελ έλλνηα φηη δελ κπνξεί λα 

είλαη νπδέηεξνο. Δίλαη ζπλήζσο δπζάξεζηνο αλ θαη ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ κπνξεί 

λα ραξαθηεξηζηεί δεπηεξνγελψο επράξηζηνο (Pilowsky,1992). Σα ζπλαηζζήκαηα 

παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ηφζν ζηνλ ηξφπν πνπ θαηαλννχκε ην πεξηβάιινλ καο φζν 

θαη ζηνλ ηξφπν πνπ αληηδξνχκε ζε απηφ. Αζζελείο κε ρξφλην θαη δηαιείπσλ πφλν 

παξνπζηάδνπλ ζπλαηζζήκαηα φπσο άγρνο, ζπκφ, καηαίσζε, ιχπε ή κειαγρνιία ηα 

νπνία κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ ζηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη ηνλ πφλν θαη απηφ κε 

ηε ζεηξά ηνπ λα επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο κε απνηέιεζκα ηελ επηδείλσζε ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπο (McGrath, 1994· Main & Watson, 1999). Δηδηθφηεξα ν ζπκφο είλαη 

ην πιένλ παξαηεξήζηκν ζπλαίζζεκα ζε αζζελείο κε ρξφλην πφλν. Οη αζζελείο απηνί 

είηε θαηαπηέδνπλ ην ζπκφ ηνπο είηε ζπκπεξηθέξνληαη κε ερζξηθφηεηα. Αληίζεηα ηα 

ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηεο έληαζεο ηνπ πφλνπ 
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θαη ζηε βειηίσζε (Λχθνπξαο & Γνπξλάο, 2009). Άιιεο κεηαβιεηέο πνπ έρνπλ 

κειεηεζεί θαη θαίλεηαη λα παίδνπλ ξφιν ζηελ αληίιεςε θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ πφλνπ 

είλαη:           

  Ο ξφινο ηεο πξνζνρήο θαη ηεο κλήκεο. Αλ θαη νη κεραληζκνί δελ είλαη 

γλσζηνί, έξεπλεο δείρλνπλ ηε ζεκαζία ηνπο. Ζ απφζπαζε πξνζνρήο έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί σο ηξφπνο ξχζκηζεο ηνπ πφλνπ θιηληθά (Main & Watson, 1999). Ζ 

κλήκε, απφ ηελ άιιε επζχλεηαη γηα ηελ αλάπηπμε ξεπεξηνξίσλ αληίιεςεο ηνπ πφλνπ. 

Οη πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ζρεηηθά κε επψδπλα εξεζίζκαηα θαη θαηαζηάζεηο, 

αλάινγα αλ είλαη ζεηηθέο ή αξλεηηθέο, κνξθνπνηνχλ ηηο πξνζδνθίεο καο θαη ηα 

πηζηεχσ  ζε ζρέζε κε ηνλ πφλν (McGrath, 1994).     

 Ο ηξφπνο πνπ έρνπκε κάζεη λα αληηιακβαλφκαζηε ηνλ πφλν αιιά θαη ηα 

ξεπεξηφξηα  πνπ έρνπκε αλαπηχμεη ζε ζρέζε κε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ. Ζ εκπεηξία ηνπ 

πφλνπ δελ είλαη θάηη πνπ βηψλνπκε μαθληθά αιιά αθνινπζεί κηα κάιινλ αλαπηπμηαθή 

πνξεία. Έηζη καζαίλνπκε απφ παηδηά ηφζν αλαθνξηθά απφ πξνζσπηθέο εκπεηξίεο φζν 

θαη ησλ γνληψλ καο ηελ έλλνηα ηνπ πφλνπ θαη πσο αληηδξνχκε ζε απηφλ. Δπηπιένλ 

απφ ηηο εκπεηξίεο απηέο αληινχκε θαη ιεθηηθφ ξεπεξηφξην αιιά θαη ηνλ ηξφπν πνπ 

επηθνηλσλνχκε ζηνπο άιινπο ηελ εκπεηξία καο (McGrath, 1994) Ο ξφινο ηεο 

κάζεζεο δελ εμαληιείηαη ζηελ παηδηθή ειηθία αιιά θαη σο ελήιηθεο φηαλ βηψλνπκε 

ηδηαίηεξα κηα καθξφρξνλε θαηάζηαζε πφλνπ ε κειινληηθή αληίιεςε θαη 

ζπκπεξηθνξά καο ζα βαζηζηεί ζε πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο (Main & Watson, 1999).

 Οη πεπνηζήζεηο πνπ έρνπκε αλαπηχμεη γηα ηελ θχζε ηνπ πφλνπ θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ. Πξφθεηηαη γηα ηηο αλαπαξαζηάζεηο πνπ έρνπκε γηα ηελ έλλνηα ηνπ 

πφλνπ θαη ηεο αζζέλεηαο γεληθφηεξα. Έρνπκε αλαπηχμεη έλα κνληέιν γηα ην ηη 

ζεκαίλεη πφλνο γηα καο αιιά θαη γηα ην πεξηβάιινλ καο θαη ηε ζεκαίλεη λα πνλά 

θάπνηνο. Απηφ ελέρεη δηαδηθαζίεο θξίζεο αμηνιφγεζεο θαη απνηίκεζεο θαη γελλά 

πξνζδνθίεο ζεηηθέο ή αξλεηηθέο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο δεκηνπξγνχλ ζπκπεξηθνξά 

(Main & Watson, 1999).        

 Ζ αίζζεζε απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ε καζεκέλε αβνεζεζία. Αζζελείο 

πνπ αηζζάλνληαη φηη έρνπλ ηνλ έιεγρν ζπκπεξηθέξνληαη πεξηζζφηεξν ζεηηθά πνπ 

ζπληειεί ζηε βειηίσζε. Αληίζεηα αζζελείο πνπ έρνπλ ηελ αληίιεςε πσο φηη θαη λα 

θάλνπλ ζα απνηχρνπλ παξαηηνχληαη θαη παξνπζηάδνπλ επηδείλσζε (Main & Watson, 

1999·Rudy & Turk, 1991).       

 Κάπνηνη απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο σζηφζν, ζεσξνχληαη θαη σο 

κεραληζκνί πξνδηάζεζεο πφλνπ (pain prone patient) (Engel, 1959). Ο Engel (1959) 
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ζεσξνχζε, βαζηζκέλνο ζε θιηληθέο κειέηεο, φηη νη αζζελείο κε ρξφλην πφλν 

εκθαλίδνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά σο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ πφλν ζαλ ςπρηθφ 

ξπζκηζηή. Κεληξηθφ ξφιν θαίλεηαη λα παίδεη ε ελνρή πνπ κπνξεί λα είλαη ζπλεηδεηή ή 

αζπλείδεηε θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν εμηιέσζεο . Σν πεξηβάιινλ επηθξνηεί θαη 

εληζρχεη ηελ ελνρή απηή κε ηε ρξήζε ηηκσξηψλ. Τπνθξχπηεηαη κηα καδνρηζηηθή δνκή 

ραξαθηήξα φπσο δηαθαίλεηαη απφ ηελ ηάζε γηα ηξαπκαηηζκφ θαη πνιιαπιέο 

επηζθέςεηο ζε δνκέο πγείαο. Δπηπιένλ έρεη ερζξηθέο ηάζεηο ηηο νπνίεο φκσο 

ζπγθαιχπηεη θαη ηηο εθθξάδεη κέζσ ηεο αζζελείαο ηνπ. Αλαπηχζζεη πφλν ζε 

πεξίπησζε απψιεηαο ή θφβν απψιεηαο αληηθείκελνπ. Γεληθφηεξα κπνξεί λα ζεσξεζεί 

φηη είλαη έλα άηνκν ζπλαηζζεκαηηθά θαηαπηεζκέλν (Engel, 1959).   

 Ο Spear  ην 1966 παξνπζίαζε ηξεηο ζεσξεηηθέο ζέζεηο γηα ηελ εξκελεία ηνπ 

πφλνπ. ηελ πξψηε ππνζηεξίδεη φηη ν πφλνο είλαη απνηέιεζκα ηεο επηζεηηθφηεηαο. 

ηε δεχηεξε φηη ν πφλνο νθείιεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε δνκή ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ πφλν σο ηξφπν επηθνηλσλίαο θαη ζηελ ηξίηε ζέζε πνπ πξνέξρεηαη 

απφ ηνλ Szasz, ν πφλνο δεκηνπξγείηαη σο απνηέιεζκα απεηιήο ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ 

ζψκαηνο (Large, 1996).        

 Άιινο έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα πξνδηαζέζεη πφλν ζε έλα 

άηνκν είλαη ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε. Μεγάιε εξεπλεηηθή πξνζνρή έρεη δνζεί 

ηδηαηηέξα ζε γπλαίθεο πνπ παξνπζηάδνπλ πφλν ζηελ ππειηθή πεξηνρή. Γεληθφηεξα ε 

ηδέα φηη πξνεγνχκελεο επψδπλεο ςπρηθέο εκπεηξίεο κπνξεί λα παίμνπλ ξφιν 

επαηζζεηνπνίεζεο ζηνλ πφλν αμίδεη δηεξεχλεζεο. Απηέο νη επψδπλεο εκπεηξίεο 

πηζαλφλ λα ζρεηίδνληαη κε κεησκέλε πξνζαξκνγή ζηνλ πφλν θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ (Large, 1996).        

 Πξνηάζεηο ππάξρνπλ φκσο θαη γηα ηελ χπαξμε κεραληζκψλ πνπ δεκηνπξγνχλ 

πφλν. πγθεθξηκέλα o Merskey (1968) πξνηείλεη ηξεηο κεραληζκνχο πνπ πηζαλά 

ιεηηνπξγνχλ σο αίηηα. 1) Ο πφλνο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο ςεπδαίζζεζε ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ χπαξμε ζρηδνθξέλεηαο ή ελδνγελνχο θαηάζιηςεο αλ θαη ζπάληα. 2) 

Ο πφλνο κπνξεί λα εμεγεζεί κέζσ ηεο κπτθήο έληαζεο ε φπνηα νθείιεηαη ζε 

ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο (Merskey, 1968). Απηή ε ζέζε ζηεξίρηεθε ζην γεγνλφο φηη 

ππεξβνιηθή κπτθή ζχζπαζε πξνθαιεί ηζραηκία θη απηή κε ηε ζεηξά ηεο πφλν. Ζ 

έξεπλα έρεη δψζεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηε ζηήξημή ηεο. Μηα ιηγφηεξν 

γξακκηθή ππφζεζε δφζεθε απφ ηνπο Whatmore & Kohli (νπ. αλαθ. Large, 1996, 

ζει343) πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη άηνκα κε έληνλε δξαζηεξηφηεηα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα 

ηνπο γηα λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο δπζθνιίεο πηζαλφλ λα αλαπηχμνπλ πφλν. 3) Ο ηξίηνο 
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κεραληζκφο πνπ πξνηείλεη ν Merskey (1968) είλαη απηφο ηεο κεηαηξνπήο φκνηνο κε 

ηνλ κεραληζκφ ηεο πζηεξίαο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πζηεξίαο πνπ έρνπλ 

κειεηεζεί ν πφλνο ήηαλ θνηλφ ζχκπησκα. Θα κπνξνχζε φπσο ππνζηεξίδεη ν πφλνο λα 

είλαη απνηέιεζκα κηαο αιπζίδαο ςπρνινγηθψλ κεραληζκψλ πνπ νδεγνχλ ζηνλ πφλν. 

Κπξίεο αίηηεο ζεσξεί ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζχγθξνπζε θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

αζζελνχο (Merskey, 1968). Έθηνο απφ ηνπο κεραληζκνχο πνπ πξφηεηλε ν Merskey 

(1968) ζηε βηβιηνγξαθία ζπλαληάκε θαη ηελ έλλνηα ηνπ δεπηεξνγελνχο νθέινπο σο 

κεραληζκφο δηαηήξεζεο ηνπ ξφινπ ηνπ αζζελνχο (Large, 1996). Δπηπιένλ ε πην 

δεκνθηιήο απφ φιεο ηηο απφςεηο είλαη ε ζεψξεζε ηνπ πφλνπ σο ςπρνζσκαηηθή 

αζζέλεηα, αιιά ζε απηφ ζα γίλεη εθηελέζηεξε αλαθνξά ζε άιιν θεθάιαην φπσο 

επίζεο θαη ζηε ςπρνδπλακηθή ζεψξεζε ηνπ πφλνπ. Κιείλνληαο θαιφ ζα ήηαλ λα γίλεη 

κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηε ζπλλνζεξφηεηα ηνπ πφλνπ κε ςπρηαηξηθέο αζζέλεηεο 

θπξίσο ζηηο αγρψδεηο δηαηαξαρέο, ζηηο δηαηαξαρέο ζπλαηζζήκαηνο, ζηε δηαηαξαρή 

πφλνπ θαη ηηο ζσκαηφκνξθεο δηαηαξαρέο (Ηεξνδηαθφλνπ, 1988,1990· Μάλνο, 1997).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
 

Το υστοσφματικό «υαινόμενο» 

2.1. Δηζαγσγή 

 Ο πξνζδηνξηζκφο ςπρνζσκαηηθφ θαηλφκελν ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξνχζα 

εξγαζία σο έλαο πξνζδηνξηζκφο πην επέιηθηνο θαη πην γεληθφο, κε ζθνπφ ηελ 

πεξηγξαθή ελλνηψλ θαη πξνζεγγίζεσλ πνπ ηνλ αθνξνχλ. Γελ πξφθεηηαη δειαδή γηα 

ρξήζε ηνπ φξνπ κε ηελ Λαθαληθή έλλνηα (Dumet, 2011) ή ηνπ Otto Fenichel ην 1945, 

πνπ έθαλε ρξήζε ηνπ φξνπ κε ζθνπφ λα ππνδείμεη θαη λα δηνξζψζεη ηα θαθψο θείκελα 

ζηε ρξήζε ηνπ  (Rangell, 1958, ζει. 357). θνπφο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ είλαη κηα 

ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηε γέλλεζε ηνπ φξνπ Φπρνζσκαηηθφ, αλαθνξά ζηηο 

πνιιαπιέο ηνπ ρξήζεηο έλλνηεο θαη εθδνρέο, ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο κε ζθνπφ 

ηελ εξκελεία ηνπ θαη ηελ αηηηνινγία ηνπ θαη ην βαζηθφ θηινζνθηθφ εξψηεκα πνπ 

απνξξέεη απφ ηε ιέμε απηή. «Φπρνζσκαηηθφ δελ είλαη νχηε έλαο φξνο ηεο 

βηβιηνγξαθίαο ηεο ςπρνινγίαο, νχηε κηα ςπραλαιπηηθή έλλνηα», φπσο νξζά 

παξαηεξεί ε Dumet (2011). Γηα ηελ αθξίβεηα, ν ζπγθεθξηκέλνο φξνο κέρξη θαη ην 

1930, παξνπζίαδε κεγάιε αζάθεηα κε δηαθνξεηηθή θάζε θνξά έλλνηα, αλάινγα κε ηελ 

επηζηήκε πνπ ην κειεηνχζε (Μάλνο,1997). Βξηζθφηαλ πάληα αλάκεζα ζηηο Ηαηξηθέο 

επηζηήκεο θαη ηελ Φπρνινγία θαη ηελ Φπραλάιπζε θαη άιιεο ππνεηδηθφηεηεο ηεο 

(Κνηλσληθή Φπρνινγία, πκπεξηθνξηθή, Γλσζηηθή θ.α.) αθξηβψο γηαηί 

«αληηπξνζσπεχνπλ πφινπο αθεηεξίαο πξνο ηελ ςπρνζσκαηηθή, ζηφρνπο επηζηξνθήο, 

ζεκεία αλαθνξάο» (Marty, 2006, ζει.12).      

 Δηπκνινγηθά ε ιέμε είλαη ζχλζεηε θαη απνηειείηαη απφ ηελ ιέμε ςπρή θαη 

ζψκα, άξα γίλεηαη άκεζα αληηιεπηφ φηη αθνξά θαηλφκελα ηφζν ςπρηθά φζν θαη 



27 

 

ζσκαηηθά, άιια απηφ πνπ είλαη δπζδηάθξηην είλαη ε θνξά ηεο αηηηφηεηαο θαη γηα λα 

γίλεη αθφκε πην πεξίπινθν αλ ππάξρεη ηέηνηα (Dumet,2011· Wolff,1968). ηελ 

θαζνκηινπκέλε ε ιέμε ρξεζηκνπνηείηαη, ηφζν απφ κε εηδηθνχο φζν θαη απφ εηδηθνχο 

γηα λα δειψζεη ηελ επίδξαζε ησλ ςπρηθψλ θαη λνεηηθψλ θαηλφκελσλ ζηα ζσκαηηθά ή 

νξγαληθά. Δμηζψλεηαη έηζη ε έλλνηα ηνπ ςπρνζσκαηηθνχ κε ηελ έλλνηα ηνπ 

θαληαζηηθνχ ή ηνπ ςπρηθνχ θαη ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ηνπ λεπξηθνχ (Dumet, 

2011). Γχν δηαζηάζεηο δηαθαίλνληαη απφ κηα ηέηνηα ρξήζε ηνπ φξνπ: ε πξψηε αθνξά 

ηελ ππνθξππηφκελε δπηζηηθή θχζε κε ην «ςπρηθφ» θαηλφκελν λα αηηηάηαη γηα ηελ 

εκθάληζε ηνπ ζσκαηηθνχ (Wolff, 1968) θαη ε δεχηεξε λα ακθηζβεηείηαη αθφκε θαη 

απηή ε χπαξμε ζσκαηηθνχ θαηλνκέλνπ (ζε πεξηπηψζεηο κε θαλεξήο νξγαληθήο 

βιάβεο), άξα ν αζζελήο δελ ρξήδεη ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο ή ε αζζέλεηα ηνπ είλαη 

θάηη πνπ αγγίδεη ηα φξηα ηεο ςπρνπαζνινγίαο (Dumet, 2011).    

 Οη δπζθνιίεο θαη νη παξαλνήζεηο ζπλερίδνληαη θαη ζηε ρξήζε ηνπ φξνπ ζηε 

βηβιηνγξαθία φπσο κπνξεί λα παξαηεξήζεη θαλείο αλά ηελ εμειηθηηθή ηνπ πνξεία. Ο 

φξνο πξσηναλαθέξζεθε απφ ηνλ Γεξκαλφ ςπρίαηξν Heinroth ην 1818 πνπ απέδηδε ηα 

αίηηα ηεο αυπλίαο ζε ςπρνζσκαηηθά αίηηα (Dumet, 2011· Μάλνο, 1997). Καηά ηνλ 

Taylor (1999) σζηφζν ε παηξφηεηα ηνπ φξνπ πξέπεη λα απνδνζεί ζηνλ S. T. 

Coleridge πνπ αληηιήθζεθε φηη νη νξγαληθέο αζζέλεηεο ζρεηίδνληαη κε ηελ επίδξαζε 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Σν γεγνλφο φηη ηα δπν απηά ζπζηαηηθά ηεο αλζξψπηλεο 

νληφηεηαο, ςπρή θαη ζψκα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη ε πγεία ηνπ ελφο έρεη άκεζε 

επίδξαζε ζην άιιν, είλαη θάηη πνπ θάζε άλζξσπνο δηαπηζηψλεη θαη αληηιακβάλεηαη 

ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα. Σα άξξεθηα εξσηήκαηα πνπ γελληνχληαη απφ απηφ ην 

γεγνλφο απαζρφιεζαλ θηιφζνθνπο θαη επηζηήκνλεο απφ ηελ αξραηφηεηα 

(http://www.psychosomatic-society.gr/psychosomatique.html).Οη Αξραίνη Έιιελεο 

θηιφζνθνη, άιια θαη γηαηξνί ζεσξνχζαλ ηνλ άλζξσπν σο φινλ θαη εθάξκνδαλ 
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νιηζηηθή παξέκβαζε γηα ηε ζεξαπεία ηνπ. Παξφκνηα ζεψξεζε παξνπζίαδαλ θαη νη 

αξραίνη ιανί ηεο αλαηνιήο. ηε δηάξθεηα ηεο Αλαγέλλεζεο ν Descartes εηζάγεη ην 

δπηζκφ λνπ ζψκαηνο θαη ηηο ζέζεηο ηνπ γηα ηνπο κεραληζκνχο πνπ δηέπνπλ ην δεχηεξν. 

Απηφ νδεγεί ζε αλάπηπμε ησλ ηαηξηθψλ επηζηήκσλ (Friedman & Adler, 2011). Ζ 

αλαθάιπςε ηψλ θαη βαθηεξίσλ, σο αίηηα αζζελείαο θαη ησλ ζεξαπεπηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ εληζρχεη ην βηνταηξηθφ κνληέιν θαη εμπςψλεη ηε βηνινγηθή νξγαληθή 

δηάζηαζε ηνπ αλζξψπνπ (Bullington, 2013).Οη αζζέλεηεο νθείινληαη ζηελ πιηθή 

δηάζηαζε ηνπ αλζξψπνπ, θαη κφλν αλ εζηηάζεη θαλείο ζε απηή κπνξεί λα ηηο 

ζεξαπεχζεη. Χζηφζν ην βηνταηξηθφ κνληέιν δελ θαίλεηαη επαξθέο λα εξκελεχζεη 

αζζέλεηεο ή αηηήκαηα αζζελψλ κε αλεμήγεηε νξγαληθή αηηία. Ζ εκθάληζε ησλ 

ιεγφκελσλ «ιεηηνπξγηθψλ αζζελεηψλ» θαη ε κειέηε ηνπο απφ ηνλ Charcot πνπ ηηο 

νλφκαζε «πζηεξία» αλνίγεη λένπο δξφκνπο ζηελ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ησλ 

ζρέζεσλ ζψκαηνο θαη λνπ θαη ηελ επίδξαζε ηνπο ζηελ πγεία θαη ηελ αζζέλεηα 

(Pickerel & Degni, 2011). Ο Freud ελδηαθεξφηαλ γηα ηε κειέηε ησλ πζηεξηθψλ 

θαηλνκέλσλ θαη πξνζπάζεζε λα ηα εξκελεχζεη. Δπηπιένλ πίζηεπε φηη ε ζσκαηηθή 

πγεία ζα κπνξνχζε λα επεξεαζηεί απφ ηελ ςπρηθή θαηάζηαζε. Γελ ρξεζηκνπνίεζε 

εληνχηνηο πνηέ ηνλ φξν ςπρνζσκαηηθφ, νχηε ήηαλ ζηα άκεζα ελδηαθέξνληα ηνπ ε 

πξνζπάζεηα εξκελείαο ησλ ζσκαηηθψλ αζζελεηψλ. Σν ζπλνιηθφ ηνπ έξγν σζηφζν θαη 

ε εκθάληζε ηνπ Φπραλαιπηηθνχ ξεχκαηνο επεξεάδεη ηνλ ηξφπν πνπ πξνζεγγηδφηαλ ην 

ζσκαηηθφ λφζεκα. Οη πξψηεο θιαζζηθέο ςπρνζσκαηηθέο ζεσξίεο ζηεξίρζεθαλ ζηε 

δνκηθή ζεσξία ηνπ Freud γηα ηελ εξκελεία ησλ λεπξψζεσλ πνπ νθεηιφηαλ ζε 

απσζεκέλεο ζπγθξνχζεηο (Taylor 2011).      

 ηελ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ νδεγνχλ ζηε λφζν, θαη 

θαλεξά επεξεαζκέλνη απφ ηελ ςπραλαιπηηθή ζθέςε νη Ferenci, Groddek θαη Deutch, 

ζέηνπλ ηηο βάζεηο ηεο Φπρνζσκαηηθήο σο επηζηεκνληθνχ θιάδνπ (Ατδελζηάηλ –
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Αβέξσθ & κάηδα, 2006, ζει. 17). Δηδηθφηεξα ζηνλ Groddek απνδίδεηαη ε ίδξπζε 

ηεο Φπρνζσκαηηθήο Ηαηξηθήο πνπ δελ πηνζεηνχζε ηε δηάθξηζε ςπρηθήο αζζέλεηαο ή 

ζσκαηηθήο, νχηε ηεο πγείαο θαη ηεο αζζέλεηαο, άιια ζεσξνχζε φηη θαζνξηδφηαλ απφ 

ην αζπλείδεην θαη ην κεραληζκφ ηεο κεηαηξνπήο (Taylor, 2011). Μεηαμχ ησλ 

ςπραλαιπηψλ παξαηεξείηαη δηακάρε θαη ην απνηέιεζκα ήηαλ λα αλαπηπρζνχλ 

αξθεηέο ζεσξίεο κε ζθνπφ άιινηε λα εξκελεχζνπλ ηα αίηηα ηνπ ςπρνζσκαηηθνχ 

ζπκπηψκαηνο ή ηεο ςπρνζσκαηηθήο αζζελείαο ή αθφκε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ 

ςπρνζσκαηηθνχ αζζελνχο (Taylor, 2011). Παξάιιεια ην πεδίν κειέηεο 

πξαγκαηεχνληαη θαη άιιεο επηζηήκεο. Όπσο  παξαηεξεί ν Engel ζε άξζξν ηνπ ην 

1967 «ππάξρνπλ ηφζεο πξνζεγγίζεηο φζνη είλαη θαη απηνί πνπ πξνζεγγίδνπλ ηελ 

έλλνηα» (Engel, 1967).       

 Μπνξεί λα γίλεη κηα αδξή δηάθξηζε ησλ επηζηεκνληθψλ αξρψλ πνπ έρνπλ έσο 

ζήκεξα επεξεάζεη θαη πξνζεγγίζεη ην πεδίν κειέηεο θαη έξεπλαο γηα ηα 

ςπρνζσκαηηθά θαηλφκελα ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: 1) ε ςπραλαιπηηθή πξνζέγγηζε 2) 

ε πξνζέγγηζε ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ 3) ε πξνζέγγηζε ησλ λεπξνεπηζηεκψλ 

(ςπρνθπζηνινγία, λεπξνβηνινγίαο ελδνθξηλνινγία) 4) ε αλάπηπμε ηεο 

επηδεκηνινγηθψλ κειεηψλ (Cleghorn, 1965). ηελ παξνχζα εξγαζία ζα αλαθεξζνχλ 

κε ζπληνκία νη θπξηφηεξεο ζεσξίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ηελ ςπραλαιπηηθή 

ζρνιή, ηα ςπρνθπζηνινγηθά κνληέια θαη ην ξφιν ηνπ ζηξεο σο παξάγνληα αλάπηπμεο 

λφζνπ θαζψο θαη ην ςπρνβηνινγηθφ ή ςπρνθνηλσληθφ κνληέιν (Mάλνο, 1997)  

2.2. Κπξηφηεξεο ςπραλαιπηηθέο ή ςπρνδπλακηθέο ζεσξίεο 

Οη θπξηφηεξεο ςπραλαιπηηθέο ζεσξίεο γηα ηα ςπρνζσκαηηθά θαηλφκελα 

ζηεξίρηεθαλ ζην έξγν ηνπ Freud θαη εηδηθφηεξα ζηηο κειέηεο ηνπ γηα ηελ πζηεξία. Ο 

Freud πξφηεηλε έλα κνληέιν γηα λα εξκελεχζεη ηελ πζηεξηθή κεηαηξνπή. χκθσλα κε 
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απηφ φηαλ κηα αλαπαξάζηαζε, επηζπκία, ή ελφξκεζε είλαη αληίζεηε ζην πεξηερφκελν 

ηνπ Δγψ ην ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηερφκελν πνπ ζρεηίδεηαη κε απηφ απνκαθξχλεηαη απφ 

ηε ζπλείδεζε κε ην κεραληζκφ ηεο θαηαζηνιήο θαη κεηαηξέπεηαη ζε αηζζεζηνθηλεηηθφ 

ζχκπησκα κε πξσηνγελέο ζπκβνιηθφ πεξηερφκελν (Pickerel & Degni, 2011·Taylor, 

2011).Τπήξρε σζηφζν έλα πξφβιεκα ζε απηφ πνπ νλφκαζε «ην κπζηήξην άικα απφ 

ηελ ςπρή ζην ζψκα», ην νπνίν απέδσζε ζε πιεφλαζκα ιηβηδηληθήο ελέξγεηαο πνπ 

επελδχεηαη ζε ηκήκα ηνπ ζψκαηνο ή ζε ζσκαηηθή ιεηηνπξγία ην νπνίν επηιέγεηαη 

εμαηηίαο ηνπ φηη είρε ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ζπγθεθξηκέλε ζεκαζία. Έηζη δελ είλαη 

έλα ηπραίν γεγνλφο ε επηινγή ηνπ νξγάλνπ ή ηεο ιεηηνπξγίαο, αιιά έρεη ζπκβνιηθφ 

λφεκα (Pickerel & Degni 2011). Ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ εμέιημε ηεο 

ςπραλαιπηηθήο ςπρνζσκαηηθήο ζθέςεο απνηέιεζαλ θαη νη ζέζεηο ηνπ Freud γηα ηελ 

«ελεζηψζα λεχξσζε». Κχξην ζχκπησκα ηνπο ζεσξεί ην γεληθεπκέλν άγρνο 

«θεληξηθφ», πνπ δελ νθείιεηαη ζε ελνξκεζηαθή ζχγθξνπζε, θαη άξα δελ έρεη 

ζπκβνιηθή ζεκαζία. Παξνπζηάδεη ζσκαηηθή ζπκπησκαηνινγία, θνχξαζε 

πνλνθεθάινπο ή δπζιεηηνπξγία ζε ζπζηήκαηα ηνπ ΑΝ (θαξδηαθφ, αλαπλεπζηηθφ, 

πεπηηθφ, θηι). Δληάζζεη ζην γεληθφηεξν απηφ φξν ηελ αγρψδε λεχξσζε, ηελ 

λεπξαζζέλεηα θαη αξγφηεξα ηελ ππνρνλδξίαζε. Πξφθεηηαη γηα ζσκαηηθή δηέγεξζε πνπ 

δελ κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζην ςπρηθφ φξγαλν θαη επηζηξέθεη ζηε ζσκαηηθή νδφ 

σο κφλε δηέμνδν  (Dumet, 2011· Pickerel & Degni, 2011·Taylor, 2011). Σν έξγν ησλ 

πξσηνπφξσλ ςπραλαιπηψλ ςπρνζσκαηηθψλ ζε Δπξψπε θαη Ακεξηθή επεξεάζηεθε 

απφ ηηο δπν απηέο θπξίσο ζέζεηο ηνπ Freud. Χζηφζν ε δηαθνξεηηθή αλάγλσζε ηνπο, 

άιια θαη ε θιηληθή έξεπλα απέδσζε κηα πνιπθσλία ζε ζεσξεηηθέο ζέζεηο. ην 

επίθεληξν ηεο δηακάρεο βξίζθεηαη ε αηηηνινγία ηεο ςπρνζσκαηηθήο λφζνπ.  

2.2.1.Ζ ζεσξία ηεο εηδηθήο ζχγθξνπζεο 
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Αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Franz Alexander. Θεσξείηαη ηδξπηήο ηεο ρνιήο ηεο 

Φπρνζσκαηηθήο Ηαηξηθήο ηνπ ηθάγνπ. Πξψηνο εθπφλεζε ζε βάζνο ζπζηεκαηηθή 

θιηληθή έξεπλα κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή ζπκπεξάζκαηνο γηα ηελ επίδξαζε 

ςπρνινγηθψλ παξαγφλησλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζσκαηηθέο αζζέλεηεο. Ζ θεληξηθή 

ππφζεζε ηεο ζεσξίαο ηνπ είλαη φηη αλεπίιπηεο θαη αζπλείδεηεο ζπγθξνχζεηο, αιιά θαη 

ρξφληα θαηαπηεζκέλα ζπλαηζζήκαηα είλαη νη παξάγνληεο εκθάληζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

αζζελεηψλ. Δηδηθφηεξα αλαγλψξηζε επηά ρξφληεο αζζέλεηεο σο ςπρνζσκαηηθέο 

αζζέλεηεο, ην δσδεθαδαθηπιηθφ έιθνο, ην βξνγρηθφ άζζκα, ηελ ειθψδε θνιίηηδα, ηε 

ζπξενηνμίθσζε, ηε ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα, ηε λεπξνδεξκαηίηηδα, θαη ηελ ηδηνπαζή 

ππέξηαζε πνπ νλνκάζηεθαλ «Ηεξή επηάδα ηνπ Alexander» ή «Chicago seven». Οη 

ελνξκεζηαθέο ζπγθξνχζεηο νθείινληαη ζε παξεκπφδηζε ησλ εμαξηεηηθψλ αλαγθψλ 

ηνπ αηφκνπ θαη ηεο επηζεηηθφηεηαο κε απνηέιεζκα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 

παξαζπκπαζεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ εκθάληζε ηεο λφζνπ. Με πεηξακαηηθή έξεπλα 

πξνζπάζεζε λα απνδείμεη ηελ εγθπξφηεηα ηεο ζεσξίαο ηνπ καδί κε ηνπο French θαη 

Pollock θαη θαηέιεμαλ ζην φηη είλαη δπλαηφλ λα δηαγλψζεη θαλείο ηηο επηά 

ςπρνζσκαηηθέο αζζέλεηεο βαζηζκέλνο ζηνπο ςπρηθνχο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε απηέο θαη κάιηζηα κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα απφ ην λα βαζηζηεί ζηα νξγαληθά 

επξήκαηα (Dumet 2011· Μάλνο 1997·Taylor 2011). ην έξγν ηνπ αζθήζεθε θξηηηθή 

εμαηηίαο πξνζθάησλ αλαθαιχςεσλ πνπ απνδίδνπλ δηαθνξεηηθά αίηηα, φπσο ε 

αλαθάιπςε ηνπ ειηθνβαθηήξηνπ ηνπ ππισξνχ πνπ επζχλεηαη γηα ηελ εκθάληζε ηνπ 

έιθνπο. Δπηπιένλ αλ θαη ππνζηήξηδε ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ε ζεσξία ηνπ 

παξνπζηάδεηαη δπηζηηθή κε ηελ απφδνζε ςπρνινγηθψλ αίηησλ ζε ζσκαηηθά 

ζπκπηψκαηα (Μάλνο 1997). Σν θπξηφηεξν είλαη φηη ππνγξακκίδεη θάπνηεο απφ ηηο 

αζζέλεηεο σο ςπρνζσκαηηθέο θαη απνθιεηζηηθά εθείλεο πνπ παξνπζηάδνπλ ζσκαηηθφ 

ζχκπησκα (Dumet 2011· Engel 1967). 
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2.2.2. Ζ ζεσξία ηεο εηδηθήο πξνζσπηθφηεηαο  

Ζ Dunbar ζεσξνχζε ηελ εκθάληζε ςπρνζσκαηηθήο αζζέλεηαο σο απνηέιεζκα 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνθίι πξνζσπηθφηεηαο. Γελ δηεμήγαγε επηζηακέλεο θιηληθέο κειέηεο 

θαη πξνζπάζεζε λα αλαθαιχςεη ηε ζπζρέηηζε ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξνινγηθψλ 

πξνθίι πνπ αλαθεξφηαλ κφλν ζε επηθαλεηαθέο πιεπξέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο 

πξνδηάζεζεο ή ηεο εκθάληζεο ηεο αζζέλεηαο ρσξίο λα παξέρεη πξνβιεπηηθή 

εγθπξφηεηα. Δπηπιένλ δελ αλαθέξζεθε εθηελψο ζην δήηεκα ηνπ κεραληζκνχ πνπ 

επζχλεηαη γηα ηελ εκθάληζε ηεο λφζνπ παξά κφλν φηη ήηαλ απνηέιεζκα εθθφξηηζεο 

ελζηηθηηθήο ελέξγεηαο ζην ζψκα. Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο αζθήζεθε θξηηηθή 

ζηε ζεσξία ηεο, άιια ε ίδηα ζεσξείηαη απφ ηνπο πξσηνπφξνπο ηεο Φπρνζσκαηηθήο 

Ηαηξηθήο (Dumet 2011·  Taylor,1999) 

2.2.3. Ζ ςπρνζσκαηηθή ζρνιή ηνπ Παξηζηνχ 

Σν έξγν ηεο γάιισλ ςπρνζσκαηηζηψλ μεθηλά ηε δεθαεηία ηνπ 1950. 

Απαξηίδεηαη απφ ηνπο Pierre Marty, Michel Fain, Michel de M’Uzan θαη Christian 

David πνπ ζεσξνχληαη νη πξσηεξγάηεο. Αξγφηεξα ην 1972 ηδξχεηαη θαη ην Ηλζηηηνχην 

Φπρνζσκαηηθήο (IPSO) απφ ηνπο Marty θαη Fain. Ζ ςπρνζσκαηηθή ζεσξία ηνπ 

Marty βαζίζηεθε αθελφο ζηελ ςπραλαιπηηθή ζθέςε θαη αθεηέξνπ ζην αμίσκα πνπ ν 

ίδηνο έζεζε φηη ν άλζξσπνο είλαη εμ νξηζκνχ ςπρνζσκαηηθφο. Απφ ηελ θιηληθή 

εξγαζία θαη παξαηήξεζε πξνθχπηεη ε βαζηθή ππφζεζε ηεο ζεσξίαο ηνπ ηεο χπαξμεο 

κηαο ςπρνζσκαηηθήο δνκήο πνπ παξνπζηάδεη ςπρηθά ειιείκκαηα, ψζηε λα θαζηζηά ην 

άηνκν αλήκπνξν λα ρεηξηζηεί επαξθψο ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θαη ηα ςπρηθά ηξαχκαηα 

ηα νπνία ηφηε εθθξάδνληαη ζσκαηηθά. Ο αζζελήο κε ςπρνζσκαηηθή δνκή δελ έρεη 

πξφζβαζε ζε κεραληζκνχο άκπλαο, ψζηε λα ζπκβνινπνηήζεη ηελ έληαζε θαη 

ζηξέθεηαη ζην ζψκα γηα εθθφξηηζε. Κεληξηθέο έλλνηεο εδψ απνηεινχλ ε ρξεζηηθή 
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ζθέςε, ε ρξεζηηθή δσή θαη ε ζεκειηψδεο θαηάζιηςε. Πξφθεηηαη γηα κνξθέο ςπρηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ςπρνζσκαηηθνί αζζελνχο. Ζ ρξεζηηθή ζθέςε νθείιεηαη ζε 

ειιείκκαηα ςπρηθήο δνκήο θαη παξνπζηάδεη ηελ αδπλακία γηα ζπκβνινπνίεζε, 

αλαπαξαζηαηηθή ιεηηνπξγία θαη ςπρηθνπνίεζε. Σν άηνκν ηφηε ιεηηνπξγεί κε 

ππεξπξνζαξκνγή, έκθαζε ζην πξαγκαηηθφ θαη ηείλεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε αξρέο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηηο θνηλσληθέο απαηηήζεηο. Δμέιημε ηεο ρξεζηηθήο ζθέςεο είλαη ε 

ρξεζηηθή δσή φηαλ ην άηνκν θνβάηαη ηα ίδηα ηνπ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ έθθξαζε 

ηνπο. Ζ ζεκειηψδεο θαηάζιηςε παξνπζηάδεη κφλν αξλεηηθή ζπκπησκαηνινγία θαη 

απνπζηάδνπλ ηα ζεηηθά παξαγσγηθά ζπκπηψκαηα, θαη πξνεγείηαη ηεο 

ζσκαηνπνίεζεο. Σν άηνκν παξαπνλείηαη γηα θνχξαζε, γεληθεπκέλν άγρνο θαη 

ζσκαηηθέο ελνριήζεηο. Ο κφλνο κεραληζκφο άκπλαο πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ είλαη 

απηφο ηεο θαηαζηνιήο θαη ην άηνκν νδεγείηαη ζηαδηαθά ζε κηα θαηάζηαζε 

γεληθεπκέλεο απάζεηαο. Παξαηεξείηαη κηα ζεηξά απφ ειιείκκαηα, φπσο ηεο 

ζπλεηξκηθήο ηθαλφηεηαο, ηεο εθθξαζκέλεο αγσλίαο θαη ησλ λεπξσηηθψλ 

ζπκπησκάησλ. Σν ζψκα είλαη αλεπαξθψο επελδεδπκέλν θαη ην άηνκν δελ αληιεί 

θακηά επραξίζηεζε, άιια πξνζαξκφδεηαη ζηα δεδνκέλα κεραληθά. Όηαλ 

εγθαζίζηαηαη ε ζεκειηψδεο θαηάζιηςε ην άηνκν είηε δηάγεη κηα ρξεζηηθή δσή είηε 

αλαπηχζζεη κηα ζσκαηνπνίεζε. Πξφθεηηαη γηα θαζήισζε ηεο ιηβηδηθήο ελέξγεηαο ζην 

ζψκα ιφγσ αδπλακίαο  παιηλδξφκεζεο ζε πξνεγνχκελα εμειηθηηθά ζηάδηα. Όηαλ 

δειαδή ηα ςπρηθά ζπζηήκαηα δελ ιεηηνπξγνχλ επαξθψο, ελεξγνπνηνχληαη νη 

ζσκαηηθέο άκπλεο (Ατδελζηάηλ –Αβέξσθ & κάηδα, 2006, Η.Κιεψπαο(δελ 

αλαγξαθεηαη ρξνλνινγηα) Pickerel & Degni, 2011).    

 Γχν κεηαγελέζηεξεο ςπραλαιπηηθέο ζέζεηο πνπ αμίδεη λα ζεκεησζνχλ είλαη 

απηέο ηνπ Winnicot θαη ηνπ Balint. Ο Winnicot πξφηεηλε αθελφο φηη απηφ πνπ είλαη 

άμην κειέηεο είλαη ην ζεκείν έλσζεο ηεο ιέμεο ςπρή θαη ζψκα δίλνληαο έκθαζε ζηελ 
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νιηζηηθή ζεψξεζε θαη απφ ηελ άιιε πξφηεηλε φηη ε ςπρνζσκαηηθή ελνπνίεζε 

επηηπγράλεηαη ζε κηα αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία απφ ην πξφηππν ηεο «θαιήο» κεηέξαο. 

Αληίζεηα κηα εμειηθηηθή απνηπρία ζηε δηαδηθαζία απηή ζα νδεγήζεη ζε κε απαξηίσζε 

ςπρήο θαη ζψκαηνο θαη ζα εκθαληζηεί λφζνο. Ο Balint έδσζε έκθαζε ζηε ζρέζε 

κεηαμχ γηαηξνχ θαη αζζελνχο θαη ππνζηήξηδε φηη ε αλάπηπμε κηαο ππνζηεξηθηηθήο 

ζρέζεο κε ελζπλαίζζεζε κπνξεί λα δξα ζεξαπεπηηθά (Pickerel & Degni, 2011). 

2.3. Φπρνθπζηνινγηθά Μνληέια θαη ν ξφινο ηνπ ζηξεο 

Σν έξεηζκα γηα ηε κειέηε ησλ ςπρνζσκαηηθψλ θαηλνκέλσλ απφ ηνπο 

θπζηνιφγνπο αλεπξίζθεηαη ζηελ εξγαζία ηνπ Pavlov γηα ηα εμαξηεκέλα 

αληαλαθιαζηηθά, θαη ηνπ Bernard γηα ηελ έκθαζε πνπ έδηλε ζην εζσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο εζσηεξηθήο ηζνξξνπίαο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Ο Cannon θαλεξά επεξεαζκέλνο απφ ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ ηνπ 

Bernard έδσζε κεγάιε πξνζνρή ζην ξφιν ηνπ stress θαη ζηηο δηεξγαζίεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο άιια θαη ηνπ νξκνληθνχ 

ζπζηήκαηνο. Παξαηήξεζε φηη νη ζπλαηζζεκαηηθέο αιιαγέο πξνθαινχλ αληίδξαζε ζε 

ζσκαηηθφ επίπεδν κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή. Οη ππνζέζεηο ηνπ επηβεβαηψζεθαλ απφ 

εξεπλεηηθέο κειέηεο. Όξηζε ηελ νκνηφζηαζε σο ηε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο 

δηαηεξείηαη ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ελφο νξγαληζκνχ ζηαζεξφ σο αληαπφθξηζε ζηηο 

εμσηεξηθέο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο. Αλέπηπμε επίζεο ηελ έλλνηα θπγήο ή πάιεο 

σο αληαπφθξηζε ζε απεηιεηηθά γηα ηνλ νξγαληζκφ εξεζίζκαηα. Σν ζψκα δειαδή έρεη 

ηελ ηθαλφηεηα λα πξνζαξκφδεηαη θπζηνινγηθά γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο πξνθιήζεηο. 

Θεσξνχζε φηη ην εγγελέο απηφ ζχζηεκα απηνξξχζκηζεο εδξάδεηαη ζηνλ άμνλα 

ππνζαιάκνπ ππφθπζεο θαη θινηνχ επηλεθξίδησλ. εκαληηθή ππήξμε ε αλαγλψξηζε 

ηεο επηδξαζεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο (Friedman & Adler,  2011· 



35 

 

Καζηειιάθεο, ·Μάλνο 1997). Παξαπιήζηα ήηαλ θαη ε ζέζε ηνπ Selye πνπ πίζηεπε φηη 

ην stress είλαη ε ζσκαηηθή απάληεζε ζηηο απαηηήζεηο πξνο απηφ. Οπνηαδήπνηε 

θαηάζηαζε γίλεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ αληηιεπηή σο απεηιή ηεο δηαηήξεζεο 

νκνηνζηαζίαο δεκηνπξγεί stress. Απηφ δελ είλαη απαξαίηεηα παζνγφλν. Όηαλ φκσο ν 

ζηξεζνγφλνο παξάγνληαο δηαηεξείηαη επί καθξφλ ην ζψκα δπζθνιεχεηαη λα 

πξνζαξκνζηεί θαη λνζεί. Ο Wolff ζπλέβαιιε ξηδηθά δίλνληαο έκθαζε ζηελ έλλνηα ηεο 

αληίιεςεο ηνπ εξεζίζκαηνο. Γελ είλαη δειαδή ην εξέζηζκα απεηιεηηθφ ή φρη, άιια ν 

ηξφπνο πνπ ην άηνκν ην αληηιακβάλεηαη σο ηέηνην. Πίζηεπε φπσο θαη ν Selye φηη ε 

πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ρξφληα πξνζαξκνγή ζην ζηξεο είλαη αηηία αζζέλεηαο 

(Friedman & Adler,  2011· Καζηειιάθεο,ρ.ρ. ·Μάλνο 1997).  

2.3.1. Ζ ςπρνβηνινγηθή ζρνιή θαη ην ςπρνθνηλσληθφ κνληέιν 

ηα γεληθφηεξα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο ησλ ςπρηάηξσλ λα επαλεληαρηνχλ 

ζηελ Ηαηξηθή γελλήζεθε ην ςπρνβηνινγηθφ πξφηππν ηνπ Meyer. Ο ξφινο ησλ 

ςπρηάηξσλ κεηαμχ άιισλ ήηαλ λα δηδάζθνπλ ςπρηαηξηθέο αξρέο ζε θνηηεηέο ηαηξηθήο 

ψζηε λα αληηκεησπίδνληαη νη αζζελείο κε κεγαιχηεξε πξνζνρή, σο νιφηεηα. Ο Meyer 

ελδηαθεξφηαλ γηα ηε κειέηε ςπρνθνηλσληθψλ παξαγφλησλ πνπ έπαηδαλ ξφιν ζηε 

βειηίσζε ησλ αζζελψλ. Έδσζε έκθαζε ζηα ζηξεζνγφλα γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ 

θαζεκεξηλά φρη απαξαίηεηα ηα εκθαλψο αξλεηηθά θαη θαηαζηξνθηθά, άιια εθείλα 

πνπ γηλφηαλ αληηιεπηά απφ ηνλ αζζελή σο πξφθιεζε, θαη σο δπλεηηθφο παξάγνληαο 

αιιαγήο ηεο δσήο ηνπ. Γηα ηελ εκθάληζε ηεο αζζέλεηαο ήηαλ απαξαίηεην ην 

άζξνηζκα βηνινγηθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ παξαγφλησλ. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ 

ελέρεη κηα νιηζηηθή δηάζηαζε πξνζέγγηζεο ηεο αζζέλεηαο (Brown,  2000· Friedman & 

Adler, 2011·  Εέξβαο  & Παπαγεσξγίνπ, 2009).      

 Σν βηνςπρνθνηλσληθφ κνληέιν αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Engel. Αλ θαη ν ίδηνο 
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ήηαλ γηαηξφο είρε επεξεαζηεί απφ ηελ ςπραλαιπηηθή ζθέςε. Με θιηληθή έξεπλα θαη 

παξαηήξεζεο κειέηεζε ζπζρεηίζεηο ζπκπεξηθνξψλ, αληηδξάζεσλ αληηθεηκελνηξφπσλ 

ζρέζεσλ θαη ζσκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. πγθεθξηκέλα κειεηνχζε ην ζηξεο ηεο 

απψιεηαο αληηθείκελνπ θαη ηελ ζρέζε ηνπ κε ηελ επηδείλσζε ή ηελ βειηίσζε ηνπ 

αζζελνχο. Γηαπίζησζε φηη πην ζεκαληηθή ήηαλ ε έληαζε ηεο αληίιεςεο ηεο απψιεηαο 

αληηθείκελνπ. Μαδί κε ηνλ Schmale δηαηχπσζαλ ηε ζεσξία ηνπο γηα ην ζχλδξνκν 

«παξαηηνχκαη/έρσ παξαηηεζεί» (giving up/given up) ηελ νπνία φξηζαλ σο κηα 

κεηαβαηηθή θαηάζηαζε ηνπ Δγψ πνπ δελ έρεη αλαπηχμεη άκπλεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο απψιεηαο αληηθείκελνπ. ην πξψην ζηάδην «παξαηηνχκαη» έξρεηαη ε επίγλσζε ηεο 

έιιεηςεο ακπλψλ θαη ηεο ζπλεπαγφκελεο αληθαλφηεηαο, ελψ ζην δεχηεξν «έρσ 

παξαηηεζεί» πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη ραξαθηεξίδεη ην ζηάδην ηεο νξηζηηθήο 

απψιεηαο. Ο Schmale ππνζηήξημε φηη θαη ηα δχν απηά ζηάδηα ζπλδένληαη κε ηα 

ζπλαηζζήκαηα αβνεζεζίαο θαη απειπηζίαο. Χο απάληεζε ζε απηά ηα ζπλαηζζήκαηα 

πίζηεπαλ φηη ππάξρεη έλαο βηνινγηθφο κεραληζκφο απφζπξζεο-δηαηήξεζεο θαηά ηελ 

έλλνηα ηεο θπγήο-πάιεο ηνπ Cannon. Απηφο ν κεραληζκφο ζπλδέεηαη κε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ παξαζπκπαζεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη άξα παξαηεξείηαη κεησκέλε 

δξαζηεξηνπνίεζε θαη αληαπφθξηζε ζηα πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα. Με ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ζπλδξφκνπ «παξαηηνχκαη/έρσ παξαηηεζεί» ην απηφλνκν λεπξηθφ 

ζχζηεκα, θαη ην αλνζνινγηθφ θαη ελδνθξηληθφ ζχζηεκα δξαζηεξηνπνηνχληαη κε 

αιιαγέο σο απφθξηζε θαη εκθαλίδεηαη ε λφζνο. Γηαπίζησζαλ φηη ε αλάπηπμε 

ςπρνπαζνινγίαο πηζαλφλ λα ιεηηνπξγεί ακπληηθά ζε θάπνηνπο αζζελείο, ελψ γηα 

άιινπο ιεηηνπξγνχλ θαηεπλαζηηθά νη αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο. Όηαλ σζηφζν 

ζπληξέρεη βηνινγηθή πξνδηάζεζε ην πηζαλφηεξν είλαη ε αλάπηπμε λφζνπ. Με ηελ 

ζεσξία απηή δίλεηαη έκθαζε ζηελ πνιππινθφηεηα δηππνθεηκεληθψλ θαη 

δηαπξνζσπηθψλ παξαγφλησλ ζηελ πγεία θαη ηε λφζν. Αξγφηεξα ν Engel 
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επεθηείλνληαο ηε ζεσξία ηνπ ζπκπεξηέιαβε σο εκθαηηθνχο παξάγνληεο ηε ζρέζε 

γηαηξνχ-αζζελνχο, ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ αζζελνχο θαη ηελ έληαμε απηψλ 

ζην πιαίζην ηνπ κίθξν θαη καθξν πεξηβάιινληνο. Σν ςπρνθνηλσληθφ κνληέιν 

ζεσξείηαη ν πξνπνκπφο ηεο Γηαζπλδεηηθήο Φπρηαηξηθήο  (Εέξβαο  & Παπαγεσξγίνπ, 

2009· Pickerel & Degni, 2011·Σaylor 2011).  

2.3.2. Ζ έλλνηα ηεο αιεμηζπκίαο 

Αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Sifneos θαη Nemiah έπεηηα απφ θιηληθή παξαηήξεζε 

ςπρνζσκαηηθψλ αζζελψλ. Υαξαθηεξίδνληαη νη αζζελείο απηνί απφ έιιεηςε εκπεηξίαο 

θαη έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ θαη θαληαζηψζεσλ. Ζ ζθέςε θαη ν ιφγνο ηνπο είλαη 

ζην εδψ θαη ην ηψξα, ηελ εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα ρσξίο ζπλαηζζεκαηηθφ ηφλν, θαη 

ν ηξφπνο ηνπο είλαη κεραληζηηθφο. Πξνζεγγίδεη ηελ έλλνηα ηεο ρξεζηηθήο ζθέςεο πνπ 

πξνηάζεθε απφ ηε ρνιή ηνπ Παξηζηνχ. Οη αζζελείο κε αιεμηζπκία δπζθνιεχνληαη λα 

δηαθξίλνπλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο απφ ηα ζσκαηηθά αηζζήκαηα. Οη 

ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ είλαη έληνλα εμαξηεηηθέο, αλ θαη ζπλήζσο είλαη 

απνκνλσκέλνη. Πξφθεηηαη γηα ζπλαηζζεκαηηθή απνξξχζκηζε θαη δελ κπνξνχλ λα 

έξζνπλ ζε επαθή κε ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο (Σaylor, 2011).    

 Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ φιεο νη ζεσξίεο πνπ εμεηάδνπλ ηε θχζε ησλ 

ςπρνζσκαηηθψλ θαηλφκελσλ ζπκπεξηιακβάλνπλ κηα εξκελεία ηεο αιιειεπίδξαζεο 

λνπ/ςπρήο θαη ζψκαηνο, βηνινγηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ παξαγφλησλ ζηελ πξφθιεζε 

λφζνπ, θαη πξνο ηηο δπν θαηεπζχλζεηο θαη ελίνηε πξνζεγγίδνληαη σο ςπρνγελείο ή 

αληίζηξνθα ζσκαηνγελείο. Τπάξρεη φκσο θαη κηα ηξίηε κεξίδα πνπ επηθξαηεί ζήκεξα 

πνπ πξνηείλεη ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε. Πξνηείλεη ηε ζεψξεζε ηνπ αηφκνπ σο εληαίν 

θαη αδηάζπαζην θαη εληφο ελφο επξχηεξνπ πιαηζίνπ θαη έηζη νη αηηηνινγηθνί 

παξάγνληεο είλαη πνιιαπινί, βηνινγηθνί, ςπρνινγηθνί θνηλσληθνί. Οη ίδηνη 
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παξάγνληεο εκπιέθνληαη ζηελ πγεία θαη ηελ αζζέλεηα θαη κπνξεί λα είλαη 

απαξαίηεηνη ή ζπληειεζηηθνί (Bullington, 2013 Μάλνο, 1997). Απηή ε ζέζε είλαη 

ζχκθσλε κε ηνλ νξηζκφ πνπ γξάθηεθε ζηελ εηζαγσγηθή δήισζε ηνπ πεξηνδηθνχ 

Journal of Psychosomatic Medicine θαη αλαθέξεη ην ξφιν ηεο Φπρνζσκαηηθήο 

Ηαηξηθήο σο εμήο : «Αληηθείκελν ηεο είλαη ε κειέηε ηεο ακνηβαίαο ζρέζεο κεηαμχ ησλ 

θπζηνινγηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ πηπρψλ, φισλ ησλ θπζηνινγηθψλ θαη κε 

θπζηνινγηθψλ ζσκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ψζηε έηζη λα ηηο απαξηηψζεη ζηελ ζσκαηηθή 

ζεξαπεία θαη ζηελ ςπρνζεξαπεία (Bullington, 2013, ζει. 6). Ο φξνο ςπρνζσκαηηθφο 

ζεσξείηαη πεξηζζφηεξν πξνβιεκαηηθφο κηαο θαη ππνγξακκίδεη ηε δπηθή θχζε ςπρήο 

ζψκαηνο θαη γηα ην ιφγν απηφ πνιιέο θνξέο πξνηάζεθε λα αληηθαηαζηαζεί. Έηζη 

ζήκεξα ηνλ ζπλαληάκε πεξηζζφηεξν σο επηζεηηθφ πξνζδηνξηζκφ Φπρνζσκαηηθή 

Ηαηξηθή, Φπρνζσκαηηθέο Γηαηαξαρέο θαη Φπρνζσκαηηθφ χκπησκα, αλ θαη ε ρξήζε 

απηή δελ γίλεηαη απφ φινπο απνδεθηή θπξίσο απφ ηνπο Φπραλαιπηέο (Dumet, 2011· 

Μάλνο, 1997). Ο θαζέλαο απφ απηνχο ηνπο φξνπο ελέρεη ζεσξεηηθέο επεθηάζεηο ή 

αιιεινεπηθαιχπηνληαη άιια ζηελ θιηληθή πξάμε είζηζηαη λα γίλεηαη ρξήζε ηνπ 

επηζεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ.        

 Ζ ςπρνζσκαηηθή ηαηξηθή ζήκεξα ζεσξείηαη δηεπηζηεκνληθφ πεδίν κειέηεο κε 

θχξην αληηθείκελν ηε κειέηε θαη ζεξαπεία αζζελψλ κε ηαπηφρξνλε χπαξμε 

ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο λφζνπ, ή κε ζσκαηφκνξθεο δηαηαξαρέο ή κε ςπρηαηξηθέο 

δηαηαξαρέο πνπ νθείινληαη ζε ζσκαηηθή λφζν. ηελ Ακεξηθή ζεσξείηαη σο 

ππνεηδηθφηεηα ηεο Φπρηαηξηθήο θαη νλνκάδεηαη πκβνπιεπηηθή-Γηαζπλδεηηθή 

Φπρηαηξηθή. Δηεξνγέλεηα παξαηεξείηαη θαη ζε άιιεο ρψξεο, γηα παξάδεηγκα ζηε 

Γεξκαλία είλαη αλεμάξηεηνο θιάδνο, ζηε Μ. Βξεηαλία, απαληάηαη σο Φπρνινγηθή 

Ηαηξηθή, ελψ ζηε Γαιιία ρξεζηκνπνηείηαη ελαιιαθηηθά κε ηνλ φξν Φπρνινγία ηεο 
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Τγείαο, άιια ρξεζηκνπνηνχληαη αλεμάξηεηα θαη νη φξνη πκβνπιεπηηθή-

Γηαζπλδεηηθή Φπρηαηξηθή θαη Psychosomatic (Λπθνπξέδνο & αθθάο, 2009). 

2.4. Φπρνζσκαηηθέο δηαηαξαρέο θαη ηαμηλφκεζε 

Χο ςπρνζσκαηηθέο δηαηαξαρέο νλνκάδνληαη νη νξγαληθέο αζζέλεηεο, πνπ ε 

αηηηνινγία ηνπο είλαη απνηέιεζκα ςπρνινγηθψλ παξαγφλησλ. Τπάξρεη νξγαληθή 

παζνινγία, φρη απιά ζσκαηηθφ ζχκπησκα θαη ςπρνινγηθή αηηηνινγία θαη φρη 

ςπρνπαζνινγία (Υαξηνθφιιεο, 1991). Ο φξνο ζήκεξα ζεσξείηαη αδφθηκνο θαη ην 

δηαγλσζηηθφ ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο έρεη αιιάμεη αξθεηέο θνξέο ζηηο αλαζεσξήζεηο 

ηνπ ηνλ φξν απηφ. Παιαηφηεξα ππήξρε θαηεγνξηνπνίεζε σο ςπρνζσκαηηθέο 

δηαηαξαρέο θαη πεξηγξάθνληαη νη θιαζηθφηεξεο ην πεπηηθφ έιθνο, ε ειθψδεο θνιίηηδα, 

ε ηδηνπαζήο ππέξηαζε, ε λεπξνδεξκαηίηηδα, ε ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα, ν 

ππνζπξενεηδηζκνχο θαη ην βξνγρηθφ άζζκα. Δπίζεο ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζπρλά ην 

έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ, ε ςπρνγελήο αλνξεμία, ν ςπρνγελήο πφλνο, ε εκηθξαλία 

θαη ζπαληφηεξα ν δαραξψδεο δηαβήηεο. (Υαξηνθφιιεο, 1991). ην DSM-III θαη 

DSM-III-R ε θαηεγνξία παξακέλεη αιιάδεη φκσο ν νξηζκφο σο Φπρνινγηθνί 

Παξάγνληεο πνπ Δπεξεάδνπλ ηε σκαηηθή Καηάζηαζε. Οη αζζέλεηεο πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζπλερίδνπλ λα δηαγηγλψζθνληαη σο κε ην λέν φξν θαη πξνζηίζεληαη θαη 

λέεο φπσο, ηαρπθαξδία, αξξπζκία, άιια θαη ε αθκή θαη ε επψδπλε εκκελνξξπζία 

θ.α., δειαδή ζηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαλ νπνηαδήπνηε ζσκαηηθή θαηάζηαζε 

ζηελ νπνία θξίλνληαλ φηη νη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο παίδνπλ ζπληειεζηηθφ 

ξφιν(Μάλνο, 1997). ην DSM-IV θαη DSM-IV-R κεηνλνκάζηεθε ζε Φπρνινγηθνί 

Παξάγνληεο πνπ Δπεξεάδνπλ Ηαηξηθή (σκαηηθή) Καηάζηαζε. Ηαηξηθέο Καηαζηάζεηο 

πνπ κπνξεί λα επεξεάδνληαη απφ ςπρνινγηθνχο θαη ζπκπεξηθνξηθνχο παξάγνληεο 

αθνξνχλ δηάθνξεο αζζέλεηεο εληνπηζκέλεο ζε θάπνην ζεκείν ηνπ ζψκαηνο ή 
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αζζέλεηεο πνπ πιήηηνπλ θάπνηα ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. πλήζσο πξφθεηηαη γηα 

αζζέλεηεο ζε ζρέζε κε ην δέξκα, ηελ αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία, ην κπνζθειεηηθφ 

ζχζηεκα, ην πεπηηθφ, ην ελδνθξηληθφ, ην νπξνγελλεηηθφ, ην λεπξηθφ θαη ην 

αηκαηνινγηθφ. Δπηπιένλ λενπιαζκαηηθέο αζζέλεηεο κπνξεί λα πιήηηνπλ νπνηνδήπνηε 

απφ ηα παξαπάλσ γεληθά ζπζηήκαηα ή ιεηηνπξγίεο. Γηα ηε δηάγλσζε ζηελ θαηεγνξία 

απηή απαηηείηαη ε παξνπζία γεληθήο ηαηξηθήο θαηάζηαζεο θαη ελφο απαξαίηεηνπ 

αξηζκνχ ςπρνινγηθψλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ θαηάζηαζε απηή. 

Σχπνη ςπρνινγηθψλ παξαγφλησλ ζεσξνχληαη ε χπαξμε Φπρηθήο Γηαηαξαρήο, 

Φπρνινγηθά πκπηψκαηα πνπ δελ πιεξνχλ θξηηήξηα ηεο ςπρηθήο δηαηαξαρήο φπσο 

ζπκπηψκαηα άγρνπο ή θαηάζιηςεο, θάπνηα ηνηρεία Πξνζσπηθφηεηαο πνπ έρεη 

δεηρζεί φηη απνηεινχλ παξάγνληα θίλδπλνπ ή Γπζπξνζαξκνζηηθνί Σξφπνη 

Αληηκεηψπηζεο ρσξίο φκσο λα πιεξνχλ θξηηήξηα γηα δηάγλσζε δηαηαξαρήο 

πξνζσπηθφηεηαο, Γπζπξνζαξκνζηηθέο γηα ηελ πγεία, πκπεξηθνξέο φπσο, ρξήζε 

νπζηψλ, θαζηζηηθή δσή θ.α., πνπ έρεη δεηρζεί φηη απνηεινχλ επηβαξπληηθφ παξάγνληα 

γηα ηελ πνξεία ηεο αζζέλεηαο, θαη ηέινο Φπζηνινγηθή Απάληεζε ζρεηηδφκελε κε 

ηξεο. Τπάξρεη θαη ν ηχπνο Άιισλ ή Απξνζδηφξηζησλ Παξαγφλησλ πνπ κπνξεί λα 

επεξεάδνπλ θαη λα ππνπέζνπλ ζηελ αληίιεςε ηνπ θιηληθνχ. Γεληθφηεξα ε ηδέα είλαη 

λα εληνπηζηνχλ νη παξάγνληεο θίλδπλνπ γηα ηελ εμέιημε ηεο αζζέλεηαο ή νη 

παξάγνληεο πνπ απνηεινχλ επηπξφζζεην θίλδπλν ζηελ νκαιή εμέιημε ηεο (Μάλνο,  

1997).           

 Χο ςπρνζσκαηηθφ ζχκπησκα νξίδνληαη θιηληθά φια ηα ζσκαηηθά ελνριήκαηα 

φπσο γηα παξάδεηγκα γεληθνί πφλνη πνπ είλαη απνηέιεζκα ςπρνινγηθνχ ζηξεο θαη 

ζπλήζσο δελ ππάξρεη ππνθείκελε νξγαληθή παζνινγία (Μάλνο 1997). Οη 

ςπρνζσκαηηθέο δηαηαξαρέο ζα πξέπεη λα δηαθνξνδηαγηγλψζθνληαη κε ηηο 

ζσκαηφκνξθεο  δηαηαξαρέο. Χο ζσκαηφκνξθεο δηαηαξαρέο νξίδνληαη νη ςπρηθέο 
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δηαηαξαρέο πνπ παξνπζηάδνπλ ηαηξηθψο αλεμήγεηα ζπκπηψκαηα ή δελ είλαη 

απνηέιεζκα ρξήζεο θάπνηαο νπζίαο ή θάπνηαο ςπρηθήο δηαηαξαρήο. πλήζσο νη 

αζζελείο πνπ παξνπζηάδνπλ θάπνηα απφ ηηο σκαηφκνξθεο Γηαηαξαρέο είλαη ζπρλνί 

ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Μνιαηαχηα αληηκεησπίδνληαη ζπρλά σο ηα 

ζπκπηψκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ λα είλαη απνθχεκα ηεο θαληαζίαο ηνπο, 

ακθηζβεηνχληαη, παξακεινχληαη θαη παξαπέκπνληαη ζε εηδηθνχο ςπρηθήο πγείαο. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα άηνκα απηά βηψλνπλ επψδπλα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα. 

Παξνπζηάδνληαη δπν πηζαλνί θίλδπλνη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπο, ν έλαο είλαη λα 

αγλνεζνχλ ηα ςπρνινγηθά ζπκπηψκαηα θαη δεπηεξνγελψο θαη ηα ζσκαηηθά. ηηο 

ζσκαηφκνξθεο δηαηαξαρέο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην DSM-IV 

σκαηνπνηεηηθε Γηαηαξαρή, ε Αδηαθνξνπνίεηε σκαηνκφξθε Γηαηαξαρή, ε 

Γηαηαξαρή Μεηαηξνπήο, ε Τπνρνλδξηαζε, ε σκαηνδπζκνξθηθε Γηαηαξαρή, ε 

σκαηνκφξθε Γηαηαξαρή Με Πξνζδηνξηδφκελε Αιιηψο θαη ε Γηαηαξαρή Πφλνπ πνπ 

ελδηαθέξεη ηελ παξνχζα εξγαζία (Μάλνο, 1997).     

 Χο Γηαηαξαρή Πφλνπ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην DSM ν πφλνο ζε έλα ή 

πεξηζζφηεξα ζεκεία ηνπ ζψκαηνο ή πξνθχπηεη απφ θάπνηα ηαηξηθή θαηάζηαζε, αιιά 

νθείιεηαη ζε ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο. ηνπο ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο 

πεξηιακβάλεηαη ην ςπρνθνηλσληθφ ζηξεο ή θάπνηα δηαγλψζηκε ςπρηθή δηαηαξαρή. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ελππάξρεη γεληθή ηαηξηθή θαηάζηαζε ππάξρνπλ θπζηθά 

ζπκπηψκαηα θαη εξγαζηεξηαθά επξήκαηα, ελψ νη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο ζπληεινχλ 

ζηελ έλαξμε, έληαζε ή θαη επηδείλσζε ηνπ πφλνπ (Μάλνο,  1997).   

  Ζ εμειηθηηθή πνξεία ηεο ςπρνζσκαηηθήο κειέηεο θαη έξεπλαο δελ κπνξεί λα 

πεξηγξαθεί σο επζεία θαη γξακκηθή. Αληίζεηα ραξαθηεξηδφηαλ απφ αζάθεηεο, 

πξνβιεκαηηζκνχο, δπζθνιίεο ζηελ εξκελεία, άιια νπσζδήπνηε απφ ελζνπζηαζκφ θαη 

επξεκαηηθφηεηα. Πνιιέο εξκελείεο δφζεθαλ θαη πνιιέο ζεσξίεο αλαπηχρζεθαλ θη 
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άιιεο ηφζεο δηαςεχζηεθαλ. Ο θιάδνο ηεο ςπρνζσκαηηθήο θηλδχλεπζε κε δηάζπαζε 

εηδηθφηεξα κε ηελ έιεπζε άιισλ επηζηεκψλ ζην πεδίν κειέηεο θαη ζήκεξα έρνπλ 

αλαπηπρζεί αξθεηέο ππνεηδηθφηεηεο πνπ κειεηνχλ ηα θαηλφκελα απηά κε πεξηζζφηεξε 

εμεηδίθεπζε φπσο, ε Φπρναλνζνινγία, ε Φπρννγθνινγία, Φπρνκαηεπηηθή, ε 

Φπρνδεξκαηνινγία, γηα λα αλαθεξζνχλ κεξηθέο απφ ηηο πην γλσζηέο. Οη εξγαζίεο 

απηέο έρνπλ θέξεη ζηελ επηθάλεηα ην θηινζνθηθφ εξψηεκα ηεο θχζεο ηνπ αλζξψπνπ 

θαη πσο πξέπεη λα πξνζεγγηζηεί γηα λα εξκελεπζνχλ πξνβιήκαηα πνπ απνξξένπλ ζε 

ζρέζε κε ηελ πγεία θαη θπξίσο ηελ αζζέλεηα θαη ηειηθά ηελ αλάπηπμε ηδαληθήο 

ζεξαπείαο. ήκεξα ε επηθξαηνχζα ηάζε είλαη ην νιηζηηθφ κνληέιν πξνζέγγηζεο ςπρή 

θαη ζψκα ζε ακνηβαία αιιειεπίδξαζε. Έλλνηεο, ζεσξεηηθέο θαηαζθεπέο θαη 

εξεπλεηηθά επξήκαηα πξέπεη λα απαξηησζνχλ θαη λα εηδσζνχλ απφ απηφ ην πξίζκα. 

Σν πεδίν κειέηεο νθείιεη λα πξνζεγγηζζεί δηεπηζηεκνληθά γηα ηελ αλάπηπμε 

αξηηφηεξσλ κνληέισλ κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ ςπρνζσκαηηθψλ 

θαηλφκελσλ (Taylor 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
 

Ο πόνορ υρ τςσοζυμαηικό θαινόμενο 

3.1. Δηζαγσγή 

ηα πξνεγνχκελα δχν θεθάιαηα έγηλε κηα πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο θαη 

αλάιπζεο ησλ θπξηφηεξσλ ελλνηψλ πνπ αληαλαθινχλ ην πεδίν κειέηεο, αλαθνξηθά κε 

ην θαηλφκελν ηνπ πφλνπ θαη ην ςπρνζσκαηηθφ θαηλφκελν. Αλαζεσξψληαο, ηε 

ζρεηηθή κε ηνλ ελλνηνινγηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ δχν απηψλ θαηλνκέλσλ, βηβιηνγξαθία 

αλαθχπηνπλ θνηλά ζηνηρεία. πλαληά θαλείο κηα δπζθνιία ζηνλ νξηζκφ ησλ 

θαηλνκέλσλ, πξάγκα πνπ ππνγξακκίδεη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο θχζεο ησλ ελλνηψλ, 

κε ηνπο νξηζκνχο πνπ δίλνληαη γηα θαζέλα απφ απηά, άιινηε λα 

αιιεινεπηθαιχπηνληαη θαη άιινηε λα θαίλνληαη εθ δηακέηξνπ αληίζεηνη. Δπηπιένλ, ην 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηα δχν θαηλφκελα θηινζνθηθφ εξψηεκα, ζψκα ή ςπρή, 

θαίλεηαη λα πεξηπιέθεη ηε ζεψξεζε ηνπο θαη ηνπο ζεσξεηηθνχο, ψζηε άιινη λα 

παίξλνπλ ζέζε ππέξ ηεο δηρνηφκεζεο ησλ ελλνηψλ θαη άιινη λα πξνζβιέπνπλ ζε κηα 

πην εληαία ζέζε. Απηή ε ηειεπηαία νιηζηηθή πξνζέγγηζε θαίλεηαη σο ε 

επηθξαηέζηεξε, σο λα παξνπζηάδεη ηε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ηαιαλίδνπλ ην 

πεδίν κειέηεο θαη έξεπλαο ησλ θαηλνκέλσλ. Απηφ πνπ ζα πξέπεη λα εκπεδσζεί είλαη 

πσο θαλέλα άκεζα γξακκηθφ αηηηνινγηθφ κνληέιν δελ κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηελ 

θαηαλφεζε ηφζν ηνπ πφλνπ φζν θαη ηνπ ηη ζπληζηά ςπρνζσκαηηθφ θαηλφκελν. Τπφ ην 

πξίζκα απηφ, ζα παξνπζηαζηνχλ νη ζέζεηο γηα ηελ «αλάγλσζε» ηνπ πφλνπ, σο 

ςπρνζσκαηηθφ θαηλφκελν, ηφζν απηέο πνπ είλαη ππέξ φζν θαη απηέο πνπ είλαη θαηά.

 Αλ θαη ν φγθνο ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα ην θαηλφκελν ηνπ πφλνπ γεληθά είλαη 

κεγάινο, είλαη κηθξφ ην πνζνζηφ πνπ αλαινγίδεηαη ηε ζρέζε κε ηνπο ςπρνινγηθνχο 

παξάγνληεο θαη κάιηζηα ζρεηηθά πξφζθαην, θαη θζίλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ην 
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πνζνζηφ απηφ ζε ςπρνζσκαηηθέο πξνζεγγίζεηο. Ζ πιεηνςεθία ηεο βηβιηνγξαθίαο 

αζρνιείηαη κε ηηο αηηίεο πξφθιεζεο πφλνπ πνπ εκπίπηνπλ ζε δχν γεληθέο θαηεγνξίεο, 

εθείλεο πνπ ηνλ ζεσξνχλ σο ζσκαηνγελή θαη άξα άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηζηηθή 

βιάβε ή εληαγκέλν ζε έλα πιαίζην αζζέλεηαο, θαη εθείλεο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα 

ςπρνγελείο αηηίεο ειιείςεη ηζηηθήο βιάβεο ή γεληθφηεξα νξγαληθψλ επξεκάησλ 

(Merskey, 1968). πρλά κάιηζηα ν φξνο ςπρνγελήο εμηζψλεηαη κε ηνλ φξν 

ςπρνζσκαηηθφο. Ο φξνο «ςπρνγελήο» σζηφζν ρξεζηκνπνηείηαη κε δηηηφ ηξφπν, απφ 

ηε κηα δειψλεη ηελ χπαξμε πφλνπ, απνπζία αληηθεηκεληθψλ νξγαληθψλ ζπκπησκάησλ, 

θαη απφ ηελ άιιε ηνλ πφλν πνπ έρεη σο αίηην ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο (Franz, Paul, 

Bautz, Choroba, & Hildebrandt, 1986).  

3.2.  Ζ έλλνηα ηνπ πφλνπ ζηελ ςπρνδπλακηθή ζεψξεζε 

 ηελ ςπρνζσκαηηθή κειέηε θαη έξεπλα ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ πφλνπ ηα 

ηειεπηαία 60 ρξφληα έρνπλ αλαγλσξηζηεί θαη θαηαγξαθεί ζχκθσλα κε ηνπο Keefe θαη 

ζπλεξγάηεο (2002) πεξίπνπ επηά θαηεγνξίεο κειεηψλ: 1) κειέηεο πεξίπησζεο, 2) 

κειέηεο ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζσπηθφηεηαο θαη αηνκηθψλ δηαθνξψλ, 3) 

ςπρνθπζηνινγηθέο κειέηεο, 4) κειέηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο επαγσγήο πφλνπ, 

5) κειέηεο ζπζρέηηζεο πφλνπ κε ηε θπιή, ηελ εζληθφηεηα θαη ηελ θνπιηνχξα, 6) 

έξεπλεο πνπ αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ πφλνπ ζην γπλαηθείν 

θχιν, 7) κειέηεο πνπ αζρνινχληαη κε ηε ζεξαπεία θαη παξέκβαζε. Οη πξψηεο 

θαηεγνξίεο, θπξίσο νη κειέηεο πεξίπησζεο, πνπ αληαλαθινχλ ηελ ςπρνδπλακηθή 

ζεψξεζε, κε ην ρξφλν έρνπλ κεησζεί, ελψ ζηηο κειέηεο πνπ αθνξνχλ ζε 

ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο θαη ζε αηνκηθέο δηαθνξέο παξαηεξείηαη δηαρξνληθά 

κηα ζηαζεξφηεηα. Οη ηειεπηαίεο ηξεηο είλαη πνπ γλσξίδνπλ άλζηζε ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο θαη απηφ δείρλεη κηα ζηξνθή ζηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ 
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(Keefe θ. ζπλ., 2002).       

 Παξαηεξείηαη πιένλ κηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηνπ πφλνπ θαη έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί εμεηδηθεπκέλα πεξηνδηθά γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ θαη ηελ νξζφηεξε δηαρείξηζε ηνπ απφ ηνπο θιηληθνχο (Keefe θ. ζπλ., 

2002).          

 Χζηφζν, ήηαλ απηφο ν πξψηνο ελζνπζηαζκφο ησλ ςπραλαιπηψλ θαη 

ςπρνδπλακηθψλ πνπ ελδηαθέξζεθαλ γηα ην θαηλφκελν ηνπ πφλνπ θαη κε θιηληθή 

έξεπλα θαη παξαηήξεζε ησλ αζζελψλ ηνπο αλαγλψξηζαλ ηνπο ςπρνινγηθνχο 

παξάγνληεο θαη ην δπλακηθφ ηνπο ξφιν ζηελ εκπεηξία ηνπ πφλνπ. Ο Freud 

(Καλειινπνχινπ, 2012) αλαθέξζεθε ζπζηεκαηηθά γηα ην θαηλφκελν ηνπ πφλνπ κφλν 

ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηνπ έξγνπ ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην «ρέδην Δπηζηεκνληθήο 

Φπρνινγίαο», ην 1895. Θεσξνχζε φηη ν ςπρηθφο κεραληζκφο δηέπεηαη απφ ηελ αξρή 

ηεο επραξίζηεζεο, αιιά φηαλ νη ελνξκεζηαθέο ζπγθξνχζεηο ππεξβαίλνπλ ηελ νπδφ 

αλνρήο ηνπ αηφκνπ ή είλαη καδηθέο ή αξρή απηή αδξαλεί θαη αλαπηχζζεηαη ε αίζζεζε 

ηνπ πφλνπ. Απηφ ππνδειψλεη βαζηά απνδηνξγάλσζε ηνπ ςπρηθνχ νξγάλνπ. πζρεηίδεη 

ηελ έλλνηα ηνπ πφλνπ κε απηήλ ηνπ ηξαχκαηνο: πεξίζζεηα είζνδνο ελέξγεηαο δηαπεξλά 

ηα ζσκαηηθά φξηα θαη πξνζβάιιεη ην Δγψ θαη κε θαληαζηαθή πξνβνιή ηνπ 

ηξαπκαηηζκνχ βηψλεη ηνλ πφλν (Καλειινπνχινπ, 2012).     

 Γηα ηελ Φπραλάιπζε ν πφλνο πξνζβάιιεη ην θέληξν ηνπ Δίλαη θαη βξίζθεηαη 

ζηα φξηα ζσκαηηθνχ- ςπρηθνχ. Δθεί αθξηβψο έγθεηηαη ε δπζθνιία ζηε κειέηε ηνπ 

θαηλνκέλνπ. Ζ ζπκβνιή ηνπ έξγνπ ηνπ Freud είλαη αθξηβψο απηφ, ην πέξαζκα απφ ην 

ζσκαηηθφ ζην ςπρηθφ, ρσξίο λα ππάξρεη δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ δχν 

(Καλειινπνχινπ, 2012). Αξγφηεξα εηζάγεη θαη ηελ έλλνηα ηνπ ςπρηθνχ πφλνπ ηελ 

νπνία θαη δνκεί πάλσ ζηελ έλλνηα ηνπ ζσκαηηθνχ θαη ηελ απνδίδεη ζηελ απψιεηα ηνπ 

επελδεδπκέλνπ αληηθεηκέλνπ (Hoefel, 2013). Σν έξγν ηνπ Freud είρε επίδξαζε ζηε 
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κέρξη ηφηε πξνζέγγηζε ηνπ θαηλνκέλνπ σο απνθιεηζηηθά ζσκαηηθνχ θαηλνκέλνπ θαη 

αλαγλσξίδνληαη νη ςπρνινγηθέο παξάκεηξνη θαη αξρίδεη ε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηνπ 

θαηλνκέλνπ. Γεληθφηεξα, ν πφλνο γηα ηελ ςπραλαιπηηθή έξεπλα θαη κειέηε νθείιεηαη 

ζε ζπγθξνχζεηο ή άκπλα ηνπ ςπρηζκνχ θαη επεηδή απνηειεί απεηιή γηα απηφλ 

κεηαθέξεηαη αζχλεηδα ζε θάπνην ζεκείν ηνπ ζψκαηνο είηε κε ην κεραληζκφ ηεο 

κεηαηξνπήο είηε σο παιηλδξφκεζε. Οη αλεπίιπηεο θαη αζχλεηδεο ζπγθξνχζεηο 

εθθξάδνληαη κέζσ ηνπ πφλνπ. Ζ εξεπλεηηθή κέζνδνο ησλ ςπραλαιπηψλ πνπ 

ζπλίζηαηαη ζε θιηληθή εξγαζία, σζηφζν επηθξίζεθε σο κε επηζηεκνληθή ιφγσ ησλ 

πεξηνξηζκψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε θχζε ηεο εξεπλεηηθήο κεζφδνπ. Αλέδεημε φκσο 

αθελφο ηε ζεκαζία πνπ είρε ην γεληθφηεξν πιαίζην κηαο νινθιεξσκέλεο εηθφλαο ηνπ 

αηφκνπ θαη ηεο κνλαδηθήο πξνζσπηθήο ηνπ ηζηνξίαο θαη δεχηεξνλ ηε ζεκαζία ησλ 

αζπλείδεησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ζπγθξνχζεσλ (Keefe θ. ζπλ., 2002).  

 Μηα δεχηεξε θαηεγνξία κειεηψλ, επίζεο θαλεξά, ηνπιάρηζηνλ αξρηθά, 

επεξεαζκέλε απφ ςπρνδπλακηθέο ζεσξήζεηο, είλαη απηή ηεο αλίρλεπζεο ζπλάθεηαο 

κεηαμχ ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζσπηθφηεηαο ή αηνκηθψλ δηαθνξψλ θαη αλάπηπμεο 

επψδπλσλ ζπκπησκάησλ πφλνπ, θπξίσο ζε πιαίζην ζπγθεθξηκέλεο αζζέλεηαο. Απηέο 

νη κειέηεο αλαπηχρζεθαλ θαηά θχξην ιφγν σο κηα πξνζπάζεηα ζηήξημεο ησλ ζεσξηψλ 

πνπ είραλ ζρεκαηηζηεί ηελ πεξίνδν εθείλε θαη πνπ πξφηεηλαλ θάπνην είδνο άκεζεο 

ζπζρέηηζεο κεηαμχ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ πξνζσπηθφηεηαο θαη λφζνπ. Σν ίδην δειαδή 

ελλνηνινγηθφ πιαίζην πνπ είρε αλαπηπρζεί γηα ηελ εξκελεία ησλ ςπρνζσκαηηθψλ 

αζζελεηψλ. Γχν ζεσξεηηθέο ζέζεηο πνπ άιιαμαλ ην κέρξη ηφηε ηξφπν πξνζέγγηζεο ηνπ 

πφλνπ ήηαλ ηνπ Engel θαη ηνπ Szasz, ςπρνδπλακηθέο ζηε βάζε ηνπο. O Szasz 

ππνζηήξηδε φηη ην Δγψ αληηιακβάλεηαη ην ζψκα σο έλα εμσηεξηθφ αληηθείκελν θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα πξνβάιινληαη ζην εμσηεξηθφ ζψκα σο λα πξνβάιινληαλ ζε άιιν 

άηνκν. Ο πφλνο πξνθχπηεη σο ζπλέπεηα ηεο απεηιήο, πξαγκαηηθήο ή δπλεηηθήο, γηα 
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ηελ αθεξαηφηεηα ηεο εηθφλαο ηνπ ζψκαηνο. Ζ ζεσξία ηνπ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηε 

θξνυδηθή ζεψξεζε ηνπ πφλνπ, αιιά πξνζζέηεη ηε δηάζηαζε ηεο εμσηεξηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο ηεο νπνίαο δηακεζνιαβεηήο είλαη ην Δγψ. Δπηπιένλ πξφζζεζε φηη 

ιεηηνπξγεί σο ππνθαηάζηαην γηα ηε ζιίςε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ πξαγκαηηθή 

απψιεηα ή θαη ηελ απεηιή απψιεηαο ηνπ ζεκαληηθνχ άιινπ ή ζε πεξηπηψζεηο 

αθξσηεξηαζκνχ ηνπ ζσκαηηθνχ κέινπο. Έηζη ν πφλνο θαηεπλάδεη ην πξνεξρφκελν 

απφ απψιεηα άγρνο ή θαη ην θαηαζηέιιεη. Όπνπ ππάξρνπλ επηζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

γηα ηελ εγθαηάιεηςε απφ ηνλ ζεκαληηθφ άιιν ν πφλνο παξέρεη ην κέζν γηα εμηιέσζε. 

ηε ζεσξία ηνπ πξφηεηλε ηξία επίπεδα επηθνηλσληαθήο ζπκβνινπνίεζεο. ην πξψην 

ζηάδην ε επηθνηλσλία έρεη λα θάλεη κε ηα εμσηεξηθά δεδνκέλα πνπ είλαη ζρεηηθά κε 

ηελ εκπεηξία ηνπ πφλνπ. ην δεχηεξν ε επηθνηλσλία ηνπ πφλνπ είλαη ην κέζν γηα 

αίηεκα βνήζεηαο. ην ηξίην ν πφλνο κεηαζρεκαηίδεηαη σο απνξξηπηηθφ ζχκβνιν ζε 

πεξηπηψζεηο επαλεηιεκκέλεο έθθιεζεο γηα βνήζεηα, εθθξάδεη επηζεηηθφηεηα θαη ζε 

πεξηπηψζεηο ρξφληαο εκπεηξίαο πφλνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εμηιέσζε (Gamsa, 1994α 

·Merskey, 1968).          

 Ζ ζεκαληηθφηεξε ζπκβνιή ηνπ έξγνπ ηνπ Szasz ζπλίζηαηαη ζηελ επηθνηλσλία 

ηνπ πφλνπ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ εμππεξεηεί απηή. Ο Engel πξνζπάζεζε λα 

εξκελεχζεη ηνλ πφλν απνπζία πεξηθεξηθνχ εξεζηζκνχ. Τπνζηήξηδε φηη ην άηνκν θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ βηψλεη δηάθνξεο θαηαζηάζεηο πεξηθεξεηαθήο 

δηέγεξζεο πνπ πξνθαινχλ πφλν, ηηο νπνίεο έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ. Απηέο νη πξψηεο 

εκπεηξίεο πφλνπ κπνξνχλ αξγφηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ λα ππξνδνηήζνπλ 

πφλν απνπζία εξεζίζκαηνο. Γηα παξάδεηγκα ην κσξφ πνπ πνλά αληηδξά κε θιάκα θαη 

πξνθαιεί ηελ απφθξηζε ηεο κεηέξαο γηα αλαθνχθηζε θαη έηζη ν πφλνο γίλεηαη 

ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε ηεο επαλέλσζεο κε ην επελδεδπκέλν αληηθείκελν. Μπνξεί 

φκσο λα ζπλδεζεί θαη κε ηελ ηηκσξία ε νπνία απνηειεί ην κέζν γηα εμηιέσζε. Με 
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βάζε ινηπφλ απηέο ηηο πξψηεο εκπεηξίεο ηα άηνκα αζπλείδεηα ρξεζηκνπνηνχλ ην πφλν 

γηα λα ιχζνπλ ζπγθξνχζεηο θαη λα απνθαηαζηαζεί έηζη ε ςπρηθή εξεκία. Με βάζε 

απηέο ηηο ζέζεηο πξφηεηλε ηελ χπαξμε αζζελψλ πνπ είλαη επηξξεπείο ζηνλ πφλν (pain 

prone patient). Απηνί νη αζζελείο δηαζέηνπλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην 

φηη βηψλνπλ αζπλείδεηε ή θαη ζπλεηδεηή ελνρή θαη ν πφλνο απνηειεί κέζν εμηιέσζεο, 

ή φηη δηαζέηνπλ κηα καδνρηζηηθή δνκή ραξαθηήξα κε έλα ηζηνξηθφ δσήο κε ήηηεο θαη 

γεληθή δπζαξέζθεηα, ή φηη ν πφλνο αλαπηχζζεηαη σο ππνθαηάζηαην ρξφληαο 

θαηαζηαικέλεο επηζεηηθφηεηαο θαη ηέινο φηη ν πφλνο αλαπηχζζεηαη σο αληίβαξν ζε 

πξαγκαηηθή ή ελδερφκελε απψιεηα (Gamsa, 1994α).     

 Σν έξγν ηνπ Engel, αλ θαη δηαςεχζηεθε απφ κεηέπεηηα έξεπλεο ππήξμε 

ζεκαληηθφ γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ησλ ςπρηθψλ παξαγφλησλ ζηε γέλεζε 

θαη δηαηήξεζε ηνπ πφλνπ, έλαληη ζην κέρξη ηφηε επηθξαηνχλ βηνταηξηθφ κνληέιν πνπ 

κφιηο είρε αξρίζεη λα απνδεηθλχεηαη αλεπαξθέο. Γεληθφηεξα ν Engel ελδηαθεξφηαλ γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο ηνπ αζζελή, κε επαηζζεζία θαη γηα 

απηφ ην ιφγν αλέπηπμε θαη ην βηνςπρνθνηλσληθφ κνληέιν πνπ απνηειεί φπσο έρεη 

εηπσζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην πξνπνκπφ ηεο Φπρνζσκαηηθήο Ηαηξηθήο. 

Γεληθφηεξα νη ζεσξεηηθέο ζέζεηο πνπ πξνέβιεπαλ ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπ πφλνπ θαη 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζσπηθφηεηαο ππνζηήξηδαλ ηελ χπαξμε 

ζπγθεθξηκέλσλ κεηαβιεηψλ πνπ παίδνπλ ξφιν ζηε γέλεζε ηνπ πφλνπ, αιιά θαη ζηε 

δηαηήξεζε ηνπ θαη εμέιημε ηνπ ζε ρξφληα θαηάζηαζε. Παξάγνληεο πνπ 

ελνρνπνηήζεθαλ ήηαλ, άκπλεο ή ζπγθξνχζεηο, θαηαζηνιή έθθξαζεο ζπλαηζζήκαηνο 

θαη χπαξμε αιεμηζπκίαο, αλάπηπμε εμαξηεηηθψλ ζέζεσλ, ερζξηθά ζπλαηζζήκαηα θαη 

επηζεηηθφηεηα, ρξφληα θαηαζηαικέλα, ελνρηθά ζπλαηζζήκαηα, άθακπην ππεξεγψ, 

άκπλα ζε πξαγκαηηθή ή ελδερφκελε απψιεηα αληηθεηκέλνπ, ηξαπκαηηθή εκπεηξία ζε 

παηδηθή ειηθία πνπ πεξηιακβάλεη ζσκαηηθή θαη ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ή απψιεηα 
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γνλέα, ζπγθαιπκκέλε θαηάζιηςε θαη δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο. Αλαγλσξίζηεθαλ 

αθφκε ε ζεηξά γέλλεζεο θαη πξνβιήκαηα νηθνγελεηαθήο πξνζαξκνγήο, φπσο επίζεο 

θαη θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά. Όιεο νη παξαπάλσ κεηαβιεηέο 

κειεηήζεθαλ ζε ζπλάξηεζε κε ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πφλνπ, ψζηε λα δηαπηζησζεί 

αηηηφηεηα ηεο έλαξμεο θαη δηαηήξεζεο πφλνπ θαη φρη απιά σο ζπλαηζζεκαηηθά 

επαθφινπζα ηεο ζσκαηηθήο εκπεηξίαο πφλνπ. Αλαπηχρζεθαλ δηάθνξεο ηερληθέο θαη 

κέζνδνη. ηελ αξρή ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνβνιηθά ηεζη, φπσο ην Rorschach inkblot 

test, ην ζρέδην αλζξψπηλεο κνξθήο θαη ην Σ.Α.Σ., θπξίσο ιφγσ ηεο πεπνίζεζεο φηη 

εξεπλψληαη αζχλεηδεο δηεξγαζίεο. ηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηεζη 

πξνζσπηθφηεηαο θαη θιίκαθεο κέηξεζεο ραξαθηεξηζηηθψλ ή θαηαζηαζηαθά φπσο ην 

MMPI, ην BDI γηα ηελ αλίρλεπζε θαηάζιηςεο θαη ην SSTAI γηα ηελ αλίρλεπζε 

θαηαζηαζηαθνχ θαη γεληθεπκέλνπ άγρνπο, θαη πνιιά άιια. Ζ θάζε κέζνδνο 

αλαπηχρζεθε κε ζθνπφ ηελ αλίρλεπζε ζπλάθεηαο δηαθνξεηηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ 

κπνξεί λα επζχλνληαη γηα ηηο θαηαζηάζεηο πφλνπ, θπξίσο ζε θιαζζηθέο 

ςπρνζσκαηηθέο αζζέλεηεο, φπσο ε ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα, νη εκηθξαλίεο, ην πεπηηθφ 

θαη δσδεθαδαθηπιηθφ έιθνο θ.α.. Πην πξφζθαηε θαηεγνξία εξεπλψλ έθαλε ρξήζε 

θιηληθήο ζπλέληεπμεο θαη απηναλαθνξψλ. Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο απφ απηέο δελ 

επηθχξσζαλ ηηο ζεσξεηηθέο ζέζεηο θαη παξνπζίαδαλ κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα θαη 

ελλνηνινγηθνχο πεξηνξηζκνχο. Πιένλ δελ ζεσξνχληαη αμηφπηζηεο θαη έρνπλ 

ζηακαηήζεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη, εθηφο απφ ηε ρξήζε απηναλαθνξψλ θαη θιηληθψλ 

ζπλεληεχμεσλ πνπ θαίλεηαη λα επαλέξρνληαη ζην πξνζθήλην ιφγσ ηεο αλαγλψξηζεο 

ησλ παξαγφλησλ ηεο απηναληίιεςεο, θαη ησλ ηερληθψλ αληηκεηψπηζεο πνπ 

επηζηξαηεχεη ν αζζελήο θαη άιισλ γλσζηηθψλ θαη άξα ελζπλείδεησλ δηεξγαζηψλ. Γελ 

κπνξεί λα αγλνεζεί φκσο ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ςπρνινγηθψλ 

παξαγφλησλ θαη κάιηζηα γηα θάπνηνπο απφ απηνχο, κειέηεο γίλνληαη θαη ζήκεξα. Πην 
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ζπγθεθξηκέλα, νη ζπλαηζζεκαηηθέο δηεξγαζίεο θαη ην θαηαπηεζκέλν ζπλαίζζεκα 

πηζηεχεηαη φηη ζπκβάιινπλ ζε θαηαζηάζεηο πφλνπ θαη πξνζεγγίδεηαη ε έλλνηα ηεο 

αιεμηζπκίαο, ζε αζζελείο κε ρξφλην πφλν σο ην κέζν γηα έθθξαζε νδπλεξψλ 

ζπλαηζζεκάησλ. Ζ ζεμνπαιηθή θαη ζσκαηηθή θαθνπνίεζε επίζεο αλαγλσξίδεηαη σο 

αηηία ρξφλησλ θαη επίκνλσλ αλεμήγεησλ πφλσλ. Δπίζεο, δίλεηαη βαξχηεηα ζηε ζρέζε 

θαηάζιηςεο θαη ρξφληνπ πφλνπ, αλ θαη απφ ηε κηα νη κεραληζκνί δελ έρνπλ γίλεη 

πιήξσο θαηαλνεηνί θαη επηπιένλ δελ έρεη μεθαζαξηζηεί ην αλ απνηεινχλ αίηην ή 

απνηέιεζκα ηνπ πφλνπ.       

 Γεληθφηεξα ηα πιενλεθηήκαηα απφ ηηο κειέηεο απηέο ήηαλ φηη δφζεθε έκθαζε 

ζε αζζελείο ζηνπο νπνίνπο δελ αλεπξίζθνληαλ νξγαληθφ ππφζηξσκα ησλ εκπεηξηψλ 

πφλνπ πνπ αλέθεξαλ, θαη ζπλήζσο παξαπέκπνληαλ σο ςπρηαηξηθνί αζζελείο. Έηζη ν 

πφλνο ηνπο ζεσξνχληαλ φηη ήηαλ απνθχεκα ηεο θαληαζίαο ηνπο ή απνηέιεζκα 

ςπρηαηξηθήο δηαηαξαρήο θαη δελ δηλφηαλ θιηληθή ζεκαζία ζηα ζπκπηψκαηα ηνπο. 

Καηέιεγαλ νη αζζελείο απηνί πεξηζσξηνπνηεκέλνη, κε θίλδπλν εηηθεηνπνίεζεο ηνπ 

ςπρηθά αζζελνχο θαη ρσξίο ηαηξηθή παξέκβαζε πνπ πηζαλφλ λα κεγηζηνπνηνχζε ηνλ 

θίλδπλν ησλ ζπκπησκάησλ ηνπο θαη ηελ επηδείλσζε ζε ρξφληα πεξηζηαηηθά. Απηφ πνπ 

έγηλε θαηαλνεηφ θαη απνδεθηφ είλαη φηη ηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα ππάξρνπλ θαη ε 

αηηία είλαη νη ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο πνπ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην βίσκα ηνπ 

πφλνπ θαη ζπληεινχλ ζηε βειηίσζε ε επηδείλσζε ηεο θιηληθήο εηθφλαο (Gamsa, 

1994α·
  
Keefe θ. ζπλ., 2002 ·Merskey, 1968). 

  3.3. Ζ έλλνηα ηνπ πφλνπ ζηελ ςπρνθπζηνινγηθή ζεψξεζε  

Μηα εληειψο δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε αλαπηχρζεθε απφ ςπρνθπζηνιφγνπο, ε 

νπνία εληάζζεηαη ζηηο ςπρνζσκαηηθέο κειέηεο κε ηελ επξχηεξε έλλνηα ηνπ φξνπ θαη 

φρη κε ηελ ςπραλαιπηηθή πηα. Σα κνληέια πνπ αλαπηχρζεθαλ εμέηαδαλ ηελ επίδξαζε 
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ησλ ςπρηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, φπσο ε ζθέςε, κλήκε, θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ζηηο θπζηνινγηθέο αιιαγέο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ κπνξεί λα παξάγνπλ 

πφλν. Αθνξνχλ ζπλήζσο κειέηεο πνπ δηαπίζησζαλ ζρέζε ζπγθεθξηκέλεο ςπρηθήο 

ιεηηνπξγίαο φπσο ην άγρνο, κε ηελ απφθξηζε θπζηνινγηθήο αιιαγήο ηνπ νξγαληζκνχ 

(π.ρ. δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ ΑΝ) ή ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ θπζηνινγηθψλ δηεξγαζηψλ 

θαη ηελ αληίιεςε ηνπ πφλνπ θαη ηέινο ηε κειέηε θπζηνινγηθψλ αιιαγψλ πνπ 

επζχλνληαη γηα αλαζηνιή ζήκαηνο ηνπ πφλνπ (π.ρ. βηνρεκηθέο αιιαγέο). 

Φπζηνινγηθέο απνθξίζεηο φπσο ε κπτθή ζχζπαζε, νη θαξδηαγγεηαθέο αιιαγέο θαη ε 

δηέγεξζε ηνπ ΑΝ ζεσξήζεθαλ φηη ζρεηίδνληαη κε θαηαζηάζεηο πφλνπ, φπσο νη 

θεθαιαιγίεο θαη δηάθνξα ζχλδξνκα πφλνπ, φπσο ε ηλνκπαιγία ή νζθπαιγία. Οη 

πξψηεο απφπεηξεο κειεηψλ αλαπηχρζεθαλ κε ζθνπφ ηελ επαιήζεπζε ή δηάςεπζε ησλ 

ςπρνζσκαηηθψλ ζεσξηψλ θαη πξνζπαζνχζαλ λα αληρλεχζνπλ αηηηαθή ζρέζε κεηαμχ 

νκαδνπνηεκέλσλ πξνηχπσλ θπζηνινγηθήο απφθξηζεο θαη ζπγθεθξηκέλσλ ζπλδξφκσλ 

πφλνπ. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο απέηπραλ λα δηαπηζηψζνπλ αηηηαθή ζρέζε. Μηα 

κεηνςεθία εξεπλψλ, πνπ θαη ηα δηθά ηνπο απνηειέζκαηα ακθηζβεηνχληαη, έδεημε φηη 

ε ρξφληα θαη ζπρλή δηέγεξζε ηνπ ΑΝ πνπ νθείιεηαη ζε ρξφλην ζηξεο θαη 

θαηαπηεζκέλα ζπλαηζζήκαηα, επάγνπλ κπτθέο ζπζπάζεηο θαη εληείλνπλ ηελ αίζζεζε 

ηνπ πφλνπ. Ζ ηζραηκία πνπ πξνθαιείηαη απφ παξαηεηακέλε ζχζπαζε κπψλ πξνθαιεί 

δεπηεξνγελψο απειεπζέξσζε εγγελψλ ρεκηθψλ νπζηψλ, κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε 

πφλνπ πνιχ αξγφηεξα αθφκε θαη αλ ε κπτθή έληαζε έρεη πηα ζηακαηήζεη λα 

πθίζηαηαη. Με βάζε απηή ηε ζέζε αλαπηχρζεθαλ παξεκβάζεηο φπσο ε 

βηναλαηξνθνδφηεζε, νη ηερληθέο ραιάξσζεο θαη ε ειεθηξνδηέγεξζε ησλ κπψλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαηεπλαζηηθά ζηελ αίζζεζε ηνπ πφλνπ. Αλ θαη 

ηα απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ απηψλ ζπλνιηθά είλαη ππφ ακθηζβήηεζε, ζα πξέπεη λα 

δνζεί έκθαζε θαη ζηα ζεηηθά ζεκεία ηνπο πνπ έδσζαλ ψζεζε ζηελ ςπρνζσκαηηθή 
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κειέηε. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ αξηηφηεξε ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δπν 

θαηεγνξίεο πνπ αλαιχζεθαλ κε έκθαζε ζηελ επηζηεκνληθή κέζνδν κε θαιχηεξν 

ελλνηνινγηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ κεηαβιεηψλ θαη ρξήζε κεηξήζεσλ πνπ κπνξνχζαλ 

λα απνδψζνπλ ζρέζεηο αηηηαηνχ απνηειέζκαηνο. Ζ πνηθηιία θπζηνινγηθψλ 

κεηξήζεσλ θαη ε ζχλδεζε ηνπο κε πνιιαπιέο ςπρνινγηθέο κεηξήζεηο αλαδεηθλχεη ηε 

ζπλζεηφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ θαη φηη ππάξρεη αλάγθε γηα εξκελεία ζε πνιιαπιά 

επίπεδα θαη αλάγθε εγθαηάιεηςεο ηνπ γξακκηθνχ κνληέινπ εξκελείαο. Ζ αλάπηπμε 

ησλ λεπξνεπηζηεκψλ θαη ην επηζηακέλν ελδηαθέξνλ ηεο γηα ην θαηλφκελν ηνπ πφλνπ 

ήδε έρεη θαηαδείμεη ηελ χπαξμε πνιιψλ θέληξσλ πφλνπ ζηνλ εγθέθαιν, αληί γηα έλα 

θαη κνλαδηθφ φπσο πηζηεπφηαλ. Δπίζεο ελδηαθέξνλ έρνπλ νη κειέηεο γηα ηελ 

πιαζηηθφηεηα ηνπ εγθεθάινπ, ζε ζρέζε θαη κε ηελ εκπεηξία ηνπ πφλνπ πνπ 

ππνδεηθλχεη ηελ ζπλερή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ςπρνινγηθψλ θαη νξγαληθψλ 

παξαγφλησλ, κεηαμχ ηεο αίζζεζεο θαη ηεο εκπεηξίαο, ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο. (Gamsa, 1994α·
 
Keefe θ. ζπλ., 2002). 

 3.4.  Ζ έλλνηα ηνπ πφλνπ ζηε ζπκπεξηθνξηζηηθή θαη γλσζηηθή ζεψξεζε 

Γηα ηνπο ζπκπεξηθνξηζηέο ν πφλνο είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Ζ αίζζεζε ηνπ 

πφλνπ είλαη κηα αλαθιαζηηθή απφθξηζε ζε θάπνην εξέζηζκα θαη δχλαηαη λα γίλεη 

ρξφληα κφλν φηαλ πξνζθέξεηαη ελίζρπζε απφ ην πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ ππνζηεξίδνπλ 

φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ πφλνπ κπνξεί λα απνηειεί αληηθείκελν κάζεζεο κέζσ 

παξαηήξεζεο ζεκαληηθψλ γηα ην ππνθείκελν κνληέισλ πφλνπ. Δηζάγνπλ ηελ έλλνηα 

ηνπ ιεηηνπξγηθνχ πφλνπ (operant) πνπ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηελ έλλνηα ηνπ 

ςπρνγελνχο πφλνπ, κηαο θαη εμππεξεηεί ηελ πιήξσζε ςπρνινγηθψλ αλαγθψλ. Ο 

ιεηηνπξγηθφο πφλνο αλαπηχζζεηαη ιφγσ δεπηεξνγελνχο σθέιεηαο πνπ κπνξεί λα είλαη 

είηε απνθπγή δπζάξεζησλ θαηαζηάζεσλ, είηε θαηάθηεζε ζεηηθψλ πξνλνκίσλ, φπσο ε 
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πξνζνρή θαη ε θξνληίδα. ρεηηθέο, κε ηελ κάζεζε κέζσ παξαηήξεζεο, ζπκπεξηθνξέο 

έρνπλ δείμεη αλάπηπμε επαηζζεηνπνίεζεο ζε θάπνην φξγαλν ή θαη ιεηηνπξγία φπσο 

επίζεο θαη ηελ χπαξμε ζπγθεθξηκέλνπ πξφηππνπ ηξφπνπ ζπκπεξηθνξάο πφλνπ πνπ 

κνηξάδνληαη ηα κέιε κηαο νηθνγέλεηαο. Οη ζπκπεξηθνξηζηέο έρνπλ αλαπηχμεη κνληέια 

παξέκβαζεο κε ζθνπφ ηελ εμάιεηςε ελίζρπζεο απφ ην πεξηβάιινλ θαη άξα ηελ 

απφζβεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο. εηξά κειεηψλ δείρλεη επηηπρία ζηα κνληέια 

παξέκβαζεο. Χζηφζν πξφθεηηαη γηα κηα γξακκηθή πξνζέγγηζε πνπ αγλνεί ηελ 

πνιππινθφηεηα ηνπ θαηλφκελνπ θαη ππάξρεη πηζαλφηεηα ε καζεκέλε ζπκπεξηθνξά λα 

επηζηξέςεη αλ ην άηνκν βξεζεί ζε πην δχζθνιε θαη πεξίπινθε θαηάζηαζε. Ζ ζπκβνιή 

ηεο ζπκπεξηθνξηθήο ζεψξεζεο ζπλίζηαηαη ζηελ αλάπηπμε κεζνδνινγίαο θαιά 

ζρεδηαζκέλσλ θαη ειεγρφκελσλ δηαδηθαζηψλ (Gamsa, 1994α).   

 Με ηελ ζεσξία ησλ Melzack θαη Wall γηα ηελ πχιε έιεγρνπ ηνπ πφλνπ αξρίδεη 

θαη ην ελδηαθέξνλ ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο γηα ην θαηλφκελν ηνπ πφλνπ λα 

αλαπηχζζεηαη γηα ην ξφιν ησλ γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ. Μειεηνχλ 

κεζνιαβεηηθέο κεηαβιεηέο φπσο, γλσζηηθέο απνδφζεηο, πξνζδνθίεο, πεπνηζήζεηο, 

έλλνηα απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο, απηνέιεγρν, θαη έιεγρν θαηάζηαζεο θαη 

πεξηβάιινληνο, πξνζνρή, ζηξαηεγηθέο πνπ έρεη αλαπηχμεη ην άηνκν γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, δειψζεηο γηα ηνλ εαπηφ θαη ηηο επηπηψζεηο φισλ απηψλ ησλ 

δηαδηθαζηψλ ζθέςεο ζηελ εκπεηξία ηνπ πφλνπ θαη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

απηφλ. Έρνπλ αλαπηχμεη παξεκβάζεηο πφλνπ αιιεινζπκπιεξσκαηηθέο κε ηηο 

ζπκπεξηθνξηθέο παξεκβάζεηο πνπ είλαη γλσζηέο σο γλσζηηθή ζπκπεξηθνξηθή 

παξέκβαζε κε ζρεηηθή επηηπρία. Με ηηο κειέηεο ηνπο αλαγλψξηζαλ θαη ην ξφιν ησλ 

λνεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ άιια δελ παχεη λα απνηειεί κφλν έλα κέξνο 

ηνπ πνιπδηάζηαηνπ θαηλνκέλνπ (Gamsa,  1994α).  

3.5. Ζ έλλνηα ηνπ πφλνπ ζηελ ζχγρξνλε ςπρνζσκαηηθή ζεψξεζε 
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Καζψο νη αληηιήςεηο θαη νη γλψζεηο γηα ηνλ πφλν δηεπξχλνληαη 

αλαγλσξίδνληαη θαη νη θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο επηξξνέο. Σν εξεπλεηηθφ 

ελδηαθέξνλ ζηξέθεηαη ζηελ χπαξμε ζρέζεσλ κεηαμχ πφλνπ θαη θπιήο, εζληθφηεηαο 

θαη θνπιηνχξαο. Απηφ νθείιεηαη ζην απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηελ θαηαλφεζε 

γεληθφηεξα ηεο πγείαο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη πξφιεςεο 

αιιά θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπνπ. Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά επξήκαηα θη απηφ 

πξνθαλψο ιφγσ θαθνχ ελλνηνινγηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ κεηαβιεηψλ. Ηδηαίηεξε αλάπηπμε παξνπζηάδνπλ θαη νη εμεηδηθεπκέλεο 

κειέηεο ζε ζρέζε κε ην γπλαηθείν θχιν θαη εηδηθά ζχλδξνκα πφλνπ, φπσο ην 

πξνεκκελνξπζηαθφ ζχλδξνκν, αιιά θαη ηνπο πφλνπο ηνπ ηνθεηνχ (Keefe θ. ζπλ., 

2002).           

 Οη κεηαβιεηέο θαη ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ ςπρνζσκαηηθή έξεπλα 

ήηαλ θαη παξακέλνπλ πνηθίια. Δλσηηθφ ελλνηνινγηθφ αληηθείκελν είλαη νη 

δηππνθεηκεληθέο θαη δηαπξνζσπηθέο κεηαβιεηέο ζε ζρέζε κε ην βίσκα ηνπ πφλνπ απφ 

φπνηα πηπρή θαη αλ ην πξνζεγγίδεη θαλείο. Δπηπιένλ παξαηεξείηαη θαη κηα ζηξνθή 

ζηνπο πιεζπζκνχο πνπ κειεηψληαη. Δλψ ζηηο αξρέο νη έξεπλεο ήηαλ επηθεληξσκέλεο 

ζε αζζέλεηεο ή ζπλζήθεο πνπ πξνθαινχλ πφλν πνπ παξαδνζηαθά ζεσξνχληαλ 

ςπρνγελείο, ηψξα ε επηθέληξσζε είλαη ζε κηα επξχηεξε νκάδα ζπλζεθψλ πφλνπ πνπ 

άιινηε ζπλδένληαη κε αζζέλεηα θη άιινηε φρη. Καη παξαηεξείηαη κηα ηάζε γηα ηε 

ζεψξεζε ησλ ζπλζεθψλ απηψλ κε νιηζηηθή καηηά ιακβάλνληαο ππφςε ηε 

πνιπδηάζηαηε θχζε ηνπ πφλνπ ζε έλα πιαίζην πνπ βηνινγηθνί ςπρνινγηθνί θαη 

θνηλσληθνί παξάγνληεο βξίζθνληαη ζε ζπλερή αιιειεπίδξαζε (Gamsa, 1994α). 

 Έλαο κηθξφο αξηζκφο αζζελψλ κε ρξφλην πφλν πιεξνί ηα θξηηήξηα γηα 

δηάγλσζε ζσκαηφκνξθεο δηαηαξαρήο. Γηα λα ζπκβεί απηφ ζα πξέπεη ν αζζελήο λα 

παξνπζηάδεη επίκνλε ελαζρφιεζε κε ηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα, δηάθνξνπο πφλνπο, 
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ρσξίο σζηφζν λα ππάξρνπλ παζνινγναλαηνκηθά επξήκαηα. Απηνί νη αζζελείο 

αλαδεηνχλ ζζελαξά ηαηξηθέο παξεκβάζεηο θαη εμεηάζεηο πνπ πνιιέο θνξέο είλαη 

επψδπλεο θαη επηθίλδπλεο γηα ηνπο ίδηνπο. Απνδίδεηαη ινηπφλ αηηία ζε ςπρνινγηθνχο 

παξάγνληεο θαη παξαπέκπνληαη γηα ςπρηαηξηθή εθηίκεζε. ηελ θιηληθή πξαθηηθή ε 

δηαθνξνδηάγλσζε παξνπζηάδεηαη πξνβιεκαηηθή θαη έρεη ακθηζβεηεζεί ε εγθπξφηεηα 

ησλ δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ. Γελ είλαη εχθνιν γηα ηνλ θιηληθφ λα απνθαζίζεη πφηε 

παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα νη παζνινγηθνί ή νη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο, 

ηδηαίηεξα φηαλ είλαη ζήκεξα γλσζηή ε απαξαίηεηε ζπκβνιή θαη ησλ δχν. Δπηπιένλ, ε 

ηζηνξία ηεο ηαηξηθήο έρεη δείμεη φηη ππάξρνπλ αζζέλεηεο πνπ θάπνηε δελ κπνξνχζαλ 

λα δηαγλσζηνχλ εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο θαηάιιεισλ δηαγλσζηηθψλ κεζφδσλ. 

Αληίζεηα, κηα άιιε νκάδα αζζελψλ, κε ρξφλην πφλν πνπ παξνπζηάδεη νξγαληθφ 

ππφζηξσκα, θηλδπλεχεη λα κελ αμηνινγεζνχλ ζσζηά νη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο πνπ 

ζπκβάιινπλ θαη λα κελ ηνπο παξαζρεζεί ε θαηάιιειε παξέκβαζε (Tyrer, 2006). 

 ηελ ηζηνξία ηεο κειέηεο ηνπ πφλνπ γεληθά ππάξρεη ε ηάζε γηα δηρνηφκεζε 

λνπ ζψκαηνο. Παξά ηηο πξνφδνπο θαη ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ζε έξεπλα θαη ζεσξία 

πνπ έρεη πινπηίζεη ηηο γλψζεηο γηα ην θαηλφκελν ηνπ πφλνπ φια απηά ηα ρξφληα 

κεξηθά ζέκαηα παξακέλνπλ άιπηα ή ζπζθνηηζκέλα θαη έρνπλ αληίθηππν ζηελ θιηληθή 

πξαθηηθή. Μεζνδνινγηθά θαη ελλνηνινγηθά ζέκαηα δίλνπλ έξεηζκα γηα 

πξνβιεκαηηζκφ αιιά θαη θξηηηθή. Σν απνηέιεζκα είλαη αληηκαρφκελεο ζέζεηο αθφκα 

θαη ζην ίδην επηζηεκνληθφ πεδίν. Ζ έξεπλα κφιηο άξρηζε λα δηαθσηίδεη ηηο πηπρέο ηνπ 

πφλνπ θαη ε ζπκβνιή ησλ ςπρνινγηθψλ παξαγφλησλ κφιηο πνπ άξρηζαλ λα 

μεθαζαξίδνληαη, πνπ ην βηνταηξηθφ κνληέιν αγλννχζε, βαζηδφκελν ζηελ άπνςε φηη ν 

πφλνο είλαη απιά αηζζεηεξηαθή απφθξηζε. Αιιά θαη ην ςπρνγελέο κνληέιν φζν 

επέκεηλε ζηελ άκεζε ζχλδεζε ςπρηθψλ αηηηψλ ζηε γέλεζε ηνπ πφλνπ παξνπζίαδε 

ειιείκκαηα. Με ηελ σξίκαλζε ησλ επηζηεκψλ θαη ηελ νινθιεξσκέλε θαηαλφεζε ηνπ 
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πφλνπ σο πνιπδηάζηαην θαηλφκελν, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ην θαηλφκελν κπνξεί λα 

θαηαλνεζεί ζε πιήξε έθηαζε κφλν αλ αληηκεησπηζηεί σο ην γηλφκελν 

αιιειεπίδξαζεο πνιιαπιψλ βηνινγηθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ παξαγφλησλ. 

Σν ελδηαθέξνλ έρεη κεηαηνπηζηεί ζηελ εξκελεία ησλ παξάδνμσλ θαηλνκέλσλ πνπ 

ππνγξακκίδεη ην ξπζκηζηηθφ ξφιν ησλ ςπρηθψλ θαη λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζηελ 

εμειηθηηθή δηαδηθαζία ηνπ πφλνπ. Ο νξηζκφο πνπ έρεη δνζεί απφ ηνλ IASP «κηα 

δπζάξεζηε αηζζεηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία πνπ ζρεηίδεηαη κε πξαγκαηηθή ή 

δπλεηηθή βιάβε ηζηψλ, ή πεξηγξάθεηαη κε φξνπο ηέηνηαο βιάβεο» έρεη ην ζθνπφ λα 

ππνγξακκίζεη φηη νη αηζζεηεξηαθέο θαη θπζηνινγηθέο πηπρέο ηνπ πφλνπ δελ κπνξνχλ 

λα δηαρσξηζηνχλ απφ ην ζπλαηζζεκαηηθφ βίσκα. Οχηε ελδηαθέξεη ην ίδην ην 

ππνθείκελν αιιά θαη ηνλ θιηληθφ, αλ ν πφλνο ηνπ κπνξεί λα νξηζηεί απφ ηνπο 

βηνινγηθνχο ή ηνπο ςπρηθνχο παξάγνληεο θαη ζε πην πνζνζηφ ζπκβάιιεη θαζέλαο απφ 

απηνχο. Ο νξηζκφο απηφο δίλεη έκθαζε ζηελ ππνθεηκεληθή θαη εμαηνκηθεπκέλε 

εκπεηξία ηνπ αλζξψπνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ ηδηαίηεξνπ ηξφπνπ ηεο έθθξαζεο ηεο 

(Gamsa, 1994α·Gamsa, 1994β ·Keefe θ. ζπλ., 2002 ·Tyrer, 2006).   

 Ζ ςπρνζσκαηηθή πξνζέγγηζε αλαθηά έδαθνο ζηηο ζεσξεηηθέο πξνηάζεηο πνπ 

ππνδεηθλχνπλ ηελ νξζφηεξε παξέκβαζε θαη αληηκεηψπηζε απφ θιηληθνχο θαη άιινπο 

εηδηθνχο. Χζηφζν ζα πξέπεη λα ππάξμεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε πνπ ζα νδεγήζεη ζε 

αξηηφηεξε θαηαλφεζε ηεο ζχλδεζεο λνπ θαη ζψκαηνο. Ζ έιιεηςε έγθπξσλ 

απνηειεζκάησλ απφ ηηο έξεπλεο είλαη απνγνεηεπηηθή, αιιά ίζσο ζα πξέπεη λα 

αληηιεθζεί ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιιεη ην πεδίν 

κειέηεο φπσο επίζεο θαη ηελ εδξαίσζε αληηθεηκεληθψλ νξηζκψλ, θαζνξηζκφο 

ελλνηνινγηθψλ πξνζδηνξηζκψλ θαη αμηφπηζησλ εξγαιείσλ κέηξεζεο ηνπο 

(Gamsa,1994β·Tyrer, 2006). Ο άλζξσπνο είλαη εληαία θαη αδηάζπαζηε νληφηεηα, θάηη 

παξαπάλσ απφ ην απιφ άζξνηζκα ησλ κεξψλ ηνπ, ςπρή, λνπο θαη ζψκα, πνπ 
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αιιειεπηδξά κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Ο πφλνο πνπ ηαιαηπσξεί ηνλ άλζξσπν κπνξεί λα 

εξκελεπζεί θαη λα αληηκεησπηζηεί κφλν αλ εηδσζεί ζε έλα ηέηνην ελσηηθν θαη 

νιηζηηθν πιαίζην (Lima, Alves, & Turato, 2014). 
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Επίλογος 

Ο πφλνο είλαη παλαλζξψπηλν θαηλφκελν. Δίλαη αλακθηζβήηεηα ζσκαηηθφ αιιά θαη 

ςπρνινγηθφ γεγνλφο. ε θακία πεξίπησζε δελ είλαη δπλαηφλ λα δηαρσξίζεη θαλείο ην 

δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ βηψλεη θαλείο φηαλ λνηψζεη πφλν θαη ηνλ αλαθέξεη. Απηφ 

αθξηβψο ην ζπλαηζζεκαηηθφ ζηνηρείν πνπ ηαιαλίδεη θάζε αλζξψπηλν νλ είλαη πνπ 

θάλεη επηηαθηηθή ηελ αλάγθε κειέηεο θαη εξκελείαο ηνπ θαηλνκέλνπ, κε ζθνπφ ηελ 

αλαθνχθηζε ηνπ.          

 Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ηεο κειέηεο θαη έξεπλαο γηα ην 

θαηλφκελν ηνπ πφλνπ αλαπηπρζεθαλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο ζέζεηο γηα ηελ εξκελεία 

ηνπ. Πξνζεγγίζηεθε απφ δηαθνξεηηθά επηζηεκνληθά πεδία. Απηέο νη ζέζεηο ήηαλ 

άιινηε ζπκπιεξσκαηηθέο θη άιινηε ακνηβαία απνθιεηφκελεο. Ζ πνιπδηάζηαηε θχζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ εμάιινπ ην απαηηνχζε. Θεσξήζεθε άιινηε απφιπηα ζσκαηνγελήο θη 

άιινηε απφιπηα ςπρνγελήο. Γελ έιεηςαλ βέβαηα θαη νη ζέζεηο πνπ ζπλαληηφληαλ 

θάπνπ ζηε κέζε, ή εθείλεο πνπ ιάκβαλαλ ηηο δπν ζπληζηψζεο ηνπ εμίζνπ ππφςε. 

 Σν θπξηφηεξν επηζηεκνινγηθφ δίιιεκα πνπ αληηκεηψπηδαλ, θαη 

αληηκεησπίδνπλ θαη ζήκεξα, νη πεξηζζφηεξεο ζεσξίεο ήηαλ ην ζέκα ηνπ κνληζκνχ θαη 

ηνπ δπηζκνχ ηεο αλζξψπηλεο θχζεο. Φπζηθά απηφ ήηαλ ζε απφιπηε ζπλάξηεζε κε ηηο 

επηζηεκνληθέο αλαθαιχςεηο ηεο επνρήο. Απηφο ήηαλ έλαο αθφκε ιφγνο γηα ηελ 

χπαξμε πνιπθσλίαο ζηηο ζεσξεηηθέο ζέζεηο κέρξη θαη ζήκεξα.   

 Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζα κπνξνχζε θαλείο λα ππνζηεξίμεη φηη ην θαηλφκελν 

ηνπ πφλνπ έρεη ζε κεγάιν πνζνζηφ θαηαλνεζεί θαη εξκελεπζεί. Έρνπλ αλαπηπρζεί 

νξγαληζκνί ζε δηεζλέο επίπεδν απνθιεηζηηθά γηα ηε κειέηε θαη ηελ έξεπλα ηνπ πφλνπ.  

Κχξηα δξαζηεξηφηεηα ηνπο απνηειεί ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Δπίζεο 

ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηνλ ηνκέα ηεο θιηληθήο παξέκβαζεο θαη αληηκεηψπηζεο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπγθξνηνχληαη δηεπηζηεκνληθέο νκάδεο κειέηεο.  
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 Χζηφζν ε θιηληθή πξαθηηθή ζέηεη αθφκε εξσηήκαηα. Δπηπιένλ ππάξρνπλ 

θάπνηα παξάδνμα θαηλφκελα πνπ δελ θαίλεηαη λα εξκελεχνληαη αξθεηά πεηζηηθά απφ 

ηηο ππάξρνπζεο ζεσξίεο. Οη γλψζεηο καο παξακέλνπλ κάιινλ  απνζπαζκαηηθέο. Γηα 

ην ιφγν απηφ ε έξεπλα ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί ιακβάλνληαο ππφςε ηεο ηα λέα 

δεδνκέλα απφ ηηο κειέηεο ησλ λεπξνεπηζηεκψλ αιιά θαη ηεο επηζηήκεο ηεο 

ςπρνινγίαο. ήκεξα ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα έρεη πεξηζζφηεξνπο πφξνπο 

δηαζέζηκνπο. πγθαηαιέγνληαη ζε απηνχο ηφζν ηα πξνεγκέλα ηερλνινγηθά κέζα φζν 

θαη ε αλάπηπμε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ θαη ηξφπσλ έξεπλαο πνπ κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξε εγθπξφηεηα. Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ε δηεπηζηεκνληθή 

ζπλεξγαζία κε θαηεχζπλζε ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα γίλεη 

θαηαλνεηφ φηη ε ζπλζεηφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ δελ κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί κε 

γξακκηθφ κνληέιν εξκελείαο αιιά κφλν κε έλα πνιπδηάζηαην θαη δπλακηθφ ζηε βάζε 

ηνπ κνληέιν πνπ ζα θαηαλνεί θαη ζα πξνζκεηξά φιεο ηνπ ηηο δηαζηάζεηο.  

 Ο άλζξσπνο είλαη φπσο φιεο νη επηζηήκεο ζήκεξα δέρνληαη έλα εληαίν ζχλνιν 

λνπο θαη ζψκα ζε απφιπηε θαη ακνηβαία αιιειεμάξηεζε. Οη ιεηηνπξγίεο θαη 

δηεξγαζίεο ηνπ βξίζθνληαη ζε κηα αέλαε δπλακηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ζψκαηνο 

ςπρήο θαη πεξηβάιινληνο. Ο πφλνο πνπ είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο αλζξψπηλεο 

θχζεο ζα πξέπεη λα εηδσζεί ππφ ην ίδην πξίζκα  
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