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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

      

     Τν ζέκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ςπρνπάζεηα θαη εηδηθφηεξα ην λεπξσληθφ 

ππφζηξσκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαηαξαρήο. Ψο έλλνηα, ε ςπρνπάζεηα είλαη ηδηαηηέξσο 

παξεμεγεκέλε θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηε θνηλή γιψζζα κε εληειψο δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζε 

ζρέζε κε ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Γηα απηφ, ζην πξψην θεθάιαην ζα γίλεη κία εθηελήο 

αλαθνξά ζηνλ φξν «ςπρνπάζεηα» θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο θαη 

ζπκπεξηθνξάο πνπ ηελ απαξηίδνπλ. Δπίζεο, ζα γίλεη έλαο δηαρσξηζκφο ηεο δηαηαξαρήο απηήο 

κε παξφκνηεο δηαηαξαρέο, φπσο ε αληηθνηλσληθή δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο, θαη ζα 

παξνπζηαζηνχλ νη δηάθνξεο ππνθαηεγνξίεο αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα. Σηε ζπλέρεηα ζα γίλεη 

κηα αλαζθφπεζε ησλ βαζηθψλ δηαγλσζηηθψλ εξγαιείσλ ηεο ςπρνπάζεηαο, ελψ μερσξηζηά ζα 

γίλεη κηα αλαθνξά ζηε δηάγλσζε ηεο ςπρνπάζεηαο ζε παηδηά θαη εθήβνπο, θαζψο απνηεινχλ 

κηα πνιχ ηδηαίηεξε ειηθηαθή νκάδα. Ζ ζρέζε ηεο ςπρνπάζεηαο κε ηελ εγθιεκαηηθφηεηα, πνπ 

θαίλεηαη λα είλαη αξθεηά ζηελή, ζα αλαιπζεί εθηελψο θαη, ηέινο, ζα γίλεη κηα δηαθνξνπνίεζε 

ηεο έθηαζεο, έληαζεο θαη ζπκπησκαηνινγίαο ηεο ςπρνπάζεηαο βάζεη ηνπ θχινπ.  

     Σην δεχηεξν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο ζα παξνπζηαζηνχλ νη αηηηνινγηθνί παξάγνληεο ηεο 

ςπρνπάζεηαο, είηε είλαη γελεηηθνί θαη βηνινγηθνί είηε πεξηβαιινληηθνί. Ψζηφζν, αλαθέξνληαη 

σο «παξάγνληεο» θαη φρη σο «αίηηα», θαζψο αθφκε δελ έρνπλ βξεζεί ζπγθεθξηκέλα θαη ζαθή 

αίηηα γηα ηελ ςπρνπάζεηα θαη νη ζρεηηθέο έξεπλεο είλαη ειάρηζηεο. Παξ‘ φια απηά ζα 

παξνπζηαζηνχλ θάπνηα επξήκαηα πνπ δίλνπλ κηα θαηεχζπλζε πξνο πηζαλέο αηηίεο ηεο 

ςπρνπάζεηαο.  

     Τν λεπξσληθφ ππφζηξσκα ηεο ςπρνπάζεηαο απνηειεί ζέκα ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ ηεο 

εξγαζίαο. Αξρηθά, ζα γίλεη κηα αλάιπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ειιεηκκάησλ ζηελ 

ςπρνπάζεηα θαη ησλ δνκψλ ηνπ εγθεθάινπ πνπ εκπιέθνληαη ζε απηά, θαζψο ε 

ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία ζηε ςπρνπάζεηα απνηειεί ην πην επξχηεξα δηεξεπλεκέλν 
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ζρεηηθφ ζέκα. Έπεηηα ζα παξνπζηαζηνχλ επξήκαηα απφ έξεπλεο ιεηηνπξγηθήο θαη δνκηθήο 

λεπξναπεηθφληζεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δνκή δηαθφξσλ πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ 

αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα. Ζ ακπγδαιή θαη ν κεησπηαίνο θινηφο είλαη νη πεξηνρέο πνπ θαίλεηαη 

λα εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ ςπρνπάζεηα θαη γηα απηφ ζα αλαιπζνχλ εθηελέζηεξα. 

Τέινο, ζα γίλεη αλαθνξά ζε θάπνηνπο λεπξνδηαβηβαζηέο θαη νξκφλεο πνπ θαίλεηαη λα 

ζρεηίδνληαη κε ηε ςπρνπάζεηα.  

     Σην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα παξνπζηαζηνχλ νη 

δηάθνξεο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί γηα ηελ ςπρνπάζεηα, φπσο είλαη ε 

γλσζην- ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία, ε πνιπζπζηεκηθή ζεξαπεία, ην ςπρφδξακα θαη ε 

θαξκαθνζεξαπεία. Έπεηηα ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα λα δνζεί απάληεζε ζην εξψηεκα εάλ 

ππάξρεη ηειηθά ζεξαπεία γηα ηελ ςπρνπάζεηα, έλα εξψηεκα πνπ έρεη απαζρνιήζεη έληνλα 

ηνπο εξεπλεηέο κε ηηο απφςεηο λα δηίζηαληαη. Σην ηέινο ηεο εξγαζίαο, ζα εμαρζνχλ θάπνηα 

ζπκπεξάζκαηα βάζεη φζσλ ζα έρνπλ αλαθεξζεί ζηα ηέζζεξα θεθάιαηα θαη ζα δνζνχλ 

θάπνηεο πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο.     
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ 

ΓΝΧΡΗΕΟΝΣΑ ΣΖΝ ΦΤΥΟΠΑΘΔΗΑ 

      

     Σην πξψην θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα γίλεη κία πξνζπάζεηα απνζαθήληζεο ηνπ 

φξνπ «ςπρνπάζεηα», θαζψο θαη ησλ ζηνηρείσλ πξνζσπηθφηεηαο θαη ζπκπεξηθνξάο πνπ ηελ 

απαξηίδνπλ. Δπίζεο, ζα γίλεη κία ζχγθξηζε ηεο δηαηαξαρήο απηήο κε άιιεο, παξφκνηεο 

δηαηαξαρέο θαη ζα παξνπζηαζηνχλ νη δηάθνξεο ππνθαηεγνξίεο αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα θαη ηα 

εξγαιεία δηάγλσζεο θαη αμηνιφγεζήο ηεο ζε ελειίθνπο θαη ζε παηδηά θαη εθήβνπο. Τέινο, ζα 

γίλεη κία ζχλνςε ηεο ζρέζεο ηεο ςπρνπάζεηαο κε ηελ εγθιεκαηηθφηεηα θαη ηελ 

αληηθνηλσληθφηεηα θαη ζα αλαιπζνχλ νη δηαθνξέο θχινπ φζνλ αθνξά ηελ έθηαζε θαη ην 

ηξφπν εθδήισζεο ησλ ςπρνπαζεηηθψλ ζπκπησκάησλ.  

 

1.1. Σί Δίναι η Φςσοπάθεια  

     Ο φξνο ςπρνπάζεηα πξνέξρεηαη απφ ηε ζχδεπμε ησλ δχν ειιεληθψλ ιέμεσλ «ςπρή» θαη 

«πάζνο» θαη ζην παξειζφλ έρεη ππάξμεη ζπλψλπκν ηεο ςπρηθήο δηαηαξαρήο (Tsopelas & 

Armenaka, 2012). Σηελ ηζηνξία ηεο ζχγρξνλεο ςπρηαηξηθήο, ν φξνο εκθαλίζηεθε γηα πξψηε 

θνξά ζηε Γεξκαλία ηνπ 19νπ αηψλα θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γεληθεπκέλα γηα λα πεξηγξαθνχλ 

κηα πιεζψξα πξνζσπηθνηήησλ πνπ παξνπζίαδαλ απφθιηζε απφ ηε λφξκα ηεο επνρήο. Τελ 

ίδηα επνρή, ν φξνο έθαλε ηελ εκθάληζε ηνπ θαη ζην αγγιηθφ ςπρηαηξηθφ ζχζηεκα, 

πξνζδηνξίδνληαο φκσο φρη ηχπν πξνζσπηθφηεηαο αιιά θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ 

απέθιηλαλ απφ ηελ θνηλή εζηθή ηεο επνρήο (Dolan & Doyle 2007).   

     H έλλνηα ηεο ςπρνπάζεηαο φπσο ηελ μέξνπκε ζήκεξα έρεη απνδνζεί ζην ςπρίαηξν Pinel, ν 

νπνίνο ην 1792 νλφκαζε «ηξέια δίρσο παξαιήξεκα» ηελ θαηάζηαζε φπνπ ην άηνκν έρεη 

έιιεηςε εζηθήο θαη κεησκέλν έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο, ελ απνπζία ςπρσηηθψλ 

ζπκπησκάησλ ή ειιεηκκάησλ ζηηο δηαλνεηηθέο ιεηηνπξγίεο. Έπεηηα ν ςπρίαηξνο Cleckley 
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πεξηφξηζε ηελ ςπρνπάζεηα ζε 16 ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχζαλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ αηφκσλ απηψλ, ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνίεζαλ ν Hare 

θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα εξγαιείν δηάγλσζεο ηεο ςπρνπάζεηαο 

(Kiehl, 2006). Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ην εξγαιείν απηφ ζα παξνπζηαζηνχλ ζηε 

ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ. 

     Σηε ζχγρξνλε θνηλή γλψκε, ε ςπρνπάζεηα έρεη πάξεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο σο 

πξνο ηνλ νξηζκφ ηεο θαη ζεσξείηαη σο  πην παξεμεγεκέλνο θαη παξεξκελεπκέλνο ςπρηαηξηθφο 

φξνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ςπρνπαζήο κπνξεί λα ζεσξεζεί θάπνηνο πξντζηάκελνο εηαηξίαο πνπ 

αλεβαίλεη γξήγνξα ζηελ ηεξαξρία θαη απνθηά πινχηε κε ην λα ρεηξαγσγεί ηνπο άιινπο, λα 

είλαη ζθιεξφο θαη απαηηεηηθφο, ρσξίο αλαζηνιέο ή ηχςεηο. Χπρνπαζήο κπνξεί επίζεο λα 

απνθαιεζηεί έλαο γνεηεπηηθφο θαη ραξηζκαηηθφο θαιιηηέρλεο πνπ κε επθνιία γνεηεχεη θαη 

εμαπαηά ηνπο άιινπο, ή έλαο θαηά ζπξξνή δνινθφλνο ή, αθφκε, έλαο εγθιεκαηίαο πνπ 

παξαβαίλεη ηνπο λφκνπο ζπλερψο. Σηνλ θνηλφ λνπ ππάξρνπλ θαη νξηζκέλεο ιαλζαζκέλεο 

πεπνηζήζεηο γχξσ απφ ηε ςπρνπάζεηα. Γηα παξάδεηγκα, ζεσξείηαη ζπλψλπκν ηεο ςχρσζεο, 

ηεο βίαο θαη ηεο επηζεηηθφηεηαο θαη ηεο αληηθνηλσληθήο δηαηαξαρήο πξνζσπηθφηεηαο, ελψ νη 

πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη πηζηεχνπλ φηη ε ςπρνπάζεηα ππάξρεη εθ γελεηήο θαη είλαη κηα κε 

αλαζηξέςηκε θαηάζηαζε (Skeem, Polaschek, Patrick, & Lilienfeld, 2011). Ζ αιήζεηα φκσο, 

φπσο ζα θαλεί ζην ππφινηπν θεθάιαην, δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηηο θνηλέο πεπνηζήζεηο θαη ε 

ςπρνπάζεηα ζεσξείηαη σο κηα ηδηάδνπζα θαη πνιχπινθε δηαηαξαρή. 

     Ζ ςπρνπάζεηα είλαη κηα αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ηεο πξνζσπηθφηεηαο (Pera-Guardiola, 

Contreras-Rodríguez, Batalla, Kosson, Menchón, Pifarré et al., 2016) πνπ πεξηιακβάλεη 

δπζιεηηνπξγίεο ζε αξθεηέο πηπρέο ηνπ αηφκνπ.  Σχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο ζεσξήζεηο, ηα 

άηνκα κε ςπρνπάζεηα εκθαλίδνπλ ειιείκκαηα ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο, φπσο 

ρεηξαγψγεζε ησλ άιισλ αηφκσλ, ζπρλή ρξήζε παζνινγηθψλ ςεκάησλ (Rodman, Kastman, 

Dorfman, Baskin-Sommers, Kiehl, Newman et al., 2016), εμαπάηεζε ησλ άιισλ (de Oliveira- 
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Souza, Hare, Bramati, Garrido, Ignácio, Tovar- Moll et al., 2008a), ππεξνςία θαη αίζζεζε 

κεγαιείνπ (Wynn, Høiseth, & Pettersen, 2012), ειιείκκαηα ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα,  

φπσο κεησκέλεο ελνρέο θαη ηχςεηο, αληθαλφηεηα πξνζθφιιεζεο ζε ζεκαληηθνχο άιινπο θαηά 

ηε βξεθηθή ειηθία (Blair, 2007), έιιεηςε ζπλαηζζεκαηηθνχ βάζνπο, έιιεηςε ελζπλαίζζεζεο,  

ειιείκκαηα ζηελ αληίιεςε θαη αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ (Pera-Guardiola et al., 

2016), ζθιεξφηεηα (Rodman et al., 2016) θαη εγσθεληξηζκφο (Wynn et al., 2012) θαη 

ζπκπηψκαηα αληηθνηλσληθφηεηαο, φπσο θησρφο έιεγρνο ηεο ζπκπεξηθνξάο (Blair, 2007), 

παξνξκεηηθφηεηα, δνιηφηεηα, ξηςνθίλδπλε ζπκπεξηθνξά θαη γεληθή απνηπρία ζπκκφξθσζεο 

ζε θαλφλεο (Schultz, Balderston, Baskin-Sommers, Larson, & Helmstetter, 2016).  

     Οη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα δπζθνιεχνληαη λα δηαθξίλνπλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ελδείμεηο 

θαη εθθξάζεηο ησλ άιισλ αηφκσλ, κε απνηέιεζκα λα κελ έρνπλ πγηείο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο θαη λα κελ πξνζαξκφδνληαη επηηπρψο θνηλσληθά (Contreras-Rodríguez, Pujol, 

Batalla, Harrison, Bosque, Ibern-Regás et al., 2014).  Σε απηφ ζπκβάιιεη θαη ην γεγνλφο φηη 

δελ κπνξνχλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ε ζθιεξή θαη 

παξνξκεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηνπο άιινπο αλζξψπνπο (Anderson & Kiehl, 2012). Ζ 

ρεηξηζηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά έρεη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ζηε δσή, ηηο ζρέζεηο θαη ηελ 

εξγαζία ηνπο (Anderson & Kiehl, 2014).  

     Αθφκε, νη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα δελ επεξεάδνληαη ζπλαηζζεκαηηθά ή γλσζηηθά απφ 

αξλεηηθέο εκπεηξίεο ή εξεζίζκαηα, φπσο είλαη ε ηηκσξία σο ζπλέπεηα κηαο αξλεηηθήο ή 

βιαπηηθήο πξάμεο (Wynn et al., 2012). Μάιηζηα εκθαλίδνπλ απμεκέλε επαηζζεζία ζηελ 

αληακνηβή θαη κεησκέλε επαηζζεζία ζηε ηηκσξία, εηδηθά φηαλ θαη ηα δχν απηά είδε 

εξεζηζκάησλ είλαη ηαπηφρξνλα δηαζέζηκα ζηνπο αζζελείο κε ςπρνπάζεηα (van Honk & 

Schutter, 2006).  Έρνπλ ρακειή αλνρή ζηελ απνγνήηεπζε θαη ηείλνπλ λα θαηεγνξνχλ ηνπο 

άιινπο γηα ηα δηθά ηνπο ιάζε, ελψ εθινγηθεχνπλ ηε δηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά (Wynn et al., 
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2012). Τνπο αξέζεη λα θάλνπλ κεγαιεπήβνια ζρέδηα γηα ηε δσή θαη ην κέιινλ ηνπο, φκσο 

δπζθνιεχνληαη λα ηα θάλνπλ πξαγκαηηθφηεηα (Kiehl, 2006).  

     Γεληθφηεξα, ε ςπρνπάζεηα ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηε θαηάζιηςε. Σε κία ζρεηηθή έξεπλα, 

πςειή βαζκνινγία ζην PCL-R (έλα εξγαιείν δηάγλσζεο ηεο ςπρνπάζεηαο ζην νπνίν ζα γίλεη 

εθηελήο αλαθνξά παξαθάησ) ζρεηίζηεθε κε ηελ χπαξμε ζην ηζηνξηθφ ηνπ αηφκνπ κηαο 

πεξηφδνπ ην ιηγφηεξν δχν εβδνκάδσλ κε θαηαζιηπηηθή δηάζεζε θαη αλεδνλία, ελψ ρακειή 

βαζκνινγία ζρεηίζηεθε κε πην βαξηάο κνξθήο θαηάζιηςε (Willemsen, Vanheule, & 

Verhaeghe, 2011).  

     Οη Patrick, Fowles & Krueger (2009), πξνθεηκέλνπ λα ζπκθηιηψζνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο θαη 

ζπρλά αληίζεηεο πξνζεγγίζεηο ζηνλ νξηζκφ ηεο ςπρνπάζεηαο θαη λα θαηαδείμνπλ ηα ζεκεία 

πνπ έρνπλ ππάξμεη γηα θαηξφ αληηθείκελα δηακάρεο ησλ εξεπλεηψλ, ζπγθέληξσζαλ φιεο ηηο 

απφςεηο παιαηψλ θαη λέσλ εξεπλεηψλ θαη ηα εξγαιεία πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε 

θαη δηάγλσζε ηεο ςπρνπάζεηαο θαη δεκηνχξγεζαλ ην «Τξηαξρηθφ Μνληέιν Χπρνπάζεηαο» 

(Triarchic Model of Psychopathy). Τν κνληέιν πξνηείλεη φηη ε ςπρνπάζεηα γίλεηαη αληηιεπηή 

ζε φξνπο ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ αιιά εθαπηφκελσλ θαηλνηππηθψλ δνκψλ. Οη δνκέο απηέο είλαη 

ε έιιεηςε αλαζηνιψλ (disinhibition), ε ηφικε (boldness) θαη ε κηθξνπξέπεηα (meanness) θαη 

ε θαζεκία απνηειείηαη απφ δηάθνξα ςπρνπαζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά.  

     Ζ θαηεγνξία έιιεηςεο αλαζηνιψλ πεξηιακβάλεη πξνβιήκαηα ειέγρνπ, παξνξκεηηθφηεηα, 

έιιεηςε ζρεδηαζκνχ θαη πξνβιεπηηθφηεηαο, δπζιεηηνπξγία ζηε ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

θαη ησλ νξκψλ, επηκνλή γηα άκεζε ηθαλνπνίεζε, αλεπζπλφηεηα, αλαμηνπηζηία, έληνλεο 

ζπλαηζζεκαηηθέο «εθξήμεηο» θαη ξνπή πξνο ηε θαηάρξεζε λαξθσηηθψλ θαη αιθνφι. Ζ 

δεχηεξε δνκή, δειαδή ε ηφικε, πεξηιακβάλεη ραξαθηεξηζηηθά φπσο ηθαλφηεηα γηα εξεκία θαη 

ζπγθέληξσζε ζε πηεζηηθέο ή απεηιεηηθέο γηα ην άηνκν θαηαζηάζεηο, γξήγνξε αλάθακςε κεηά 

απφ ζηξεζνγφλα γεγνλφηα, ππεξβνιηθή αίζζεζε πξνζσπηθήο αζθάιεηαο θαη θνηλσληθήο 

επάξθεηαο, ηάζε γηα θνηλσληθή θπξηαξρία, ζπλερήο αλαδήηεζε πεξηπεηεηψλ θαη 



9 
 

λαξθηζζηζκφο. Τέινο, ε δνκή ηεο κηθξνπξέπεηαο πεξηιακβάλεη κεησκέλε ελζπλαίζζεζε, 

απνθπγή θαη έιιεηςε ζηελψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δεζκψλ κε άιια άηνκα, αλππνηαμία, ηάζε 

γηα εμεξεχλεζε, ζθιεξφηεηα, αληαγσληζηηθφηεηα, επίηεπμε ζηφρσλ κε αδηαθνξία γηα ηηο 

ζπλέπεηεο ζε άιια άηνκα ή κε ζθφπηκε βιάβε άιισλ αηφκσλ θαη ρξήζε ζσκαηηθήο βίαο 

ελαληίνλ αλζξψπσλ θαη δψσλ (Patrick et al., 2009).  

     Τν ηξηαξρηθφ κνληέιν ηεο ςπρνπάζεηαο ζεσξείηαη ρξήζηκν, θαζψο ζπγθεληξψλεη ζε ηξεηο 

δνκέο φιεο ηηο απφςεηο πεξί ςπρνπάζεηαο θαη ζπκπησκαηνινγίαο θαη απαληάεη ζε ζεκαληηθά 

εξσηήκαηα φπσο: Πνηέο είλαη νη δηαζηάζεηο ηεο ςπρνπάζεηαο; Δίλαη κηα θαηεγνξία ή κπνξεί 

λα κεηξεζεί ζε έλα ζπλερέο; Πψο ζρεηίδεηαη κε ηα ςπρνπαζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη 

εκθαλή ζε παηδηά θαη εθήβνπο; Τί ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλα εξγαιείν αμηνιφγεζεο ηεο 

ςπρνπάζεηαο; Πψο νξίδεηαη ν «επηηπρήο» (κε εγθιεκαηίαο) αζζελήο κε ςπρνπάζεηα θαη πψο 

κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ νη δηαθνξέο απηνχ κε ηνλ εγθιεκαηία αζζελή κε ςπρνπάζεηα; Δίλαη 

ε αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά δηαγλσζηηθφ θξηηήξην ηεο ςπρνπάζεηαο ή απιά κηα πηζαλή 

ζπλέπεηα ή έθθξαζε ηεο δηαηαξαρήο; (Patrick & Drislane, 2015). Θα πξέπεη, σζηφζν, λα 

ζεκεησζεί πσο αθφκε δελ ππάξρνπλ ζαθείο θαη αμηφπηζηεο απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα απηά, 

παξά ηε ζπκβνιή ηνπ ηξηαξρηθνχ κνληέινπ ηεο ςπρνπάζεηαο.  

     Τα πνζνζηά ηεο ςπρνπάζεηαο ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ αλέξρνληαη ζε 0,6 έσο 4% 

(Thompson, Ramos,& Willett, 2014) , φκσο ηα πνζνζηά εκθάληζήο ηεο ζε εηδηθνχο 

πιεζπζκνχο είλαη πςειφηεξα: 15-25% ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηηο θπιαθέο θαη 10-15% 

ησλ αηφκσλ πνπ θάλνπλ θαηάρξεζε νπζηψλ έρνπλ ςπρνπάζεηα (Kiehl, 2006). H ςπρνπάζεηα 

δελ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε θνπιηνχξα ή θάπνην θνηλσληθφ πιαίζην, 

θαζψο ππάξρεη ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο ρψξεο ηνπ πιαλήηε (de Oliveira-Souza, Moll, Ignacio, 

& Hare, 2008b; Sevecke, Lehmkuhl, & Krischer, 2009). Δπίζεο, παξφιν πνπ ε ςπρνπάζεηα 

ζπλήζσο ζεσξείηαη σο κηα θαηεγνξηαθή δνκή, πξφζθαηα επξήκαηα δείρλνπλ φηη ίζσο 

πξφθεηηαη γηα έλαλ ζπλδπαζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζσπηθφηεηαο θαη ζπκπεξηθνξάο πνπ 
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πνηθίιινπλ ζε έληαζε ζε έλα ζπλερέο. Υπάξρεη, δειαδή, ρακειή, κέηξηα θαη πςειή 

ςπρνπάζεηα (Hare & Neumann, 2008). 

      Ζ πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ κε ςπρνπάζεηα πιεξνχλ επίζεο ηα θξηηήξηα ηεο 

αληηθνηλσληθήο δηαηαξαρήο πξνζσπηθφηεηαο (Yang, Raine, Colletti, Toga, & Narr, 2011), 

ελψ ην 1/3 ησλ αηφκσλ πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα αληηθνηλσληθή δηαηαξαρή 

πξνζσπηθφηεηαο έρνπλ θαη ςπρνπάζεηα (Wynn et al., 2012). Όκσο ε ςπρνπάζεηα δελ είλαη 

ζπλψλπκε νχηε κε ηελ αληηθνηλσληθή δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο νχηε κε ηελ δηαηαξαρή 

δηαγσγήο, αιιά απνηειεί επέθηαζε απηψλ, θαζψο δελ πεξηιακβάλεη κφλν αληηθνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά αιιά ζπλαηζζεκαηηθά ειιείκκαηα (Blair, 2003) φπσο απηά πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ. Ζ δηάγλσζε ηνπ DSM γηα ηελ αληηθνηλσληθή δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο έρεη 

ζρεηηζηεί ζηελά κφλν κε ηελ παξνξκεηηθφηεηα θαη ηελ αληηθνηλσληθφηεηα ηεο ςπρνπάζεηαο 

(Anderson & Kiehl, 2012). Ζ νκνηφηεηα ηεο ςπρνπάζεηαο κε ηελ αληηθνηλσληθή δηαηαξαρή 

πξνζσπηθφηεηαο θαη κε ηε λαξθηζζηζηηθή δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο έρεη ζπκβάιιεη ζηε κε 

ζπκπεξίιεςε ηεο ςπρνπάζεηαο ζην «Γηαγλσζηηθφ θαη ζηαηηζηηθφ εγρεηξίδην ςπρηθψλ 

δηαηαξαρψλ» (DSM), φκσο αλαγλσξίδεηαη επξέσο σο δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο ζηνλ 

θιηληθφ, αθαδεκατθφ θαη εγθιεκαηνινγηθφ θφζκν (Umbach, Berryessa, & Raine, 2015). 

     Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί πσο παξφιν πνπ θάπνηα ςπρνπαζεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε ρεηξαγψγεζε ησλ άιισλ, ε ζθιεξφηεηα θαη ε έιιεηςε 

ελζπλαίζζεζεο ζεσξνχληαη παζνινγηθά φηαλ ππάξρνπλ ζε κεγάιν βαζκφ, ζε κέηξην βαζκφ 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ζεηηθά γλσξίζκαηα ζε πνιιά πιαίζηα. Τέηνηα πιαίζηα είλαη ν 

αληαγσληζκφο γηα δηεθδίθεζε πφξσλ, ε πνιηηηθή θαη ν επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο (Anderson & 

Kiehl, 2012).  

     Σπλνςίδνληαο, ε ςπρνπάζεηα είλαη κηα αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ 

πεξηιακβάλεη ζπλαηζζεκαηηθά θαη δηαπξνζσπηθά ειιείκκαηα, αληηθνηλσληθή θαη 

παξνξκεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ζπγθεθξηκέλν ηξφπν δσήο. Τα πνζνζηά ηεο ζην γεληθφ 



11 
 

πιεζπζκφ είλαη ζρεηηθά κηθξά, φκσο πεξίπνπ ην ¼ ησλ αηφκσλ ζηε θπιαθή έρνπλ 

ςπρνπάζεηα. Ζ ζηελή απηή ζρέζε ςπρνπάζεηαο θαη εγθιεκαηηθφηεηαο ζα αλαιπζεί εθηελψο 

παξαθάησ. Τέινο, παξά ηελ νκνηφηεηα ηεο ςπρνπάζεηαο κε ηελ αληηθνηλσληθή δηαηαξαρή 

πξνζσπηθφηεηαο, δελ πξφθεηηαη γηα ίδηεο δηαηαξαρέο αιιά πηζαλφηαηα ε ςπρνπάζεηα απνηειεί 

πξνέθηαζε ηεο αληηθνηλσληθφηεηαο, πεξηιακβάλνληαο ζπγθεθξηκέλα ζπλαηζζεκαηηθά θαη 

δηαπξνζσπηθά ειιείκκαηα πνπ δελ απαληψληαη ζηελ αληηθνηλσληθή δηαηαξαρή 

πξνζσπηθφηεηαο.   

      

1.2. Τποκαηηγοπίερ Αζθενών με Φςσοπάθεια 

      Τα άηνκα κε ςπρνπάζεηα θαίλεηαη πσο δελ αλήθνπλ ζε κία κφλν θαηεγνξία αιιά ζε 

δηαθνξεηηθέο ππνθαηεγνξίεο, αλάινγα κε θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ. Αξρηθά, αλάινγα κε ην αλ 

έρνπλ πςειφ ή ρακειφ άγρνο σο ραξαθηεξηζηηθφ πξνζσπηθφηεηαο, νη αζζελείο κε 

ςπρνπάζεηα ρσξίδνληαη ζε πξσηνγελείο (primary) ή δεπηεξνγελείο (secondary). Οη αζζελείο 

κε πξσηνγελή ςπρνπάζεηα (ή ςπρνπαζείο ρακεινχ άγρνπο) ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειφ 

άγρνο θαη θησρή ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε θαη ε ςπρνπάζεηα ηνπο ζεσξείηαη απνηέιεζκα 

εζσηεξηθψλ, ηδηνπαζψλ ειιεηκκάησλ (Anderson & Kiehl, 2012). Ζ έιιεηςε θφβνπ ηνπο 

ζεσξείηαη ηδηνζπγθξαζηαθή θαη θαίλεηαη λα παίδεη βαζηθφ ξφιν ζηελ εκθάληζε ησλ 

ππφινηπσλ ςπρνπαζεηηθψλ ζπκπησκάησλ (Schultz et al., 2016), φκσο έρνπλ πςειή επίδνζε 

ζε δνθηκαζίεο γλσζηηθψλ εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ (Ross, Benning, & Adams, 2007). 

Σπλήζσο δηαπξάηηνπλ εγθιήκαηα ρεηξηζηηθνχ ηχπνπ πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη ζηηο 

έξεπλεο απνηεινχλ ηελ πεηξακαηηθή νκάδα πνπ παξνπζηάδεη ηηο κεγαιχηεξεο απνθιίζεηο ζηηο 

εξγαζηεξηαθέο δνθηκαζίεο (Koenigs, Baskin-Sommers, Zeier, & Newman, 2011). 

     Οη αζζελείο κε δεπηεξνγελή ςπρνπάζεηα  (ή πςεινχ άγρνπο), απφ ηελ άιιε, έρνπλ πςειφ 

άγρνο, είλαη ζπλαηζζεκαηηθά επκεηάβιεηνη (Anderson & Kiehl, 2012) θαη ηα ςπρνπαζεηηθά 

ηνπο ζπκπηψκαηα εκθαλίδνληαη θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπο, πηζαλψο σο απνηέιεζκα 
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επαλαιακβαλφκελσλ ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ ή ππεξ- αληηδξαζηηθφηεηαο ζε αξλεηηθά 

γεγνλφηα (Schultz et al.,2016). Βηψλνπλ πεξηζζφηεξα θαη πην έληνλα αξλεηηθά αηζζήκαηα απφ 

ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ πξσηνγελή ςπρνπάζεηα θαη παξνπζηάδνπλ ζπρλά ζπκπηψκαηα 

κείδνλνο θαηάζιηςεο (Gill & Stickle, 2016). Σπλήζσο δηαπξάηηνπλ παξνξκεηηθά εγθιήκαηα, 

σο αληίδξαζε ζε θάπνην εξέζηζκα ή γεγνλφο (Anderson & Kiehl, 2012). Οη αζζελείο κε 

δεπηεξνγελή ςπρνπάζεηα έρνπλ ηα ίδηα επίπεδα ςπρνπάζεηαο κε ηνπο αζζελείο κε πξσηνγελή 

ςπρνπάζεηα, φκσο παξνπζηάδνπλ θάπνηα δηαθνξεηηθά ζπκπεξηθνξηθά θαη ςπρνθπζηνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (Koenigs et al., 2011). Απηά ηα δηαθνξνπνηεηηθά ραξαθηεξηζηηθά αζζελψλ 

κε πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή ςπρνπάζεηα είλαη εκθαλή θαη ζε εθήβνπο θαη λένπο κε 

ςπρνπαζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά (Gill & Stickle, 2016).  

     Οη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα ρσξίδνληαη επίζεο ζε «επηηπρείο» θαη «αλεπηηπρείο». Οη 

επηηπρείο (ή πξνζαξκνζκέλνη ή «κε- εγθιεκαηίεο»), παξφιν πνπ δηαζέηνπλ ηα βαζηθά 

ςπρνπαζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο, είηε απέρνπλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο είηε θαηέρνπλ δεμηφηεηεο πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα απνθεχγνπλ ηε ζχιιεςε ή 

ηελ θαηαδίθε. Οη κε επηηπρείο (ή εγθιεκαηίεο ή κε πξνζαξκνζκέλνη) είλαη εθείλνη πνπ έρνπλ 

πξνβεί ζε εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο θαη έρνπλ ζπιιεθζεί. Γελ είλαη γλσζηφ πνηνη παξάγνληεο 

δηακεζνιαβνχλ ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ επηηπρψλ θαη κε επηηπρψλ αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα 

(Anderson & Kiehl, 2012). 

     Διάρηζηεο είλαη νη έξεπλεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ κε εγθιεκαηίεο αζζελείο κε 

ςπρνπάζεηα, παξφιν πνπ κηα πηζαλή θαηαλφεζε ηεο δηαθνξάο απηνχ ηνπ πιεζπζκνχ κε ηνπο 

εγθιεκαηίεο αζζελείο κε ςπρνπάζεηα ζα βνεζνχζε ζηελ εχξεζε πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ 

θαη θαη‘ επέθηαζε ζηε κείσζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο (Frick, Kimonis, Dandreaux, & Farell, 

2003). Ζ ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ δχν απηψλ πιεζπζκψλ είλαη δχζθνιε, θαζψο γηα ην θάζε 

πιεζπζκφ έρνπλ αλαπηπρζεί δηαθνξεηηθά δηαγλσζηηθά εξγαιεία (ην PCL-R γηα ηνπο 

εγθιεκαηίεο αζζελείο κε ςπρνπάζεηα, ην PPI θαη νη θιίκαθεο ηνπ Levenson γηα ηνπο κε 
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εγθιεκαηίεο, πνπ ζα αλαθεξζνχλ παξαθάησ ζε απηφ ην θεθάιαην) πνπ έρνπλ κφλν κέηξηα 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο, ελψ νη έξεπλεο κε κε εγθιεκαηίεο ρξεζηκνπνηνχλ απην- 

αλαθνξηθά εξγαιεία πξνζσπηθφηεηαο θαη ζπκπεξηθνξάο, νη έξεπλεο κε εγθιεκαηίεο αζζελείο 

κε ςπρνπάζεηα ρξεζηκνπνηνχλ ςπρνθπζηνινγηθέο θαη λεπξνςπρνινγηθέο κεηξήζεηο (Mahmut, 

Homewood, & Stevenson, 2008). 

     Οη Hall & Benning (2006) έρνπλ πξνηείλεη φηη νη κε εγθιεκαηίεο θαη νη εγθιεκαηίεο 

αζζελείο κε ςπρνπάζεηα είλαη πηζαλφ λα δηαθέξνπλ ζε ηξία ζεκεία. Πξψηνλ, νη κε 

εγθιεκαηίεο έρνπλ ηα ίδηα ςπρνπαζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά κε ηνπο εγθιεκαηίεο, απιά ηα 

εθθξάδνπλ ζε κηθξφηεξν θαη ιηγφηεξν έληνλν βαζκφ. Γεχηεξνλ, νη κε εγθιεκαηίεο 

επεξεάδνληαη απφ θάπνηνπο πξνζηαηεπηηθνχο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, φπσο επαξθή 

γνλετθή επίβιεςε ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία, πςειφ θνηλσληθν- νηθνλνκηθφ επίπεδν 

θαη πςειφ δείθηε ιεθηηθήο θαη κε ιεθηηθήο επθπΐαο. Τέινο, νη κε εγθιεκαηίεο ίζσο 

δηαζέηνπλ ην λεπξσληθφ ππφζηξσκα πνπ πξνθαιεί ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ 

θαη δηαπξνζσπηθνχ παξάγνληα ηεο ςπρνπάζεηαο αιιά δε δηαζέηνπλ ην αληίζηνηρν λεπξσληθφ 

ππφζηξσκα ηεο αληηθνηλσληθφηεηαο (Hall & Benning, 2006). 

      Ζ αλάγθε ρξήζεο ησλ ππνθαηεγνξηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ζηηο έξεπλεο γηα ηελ 

ςπρνπάζεηα έρεη ππνζηεξηρηεί απφ αξθεηνχο εξεπλεηέο (Koenigs, Kruepke, Zeier, & 

Newman, 2012; Schultz et al., 2016). Παξφια απηά, νη δηαθνξέο ζε λεπξσληθφ, λεπξνρεκηθφ, 

θαηλνηππηθφ, ζπκπεξηθνξηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζε 

αζζελείο κε πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή ςπρνπάζεηα θαη ζε εγθιεκαηίεο θαη κε εγθιεκαηίεο 

αζζελείο δελ είλαη ζαθείο θαη ρξήδνπλ πεξαηηέξσ έξεπλαο.  

 

1.3.  Γιάγνυζη και Αξιολόγηζη Φςσοπάθειαρ 

     Γηα λα κπνξέζεη έλαο εθαξκνζκέλνο θιηληθφο λα πξνβεί ζε κηα ζσζηή δηάγλσζε 

ρξεηάδεηαη λα πιεξνχληαη νξηζκέλα θξηηήξηα. Δίλαη αλαγθαίν ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα πνπ 
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ρξεζηκνπνηεί λα είλαη ζε ζέζε λα ηνπ παξέρνπλ αμηφπηζηε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

ζπκπησκάησλ, ε νπνία λα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εηδηθψλ θαη ησλ 

εξεπλεηψλ. Αθφκα, πξέπεη λα κπνξνχλ λα δηαρσξίδνληαη κέζσ απηήο παξφκνηνη ηχπνη 

δηαηαξαρψλ, λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ θιηληθφ ή ζε φπνηνλ άιινλ εηδηθφ λα ζπλεξγάδεηαη 

κε ηνλ αζζελή, λα δίλεηαη κηα επαξθήο εηθφλα γηα ην πψο λα δηαρεηξηζηεί ηνλ αζζελή θαη λα 

νξγαλψζεη ηε ζεξαπεία ελψ παξάιιεια λα κπνξεί κέζσ απηήο λα πξνβιέςεη ηελ εμέιημε ηεο 

λφζνπ. Τέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε δηάγλσζε κηαο δηαηαξαρήο απνηειεί ην πξψην βήκα 

ψζηε λα δηεμαρζεί πεξαηηέξσ κειέηε γηα ηα αίηηα θαη ηε θχζε ηεο (Tyrer, 2004). 

     Όζνλ αθνξά ηελ ςπρνπάζεηα, ν Hare θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηα 16 

ςπρνπαζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Cleckley θαη δεκηνχξγεζαλ έλα εξγαιείν δηάγλσζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ηεο ςπρνπάζεηαο, ην «Hare Psychopathy Checklist», θαζψο θαη κηα 

αλαζεσξεκέλε θαη βειηησκέλε έθδνζε απηνχ, ην «Hare Psychopathy Checklist- Revised» 

(PCL-R). Θεσξείηαη σο ην πην αμηφπηζην θαη έγθπξν εξγαιείν γηα ηε δηάγλσζε ςπρνπάζεηαο 

(Anderson & Kiehl, 2012; Hare & Neumann, 2005; Kiehl, 2006) θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

πιήζνο εξεπλψλ πνπ κειεηνχλ ηελ ςπρνπάζεηα (ελδεηθηηθά Decety, Chen, Harenski, & Kiehl, 

2013; Brook & Kosson, 2013; Yang et al., 2011; Contreras- Rodriguez et al., 2014). Σε ζρέζε 

κε ηα ππφινηπα εξγαιεία αμηνιφγεζεο ηεο ςπρνπάζεηαο, είλαη ην πην δηαδεδνκέλν (Brook, 

Brieman, & Kosson, 2013). Δπίζεο, είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πηζαλνηήησλ πνπ έρεη έλα άηνκν λα επηδείμεη βίαηε θαη αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ζην 

κέιινλ ή λα δηαπξάμεη μαλά θάπνην έγθιεκα κεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπ (Walters, 2003).  

     To PCL-R πεξηιακβάλεη 20 ζηνηρεία, θαζέλα απφ ηα νπνία βαζκνινγείηαη ζε κία θιίκαθα 

ηξηψλ ζεκείσλ (0-2). Βαζκνινγία 0 ζεκαίλεη φηη ην ζηνηρείν δελ πεξηγξάθεη θαζφινπ ην 

άηνκν, βαζκνινγία 1 φηη ην πεξηγξάθεη ιίγν ή θαηά κία έλλνηα, θαη βαζκνινγία 2 φηη ζίγνπξα 

ην πεξηγξάθεη (Nickerson, 2014). Έηζη, ε κέγηζηε βαζκνινγία πνπ κπνξεί λα έρεη θάπνην 

άηνκν ζην PCL-R είλαη 40, αλ θαη είλαη ζπάλην ην θαηλφκελν απηφ. Ζ βαζκνινγία 30 είλαη ην 
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φξην, πάλσ απφ ην νπνίν ζεσξείηαη πσο ην άηνκν έρεη ςπρνπάζεηα, αλ θαη ζε θάπνηα κέξε 

φπσο ε Σθαλδηλαβία ελδείθλπηαη ε ρξήζε ηεο βαζκνινγίαο 25 σο θαηψηαην φξην δηάγλσζεο 

ηεο ςπρνπάζεηαο (Wynn et al., 2012). Τν αληίζηνηρν φξην πνπ πξνηείλεηαη φηαλ πξφθεηηαη γηα 

έξεπλα ζε επξσπατθνχο πιεζπζκνχο είλαη ε βαζκνινγία 28 (Cooke, Michie, Hart, & Clark,  

2005).     

      Ζ αμηνιφγεζε ηεο ςπρνπάζεηαο θαη ε βαζκνιφγεζε ησλ 20 ζηνηρείσλ γίλεηαη απφ έλαλ 

έκπεηξν βαζκνινγεηή θαηά ηε δηάξθεηα κηαο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, ελψ ιακβάλνληαη 

επίζεο ππ‘ φςηλ ην πνηληθφ κεηξψν, ηα αξρεία εξγαζίαο, ηα ζρνιηθά αξρεία θαη άιια 

δεπηεξεχνληα αξρεία ηνπ αηφκνπ (Koenigs et al., 2011). Οη ζπλεληεχμεηο κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο βηληενζθνπνχληαη ψζηε λα ππάξμεη κηα αλεμάξηεηε θαη αμηφπηζηε 

βαζκνιφγεζε, θαη ζπλνιηθά ε εμέηαζε κπνξεί λα δηαξθέζεη απφ δχν έσο πέληε ψξεο (Kiehl, 

2006). 

     Πξψηκεο παξαγνληηθέο αλαιχζεηο ηνπ PCL-R έρνπλ δηαρσξίζεη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο 

ςπρνπάζεηαο ζε δχν παξάγνληεο. Ο παξάγνληαο 1 ζρεηίδεηαη κε ζπλαηζζεκαηηθά ειιείκκαηα 

θαη κε ειιείκκαηα ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ελψ ν παξάγνληαο 2 πεξηιακβάλεη ζηνηρεία 

παξνξκεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη αληηθνηλσληθφηεηαο. Ο παξάγνληαο 2 είλαη εθείλνο πνπ 

ζρεηίδεηαη ζηελά κε ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηνπ DSM-IV γηα ηε δηαηαξαρή αληηθνηλσληθήο 

πξνζσπηθφηεηαο (Kiehl, 2006). Δπίζεο, ππάξρεη έλα ελαιιαθηηθφ κνληέιν ηεζζάξσλ 

παξαγφλησλ ηεο ςπρνπάζεηαο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ηα ζηνηρεία ηνπ PCL-R κπνξνχλ λα 

δηαρσξηζηνχλ θαη ζε 4 παξάγνληεο: ζπλαηζζεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά, δηαπξνζσπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ηξφπνο δσήο θαη αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά (Book, Quinsey, & Langford, 

2006; Kiehl, 2006).  

     Οη παξάγνληεο ηεο ςπρνπάζεηαο θαίλεηαη λα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αθξηβή 

δηάγλσζε ηνπ αηφκνπ. Έηζη, φζνλ αθνξά ηηο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ ςπρνπάζεηα, έρεη 

ππνζηεξηρζεί έληνλα ε ρξήζε ησλ επηκέξνπο βαζκνινγηψλ ελφο αηφκνπ ζε θάζε παξάγνληα 
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ηνπ PCL-R αληί γηα ηε ρξήζε ηεο ζπλνιηθήο ηνπ βαζκνινγίαο (Hicks & Patrick, 2006), 

εθφζνλ πιεζαίλνπλ νη ελδείμεηο φηη πξφθεηηαη γηα κηα εηεξνγελή, θαη φρη νκνηνγελή, 

δηαηαξαρή (Skeem & Cooke, 2010; Smith, McCarthy, & Zapolski, 2009). 

     Τα ζηνηρεία ηεο ςπρνπάζεηαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην PCL-R είλαη ηα εμήο: επηπφιαηε 

γνεηεία, κεγαιεηψδεο αίζζεζε αμίαο ηνπ εαπηνχ, ζπλερήο αλάγθε γηα εξεζίζκαηα θαη 

δηέγεξζε, ρξήζε παζνινγηθψλ ςεκάησλ, ρεηξαγψγεζε, έιιεηςε ηχςεσλ ή ελνρψλ, επίπεδν 

ζπλαίζζεκα, ζθιεξφηεηα/ έιιεηςε ελζπλαίζζεζεο, παξαζηηηθφο ηξφπνο δσήο, κεησκέλνο 

έιεγρνο ηεο ζπκπεξηθνξάο, αζχδνηε ζεμνπαιηθφηεηα, πξψηκα ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα, 

έιιεηςε καθξφρξνλσλ, ξεαιηζηηθψλ ζηφρσλ, παξνξκεηηθφηεηα, αλεπζπλφηεηα, απνηπρία 

αλάιεςεο επζπλψλ θαη ζπλεπεηψλ κηαο πξάμεο, πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο ζπδπγηθέο ζρέζεηο, 

αλήιηθε παξαβαηηθφηεηα, αλάθιεζε πθ‘ φξνλ απφιπζεο απφ ηελ θπιαθή θαη εγθιεκαηηθή 

επζηξνθία (Kiehl, 2006). 

     Ζ αλάγθε ησλ θιηληθψλ γηα ηελ χπαξμε ελφο εξγαιείνπ ιηγφηεξν ρξνλνβφξνπ θαη 

θνπξαζηηθνχ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ςπρνπάζεηαο ηθαλνπνηήζεθε κε ηελ αλάπηπμε κηαο 

αλαζεσξεκέλεο εθδνρήο ηνπ PCL-R, ην «Psychopathy Checklist: Screening Version» 

(PCL:SV). Πεξηιακβάλεη κφλν 12 ζηνηρεία, πνπ βαζκνινγνχληαη απφ ην 0 σο ην 2, θαη 

ζεσξείηαη εμίζνπ αμηφπηζην κε ην PCL-R (Wynn et al., 2012). 

      Πέξα απφ ην PCL-R, ηνπ νπνίνπ ε ρξήζε ελδείθλπηαη γηα έγθιεηζηνπο πιεζπζκνχο, έρεη 

αλαπηπρζεί ην εξγαιείν «Levenson‘s Self Report Scale» (LSRS) γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ςπρνπαζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε κε έγθιεηζηνπο πιεζπζκνχο (πιεζπζκνχο θνηλφηεηαο).  

Τν LSRS πεξηιακβάλεη 26 ζηνηρεία πνπ βαζκνινγνχληαη ζε κία θιίκαθα 4 ζεκείσλ θαη 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε ζηνηρεία πξσηνγελνχο θαη ζε ζηνηρεία δεπηεξνγελνχο ςπρνπάζεηαο 

(Veit, Lotze, Sewing, Missenhardt. Gaber, & Birbaumer, 2010). Μεξηθά αθφκε εξγαιεία πνπ 

έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ςπρνπάζεηαο ζε κε έγθιεηζηνπο πιεζπζκνχο είλαη 
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ην «Hare‘s Self- Report Psychopathy Scale» θαη ην «Psychopathic Personality Inventory» 

(PPI) (Anderson & Kiehl, 2012).  

     Τν PPI απαξηίδεηαη απφ δχν μερσξηζηνχο παξάγνληεο: ν έλαο νλνκάδεηαη «θπξηαξρία 

ρσξίο θφβν» (fearless dominance) θαη πεξηιακβάλεη ηα δηαπξνζσπηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά 

ζηνηρεία ηεο ςπρνπάζεηαο, ελψ ν δεχηεξνο νλνκάδεηαη «παξνξκεηηθή αληηθνηλσληθφηεηα 

(impulsive antisociality) θαη πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο θνηλσληθά απνθιίλνπζαο 

ζπκπεξηθνξάο (Buckholtz, Treadway, Cowan, Woodward, Benning, Li et al., 2010). 

Πξφθεηηαη γηα εξγαιείν απην- αλαθνξάο, πνπ αλαπηχρζεθε ζε πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη 

φρη έγθιεηζηνπο πιεζπζκνχο, θαη έρεη κία κέηξηα ζπζρέηηζε κε ην PCL-R (Skeem, Polaschek, 

Patrick, & Lilienfeld, 2011).  

      Τέινο, ν Patrick (2010) δεκηνχξγεζε ην «Triarchic Psychopathy Measure» (TriPM), έλα 

εξγαιείν απην- αλαθνξάο κε 58 ζηνηρεία πνπ αμηνινγνχλ ηηο ηξεηο βαζηθέο δνκέο ηεο 

ςπρνπάζεηαο, φπσο έρνπλ πξνηαζεί ζην «Τξηαξρηθφ κνληέιν ηεο ςπρνπάζεηαο» πνπ 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Απηέο νη δνκέο είλαη ε έιιεηςε αλαζηνιψλ, ε ηφικε θαη ε 

κηθξνπξέπεηα (Patrick, 2010). Τν εξγαιείν απηφ, αλ θαη ζρεηηθά πξφζθαην, έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιέο έξεπλεο γηα ηε ςπρνπάζεηα κε ζπκκεηέρνληεο άλδξεο θαη γπλαίθεο 

θξαηνπκέλνπο, θιηληθνχο πιεζπζκνχο φπσο ρξήζηεο λαξθσηηθψλ, πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο 

θαη ελειίθνπο θνηλφηεηαο θαη, αθφκε, έρεη κεηαθξαζηεί ζε πνιιέο γιψζζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ειιεληθήο (Patrick & Drislane, 2015). Ζ ρξήζε ηνπ TriPM 

απμάλεηαη ζπλερψο θαη ηα κέρξη ηψξα επξήκαηα δείρλνπλ πσο πξφθεηηαη γηα έλα έγθπξν θαη 

αμηφπηζην εξγαιείν αμηνιφγεζεο ηεο ςπρνπάζεηαο (Marion, Sellbom, Salekin, Toomey, 

Kucharski, & Duncan, 2013; Stanley, Wygant, & Sellbom, 2013).  

     Ζ  χπαξμε ηφζν πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ εξγαιείσλ δηάγλσζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο 

ςπρνπάζεηαο, ην θαζέλα απφ ηα νπνία έρεη δηθέο ηνπ δηαζηάζεηο θαη απεπζχλεηαη ζε 

δηαθνξεηηθνχο πιεζπζκνχο, δπζρεξαίλεη ηε ζχγθξηζε κεηαμχ εξεπλψλ θαη πιεζπζκψλ. Μηα 
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πηζαλή δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ θαη ελφο εξγαιείνπ δηάγλσζεο πνπ ζα είλαη νηθνπκεληθά 

απνδεθηφ θαη θαηάιιειν γηα φινπο ηνπο πιεζπζκνχο ζα ήηαλ εμαηξεηηθά βνεζεηηθή ζηελ 

εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ φζσλ αθνξά ηε ζπκπησκαηνινγία, ηα αίηηα, ην 

λεπξσληθφ ππφζηξσκα θαη ηε ζεξαπεία ηεο ςπρνπάζεηαο.  

 

1.3.1.  Γιάγνυζη ζε Παιδιά και Δθήβοςρ  

     Φαξαθηεξηζηηθά ηεο ςπρνπάζεηαο κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηιεπηά θαη ζε παηδηά θαη 

εθήβνπο, ελψ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαηαξαρήο ζεσξείηαη πσο γίλνληαη εκθαλή πξηλ 

απφ ηελ ειηθία ησλ 10 εηψλ (Anderson & Kiehl, 2014). Γηα παξάδεηγκα, ηα ςπρνπαζεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά «ζθιεξφηεηα/ έιιεηςε ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο» (callous/ unemotional traits) 

είλαη εκθαλή ζε παηδηά 4-6 εηψλ θαη έρνπλ ζπλδεζεί κε πςειφ λεπξσηηζκφ, ρακειή 

επραξίζηεζε, ρακειή επζπλεηδεζία θαη ρακειή εγθαξδηφηεηα σο ζηνηρεία πξνζσπηθφηεηαο 

(Assary, Salekin, & Barker, 2015). Όκσο κηαο θαη πξφθεηηαη γηα ζνβαξή δηαηαξαρή, ε 

δηάγλσζε ηεο ςπρνπάζεηαο δελ πξαγκαηνπνηείηαη ζε απηέο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο. Αληί απηνχ, 

ζπκπηψκαηα ςπρνπάζεηαο ζηελ παηδηθή ειηθία κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηε δηάγλσζε 

δηαηαξαρήο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, δηαηαξαρήο ελαληησκαηηθήο- πξνθιεηηθήο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη δηαηαξαρήο ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠ-Υ), 

ελψ απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο εθδήισζεο ςπρνπάζεηαο ζηελ ελήιηθε δσή ζε ζρέζε κε ηα 

παηδηά πνπ δελ αθνινπζνχληαη απφ ηέηνηα δηάγλσζε (Tsopelas & Armenaka, 2012).  

     To λα δνζεί ε «ηακπέια» ηεο ςπρνπάζεηαο ζε έλα κηθξφ παηδί ζεσξείηαη ιάζνο, θαζψο ε 

ςπρνπάζεηα ππνλνεί ηελ χπαξμε ζνβαξψλ θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ απνθιίζεσλ θαη 

δίλεη ηελ εηθφλα κηαο κε αλαζηξέςηκεο θαηάζηαζεο. Δπίζεο, είλαη πηζαλφ ηα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο ελφο παηδηνχ λα είλαη πξνζσξηλά θαη λα εμαιεηθζνχλ κε ζσζηή 

δηαπαηδαγψγεζε θαη θαζνδήγεζε (Anderson & Kiehl, 2014).  
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     Οη Barlett & Barlett (2016) ζε έλα δείγκα 822 θνηηεηψλ, ρνξήγεζαλ εξσηεκαηνιφγηα 

ζρεηηθά κε ηηο δηαζηάζεηο πξνζσπηθφηεηαο ησλ ελειίθσλ (Dimensions of Emerging 

Adulthood measure) θαη αλέιπζαλ παξάιιεια ην θχιν θαη ηελ πλεπκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία βξίζθνληαλ νη ζπκκεηέρνληεο κε ζθνπφ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πξνβιεπηηθφ κνληέιν 

γηα ηελ εθδήισζε ςπρνπάζεηαο. Απφ ηα απνηειέζκαηα έγηλε αληηιεπηφ φηη ραξαθηεξηζηηθά 

ζηνπο λένπο αλζξψπνπο πνπ κπνξεί λα ζεσξεζνχλ επίθνβα γηα ηελ εθδήισζε ςπρνπάζεηαο 

είλαη ην θχιν (νη άληξεο απνηεινχλ νκάδα πςειφηεξνπ θηλδχλνπ ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο), ε 

ρακειή ηθαλφηεηα ζηελ θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ (ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα, αηζζήζεηο, 

θαηαλφεζε ηνπ πεξηβάιινληνο), ε κεησκέλε επηζπκία ή ηθαλφηεηα εμεξεχλεζεο ηνπ εαπηνχ 

θαη ε ρακειή πξνζήισζε ζε ζηφρνπο. 

     Δξσηήκαηα εγείξνληαη γηα ην εάλ ε δηάγλσζε ηεο ςπρνπάζεηαο κπνξεί λα πξνζδνζεί ζε 

έθεβνπο. Οη Cauffman, Skeem, Dmitrieva & Cavanagh (2016)  ρνξήγεζαλ εξγαιεία 

αμηνιφγεζεο ηεο ςπρνπάζεηαο ζε έθεβνπο θαη ελήιηθεο πνπ έρνπλ εκπιαθεί ζην ζχζηεκα 

πνηληθήο δηθαηνζχλεο. Απφ ηα απνηειέζκαηα έγηλε αληηιεπηφ φηη ηα απνηειέζκαηα πνπ είραλ 

νη δνθηκαζίεο γηα ηνπο εθήβνπο δελ ήηαλ ζηαζεξά θαη δηαθνξνπνηνχληαλ φηαλ ππνβάιινληαλ 

μαλά ζηελ ίδηα δνθηκαζία ζε πεξίνδν δχν εηψλ (r = .33). Αληίζεηα, ηα απνηειέζκαηα γηα ηνπο 

ελήιηθεο παξνπζίαδαλ κεγάιε εζσηεξηθή εγθπξφηεηα (r= .71). Παξάιιεια, παξαηεξήζεθε 

πσο φζν απμαλφηαλ ε ςπρνθνηλσληθή σξηκφηεηα ησλ εθήβσλ, ηφζν κεηψλνληαλ ηα 

ζπκπηψκαηα ςπρνπάζεηαο. 

     Δάλ παξφια απηά ππάξρεη ε αλάγθε λα δνζεί έλα δηαγλσζηηθφ εξγαιείν ηεο ςπρνπάζεηαο 

ζε παηδηά ή εθήβνπο, δελ είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλα γηα ελειίθνπο. Λακβάλνληαο ππφςε ην πην θνηλφ 

δηαγλσζηηθφ εξγαιείν, ην PCL/PCL-R, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη πνιιά απφ ηα ζηνηρεία πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ είηε δελ ζπλάδνπλ κε ηνλ ηξφπν δσήο ελφο παηδηνχ είηε απνηεινχλ 

αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο παηδηθήο θαη ηεο εθεβηθήο δσήο. Παξάδεηγκα γηα ηελ 
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πξψηε πεξίπησζε απνηεινχλ ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξαζηηηθφ ηξφπν δσήο θαη 

ζηηο εξσηηθέο ζρέζεηο, ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία φπσο ε 

αλάγθε γηα δηέγεξζε απφ ην πεξηβάιινλ, ε παξνξκεηηθφηεηα θαη άιιεο παξφκνηεο 

ζπκπεξηθνξέο. Τν γεγνλφο απηφ έρεη νδεγήζεη αξθεηνχο εξεπλεηέο ζηε πξνζπάζεηα 

πξνζαξκνγήο ησλ εξγαιείσλ απηψλ ζηα πξφηππα ηεο παηδηθήο θαη ηεο εθεβηθήο ειηθίαο 

(Edens, Skeem, Cruise, & Cauffman, 2001).   

     Έλα απφ ηα δηαγλσζηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη ην 

«Psychopathy Screening Device»  (PSD), ην νπνίν κάιηζηα είλαη απφ ηα πην δηαδεδνκέλα γηα 

ηε δηάγλσζε ςπρνπάζεηαο ζε παηδηά θαη εθήβνπο. Δθηφο απφ ηνλ ίδην ηνλ εμεηαδφκελν, ην 

εξγαιείν απηφ δίλεηαη γηα ζπκπιήξσζε θαη ζηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ θαη 

απεπζχλεηαη ζε ειηθίεο απφ 6-18 εηψλ. Δίλαη βαζηζκέλν ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ PCL-R, κε ηε 

δηαθνξά φηη απνθιείεη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ηε δσή ελφο αλειίθνπ. Βέβαηα 

θαη ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν έρεη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο, κε ζεκαληηθφηεξν ηελ αζηάζεηα 

ηνπ ζηνλ παξάγνληα ηνπ λαξθηζζηζκνχ θαη ηεο παξνξκεηηθφηεηαο (Frick & Hare, 2001). 

     Κάπνηα αθφκα εξγαιεία είλαη ην «Youth Psychopathic Traits Inventory» (YPI), ην νπνίν 

πξννξίδεηαη γηα παηδηά άλσ ησλ 12 εηψλ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα ίδηα ηα παηδηά. Τν 

γεγνλφο απηφ κεηψλεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ, θαζψο έλα απφ ηα θχξηα γλσξίζκαηα ησλ αηφκσλ 

κε ςπρνπάζεηα είλαη ν ρεηξηζκφο ησλ άιισλ θαη ε ζπρλή ρξήζε ςεκάησλ. Δπηπιένλ, ππάξρεη 

ην P-SCAN, απφ ην νπνίν αμηνινγνχληαη έθεβνη άλσ ησλ 13 εηψλ θαη ε ζπκπιήξσζε γίλεηαη 

απφ θιηληθνχο, επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο αιιά θαη εξγαδφκελνη ηνπ ζπζηήκαηνο πνηληθήο 

δηθαηνζχλεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ έθεβν. Τέινο, ην PCL: YV ζπκπιεξψλεηαη απφ 

εηδηθνχο αμηνινγεηέο, βαζηζκέλν ζε ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπιιέμεη γηα ηνπο εθήβνπο άλσ ησλ 

13 εηψλ απφ ζπλεληεχμεηο θαη πξνζσπηθή επαθή κε ηνπο αμηνινγνχκελνπο. Τν γεγνλφο απηφ 

θαζηζηά φκσο ην δηαγλσζηηθφ εξγαιείν επάισην ζηηο ππνθεηκεληθέο απφςεηο ησλ 

αμηνινγεηψλ (Kotler & McMahon, 2005).  
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     Τα εξγαιεία δηάγλσζεο ηεο ςπρνπάζεηαο ζε παηδηά θαη εθήβνπο πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πνιχ πξνζεθηηθά, θαζψο θαίλεηαη πσο ηα 

ςπρνπαζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη εκθαλή ζε απηέο ηηο ειηθίεο δελ είλαη ζηαζεξά θαη 

είλαη πηζαλφ λα εμαιεηθζνχλ κε ζσζηή θαζνδήγεζε θαη ςπρηθή σξίκαλζε. Δπίζεο, πνιιά 

ραξαθηεξηζηηθά ςπρνπάζεηαο ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία ππνδειψλνπλ είηε 

θπζηνινγηθέο ζπκπεξηθνξέο ζηελ αλάπηπμε ελφο παηδηνχ είηε ζπκπηψκαηα θάπνησλ 

δηαηαξαρψλ πνπ είλαη παξφκνηεο κε ηε ςπρνπάζεηα, φπσο ε δηαηαξαρή δηαγσγήο (conduct 

disorder). Τα κφλα ζπκπεξάζκαηα, ινηπφλ, πνπ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ απφ έλα εξγαιείν 

δηάγλσζεο ςπρνπάζεηαο ζε απηέο ηηο ειηθίεο αθνξνχλ ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ςπρνπάζεηαο 

ζηελ ελήιηθε δσή.    

 

1.4.  σέζη Δγκλημαηικόηηηαρ και Φςσοπάθειαρ 

     Ζ ςπρνπάζεηα θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη ζηελά κε ηελ εγθιεκαηηθφηεηα. Όπσο αλαθέξζεθε 

θαη παξαπάλσ, ην 15-25% ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θπιαθηζκέλσλ έρνπλ ςπρνπάζεηα 

(Kiehl, 2006; Pujara, Motzkin, Newman, Kiehl, & Koenigs, 2013) θαη έρεη εθηηκεζεί πσο ηα 

άηνκα απηά δηαπξάηηνπλ 50% πεξηζζφηεξα βίαηα εγθιήκαηα, φπσο βηαζκφο θαη θφλνο, ζε 

ζρέζε κε ηνπο θξαηνπκέλνπο πνπ δελ έρνπλ ςπρνπάζεηα (Craig, Catani, Deeley, Latham, 

Daly, Kanaan, et al., 2009). Δπζχλνληαη πεξίπνπ γηα ην 30% ησλ πην βίαησλ εγθιεκάησλ 

γεληθφηεξα (Kiehl & Buckholtz, 2010; Kiehl & Hoffman, 2011) θαη θαίλεηαη πσο φζνη έρνπλ 

δηαπξάμεη έγθιεκα ζε κηθξφηεξε ειηθία έρνπλ πην έληνλε ςπρνπαζεηηθή πξνζσπηθφηεηα 

(DeLisi, Peters, Dansby, Vaughn, Shook, & Hochstetler, 2013).  

     Καζψο ηα πνζνζηά ςπρνπάζεηαο είλαη πςειφηεξα ζηηο θπιαθέο, ζηηο πεξηζζφηεξεο 

έξεπλεο ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ ζπκκεηέρνπλ έγθιεηζηνη πιεζπζκνί (ελδεηθηηθά Decety et 

al., 2013; Brook & Kosson, 2013; Glass & Newman, 2006; Yang et al., 2011). Mέζσ ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο, ε ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή επηθέξεη έλα κεγάιν θνηλσληθφ θαη θπξίσο 
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νηθνλνκηθφ θφζηνο παγθνζκίσο (Brook et al., 2013), ην νπνίν ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζηα 250 

έσο 400 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην ρξφλν (Kiehl & Buckholtz, 2010).    

      Οη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα είλαη πνιχ επηξξεπείο ζηελ πηνζέηεζε επηζεηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ, είηε σο αληίδξαζε ζε θάπνην γεγνλφο είηε σο κέζν επίηεπμεο θάπνηνπ ζηφρνπ. 

Απηή ε σθειηκηζηηθή/ρεηξηζηηθή ρξήζε βίαο ηνπο δηαθξίλεη απφ ηα άηνκα κε αληηθνηλσληθή 

δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο θαη ζπρλά απνζθνπεί ζηελ απφθηεζε ρξεκάησλ, πςειήο 

θνηλσληθήο ζέζεο ή ζεμνπαιηθψλ επθαηξηψλ (Blair, 2006; Blair, 2003). Απνηειεί θεληξηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ςπρνπάζεηαο πνπ έρεη ζρεηηζηεί έληνλα κε πςειή βαζκνινγία ηνπ 

αηφκνπ ζην δηαπξνζσπηθφ/ ζπλαηζζεκαηηθφ παξάγνληα ηνπ PCL-R (Laurell, Belfrage, & 

Hellström, 2010) θαη είλαη πηζαλφλ λα ζρεηίδεηαη κε δπζιεηηνπξγηθή δηαδηθαζία 

θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ αηφκνπ (Veit et al., 2010). Ζ θνηλσληθνπνίεζε ζρεηίδεηαη κε 

δηαδηθαζίεο κάζεζεο, φπνπ ην άηνκν καζαίλεη λα απνθεχγεη ηελ επίδεημε κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

ζπκπεξηθνξάο, επεηδή απηή αθνινπζείηαη απφ έλα αξλεηηθφ εξέζηζκα (γηα παξάδεηγκα, νη 

άλζξσπνη καζαίλνπλ λα απνθεχγνπλ ηηο εζηθέο παξαβηάζεηο θαη ηε ρξήζε βίαο, δηφηη ην 

άηνκν- «ζχκα» ζηελνρσξηέηαη θαη ππνθέξεη). Οη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα θαίλεηαη λα έρνπλ 

έιιεηκκα ζηελ ηθαλφηεηα απηή (Blair, 2003).  

     Γηα ηνπο αζζελείο κε ςπρνπάζεηα είλαη πνιχ επθνιφηεξν, ζε ζρέζε κε ην γεληθφ 

πιεζπζκφ, λα βιάςνπλ άιια άηνκα πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ έλα ζηφρν (Blair, 2007) θαη λα 

εκπιαθνχλ ζε πνιχ βίαηα εγθιήκαηα (Motzkin, Newman, Kiehl, & Koenigs, 2011). Γε 

κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ επαξθψο ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηε παξάβαζε ησλ εζηθψλ αμηψλ, 

φπσο είλαη ε βιάβε ηξίησλ, θαη ηε παξάβαζε ησλ ζπκβαηηθψλ θνηλσληθψλ θαλνληζκψλ θαη 

λνξκψλ, φπσο είλαη ην λα ληχλεηαη έλαο άλδξαο ζαλ γπλαίθα (Blair, 2007). Δπίζεο, νη 

εγθιεκαηίεο κε ςπρνπάζεηα είλαη πην πηζαλφ, ζε ζρέζε κε κε ςπρνπαζείο θξαηνπκέλνπο, λα 

έρνπλ κηα απνηπρεκέλε ζεξαπεία, λα κελ ιάβνπλ πθ‘ φξνλ απφιπζε απφ ηε θπιαθή (Brook 

et al., 2013) θαη λα δηαπξάμνπλ μαλά θάπνην έγθιεκα κεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπο (Porter, 
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Brinke, & Wilson, 2009). Ζ εγθιεκαηηθή ππνηξνπή είλαη εμίζνπ εκθαλήο ζηνπο αλειίθνπο κε 

ςπρνπαζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά (Anderson & Kiehl, 2012).     

     Όια απηά έρνπλ ζπληειέζεη ζηελ δηακφξθσζε κηαο πξνθαηάιεςεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

πνηληθήο δηθαηνζχλεο απέλαληη ζηνπο αζζελείο κε ςπρνπάζεηα. Τν λα έρεη θάπνηνο δηάγλσζε 

ηεο δηαηαξαρήο απηήο απνηειεί δηθαηνινγία, ψζηε λα ιάβεη απφ ην δηθαζηήξην πνηλή 

κεγαιχηεξεο ρξνληθήο δηάξθεηαο θαη λα απνθιεηζηεί απφ ζεξαπεπηηθά θαη δηάθνξα άιια 

αλακνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, θαζψο ζεσξείηαη απίζαλν λα ζεξαπεπηεί (Wynn et al., 2012).  

     Ζ εγθιεκαηηθφηεηα θαη επηζεηηθφηεηα ησλ αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη 

ζηελά κε ηελ ειιεηκκαηηθή εζηθή πνπ ηνπο ραξαθηεξίδεη. Σε κία πξφζθαηε έξεπλα κε 

ζπκκεηέρνληεο 12 άηνκα κε ςπρνπάζεηα ρακεινχ άγρνπο, 12 άηνκα κε ςπρνπάζεηα πςεινχ 

άγρνπο θαη 24 κε ςπρνπαζείο θπιαθηζκέλνπο, έγηλε ρξήζε κηαο δνθηκαζίαο εζηθήο θξίζεο 

πνπ πεξηιάκβαλε ππνζεηηθά εζηθά δηιήκκαηα γχξσ απφ ηε ρξήζε άκεζεο ζσκαηηθήο ή 

έκκεζεο βίαο πξνο άιια άηνκα. Φάλεθε πσο θαη νη δχν νκάδεο αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα, ζε 

ζρέζε κε ηνπο κε ςπρνπαζείο, είραλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα 

επηδνθηκάζνπλ ηε ρξήζε έκκεζεο βίαο. Μάιηζηα, νη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα ρακεινχ 

άγρνπο, ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δχν νκάδεο ζπκκεηερφλησλ, ήηαλ πην πηζαλφ λα επηδνθηκάδνπλ 

ηε ρξήζε θαη ηεο άκεζεο, ζσκαηηθήο βίαο, εηδηθά εάλ επξφθεηην λα ηνπο πξνζθέξεη 

κεγαιχηεξν φθεινο. Έθαλαλ, δειαδή, σθειηκηζηηθέο επηινγέο (Koenigs et al., 2012).  

     Γεληθφηεξα, ηα ζπλαηζζεκαηηθά θαη δηαπξνζσπηθά ειιείκκαηα ησλ αζζελψλ κε 

ςπρνπάζεηα, φπσο ε έιιεηςε ελζπλαίζζεζεο, ε πιήξεο αδηαθνξία ηνπο γηα ηα ζπλαηζζήκαηα 

ησλ άιισλ θαη ε εχθνιε ρεηξαγψγεζε ησλ άιισλ, θαίλεηαη επίζεο λα ζπκβάιινπλ ζηε 

δηάπξαμε εγθιεκάησλ, ζηε ζπλερή παξαβίαζε ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη ζηελ 

απαμίσζε ησλ θνηλσληθψλ λνξκψλ (Veit et al., 2010). Ζ δηαρείξηζε, αληηκεηψπηζε θαη 

παξέκβαζε ζε απηή ηελ ππννκάδα θξαηνπκέλσλ απνηεινχλ πξφθιεζε γηα ηνλ 

εγθιεκαηνινγηθφ, πνηληθφ θαη θιηληθφ θφζκν (Umbach et al., 2015). Ζ έιιεηςε εζηθήο θαη ε 
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ρξήζε ηεο επηζεηηθφηεηαο ησλ αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα έρεη ηεξάζηηεο ζπλέπεηεο ηφζν ζε 

θνηλσληθφ φζν θαη ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν παγθνζκίσο, θαζηζηψληαο απαξαίηεηε ηε κειέηε 

ηνπ πιεζπζκνχ απηνχ θαη νδεγψληαο ζε απμεκέλε έξεπλα γχξσ απφ ηε ςπρνπάζεηα ηα 

ηειεπηαία ρξφληα.  

 

1.5.  Γιαθοπέρ Φύλος 

     Σχκθσλα κε ηηο έξεπλεο, νη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα είλαη θπξίσο άξξελεο, ελψ ιηγφηεξεο 

είλαη νη γπλαίθεο κε ηε δηαηαξαρή απηή (Jackson, Rogers, Neumann, & Lambert, 2002; 

Warren, Burnette, South, Chauhan, Bale, Friend et al., 2003). Ζ αλαινγία εθδήισζεο ηεο 

ςπρνπάζεηαο κεηαμχ αληξψλ θαη γπλαηθψλ ππνινγίδεηαη φηη είλαη 3:1 (Tsopelas & Armenaka, 

2012). Παξά ηνλ φγθν ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ, δελ ππάξρεη ζαθήο απάληεζε, βηνινγηθή ή 

πεξηβαιινληηθή, σο πξνο ην γηαηί νη άληξεο εθδειψλνπλ ζε κεγαιχηεξα πνζνζηά ςπρνπάζεηα 

απφ ηηο γπλαίθεο (Cale & Lilienfeld, 2002).  

      Όζνλ αθνξά ηνπο έγθιεηζηνπο πιεζπζκνχο, νη γπλαίθεο έρνπλ ρακειφηεξε βαζκνινγία 

ζην PCL-R θαη ζην PCL:SV ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο, πηζαλφλ επεηδή δελ παξνπζηάδνπλ 

εγθιεκαηηθή θαη αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ζε κεγάιν βαζκφ (Wynn et al., 2012). Παξφιν 

πνπ ε αμηνπηζηία, ε εγθπξφηεηα θαη ε παξαγνληηθή δνκή ησλ δχν απηψλ εξγαιείσλ έρνπλ 

αμηνινγεζεί θπξίσο ζε άλδξεο ζπκκεηέρνληεο (Singh, Grann, & Fazel, 2011), πξφζθαηεο 

έξεπλεο δείρλνπλ πσο πξφθεηηαη γηα αμηφπηζηα εξγαιεία αμηνιφγεζεο ηεο ςπρνπάζεηαο εμίζνπ 

θαη ζε γπλαίθεο, αλ θαη δελ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί ην ίδην θαη γηα ηελ εγθπξφηεηα ηνπο 

(Wynn et al., 2012).  

     Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο γχξσ απφ ηελ ςπρνπάζεηα εζηηάδνπλ ζε άλδξεο αζζελείο, 

ππνζέηνληαο πσο ηα θεληξηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ζπκπεξηθνξηθέο εθθξάζεηο ηεο 

δηαηαξαρήο είλαη φκνηα γηα ηηο γπλαίθεο (Forouzan & Cooke, 2005; Rogstad & Rogers, 2008). 
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Όκσο, θαίλεηαη φηη νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο αζζελείο κε ςπρνπάζεηα δηαθέξνπλ ζε ηέζζεξα 

βαζηθά ζεκεία: ζηελ ζπκπεξηθνξά, ζηα δηαπξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζηνπο ςπρνινγηθνχο 

κεραληζκνχο πνπ δηέπνπλ ηε δηαηαξαρή θαη ζηηο δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο λφξκεο πνπ 

ππάξρνπλ γηα ην θάζε θχιν. Γηα παξάδεηγκα, νη γπλαίθεο αζζελείο κε ςπρνπάζεηα εθθξάδνπλ 

ηε δηάζεζε λα ρεηξαγσγήζνπλ ηνπο άιινπο κέζσ ηνπ θιεξη, ελψ νη άλδξεο κέζσ θάπνηαο 

απάηεο. Δπίζεο, ε παξνξκεηηθφηεηα θαη ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζηηο γπλαίθεο 

εθθξάδνληαη κε ηελ εθδήισζε απην- ηξαπκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ηάζεσλ θπγήο 

(Forouzan & Cooke, 2005), ελψ ε αζχδνηε ζεμνπαιηθή δσή ησλ γπλαηθψλ κε ςπρνπάζεηα δελ 

απνζθνπεί ζηελ πξνζσπηθή απφιαπζε αιιά ζηελ απφθηεζε ρξεκάησλ ή ηελ θνηλσληθή 

εμέιημε (Thornton & Blud, 2007). 

     Οη Cale & Lilienfeld, (2002) αλέιπζαλ κηα πιεζψξα εξεπλψλ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα 

απνζαθελίζνπλ ηηο θπιεηηθέο δηαθνξέο ζηελ εθδήισζε ηεο ςπρνπάζεηαο θαη ηνπο ιφγνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο απηέο πθίζηαληαη. Οη γπλαίθεο ινηπφλ παξνπζηάδνπλ ιηγφηεξν βίαηεο 

ζπκπεξηθνξέο, πςειφηεξα πνζνζηά ζπλλνζεξφηεηαο κε δηαηαξαρή νξηαθήο πξνζσπηθφηεηαο 

θαη επηπιένλ, ζε κεγαιχηεξν βαζκφ αθξαίεο ζεμνπαιηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη παξεθθιίζεηο. 

     Όζνλ αθνξά ηελ εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, νη γπλαίθεο αζζελείο κε ςπρνπάζεηα 

δηαπξάηηνπλ θπξίσο θινπέο θαη νηθνλνκηθέο ή άιινπ είδνπο απάηεο, ελψ νη άλδξεο αζζελείο 

δηαπξάηηνπλ βίαηα εγθιήκαηα (Harris, Rice, Hilton, Lalumiere, & Quinsey, 2007; Skeem & 

Mulvey, 2001). Απηφ ίζσο νθείιεηαη ζην φηη νη άλδξεο γεληθά θάλνπλ πεξηζζφηεξν ρξήζε 

άκεζεο, ζσκαηηθήο βίαο, ελψ νη γπλαίθεο γεληθά εθθξάδνπλ ηελ επηζεηηθφηεηά ηνπο έκκεζα 

θαη ιεθηηθά. Κάπνηα παξαδείγκαηα έκκεζεο επηζεηηθφηεηαο είλαη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο 

ηνπ άιινπ αηφκνπ, ν απην- ηξαπκαηηζκφο θαη νη απεηιέο απην- ηξαπκαηηζκνχ πνπ έρνπλ σο 

ζηφρν λα ζνθάξνπλ θαη λα πιεγψζνπλ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο (Wynn et al., 2012). 

Δπίζεο, νη γπλαίθεο εζσηεξηθεχνπλ ηελ επηζεηηθφηεηά ηνπο, εθδειψλνληαο απηνθηνληθέο 

ζπκπεξηθνξέο (Sevecke et al., 2009; Verona, Hicks, & Patrick, 2005). 
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     Σηηο γπλαίθεο κε ςπρνπάζεηα, ε απνπζία έθδειεο αληηθνηλσληθήο θαη εγθιεκαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έληνλε παξνπζία ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη δηαπξνζσπηθψλ 

ειιεηκκάησλ νδεγεί ζε ζπρλή ζπλλνζεξφηεηα ηεο δηαηαξαρήο απηήο κε δηαηαξαρή 

ζπλαηζζεκαηηθά αζηαζνχο πξνζσπηθφηεηαο θαη φρη κε αληηθνηλσληθή δηαηαξαρή 

πξνζσπηθφηεηαο, φπσο ζπκβαίλεη κε ηνπο άλδξεο. Καη ζηα δχν θχια, φκσο, ε ςπρνπάζεηα 

ζρεηίδεηαη ζηελά κε ηελ θαηάρξεζε νπζηψλ θαη αιθνφι (Warren et al., 2003; Wynn et al., 

2012).  

     Όιεο νη παξαπάλσ δηαθνξέο ζηελ εθδήισζε ηεο ςπρνπάζεηαο αλάκεζα ζε γπλαίθεο θαη 

άλδξεο θαζηζηνχλ δχζθνιε ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηαηαξαρήο ζην γπλαηθείν πιεζπζκφ 

(Rogstad & Rogers, 2008). Έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ δπζρεξαίλεη ηε δηαδηθαζία απηή 

είλαη νη ππάξρνπζεο θνηλσληθέο λφξκεο πνπ αθνξνχλ ην θχιν. Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ δπηηθφ 

πνιηηηζκφ, ελψ ζεσξείηαη θπζηνινγηθφ κία γπλαίθα λα εμαξηηέηαη απνιχησο νηθνλνκηθά απφ 

ηνλ άλδξα ηεο, γηα έλαλ άλδξα πνπ θάλεη ην ίδην ζεσξείηαη πσο δεη κηα παξαζηηηθή δσή 

(Forouzan & Cooke, 2005).  

     Δθηφο απφ ηελ δηαθνξνπνηεκέλε εθδήισζε ησλ ζπκπησκάησλ ςπρνπάζεηαο, νη γπλαίθεο 

δηαθέξνπλ θαη σο πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο δηαηαξαρήο. Σηνπο άλδξεο, ε ςπρνπάζεηα αξρίδεη λα 

εθδειψλεηαη θαηά ηελ παηδηθή ειηθία κε ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα θαη αληηθνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά φπσο παξαβίαζε θαλφλσλ θαη ρξήζε βίαο, ελψ ζηηο γπλαίθεο εθδειψλεηαη θαηά 

ηελ εθεβεία κε ηελ ρξήζε έκκεζεο βίαο ζηηο ζρέζεηο ηνπο. Ζ βία απηή κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη δήιηα, ρεηξαγψγεζε, απην- ηξαπκαηηζκνχο θαη ιεθηηθή επηζεηηθφηεηα (Wynn et 

al., 2012) θαη είλαη κηα κνξθή βίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά νη γπλαίθεο κε ςπρνπάζεηα θαη 

ζηελ ελήιηθε δσή ηνπο (Verona & Vitale, 2006).  

     Γηαθνξέο θχινπ παξαηεξνχληαη θαη ζηα αίηηα εκθάληζεο ςπρνπάζεηαο, ηα νπνία 

εθηελέζηεξα ζα αλαιπζνχλ ζην επφκελν θεθάιαην. Ζ εθδήισζε ζπκπησκάησλ ςπρνπάζεηαο, 

ηδηαίηεξα ζηηο γπλαίθεο, απαηηεί ηελ αμηνιφγεζε παξαγφλησλ φπσο είλαη ε παηδηθή 
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θαθνπνίεζε, ε πηζαλή αλαγθαζηηθή εκπινθή ηνπο ζε βίαηεο πξάμεηο απφ άληξεο ζπληξφθνπο 

θαη ε πηζαλφηεηα ηα ζπκπηψκαηα απηά λα αλήθνπλ ζην θάζκα ηεο αληηθνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο θαη φρη ηεο ςπρνπάζεηαο. Παξάιιεια αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ιφγσ θχινπ νη 

γπλαίθεο ελδέρεηαη λα αληηκεησπίδνληαη δηαθνξεηηθά απφ ηνπο θιηληθνχο αμηνινγεηέο θαη γηα  

απηφ ην ιφγν λα δηαγηγλψζθνληαη ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ κε ςπρνπάζεηα απφ φηη νη άληξεο 

(Vitale & Newman, 2001). 

     Βάζεη φζσλ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, είλαη εκθαλέο πσο ε ςπρνπάζεηα ζηηο γπλαίθεο 

εθθξάδεηαη θαη αλαπηχζζεηαη δηαθνξεηηθά ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο. Ζ έιιεηςε εξεπλψλ κε 

γπλαίθεο ζπκκεηέρνπζεο θαζηζηά αθφκα πην επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα δηεξεχλεζε ησλ 

δηαθνξψλ θχινπ ζηελ ςπρνπάζεηα, ψζηε λα ππάξμεη θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη, άξα, 

θαιχηεξε αληηκεηψπηζε θαη ζεξαπεία ησλ γπλαηθψλ κε ηε δηαηαξαρή απηή.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΦΤΥΟΠΑΘΔΗΑ 

      

      Οη ζχγρξνλεο ζεσξήζεηο ζρεηηθά κε ηα αίηηα ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ έρνπλ ζηακαηήζεη 

λα πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηε δηάθξηζε «θχζεο ελαληίνλ αλαηξνθήο» (nature versus 

nurture) θαη αλαγλσξίδνπλ φηη θαη νη γελεηηθνί θαη νη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο έρνπλ 

βαζηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε κηαο δηαηαξαρήο, απιά ηελ επεξεάδνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

(Anderson & Kiehl, 2014). Ψο πξνάγγεινο ηεο εθδήισζεο ςπρνπάζεηαο ζε έλαλ ελήιηθα 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ε δηαηαξαρή αγσγήο ζηελ παηδηθή ειηθία. Οη ελήιηθεο πνπ 

δηαγηγλψζθνληαη κε ςπρνπάζεηα, ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ σο παηδηά έρνπλ 

εθδειψζεη δηαηαξαρή αγσγήο (Tsopelas & Armenaka, 2012). Πάλησο, ζαθείο απαληήζεηο 

ζρεηηθά κε ηε βαζηθή αηηηνινγία ηεο ςπρνπάζεηαο δελ κπνξνχλ λα δνζνχλ αθφκε (Blair, 

2007), αλ θαη ζην παξφλ θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ θάπνηα επξήκαηα πνπ δίλνπλ κηα 

θαηεχζπλζε πξνο πηζαλνχο γελεηηθνχο, βηνινγηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο.  

 

2.1.  Γενεηικοί Παπάγονηερ 

     Οη έξεπλεο ζρεηηθά κε ηνπο γελεηηθνχο παξάγνληεο ζηελ ςπρνπάζεηα είλαη ζρεδφλ 

αλχπαξθηεο, ελψ θάπνηεο ειάρηζηεο ελδείμεηο σο πξνο ηνπο παξάγνληεο απηνχο παξέρνληαη 

απφ έξεπλεο ζε ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζεσξνχληαη ζπκπηψκαηα 

ςπρνπάζεηαο. Παξφιν πνπ νη ξίδεο ηεο δηαηαξαρήο παξακέλνπλ αδηεπθξίληζηεο, πιεζαίλνπλ 

ζπλερψο ηα επξήκαηα πνπ δείρλνπλ φηη γελεηηθνί παξάγνληεο έρνπλ ην βαζηθφ ξφιν ζηελ 

εθδήισζή ηεο. Απηφ ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη θάπνηα ζπκπηψκαηα ηεο 

ςπρνπάζεηαο είλαη εκθαλή απφ ηε παηδηθή ειηθία θαη ζπλδένληαη κε κηα πνηθηιία 

λεπξνβηνινγηθψλ αλσκαιηψλ (Patrick, 2006; Viding, Blair, Moffitt, & Plomin, 2005).   
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     Σε κία κεγάιε έξεπλα κε πεξίπνπ 3.500 δεχγε δηδχκσλ δηαθφξσλ ειηθηψλ, θάλεθε πσο ηα 

ςπρνπαζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά «ζθιεξφηεηα/ έιιεηςε ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο» νθείινληαλ 

θαηά 67%  ζηε θιεξνλνκηθφηεηα, θαη άξα ζε γελεηηθνχο παξάγνληεο, ζε δηδχκνπο ειηθίαο 7 

θαη 9 εηψλ (Viding et al., 2005). Αθφκε, ζε κία έξεπλα κε 667 δεχγε δηδχκσλ θάλεθε πσο 

γελεηηθνί παξάγνληεο επζχλνληαλ γηα ην 60% ηεο ζσκαηηθήο βίαο πνπ εθδήισλαλ δίδπκα 20 

θαη 30 κελψλ, ελψ ζεσξήζεθε πσο νη γελεηηθνί απηνί παξάγνληεο δελ έρνπλ ζηαζεξέο αιιά 

αλαπηπμηαθέο ζπλέπεηεο ζηελ εκθάληζε αληηθνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (Lacourse, Boivin, 

Brendgen, Petitclerc, Girard, Vitaro et al., 2014). Γελεηηθνί παξάγνληεο πξνβιέπνπλ επίζεο ηε 

ζηαζεξφηεηα ηνπ απην- ειέγρνπ ησλ αλζξψπσλ, ε νπνία ζεσξείηαη σο θιεξνλνκηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ πξνζσπηθφηεηαο (Coyne & Wright, 2014). Οη παξαπάλσ έξεπλεο δε 

ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ ςπρνπάζεηα αιιά έκκεζα, θαζψο αλαθέξνληαη ζε ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ ζεσξνχληαη ζπκπηψκαηα ςπρνπάζεηαο.  

    Σπλερίδνληαο, ζε δχν έξεπλεο κε δείγκα 7.374 κνλνδπγσηηθά θαη δηδπγσηηθά δίδπκα παηδηά 

αμηνινγήζεθε ε χπαξμε ςπρνπαζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο ζθιεξφηεηα/ έιιεηςε 

ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο, θαη ε εκθάληζε δηαηαξαρήο αγσγήο βάζεη ησλ αλαθνξψλ πνπ 

ζπκπιήξσζαλ νη δάζθαινη ησλ παηδηψλ. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε ζθιεξφηεηα/ 

έιιεηςε ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο νθεηιφηαλ θαηά 60% ζηε θιεξνλνκηθφηεηα, ελψ ε δηαηαξαρή 

αγσγήο ήηαλ θιεξνλνκηθή θαηά 70-80% ζε παηδηά κε ζθιεξφηεηα/ έιιεηςε 

ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο θαη θαηά 30-50% ζε παηδηά ρσξίο απηά ηα ςπρνπαζεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (Larsson, Viding, & Plomin, 2008; Viding, Jones, Frick, Moffitt, & Plomin, 

2008). Σε κία άιιε έξεπλα, έγηλε ζχγθξηζε παηδηψλ κε δηαηαξαρή αγσγήο θαη ζθιεξφηεηα/ 

έιιεηςε ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο κε πγηή παηδηά θαη κε παηδηά πνπ είραλ δηαηαξαρή 

ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηα (ΓΔΠ-Υ). Σχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ε 

πξψηε νκάδα παηδηψλ, ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δχν νκάδεο ζπκκεηερφλησλ, εκθάληζαλ 

κεησκέλε απφθξηζε ακπγδαιήο θαηά ηελ επεμεξγαζία θνβηζκέλσλ έλαληη νπδέηεξσλ 
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πξνζψπσλ. Δπεηδή ην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ είλαη εκθαλέο ζε ελειίθνπο αζζελείο κε 

ςπρνπάζεηα, είλαη πηζαλφ ηα ειιείκκαηα πνπ έρνπλ νη αζζελείο απηνί ζηελ επεμεξγαζία 

εξεζηζκάησλ ζπλαηζζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη γεληθφηεξα ζηε ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε 

λα νθείινληαη ζε γελεηηθνχο παξάγνληεο (Jones, Laurens, Herba, Barker, & Viding, 2009). 

     Ο Blair (2013) ζεσξεί πσο ηα ςπρνπαζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζθιεξφηεηα/ έιιεηςε 

ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο θαη παξνξκεηηθφηεηα/ αληηθνηλσληθφηεηα πνπ είλαη εκθαλή ζε παηδηά 

κε δηαηαξαρή αγσγήο ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλνπο λεπξνβηνινγηθνχο κεραληζκνχο. Ζ 

ζθιεξφηεηα/ έιιεηςε ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο ζπλδέεηαη κε κεησκέλε ελζπλαίζζεζε σο 

απφθξηζε ζηε ιχπε ησλ άιισλ αλζξψπσλ, ε νπνία νθείιεηαη ζε κεησκέλε απφθξηζε ηεο 

ακπγδαιήο ζε δηαπξνζσπηθέο εθθξάζεηο ιχπεο. Ζ παξνξκεηηθφηεηα/ αληηθνηλσληθφηεηα, απφ 

ηελ άιιε, ζπλδέεηαη κε ειιείκκαηα ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη ζηε κάζεζε κέζσ 

ηηκσξίαο θαη ελίζρπζεο, πνπ είλαη απφξξνηα δπζιεηηνπξγίαο ζην κεζνθνηιηαθφ πξνκεησπηαίν 

θινηφ θαη ην ξαβδσηφ ζψκα. Ζ κε θπζηνινγηθή αλάπηπμε φισλ ησλ πεξηνρψλ απηψλ 

νθείιεηαη θπξίσο ζε γελεηηθνχο θαη πξνγελλεηηθνχο παξάγνληεο, ελψ νη πεξηβαιινληηθνί 

παξάγνληεο επεξεάδνπλ θπξίσο ηε πηζαλφηεηα επαλάιεςεο ηεο αληηθνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο (Blair, 2013).  

     Όζνλ αθνξά έξεπλεο κε δηδχκνπο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη θάπνην εξγαιείν δηάγλσζεο 

θαη αμηνιφγεζεο ηεο ςπρνπάζεηαο, είλαη ειάρηζηεο θαη κε ζπγθεθξηκέλεο σο πξνο ηα γνλίδηα 

πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αηηηνινγία ηεο δηαηαξαρήο. Οη Blonigen, Carlson, Krueger, & Patrick 

(2003) ρνξήγεζαλ ην απηναλαθνξηθφ εξγαιείν PPI ζε 353 δεχγε δηδχκσλ ελειίθσλ αλδξψλ 

θαη εθηίκεζαλ φηη ε θιεξνλνκηθφηεηα επζπλφηαλ γηα ην 47% ησλ βαζκνινγηψλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζην PPI, ελψ ην ππφινηπν 53% απνδφζεθε ζε αδηεπθξίληζηνπο 

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. Σε κία παξφκνηα έξεπλα ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ θαη δεχγε 

δηδχκσλ γπλαηθψλ, ζε γελεηηθνχο παξάγνληεο απνδφζεθε ην 45% ησλ ςπρνπαζεηηθψλ 
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ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αλδξψλ θαη ην 49% ησλ γπλαηθψλ (Blonigen, Hicks, Krueger, Patrick, 

& Iacono, 2005). 

     Όζνλ αθνξά αηηηνινγηθέο έξεπλεο κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα γνλίδηα, είλαη επίζεο πνιχ 

ιίγεο θαη δε ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε ςπρνπάζεηα. Οη Nomura & Nomura (2007) εμέηαζαλ 

εάλ ν πνιπκνξθηζκφο ζηνλ 5-ΖΤ2Α ππνθηλεηή ηνπ γνληδίνπ ηνπ ππνδνρέα ζεξνηνλίλεο 

εκπιέθεηαη ζε παξνξκεηηθή επηζεηηθφηεηα αμηνινγψληαο κία θιαζζηθή Go/ No-go δνθηκαζία 

ζε θπζηνινγηθνχο εζεινληέο. Ζ δνθηκαζία απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

δηαηήξεζε ηεο πξνζνρήο ελφο αηφκνπ. Ο ζπκκεηέρσλ, φηαλ ηνπ εκθαλίδεηαη έλαο 

ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο εξεζηζκάησλ, παηάεη ην θνπκπί Go, ελψ φηαλ εκθαλίδεηαη έλαο 

ζπλδπαζκφο δηαθνξεηηθψλ εξεζηζκάησλ παηάεη ην No-go. Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ 

παξνπζίαδαλ πνιπκνξθηζκφ ζην γνλίδην ηνπ ππνδνρέα ηεο ζεξνηνλίλεο 2
Α
  (1438A allele) 

απφ ηνλ 5-ΖΤ2Α ππνθηλεηή ηνπ γνληδίνπ ηνπ ππνδνρέα, έθαλαλ πεξηζζφηεξα ιάζε ζηε 

δνθηκαζία, ηδηαίηεξα ζηε ζπλζήθε πνπ πεξηειάκβαλε ηηκσξία ή επηβξάβεπζε σο απνηέιεζκα 

κηαο παξνξκεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Οη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ε 

παξνξκεηηθή ζπκπεξηθνξά ζρεηίδεηαη κε ηελ χπαξμε ηνπ πνιπκνξθηζκνχ ηνπ γνληδίνπ 

1438
Α
, ζηνλ ππνθηλεηή ηνπ γνληδίνπ ηνπ ππνδνρέα ηεο ζεξνηνλίλεο (Nomura & Nomura, 

2007; Nomura, Kusumi, Kaneko, Masui, Daiguji, Ueno et al., 2006). Αθφκε, θαίλεηαη πσο ηα 

άηνκα πνπ είλαη νκνδπγψηεο ζηνλ ηχπν ΗΗ ηνπ κεηαθνξέα ηεο ζεξνηνλίλεο παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθά κεησκέλε απφθξηζε ακπγδαιήο ζε πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα (Brown & Hariri, 

2006), παξνκνίσο κε ηνπο αζζελείο κε ςπρνπάζεηα.  

     Ο Blair (2007) πξνηείλεη φηη ε βαζηθή γελεηηθή αηηία ηεο ςπρνπάζεηαο είλαη έλαο επαξθήο 

ζπλδπαζκψλ γνληδηαθψλ πνιπκνξθηζκψλ πνπ ζπληεινχλ ζηε κεησκέλε απφθξηζε ηεο 

ακπγδαιήο αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα θαη άξα ζηε κεησκέλε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο απφθξηζε ελ 

γέλεη. Θα πξέπεη, σζηφζν, λα ζεκεησζεί φηη ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα δελ γλσξίδεη κε 

αθξίβεηα πνηνη γελεηηθνί παξάγνληεο πξνθαινχλ ηελ ςπρνπάζεηα ή πνηα γνλίδηα εκπιέθνληαη 
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ζην ζπλαηζζεκαηηθφ/ δηαπξνζσπηθφ θαη αληηθνηλσληθφ παξάγνληα ηεο δηαηαξαρήο θαη πψο 

εθθξάδνληαη. Δπίζεο, ηα επξήκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο παξάγνληεο απηνχο είλαη 

παξαπιαλεηηθά, θαζψο ζπρλά ζπγρένπλ ηελ ςπρνπάζεηα κε ηελ αληηθνηλσληθή δηαηαξαρή 

πξνζσπηθφηεηαο θαη θακία έξεπλα κε δηδχκνπο δελ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ην PCL-R (Skeem et 

al., 2011).  

 

2.2. Βιολογικοί Παπάγονηερ  

    Γηα ηελ εθδήισζε ηεο ςπρνπάζεηαο έρνπλ ελνρνπνηεζεί δνκηθέο αιιά θαη ιεηηνπξγηθέο 

αλσκαιίεο ζε δηάθνξεο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο, φπσο ην πξνκεησπηαίν θαη θξνηαθηθφ 

θχθισκα ηνπ εγθεθάινπ (Dolan & Doyle, 2007). Αθφκε, ζεσξείηαη πσο γελεηηθνί 

παξάγνληεο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηε ιεηηνπξγία ηεο ακπγδαιήο θαη ηνπ θνγρνκεησπηαίνπ θαη 

κεζνθνηιηαθνχ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα, πξνθαιψληαο γεληθή 

ζπλαηζζεκαηηθή δπζιεηηνπξγία θαη γλσζηηθή δπζιεηηνπξγία σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα 

δεκηνπξγίαο ζπζρεηίζεσλ εξεζίζκαηνο- αληακνηβήο θαη ηελ ηθαλφηεηα αιιαγήο ησλ 

ζπζρεηίζεσλ εξεζίζκαηνο- απφθξηζεο. Απηφ ην λεπξσληθφ ππφζηξσκα ζα νδεγήζεη ζηελ 

εθδήισζε αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, εθφζνλ ππάξμνπλ θαη θάπνηνη επηβαξπληηθνί 

πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο (Blair, Peschardt, Budhani, Mitchell, & Pine, 2006).  

      Παξάιιεια, γελεηηθέο αλσκαιίεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο ακπγδαιήο έρνπλ 

ελνρνπνηεζεί γηα ηελ απνπζία ελζπλαίζζεζεο θαη ηε ζθιεξή, ρσξίο ζπλαίζζεκα, 

ζπκπεξηθνξά ησλ αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα. Ζ δπζιεηηνπξγία ηεο ακπγδαιήο θέξεηαη λα 

απνηειεί ην θιεηδί γηα ηελ εθδήισζε ραξαθηεξηζηηθψλ ςπρνπάζεηαο, θαζψο είλαη ε πεξηνρή 

εθείλε πνπ έρεη ζρεηηζηεί κε ηελ απφθξηζε ζε εηθφλεο κε εθθξάζεηο πξνζψπσλ, θαη ηδηαίηεξα 

ζε εθείλεο πνπ απεηθνλίδνπλ θφβν ή ζηελνρψξηα (Blair, 2005).  

     Τηο παξαπάλσ λεπξσληθέο δπζιεηηνπξγίεο ζηελ ςπρνπάζεηα θαηαδεηθλχεη επίζεο ην 

«Μνληέιν Γπαδηθήο Δπεμεξγαζίαο ηεο Χπρνπάζεηαο» (Dual- process model of psychopathy), 
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κηα αηηηνινγηθή ζεσξία πνπ ππνζηεξίδεη φηη δηαθνξεηηθνί εγθεθαιηθνί κεραληζκνί 

επζχλνληαη γηα ην δηαπξνζσπηθφ/ ζπλαηζζεκαηηθφ παξάγνληα θαη ηνλ αληηθνηλσληθφ 

παξάγνληα ηεο ςπρνπάζεηαο. Ο πξψηνο παξάγνληαο αληαλαθιά κεησκέλε ζπλαηζζεκαηηθή 

απφθξηζε, εηδηθά ακπληηθνχ θφβνπ, θαη νθείιεηαη ζε δπζιεηηνπξγία εγθεθαιηθψλ πεξηνρψλ 

πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία, φπσο είλαη ε ακπγδαιή θαη νη δνκέο πνπ 

ζπλδένληαη κε απηή. Ο δεχηεξνο παξάγνληαο, απφ ηελ άιιε, πεξηιακβάλεη πξνβιήκαηα 

παξνξκεηηθφηεηαο θαη έιιεηςεο ειέγρνπ ζε δηάθνξα επίπεδα, φπσο είλαη ε 

αληηθνηλσληθφηεηα θαη ε θαηάρξεζε νπζηψλ. Οθείιεηαη ζε δπζιεηηνπξγία κεησπηαίσλ 

θινητθψλ ζπζηεκάησλ  πνπ δηακεζνιαβνχλ ζηε ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη 

θαζνδεγνχλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ (Fowles & Dindo, 2009; Skeem et al., 

2011). Αθξηβέζηεξε πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο δνκήο φισλ ησλ εγθεθαιηθψλ 

πεξηνρψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ςπρνπάζεηα ζα γίλεη ζην ηξίην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο.  

     Κάπνηνη αθφκε λεπξνβηνινγηθνί παξάγνληεο πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ εθδήισζε 

ςπρνπάζεηαο ζρεηίδνληαη κε ζπζηήκαηα λεπξνδηαβηβαζηψλ ηνπ εγθεθάινπ, φπσο ε 

δπζιεηηνπξγία ηνπ ζεξνηνληλεξγηθνχ ζπζηήκαηνο (Dolan & Doyle, 2007). Ηδηαίηεξα ε 

παξνξκεηηθφηεηα, ε επηζεηηθφηεηα θαη ηα ζπκπηψκαηα αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο έρνπλ 

ζπζρεηηζηεί κε δπζιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζεξνηνλίλεο. Σε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα έρνπλ 

ελνρνπνηεζεί γηα ηα ζπκπηψκαηα απηά ε κε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ 

ζηα ζπζηήκαηα ληνπακίλεο θαη λνξεπηλεθξίλεο ζε αζζελείο κε ςπρνπάζεηα. Τν ζχζηεκα 

λνξεπηλεθξίλεο είλαη πνιχ πηζαλφ λα εκπιέθεηαη ζηε παζνινγία ηεο δηαηαξαρήο, θαζψο ν 

ζπγθεθξηκέλνο λεπξνδηαβηβαζηήο έρεη θεληξηθφ ξφιν ζην λεπξσληθφ ζχζηεκα απφθξηζεο 

θφβνπ ζε αλζξψπνπο θαη δψα θαη εκπιέθεηαη ζηε ρξήζε ησλ αξλεηηθψλ εξεζηζκάησλ γηα 

ζσζηή ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηελ επεμεξγαζία ιππεκέλσλ εθθξάζεσλ πξνζψπνπ (Blair et 

al., 2006). Τέινο, ε κε θπζηνινγηθή απφθξηζε ηεο θνξηηδφιεο ζηε παηδηθή ειηθία ελφο 
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αηφκνπ απμάλεη ην ξίζθν γηα κεηέπεηηα εθδήισζε αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο (Blair, 

2013). 

     Οη Hare, Williamson & Harpur (1988), πεπεηζκέλνη φηη ε ςπρνπάζεηα είλαη απφξξνηα 

εγθεθαιηθήο βιάβεο, εζηίαζαλ ηε βιάβε απηή ζηηο πεξηνρέο πνπ ζπλδένληαη κε ηε γιψζζα 

θαη αλέπηπμαλ ηε ιεγφκελε «γισζζηθή ζεσξία». Σχκθσλα κε απηήλ, ε επεμεξγαζία, 

νξγάλσζε θαη θαηαλφεζε ησλ γισζζηθψλ πιεξνθνξηψλ γίλεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζε 

αζζελείο κε ςπρνπάζεηα, πηζαλψο επεηδή δελ ππάξρεη επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ ηνπ 

εγθεθάινπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ζεκαζηνινγηθή επεμεξγαζία ηνπ ιφγνπ θαη εθείλσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ρξνηά ηνπ ιφγνπ (Hare et al., 1988). Γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

ππφζεζεο απηήο πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεηξάκαηα δηρσηηθήο φξαζεο θαη αθνήο. Σηα πεηξάκαηα 

απηά ζπκκεηείραλ αζζελείο κε ςπρνπάζεηα θαη κε αζζελείο. Οη ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα 

απνθαζίζνπλ αλ νη ιέμεηο πνπ εκθαλίδνληαλ ζην δεμί ή ζην αξηζηεξφ νπηηθφ πεδίν θαη νη 

ιέμεηο πνπ εκθαλίδνληαλ ζην δεμί ή ζην αξηζηεξφ αθνπζηηθφ πεδίν ηαίξηαδαλ ζε κηα ζεηξά 

απφ θαηεγνξίεο πνπ ηνπο είραλ δνζεί. Απφ ηα απνηειέζκαηα έγηλε αληηιεπηφ φηη ε ιεηηνπξγία 

ηεο πιαγίσζεο ηεο γιψζζαο ζηα άηνκα κε ςπρνπάζεηα είλαη αδχλακε ή γίλεηαη κε 

αζπλήζηζην ηξφπν θαη είλαη επίζεο πηζαλφλ λα έρνπλ ιηγφηεξνπο πφξνπο γηα ηελ επεμεξγαζία 

ηεο γιψζζαο ζην αξηζηεξφ εκηζθαίξην (Hare & Jutai, 1988).  

     Τα δεδνκέλα απηά εμεηάδνληαη θαη απφ πην πξφζθαηεο κειέηεο θαηά ηηο νπνίεο άηνκα κε 

ςπρνπάζεηα ζε δνθηκαζίεο δηρσηηθήο αθνήο είραλ θπζηνινγηθή αληίδξαζε ζηηο ιέμεηο ζηφρνπο 

πνπ εκθαλίδνληαλ ζην δεμί αθνπζηηθφ πεδίν. Παξφια απηά, παξνπζίαδαλ κεησκέλε 

ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ζηηο ιέμεηο κε ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηερφκελν πνπ εκθαλίδνληαλ ζην 

αξηζηεξφ αθνπζηηθφ πεδίν. Λακβάλνληαο ππ‘ φςηλ φια ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιερζεί απφ 

παξφκνηεο κειέηεο γίλεηαη αληηιεπηφ φηη πξάγκαηη ηα άηνκα κε ςπρνπάζεηα παξνπζηάδνπλ 

βιάβεο ζηε ιεηηνπξγία ηεο πιαγίσζεο, αιιά θπξίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα πνιχπινθεο 
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δνθηκαζίεο, θαη επηπιένλ αδπλακία λα ελζσκαηψζνπλ ζσζηά ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηα δχν 

εκηζθαίξηα (Hiatt, Lorenz & Newman, 2002).    

     Τέινο, ζχκθσλα κε ηνλ Tamatea (2015), ε απάληεζε γηα ηα αίηηα θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο 

ςπρνπάζεηαο βξίζθεηαη ζηελ επηζηήκε ηεο Δπηγελεηηθήο (Epigenetics).  Ο ζπγθεθξηκέλνο 

ηνκέαο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο εμέιημεο κηαο 

ςπρνινγηθήο δηαηαξαρήο θαζψο ζπλδέεη ηηο γελεηηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο φζνλ 

αθνξά ηελ έθθξαζε ησλ θαηλνηππηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.  

 

2.3.  Πεπιβαλλονηικοί Παπάγονηερ  

     Σχκθσλα κε ην Blair (1995), ε ςπρνπάζεηα πξνθαιείηαη απφ ηελ  αδπλακία ελφο αηφκνπ 

λα δεκηνπξγήζεη ζπλαηζζήκαηα εζηθήο πνπ ζπκβαδίδνπλ κε  ηνπο θαλφλεο ηεο θνηλσλίαο 

ζηελ νπνία δεη κε απνηέιεζκα λα παξαβηάδεη ζπζηεκαηηθά απηνχο ηνπο θαλφλεο. Σε 

πξνγελέζηεξε έξεπλα ηνπ (φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Blair, 1995), θαηαδεηθλχεη πσο ηα δψα γηα 

λα απνθχγνπλ κηα επίζεζε απφ έλα δπλαηφηεξν δψν αλαπηχζζνπλ θάπνηνπο κεραληζκνχο 

αλαζηνιήο ηεο βίαο. Οη κεραληζκνί απηνί είλαη ζπγθεθξηκέλεο θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο κε ηηο 

νπνίεο αλαγλσξίδνπλ ηελ ππεξνρή ηνπ αληηπάινπ θαη ηνπ δειψλνπλ πσο δελ ρξεηάδεηαη λα 

πξνρσξήζεη ζε επίζεζε.  

     Τν γεγνλφο απηφ νδήγεζε ηνλ εξεπλεηή λα πξνρσξήζεη ηελ ππφζεζε ηνπ πσο θαη νη 

άλζξσπνη έρνπλ αλαπηχμεη ηέηνηνπο κεραληζκνχο αλαζηνιήο ηεο βίαο, κε ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ή ην θιάκα, αθφκα θαη ηηο δπλαηέο θσλέο ζε 

επηθείκελε επίζεζε ψζηε ν δξάζεο λα κελ πξνρσξήζεη ζε απηήλ. Δμειηθηηθά, ν δξάζηεο 

κπνξεί λα αληηιεθζεί απηά ηα αηζζήκαηα θαη έηζη ελεξγνπνηνχληαη ζε απηφλ αληίζηνηρα 

αηζζήκαηα πνπ ηνλ εκπνδίδνπλ "εζηθά" λα πξνβεί ζηελ πξάμε, αλαπηχζζεη δειαδή 

ελζπλαίζζεζε. Τα άηνκα κε ςπρνπάζεηα θαίλεηαη πσο δελ έρνπλ εμειηθηηθά αλαπηχμεη  ην 

κεραληζκφ αλαζηνιήο ηεο βίαο θαη επνκέλσο δελ έρνπλ εζηθά ζπλαηζζήκαηα απέλαληη ζε έλα 
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ζχκα. Έηζη, απφ κηθξή ειηθία πξνβαίλνπλ ζπρλφηεξα ζε πξάμεηο βίαο. Παξφια απηά έρνπλ 

ηελ ηθαλφηεηα λα κηκεζνχλ θηλήζεηο αλαζηνιήο ηεο βίαο φηαλ βξίζθνληαη ζηε ζέζε ηνπ 

ζχκαηνο ζηα πιαίζηα ελφο παηρληδηνχ ξφινπ, έρνληαο παξαηεξήζεη άιινπο αλζξψπνπο πσο 

αληηδξνχλ ζε αληίζηνηρεο θαηαζηάζεηο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη δελ έρνπλ απαζρνιήζεη φινη 

νη άλζξσπνη κε ςπρνπάζεηα ηε δηθαηνζχλε, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο παξφηη 

δελ έρνπλ εμειηθηηθά ην κεραληζκφ αλαζηνιήο ηεο βίαο, είλαη δπλαηφλ γλσζηηθά θαη 

ζπκπεξηθνξηζηηθά λα κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηηο εθηειεζηηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο (Blair, 1995).      

      Ο Eysenck (1964) ηζρπξίδεηαη φηη ε νκαιή θνηλσληθνπνίεζε επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο 

ηηκσξίαο. Όηαλ έλα παηδί πξνβεί ζε κηα πξάμε πνπ δελ ζπκβαδίδεη κε ηνπο θνηλσληθνχο 

θαλφλεο, ηηκσξείηαη κε απνηέιεζκα ην άγρνο ηεο ηηκσξίαο λα ζπλδέεηαη πιένλ κε ηελ πξάμε 

πνπ νδήγεζε ζηελ ηηκσξία. Τν απνηέιεζκα απηνχ είλαη λα αλαπηχζζεηαη ζπλείδεζε ζηνλ 

άλζξσπν κε ηε κνξθή αληαλαθιαζηηθνχ. Ζ ςπρνπάζεηα ινηπφλ πξνθαιείηαη απφ ηελ 

αδπλακία ελφο αηφκνπ λα ζπλδέζεη ην άγρνο ηεο ηηκσξίαο κε ηελ αξλεηηθή πξάμε θαη έηζη δελ 

αηζζάλεηαη ηχςεηο φηαλ πξνβαίλεη ζε αζχκβαηε κε ηηο θνηλσληθέο λφξκεο πξάμε. Όκσο, πην 

πξφζθαηεο κειέηεο (Hoffman, 1977) θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ηηκσξία δελ έρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε 

κε ηελ αλάπηπμε ςπρνπάζεηαο θαη αληηθνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ.  

     Οη Caputo, Frick & Brodsky, (1999) εμέηαζαλ άληξεο πνπ έρνπλ εκπιαθεί κε ην ζχζηεκα 

πνηληθήο δηθαηνζχλεο ρσξίδνληαο ηνπο ζε εθείλνπο πνπ είραλ γίλεη κάξηπξεο βίαο ζην 

νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, κε ην ζχκα ηεο βίαο λα είλαη θάπνηα γπλαίθα απφ ηελ 

νηθνγέλεηα, θαη ζε εθείλνπο πνπ δελ είραλ ηέηνηεο παξφκνηεο εκπεηξίεο. Απηφ πνπ 

παξαηήξεζαλ είλαη φηη εθείλνη πνπ είραλ βηψζεη πεξηζηαηηθά βίαο ήηαλ πην πηζαλφλ λα 

παξνπζηάζνπλ ραξαθηεξηζηηθά ςπρνπάζεηαο (Caputo et al., 1999). Δθηφο απφ ην λα έρεη 

ππάξμεη έλα παηδί ζεαηήο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, θαη ε ζπκαηνπνίεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνχ 

έρεη ζρεηηζηεί ζεηηθά κε ζπκπηψκαηα ςπρνπάζεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ελήιηθεο κε πςειά 
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ζθνξ ζπκαηνπνίεζεο ζηελ παηδηθή ειηθία, έρνπλ θαη πςειά ζθνξ ςπρνπάζεηαο ζην 

δηαγλσζηηθφ εξγαιείν PCL-R (Lang, af Klintegerg, & Alm, 2002).  

     Τα βηψκαηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη δε ηα αξλεηηθά, έρνπλ ελνρνπνηεζεί γηα ηελ 

εθδήισζε πιεζψξαο ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ςπρνπάζεηαο. Ζ 

ζσκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή ή ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε πνπ πθίζηαηαη έλα παηδί ζηελ πξψηκε 

δσή ηνπ αιιά θαη νη δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο ησλ γνλέσλ ή ησλ θξνληηζηψλ ηνπ είλαη πεγέο 

εμαηξεηηθά πςεινχ άγρνπο γηα ηα παηδηά. Τν άγρνο πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά, ηδηαίηεξα φηαλ 

απηφ δηαηεξείηαη γηα κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, ππξνδνηεί αιιαγέο ζηε λεπξνβηνινγία ηνπ 

ζψκαηνο σο απφθξηζε ζην έληνλν ζηξεο. Οη αιιαγέο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

ππνζαιάκνπ- ππφθπζεο- επηλεθξηδίσλ, είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζνπλ κφληκεο αιιαγέο ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο ακπγδαιήο, ε νπνία σο επί ησ πιείζηνλ έρεη ελνρνπνηεζεί γηα ηελ εθδήισζε 

ςπρνπάζεηαο (Daversa, 2010). Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ζπλερνχο έθζεζεο ηεο 

ακπγδαιήο ζε πςειά επίπεδα γιπθνθνξηηθνεηδψλ (ζηεξνεηδψλ νξκνλψλ πνπ παξάγνληαη απφ 

ην θινηφ ησλ επηλεθξηδίσλ), πνπ αιιάδνπλ ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο (Gunnar & 

Cheatham, 2003).           

     Παξφιν πνπ θαη άιινη εξεπλεηέο πξνηείλνπλ φηη ίζσο ε ςπρνπάζεηα νθείιεηαη ζε πξψηκε 

ζεμνπαιηθή ή ζσκαηηθή θαθνπνίεζε θαη/ ή παξακέιεζε (Rutter, 2005), έξεπλεο κε δψα 

έρνπλ δείμεη φηη ε παξακέιεζε θαη άιιεο ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο απμάλνπλ ηελ απφθξηζε 

ηεο ακπγδαιήο ζε απεηιεηηθά εξεζίζκαηα. Όζνλ αθνξά ζρεηηθέο έξεπλεο κε αλζξψπνπο, 

πξψηκε ζεμνπαιηθή ή ζσκαηηθή θαθνπνίεζε απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα θηλδχλνπ γηα 

εκθάληζε δηαηαξαρήο κεηα- ηξαπκαηηθνχ ζηξεο, ε νπνία ζπλδέεηαη κε απμεκέλε απφθξηζε 

ηεο ακπγδαιήο ζε πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα. Ζ ςπρνπάζεηα, αληηζέησο, ζρεηίδεηαη κε 

κεησκέλε απφθξηζε ηεο ακπγδαιήο (Blair, 2007). Δπίζεο, ε ζεμνπαιηθή ή ζσκαηηθή 

θαθνπνίεζε ελφο παηδηνχ θπζηνινγηθά νδεγεί ζε απμεκέλε επαηζζεζία θαη ζπλαηζζεκαηηθή 
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απφθξηζε. Έηζη, πηζαλφηαηα ηα βαζηθά αίηηα ηεο ςπρνπάζεηαο είλαη γελεηηθά θαη φρη 

πεξηβαιινληηθά (Blair et al., 2006).  

     Σεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ εθδήισζε ςπρνπάζεηαο θέξεηαη λα δηαδξακαηίδεη θαη ε απφξξηςε 

πνπ κπνξεί λα βηψζεη έλα παηδί απφ ηνπο γνλείο ηνπ. Όηαλ έλαο γνληφο δελ δίλεη πξνζνρή θαη 

δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ή ηα εξεζίζκαηα πνπ ηνπ δίλεη έλα παηδί, ην παηδί κε ηε 

ζεηξά ηνπ καζαίλεη λα αγλνεί εξεζίζκαηα πνπ ζε θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ζα ηνπ 

πξνθαινχζαλ θφβν. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ην παηδί δελ εθδειψλεη θφβν γηα εξεζίζκαηα πνπ 

ζηα ππφινηπα παηδηά πξνθαινχλ άγρνο, ελψ παξάιιεια δελ απνθηά ηελ ηθαλφηεηα λα 

θαηαιαβαίλεη θαη λα αλαγλσξίδεη ηα ζπλαίζζεκα ησλ άιισλ αηφκσλ (McCord, 2001). 

Δπίζεο, ην ρακειφ θνηλσληθν- νηθνλνκηθφ επίπεδν σο πεξηβαιινληηθφο παξάγνληαο 

δηεπθνιχλεη ηελ εθδήισζε ςπρνπάζεηαο (Blair, 2007; Farrington, 2006), ελψ πςειά επίπεδα 

ςπρνπάζεηαο έρνπλ ζρεηηζηεί κε έιιεηςε γνλετθήο επίβιεςεο ζηε παηδηθή ειηθία, κε ηελ 

χπαξμε ελφο γνλέα πνπ έρεη θαηαδηθαζηεί έζησ κία θνξά ζηε δσή ηνπ θαη κε ρακειή ιεθηηθή 

θαη κε ιεθηηθή επθπΐα ηνπ αηφκνπ (Farrington, 2006). 

     Όπσο βέβαηα είλαη γλσζηφ, δελ εθδειψλνπλ φια ηα παηδηά κε ηξαπκαηηθά βηψκαηα 

ςπρνπάζεηα ή άιιεο ςπρηθέο λφζνπο. Οη Caspi, Sugden, Moffitt, Taylor, Craig, Harrington et 

al. (2003), πξνζπάζεζαλ λα εληνπίζνπλ ηελ εηδνπνηφ δηαθνξά κεηαμχ ησλ θαθνπνηεκέλσλ 

παηδηψλ πνπ εθδειψλνπλ ζπκπηψκαηα ςπρνπάζεηαο ή άιισλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ θαη 

εθείλσλ πνπ δελ εθδειψλνπλ. Απηφ πνπ θαίλεηαη λα κεηξηάδεη ηηο επηπηψζεηο ηεο πξψηκεο 

παηδηθήο θαθνπνίεζεο ζηνπο άληξεο, είλαη έλαο ιεηηνπξγηθφο πνιπκνξθηζκφο ζηνλ ππνθηλεηή 

(promoter) ηνπ γνληδίνπ κνλνακεηλνμεηδάζε Α. Σχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο, ε ζχλδεζε ηεο 

παηδηθήο θαθνπνίεζεο θαη ε εθδήισζε αληηθνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζρεηίδεηαη κε ην 

γνλφηππν ηεο κνλνακεηλνμεηδάζεο Α. Ο γνλφηππνο ησλ παηδηψλ ζρεηίδεηαη κε ηελ αληνρή ηνπ 

νξγαληζκνχ ηνπο ζην ζηξεο ην νπνίν, φπσο πξναλαθέξζεθε θαη απφ ηελ έξεπλα ηεο Daversa 



39 
 

(2010), ζε ρξφληα πεξηζηαηηθά πξνθαιεί δπζιεηηνπξγία ζε θαίξηεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ 

πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο επζχλνληαη γηα ηελ πξφθιεζε ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ.   

     Ο δηαρσξηζκφο ησλ αηηηψλ ζε πεξηβαιινληηθά θαη βηνινγηθά πνιψλεη ηελ επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα θαη νη επηζηήκνλεο εζηηάδνπλ ηηο έξεπλεο ηνπο πξνο ηε κηα ή ηελ άιιε θαηεχζπλζε. 

Σχκθσλα κε φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ζε απηφ ην θεθάιαην, ε απάληεζε γηα ηελ 

αηηηνινγία ηεο ςπρνπάζεηαο είλαη πηζαλφλ λα βξίζθεηαη θάπνπ ζηε κέζε, κε ηνπο γελεηηθνχο 

παξάγνληεο λα πξνζθέξνπλ ηε λεπξνβηνινγηθή βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζα εμειηρζεί ε 

ςπρνπάζεηα, εθφζνλ ππάξμνπλ ζηε δσή ηνπ αηφκνπ θάπνηνη επηβαξπληηθνί πεξηβαιινληηθνί 

παξάγνληεο. Ψζηφζν, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη θάπνηα πξφνδνο ζηελ αλάπηπμε θαηάιιεισλ 

ζεξαπεηψλ γηα ηε ςπρνπάζεηα, είλαη απαξαίηεην λα απνθηεζεί πιεξέζηεξε γλψζε ηεο 

αηηηνινγίαο ηεο δηαηαξαρήο. Γηα λα γίλεη απηφ, ζα πξέπεη λα γίλνπλ έξεπλεο ζε δηδχκνπο πνπ 

λα εμεηάδνπλ ζπγθεθξηκέλα γνλίδηα θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ θαηάιιειεο κεζφδνπο δηάγλσζεο 

ηεο ςπρνπάζεηαο, θαζψο θαη έξεπλεο ζε κεγάια δείγκαηα πνπ λα ειέγρνπλ ηελ χπαξμε 

δηαθφξσλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ ζε αζζελείο κε ςπρνπάζεηα θαη κε αζζελείο.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ 

Ο ΔΓΚΔΦΑΛΟ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΦΤΥΟΠΑΘΔΗΑ 

      

     Σην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη εθηελήο αλαθνξά ζην λεπξσληθφ θαη λεπξνρεκηθφ ππφζηξσκα 

ηεο ςπρνπάζεηαο. Αξρηθά, ζα γίλεη κία ζπζρέηηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηνπ εγθεθάινπ 

αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα, θαζψο ε ζρέζε απηή έρεη απαζρνιήζεη ζην κέγηζην ηνπο εξεπλεηέο 

θαη ππάξρεη κηα πιεζψξα ζρεηηθψλ εξεπλψλ πνπ δίλνπλ κηα αξθεηά μεθάζαξε εηθφλα γηα ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία ζηελ ςπρνπάζεηα. Σηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ κειέηεο πνπ 

θαηαδεηθλχνπλ ζπγθεθξηκέλεο δνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αλσκαιίεο εγθεθαιηθψλ πεξηνρψλ 

ζηελ ςπρνπάζεηα. Ζ ακπγδαιή θαη ν κεησπηαίνο θινηφο ζα αλαθεξζνχλ ζε μερσξηζηά 

ππνθεθάιαηα, θαζψο είλαη νη δχν δνκέο πνπ έρνπλ ζρεηηζηεί πεξηζζφηεξν κε ηελ ςπρνπάζεηα, 

ρσξίο σζηφζν λα παξαιεηθζνχλ θαη άιιεο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο πνπ έρνπλ ζρεηηζηεί, έζησ 

θαη ακπδξά, κε ηε δηαηαξαρή απηή. Τέινο, ζην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηαζηνχλ νη δηάθνξνη 

λεπξνδηαβηβαζηέο θαη νξκφλεο πνπ δπζιεηηνπξγνχλ ζε αζζελείο κε ςπρνπάζεηα.  

 

3.1.  ςναιζθήμαηα και Φςσοπαθηηικόρ Δγκέθαλορ 

     Ζ ςπρνπάζεηα δηαρσξίδεηαη απφ ηελ αληηθνηλσληθή δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο ζηελ 

ελήιηθε δσή θαη απφ ηε δηαηαξαρή αγσγήο ζηε παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία ιφγσ ηεο χπαξμεο 

βαζηθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ειιεηκκάησλ, φπσο είλαη ε έιιεηςε ηχςεσλ θαη ελνρψλ θαη ε 

αληθαλφηεηα ρξήζεο ηεο ηηκσξίαο ή ηεο αληακνηβήο πνπ αθνινπζνχλ κηα πξάμε σο ξπζκηζηέο 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ (Anderson & Kiehl, 2014). Μάιηζηα, ε ζπλαηζζεκαηηθή 

δπζιεηηνπξγία ζεσξείηαη «ππξήλαο» ηεο ςπρνπάζεηαο θαη ζπρλά νδεγεί ζε αληηθνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά, αλ θαη απηφ εμαξηάηαη επίζεο απφ ελδναηνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο παξάγνληεο 

(Blair et al., 2006).    
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     Υπάξρνπλ δχν ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο φζνλ αθνξά ηελ ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία ησλ 

αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα. Σχκθσλα κε ηελ «πξνζέγγηζε ησλ γεληθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

ειιεηκκάησλ», νη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα έρνπλ κεησκέλε έσο αλχπαξθηε ηθαλφηεηα λα 

βηψλνπλ ζπλαηζζήκαηα γεληθφηεξα, λα θαηαλννχλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζεκαζία θάπνησλ 

γεγνλφησλ θαη ηε ζεκαζία ησλ δηθψλ ηνπο πξάμεσλ. Τα γλσζηηθά ηνπο ειιείκκαηα σο πξνο 

ηε ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία ζεσξνχληαη δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο. 

     Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε «πξνζέγγηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ ειιείκκαηνο» 

ππνζηεξίδεη πσο νη ςπρνπαζείο έρνπλ κεησκέλε ηθαλφηεηα λα βηψλνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα 

ζπλαηζζήκαηα, θαη φρη φια. Σχκθσλα κε ηελ «ππφζεζε ρακεινχ θφβνπ» (low fear 

hypothesis) πνπ αλέπηπμε ν Lykken, νη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα κπνξνχλ λα βηψζνπλ πνιιά 

ζπλαηζζήκαηα, δελ είλαη φκσο ηθαλνί λα ληψζνπλ θφβν θαη θαηά ζπλέπεηα λα αληηδξάζνπλ 

ακπληηθά ή κε απνθπγή ζην θνβνγφλν εξέζηζκα (Brook et al., 2013) ή λα απνθχγνπλ 

ληξνπηαζηηθέο θαη επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο (Anderson & Kiehl, 2012). Οη αζζελείο κε 

ςπρνπάζεηα ζεσξείηαη πσο ληψζνπλ ζπκφ ζε κεγάιν βαζκφ, θαζψο θαη ραξά. Μάιηζηα, 

επηδεηνχλ ζπλερψο πξνζσπηθή επραξίζηεζε θαη αληακνηβή (Book et al., 2006). Ζ Derefinko 

(2015), ρψξηζε ηελ έλλνηα ηνπ "ρακεινχ άγρνπο" ζηελ ςπρνπάζεηα ζε ηξεηο ππνελφηεηεο, ην 

άγρνο, ην θφβν θαη ηνλ πεξηνξηζκφ/ αλαζηνιή. Απφ ηε κεηααλάιπζε πνπ δηελήξγεζε, ην 

άγρνο θαη ν θφβνο παξνπζίαδαλ πξάγκαηη ρακειή ζπζρέηηζε κε ηελ ςπρνπάζεηα, φκσο ν 

πεξηνξηζκφο θάλεθε λα παξνπζηάδεη κέηξηα αξλεηηθή ζπζρέηηζε. Παξάιιεια, παξαηήξεζε 

πσο παξφηη ηα ςπρνπαζή άηνκα παξνπζηάδνπλ κεησκέλεο αλαζηνιέο, κπνξνχλ λα βηψλνπλ 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα απφ ηε ζηάζε ηνπο απηή (Derefinko, 2015).  

       Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη επίζεο ε «ζεσξία ησλ νινθιεξσκέλσλ ζπλαηζζεκάησλ», 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα  βηψλνπλ αξθεηά ζπλαηζζήκαηα, έρνπλ 

φκσο κηα δπζιεηηνπξγία ζηελ θαηαλφεζε δηαπξνζσπηθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ζηνηρείσλ 

επηθνηλσλίαο θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ πξνζψπνπ πνπ δειψλνπλ ιχπε θαη θφβν. Ζ 
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δπζιεηηνπξγία απηή ζπληειεί ζηελ έιιεηςε ελζπλαίζζεζεο ησλ αηφκσλ κε ςπρνπάζεηα θαη 

θαηά ζπλέπεηα ζηελ επηζεηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά.  

     Ζ «ππφζεζε ρακεινχ θφβνπ» θαη ε «ζεσξία ησλ νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ» έρνπλ 

θάπνηα θνηλά ζεκεία. Αξρηθά, ππνζηεξίδνπλ φηη ηα άηνκα κε ςπρνπάζεηα δηαηεξνχλ αλέπαθε 

ηελ ηθαλφηεηα επεμεξγαζίαο εξεζηζκάησλ πνπ εθθξάδνπλ θάπνην ζπλαίζζεκα εθηφο απφ 

θφβν ή θφβν θαη ιχπε αληίζηνηρα. Δπίζεο, απνδίδνπλ ηα ζπλαηζζεκαηηθά ειιείκκαηα ζηελ 

δπζιεηηνπξγία ηεο ακπγδαιήο ησλ αηφκσλ απηψλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ζε δηαηαξαγκέλε 

επεμεξγαζία θάπνησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θφβν. Σηελ πεξίπησζε ηεο 

«ππφζεζεο ρακεινχ θφβνπ», ην θνβνγφλν εξέζηζκα πνπ δελ ηπγράλεη επεμεξγαζίαο είλαη ε 

ηηκσξία, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο «ζεσξίαο νινθιεξσκέλσλ ζπλαηζζεκάησλ» είλαη ηα 

δηαπξνζσπηθά ζηνηρεία επηθνηλσλίαο πνπ δειψλνπλ θφβν (Brook et al., 2013).  

      H «ππφζεζε ρακεινχ θφβνπ» ππνζηεξίδεηαη απφ αξθεηά επξήκαηα εξεπλψλ ζρεηηθά κε 

ηελ ςπρνπάζεηα θαη γηα απηφ έρεη ππάξμεη αξθεηά δεκνθηιήο. Αξρηθά, έρεη θαλεί πσο νη 

αζζελείο κε ςπρνπάζεηα έρνπλ ειιείκκαηα ζηελ ηθαλφηεηα λα αμηνινγνχλ ζσζηά 

πιεξνθνξίεο θαη εξεζίζκαηα πνπ εκπεξηέρνπλ θάπνην θίλδπλν ή απεηιή πξνο εθείλνπο θαη λα 

ηα απνθεχγνπλ (Blair, Mitchell, Leonard, Budhani, Peschardt, & Newman, 2004a). Δπίζεο, 

εκθαλίδνπλ ρακειφηεξεο ειεθηξνδεξκηθέο απνθξίζεηο ζε εξεζίζκαηα πνπ πξνκελχνπλ 

αξλεηηθά γηα ην άηνκν απνηειέζκαηα (Schultz et al., 2016) θαη δελ εκθαλίδνπλ ηελ 

αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά κάζεζεο θαηά ηε δηαδηθαζία παβινβηαλήο εμαξηεκέλεο κάζεζεο 

θφβνπ ζην πιαίζην ηνπ εξγαζηεξίνπ (Birbaumer, Veit, Lotze, Erb, Hermann, & Grodd, 2005; 

Glass & Newman, 2006; Rothemund, Ziegler, Hermann, Gruesser, Foell, & Patrick, 2012).  

     Σε κία έξεπλα φπνπ ζπκκεηείραλ 10 παξαβάηεο αζζελείο κε ςπρνπάζεηα θαη 10 άλδξεο κε 

παξαβάηεο θαη κε αζζελείο, ζηαζκηζκέλνη σο πξνο ηελ ειηθία θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν, 

έγηλε ρξήζε ελφο παβινβηαλνχ κνληέινπ εμαξηεκέλεο κάζεζεο θφβνπ κε πξνβνιή εηθφλσλ 

νπδέηεξσλ (πνπ ιεηηνχξγεζαλ σο εμαξηεκέλα εξεζίζκαηα) θαη πνλεκέλσλ (σο αλεμάξηεηα 
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εξεζίζκαηα) πξνζψπσλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ππνβιήζεθαλ παξάιιεια ζε ιεηηνπξγηθή 

καγλεηηθή ηνκνγξαθία δηάρπζεο θαη ζε κέηξεζε ησλ ειεθηξνδεξκηθψλ ηνπο απνθξίζεσλ θαη 

ηεο έληαζεο θαη ρξνηάο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη θαηά ηελ 

θάζε εγθαζίδξπζεο ηνπ θφβνπ σο απφθξηζε ζηα εμαξηεκέλα εξεζίζκαηα νη κε αζζελείο 

ζπκκεηέρνληεο εκθάληζαλ απμεκέλε ελεξγνπνίεζε ζην κεηαηρκηαθφ- πξνκεησπηαίν ζχζηεκα, 

πνπ απαξηίδεηαη απφ ηελ ακπγδαιή, ηνλ θνγρνκεησπηαίν θινηφ, ηε λήζν ηνπ εγθεθάινπ θαη 

ην πξφζζην πξνζαγψγην. Οη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα δελ εκθάληζαλ θάπνηα παξφκνηα 

ελεξγνπνίεζε, νχηε είραλ θάπνηα δηαθνξά ζηελ αγσγηκφηεηα ηνπ δέξκαηφο ηνπο ή ζηε ρξνηά 

ηνπ ζπλαηζζήκαηφο ηνπο. Οη εξεπλεηέο ππέζεζαλ φηη ε απνζχλδεζε ηεο γλσζηηθήο θαη ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο επεμεξγαζίαο είλαη ε λεπξνινγηθή βάζε ηεο κεησκέλεο πξνζδνθίαο γηα 

αξλεηηθά θαη απσζεηηθά γεγνλφηα πνπ είλαη εκθαλήο ζηνπο αζζελείο κε ςπρνπάζεηα 

(Birbaumer et al., 2005).  

     Μία έξεπλα κεηα- αλάιπζεο 58 εξεπλψλ πεξί ζπλαηζζεκαηηθήο επεμεξγαζίαο ζηελ 

ςπρνπάζεηα απφ ην 1990 έσο ην 2013 έδεημε φηη ζε ςπρνθπζηνινγηθέο έξεπλεο κε δείγκα 

άλδξεο θαη γπλαίθεο αζζελείο κε ςπρνπάζεηα ηα άηνκα απηά εκθάληζαλ κε θπζηνινγηθή 

αληίδξαζε θφβνπ θαηά ηε παξαθνινχζεζε ζθελψλ κε αξλεηηθφ ζπλαηζζεκαηηθφ 

πεξηερφκελν. Τα επξήκαηα απηά ππνζηεξίδνπλ ηελ «ππφζεζε ρακεινχ θφβνπ». Δλδέρεηαη 

φκσο απηή ε κε θπζηνινγηθή αληίδξαζε λα νθείιεηαη ζε κηα πην αξγή επεμεξγαζία ζχλζεησλ 

ζθελψλ θαη φρη ζε θάπνην έιιεηκκα ζηελ αληίιεςε θαη ην βίσκα ηνπ θφβνπ (Brook et al., 

2013).  

      Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη έξεπλεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ «ππφζεζε ρακεινχ θφβνπ» έρνπλ 

δερηεί θξηηηθή, ζχκθσλα κε ηελ νπνία δελ ρξεζηκνπνηνχλ θαηάιιειεο ηερληθέο 

λεπξναπεηθφληζεο, έρνπλ ππνθεηκεληθά θξηηήξηα έληαμεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο εθάζηνηε 

ππννκάδεο θαη θαηεγνξίεο θαη ρξεζηκνπνηνχλ αληηζπκβαηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ αμηνιφγεζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ακπγδαιήο ( Schultz et al., 2016). Γηα παξάδεηγκα, νη Rothemund et al. 
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(2012 ) θαηεγνξηνπνίεζαλ σο αζζελείο κε ςπρνπάζεηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ 

ζπλνιηθή βαζκνινγία ζην PCL-R κηθξφηεξε απφ 30, φπσο ζπλίζηαηαη. Δπίζεο, θάπνηνη 

εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ πσο ε «ππφζεζε ρακεινχ θφβνπ» εμεγεί ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

επεμεξγαζία κφλν ησλ αζζελψλ κε πξσηνγελή ςπρνπάζεηα, νη νπνίνη έρνπλ ρακειφ θφβν σο 

ζηνηρείν πξνζσπηθφηεηαο (Anderson & Kiehl, 2012). Δπίζεο, παξφηη ε ςπρνπάζεηα έρεη 

ζπλδεζεί κε ηελ έιιεηςε θφβνπ, έρεη παξαηεξεζεί φηη ηα ςπρνπαζή άηνκα παξνπζηάδνπλ 

κεησκέλε ηθαλφηεηα ζηελ αλίρλεπζε απεηιψλ ζην πεξηβάιινλ. Τν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα 

καο νδεγήζεη ζην ζπκπέξαζκα φηη φηαλ βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε έλα θνβνγφλν εξέζηζκα, 

δελ αληηδξνχλ κε θφβν γηαηί δελ αληηιακβάλνληαη επαξθψο ηελ πνηφηεηα ηνπ εξεζίζκαηνο 

(Hoppenbrouwers, Bulten & Brazil, 2016). 

     Μία πξφζθαηε έξεπλα πνπ ακθηζβεηεί ηελ «ππφζεζε ρακεινχ θφβνπ» ρξεζηκνπνίεζε έλα 

παβινβηαλφ κνληέιν εμαξηεκέλεο κάζεζεο θφβνπ θαη ηελ ηερληθή απεηθφληζεο BOLD γηα λα 

κειεηήζεη ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο ακπγδαιήο θαηά ηελ εθκάζεζε ηνπ θφβνπ. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ήηαλ 9 αζζελείο κε δεπηεξνγελή ςπρνπάζεηα (πςεινχ άγρνπο), 10 αζζελείο κε 

πξσηνγελή ςπρνπάζεηα (ρακεινχ άγρνπο), 11 κε αζζελείο κε πςειφ άγρνο θαη 20 κε 

αζζελείο κε ρακειφ άγρνο. Τα απνηειέζκαηα ήηαλ κε αλακελφκελα. Οη αζζελείο κε 

πξσηνγελή ςπρνπάζεηα θαη νη κε αζζελείο κε πςειφ άγρνο εκθάληζαλ δηάθνξεο 

ειεθηξνδεξκηθέο απνθξίζεηο, ελεξγνπνίεζε ηνπ ξαρηαίνπ πξφζζηνπ θαη απελεξγνπνίεζε ηνπ 

θνηιηαθνχ θινηνχ ηνπ πξνζαγσγίνπ. Οη αζζελείο κε δεπηεξνγελή ςπρνπάζεηα θαη νη κε 

αζζελείο κε ρακειφ άγρνο εκθάληζαλ κεησκέλεο ειεθηξνδεξκηθέο απνθξίζεηο θαη 

απελεξγνπνίεζε ηνπ ξαρηαίνπ θινηνχ ηνπ πξνζαγσγίνπ (πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

αλαζηνιή ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ θφβνπ). Δπίζεο, θαη νη δχν θαηεγνξίεο αζζελψλ κε 

ςπρνπάζεηα εκθάληζαλ κεγαιχηεξε δξαζηεξηφηεηα ζηελ ακπγδαιή ζε ζρέζε κε ηηο νκάδεο 

ειέγρνπ. Έηζη, ν ρακειφο θφβνο ήηαλ εκθαλήο κφλν ζηνπο αζζελείο κε δεπηεξνγελή 

ςπρνπάζεηα, δελ νθεηιφηαλ φκσο ζε δπζιεηηνπξγία ηεο ακπγδαιήο. Τα επξήκαηα απηά είλαη 
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δηαθνξεηηθά απφ ηα επξήκαηα παξφκνησλ εξεπλψλ θαη είλαη πηζαλφ λα νθείινληαη ζην φηη 

πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε ζρεηηθή έξεπλα πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηηο ππνθαηεγνξίεο ησλ αζζελψλ 

κε ςπρνπάζεηα (αζζελείο κε πξσηνγελή ή δεπηεξνγελή ςπρνπάζεηα) σο δηαθνξεηηθέο νκάδεο  

(Schultz et al., 2016).  

     Ψο απάληεζε ζηελ «ππφζεζε ρακεινχ θφβνπ» θαη ηηο ακθηζβεηνχκελεο έξεπλεο πνπ ηελ 

ππνζηεξίδνπλ, θάπνηνη εξεπλεηέο έρνπλ πξνηείλεη φηη ηα ειιείκκαηα ησλ αζζελψλ κε 

ςπρνπάζεηα ζηελ επεμεξγαζία εξεζηζκάησλ πνπ ππνδειψλνπλ θίλδπλν θαη απεηιή νθείινληαη 

ζε δπζιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πξνζνρήο (Baskin- Sommers, Zeier & Newman, 2009; Zeier, 

Maxwell, & Newman, 2009). Τα ειιείκκαηα απηά, θαηά ζπλέπεηα, δελ είλαη απφιπηα αιιά 

εμαξηψληαη ζεκαληηθά απφ ην εθάζηνηε πιαίζην (Newman, Curtin, Bertsch, & Baskin- 

Sommers, 2010; Baskin- Sommers, Curtin, & Newman, 2011; Baskin- Sommers, Curtin, & 

Newman, 2013; Decety et al., 2013; Meffert, Gazzola, Den Boer, Bartels, & Keysers, 2013). 

Σπγθεθξηκέλα, νη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ ειιείκκαηα ζηελ 

επεμεξγαζία εξεζηζκάησλ πνπ ππνδειψλνπλ θίλδπλν ή απεηιή κφλν φηαλ απηά δελ 

ζρεηίδνληαη κε ην εθάζηνηε αληηθείκελν ηεο πξνζνρήο ηνπο (Larson, Baskin-Sommers, Stout, 

Balderston, Curtin, Schultz et al., 2013). 

     Ζ παξαπάλσ εμήγεζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ειιεηκκάησλ ησλ αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα 

έρεη νλνκαζηεί «Newman‘s response modulation hypothesis» θαη ππνζηεξίδεη αθφκε πσο ηα 

άηνκα απηά δπζθνιεχνληαη λα ζηξέςνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε εξεζίζκαηα κε θάπνηα 

ζπλαηζζεκαηηθή αμία ή ζε εξεζίζκαηα πνπ εκπεξηέρνπλ θάπνηνλ θίλδπλν. Τελ ππφζεζε ηνπ 

Newman ππνζηεξίδνπλ αξθεηά επξήκαηα. Πξψηνλ, νη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα έρνπλ ρακειή 

επίδνζε ζε εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο φπνπ ην άηνκν καζαίλεη λα απνθεχγεη παζεηηθά 

ζπγθεθξηκέλα εξεζίζκαηα θαη ζπκπεξηθνξέο. Δπίζεο, εκθαλίδνπλ αθφκα πην ρακειή επίδνζε 

ζε εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ζπλαηζζεκαηηθήο επεμεξγαζίαο ζηηο νπνίεο έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί 

θάπνηα πεξηθεξεηαθά εξεζίζκαηα πνπ απνζπνχλ ηελ πξνζνρή (Anderson & Kiehl, 2012).  
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     Οη Glass & Newman (2006) έθαλαλ κία έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπλ ηελ ππφζεζε ηνπ 

Newman, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 111 άλδξεο Καπθάζηνη. Οη 50, βάζεη PCL-R, είραλ 

ςπρνπάζεηα ελψ νη 61 φρη. Ζ έξεπλα απαξηηδφηαλ απφ δχν πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο. Σηε κία, 

πξψηα παξνπζηαδφηαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο έλαο αξηζκφο, πνπ ππνδείθλπε ηελ εηθφλα ζηελ 

νπνία ζα έπξεπε λα εζηηάζνπλ ηε πξνζνρή ηνπο. Έπεηηα πξνβάιινληαλ κε ηε ζεηξά 4 εηθφλεο 

κε ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο πξνζψπνπ θαη νη ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα αλαγλσξίζνπλ ην 

ζπλαίζζεκα ζηελ εηθφλα πνπ ηνπο είρε ππνδεηρζεί. Σηε δεχηεξε πεηξακαηηθή ζπλζήθε, πξψηα 

παξνπζηαδφηαλ κία ζπλαηζζεκαηηθή ιέμε (φπσο «ιχπε») θαη κεηά αθνινπζνχζαλ 4 εηθφλεο 

κε ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο πξνζψπνπ ψζηε λα δηαιέμνπλ νη ζπκκεηέρνληεο πνηα 

ηαηξηάδεη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε ιέμε. Οη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα, ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα 

ειέγρνπ, είραλ θαιχηεξε επίδνζε θαη ζηηο δχν πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο, αλεμάξηεηα απφ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε πξνζψπνπ. Οη εξεπλεηέο απνδίδνπλ ην εχξεκα απηφ ζηε 

δηαθνξεηηθή κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ, δειαδή ην λα εζηηάζνπλ ηε πξνζνρή ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε ζπγθεθξηκέλα εξεζίζκαηα (Glass & Newman, 2006).  

     Σε κία άιιε έξεπλα κε ζπκκεηέρνληεο εγθιεκαηίεο κε αζζελείο, εγθιεκαηίεο αζζελείο κε 

ςπρνπάζεηα θαη κε αζζελείο (νκάδα ειέγρνπ) αμηνινγήζεθε ε ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ ζηελ 

απνθσδηθνπνίεζε ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ πξνζψπνπ σο πξνο ηελ αθξίβεηα θαη ηελ 

αληηιακβαλφκελε έληαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Σχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, θαη νη 

εγθιεκαηίεο πνπ δελ είραλ ςπρνπάζεηα θαη νη εγθιεκαηίεο κε ςπρνπάζεηα ήηαλ ιηγφηεξν 

αθξηβείο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Ζ κφλε 

δηαθνξά ήηαλ πσο νη εγθιεκαηίεο κε αζζελείο ήηαλ πην αθξηβείο, ζε ζρέζε κε ηνπο 

εγθιεκαηίεο αζζελείο κε ςπρνπάζεηα, ζηελ αλαγλψξηζε ηεο ραξάο, ηνπ ζπκνχ θαη ηεο αεδίαο, 

ελψ δελ ππήξμε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο σο πξνο ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

«ακπγδαιηθψλ» ζπλαηζζεκάησλ, δειαδή ηεο ιχπεο θαη ηνπ θφβνπ (Pham & Philippot, 2010).   



47 
 

     Τα ζπλαηζζεκαηηθά ειιείκκαηα ησλ αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα έρνπλ εξκελεπζεί θαη απφ 

ηνλ Blair (2007), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε ςπρνπάζεηα είλαη κηα αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή πνπ 

νθείιεηαη ζε δπζιεηηνπξγία ηεο ακπγδαιήο. Ζ ακπγδαιή είλαη απαξαίηεηε ψζηε ην άηνκν λα 

δεκηνπξγήζεη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηα εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πξνζσπηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε. Δπίζεο, έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ελεξγνπνίεζε βαζηθψλ 

λεπξσληθψλ θπθισκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα πνπ εθθξάδνπλ 

απεηιή. Όια απηά δπζιεηηνπξγνχλ ζηελ ςπρνπάζεηα, ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ Blair. 

Δπίζεο, ζεσξεί πσο νη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα δελ ρξεζηκνπνηνχλ επαξθψο ηηο πξνζδνθίεο 

ηνπο λα ιάβνπλ ζεηηθή ελίζρπζε ψζηε λα θαζνδεγήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηε 

θαηεχζπλζε απηή (Blair, 2007). 

     Πέξα απφ ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίεο θαη κνληέια, νη έξεπλεο γχξσ απφ ηελ ςπρνπάζεηα 

έρνπλ θαηαζηήζεη ζαθή ηελ χπαξμε ειιεηκκάησλ ζηελ αλαγλψξηζε εθθξάζεσλ πξνζψπνπ 

πνπ δειψλνπλ θφβν (Blair et al., 2004b), ιχπε (Contreras- Rodríguez et al., 2014; Hastings, 

Tangney, & Stuewig, 2008), αεδία (Kosson, Suchy, Mayer, & Libby, 2002) ή ραξά, θπξίσο 

κηθξή ζε έληαζε (Hastings et al., 2008). Oη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα θαίλεηαη λα 

αληηιακβάλνληαη δηαθνξεηηθά ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ κηα ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή ρξνηά. 

Απηφ εθθξάδεηαη κε κεησκέλε ππνθεηκεληθή δηέγεξζε, κε κε θπζηνινγηθέο εγθεθαιηθέο 

απνθξίζεηο θαη κε κεησκέλεο ειεθηξνδεξκηθέο απνθξίζεηο ζηα πξφζσπα απηά. Ζ επεμεξγαζία 

ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ πξνζψπνπ δηακεζνιαβείηαη απφ ηληαθέο θαη πξνκεησπηαίεο 

πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ, απφ ηελ αηξαθηνεηδή έιηθα θαη ηελ ακπγδαιή (Contreras- Rodríguez 

et al., 2014).  

     Μία έξεπλα κε ζηφρν ηε ζπζρέηηζε ησλ ειιεηκκάησλ ησλ αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα ζηελ 

αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ πξνζψπνπ κε ην κέγεζνο ηεο θαηάο νπζίαο ηνπ 

εγθεθάινπ ρξεζηκνπνίεζε κηα δνθηκαζία αλαγλψξηζεο κνξθνπνηεκέλσλ εθθξάζεσλ 

πξνζψπνπ. Οη κνξθνπνηεκέλεο εθθξάζεηο δηαθέξνπλ απφ ηηο ζηαηηθέο, θαζψο ελαιιάζζνληαη 
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ζηαδηαθά θαη αξγά απφ ην έλα ζπλαίζζεκα ζην άιιν. Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ 19 άλδξεο 

αζζελείο κε ςπρνπάζεηα βάζεη ηνπ PCL-R θαη 20 άλδξεο ζηελ νκάδα ειέγρνπ. Τα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο νη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα είραλ γεληθφηεξα ειιείκκαηα ζηελ 

αλαγλψξηζε ηεο ιππεκέλεο, ηεο θνβηζκέλεο θαη ηεο ραξνχκελεο έθθξαζεο πξνζψπνπ. Τν 

έιιεηκκα ζηελ αλαγλψξηζε ηεο ραξάο είλαη πξσηφηππν εχξεκα θαη πηζαλφλ ζρεηίδεηαη κε ηε 

ρξήζε κνξθνπνηεκέλσλ εθθξάζεσλ πξνζψπνπ. Δπίζεο, ε καγλεηηθή ηνκνγξαθία έδεημε πσο 

νη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα πνπ ηα πήγαλ θαιχηεξα ζηελ αλαγλψξηζε ησλ εθθξάζεσλ 

πξνζψπνπ είραλ κεγαιχηεξν φγθν θαηάο νπζίαο ζηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ θαη άιιεο θινητθέο 

πεξηνρέο, φπσο ν ζσκαηαηζζεηηθφο θινηφο. Σηελ νκάδα ειέγρνπ, απφ ηελ άιιε, ε θαιχηεξε 

επίδνζε ζηελ αλαγλψξηζε ησλ εθθξάζεσλ πξνζψπνπ ζρεηίζηεθε κε απμεκέλν φγθν θαηάο 

νπζίαο ζηελ ακπγδαιή θαη ηνλ θξνηαθηθφ θινηφ (Pera- Guardiola et al., 2016). 

     Σε κία παξφκνηα έξεπλα, 22 άλδξεο αζζελείο κε ςπρνπάζεηα θαη 22 άλδξεο κε αζζελείο 

ππνβιήζεθαλ ζε ιεηηνπξγηθή καγλεηηθή ηνκνγξαθία θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δνθηκαζίαο φπνπ 

έπξεπε λα ηαηξηάμνπλ ηελ εθάζηνηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε κε ην ζπλαίζζεκα πνπ ηελ 

αληηπξνζσπεχεη. Ζ ηνκνγξαθία έδεημε φηη νη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα εκθάληζαλ κεγαιχηεξε 

ελεξγνπνίεζε νπηηθψλ θαη πξνκεησπηαίσλ θινητθψλ πεξηνρψλ, φκσο ε ιεηηνπξγηθή 

επηθνηλσλία ηεο ακπγδαιήο κε ηηο πεξηνρέο απηέο θαη κε ηελ αηξαθηνεηδή έιηθα ήηαλ 

κεησκέλε. Τν εχξεκα πνπ πξνθαιεί ελδηαθέξνλ είλαη φηη νη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα είραλ 

εμίζνπ θαιή επίδνζε ζηελ δνθηκαζία κε ηνπο κε αζζελείο ζπκκεηέρνληεο. Δίλαη πηζαλφ λα 

νθείιεηαη ζην φηη νη ζπκκεηέρνληεο δελ ήηαλ απαξαίηεην λα θαηνλνκάζνπλ νη ίδηνη ην 

εθάζηνηε ζπλαίζζεκα, απιά λα ην ηαηξηάμνπλ κε ηελ θαηάιιειε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε 

(Contreras- Rodríguez et al., 2014).  

     Δληειψο αληίζεηα κε ηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία απνηειέζκαηα παξνπζηάδεη κηα έξεπλα κε 

ζηφρν ηε κειέηε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηα ςπρνπαζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ ηθαλφηεηα 

αληίιεςεο ηεο επαισηφηεηαο θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Οη ζπκκεηέρνληεο παξαθνινχζεζαλ 



49 
 

βίληεν πνπ πεξηιάκβαλαλ θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο θαη εηθφλεο κε πξφζσπα πνπ 

εμέθξαδαλ θάπνην ζπλαίζζεκα. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ κηα γεληθή ηάζε νη αζζελείο κε 

ςπρνπάζεηα λα έρνπλ απμεκέλε αθξίβεηα ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο έληαζεο ησλ 

εθθξάζεσλ πξνζψπνπ, εηδηθά ησλ θνβηζκέλσλ. Δπίζεο, αλαγλψξηζαλ κε κεγαιχηεξε 

αθξίβεηα ηελ επαισηφηεηα ησλ αηφκσλ ζηα βίληεν, ζε δηαπξνζσπηθφ επίπεδν (Book et al., 

2006).   

     Ζ κεηααλαιπηηθή έξεπλα ησλ Brook et al. (2013) πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ είρε θάπνηα 

ζεκαληηθά ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία φζνλ αθνξά ηελ επεμεξγαζία ζπλαηζζεκαηηθψλ 

εθθξάζεσλ πξνζψπνπ ζηελ ςπρνπάζεηα. 7 ζηηο 10 ζρεηηθέο έξεπλεο απφ ην 1990 έσο ην 2013 

έδεημαλ φηη νη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα έρνπλ ειιείκκαηα ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ θφβνπ ή ηεο 

ιχπεο, ή γεληθφηεξα ζε φια ηα ζπλαηζζήκαηα. Τα ειιείκκαηα απηά ήηαλ πην εκθαλή ζηηο 

έξεπλεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ κνξθνπνηεκέλεο, ηξηζδηάζηαηεο εηθφλεο πξνζψπσλ θαη φρη 

ζηαηηθέο.  

     Σε κία άιιε έξεπλα, νη ζπκκεηέρνληεο- θπιαθηζκέλνη θιήζεθαλ λα αλαγλσξίζνπλ ην 

ζπλαίζζεκα ησλ πξσηαγσληζηψλ θάπνησλ κηθξψλ βίληεν, πνπ δηεγνχληαλ κηα παιαηφηεξε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο εκπεηξία. Τα εξεζίζκαηα πνπ εκπεξηείραλ ζπλαίζζεκα, ζπλεπψο, ήηαλ 

θαη νπηηθά θαη αθνπζηηθά. Φάλεθε πσο νη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα, ζε ζρέζε κε ηνπο πγηείο 

θξαηνπκέλνπο, ήηαλ ιηγφηεξν αθξηβείο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, εηδηθά εθείλσλ 

πνπ είραλ αξλεηηθή ρξνηά (Brook & Kosson, 2013). Μηα παιαηφηεξε έξεπλα πνπ κειέηεζε ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία ησλ αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα βάζεη ζπλαηζζεκαηηθψλ ζηνηρείσλ 

ηεο νκηιίαο θαη φρη εθθξάζεσλ πξνζψπνπ έδεημε πσο νη αζζελείο απηνί είραλ πεξηζζφηεξα 

ειιείκκαηα ζηε ζεκαζηνινγηθή παξά ζηε ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία ηεο νκηιίαο (Bagley, 

Abramowitz, & Kosson, 2009). 

     Όζνλ αθνξά ην λεπξσληθφ ππφζηξσκα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επεμεξγαζίαο ζηελ 

ςπρνπάζεηα βάζεη ηεο κεηα- αλάιπζεο ησλ Brook et al. (2013), ζηνηρεία απφ έξεπλεο 
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πξνθιεηψλ δπλακηθψλ δείρλνπλ πσο νη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα εκθαλίδνπλ κε θπζηνινγηθά 

κνηίβα θινητθήο ελεξγνπνίεζεο  σο απφθξηζε ζε εξεζίζκαηα κε ζπλαηζζεκαηηθφ 

πεξηερφκελν. Δπίζεο, εκθαλίδνπλ κεησκέλε ελεξγνπνίεζε κεηαηρκηαθήο θαη 

παξακεηαηρκηαθήο πεξηνρήο αιιά απμεκέλε ελεξγνπνίεζε ζε θξνηαθνκεησπηαίεο θαη 

εμσκεηαηρκηαθέο πεξηνρέο σο απφθξηζε ζε αξλεηηθήο ρξνηάο εξεζίζκαηα. Σε δνθηκαζίεο 

αληίιεςεο ηνπ πφλνπ, νη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα εκθαλίδνπλ κεησκέλε ελεξγνπνίεζε ζε 

κεζνθνηιηαθφ θαη θνγρνκεησπηαίν πξνκεησπηαίν θινηφ, εχξεκα πνπ θαηαδεηθλχεη ηε ζρέζε 

κηαο δηαηαξαγκέλεο θνηλσληθήο αληίιεςεο κε ηα ζπλαηζζεκαηηθά ειιείκκαηα ησλ αζζελψλ 

απηψλ (Brook et al., 2013). 

     Σε κία έξεπλα πνπ ρξεζηκνπνίεζε ιεηηνπξγηθή καγλεηηθή ηνκνγξαθία θαη κηα δνθηκαζία 

ζπλαηζζεκαηηθήο κλήκεο ζπκκεηείραλ 8 θξαηνχκελνη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα, 8 

θξαηνχκελνη κε αζζελείο θαη 8 κε αζζελείο θαη κε θξαηνχκελνη. Ζ δνθηκαζία απαξηηδφηαλ 

απφ 8 επαλαιήςεηο ηξηψλ θάζεσλ. Σηελ πξψηε θάζε νη ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα 

απνκλεκνλεχζνπλ κηα ιίζηα 12 ιέμεσλ ζεηξηαθά, ζηελ δεχηεξε θάζε λα θάλνπλ κηα λνεηηθή 

επαλάιεςε ησλ 12 ιέμεσλ θαη ζηελ ηειεπηαία λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ πξνβνιή 12 ιέμεσλ 

θαη λα αλαγλσξίζνπλ πνηεο απφ απηέο αλήθαλ ζηε ιίζηα ηεο πξψηεο θάζεο. Φσξίο λα ην 

γλσξίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο, νη 4 απφ ηηο 8 επαλαιήςεηο πεξηείραλ ιέμεηο κε αξλεηηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή ρξνηά, ελψ νη ππφινηπεο κε νπδέηεξε. Σχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, νη 

αζζελείο- θξαηνχκελνη κε ςπρνπάζεηα, ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δχν νκάδεο, εκθάληζαλ 

ζεκαληηθά κεησκέλε δξαζηεξηφηεηα ζηελ ακπγδαιή, ηνλ ηππφθακπν, ηελ παξατππνθάκπεηα 

έιηθα, ην θνηιηαθφ ξαβδσηφ ζψκα θαη ηελ πξφζζηα θαη νπίζζηα έιηθα ηνπ πξνζαγσγίνπ θαηά 

ηηο επαλαιήςεηο πνπ εκπεξηείραλ ιέμεηο κε αξλεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή ρξνηά. Δκθάληζαλ, 

φκσο, απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα ζην θξνηαθνκεησπηαίν θινηφ ακθίπιεπξα. Τα επξήκαηα 

απηά νδήγεζαλ ηνπο εξεπλεηέο λα ππνζέζνπλ φηη κηα λεπξσληθή δπζιεηηνπξγία ζηελ 
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ςπρνπάζεηα είλαη ε ειιηπήο ή απνδπλακσκέλε εηζξνή πιεξνθνξηψλ απφ ην κεηαηρκηαθφ 

ζχζηεκα ζηνπο θινηνχο (Kiehl, Smith, Hare, Mendrek, Forster, Brink, et al., 2001).  

     Σε κία αθφκε έξεπλα κε ζηφρν ηε ζπζρέηηζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επεμεξγαζίαο ζηελ 

ςπρνπάζεηα κε ηε δξαζηεξηφηεηα θινητθψλ θαη ππνθινητθψλ πεξηνρψλ ζπκκεηείραλ 6 

αζζελείο- θξαηνχκελνη κε ςπρνπάζεηα θαη 6 πγηείο άλδξεο θνηλφηεηαο, νη νπνίνη 

ππνβιήζεθαλ ζε ιεηηνπξγηθή καγλεηηθή ηνκνγξαθία θαη ζηνπο νπνίνπο πξνβιήζεθε κηα 

ζεηξά θσηνγξαθηψλ κε αξλεηηθφ θαη ζεηηθφ ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηερφκελν. Τα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ φηη νη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα, θαηά ηελ πξνβνιή ησλ εηθφλσλ κε αξλεηηθφ 

ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηερφκελν, εκθάληζαλ απμεκέλε ελεξγνπνίεζε ζε δεμηέο πξνκεησπηαίεο 

πεξηνρέο θαη ζηελ ακπγδαιή θαη κεησκέλε ελεξγνπνίεζε ζην δεμηφ ππνγνλαηψδεο 

πξνζαγψγην, ζηε δεμηά θξνηαθηθή έιηθα, ζηνλ αξηζηεξφ ξαρηαίν θινηφ ηνπ πξνζαγσγίνπ θαη 

ζηελ αξηζηεξή παξατππνθάκπεηα έιηθα. Καηά ηε πξνβνιή ησλ εηθφλσλ κε ζεηηθφ 

ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηερφκελν, εκθάληζαλ απμεκέλε ελεξγνπνίεζε ζε αξηζηεξέο 

θνγρνκεησπηαίεο πεξηνρέο θαη κεησκέλε ελεξγνπνίεζε ζε πεξηνρέο ηνπ δεμηνχ έζσ 

κεησπηαίνπ θαη ηνπ έζσ θξνηαθηθνχ θινηνχ. Οη εξεπλεηέο ζπκπέξαλαλ φηη ε ςπρνπάζεηα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ απνξξχζκηζε θαη δηαηαξαγκέλεο ιεηηνπξγηθέο ζπλδέζεηο ησλ 

εγθεθαιηθψλ πεξηνρψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζπλαίζζεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

πξνκεησπηαίεο πεξηνρέο δελ αζθνχλ επαξθή έιεγρν ζηηο κεηαηρκηαθέο πεξηνρέο θαη νη 

κεηαηρκηαθέο πεξηνρέο δελ ξπζκίδνπλ θαηάιιεια ηα λεπξσληθά ζήκαηα πνπ ζηέιλνπλ ζηνλ 

πξνκεησπηαίν θινηφ (Müller, Sommer, Wagner, Lange, Taschler, Röder, 2003).   

     Μία πην πξφζθαηε ζρεηηθή έξεπλα κε κεγαιχηεξν δείγκα είλαη απηή ησλ Decety, Skelly, 

Yoder, & Kiehl (2014). Ογδφληα άλδξεο θξαηνχκελνη κε ρακειή, κέηξηα ή πςειή 

βαζκνινγία ζην PCL-R ππνβιήζεθαλ ζε ιεηηνπξγηθή καγλεηηθή ηνκνγξαθία ελψ ηνχο 

πξνβάιινληαλ ζηαδηαθά κεηαβαιιφκελεο εηθφλεο εθθξάζεσλ πξνζψπνπ πνπ δήισλαλ θφβν, 

ιχπε, ραξά θαη πφλν. Σε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ είραλ ρακειή θαη κέηξηα βαζκνινγία ζην 
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PCL-R, νη αζζελείο κε πςειή βαζκνινγία εκθάληζαλ κεησκέλε ελεξγνπνίεζε ζηηο πεξηνρέο 

πνπ απνηεινχλ ην θεληξηθφ λεπξσληθφ ζχζηεκα επεμεξγαζίαο πξνζψπσλ (νπίζζηα ηληαθή 

έιηθα, αηξαθηνεηδήο έιηθα θαη άλσ θξνηαθηθή αχιαθα) θαη ζηηο πεξηνρέο ηνπ εθηεηακέλνπ 

ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο πξνζψπσλ (θάησ κεησπηαία έιηθα, θνγρνκεησπηαίνο θαη 

κεζνθνηιηαθφο πξνκεησπηαίνο θινηφο) θαηά ηελ πξνβνιή ησλ ηεζζάξσλ εθθξάζεσλ 

πξνζψπνπ. Όκσο, εκθάληζαλ απμεκέλε απφθξηζε ζηε ξαρηαία λήζν θαηά ηελ πξνβνιή ησλ 

εθθξάζεσλ θφβνπ, ιχπεο θαη πφλνπ (Decety et al., 2014).      

     Έλα βαζηθφ ζπλαηζζεκαηηθφ έιιεηκκα ησλ αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα, εθηφο απφ ηελ 

αληθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ θαη ηε δπζιεηηνπξγηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία, είλαη ε έιιεηςε ελζπλαίζζεζεο. Δλζπλαίζζεζε είλαη ε 

θνηλσληθν- ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε πνπ πξνθαιείηαη ζην άηνκν απφ ηελ αληίιεςε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο θάπνηνπ άιινπ αηφκνπ. Πεξηιακβάλεη γλσζηηθά θαη 

ζπλαηζζεκαηηθά ζηνηρεία. Θεσξείηαη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εκπεηξίαο, θαζψο 

θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο (Decety et al., 2013).  

     Σε κία πξφζθαηε έξεπλα κε ζηφρν ηε ζπζρέηηζε ηεο γλσζηηθήο ελζπλαίζζεζεο κε ηελ 

ςπρνπάζεηα, νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα παξαθνινπζήζνπλ θάπνηεο πξνζνκνηψζεηο 

δηαπξνζσπηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη λα ζπκπεξάλνπλ πνηά είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

πξσηαγσληζηψλ. Τν δείγκα απνηεινχζαλ 103 άλδξεο θξαηνχκελνη, πνπ θαηεγνξηνπνηήζεθαλ 

ζε αζζελείο κε ςπρνπάζεηα θαη ζε κε αζζελείο βάζεη ηνπ PCL-R. Σχκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα, ν παξάγνληαο ηεο αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηνπ ηξφπνπ δσήο ζηελ 

ςπρνπάζεηα ζρεηίζηεθε ζεηηθά κε αλαθξίβεηα ζηελ εθηίκεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

θαηάζηαζεο ησλ άιισλ, εηδηθά φηαλ επξφθεηην γηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα φπσο θφβνο θαη 

ιχπε. Ο ζπλαηζζεκαηηθφο/ δηαπξνζσπηθφο παξάγνληαο ηεο ςπρνπάζεηαο ζρεηίζηεθε ζεηηθά 

κε αλαθξίβεηα ζηελ εθηίκεζε ηεο επραξίζηεζεο (Brook & Kosson, 2013).  
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     Σε κία άιιε πξφζθαηε έξεπλα έγηλε ρξήζε ιεηηνπξγηθήο καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο θαη 

πξνβιήζεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο νπηηθά εξεζίζκαηα πνπ απεηθφληδαλ ζσκαηηθνχο 

ηξαπκαηηζκνχο. Τν δείγκα απνηεινχζαλ 37 αζζελείο κε πςειή βαζκνινγία ζην PCL-R 

(δειαδή πάλσ απφ 30), 44 αζζελείο κε κέηξηα βαζκνινγία (20 έσο 30) θαη 40 αζζελείο κε 

ρακειή βαζκνινγία (κηθξφηεξε απφ 20). Εεηήζεθε απφ ηνπο αζζελείο λα πηνζεηήζνπλ είηε 

κηα εγσθεληξηθή είηε κηα αιινθεληξηθή πξννπηηθή ζηελ θαληαζία ηνπο, θαζψο 

παξαθνινπζνχζαλ ηνπο ηξαπκαηηζκνχο, κε ζηφρν λα δηεξεπλεζεί ε χπαξμε ελζπλαίζζεζεο. 

Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο θαηά ηελ πηνζέηεζε κηαο εγσθεληξηθήο πξννπηηθήο, νη 

αζζελείο κε ςπρνπάζεηα είραλ απμεκέλεο απνθξίζεηο ζε πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην πφλν θαη ην ζπλαίζζεκα, φπσο ε πξφζζηα λήζνο ηνπ εγθεθάινπ, ν πξφζζηνο 

θινηφο ηνπ έζσ πξνζαγσγίνπ, ε ζπκπιεξσκαηηθή θηλεηηθή πεξηνρή, ε θάησ κεησπηαία έιηθα, 

ν ζσκαηαηζζεηηθφο θινηφο θαη ε δεμηά ακπγδαιή. Σηηο πεξηνρέο απηέο δελ ππήξμε ηδηαίηεξε 

δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ πηνζέηεζε ηεο αιινθεληξηθήο πξννπηηθήο, εχξεκα πνπ ππνζηεξίδεη 

ηελ έιιεηςε ελζπλαίζζεζεο θαη αλεζπρίαο γηα ηνπο άιινπο ζε αζζελείο κε ςπρνπάζεηα 

(Decety et al., 2013).  

     Ζ ελζπλαίζζεζε έρεη ζρεηηζηεί κε ηνπο θαηνπηξηθνχο λεπξψλεο, ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ 

θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη ζηελ ςπρνπάζεηα. Μία έξεπλα κε ζπκκεηέρνληεο κε αζζελή άηνκα 

θνηλφηεηαο, ηα νπνία αμηνινγήζεθαλ σο πξνο ηελ χπαξμε ςπρνπαζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

πξνζσπηθφηεηαο βάζεη ηνπ PPI θαη παξαθνινχζεζαλ κηθξά βίληεν πνπ είλαη γλσζηφ φηη 

ελεξγνπνηνχλ ηνπο αηζζεηηθνθηλεηηθνχο θαηνπηξηθνχο λεπξψλεο, κειέηεζε ηε ζρέζε αλάκεζα 

ζηνπο λεπξψλεο απηνχο θαη ηελ ςπρνπάζεηα. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα άηνκα κε 

πςειή βαζκνινγία ζηελ ππνθιίκαθα ηεο «ζθιεξνθαξδίαο» (coldheartedness) ηνπ PPI είραλ 

κεησκέλε εθππξζνθξφηεζε ησλ θαηνπηξηθψλ λεπξψλσλ θαηά ηε παξαθνινχζεζε ησλ βίληεν 

θαη, άξα, κεησκέλε ελζπλαίζζεζε (Fecteau, Pascual-Leone, & Théoret, 2008). 
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     Απφ ηελ ςπρνπάζεηα επεξεάδεηαη θαη ε θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ηνπ 

αηφκνπ θαη θαη‘ επέθηαζε θαη ε θνηλσληθή ηνπ αληίιεςε. Οη Sacco, Merold, Lui, Lustgraaf 

& Barry (2016), ζέιεζαλ λα κειεηήζνπλ θαηά πφζν ε ςπρνπάζεηα ζπλδέεηαη κε ηελ 

ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα αληηιεθζεί εάλ έλα άιιν άηνκν πνπ βξίζθεηαη απέλαληη ηνπ είλαη 

άμην εκπηζηνζχλεο θαη εάλ ην ρακφγειν ηνπ ραξαθηεξίδεηαη σο αιεζηλφ ή ςεχηηθν. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ππνβιήζεθαλ ζε κεηξήζεηο γηα ηελ ςπρνπάζεηα θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη 

θνηλσληθή λνεκνζχλε. Απφ ηα απνηειέζκαηα έγηλε αληηιεπηφ φηη νη ζπκκεηέρνληεο κε πςειά 

επίπεδα δεπηεξνγελνχο ςπρνπάζεηαο θαη ρακειά επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, 

δπζθνιεχνληαλ λα αληρλεχζνπλ εάλ ην πξφζσπν ην νπνίν έβιεπαλ είλαη αμηφπηζην. Αθφκα, νη 

ζπκκεηέρνληεο κε πςειά ζθνξ πξσηνγελνχο ςπρνπάζεηαο θαη ρακειά ζθνξ ζπλαηζζεκαηηθήο 

θαη θνηλσληθήο λνεκνζχλεο, έδεημαλ κεησκέλεο επηδφζεηο ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ ρακφγεινπ ζε 

ζρέζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ εκθάληδαλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά (Sacco et al., 

2016). 

     Όια ηα παξαπάλσ επξήκαηα θαζηζηνχλ ζαθή ηε ζρέζε ηεο δπζιεηηνπξγίαο θαη κεησκέλεο 

ελεξγνπνίεζεο ζηελ ακπγδαιή κε ηα ζπλαηζζεκαηηθά ειιείκκαηα αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα, 

φπσο είλαη ε κεησκέλε ελζπλαίζζεζε, ε κεησκέλε ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο θαη επεμεξγαζίαο 

ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ πξνζψπνπ θαη ε κεησκέλε θνηλσληθή λνεκνζχλε. Πεξηνρέο 

ηνπ κεησπηαίνπ θαη θξνηαθηθνχ θαίλεηαη εμίζνπ λα ππνιεηηνπξγνχλ θαηά ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

επεμεξγαζία ησλ αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα, ελψ θάπνηεο άιιεο παξνπζηάδνπλ απμεκέλε 

απφθξηζε. Τα επξήκαηα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη αληηθξνπφκελα, σζηφζν δίλνπλ κηα 

ζρεηηθά αθξηβή εηθφλα γηα ηα ζπλαηζζήκαηα αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα.  

 

3.2.  Νεςποαναηομικέρ ζςζσεηίζειρ ζηην τςσοπάθεια 

     Ο θαζνξηζκφο ηνπ λεπξνβηνινγηθνχ ππφβαζξνπ ηεο ςπρνπάζεηαο απνηειεί αληηθείκελν 

εκπεηξηθψλ εξεπλψλ ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1950, φηαλ έγηλε αληηιεπηφ φηη νη 
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αζζελείο κε ςπρνπάζεηα παξνπζηάδνπλ κε θπζηνινγηθέο απνθξίζεηο ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζε αξλεηηθά εξεζίζκαηα πνπ θαλνληθά πξνθαινχλ θφβν θαη άγρνο (Anderson & 

Kiehl, 2012). Όκσο, παξά ην ζπλερψο απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ησλ βηνινγηθψλ εξεπλψλ γηα 

ηελ ςπρνπάζεηα, ην αθξηβέο λεπξσληθφ ηεο ππφζηξσκα παξακέλεη αδηεπθξίληζην (Müller et 

al., 2003).   

     Τα ηειεπηαία ρξφληα, ε ρξήζε λεπξναπεηθνληζηηθψλ ηερληθψλ ζηελ κειέηε ηεο 

ςπρνπάζεηαο είλαη πνιχ ζπρλή. Μηα ελδερφκελε νινθιεξσκέλε θαηαλφεζε ησλ λεπξσληθψλ 

ζπζρεηίζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηαηαξαρή απηή ζα είρε πνιιέο ζεηηθέο ζπλέπεηεο. 

Κιηληθά, ζα βνεζνχζε ζηελ δηάγλσζε ηεο δηαηαξαρήο, ζα έδηλε κηα θαηεχζπλζε σο πξνο ηελ 

θαηάιιειε ζεξαπεία θαη ζα βνεζνχζε ζηελ θαηαλφεζε παξφκνησλ λεπξνςπρηαηξηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, φπσο ε θνηλσληνπάζεηα. Ννκηθά, ζα έδηλε απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ην κεξίδην επζχλεο ηνπ δξάζηε- αζζελή, ηελ πηζαλφηεηα κειινληηθήο 

παξαβαηηθφηεηαο θαη ηηο πξννπηηθέο γηα αλακφξθσζε ηνπ αηφκνπ (Koenigs et al., 2011; 

Nickerson, 2014). Οη λεπξναπεηθνληζηηθέο κειέηεο ρσξίδνληαη ζε δνκηθέο, πνπ κειεηνχλ ηε 

κνξθνινγία ηνπ εγθεθάινπ, θαη ζε ιεηηνπξγηθέο, πνπ κειεηνχλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ 

(Koenigs et al., 2011).  

      Oη δνκηθέο κειέηεο έρνπλ ζπζρεηίζεη ηελ ςπρνπάζεηα κε κεησκέλν φγθν ακπγδαιήο 

(Yang, Raine, Narr, Colletti, & Toga, 2009), κε κεησκέλν φγθν θαηάο νπζίαο ζην κεησπηαίν 

θαη θξνηαθηθφ θινηφ (Müller, Gänßbauer, Sommer, Döhnel, Weber, & Schmidt-Wilcke, 

2008), κε απμεκέλν φγθν κεζνιφβηνπ (Raine, Lencz, Taylor, Hellige, Bihrle, Lacasse et al., 

2003), κε κεησκέλε ππθλφηεηα ηεο αγθηζηξνεηδνχο δεζκίδαο (Birbaumer et al., 2005), κε 

κεησκέλν φγθν ηνπ νπίζζηνπ ηππφθακπνπ (Laakso, Vaurio, Koivisto, Savolainen, Eronen, 

Aronen et al., 2001), κε απμεκέλν φγθν ηνπ ξαβδσηνχ ζψκαηνο (Glenn, Raine, Yaralian, & 

Yang, 2010) θαη κε θαλνληθφ φγθν αιιά κε θπζηνινγηθφ ζρήκα ηνπ ηππφθακπνπ (Craig et al., 

2009). Ψζηφζν, παξά ηα απμαλφκελα επξήκαηα γηα ηε λεπξναλαηνκία ηεο ςπρνπάζεηαο, δελ 
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ππάξρεη κηα ζαθήο εηθφλα σο πξνο ηε κνξθνινγηθή δηαθνξά ηνπ εγθεθάινπ ησλ αζζελψλ κε 

ςπρνπάζεηα κε ηνλ εγθέθαιν πγηψλ αηφκσλ ή αηφκσλ κε άιιεο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο (de 

Oliviera- Souza et al., 2008b). 

     Σε γεληθέο γξακκέο, νη λεπξναπεηθνληζηηθέο κειέηεο θαηαδεηθλχνπλ δνκηθέο θαη 

ιεηηνπξγηθέο αλσκαιίεο θπξίσο ζε κεησπηαίεο θαη θξνηαθηθέο θινητθέο πεξηνρέο, ζηνλ 

ηππφθακπν, ζηελ ακπγδαιή, ζην κεζνθνηιηαθφ πξνκεησπηαίν θινηφ, ζην θινηφ ηνπ 

πξνζαγσγίνπ, ζην ξαβδσηφ ζψκα θαη ζηε λήζν ηνπ εγθεθάινπ (Anderson & Kiehl, 2012). 

Δπίζεο, δείρλνπλ φηη νη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα εκθαλίδνπλ κε θπζηνινγηθή δξαζηεξηφηεηα 

ζηνπο ηέζζεξηο ινβνχο ηνπ εγθεθάινπ, φπσο θαη ζε αξθεηέο ππνθινητθέο πεξηνρέο, γεγνλφο 

πνπ δπζθνιεχεη ηελ αλαγλψξηζε θάπνηαο βαζηθήο ιεηηνπξγηθήο αλσκαιίαο. Πεξηνρέο φπσο ε 

ακπγδαιή είλαη ππν- ή ππεξ- ελεξγνπνηεκέλεο ζε θάπνηεο έξεπλεο, αλάινγα κε ηε δνθηκαζία 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ην εξέζηζκα θαη ην πιαίζην. Πάλησο, ν κεησπηαίνο θαη ν θξνηαθηθφο 

ινβφο θαίλεηαη λα παίδνπλ ην ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηελ ςπρνπάζεηα (Koenigs et al., 2011).  

     Τα απνηειέζκαηα ησλ λεπξναπεηθνληζηηθψλ κειεηψλ ζεσξνχληαη αλνκνηνγελή θαη δελ 

δίλνπλ κηα ζαθή εηθφλα ηνπ λεπξσληθνχ ππφβαζξνπ ηεο ςπρνπάζεηαο. Κάπνηνη πηζαλνί 

παξάγνληεο πνπ επζχλνληαη γηα απηφ είλαη ε δηαθνξεηηθή ρξήζε ηνπ φξνπ «ςπρνπάζεηα», πνπ 

εθιακβάλεηαη είηε σο ακηγήο θαηεγνξία είηε σο έλα ζπλερέο, θαη ε αζπλέπεηα ζηηο κεζφδνπο 

αμηνιφγεζεο θαη αλαγλψξηζεο ηεο ςπρνπάζεηαο (Koenigs et al., 2011). Παξφιν πνπ νη 

πεξηζζφηεξεο έξεπλεο γηα ηελ ςπρνπάζεηα ρξεζηκνπνηνχλ ην PCL-R, θάπνηεο νξίδνπλ 

απζαίξεηα ην φξην πάλσ απφ ην νπνίν ζεσξείηαη φηη ην άηνκν έρεη ςπρνπάζεηα. Απηφ θαζηζηά 

δχζθνιεο ηηο ζπγθξίζεηο θαη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ δεηγκάησλ (Anderson & Kiehl, 

2012).  

     Τν πφζν ζεκαληηθφ είλαη απηφ θαίλεηαη εάλ ζπγθξίλεη θαλείο δπν παξφκνηεο έξεπλεο 

ζρεηηθά κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία ησλ αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα, φπνπ έγηλε ρξήζε 

ιεηηνπξγηθήο απεηθφληζεο θαη εξεζηζκάησλ κε αξλεηηθφ ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηερφκελν. Σηε 
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κία απφ απηέο ην φξην ςπρνπάζεηαο ζην PCL-R ήηαλ ην 25 θαη ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο 

νη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα είραλ κεησκέλε ελεξγνπνίεζε ζε παξεγθεθαιίδα, αηξαθηνεηδή θαη 

κεηαθεληξηθή έιηθα, ελψ δελ είραλ ζε θαλέλα ζεκείν ηνπ εγθεθάινπ απμεκέλε ελεξγνπνίεζε 

(Deeley, Daly, Surguladze, Tunstall, Mezey,  Beer, et al., 2006). Σηε δεχηεξε έξεπλα 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην θαλνληθφ φξην ςπρνπάζεηαο, δειαδή ην 30, θαη ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ 

φηη νη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα είραλ απμεκέλε ελεξγνπνίεζε ζε κέζν θξνηαθηθφ ινβφ, 

ηληαθφ θαη βξεγκαηηθφ θινηφ, πξνθεληξηθή έιηθα, άλσ θξνηαθηθή έιηθα, πξφζζην πξνζαγψγην 

θαη ακπγδαιή (Müller et al., 2003).  

     Κάπνηνη άιινη παξάγνληεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ εμαγσγή ζαθψλ ζπκπεξαζκάησλ 

ζρεηηθά κε ην λεπξσληθφ ππφβαζξν ηεο ςπρνπάζεηαο είλαη ηα κηθξά δείγκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο έξεπλεο, θαζψο δελ πξφθεηηαη γηα κηα ζπλεζηζκέλε δηαηαξαρή, θαη ε 

χπαξμε δηαθφξσλ ππνθαηεγνξηψλ ζηελ ςπρνπάζεηα, πνπ ζε πνιιέο έξεπλεο δε ιακβάλνληαη 

ππ‘ φςηλ (Koenigs et al., 2011). Δπίζεο, ζε πνιιέο έξεπλεο ρξεζηκνπνηνχληαη δείγκαηα ίδηα 

κε απηά πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ, ελψ νη δχν βαζηθνί παξάγνληεο ηεο ςπρνπάζεηαο 

(ζπλαηζζεκαηηθφο/ δηαπξνζσπηθφο θαη αληηθνηλσληθφο παξάγνληαο) θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη 

κε δηαθνξεηηθέο λεπξσληθέο δπζιεηηνπξγίεο θαη λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο ζπλέπεηεο ζην θιηληθφ 

πξνθίι ηνπ αηφκνπ (Anderson & Kiehl, 2012). Όζνλ αθνξά ηε δνκή ηνπ εγθεθάινπ αζζελψλ 

κε ςπρνπάζεηα, ε απφθηεζε κηαο αθξηβνχο εηθφλαο δπζρεξαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ζηηο 

ζρεηηθέο έξεπλεο νη πεξηνρέο πνπ εμεηάδνληαη είλαη πνιχ επξείεο. Γηα παξάδεηγκα, ν 

πξνκεησπηαίνο θινηφο απαξηίδεηαη απφ πνιιέο κηθξφηεξεο πεξηνρέο, παξφιν πνπ ζπλήζσο 

εμεηάδεηαη ζην ζχλνιφ ηνπ (de Oliveira- Souza et al., 2008a). Τέινο, ε ζπλλνζεξφηεηα ηεο 

ςπρνπάζεηαο κε άιιεο δηαηαξαρέο ή κε ρξήζε νπζηψλ, ε επθπΐα, ην επίπεδν κφξθσζεο, ην 

θνηλσληθν- νηθνλνκηθφ επίπεδν, ε ειηθία θαη ην θχιν ηνπ αηφκνπ θαίλεηαη λα δξνπλ σο 

ζεκαληηθνί δηακεζνιαβεηηθνί παξάγνληεο (Anderson & Kiehl, 2012). Δηδηθά ε θαηάρξεζε 



58 
 

νπζηψλ σο ηξφπνο δσήο ελδέρεηαη λα εληείλεη ηηο λεπξνβηνινγηθέο αλσκαιίεο ηνπ αηφκνπ 

(Blair, 2003).  

 

3.2.1.  Αμςγδαλή  

      Ζ ακπγδαιή είλαη έλαο ππξήλαο ζε ζρήκα ακπγδάινπ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ πξφζζην 

θξνηαθηθφ ινβφ θαη έρεη θεληξηθφ ξφιν ζηελ ζπληειεζηηθή κάζεζε, ζηελ επεμεξγαζία ησλ 

ιππεκέλσλ θαη θνβηζκέλσλ εθθξάζεσλ πξνζψπνπ (Deeley et al., 2006), ζηελ αλίρλεπζε ησλ 

απεηιεηηθψλ εξεζηζκάησλ ηνπ πεξηβάιινληνο (Anderson & Kiehl, 2012) θαη ζηε πξφθιεζε 

αληαλαθιαζηηθνχ θφβνπ σο απφθξηζε ζε απεηιεηηθά θαη αξλεηηθά νπηηθά εξεζίζκαηα (Blair, 

2007). Ζ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο θνβηζκέλσλ πξνζψπσλ απνηειεί ιεηηνπξγία θπξίσο ηεο 

πιαγηνβαζηθήο ακπγδαιήο, ε νπνία δηακεζνιαβεί ζηελ αιιαγή ηνπ βιέκκαηνο ηνπ αηφκνπ 

πξνο ηηο ζρεηηθέο ελδείμεηο ηνπ πεξηβάιινληνο (Gamer & Büchel, 2009; Gamer, Zurowski, & 

Büchel, 2010). Αθφκε, ε ακπγδαιή ζεσξείηαη ππεχζπλε γηα ηελ αθνκνίσζε ησλ εξεζηζκάησλ 

θαη γηα ην θαζνξηζκφ ηεο πνηφηεηάο ηνπο, δειαδή αλ είλαη ζεηηθά ή αξλεηηθά (Finger, Marsh, 

Blair, Reid, Sims, Ng, et al., 2011).  

     Ζ ακπγδαιή είλαη κηα δνκή πνπ έρεη ζρεηηζηεί ζηελά κε ηελ ςπρνπάζεηα (Blair, 2003), 

θαζψο θαίλεηαη πσο ακθίπιεπξεο βιάβεο ζηελ ακπγδαιή έρνπλ σο απνηέιεζκα δπζθνιίεο 

ζηελ αλαγλψξηζε ζπκσκέλσλ θαη θνβηζκέλσλ εθθξάζεσλ πξνζψπνπ (Kiehl, 2006) θαη 

δπζιεηηνπξγία ζηελ αθεγεκαηηθή κλήκε ζπλαηζζεκαηηθά έληνλσλ γεγνλφησλ (Anderson & 

Kiehl, 2014). Πην ζπγθεθξηκέλα, δπζιεηηνπξγία ζηελ ακπγδαιή έρεη ζρεηηζηεί κε ην 

δηαπξνζσπηθφ/ ζπλαηζζεκαηηθφ παξάγνληα (παξάγνληαο 1) ηεο ςπρνπάζεηαο (Baskin- 

Sommers et al., 2009).  

     Tα ςπρνπαζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε κε θπζηνινγηθή αηκνδπλακηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζηελ ακπγδαιή (Kiehl et al., 2001). Οη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα, ζε ζρέζε κε 

ηνπο κε αζζελείο, εκθάληζαλ κεησκέλε ελεξγνπνίεζε ηεο ακπγδαιήο θαηά ηελ 
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παξαθνινχζεζε εηθφλσλ πνπ απεηθφληδαλ παξαβηάζεηο θάπνησλ εζηθψλ αμηψλ (Harenski, 

Harenski, Shane, & Kiehl, 2010) θαη εηθφλσλ πξνζψπσλ κε θνβηζκέλε έθθξαζε (Dolan & 

Fullam, 2009) ή γεληθά κε νπνηαδήπνηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε πξνζψπνπ (Gordon, Baird, 

& End, 2004), θαζψο θαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δνθηκαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ εζηθνχ 

ραξαθηήξα (Glenn, Raine, & Schug, 2009). Μεησκέλε απφθξηζε ακπγδαιήο ζε θνβηζκέλεο 

εθθξάζεηο πξνζψπνπ έρεη παξαηεξεζεί θαη ζε παηδηά θαη εθήβνπο κε δηαηαξαρή αγσγήο θαη 

ςπρνπαζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ζθιεξφηεηα/ έιιεηςε ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο (Jones et 

al., 2009).  

      Σε κία έξεπλα φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο ππνβιήζεθαλ ζε κηα εξγαζηεξηαθή ζπλζήθε θαηά 

ηελ νπνία ην άηνκν κέζα απφ αξλεηηθά εξεζίζκαηα καζαίλεη λα απνθεχγεη κηα ζπκπεξηθνξά 

(aversive conditioning)  θάλεθε φηη νη αζζελείο κε κεγάιν βαζκφ ςπρνπάζεηαο είραλ 

κεησκέλε ελεξγνπνίεζε ακπγδαιήο (Rilling, Glenn, Jairam, Pagnoni, Goldsmith, Elfenbein et 

al., 2007). Τν ίδην απνηέιεζκα βξήθε κία έξεπλα φπνπ πξνβιήζεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

εηθφλεο κε απσζεηηθά, αξλεηηθνχ πεξηερνκέλνπ εξεζίζκαηα (Harenski, Kim, & Hamann, 

2009). 

     Αθφκε, ε ιεηηνπξγία ηεο ακπγδαιήο έρεη ζρεηηζηεί κε εξεζίζκαηα πνπ δειψλνπλ απεηιή 

θαη κε ηελ επηζεηηθφηεηα, θαζψο έρεη θαλεί φηη άηνκα πνπ εθθξάδνπλ αληηδξαζηηθή 

επηζεηηθφηεηα έρνπλ απμεκέλε απφθξηζε ακπγδαιήο ζε ζπκσκέλεο εθθξάζεηο πξνζψπνπ 

(Coccaro, McCloskey, Fitzgerald, & Phan, 2007).  Σε κία έξεπλα φπνπ ζπκκεηείραλ 200 

άλδξεο θαη γπλαίθεο ελήιηθεο δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ζπκπιεξψζνπλ έλα 

εξγαιείν απην- αλαθνξάο ςπρνπαζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ππνβιήζεθαλ ζε απεηθφληζε 

BOLD θαη ιεηηνπξγηθή καγλεηηθή ηνκνγξαθία. Τα απνηειέζκαηα αλέδεημαλ κηα αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην δηαπξνζσπηθφ παξάγνληα ηεο ςπρνπάζεηαο θαη ηελ απφθξηζε ηεο 

θνηιηαθήο θαη ξαρηαίαο ακπγδαιήο ζε θνβηζκέλεο εθθξάζεηο πξνζψπνπ θαη κία ζεηηθή 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην παξάγνληα ηνπ ηξφπνπ δσήο (lifestyle) ηεο ςπρνπάζεηαο θαη ηελ 
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απφθξηζε ηεο ξαρηαίαο κφλν ακπγδαιήο ζε ζπκσκέλεο εθθξάζεηο πξνζψπνπ. Οη εξεπλεηέο 

πξφηεηλαλ φηη ε κεησκέλε απφθξηζε ηεο ακπγδαιήο ησλ αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα ζε 

εθθξάζεηο ιχπεο θαη θφβνπ απνηειεί παξάγνληα θηλδχλνπ γηα εκθάληζε ρεηξηζηηθήο/ 

σθειηκηζηηθήο επηζεηηθφηεηαο, ελψ ε απμεκέλε απφθξηζε ηεο ακπγδαιήο ζε δηαπξνζσπηθέο 

πξνθιήζεηο, φπσο έλα ζπκσκέλν πξφζσπν, απνηειεί παξάγνληα θηλδχλνπ γηα αληηδξαζηηθή 

επηζεηηθφηεηα (Carré, Hyde, Neumann, Viding, & Hariri, 2013).  

     Οη Moul, Killcross, & Dadds (2012) έρνπλ πξνηείλεη έλα κνληέιν δηαθνξηθήο 

ελεξγνπνίεζεο ηεο ακπγδαιήο ζηελ ςπρνπάζεηα, ην ιεγφκελν «Differential Amygdala 

Activation Model» (DAAM). Σχκθσλα κε απηφ, ππάξρνπλ ηξία βαζηθά γλσζηηθά θαη 

ζπλαηζζεκαηηθά ειιείκκαηα ζηε ςπρνπάζεηα: κεησκέλε ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο θφβνπ, 

κεησκέλεο απνθξίζεηο ζε εμαξηεκέλα εξεζίζκαηα θφβνπ θαη ρακειή επίδνζε ζε δνθηκαζίεο 

κάζεζεο παζεηηθήο απνθπγήο θαη αιιαγήο ηεο ζπκπεξηθνξηθήο απφθξηζεο. Τα ειιείκκαηα 

απηά ζπλδένληαη κε κηα αληζνξξνπία ζηελ ελεξγνπνίεζε πεξηνρψλ ηεο ακπγδαιήο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα κε ππνελεξγνπνηεκέλε πιαγηνβαζηθή ακπγδαιή θαη θαλνληθή έσο 

ππεξελεξγνπνηεκέλε θεληξηθή ακπγδαιή.  

     Οη βαζηθνί ξφινη ηεο πιαγηνβαζηθήο ακπγδαιήο είλαη ε εζσηεξηθή αλαπαξάζηαζε ηεο 

αμίαο πνπ έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα πνπ αθνινπζεί θάπνηα πξάμε ηνπ αηφκνπ ψζηε 

λα δεκηνπξγεζνχλ ζπζρεηίζεηο εξεζίζκαηνο- απφθξηζεο θαη ε αιιαγή ηεο θαηαλνκήο ηεο 

πξνζνρήο ζε πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα πνπ έρνπλ θάπνηα πξνβιεπηηθή αμία γηα ην άηνκν. 

Απφ ηελ άιιε, νη βαζηθνί ξφινη ηεο θεληξηθήο ακπγδαιήο είλαη ε θσδηθνπνίεζε ηεο γεληθήο 

αμίαο πνπ έρεη έλα εξέζηζκα πνπ επηθέξεη θάπνηα ηηκσξία ή αληακνηβή, ε θαζνδήγεζε ησλ 

αληαλαθιαζηηθψλ ζπκπεξηθνξηθψλ απνθξίζεσλ ζε εμαξηεκέλα εξεζίζκαηα πνπ πξνθαινχλ 

θφβν θαη ε θαζνδήγεζε ηεο απηφκαηεο θαηαλνκήο ηεο πξνζνρήο ζε εξεζίζκαηα πνπ έρνπλ 

σο απνηέιεζκα ηελ απψιεηα θάπνηαο αληακνηβήο (Moul et al., 2012). 
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     Όζνλ αθνξά ηε δνκή ηεο ακπγδαιήο, ζε κία έξεπλα κε κεγάιν δείγκα 300 θξαηνπκέλσλ 

θάλεθε φηη νη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα είραλ κεησκέλν φγθν ακπγδαιήο ζε ζρέζε κε ηνπο κε 

αζζελείο (Ermer, Cope, Nyalakanti, Calhoun, & Kiehl, 2012). Αθφκε, ζε κία πξφζθαηε 

έξεπλα κε ζηφρν ηελ αλίρλεπζε νιηθψλ ή εζηηαζκέλσλ αλαηνκηθψλ αλσκαιηψλ ζηελ 

ακπγδαιή αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ θιαζζηθέο νγθνκεηξηθέο αλαιχζεηο, 

κηα δνκηθή καγλεηηθή ηνκνγξαθία δηάρπζεο θαη κέζνδνη αλίρλεπζεο αλσκαιηψλ ζηελ 

επηθάλεηα ησλ δνκψλ ηνπ εγθεθάινπ. Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ 27 αζζελείο κε ςπρνπάζεηα, 

βάζεη PCL-R, θαη 32 κε αζζελείο ζηαζκηζκέλνη σο πξνο ηελ ειηθία, ην θχιν θαη ηελ 

εζληθφηεηα. Οη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα εκθάληζαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνλ 

φγθν ηεο ακπγδαιήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ήηαλ κεησκέλνο θαηά 17,1% ζην αξηζηεξφ 

εκηζθαίξην θαη 18,9% ζην δεμί. Οη επηθαλεηαθέο παξακνξθψζεηο ηεο ακπγδαιήο ήηαλ 

εζηηαζκέλεο ζην πιαγηνβαζηθφ, πιάγην, θινητθφ θαη θεληξηθφ ππξήλα ελψ, ηέινο, θάλεθε φηη 

νη αζζελείο κε ηνλ κηθξφηεξν φγθν ακπγδαιήο είραλ ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζην PCL-R, 

εηδηθά ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ/ δηαπξνζσπηθφ παξάγνληα (Yang et al., 2009).  

     Σε κία παξφκνηα έξεπλα, νη εξεπλεηέο ζχγθξηλαλ ηε δνκή ηεο ακπγδαιήο ζε «επηηπρείο» 

θαη «κε επηηπρείο» αζζελείο κε ςπρνπάζεηα. Σχκθσλα κε ηα επξήκαηα, κφλν νη κε επηηπρείο 

αζζελείο κε ςπρνπάζεηα εκθάληζαλ ζεκαληηθά δνκηθά ειιείκκαηα ζηελ ακπγδαιή, εηδηθά ζην 

πιαγηνβαζηθφ ππξήλα θαη ζηελ επηθάλεηα ηεο ακπγδαιήο, ελψ νη επηηπρείο αζζελείο κε 

ςπρνπάζεηα είραλ ακπγδαιή δνκηθά φκνηα κε απηή ηεο νκάδαο ειέγρνπ. Έηζη, νη εξεπλεηέο 

ζεσξνχλ φηη είλαη πηζαλφ ηα δνκηθά ειιείκκαηα ζηελ ακπγδαιή λα ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αληθαλφηεηα ησλ κε επηηπρψλ αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα λα κάζνπλ απφ ηελ ηηκσξία, κε ηελ 

εκκνλή απφθξηζεο ησλ αηφκσλ απηψλ θαη κε ην κεησκέλν άγρνο ηνπο, πνπ νδεγνχλ ζε θησρή 

θνηλσληθνπνίεζε θαη παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ (Yang, Raine, Colletti, Toga, & Narr, 2010).  

     Ζ ακπγδαιή έρεη ζπλδεζεί ζηελά κε ην κέζν θνηιηαθφ πξνκεησπηαίν θινηφ, γηα ηνλ νπνίν 

ζα αθνινπζήζεη εθηελέζηεξε αλαθνξά παξαθάησ. Οη δχν απηέο δνκέο έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 
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ζηε κάζεζε θαη ηε ρξήζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ αηφκνπ γηα αληακνηβή ή ηηκσξία σο 

παξάγνληεο αιιαγήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. Ζ απφ θνηλνχ ιεηηνπξγία ηεο ακπγδαιήο θαη ηνπ 

έζσ- θνηιηαθνχ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ ζέηνπλ ηα ζεκέιηα ηεο εζηθφηεηαο, πνπ βαζίδεηαη ζηε 

θξνληίδα ησλ άιισλ αηφκσλ. Γπζιεηηνπξγία ζηηο πεξηνρέο απηέο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

απνδηνξγάλσζε ηεο ηθαλφηεηαο γηα ιήςε απνθάζεσλ βαζηζκέλσλ ζηελ πξνζδνθία γηα 

επεξρφκελε ηηκσξία ή ελίζρπζε κηαο ζπκπεξηθνξάο (Blair, 2007).  

     Δίλαη, ινηπφλ, θαλεξφ φηη ε ακπγδαιή έρεη θεληξηθφ ξφιν ζηε παζνινγία ηεο ςπρνπάζεηαο 

θαη ε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζρεηίδεηαη κε κηα πνηθηιία ςπρνπαζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο 

ε κεησκέλε ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ πξνζψπνπ (εηδηθά 

θνβηζκέλσλ ή ιππεκέλσλ), ε ειιεηκκαηηθή κάζεζε κέζσ αληακνηβήο θαη ηηκσξίαο, ε 

έιιεηςε εζηθήο θαη ε ρεηξηζηηθή θαη αληηδξαζηηθή επηζεηηθφηεηα. Δπίζεο, ν φγθνο ηεο 

ακπγδαιήο θαίλεηαη λα είλαη αξθεηά κεησκέλνο, εηδηθά ζε κε επηηπρείο αζζελείο κε 

ςπρνπάζεηα.  

 

3.2.2.  Μεηυπιαίορ Φλοιόρ   

     Ζ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά γεληθφηεξα θαη ε ςπρνπάζεηα εηδηθφηεξα έρνπλ ζρεηηζηεί 

κε δπζιεηηνπξγία ζην κεησπηαίν ινβφ θαη δπζιεηηνπξγία ζηηο εθηειεζηηθέο θαη αλψηεξεο 

γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ αηφκνπ (Baskin- Sommers et al., 2009). Τα επξήκαηα πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηε ζρέζε απηή είλαη πνιιά. Πξψηνλ, ηα άηνκα πνπ επηδεηθλχνπλ αληηθνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά έρνπλ ρακειή επίδνζε ζε δνθηκαζίεο εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Γεχηεξνλ, 

επξήκαηα απφ λεπξναπεηθνληζηηθέο κειέηεο δείρλνπλ φηη ηα επηζεηηθά άηνκα έρνπλ κεησκέλε 

κεησπηαία δξαζηεξηφηεηα. Τξίηνλ, άηνκα κε βιάβε ζην κεζνθνηιηαθφ πξνκεησπηαίν ή ζην 

θνγρνκεησπηαίν θινηφ, είηε απηή πξνθιεζεί ζηελ παηδηθή ή εθεβηθή είηε ζηελ ελήιηθε δσή, 

έρνπλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ επηζεηηθφηεηα (θπξίσο αληηδξαζηηθή). Οη δχν 

απηέο πεξηνρέο ηνπ κεησπηαίνπ θινηνχ ζπγθεθξηκέλα θαίλεηαη λα δπζιεηηνπξγνχλ θπξίσο ζηε 
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ςπρνπάζεηα, θαζψο ειέγρνπλ ηα λεπξσληθά ζπζηήκαηα πνπ εκπιέθνληαη ζηελ απφθξηζε ζε 

απεηιεηηθά εξεζίζκαηα. Με θπζηνινγηθή απφθξηζε ζηηο απεηιέο απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα 

εθδήισζεο αληηδξαζηηθήο επηζεηηθφηεηαο (Blair et al., 2006).  

     Σε κία έξεπλα ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 15 άηνκα κε πςειφ ζθνξ ζην PCL-SV θαη 15 

άηνκα σο νκάδα ειέγρνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή «Voxel- based morphometry» ψζηε λα 

κεηξεζεί ν φγθνο ηεο θαηάο νπζίαο ζε κεησπηαίεο, θξνηαθηθέο θαη κεηαηρκηαθέο πεξηνρέο ηνπ 

εγθεθάινπ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ κεησκέλν φγθν θαηάο νπζίαο ζε 

κεησπηαίεο πεξηνρέο, εηδηθά ζηνλ θνγρνκεησπηαίν θινηφ, θαη ζε πξφζζηεο θξνηαθηθέο 

πεξηνρέο. Οη πεξηνρέο απηέο απφ θνηλνχ απνηεινχλ έλα δίθηπν πνπ παίδεη βαζηθφ ξφιν ζηελ 

εζηθή επαηζζεζία θαη ζπκπεξηθνξά, ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη ειιεηκκαηηθά ζηνπο αζζελείο 

κε ςπρνπάζεηα. Μάιηζηα, ν φγθνο ηεο θαηάο νπζίαο ηνπ θνγρνκεησπηαίνπ θινηνχ εκθάληζε 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε εηδηθφηεξα κε ην δηαπξνζσπηθφ/ ζπλαηζζεκαηηθφ παξάγνληα ηνπ 

PCL:SV (de Oliveira- Souza et al., 2008a).  

     Ο πξνκεησπηαίνο θινηφο, ζπγθεθξηκέλα, είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε ζπλερή 

παξαθνινχζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ζπλεπεηψλ πνπ ίζσο λα έρεη θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά θαη γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο ηνπ 

αηφκνπ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, εηδηθά εζηθνχ ραξαθηήξα (Salzman & Fusi, 2010). Αθφκε, 

ζεσξείηαη ππεχζπλνο γηα ηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ αηφκνπ, φπσο είλαη ε κάζεζε, ε 

κλήκε εξγαζίαο θαη ε δηαηήξεζε ηεο πξνζνρήο, θαη απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ 

λεπξσληθνχ ζπζηήκαηνο πνπ επεμεξγάδεηαη εξεζίζκαηα ζρεηηθά κε ηελ αληακνηβή θαη ηελ 

ηηκσξία (Umbach et al., 2015). 

     Βιάβε ζηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ έρεη σο απνηέιεζκα θησρή εζηθή θξίζε θαη 

παξνξκεηηθφηεηα, ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ δχν απφ ηα ζπκπηψκαηα ηεο ςπρνπάζεηαο 

(Anderson & Kiehl, 2012) θαη έξεπλεο δείρλνπλ κεησκέλε δξαζηεξηφηεηα ηνπ πξνκεησπηαίνπ 

θινηνχ ζε ζπλαηζζεκαηηθέο θαη γλσζηηθέο δνθηκαζίεο (Müller et al., 2008). Τα έκθπηα 
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ζπκπηψκαηα ηεο ςπρνπάζεηαο ζεσξείηαη φηη είλαη απνηέιεζκα απνδηνξγάλσζεο ηεο 

ζπλνιηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ, θαζψο θαη πεξηνρψλ ηνπ κεηαηρκηαθνχ 

ζπζηήκαηνο (Finger et al., 2011). Γνκηθά, ζε κία έξεπλα θάλεθε φηη νη κε επηηπρείο 

(εγθιεκαηίεο) αζζελείο κε ςπρνπάζεηα, ζε ζρέζε κε ηνπο επηηπρείο αζζελείο, έρνπλ κεησκέλν 

φγθν πξνκεησπηαίνπ θινηνχ (Yang, Raine, Lencz, Bihrle, LaCasse, & Colletti, 2005).  

     Ο έζσ- θνηιηαθφο πξνκεησπηαίνο θινηφο ζεσξείηαη απαξαίηεηνο, ψζηε λα καο εκπνδίδεη 

λα παξαβνχκε ηηο πξνζσπηθέο εζηθέο καο αμίεο φηαλ, γηα παξάδεηγκα, αληηκεησπίδνπκε 

θάπνηα εζηθά δηιήκκαηα ή κηα ζπλαηζζεκαηηθά έληνλε θαηάζηαζε. Αζζελείο κε βιάβε ζηελ 

πεξηνρή απηή είλαη πην πξφζπκνη λα πξνβνχλ ζε επηβιαβείο πξάμεηο πνπ ζα ηνπο επηθέξνπλ 

θάπνην θέξδνο θαη εγθξίλνπλ επθνιφηεξα πξάμεηο πνπ παξαβηάδνπλ ηηο εζηθέο αμίεο, ρσξίο λα 

εθθξάδνπλ θάπνην ζπλαίζζεκα ή ελνρέο (Moretto, Làdavas, Mattioli, & Di Pellegrino, 2010). 

     Σε κία πξφζθαηε έξεπλα ιεηηνπξγηθήο λεπξναπεηθφληζεο νη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ 

κηα δνθηκαζία ελίζρπζεο ηνπ αληαγσληζκνχ ζε 10 αζζελείο κε ςπρνπάζεηα. Ο θάζε 

ζπκκεηέρσλ είρε σο αληίπαιν έλα βνεζφ ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη φπνηνο απφ ηνπο δχν 

αληηδξνχζε πην γξήγνξα ζε έλα εξέζηζκα είρε ηελ επθαηξία λα ηηκσξήζεη ηνλ άιιν είηε κε 

κηθξή είηε κε κεγαιχηεξε έληαζε. Σε αληίζεζε κε ηνπο κε αζζελείο, νη πεξηνρέο ηνπ κέζνπ 

πξνκεησπηαίνπ θινηνχ ησλ αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα, θπξίσο φζσλ είραλ πςειή βαζκνινγία 

ζηνλ παξάγνληα ηεο αληηθνηλσληθφηεηαο ηνπ PCL-R, ήηαλ αλελεξγέο ηελ ψξα πνπ έπαηξλαλ 

εθδίθεζε απφ ηνπο αληηπάινπο ηνπο (δειαδή ηελ ψξα πνπ πξνέβαηλαλ ζηελ παξάβαζε ηεο 

εζηθήο αμίαο λα κε βιάπηνπκε ηνπο άιινπο), φκσο ήηαλ απμεκέλα ελεξγνπνηεκέλεο φηαλ 

παξαθνινπζνχζαλ ηνλ αληίπαιν λα ππνθέξεη σο απνηέιεζκα ηεο εθδίθεζήο ηνπο. Έηζη, 

θαίλεηαη πσο νη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα εθηίκεζαλ γλσζηηθά θαη φρη ζπλαηζζεκαηηθά ηνλ 

πφλν (Veit et al., 2010).  

     Αθφκε, νη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα παξνπζηάδνπλ κεησκέλε ελεξγνπνίεζε ζηνλ κέζν 

πξνκεησπηαίν θινηφ θαηά ηελ ελαζρφιεζε κε δνθηκαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ εζηθνχο 
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ζπιινγηζκνχο θαη δηιήκκαηα (Pujol, Batalla, Contreras-Rodríguez, Harrison, Pera, 

Hernández-Ribas, 2011) θαη θαηά ηελ παξαθνινχζεζε εηθφλσλ πνπ απεηθνλίδνπλ 

παξαβηάζεηο ησλ εζηθψλ αμηψλ (Harenski et al., 2009; 2010). Ο έζσ- θνηιηαθφο 

πξνκεησπηαίνο θινηφο ησλ αηφκσλ κε ςπρνπάζεηα είλαη κεησκέλα ελεξγνπνηεκέλνο θαηά ηελ 

παξαθνινχζεζε ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ πξνζψπνπ θαη αηφκσλ ελψ πνλάλε θαη 

ππνθέξνπλ (Marsh, Finger, Fowler, Adalio, Jurkowitz, Schechter et al., 2013), φκσο θαίλεηαη 

λα είλαη απμεκέλα ελεξγνπνηεκέλνο θαηά ηελ αλακνλή θάπνηαο αληακνηβήο (Bjork, Chen, & 

Hommer, 2012).  

     Έλα ελδηαθέξνλ εχξεκα έρεη πξνθχςεη απφ κία ιεηηνπξγηθή λεπξναπεηθνληζηηθή κειέηε 

ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα απφδνζεο κηαο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ζε θάπνην άηνκν 

ζηελ ςπρνπάζεηα. Οη κε αζζελείο ζπκκεηέρνληεο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ ζηε 

δνθηκαζία, θάλεθε φηη ρξεζηκνπνίεζαλ ην ζχζηεκα θαηνπηξηθψλ λεπξψλσλ ηνπ εγθεθάινπ 

ηνπο, ελψ νη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ θνγρνκεησπηαίν θινηφ, ηνλ έζσ 

πξνκεησπηαίν θινηφ θαη ηηο θξνηαθν- βξεγκαηηθέο ζπλδέζεηο. Γελ ππήξμαλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο αλάκεζα ζε αζζελείο θαη κε αζζελείο σο πξνο ηελ επίδνζε ζηε δνθηκαζία. Έηζη, 

είλαη πηζαλφ νη πεξηνρέο πνπ ζεσξνχληαη δπζιεηηνπξγηθέο ζηελ ςπρνπάζεηα λα κελ είλαη 

φλησο δπζιεηηνπξγηθέο, απιά λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ηνλ 

αλακελφκελν (Sommer, Sodian, Döhnel, Schwerdtner, Meinhardt, & Hajak, 2010).    

     Μία έξεπλα κεηα- αλάιπζεο πνπ ζπκπεξηέιαβε έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο λεπξσληθέο 

δπζιεηηνπξγίεο ζηελ ςπρνπάζεηα απφ ην 2008 έσο ην 2014 έδεημε φηη ηα άηνκα πνπ 

δηαγλψζηεθαλ κε ςπρνπάζεηα είραλ γεληθφηεξα κεησκέλε ελεξγνπνίεζε ζε πεξηνρέο ηνπ 

κεησπηαίνπ ινβνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα λεπξσληθά ειιείκκαηα ζηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ 

ησλ αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα ζεσξήζεθε φηη πεξηνξίδνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε θαη 

πηζαλφλ ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε ησλ θνηλσληθά αθαηάιιεισλ ζπκπεξηθνξψλ. Δπίζεο, ηα 

ιεηηνπξγηθά ειιείκκαηα ζην ξαρηαίν έμσ πξνκεησπηαίν θινηφ θαίλεηαη λα ζπληεινχλ ζηελ 
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αληθαλφηεηα ζσζηήο θαηαλνκήο θαη δηαηήξεζεο ηεο πξνζνρήο ησλ αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα 

(Nickerson, 2014).  

    Ψο πξνο ηε δνκή ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ, ζε κία έξεπλα πνπ ζπκκεηείραλ αζζελείο κε 

ςπρνπάζεηα, κε αζζελείο θαη αζζελείο κε αληηθνηλσληθή δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο θάλεθε 

φηη νη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα είραλ ζεκαληηθά κεησκέλν φγθν θαηάο νπζίαο ζηνλ πξφζζην 

πξνκεησπηαίν θινηφ ακθίπιεπξα (Gregory, Simmons, Kumari, Howard, Hodgins, & 

Blackwood, 2012). Όζνλ αθνξά ηηο ζπλδέζεηο ηεο πεξηνρήο απηήο, κία έξεπλα κε 

ζπκκεηέρνληεο θξαηνπκέλνπο αζζελείο κε ςπρνπάζεηα θαη κε αζζελείο έδεημε φηη νη αζζελείο 

κε ςπρνπάζεηα είραλ κεησκέλεο ιεηηνπξγηθέο θαη αλαηνκηθέο ζπλδέζεηο ηνπ πξνκεησπηαίνπ 

θινηνχ κε ηελ ακπγδαιή θαη ην πξνζθελνεηδέο ιφβην. Οη αζζελείο κε πξσηνγελή 

ςπρνπάζεηα, ζε ζρέζε κε ηνπο αζζελείο κε δεπηεξνγελή, είραλ αθφκε ιηγφηεξεο ζπλδέζεηο 

αλάκεζα ζηνλ έζσ- θνηιηαθφ πξνκεησπηαίν θινηφ θαη ηελ ακπγδαιή (Motzkin et al., 2011). 

Δθηφο απφ ηνλ έζσ- θνηιηαθφ πξνκεησπηαίν θινηφ, νη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα θαίλεηαη λα 

έρνπλ θαη κεησκέλν φγθν ζηνλ έζσ ξαρηαίν πξνκεησπηαίνπ θινηφ (Bertsch, Grothe, Prehn, 

Vohs, Berger, Hauenstein et al., 2013).      

     Μία πεξηνρή ηνπ κεησπηαίνπ θινηνχ πνπ έρεη ζρεηηζηεί ζηελά κε ηελ ςπρνπάζεηα είλαη ν 

θνγρνκεησπηαίνο θινηφο, o νπνίνο δέρεηαη θαη ζηέιλεη έλα κεγάιν αξηζκφ πξνβνιψλ ζηελ 

ακπγδαιή (Blair, 2003). Βιάβε ζηελ πεξηνρή απηή έρεη σο απνηέιεζκα κηα θαηάζηαζε πνπ 

έρεη νλνκαζηεί «ςεπδνςπρνπάζεηα» , ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ απμεκέλε αληηδξαζηηθή 

επηζεηηθφηεηα, έιιεηςε θηλήηξσλ, κεησκέλε ελζπλαίζζεζε, ειιηπή πξνγξακκαηηζκφ θαη 

κεησκέλε ηθαλφηεηα αλαζηνιήο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Γηα ην ιφγν απηφ ζεσξείηαη πσο κεξηθά 

απφ ηα ζπκπηψκαηα ηεο ςπρνπάζεηαο νθείινληαη ζε δπζιεηηνπξγία ηνπ θνγρνκεησπηαίνπ 

θινηνχ (Kiehl, 2006; Motzkin et al., 2011).  

     Γνκηθέο λεπξναπεηθνληζηηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη πσο νη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα, ζε 

ζρέζε κε ηνπο κε αζζελείο, έρνπλ κεησκέλν φγθν θαηάο νπζίαο ζηνλ θνγρνκεησπηαίν θινηφ 
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(Boccardi, Frisoni, Hare, Cavedo, Najt, Pievani et al., 2011; de Oliveira- Souza et al., 2008a; 

Tiihonen, Rossi, Laakso, Hodgins, Testa, Perez et al., 2008). Σε κηα ιεηηνπξγηθή 

λεπξναπεηθνληζηηθή κειέηε φπνπ ζπκκεηείραλ έθεβνη κε ςπρνπαζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

έγηλε ρξήζε κηαο δνθηκαζίαο φπνπ ην άηνκν καζαίλεη λα απνθεχγεη παζεηηθά θάπνηα 

αξλεηηθά εξεζίζκαηα θαη ζπκπεξηθνξέο. Φάλεθε πσο νη έθεβνη απηνί είραλ κεησκέλε 

δξαζηεξηφηεηα ζηνλ θνγρνκεησπηαίν θινηφ θαη δελ θαηάθεξαλ λα κάζνπλ ηελ παζεηηθή 

απνθπγή (Finger et al., 2011). 

     Ο θνγρνκεησπηαίνο θινηφο, φπσο θαη ν έζσ- θνηιηαθφο πξνκεησπηαίνο θινηφο, έρεη 

ζρεηηζηεί θαη κε κία επηιεγκέλε δπζιεηηνπξγία ζηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ αηφκσλ κε 

ςπρνπάζεηα, πνπ νλνκάδεηαη «εκκνλή απφθξηζεο» (Blair, 2007; Yang et al., 2011). Οξίδεηαη 

σο ε αθαηάιιειε επαλάιεςε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο ή απφθξηζεο, παξά ηελ 

απνπζία ή ηε δηαθνπή θάπνηαο επαθφινπζεο αληακνηβήο. Ζ εκκνλή απφθξηζεο κπνξεί λα 

κεηξεζεί κε ηε δνθηκαζία «Wisconsin Card- Sorting Test» (WCST). Μία έξεπλα 

ρξεζηκνπνίεζε απηή ηε δνθηκαζία ζε 27 αζζελείο κε ςπρνπάζεηα θαη ζε 32 κε αζζελείο, νη 

νπνίνη παξάιιεια ππνβιήζεθαλ ζε δνκηθή καγλεηηθή ηνκνγξαθία. Τα απνηειέζκαηα 

ζπζρέηηζαλ ηελ απμεκέλε εκκνλή απφθξηζεο ησλ αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα κε κεησκέλν 

θινητθφ πάρνο ζε πεξηνρέο ηνπ θνγρνκεησπηαίνπ θαη ηνπ πξφζζηνπ θξνηαθηθνχ θινηνχ (Yang 

et al., 2011). Ψζηφζν, ε αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ είλαη αζαθήο, θαζψο ην φξην 

ςπρνπάζεηαο ζην PCL-R πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην 23 θαη φρη ην 30, ελψ ην δείγκα ήηαλ 

ίδην κε απηφ κηαο πξνεγνχκελεο έξεπλαο ησλ ίδησλ εξεπλεηψλ.  

     Μία άιιε έξεπλα ρξεζηκνπνίεζε ην «Iowa Gambling Test», κία δνθηκαζία πνπ επίζεο 

εμεηάδεη ηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ αηφκνπ θαη ζρεηίδεηαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

θνγρνκεησπηαίνπ θινηνχ. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη κε εγθιεκαηίεο αζζελείο κε 

ςπρνπάζεηα είραλ ρεηξφηεξε επίδνζε ζηε δνθηκαζία απηή ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη 

παξφκνηα επίδνζε κε ηνπο εγθιεκαηίεο αζζελείο κε ςπρνπάζεηα. Ζ επίδνζή ηνπο απηή 
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ζρεηίζηεθε κε δπζιεηηνπξγία ζην θνγρνκεησπηαίν θινηφ, ν νπνίνο είλαη πηζαλφ λα 

δπζιεηηνπξγεί ην ίδην θαη ζηνπο εγθιεκαηίεο θαη ζηνπο κε εγθιεκαηίεο αζζελείο κε 

ςπρνπάζεηα (Mahmut et al., 2008).  

     Δίλαη επίζεο πηζαλφ ε κεησκέλε δξαζηεξηφηεηα πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ θνγρνκεησπηαίν 

θαη ηνλ έζσ- θνηιηαθφ πξνκεησπηαίν θινηφ αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα λα κελ νθείιεηαη ζε 

δπζιεηηνπξγία ησλ πεξηνρψλ απηψλ θαζ‘ απηψλ, αιιά ζε κεησκέλε εηζξνή πιεξνθνξηψλ ζηηο 

πεξηνρέο απηέο απφ ηελ ακπγδαιή. Μηα ελδερφκελε, πξψηκε δπζιεηηνπξγία ζηελ ακπγδαιή 

ζα είρε σο απνηέιεζκα ηε παξεκπφδηζε ηεο θαηάιιειεο αλάπηπμεο ηνπ θνγρνκεησπηαίνπ θαη 

ηνπ έζσ- θνηιηαθνχ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ (Blair, 2007). Αθφκε, έρεη πξνηαζεί φηη ε 

αληθαλφηεηα ησλ αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα γηα επίδεημε θνηλσληθά θαηάιιεισλ ζπκπεξηθνξψλ 

ζε ζπλαηζζεκαηηθά έληνλεο θαηαζηάζεηο νθείιεηαη ζε δπζιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

θνγρνκεησπηαίνπ θινηνχ θαη ακπγδαιήο (Mitchell, Colledge, Leonard, & Blair, 2002). 

     Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλεηαη φηη ν κεησπηαίνο θινηφο, θαη εηδηθά ν έζσ 

πξνκεησπηαίνο θαη ν θνγρνκεησπηαίνο θινηφο, ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ ςπρνπάζεηα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα ειιείκκαηα ζηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο, ε παξνξκεηηθφηεηα, ε εκκνλή 

απφθξηζεο, ε επηζεηηθφηεηα, ε έιιεηςε θηλήηξσλ, ε κεησκέλε ελζπλαίζζεζε, ν ειιηπήο 

πξνγξακκαηηζκφο, ε θησρή εζηθή θξίζε, ε ζπλερήο αλαδήηεζε αληακνηβψλ θαη ε έιιεηςε 

ζσζηήο θαηαλνκήο ηεο πξνζνρήο ζηα πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα είλαη ηα ςπρνπαζεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ ζπλδεζεί θπξίσο κε δπζιεηηνπξγία ζηνλ έζσ- θνηιηαθφ 

πξνκεησπηαίν θαη θνγρνκεησπηαίν θινηφ. Γεληθφηεξα, ν πξνκεησπηαίνο θινηφο κνξθνινγηθά 

θαίλεηαη λα έρεη κεησκέλν φγθν θαηάο νπζίαο θαη ιηγφηεξεο ζπλδέζεηο κε κεηαηρκηαθέο 

πεξηνρέο φπσο ε ακπγδαιή. 

 

3.2.3.  Λοιπέρ Δγκεθαλικέρ Πεπιοσέρ  
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     Δθηφο απφ ηελ ακπγδαιή θαη ην κεησπηαίν θινηφ, πνιιέο αθφκε εγθεθαιηθέο δνκέο έρνπλ 

ζρεηηζηεί κε ηε ςπρνπάζεηα. Ψζηφζν, νη έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηηο δνκέο απηέο είλαη πην 

πεξηνξηζκέλεο, θαη γηα απηφ ζα αλαθεξζνχλ μερσξηζηά ζε απηφ ην ππνθεθάιαην.  

      Αξρηθά, ν θξνηαθηθφο ινβφο έρεη ζρεηηζηεί αξθεηά ζηελά κε ηελ ςπρνπάζεηα. Έλα εχξεκα 

πνπ ππνζηεξίδεη ηε ζρέζε απηή είλαη φηη ην 70% πεξίπνπ ησλ αζζελψλ κε επηιεςία ηνπ 

θξνηαθηθνχ ινβνχ εκθαλίδνπλ θάπνηα ςπρνπαζεηηθά ζπκπηψκαηα. Όια εμαιείθνληαη κεηά 

απφ ινβεθηνκή, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ιηγφηεξε ερζξφηεηα πξνο άιια άηνκα, απμεκέλε 

δεζηαζηά ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, πξέπνπζα ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά θαη απμεκέλε 

ελζπλαίζζεζε (Kiehl, 2006). Δπίζεο, νη Dolan, Deakin, Roberts, & Anderson (2002) βξήθαλ 

φηη νη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα είραλ κηθξφηεξν φγθν θξνηαθηθψλ ινβψλ ακθίπιεπξα, ελψ ζε 

παηδηά κε πξψηκεο έλαξμεο δηαηαξαρή αγσγήο κφλν ν δεμηφο θξνηαθηθφο ινβφο θαίλεηαη λα 

έρεη κεησκέλν φγθν (Kruesi, Casanova, Mannheim, & Johnson-Bilder, 2004). Τα πξσηνγελή 

ζπλαηζζεκαηηθά ειιείκκαηα ησλ αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα έρνπλ ζρεηηζηεί κε εθηεηακέλεο 

κεηψζεηο ζηελ ππθλφηεηα ηεο θαηάο νπζίαο ηνπ πξφζζηνπ θαη κέζνπ θξνηαθηθνχ ινβνχ θαη 

ησλ άλσ θξνηαθηθψλ πεξηνρψλ (Yang et al., 2009).  

     Ζ δεμηά νπίζζηα θξνηαθηθή έιηθα παίδεη θεληξηθφ ξφιν ζηε θνηλσληθή λφεζε θαη 

αληίιεςε, θαζψο θαη ζηε δηαπξνζσπηθή ζπκπεξηθνξά. Μία έξεπλα κε 17 άλδξεο αζζελείο κε 

ςπρνπάζεηα θαη 17 άλδξεο κε αζζελείο έδεημε φηη νη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα είραλ 

δηαθνξεηηθή κνξθνινγία θαη κεησκέλε δξαζηεξηφηεηα ζηε δεμηά νπίζζηα θξνηαθηθή έιηθα σο 

απφθξηζε ζε κηα δνθηκαζία ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο (Müller et al., 2008). Δπίζεο, ν 

θξνηαθηθφο πφινο αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα θαίλεηαη λα έρεη κεησκέλν φγθν ηζηνχ (Ermer et 

al., 2012) θαη εκθαλίδεη κεησκέλε δξαζηεξηφηεηα ζε δνθηκαζίεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο 

(Müller et al., 2008). 

     Δπηπιένλ, ν ηππφθακπνο είλαη κία δνκή πνπ βξίζθεηαη αθξηβψο πίζσ απφ ηελ ακπγδαιή 

θαη πνπ ξπζκίδεη ηελ επηζεηηθφηεηα θαη δηακεζνιαβεί ζηελ εμαξηεκέλε κάζεζε θφβνπ 
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(Nickerson, 2014). Με θπζηνινγηθά κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηππφθακπνπ έρνπλ 

ζρεηηζηεί κε ηελ ςπρνπάζεηα (Boccardi, Ganzola, Rossi, Sabattoli, Laakso, Repo‐Tiihonen et 

al., 2010). Οη δνκηθέο αλσκαιίεο ηεο πεξηνρήο απηήο ζε αζζελείο κε ςπρνπάζεηα έρνπλ 

ζπζρεηηζηεί κε ηελ πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα γηα εμαξηεκέλε κάζεζε θφβνπ θαη ηελ 

αθαηάιιειε απφθξηζε ζε πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο θιαζζηθήο εμαξηεκέλεο κάζεζεο κε 

αξλεηηθά εξεζίζκαηα (Nickerson, 2014). Δπίζεο, θαίλεηαη πσο νη κε επηηπρείο (εγθιεκαηίεο) 

αζζελείο κε ςπρνπάζεηα έρνπλ κεησκέλν φγθν πξφζζηνπ ηππφθακπνπ ζε ζρέζε κε ηνπο κε 

εγθιεκαηίεο (Raine, Ishikawa, Arce, Lencz, Knuth, Bihrle et al., 2004). 

     Σε δνθηκαζίεο ζπλαηζζεκαηηθήο επεμεξγαζίαο, ν ηππφθακπνο αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα 

εκθαλίδεη κεησκέλε δξαζηεξηφηεηα (Kiehl et al., 2001; Μüller et al., 2003). Αθφκε, έρεη 

πξνηαζεί φηη ε παξνξκεηηθή, ρσξίο αλαζηνιέο ζπκπεξηθνξά ησλ αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα 

νθείιεηαη ζηελ απνδηνξγάλσζε ηνπ θπθιψκαηνο πνπ ζπλδέεη ηνλ ηππφθακπν κε 

πξνκεησπηαίεο πεξηνρέο (Raine et al., 2004). Αθφκε, ε παξατππνθάκπεηα πεξηνρή ησλ 

αζζελψλ απηψλ θαίλεηαη λα έρεη κεησκέλν φγθν (Ermer et al., 2012), ελψ ε παξατππνθάκπεηα 

έιηθα εκθαλίδεη κεησκέλε δξαζηεξηφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε δνκή πγηψλ αηφκσλ ζε 

δνθηκαζίεο ζπλαηζζεκαηηθήο επεμεξγαζίαο (Kiehl et al., 2001; Μüller et al., 2003) αθφκα θαη 

ζε λένπο κε ςπρνπαζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά (Finger et al., 2011).  

     Μία άιιε πεξηνρή πνπ έρεη ζρεηηζηεί έληνλα κε ςπρνπαζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη ην 

ξαβδσηφ ζψκα, απνηεινχκελν απφ ην ξαβδσηφ (θεξθνθφξν θαη θέιπθνο) θαη ηελ σρξά 

ζθαίξα. Δίλαη κηα ππνθινητθή πεξηνρή πνπ έρεη ζρεηηζηεί κε ηελ αλαδήηεζε θαη επεμεξγαζία 

αληακνηβψλ, ηελ παξνξκεηηθφηεηα θαη ηε κάζεζε κέζσ ελίζρπζεο. Παξφιν πνπ ηα ζηνηρεία 

απηά ζρεηίδνληαη κε ηελ ςπρνπάζεηα, ην ξαβδσηφ ζψκα δελ έρεη ιάβεη ηε δένπζα πξνζνρή 

απφ ηηο ζρεηηθέο έξεπλεο. Σε κία έξεπλα φπνπ ζπκκεηείραλ 22 αζζελείο κε ςπρνπάζεηα βάζεη 

PCL-R θαη 22 άηνκα ζηελ νκάδα ειέγρνπ ρξεζηκνπνηήζεθε δνκηθή καγλεηηθή ηνκνγξαθία 

ψζηε λα αμηνινγεζεί ην κέγεζνο ηνπ ξαβδσηνχ ζψκαηνο ακθίπιεπξα. Σχκθσλα κε ηα 
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απνηειέζκαηα, ην ξαβδσηφ ζψκα ησλ αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα ήηαλ θαηά 9.6% απμεκέλν, ζε 

ζρέζε κε ηεο νκάδαο ειέγρνπ. Ζ δηαθνξά απηή δε κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ ειηθία, ην θχιν, 

ηελ εζληθφηεηα, ηελ θαηάρξεζε νπζηψλ ή ην αιθνφι, ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ηνπ εγθεθάινπ ή 

ην θνηλσληθν- νηθνλνκηθφ επίπεδν, θαζψο φινη απηνί νη παξάγνληεο ειέγρζεθαλ απφ ηνπο 

εξεπλεηέο. Μηα πηζαλφηεηα εμήγεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη φηη γελεηηθνί θαη πξνγελλεηηθνί 

παξάγνληεο ζπκβάιινπλ ζηε κε θπζηνινγηθή αλάπηπμε ηνπ ξαβδσηνχ ζψκαηνο, κε 

απνηέιεζκα λα απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο γηα παξνξκεηηθφηεηα θαη ζπλερή αλαδήηεζε 

αληακνηβήο ησλ αηφκσλ απηψλ (Glenn et al., 2010).   

     Τν θνηιηαθφ ξαβδσηφ, ζπγθεθξηκέλα, είλαη έλαο βαζηθφο ζηφρνο ησλ κεζνκεηαηρκηαθψλ 

ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ, πνπ δίλνπλ ην ζήκα γηα επηθείκελε αληακνηβή ηνπ αηφκνπ.    

Λεηηνπξγηθά, ην θνηιηαθφ ξαβδσηφ ησλ αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα ζε κία ζρεηηθή έξεπλα 

εκθαλίδεη κεησκέλε δξαζηεξηφηεηα ζε ζρέζε κε κε αζζελείο (Kiehl et al., 2001), αλ θαη νη 

Pujara et al. (2013) βξήθαλ δηαθνξεηηθά επξήκαηα. Σηελ έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ κε 

ζπκκεηέρνληεο 18 θξαηνχκελνπο αζζελείο κε ςπρνπάζεηα θαη 23 κε αζζελείο θξαηνχκελνπο 

ρξεζηκνπνίεζαλ δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή καγλεηηθή ηνκνγξαθία, θαζψο θαη κηα δνθηκαζία 

πνπ πεξηιάκβαλε απφθηεζε ή απψιεηα ρξεκαηηθνχ θέξδνπο. Σχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ν 

κέζνο φξνο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θνηιηαθνχ ξαβδσηνχ σο απφθξηζε ζηελ απφθηεζε θαη ηελ 

απψιεηα θέξδνπο ήηαλ ίδηνο θαη ζηα δχν γθξνππ θαη ην ρξεκαηηθφ θέξδνο είρε σο 

απνηέιεζκα απμεκέλε ελεξγνπνίεζε ηεο δνκήο απηήο ζε ζρέζε κε ηελ απψιεηα θέξδνπο θαη 

ζηηο δχν νκάδεο ζπκκεηερφλησλ. Όκσο, ε ζνβαξφηεηα ηεο ςπρνπάζεηαο ζρεηίζηεθε 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά ζεηηθά κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ θνηιηαθνχ ξαβδσηνχ θαηά ηελ 

απψιεηα θαη απφθηεζε θέξδνπο (Pujara et al., 2013).  

     Άιια επξήκαηα απφ έξεπλεο ιεηηνπξγηθήο καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο δείρλνπλ φηη νη 

αζζελείο κε ςπρνπάζεηα εκθάληζαλ απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα ζην θνηιηαθφ ξαβδσηφ θαηά 

ηελ αλακνλή κηαο ρξεκαηηθήο αληακνηβήο (Bjork et al., 2012; Buckholtz et al., 2010). 
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Γεληθφηεξα, πάλησο, ε πςειή απφθξηζε ηνπ θνηιηαθνχ ξαβδσηνχ ζε αληακνηβέο έρεη 

ζπζρεηηζηεί ζε κεγάιν βαζκφ κε ηα αληηθνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ παξνξκεηηθφηεηα 

ησλ αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα (Carré et al., 2013).  

     Οη έξεπλεο γηα ηελ ςπρνπάζεηα έρνπλ αλαδείμεη θαη κία ζρέζε αλάκεζα ζηε δηαηαξαρή 

απηή θαη ην πξνζαγψγην. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν πξφζζηνο θινηφο ηνπ πξνζαγσγίνπ απνηειείηαη 

ιεηηνπξγηθά απφ έλα ζπλαηζζεκαηηθφ ηκήκα, πνπ έρεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αληίιεςε 

ηνπ πφλνπ θαη ηε ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, θαη έλα γλσζηηθφ ηκήκα, πνπ παξαθνινπζεί 

ηα ιάζε ηνπ αηφκνπ ζε δνθηκαζίεο θαη πξνεηνηκάδεη ην άηνκν γηα ελαιιαγή απφ ηε κία 

γλσζηηθή άζθεζε ζηελ άιιε. Βιάβεο ζηελ πεξηνρή απηή έρνπλ σο απνηέιεζκα 

ςπρνπαζεηηθά ζπκπηψκαηα φπσο εκκνλέο, δπζθνιίεο ζηελ αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκαηηθψλ 

εθθξάζεσλ πξνζψπνπ θαη θσλήο (Kiehl, 2006), κεησκέλν γλσζηηθφ έιεγρν ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, παξνξκεηηθφηεηα θαη ερζξφηεηα πξνο ηνπο άιινπο (di Pellegrino, Ciaramelli, 

& Ladava, 2007).  

     Γνκηθά, νη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα θαίλεηαη λα έρνπλ κεησκέλν φγθν ζην πξφζζην 

πξνζαγψγην (Bertsch et al., 2013; Boccardi et al., 2011) αιιά θαη ζην νπίζζην (Ermer et al., 

2012).  Λεηηνπξγηθά, εκθαλίδνπλ κεησκέλε δξαζηεξηφηεηα ζηνλ πξφζζην θαη νπίζζην θινηφ 

ηνπ πξνζαγσγίνπ ζε δνθηκαζίεο εμαξηεκέλεο κάζεζεο θφβνπ (Birbaumer et al., 2005), ζε 

δνθηκαζίεο ζπλαηζζεκαηηθήο επεμεξγαζίαο (Kiehl et al., 2001; Μüller et al., 2003) θαη ζε 

εξγαζηεξηαθέο ζπλζήθεο φπνπ ην άηνκν καζαίλεη λα απνθεχγεη κηα ζπκπεξηθνξά ιφγσ 

θάπνησλ εξεζηζκάησλ (Veit, Flor, Erb, Hermann, Lotze, Grodd et al., 2002). Οη 

δπζιεηηνπξγίεο απηέο ζην θινηφ ηνπ πξνζαγσγίνπ είλαη εκθαλείο θαη ζε εθήβνπο κε 

ςπρνπαζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά (Marsh, Finger, Mitchell, Reid, Sims, Kosson et al., 2008). 

     Ζ λήζνο ηνπ εγθεθάινπ είλαη, επίζεο, κία απφ ηηο δνκέο πνπ έρνπλ ζρεηηζηεί κε ηελ 

ςπρνπάζεηα. Λεηηνπξγηθά, ε λήζνο εκθαλίδεη κεησκέλε δξαζηεξηφηεηα ζε αζζελείο κε 

ςπρνπάζεηα θαηά ηε δηάξθεηα εξγαζηεξηαθψλ δνθηκαζηψλ εμαξηεκέλεο κάζεζεο θφβνπ 
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(Birbaumer et al., 2005) θαη ζε εξγαζηεξηαθέο ζπλζήθεο φπνπ ην άηνκν καζαίλεη κέζσ ελφο 

εξεζίζκαηνο λα απνθεχγεη κηα ζπκπεξηθνξά (Veit et al., 2002). Γνκηθά, ε λήζνο ηνπ 

εγθεθάινπ αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα θαίλεηαη λα έρεη κεησκέλν φγθν ηζηνχ, θαζψο θαη 

κεησκέλε θαηά νπζία ζε ζρέζε κε ηε λήζν κε αζζελψλ ζπκκεηερφλησλ (de Oliveira- Souza et 

al., 2008). Γπζιεηηνπξγία ζηε λήζν είλαη εκθαλήο θαη ζε εθήβνπο κε ςπρνπαζεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (Finger et al., 2011).  

     To πξνζθελνεηδέο ιφβην είλαη κηα εγθεθαιηθή δνκή πνπ έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

επεηζνδηαθή κλήκε θαη ηηο απηναλαθνξηθέο εκπεηξίεο (Cavanna & Trimble, 2006) θαη ζε 

αζζελείο κε ςπρνπάζεηα ν φγθνο ηνπ θαίλεηαη λα είλαη κεησκέλνο (Bertsch et al., 2013; 

Boccardi et al., 2011). Αθφκε, ε αγθηζηξνεηδήο δεζκίδα, κηα δεζκίδα πνπ ζπλδέεη ην πξφζζην 

θαη θάησ ηκήκα ηνπ κεησπηαίνπ ινβνχ κε ην θξνηαθηθφ ινβφ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην 

θνγρνκεησπηαίν θινηφ κε ηελ ακπγδαιή, έρεη ζρεηηζηεί κε ηελ ςπρνπάζεηα. Σε κία έξεπλα κε 

ζηφρν ηελ εμέηαζε ηεο κηθξνδνκηθήο αθεξαηφηεηαο ηεο αγθηζηξνεηδνχο δεζκίδαο 

ζπκκεηείραλ 9 αζζελείο κε ςπρνπάζεηα θαη 9 άηνκα σο νκάδα ειέγρνπ. Σχκθσλα κε ηα 

επξήκαηα, κφλν νη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα είραλ κεησκέλε κηθξνδνκηθή αθεξαηφηεηα ζηελ 

αγθηζηξνεηδή δεζκίδα. Μάιηζηα, εθείλνη πνπ είραλ ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζηνλ 

παξάγνληα ηεο αληηθνηλσληθφηεηαο εκθάληζαλ ηηο κεγαιχηεξεο αλαηνκηθέο δηαθνξέο. Τν 

εχξεκα απηφ, ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, δείρλεη φηη νη δπζιεηηνπξγίεο ζην ζχζηεκα 

ακπγδαιήο- θνγρνκεησπηαίνπ θινηνχ είλαη ε λεπξνβηνινγηθή βάζε ηεο ςπρνπάζεηαο (Craig et 

al., 2009). Θα πξέπεη, σζηφζν, λα ζεκεησζεί πσο ε έξεπλα απηή έρεη θάπνηα ζεκαληηθά 

κεηνλεθηήκαηα πνπ θινλίδνπλ ηελ αμηνπηζηία ηεο: ην δείγκα ήηαλ πνιχ κηθξφ, ην φξην 

ςπρνπάζεηαο ζην PCL-R πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην 25 θαη νη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα 

πνπ ζπκκεηείραλ έθαλαλ παιαηφηεξα θαηάρξεζε νπζηψλ.  

      Κάπνηεο άιιεο πεξηνρέο πνπ θαίλεηαη λα έρνπλ κεησκέλν φγθν ζηελ ςπρνπάζεηα είλαη ε 

άλσ κεησπηαία έιηθα θαη ν πξσηνηαγήο νπηηθφο θινηφο (Boccardi et al., 2011). Δπίζεο, νη 



74 
 

αζζελείο κε ςπρνπάζεηα θαίλεηαη λα έρνπλ ιεπηφηεξν θινηφ ζε νιφθιεξν ην δεμί εκηζθαίξην 

θαη ακθίπιεπξα ζηνπο κεησπηαίνπο θαη θξνηαθηθνχο ινβνχο (Howner, Eskildsen, Fischer, 

Dierks, Wahlund, Jonsson et al., 2012). Κάπνηεο αηζζεηηθέο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ, φπσο ν 

νπίζζηνο νπηηθφο θινηφο θαη ν ζσκαηαηζζεηηθφο θινηφο, θαη θάπνηεο θηλεηηθέο πεξηνρέο, φπσο 

ε παξεγθεθαιίδα θαη ν πξσηνηαγήο θηλεηηθφο, θαίλεηαη επίζεο λα είλαη κεησκέλα 

ελεξγνπνηεκέλεο ζε αζζελείο κε ςπρνπάζεηα θαηά ηε δηάξθεηα δνθηκαζηψλ ζπλαηζζεκαηηθήο 

επεμεξγαζίαο θαη εμαξηεκέλεο κάζεζεο θφβνπ (Birbaumer et al., 2005; Deeley et al., 2006; 

Müller et al., 2003). 

     Ο Kiehl (2006), ζπλνςίδνληαο ηα επξήκαηα πνπ δείρλνπλ φηη νη πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ 

πνπ δπζιεηηνπξγνχλ ζηελ ςπρνπάζεηα ζε δνθηκαζίεο γλσζηηθήο ή ζπλαηζζεκαηηθήο 

επεμεξγαζίαο είλαη ν νπίζζηνο θαη πξφζζηνο θινηφο ηνπ πξνζαγσγίνπ, ε λήζνο, ν 

θνγρνκεησπηαίνο θινηφο, ε ακπγδαιή θαη ε πξφζζηα άλσ θξνηαθηθή έιηθα, θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε ςπρνπάζεηα είλαη κηα δηαηαξαρή ηνπ κεζνθινητθνχ (ή παξακεηαηρκηαθνχ)  

ζπζηήκαηνο. Τν κεζνθινητθφ ζχζηεκα ησλ αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα παξνπζηάδεη 

θπηηαξναξρηηεθηνληθέο αλσκαιίεο, πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζπλδέζεηο ηνπ κε ην κεηαηρκηαθφ 

ζχζηεκα. Δθφζνλ φιεο απηέο νη εγθεθαιηθέο δνκέο ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο 

θπηηαξναξρηηεθηνληθά, ν Kiehl ππνζέηεη φηη πξφθεηηαη γηα κηα λεπξναλαπηπμηαθή δηαηαξαρή. 

Ζ ζεσξία απηή έρεη νλνκαζηεί «Kiehl‘s paralimbic dysfunction model» (Anderson & Kiehl, 

2012; Kiehl, 2006).      

    Μία πξφζθαηε έξεπλα πνπ επηβεβαηψλεη ην κνληέιν ηνπ Kiehl, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 

296 άλδξεο θξαηνχκελνη απφ ηνπο νπνίνπο νη 40 είραλ βαζκνινγία απφ 30 θαη πάλσ ζην 

PCL-R, δηεξεχλεζε ηνλ φγθν ηεο θαηάο νπζίαο ζε πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ αζζελψλ κε 

ςπρνπάζεηα. Ζ ςπρνπάζεηα ζρεηίζηεθε κε κεησκέλν φγθν θαηάο νπζίαο ζηελ ακπγδαιή, ζηνλ 

θνγρνκεησπηαίν θινηφ, ζην νπίζζην πξνζαγψγην, ζηελ παξατππνθάκπεηα πεξηνρή θαη ηνλ 
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θξνηαθηθφ πφιν, δειαδή ζε πεξηνρέο πνπ αλήθνπλ ζην κεζνθινητθφ ζχζηεκα (Ermer et al., 

2012).   

     Απφ ηελ άιιε κεξηά, έρεη ππνζηεξηρζεί φηη ην κνληέιν ηνπ Kiehl είλαη πνιχ γεληθφ θαη 

πνιχ πεξηνξηζηηθφ ηαπηφρξνλα. Απφ ηε κία απνηπγράλεη λα πξνζδηνξίζεη αθξηβψο πνηεο 

πεξηνρέο ηνπ κεηαηρκηαθνχ ζπζηήκαηνο έρνπλ βαζηθφηεξν ξφιν ζηε ςπρνπάζεηα, ελψ απφ ηελ 

άιιε απνθιείεη θάπνηεο πεξηνρέο πνπ είλαη πηζαλφ λα δπζιεηηνπξγνχλ ζηε δηαηαξαρή απηή 

επεηδή δελ εκπίπηνπλ ζηα αλαηνκηθά φξηα πνπ έρεη ζέζεη. Τέηνηεο πεξηνρέο κπνξεί λα είλαη ν 

πξφζζηνο πξνκεησπηαίνο θινηφο θαη ε άλσ θξνηαθηθή αχιαθα, πνπ έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηε ξχζκηζε ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη δηαγσγήο (de Oliveira- Souza et al., 2008).   

     Πέξα απφ ζεσξίεο θαη κνληέια, θαζίζηαηαη εκθαλέο απφ ηα παξαπάλσ φηη ε ςπρνπάζεηα 

έρεη ζρεηηζηεί κε έλα αξθεηά κεγάιν εχξνο εγθεθαιηθψλ δνκψλ, φπσο είλαη πεξηνρέο ηνπ 

θξνηαθηθνχ ινβνχ, ν ηππφθακπνο, ε παξατππνθάκπεηα έιηθα, ην ξαρηαίν θαη θνηιηαθφ 

ξαβδσηφ ζψκα, ην πξνζαγψγην, ε λήζνο ηνπ εγθεθάινπ, ην πξνζθελνεηδέο ιφβην, ε 

αγθηζηξνεηδήο δεζκίδα, ε άλσ κεησπηαία έιηθα, ν πξσηνηαγήο νπηηθφο θινηφο, θαζψο θαη 

θάπνηεο θηλεηηθέο θαη αηζζεηηθέο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ. Κάζε κία απφ απηέο ηηο δνκέο 

επηηειεί θάπνηα δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία, νπφηε κε θπζηνινγηθή αλάπηπμε ή βιάβε ζε απηέο 

έρεη σο απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλα ςπρνπαζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Δίλαη αξθεηά εκθαλήο ε 

αλάγθε λα ππάξμνπλ ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ ζα κειεηνχλ ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία 

ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ ζε ζρέζε κε δηάθνξεο εξγαζηεξηαθέο δνθηκαζίεο, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα, θαζψο ηα παξαπάλσ επξήκαηα δελ είλαη 

πνιιά θαη δίλνπλ απιά κηα θαηεχζπλζε σο πξνο ηηο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο πνπ 

δπζιεηηνπξγνχλ ζηε ςπρνπάζεηα.  

     

3.3.  Νεςποσημεία τςσοπαθηηικού εγκεθάλος 



76 
 

     Ζ ςπρνπάζεηα δελ έρεη ζρεηηζηεί κφλν κε δπζιεηηνπξγία εγθεθαιηθψλ δνκψλ αιιά θαη κε 

κε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία δηαθφξσλ λεπξνδηαβηβαζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη νξκνλψλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηελ ςπρνπάζεηα ζε λεπξνρεκηθφ επίπεδν παξαηεξνχληαη αιιαγέο θαη 

δπζιεηηνπξγίεο ζε λεπξνδηαβηβαζηέο φπσο ε ληνπακίλε θαη ε ζεξνηνλίλε, αιιαγέο ζηηο 

ελδνθξηληθέο απνθξίζεηο, ηελ ηεζηνζηεξφλε θαη ηελ θνξηηδφιε θαη αιιαγέο ζηηο απηφλνκεο 

απνθξίζεηο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζε ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο (Thompson, Ramos & Willett, 

2014). H έξεπλα γηα ηε ζρέζε ηεο ςπρνπάζεηαο κε δηάθνξνπο λεπξνδηαβηβαζηέο θαη νξκφλεο 

είλαη αθφκα ζε πξψηκν ζηάδην, παξφιν πνπ ε θαηαλφεζε ησλ λεπξνδηαβηβαζηηθψλ θαη 

νξκνληθψλ δπζιεηηνπξγηψλ ζηε ςπρνπάζεηα ζα βνεζνχζε ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε 

θαηάιιεισλ θαξκαθνινγηθψλ ζεξαπεηψλ γηα κηα πιεζψξα ςπρνπαζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

(Freedman & Verdun- Jones, 2010).  

     Τν γεγνλφο φηη ε ςπρνπάζεηα ζηνπο άλδξεο είλαη πην ζπρλή, πην ζνβαξήο κνξθήο θαη πην 

πξψηκεο εκθάληζεο ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο έρεη πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ 

γηα ηε κειέηε αλδξηθψλ γνλαδηθψλ νξκνλψλ, φπσο ε ηεζηνζηεξφλε (Yildirim & Derksen, 

2012). Ζ δηαλνκή ηεο ηεζηνζηεξφλεο ζηνλ νξγαληζκφ έρεη ζρεηηζηεί αηηησδψο κε θάπνηα 

ζπλαηζζεκαηηθά ειιείκκαηα ησλ αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα, φπσο κεησκέλε εκπινθή ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ (van Honk, Peper, & Schutter, 2005) θαη κεησκέλε 

απηφκαηε κίκεζε ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ πξνζψπνπ (Hermans, Putman, & van Honk, 

2006), κε απνηέιεζκα λα ππνζηεξίδεηαη φηη απμεκέλα επίπεδα ηεζηνζηεξφλεο απνηεινχλ 

θαζνξηζηηθφ βηνινγηθφ παξάγνληα ζηελ αηηηνινγία ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ειιεηκκάησλ ζηε 

ςπρνπάζεηα (van Honk & Schutter, 2006). Δπίζεο, θαίλεηαη λα ππάξρεη πςειή ζεηηθή 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηα επίπεδα ηεζηνζηεξφλεο θαη ζηνλ παξάγνληα αληηθνηλσληθφηεηαο θαη 

παξνξκεηηθφηεηαο ηεο ςπρνπάζεηαο (Loney, Butler, Lima, Counts, & Eckel, 2006), ελψ ε 

ηεζηνζηεξφλε θαίλεηαη λα εκπιέθεηαη άκεζα ζηελ επηζεηηθφηεηα θαη ηελ εγθιεκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά (Perez, 2012).  
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      Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αηφκσλ κε ςπρνπάζεηα είλαη φηη δελ ειέγρνπλ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά. Τα πγηή άηνκα, πξνθεηκέλνπ λα ην πεηχρνπλ απηφ, 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ πξφζζην πξνκεησπηαίν θινηφ, ν νπνίνο ξπζκίδεη ηε λεπξσληθή 

δξαζηεξηφηεηα ζηελ ακπγδαιή κε ηε δηακεζνιάβεζε ηεο ηεζηνζηεξφλεο. Σε κία έξεπλα, 15 

αζζελείο κε ςπρνπάζεηα θαη 19 άηνκα πνπ αλήθαλ ζηελ νκάδα ειέγρνπ ππνβιήζεθαλ ζε 

ιεηηνπξγηθή καγλεηηθή ηνκνγξαθία ελψ ζπκκεηείραλ ζε κηα δνθηκαζία ζπλαηζζεκαηηθήο 

πξνζέγγηζεο- απνθπγήο πνπ απαηηνχζε ζπκκφξθσζε ζε θαλφλεο. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ 

πσο ζηηο θάζεηο ηεο δνθηκαζίαο φπνπ απαηηνχληαλ έιεγρνο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο νη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα εκθάληζαλ κεησκέλε δξαζηεξηφηεηα ζηνλ πξφζζην 

πξνκεησπηαίν θινηφ θαη κεησκέλε ζχλδεζε ηεο πεξηνρήο απηήο κε ηελ ακπγδαιή, ζε ζρέζε 

κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Τν κνηίβν απηφ ήηαλ ηδηαίηεξα εκθαλέο ζε αζζελείο κε ςπρνπάζεηα 

πνπ είραλ απμεκέλα επίπεδα ελδνγελνχο ηεζηνζηεξφλεο (Volman, von Borries, Bulten, 

Verkes, Toni, & Roelofs, 2016). 

     Οη Yildirim & Derksen (2012), κεηά ηελ έξεπλα αλαζθφπεζεο γχξσ απφ ηε ζρέζε 

ηεζηνζηεξφλεο θαη ςπρνπάζεηαο πνπ δηεμήγαγαλ, θαηέιεμαλ ζηε πξφηαζε ελφο κνληέινπ γηα 

ην πψο ε ηεζηνζηεξφλε επηδξά ζηελ εκθάληζε ςπρνπάζεηαο. Σχκθσλα κε απηφ, ε πςειή 

έθζεζε θάπνηνπ αηφκνπ ζε ηεζηνζηεξφλε θαηά ηελ εκβξπηθή θάζε έρεη σο απνηέιεζκα 

πςειά επίπεδα ηεζηνζηεξφλεο ζην ίδην ην άηνκν θαη άξα ρακειή αληαπφθξηζε ζε 

ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο. Με ηε ζεηξά ηνπο, απηά έρνπλ σο απνηέιεζκα κεησκέλε απφθξηζε 

ηεο ακπγδαιήο ζε ηηκσξίεο θαη απεηιεηηθά εξεζίζκαηα, απμεκέλε ληνπακηλεξγηθή αληίδξαζε 

ζε αληακνηβέο θαη κεησκέλε κεηαηρκηαθή θαη θνγρνκεησπηαία απφθξηζε ζε θνηλσληθά 

εξεζίζκαηα πνπ θαλνληθά πξνθαινχλ ελζπλαίζζεζε. Οη δπζιεηηνπξγίεο απηέο δεκηνπξγνχλ 

έλα ραξαθηεξηζηηθφ λεπξσληθφ θαη νξκνληθφ πξνθίι πνπ πξνδηαζέηεη ην άηνκν γηα 

ζπλαηζζεκαηηθά θαη δηαπξνζσπηθά ειιείκκαηα. Σε πεξίπησζε πνπ ζπλδπαζηεί κε ρακειή 

θνηλσληθν- νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, κε έλα θαθνπνηεηηθφ θαη ρσξίο επαηζζεζία πεξηβάιινλ 
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θαη/ή κε θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ηνπ αηφκνπ, πηζαλφλ λα νδεγήζεη ην άηνκν ζε ηάζεηο γηα 

αληηδξαζηηθή θαη ρεηξηζηηθή επηζεηηθφηεηα, αλάγθε γηα αληίπνηλα, κεησκέλε ελζπλαίζζεζε 

θαη αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ γηα επίδεημε αληηθνηλσληθφηεηαο (Yildirim & Derksen, 2012). 

Βέβαηα, ε αθξηβήο ζρέζε ηεζηνζηεξφλεο θαη ςπρνπάζεηαο ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο.  

    Αθφκε κία νξκφλε πνπ έρεη ζρεηηζηεί κε ηε ςπρνπάζεηα είλαη ε σθπηνθίλε, ε νπνία κέζα 

απφ ηε δξάζε ηεο ζηε θεληξηθή ακπγδαιή έρεη βαζηθφ ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηάξθεηαο 

θαη ηεο έληαζεο πνπ ζα έρεη ε πξνζνρή ηνπ αηφκνπ ζε έλα εξέζηζκα. Ζ ιεηηνπξγία απηή είλαη 

πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο γηα λα αλαγλσξίζεη θάπνην άηνκν κηα θνβηζκέλε έθθξαζε πξνζψπνπ 

ζα πξέπεη λα δψζεη ηε δένπζα πξνζνρή ζηηο ζρεηηθέο ελδείμεηο ηνπ πεξηβάιινληνο (Moul et 

al., 2012). Δπίζεο, έρεη θαλεί φηη νη πνιπκνξθηζκνί ηνπ γνληδίνπ γηα ηνπο ππνδνρείο 

σθπηνθίλεο εκπιέθνληαη ζηελ εκθάληζε ραξαθηεξηζηηθψλ ζθιεξφηεηαο/ έιιεηςεο 

ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο ζε παηδηά (Beitchman, Zai, Muir, Berall, Nowrouzi, Choi et al., 2012). 

Τα παξαπάλσ επξήκαηα ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε κηαο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ σθπηνθίλε θαη 

ηελ ςπρνπάζεηα, ε νπνία φκσο ζα πξέπεη λα εξεπλεζεί πεξαηηέξσ ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα.  

     Ζ ςπρνπάζεηα έρεη ζπζρεηηζηεί θαη κε ηελ θνξηηδφιε. Ζ θπζηνινγηθή, απμεκέλε έθθξηζε 

θνξηηδφιεο ζε πγηή άηνκα σο απφθξηζε ζε ζηξεζνγφλα πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα βνεζά 

ζηελ θαζνδήγεζε ηεο θαηάιιειεο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ζηελ απνθπγή ή ζσζηή 

αληηκεηψπηζε δπζάξεζησλ θαηαζηάζεσλ. Τα ραξαθηεξηζηηθά απηά δελ είλαη εκθαλή ζε 

αζζελείο κε ςπρνπάζεηα. Έρεη θαλεί φηη νη άλδξεο πνπ έρνπλ πςειά επίπεδα ςπρνπάζεηαο 

εκθαλίδνπλ κεησκέλε απφθξηζε θνξηηδφιεο ζε ζηξεζνγφλα εξεζίζκαηα, ζε αληίζεζε κε 

εθείλνπο πνπ έρνπλ ρακειά επίπεδα ςπρνπάζεηαο (O‘Leary, Loney, & Eckel, 2007). Δπίζεο, 

ζε κία αθφκε ζρεηηθή έξεπλα κε άλδξεο θαη γπλαίθεο αζζελείο κε ςπρνπάζεηα, θάλεθε φηη ηα 

άηνκα πνπ είραλ πςειά επίπεδα ςπρνπάζεηαο είραλ κεησκέλε έθθξηζε θνξηηδφιεο σο 



79 
 

απφθξηζε ζε ζηξεζνγφλα πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα πνπ πεξηιάκβαλαλ θνηλσληθή 

απφξξηςε (O'Leary, Taylor, & Eckel, 2010). 

     Οη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα, φπσο έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ ζε απηφ ην θεθάιαην, έρνπλ 

απμεκέλε επαηζζεζία ζηελ αληακνηβή θαη απμεκέλν ξίζθν λα θάλνπλ θαηάρξεζε νπζηψλ. 

Δπεηδή θαη ζηηο δχν απηέο ιεηηνπξγίεο εκπιέθεηαη ην ληνπακηλεξγηθφ κεζνκεηαηρκηαθφ 

ζχζηεκα, ε πξνζνρή ησλ εξεπλεηψλ έρεη ζηξαθεί πξνο ηε ζρέζε ληνπακίλεο θαη 

ςπρνπάζεηαο. Σε κία έξεπλα νη ζπκκεηέρνληεο ζπκπιήξσζαλ ην PPI θαη ππνβιήζεθαλ ζε 

ιεηηνπξγηθή καγλεηηθή ηνκνγξαθία θαη ηνκνγξαθία εθπνκπήο πνδηηξνλίσλ. Σχκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα, ν παξάγνληαο ηεο αληηθνηλσληθφηεηαο θαη παξνξκεηηθφηεηαο ζηε ςπρνπάζεηα 

ζρεηίδεηαη κε ππεξεπαηζζεζία ηνπ κεζνκεηαηρκηαθνχ ληνπακηλεξγηθνχ ζπζηήκαηνο ζε 

θαξκαθνινγηθέο ή ρξεκαηηθέο αληακνηβέο. Ζ ληνπακίλε ζεσξήζεθε ζεκαληηθφο 

λεπξνρεκηθφο ξπζκηζηήο ησλ αηνκηθψλ δηαθνξψλ ζηελ εκθάληζε αληηθνηλσληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζσπηθφηεηαο, ηα νπνία επηθέξνπλ ζην άηνκν ζεκαληηθέο αληακνηβέο 

φπσο ρξήκαηα ή πςειή ζέζε ζηελ ηεξαξρία (Buckholtz et al., 2010). Αθφκε, ηα επίπεδα 

ληνπακίλεο έρνπλ ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε παξνξκεηηθφηεηα θαη ηα γνλίδηα γηα 

ηνπο ππνδνρείο ληνπακίλεο DRD2 θαη DRD4 θαίλεηαη λα εκπιέθνληαη ζηελ εκθάληζε 

ςπρνπαζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (Wu & Barnes, 2013).  

     Ζ ζεξνηνλίλε είλαη αθφκε έλαο λεπξνδηαβηβαζηήο πνπ έρεη ζρεηηζηεί κε ηε ςπρνπάζεηα, 

θαζψο θαίλεηαη λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηζεηηθφηεηα (Stanley, Molcho, Stanley, 

Winchel, Gameroff, Parsons et al., 2000), ζηελ εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά (Perez, 2012) θαη 

ζην ζπλαηζζεκαηηθφ κέξνο ηεο ελζπλαίζζεζεο (Crockett, Clark, Hauser, & Robbins, 2010). 

Δπίζεο, ηα επίπεδα ζεξνηνλίλεο θαίλεηαη λα πξνβιέπνπλ ηελ παξνξκεηηθφηεηα θαη ηελ 

θαηάρξεζε νπζηψλ (Ferguson & Beaver, 2009). Μεησκέλε ιεηηνπξγία ηνπ ζεξνηνληλεξγηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαίλεηαη λα ζπληειεί ζηελ εκθάληζε επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο (Yanowitch & 

Coccaro, 2011), ελψ ηα κεησκέλα επίπεδα ζεξνηνλίλεο ζηε πιαγηνβαζηθή ακπγδαιή αζζελψλ 
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κε ςπρνπάζεηα είλαη πηζαλφ λα επζχλνληαη γηα ηα ειιείκκαηα πνπ εκθαλίδνπλ ζε ζπλζήθεο 

εμαξηεκέλεο, αιιά φρη αλεμάξηεηεο, απφθξηζεο θφβνπ θαη γηα ηε κεησκέλε απφθξηζε ηνπ 

απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηφο ηνπο ζε θνβνγφλα εξεζίζκαηα (Moul et al., 2012). Αθφκε, 

άηνκα κε κεγαιχηεξε έθθξαζε ηνπ γνληδίνπ γηα ην κεηαθνξέα ζεξνηνλίλεο (5- HTT) 

εκθαλίδνπλ κεησκέλε ελεξγνπνίεζε ηεο ακπγδαιήο θαηά ηελ πξνβνιή ζπλαηζζεκαηηθψλ 

εθθξάζεσλ πξνζψπνπ (Hariri, Mattay, Tessitore, Kolachana, Fera, Goldman et al., 2002), 

αθξηβψο φπσο θαη νη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα.   

     Σε κία έξεπλά ηνπο, νη Dolan & Anderson (2003) ζέιεζαλ λα ζπζρεηίζνπλ ηα επίπεδα 

ζεξνηνλίλεο θάζε ζπκκεηέρνληα κε ηε βαζκνινγία ηνπ ζην PCL:SV. Βάζεη ηεο παξαγνληηθήο 

αλάιπζεο πνπ εθάξκνζαλ, ρψξηζαλ ην ζπλαηζζεκαηηθφ/δηαπξνζσπηθφ παξάγνληα ηεο 

ςπρνπάζεηαο ζε δχν παξάγνληεο: ν έλαο είλαη ην αιαδνληθφ/ δφιην δηαπξνζσπηθφ ζηπι θαη ν 

δεχηεξνο είλαη ε ειιηπήο ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία/ ζθιεξφηεηα. Σχκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα, ηα επίπεδα ζεξνηνλίλεο δε ζπζρεηίζηεθαλ κε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ησλ 

αηφκσλ ζην PCL:SV. Όκσο, ζε παξαγνληηθφ επίπεδν, ην αιαδνληθφ/ δφιην δηαπξνζσπηθφ 

ζηπι ζρεηίζηεθε ζεηηθά κε ηα επίπεδα ζεξνηνλίλεο, ελψ ν αληηθνηλσληθφο/ παξνξκεηηθφο 

παξάγνληαο ζρεηίζηεθε αξλεηηθά κε ηα επίπεδα απηά (Dolan & Anderson, 2003).  

     Σε γνληδηαθφ επίπεδν, ην γνλίδην γηα ην κεηαθνξέα ζεξνηνλίλεο (5-HTTLPR), θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην αιιειφκνξθν καθξχ/ καθξχ (long/long allele) ηνπ γνληδίνπ απηνχ, έρεη 

ζρεηηζηεί κε πςειή βαζκνινγία ζην ζπλαηζζεκαηηθφ παξάγνληα ηνπ PCL:SV θαη ζπλεπψο κε 

απμεκέλα ζπλαηζζεκαηηθά ειιείκκαηα (Sadeh, Jandani, & Verona, 2013). Δπίζεο, έρεη θαλεί  

φηη ηα άηνκα κε ην γνλφηππν απηφ εκθαλίδνπλ κεησκέλε απφθξηζε ζε πεξηβαιινληηθά 

εξεζίζκαηα πνπ εθθξάδνπλ απεηιή, αθξηβψο φπσο θαη νη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα (Glenn, 

2011).   

     Ο Vicario (2014) ππνζηεξίδεη φηη ε ςπρνπάζεηα ζηε παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία ίζσο λα 

νθείιεηαη ζε δπζιεηηνπξγία ηνπ ζεξνηνληλεξγηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο ηα κεησκέλα επίπεδα 
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ζεξνηνλίλεο νδεγνχλ ζε επηζεηηθφηεηα. Τν ζπκπέξαζκα ηνπ απηφ ην εμήγαγε κεηά απφ 

αλαζθφπεζε δηαθφξσλ επξεκάησλ, φπσο ην φηη ε γελεηηθή πνηθηινκνξθία ηνπ κεηαθνξέα 

ζεξνηνλίλεο έρεη βαζηθφ ξφιν ζηε ζχλδεζε θαη επηθνηλσλία κεηαμχ ακπγδαιήο θαη πξφζζηνπ 

θινηνχ ηνπ πξνζαγσγίνπ, δχν πεξηνρψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε ςπρνπάζεηα. Δπίζεο, ηα 

επίπεδα ζεξνηνλίλεο θαίλεηαη πσο δελ εκπιέθνληαη κφλν ζηελ έθθξαζε κεκνλσκέλσλ 

επεηζνδίσλ βίαο, αιιά ίζσο πξνδηαζέηνπλ ην άηνκν ζηελ πηνζέηεζε ηεο παξνξκεηηθήο 

επηζεηηθφηεηαο σο ραξαθηεξηζηηθφ πξνζσπηθφηεηαο, εηδηθά εθφζνλ εθηεζεί ζε κηθξή ειηθία 

ζε θάπνην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο. Έηζη, ε ζεξνηνλίλε δελ επεξεάδεη κφλν άκεζα ηελ θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά αιιά θαη έκκεζα, απμάλνληαο ηελ επαισηφηεηα ηνπ αηφκνπ ζε ζηξεζνγφλεο 

θαη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο (Vicario, 2014).  

     Παξφιν πνπ ηα ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα ζηε ςπρνπάζεηα έρνπλ ζπλδεζεί εληνλφηεξα 

κε κε θπζηνινγηθά επίπεδα ληνπακίλεο θαη ζεξνηνλίλεο (Soderstrom, Blennow, Manhem, & 

Forsman, 2001), νη λεπξνδηαβηβαζηέο λνξεπηλεθξίλε θαη επηλεθξίλε έρνπλ επίζεο ζρεηηζηεί 

κε ηε ςπρνπάζεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, έρεη θαλεί πσο άηνκα κε έθδειε αληηθνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά έρνπλ κεησκέλα επίπεδα λνξεπηλεθξίλεο θαη επηλεθξίλεο. Τα κεησκέλα επίπεδα 

επηλεθξίλεο νδεγνχλ ην άηνκν ζηελ ζπλερή αλάγθε γηα έληνλεο δηεγέξζεηο θαη εκπεηξίεο, έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ είλαη εκθαλέο ζε άηνκα κε ςπρνπάζεηα (Perez, 2012). Ψζηφζν, νη δχν 

απηνί λεπξνδηαβηβαζηέο δελ έρνπλ ζρεηηζηεί άκεζα κε ηε ςπρνπάζεηα, παξά κφλν κε ηνλ 

αληηθνηλσληθφ/ παξνξκεηηθφ παξάγνληα ηεο ςπρνπάζεηαο.    

     Αθφκε, έρεη πξνηαζεί φηη ε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ζηε ςπρνπάζεηα ζρεηίδεηαη κε ηα 

επίπεδα ηνπ νκνβαληιηθνχ νμένο (HVA), πνπ είλαη κεηαβνιίηεο ηεο ληνπακίλεο, θαζψο θαη κε 

ηα επίπεδα ηνπ 5- πδξνμπ- ηλδνιν- νμηθνχ νμένο (5- HIAA), πνπ κεηαβνιίδεη ηε ζεξνηνλίλε. 

Οη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα, άλδξεο θαη γπλαίθεο, θαίλεηαη λα έρνπλ πςειφηεξα επίπεδα HVA 

ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 5- HIAA θαη ε αληζνξξνπία απηή ζρεηίδεηαη κε δηάθνξα 

ςπρνπαζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε επηζεηηθφηεηα, ε ζπλερήο αλάγθε γηα δηέγεξζε, ε 
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παξνξκεηηθφηεηα θαη ε αλεπζπλφηεηα (Soderstrom et al., 2001; Soderstrom, Blennow, 

Sjodin, & Forsman, 2003). 

     Σπλνςίδνληαο, ε ηεζηνζηεξφλε, ε σθπηνθίλε, ε θνξηηδφιε, ε ληνπακίλε, ε ζεξνηνλίλε, ε 

επηλεθξίλε, ε λνξεπηλεθξίλε, ην νκνβαληιηθφ νμχ θαη ην 5- πδξνμπ- ηλδνιν- νμηθφ νμχ είλαη νη 

βαζηθέο νπζίεο πνπ έρνπλ ζρεηηζηεί κε ηε ςπρνπάζεηα. Δκπιέθνληαη ζηελ εκθάληζε 

ςπρνπαζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο είλαη ηα ζπλαηζζεκαηηθά ειιείκκαηα, ε 

αληηθνηλσληθφηεηα, ε παξνξκεηηθφηεηα, ε αλεπζπλφηεηα, ε κε ζσζηή θαηαλνκή ηεο 

πξνζνρήο ζε πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα, ε απμεκέλε αλάγθε γηα θάπνηα θαξκαθεπηηθή ή 

ρξεκαηηθή αληακνηβή, ε αληηδξαζηηθή θαη ρεηξηζηηθή επηζεηηθφηεηα θαη ε κεησκέλε απφθξηζε 

θφβνπ ζε θνβνγφλα θαη απεηιεηηθά εξεζίζκαηα. Ζ έιιεηςε κηαο ζαθνχο εηθφλαο γηα ην 

λεπξνρεκηθφ ππφζηξσκα ηεο ςπρνπάζεηαο κπνξεί λα ζεσξεζεί θπζηνινγηθή, αλ ιεθζεί ππ‘ 

φςηλ ην γεγνλφο φηη νχηε ην λεπξσληθφ ππφβαζξν ηεο δελ έρεη θαηαλνεζεί επαξθψο. Γηα ην 

ιφγν απηφ είλαη αλαγθαίν λα ππάξμνπλ πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ηφζν ζε δνκηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ 

λεπξσληθφ επίπεδν φζν θαη ζε λεπξνρεκηθφ επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα απνθηεζεί κηα 

μεθάζαξε εηθφλα γηα ηηο δηαθνξέο ηνπ εγθεθάινπ ησλ αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα κε ηνλ 

εγθέθαιν κε αζζελψλ αηφκσλ. Απηφ ζα είλαη έλα ζεκαληηθφ βήκα ψζηε λα αλαπηπρζνχλ 

θαηάιιειεο ζεξαπεπηηθέο θαη θαξκαθνινγηθέο παξεκβάζεηο γηα ηνπο αζζελείο κε 

ςπρνπάζεηα, θαζψο, φπσο ζα θαλεί ζην επφκελν θεθάιαην, νη κέρξη ηψξα έξεπλεο δελ έρνπλ 

δψζεη ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο σο πξνο ηε ζεξαπεία ηεο ςπρνπάζεηαο.  

 

 

 

 

 

 



83 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΚΑΗ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΦΤΥΟΠΑΘΔΗΑ 

      

     Αλ θαη έρνπλ αλαιπζεί δηάθνξνη γελεηηθνί θαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ ςπρνπάζεηα, κέρξη ζήκεξα δελ είλαη πιήξσο θαηαλνεηά ηα αίηηα 

πξφθιεζεο θαη εθδήισζεο ηεο θαη θαη‘ επέθηαζε δελ ππάξρεη θάπνηα θνηλψο απνδεθηή 

απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία (Thompson et al., 2014). Ζ ζεξαπεία ηεο ςπρνπάζεηαο, φπσο 

άιισζηε θαη ε ζεξαπεία άιισλ ςπρηθψλ αζζελεηψλ, δεθαεηίεο λσξίηεξα δελ ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί αλζξψπηλε κε βάζε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα. Τε δεθαεηία ηνπ 1930 αθφκα θαη ε 

νκνθπινθηιία θαηαηαζζφηαλ ζηα ζπκπηψκαηα ηεο ςπρνπάζεηαο, ελψ ε ζεξαπεία πνπ 

πξνηεηλφηαλ θαη εθαξκνδφηαλ απφ ηνπο επηζηήκνλεο θαη ζεξάπνληεο ηεο επνρήο ήηαλ ην 

ειεθηξνζφθ ζε θινητθέο πεξηνρέο (Thompson, 1949). Ζ ςπρνπάζεηα σο δηαηαξαρή 

αληηζηέθεηαη πνιχ ζηε ζεξαπεία θαη πνιιέο ζρεηηθέο έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε ζεξαπεία είλαη 

αλαπνηειεζκαηηθή ή αθφκα θαη αληηπαξαγσγηθή (Anderson & Kiehl, 2014).  

     Τα παηδηά πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο πνπ απμάλνπλ ην ξίζθν γηα 

εθδήισζε ςπρνπάζεηαο ζηελ ελήιηθε δσή, φπσο είλαη ε δηαηαξαρή αγσγήο, έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αληαπνθξηζνχλ ζε εμεηδηθεπκέλν θαη εμαηνκηθεπκέλν 

πξφγξακκα απ‘ φηη σο ελήιηθεο. Ζ επηηπρία ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο ζρεηίδεηαη θαη κε ηα 

ηδηνζπγθξαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ. Σηνπο γνλείο ζπλίζηαηαη λα έρνπλ ππφ 

επηηήξεζε ηα παηδηά, λα θαηαθξίλνπλ έληνλα ηηο αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπο θαη 

παξάιιεια λα επηβξαβεχνπλ ηηο ζεηηθέο. Σην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κε ηελ 

επηβνιή ηηκσξίαο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο δελ ειαηηψλνληαη απηέο νη αξλεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο, αιιά αληίζεηα εληζρχνληαη. Ζ παξνρή ελίζρπζεο θαη επηβξάβεπζεο θαίλεηαη 

λα έρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα (Tsopelas & Armenaka, 2012).  
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     Ζ έλλνηα ηεο πξφιεςεο γηα ηελ εκθάληζε ηεο ςπρνπάζεηαο έρεη εθθξαζηεί θαη απφ ηνπο 

Doefner, Adrian, & Hanisch (2007). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ πσο γηα 

ηα παηδηά πνπ εκθαλίδνπλ ζπκπηψκαηα δηαηαξαρήο ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο θαη 

ππεξθηλεηηθφηεηαο ή δηαηαξαρή αγσγήο πξέπεη λα θαηαβιεζεί θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα 

ζεξαπείαο, θαζψο απηφ ζα κεηψζεη ηηο πηζαλφηεηεο ηνπο σο ελήιηθεο λα εθδειψζνπλ 

ςπρνπάζεηα (Harris & Rice, 2006). Θα ήηαλ ίζσο πξνηηκφηεξν ε ζεξαπεία λα μεθηλάεη ζηηο 

ειηθίεο 3-10, θαζψο ζε εθείλε ηε ρξνληθή πεξίνδν θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο ηα πην επίκνλα 

ςπρνπαζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά (Glenn, Raine, Venables, & Mednick, 2009). 

     Φσξίο λα ππνβαζκίδνληαη ηα ππφινηπα ζπκπηψκαηα θαη ζπκπεξηθνξέο, ζηε ζεξαπεία ηεο 

ςπρνπάζεηαο δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξνζπάζεηα λα θαηεπλαζηνχλ νη επηζεηηθέο θαη 

εγθιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ αζζελψλ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη αθελφο απφ ηελ εθδήισζε 

ηνπο απεηιείηαη ε έλλνκε ηάμε ηεο θάζε θνηλσλίαο θαη αθεηέξνπ δηφηη ην κεγαιχηεξν δείγκα 

παζρφλησλ πνπ δηαηίζεηαη γηα ζεξαπεία βξίζθεηαη ζηα ζσθξνληζηηθά ηδξχκαηα (Harris & 

Rice, 2006). Παξάιιεια, έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε πσο ζε ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα 

ζπκκεηέρνπλ θπξίσο άηνκα πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ θαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ζηηο έξεπλεο πνπ έπνληαη ησλ ζεξαπεηψλ απηψλ (Larzelere, Kuhn & Johnson, 

2004). Δπνκέλσο, εγείξνληαη δηάθνξα εξσηήκαηα γηα ην θαηά πφζν ηα απνηειέζκαηα ησλ 

κειεηψλ γηα ηε ζεξαπεία αηφκσλ κε ςπρνπάζεηα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ησλ αζζελψλ απηψλ 

θαη γηα ην εάλ πξάγκαηη βνεζνχλ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα λα θαηαλνήζεη ην πψο ε 

ζεξαπεία ηα βνεζάεη.    

     Απηφ πνπ θαζηζηά ηε ζεξαπεία ηεο ςπρνπάζεηαο ηδηαίηεξα δχζθνιε είλαη φηη νη αζζελείο 

κε βαξηάο κνξθήο ςπρνπάζεηα δελ πηζηεχνπλ πσο θάηη δελ πάεη θαιά κε εθείλνπο. Αληηζέησο, 

πηζηεχνπλ πσο είλαη πνιχ αλψηεξνη απφ ηνπο ππφινηπνπο αλζξψπνπο θαη έηζη δε δεζκεχνληαη 

νπζηαζηηθά ζηε ζεξαπεία νχηε επηζπκνχλ λα αιιάμνπλ (Anderson & Kiehl, 2014). Φαίλεηαη 

πσο ζπκκεηέρνπλ ζηα ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ πθ‘ φξνλ απφιπζε 
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απφ ηε θπιαθή, φκσο κεηά ηελ απφιπζε ηνπο είλαη πνιχ πηζαλφηεξν, ζε ζρέζε κε ηνπο 

αζζελείο πνπ δελ είραλ ιάβεη ζεξαπεία ζηε θπιαθή, λα δηαπξάμνπλ μαλά θάπνην έγθιεκα 

(Porter et al., 2009). 

     Παξ‘ φια απηά, ζπζηήλεηαη λα γίλεηαη έγθαηξε αλαγλψξηζε θαη δηάγλσζε ηεο 

ςπρνπάζεηαο ζηε θπιαθή, ψζηε νη αζζελείο λα αθνινπζνχλ εμαηνκηθεπκέλε ζεξαπεία κε 

ζηφρν ηνλ έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη φρη ηελ αιιαγή ηεο πξνζσπηθφηεηαο, κέζσ ελφο 

ζπζηήκαηνο αληακνηβψλ (Wong & Hare, 2001). Ζ εληαηηθή, εμαηνκηθεπκέλε ζεξαπεία πνπ 

δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ έμη κήλεο έσο έλα ρξφλν έρεη απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθφηεξε ζε ζρέζε 

κε ηηο θιαζζηθέο ζεξαπείεο, εηδηθά ζε εθήβνπο κε ρακειά έσο κέηξηα επίπεδα ςπρνπάζεηαο 

(Caldwell, McCormick, Umstead, & Van Rybroek, 2007).   

     Τε δεθαεηία ηνπ 1990 έιαβε ρψξα ζηα ςπρηαηξηθά ηδξχκαηα κηα λέα ζεξαπεπηηθή 

πξνζέγγηζε βαζηδφκελε ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ζηνπο 

ηξνθίκνπο πνπ είραλ δηαγλσζηεί κε ςπρνπάζεηα θαη ζε άιινπο πνπ ραξαθηεξίδνληαλ απφ 

επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Καηά ηε ζεξαπεία απηή, νη αζζελείο θαιιηεξγνχζαλ ηελ 

ελζπλαίζζεζε ηνπο καζαίλνληαο γηα ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο θαη 

αληηιήςεηο πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξίδνπλ έλαλ άιιν άλζξσπν θαη εμαζθήζεθαλ ζηε ρξήζε 

γιψζζαο κε ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηερφκελν, ζην λα ζπκπεξηθέξνληαη κε θνηλσληθά απνδεθηνχο 

ηξφπνπο θαη ζην λα είλαη ππνκνλεηηθνί φηαλ πξφθεηηαη λα ηθαλνπνηήζνπλ θάπνηα επηζπκία 

ηνπο. Τν πξφγξακκα απηφ είρε επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ζηνπο αζζελείο εθείλνπο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαλ απφ βίαηεο ζπκπεξηθνξέο, φρη φκσο ζηνπο αζζελείο κε ςπρνπάζεηα. Οη 

αζζελείο απηνί θαίλεηαη πσο κέζσ ηνπ ζεξαπεπηηθνχ απηνχ πξνγξάκκαηνο έκαζαλ πψο λα 

πξνζπνηνχληαη φηη αλήθνπλ ζηνλ πγηή πιεζπζκφ θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

είραλ κάζεη ψζηε λα βγνπλ απφ ηα ςπρηαηξηθά ηδξχκαηα (Nielsen, 2000).  

     Απνηειέζκαηα παξφκνησλ ζεξαπεπηηθψλ πξνγξακκάησλ έρνπλ εγείξεη έληνλα ην εξψηεκα 

θαηά πφζνλ ππάξρεη θάπνηα απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία γηα ηε ςπρνπάζεηα, έλα εξψηεκα πνπ 
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απαζρνιεί έληνλα κέρξη θαη ζήκεξα ηνπο εξεπλεηέο. Απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ ζα δνζεί 

ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ, αθνχ πξψηα αλαιπζνχλ νη δηάθνξεο ζεξαπεπηηθέο 

πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζεξαπεία αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα.   

 

4.1.  Γνυζιο- ςμπεπιθοπιζηική Θεπαπεία 

     Έλα είδνο ζεξαπείαο πνπ πξνηείλεηαη γηα άηνκα κε ςπρνπάζεηα είλαη ε γλσζην-

ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία, ηδηαίηεξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ 

(Wong & Hare, 2005). Σχκθσλα κε ηνπο Skeem et al. (2011), ηα ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα 

γηα ηελ ςπρνπάζεηα είλαη πην απνηειεζκαηηθά φηαλ επηθεληξψλνληαη ζε παξαβάηεο πςειήο 

επηθηλδπλφηεηαο θαη ζηελ αιιαγή θαζηεξσκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν 

δηάπξαμεο θάπνηνπ εγθιήκαηνο, φπσο είλαη ν εγθιεκαηηθφο ηξφπνο δσήο, ε παξνξκεηηθφηεηα 

θαη ε θαηάρξεζε νπζηψλ. Δπίζεο, ε παξέκβαζε είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε φηαλ δηεπθνιχλεη 

ηε κέγηζηε ζπκκεηνρή ηνπ αζζελή κε ςπρνπάζεηα ζε φιε ηε δηαδηθαζία, φηαλ ν ζεξαπεπηήο 

έρεη θαηαλφεζε, δεζηαζηά, ελζνπζηαζκφ, ζεβαζκφ θαη ζσζηή επίβιεςε απφ θάπνηνλ άιιν 

ζεξαπεπηή θαη φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη γλσζηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηζηηθέο ηερληθέο (Skeem et 

al., 2011). Σε έλα εληαηηθφ, εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα πνπ πιεξνχζε ηηο παξαπάλσ 

πξνυπνζέζεηο, νη ελήιηθεο θξαηνχκελνη πνπ νινθιήξσζαλ ηε ζεξαπεία εκθάληζαλ κεησκέλε 

παξαβαηηθφηεηα. Ψζηφζν, ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο ησλ αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα ζην PCL-

R ήηαλ κφιηο 17,8 (Polaschek, 2011), νπφηε είλαη πηζαλφ ε ζεξαπεία απηή λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή κφλν ζε άηνκα κε κέηξηα επίπεδα ςπρνπάζεηαο.  

     Παξφια απηά, ππάξρνπλ θαη εξεπλεηέο πνπ αληηηίζεληαη ζηελ ζεξαπεία απηή. Ζ 

εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ςπρνπάζεηα ζηε δηαρείξηζε ηνπ ζπκνχ θαη ζε θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο θαίλεηαη απιψο λα ηνπο βνεζάεη λα γίλνληαη απνδεθηνί απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν 

θαη λα εκπινπηίδνπλ ηηο δεμηφηεηεο ηνπο ψζηε λα θαλνχλ πην πηζηεπηνί φηαλ ζέινπλ λα 

επηηχρνπλ θάπνην ζηφρν. Απφ αμηνιφγεζε αζζελψλ κε επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη κε 
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ςπρνπάζεηα πνπ ζπκκεηείραλ ζε γλσζην-ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία, έγηλε αληηιεπηφ φηη ε 

πξψηε νκάδα δελ παξνπζίαζε ηδηαίηεξε βειηίσζε ζηε ζπκπεξηθνξά, ελψ ε δεχηεξε 

παξνπζίαζε έληνλε βειηίσζε. Ψζηφζν, παξαηεξήζεθαλ παξάιιεια θαη πςειά ζθνξ ζην 

δείθηε ηεο ππνηξνπήο ζηελ παξαβαηηθφηεηα θαη επηζεηηθφηεηα ησλ αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα. 

Τν εχξεκα απηφ νδήγεζε ηνπο εξεπλεηέο λα πηζηέςνπλ πσο ηα άηνκα απηά δελ ζεξαπεχνληαη 

πξαγκαηηθά, παξφιν πνπ απφ ηηο δνθηκαζίεο πνπ ηνπο ρνξεγνχληαη θαίλεηαη ην αληίζεην 

(Hare, Clark, Grann & Thornton, 2000).   

      Έλα πιήξεο εγρεηξίδην γλσζην- ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο πξνζθέξεηαη απφ ηνλ Losel 

(φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Dolan & Doyle, 2007). Σχκθσλα κε απηφ, ην πξψην βήκα ηεο 

ζεξαπείαο πξέπεη λα είλαη ε θαηαπνιέκεζε ησλ πςειψλ επηπέδσλ παξνξκεηηθφηεηαο θαη 

επηζεηηθφηεηαο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε γλσζην-ζπκπεξηθνξηζηηθέο πξαθηηθέο αιιά θαη 

ηε ρξήζε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο. Τν πξψην ζπλίζηαηαη ζε πεξηπηψζεηο ρακειψλ επηπέδσλ 

επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ην δεχηεξν ζε πεξηπηψζεηο πςειψλ επηπέδσλ. Σηε ζπλέρεηα 

είλαη αλαγθαίν λα δνζεί έκθαζε ζηελ εμαηνκίθεπζε ηεο ζεξαπείαο, αμηνινγψληαο ηα 

ζπκπηψκαηα ηνπ θάζε αηφκνπ πνπ θέξεηαη λα πάζρεη απφ ςπρνπάζεηα, ηα ζπκπηψκαηα 

παξεκθεξψλ ζπλδξφκσλ κε ηα νπνία κπνξεί λα παξνπζηάδεηαη ζπλλνζεξφηεηα, κε έκθαζε 

ζηελ πνξεία δσήο ηνπ θάζε αηφκνπ μερσξηζηά. Παξάιιεια πξέπεη λα αλαιπζνχλ φινη νη 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή δπζιεηηνπξγία ηνπ αηφκνπ θαη ηελ πηζαλή 

εκπινθή ηνπ κε ην ζχζηεκα πνηληθήο δηθαηνζχλεο.  

     Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε φισλ απηψλ ζα ρξεηαζηεί ηνπιάρηζηνλ 12-18 κήλεο εληαηηθήο 

εξγαζίαο κε ην άηνκν πνπ έρεη ςπρνπάζεηα. Δίλαη αλαγθαίν λα έρνπλ νξηζηεί μεθάζαξνη 

θαλφλεο, θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο κεηαμχ ησλ ζεξαπεπηψλ θαη ησλ ζεξαπεπφκελσλ απφ 

ηελ αξρή ηεο ζεξαπείαο. Ξεθάζαξν πξέπεη λα είλαη θαη ην ζχζηεκα αληακνηβήο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο. Παξάιιεια, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο εάλ ην άηνκν κε 

ςπρνπάζεηα βξίζθεηαη έγθιεηζην ζε ζσθξνληζηηθφ ίδξπκα, ε ζεξαπεία ζα πξέπεη λα ιακβάλεη 
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ρψξα ζε δηαθνξεηηθφ ρψξν απφ εθείλνλ ηνπ εγθιεηζκνχ ηνπ. Σε θάζε πεξίπησζε, ην 

πξνζσπηθφ πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ην ζεξαπεπφκελν ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ζπλεπή θαη ππνζηεξηθηηθή ζπκπεξηθνξά, φπσο άιισζηε απαηηείηαη γηα φιεο ηηο ζεξαπεπηηθέο 

δηαδηθαζίεο.  

     Με ην πέξαζκα ησλ κελψλ, δίλεηαη έκθαζε ζηε κείσζε ηεο θαξκαθνζεξαπείαο, ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ ζπκνχ θαη ηεο παξνξκεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ζηελ ελίζρπζε ηθαλνηήησλ 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ζηελ ππνζηήξημε ηνπ αηφκνπ ψζηε λα αιιειεπηδξά κε ηνλ 

θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ. Τν γλσζην- ζπκπεξηθνξηζηηθφ 

πξφγξακκα ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο ηνπ ζεξαπεπφκελνπ. Απαξαίηεηε είλαη 

θαη ε θαηαγξαθή ηεο πνξείαο ηνπ θάζε ζεξαπεπφκελνπ θαη ε δηαηήξεζε αξρείσλ απφ ην 

πξνζσπηθφ πνπ έξρεηαη ζε επαθή καδί ηνπ.  

     Όηαλ ε ζεξαπεία ζεσξεζεί επηηπρήο θαη ην άηνκν είλαη ζε ζέζε λα εμέιζεη ηεο θιηληθήο ή 

ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ηδξχκαηνο, είλαη απαξαίηεην λα δηαηεξεζεί επαθή καδί ηνπ θαη λα 

επαλαμηνινγείηαη ε πνξεία ηνπ κεηά ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Τα άηνκα πνπ ζα 

βξίζθνληαη ζε επαθή καδί ηνπ έρνπλ θαζήθνλ φρη κφλν λα αμηνινγνχλ ηελ πνξεία θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά θαη λα βνεζνχλ ην ζεξαπεπφκελν λα ελζσκαησζεί εθ 

λένπ ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ θαη ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπ πεξίγπξν. Τέινο, ζεσξείηαη δεδνκέλν πσο 

νη ζεξαπεπηέο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα έξρνληαη ζε επαθή κε ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ 

ςπρνπάζεηα ζα είλαη εθπαηδεπκέλνη. Ζ εθπαίδεπζε ηνπο ζα πεξηιακβάλεη ηελ άξηζηε γλψζε 

ηεο ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο αιιά θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ζπκπησκάησλ ηεο 

ςπρνπάζεηαο (Losel, φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Dolan & Doyle, 2007).      

 

4.2.  Πολςζςζηημική Θεπαπεία 

     Ζ πνιπζπζηεκηθή ζεξαπεία, είλαη κηα ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ θαηά θχξην ιφγν 

απεπζχλεηαη ζε παηδηά θαη εθήβνπο πνπ παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθά έληνλεο επηζεηηθέο 
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ζπκπεξηθνξέο θαη ρξφληα αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. Σηελ πξνζέγγηζε απηή δίλεηαη έκθαζε 

ζην πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ (ζρνιείν, ζπίηη, θνηλσληθφο πεξίγπξνο) θαη γίλεηαη κηα 

πξνζπάζεηα λα εμνκαιπλζνχλ ηα αξλεηηθά εξεζίζκαηα θαη θαηαζηάζεηο ηνπ πεξίγπξνπ απηνχ 

πνπ θαίλεηαη λα είλαη ηα αίηηα ηεο εθδήισζεο ησλ ζπκπησκάησλ επηζεηηθφηεηαο θαη 

αληηθνηλσληθφηεηαο. Πξφθεηηαη γηα κηα ζεξαπεία κε ακθηιεγφκελε απνηειεζκαηηθφηεηα, 

θαζψο δελ είλαη πάληα εχθνιν λα πξαγκαηνπνηεζεί παξέκβαζε ζε νιφθιεξν ην πεξηβάιινλ 

ηνπ παηδηνχ. Παξάιιεια, ηα απνηειέζκαηα ηεο ζεξαπείαο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην 

πνιηηηζκηθφ πιαίζην, κε απνηέιεζκα ζε θάπνηεο ρψξεο λα ζεσξείηαη ηδηαίηεξα 

απνηειεζκαηηθή (Ννξβεγία θαη Αγγιία) θαη ζε άιιεο θαζφινπ (Σνπεδία).  

     Ζ πνιπζπζηεκηθή ζεξαπεία έρεη δνθηκαζηεί γηα ηε ζεξαπεία εθήβσλ κε ραξαθηεξηζηηθά 

ςπρνπάζεηαο ρσξίο φκσο ηδηαίηεξα ειπηδνθφξα απνηειέζκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη έθεβνη 

πνπ είραλ κελ ραξαθηεξηζηηθά ςπρνπάζεηαο αιιά φρη ζε κεγάιε θιίκαθα (π.ρ. ρακειά 

επίπεδα λαξθηζζηζκνχ) , παξνπζίαδαλ βειηίσζε κεηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ζεξαπεία, ελψ 

εθείλνη πνπ είραλ πςειά επίπεδα ςπρνπαζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ δελ παξνπζίαδαλ 

βειηίσζε ζε ζρέζε κε έθεβνπο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ ζπλεζηζκέλε ζεξαπεία γηα εθήβνπο κε 

εμαηξεηηθά επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο (Manders, Deković, Asscher, van der Laan & Prins, 

2013).   

 

4.3.  Φςσόδπαμα 

     Τν ςπρφδξακα απνηειεί κηα ςπρνινγηθή ηερληθή θαηά ηελ νπνία ην άηνκν πνπ ζπκκεηέρεη 

ππνδχεηαη ξφινπο. Οη ξφινη απηνί ζπλήζσο παίξλνπλ ηε κνξθή κνλνιφγνπ ή ππνζεηηθνχ 

δηαιφγνπ πνπ θάλεη ην άηνκν γηα έλα ζέκα πνπ ην απαζρνιεί θαη ζπλνδεχεηαη απφ θηλήζεηο 

ηνπ ζψκαηνο πνπ ην ίδην ην άηνκν επηιέγεη. Οη κνλφινγνη ή δηάινγνη δελ είλαη απαξαίηεην λα 

εμσηεξηθεχνληαη, θαζψο ειινρεχεη ν θίλδπλνο λα αιινησζεί ην πεξηερφκελν ηνπο ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ αηφκνπ λα ην βάιεη ζε γισζζηθά θαη ζπληαθηηθά πιαίζηα. Ζ δηαδηθαζία απηή 
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πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο ζε νκάδεο, φπνπ ην άηνκν αιιειεπηδξά ζηα πιαίζηα ελφο 

ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ, βαζηδφκελν ζην ξφιν πνπ θαιιηεξγεί κέζα ζην κπαιφ ηνπ. Οη ξφινη 

απηνί βνεζνχλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα επηιχνπλ εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο, λα έξρνληαη 

αληηκέησπνη κε θαηαζηάζεηο πνπ ηνπο θνβίδνπλ αθφκα θαη λα αλαθαιχπηνπλ ηνπο θφβνπο θαη 

ηα άγρε ηνπο (Rνine, 1997).  

     Καζφηη ηα άηνκα κε ςπρνπάζεηα θέξνληαη λα δηαδξακαηίδνπλ αξθεηνχο ξφινπο ζηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο δσή, ην ςπρφδξακα κπνξεί λα θαλεί βνεζεηηθφ ψζηε λα απνκνλψζνπλ ηνπο 

ξφινπο απηνχο, αθνχ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί θαη 

απηφλνκνη ραξαθηήξεο, ψζηε σο έλα βαζκφ λα κπνξέζνπλ λα ηνπο απνκνλψζνπλ απφ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. Παξάιιεια, κπνξεί λα θαλεί αξθεηά βνεζεηηθφ, θαζψο ηα άηνκα κε 

ςπρνπάζεηα ελζαξθψλνπλ θνηλσληθνχο ξφινπο θαη κπνξνχλ λα ηνπο θάλνπλ θνκκάηη ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπο, πηνζεηψληαο έηζη πεξηζζφηεξν θνηλσληθά απνδεθηέο ζπκπεξηθνξέο ή 

αλαπηχζζνληαο ηελ ελζπλαίζζεζε ηνπο (Rνine, 1997). Ζ Salekin (2002) πξαγκαηνπνίεζε 

κεηα- αλάιπζε βαζηζκέλε ζε 42 κειέηεο γηα ζεξαπεία αηφκσλ κε ςπρνπάζεηα. Απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έγηλε αληηιεπηφ φηη ην ςπρφδξακα ήηαλ ε πην επηηπρεκέλε ζεξαπεπηηθή 

κέζνδνο, θαζψο παξνπζίαδε ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ίαζεο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο 

ζεξαπεπηηθέο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη έξεπλεο πνπ αλέιπζε.  

      

4.4.  Φαπμακοθεπαπεία 

     Ζ θαξκαθνζεξαπεία γηα ηελ ςπρνπάζεηα δελ δηαθέξεη απφ ηελ θαξκαθνζεξαπεία πνπ 

ρνξεγείηαη ζε άιιεο ρξφληεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο, φπσο είλαη ε ζρηδνθξέλεηα. Οη ζεξαπείεο 

απηέο θαηά θχξην ιφγν θαηεπλάδνπλ ηα πην έληνλα ζπκπηψκαηα ηεο δηαηαξαρήο θαη θπζηθά 

δελ είλαη εληειψο αθίλδπλεο γηα ην άηνκν πνπ ππνβάιιεηαη ζε απηέο, θαζψο είλαη πηζαλφλ λα 

επεξεάδνπλ άιιεο ιεηηνπξγίεο ηνπ, φπσο ε κλήκε (Felthνus, 2015).  
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     Ζ παξνξκεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ε επηζεηηθφηεηα έρνπλ ζπλδεζεί κε αζπλήζηζηα ρακειά 

επίπεδα ζεξνηνλίλεο ζηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ. Οη εθιεθηηθνί αλαζηνιείο επαλαπξφζιεςεο 

ηεο ζεξνηνλίλεο (SSRIs), φπσο είλαη ε θινπνμεηίλε θαη ε ζεξηαιίλε, έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί  

γηα ηε ζεξαπεία απνθιίλνπζσλ ζεμνπαιηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη 

επηθίλδπλεο ζεμνπαιηθέο πξάμεηο. Δθηφο απφ ηε κείσζε ησλ ζεμνπαιηθψλ νξκψλ, νη νπζίεο 

απηέο πξνθαινχλ θαη κείσζε ζπκπησκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ςπρνπάζεηα, φπσο είλαη ε 

παξνξκεηηθφηεηα. Παξφια απηά, ε πηζαλφηεηα ζεξαπείαο ηεο ςπρνπάζεηαο κε ηε ρνξήγεζε  

SSRIs πξέπεη λα εξεπλεζεί εθηελέζηεξα (Bradford, Firestone & Ahmed, 2007). Ηδηαίηεξα ε 

ρξήζε θινπνμεηίλεο έρεη αλαθεξζεί θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο φηη κεηψλεη ηελ 

παξνξκεηηθφηεηα θαη ηελ επηζεηηθφηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ άηνκα κε ςπρνπάζεηα (Felthous, 

2015).  

     Αζπλήζηζηα ρακειά επίπεδα έρνπλ θαηαγξαθεί θαη γηα ην P300 ζηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ. 

Τν θχκα P300 είλαη έλα ελδνγελέο δπλακηθφ (ERP) πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ θαη ζπλδέεη ηηο θπζηθέο ηδηφηεηεο ελφο εξεζίζκαηνο κε ηελ αληίδξαζε ελφο 

αηφκνπ ζε απηφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζεσξείηαη φηη αληαλαθιά ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ελφο εξεζίζκαηνο. Ζ νπζία 

θαηλπηνΐλε (Phenytoin), νκαινπνηεί ηε ρακειή έληαζε ηνπ P300 πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ 

παξνξκεηηθφηεηα θαη ηελ επηζεηηθφηεηα. Παξφια απηά, ε νπζία απηή δελ έρεη θακία 

επίδξαζε ζηα πξνκειεηεκέλα επεηζφδηα επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ έρνπλ ζρεδηάζεη άηνκα 

κε αληηθνηλσληθή δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο (Barratt, Stanford, Felthous & Kent, 1997).  

     Μηα αθφκα νπζία πνπ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ζε αζζελείο κε ςπρνπάζεηα είλαη ε θινδαπίλε. 

Ζ νπζία απηή ρνξεγήζεθε απφ ηνπο Brown, Larkin, Sengupta, Romero-Ureclay, Ross, Gupta 

et al. (2014) ζε αζζελείο κε αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη πςειά επίπεδα ζπκπησκάησλ 

ςπρνπάζεηαο πνπ βξίζθνληαλ ζε λνζνθνκείν πςίζηεο αζθαιείαο εμαηηίαο ησλ αθξαίσλ 

επηζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπο. Σηνπο αζζελείο απηνχο αμηνινγήζεθε ε γλσζηηθή ηνπο 
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αληίιεςε, ε δπζθνιία λα ειέγμνπλ ηελ παξνξκεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή απνξξχζκηζε. Τα επίπεδα ηνπ νξνχ θινδαπίλεο πνπ ρνξεγνχηαλ ζηνπο 

αζζελείο θπκαίλνληαλ κεηαμχ 150-350 ng / mL. Απφ ηε ρνξήγεζε ηεο νπζίαο θάλεθε φηη 

βειηηψζεθαλ φια ηα ζπκπηψκαηα, ηδηαίηεξα εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δπζθνιία ειέγρνπ 

ησλ παξνξκεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ηνπ ζπκνχ, θαη κεηψζεθαλ ηα επίπεδα επηζεηηθφηεηαο 

θαη νη εθδειψζεηο βίαο ηδηαίηεξα κε ηε ρνξήγεζε νξνχ δφζεο πεξίπνπ 350 ng/mL (Brown et 

al., 2014).  

     Οη Jones, Arlidge, Gillham, Reagu, van den Bree, & Taylor (2011) δηελήξγεζαλ κηα κεηα- 

αλάιπζε κε ζηφρν λα εμεηάζνπλ πνηεο ζεξαπεπηηθέο νπζίεο επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ 

παξνξκεηηθή επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ελψ παξάιιεια ζηαζεξνπνηνχλ ηε δηάζεζε ησλ 

ζεξαπεπφκελσλ. Απφ ηα απνηειέζκαηα έγηλε αληηιεπηφ πσο ζεηηθή είλαη ε επίδξαζε ηεο 

θαξβακαδεπίλεο, ηεο νμθαξβαδεπίλεο, ηνπ ιηζίνπ θαη ηεο θαηλπηνΐλεο. Με απνηειεζκαηηθέο 

θξίζεθαλ νη νπζίεο βαιπξντθφ θαη ιεβεηηξαθεηάκε. Οη νπζίεο απηέο δελ πξννξίδνληαη άκεζα 

γηα ηε ζεξαπεία ηεο ςπρνπάζεηαο, φκσο κπνξνχλ λα είλαη αξθεηά απνηειεζκαηηθέο ζηελ 

θαηαπνιέκεζε νξηζκέλσλ ζπκπησκάησλ (Jones et al., 2011).  

     Ο  Felthous (2015) αμηνιφγεζε κε ηε ζεηξά ηνπ ηε δξάζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ νπζηψλ 

ζηα ζπκπηψκαηα παξνξκεηηθφηεηαο θαη αθξαίαο επηζεηηθφηεηαο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ 

ςπρνπάζεηα θαη ζε άιιεο δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο. Ψο απνηειεζκαηηθά θξίζεθαλ ην 

αληηεπηιεπηηθφ θαξβακαδεπίλε, ε βαιπξνάηε, ε νμθαξβαδεπίλε θαη ε  θαηλπηνΐλε, ην 

ζηαζεξνπνηεηηθφ δηάζεζεο ιίζην, ε αληηςπρσζηθή νπζία αινπεξηδφιε, ην αληηθαηαζιηπηηθφ 

θινπνμεηίλε θαη ε πηλδνιφιε. Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ Jones et al. (2011), ε νπζία 

ιεβεηηξαθεηάκε δελ θξίζεθε σο απνηειεζκαηηθή (Felthous, 2015). 

 

4.5.  Σελικά, Τπάπσει Θεπαπεία;  
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     Απφ φια φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, πξνθχπηεη ην εξψηεκα εάλ πξάγκαηη ππάξρεη 

θάπνηα θαηάιιειε ζεξαπεία γηα ηε ςπρνπάζεηα. Ζ γλσζην- ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία, ε 

πνιπζπζηεκηθή ζεξαπεία, ην ςπρφδξακα θαη ε θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία δελ έρνπλ ειεγρζεί 

επαξθψο σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη ηα ζρεηηθά επξήκαηα είλαη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο αληηθξνπφκελα. Μάιηζηα, νη ζεξαπείεο απηέο θαίλεηαη πσο απιά θαηεπλάδνπλ 

θάπνηα εκθαλή ςπρνπαζεηηθά ζπκπηψκαηα, φπσο ε επηζεηηθφηεηα θαη ε παξνξκεηηθφηεηα, 

ρσξίο λα ζεξαπεχνπλ πξαγκαηηθά ηε δηαηαξαρή.  

     Οη  Skeem, Monahan & Mulvey (2002) ζέιεζαλ λα αμηνινγήζνπλ θαηά πφζν ε ζεξαπεία 

ζηα άηνκα κε ςπρνπάζεηα έρεη επεξγεηηθά απνηειέζκαηα. Σηε κειέηε ηνπο ζπκκεηείραλ 

άηνκα κε ςπρνπάζεηα πνπ είραλ ζπκκεηάζρεη ζε ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα είηε ζε ςπρηαηξηθφ 

είηε ζε ζσθξνληζηηθφ ίδξπκα. Γε δφζεθε έκθαζε ζην είδνο ηεο ζεξαπείαο –θαξκαθνζεξαπεία 

ή κε- αιιά ζε ηη ζπρλφηεηα ζπκκεηείραλ νη αζζελείο ζε απηήλ. Οη εξεπλεηέο 

πξαγκαηνπνηνχζαλ ζπλεδξίεο καδί ηνπο γηα έλαλ ρξφλν θάζε πεξίπνπ δέθα εβδνκάδεο ζηηο 

νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο ζπκπιήξσλαλ ςπρνκεηξηθά εξγαιεία (PCL-SV) αιιά θπξίσο 

αλαθέξνληαλ ζηελ πεξίνδν ηεο ζεξαπείαο ηνπο θαη ηελ αμηνινγνχζαλ νη ίδηνη.  

     Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, παξαηεξήζεθε φηη νη ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ 

ζπκκεηάζρεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 6 ζπλεδξίεο ζεξαπείαο είραλ κεησκέλα πνζνζηά 

επηζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζηε δσή ηνπο κεηά ηε ζεξαπεία ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ είραλ 

ζπκκεηάζρεη ζε ιηγφηεξεο ζπλεδξίεο (Skeem et al., 2002). Ζ παξνχζα έξεπλα δίλεη 

ελδηαθέξνληα ζηνηρεία πνπ επηβεβαηψλνπλ ηε ζεσξία πσο ηα άηνκα κε ςπρνπάζεηα κπνξνχλ 

λα ζεξαπεπηνχλ ή ηνπιάρηζηνλ λα παξνπζηάζνπλ βειηίσζε σο πξνο ηηο επηζεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο ηνπο. Δληνχηνηο, ην γεγνλφο φηη βαζίδεηαη αξθεηά ζηελ απην-αλαθνξά ησλ 

ζπκκεηερφλησλ εγείξεη αξθεηά εξσηήκαηα γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο, ελψ πξνβιεκαηηζκνχο 

εγείξεη θαη ην γεγνλφο φηη δελ αμηνινγήζεθαλ νη δηαθνξεηηθέο ζεξαπεπηηθέο κέζνδνη.  
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     Οη έξεπλεο πνπ αζρνινχληαη κε ηε ζεξαπεία ηεο ςπρνπάζεηαο είλαη ειάρηζηεο, ελψ δελ 

ππάξρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεία πνπ λα έρεη επηθπξσζεί εκπεηξηθά (Skeem et al., 

2011). Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλνληαη νη κειέηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηαθφξσλ 

ζεξαπεηψλ πξνβιεκαηίδεη ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, θαζψο πνιιέο έξεπλεο δελ έρνπλ 

νκάδεο ειέγρνπ, άιιεο πξαγκαηνπνηνχληαη κε κηθξφ δείγκα ζπκκεηερφλησλ θαη, ηέινο, ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο ε ζεξαπεία πνπ αμηνινγείηαη γίλεηαη εληφο ςπρηαηξηθψλ ή 

ζσθξνληζηηθψλ ηδξπκάησλ, καδί κε άιινπο ηξνθίκνπο πνπ ζπλήζσο παξνπζηάδνπλ επηζεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο αιιά φρη ζπκπηψκαηα ςπρνπάζεηαο. Ηδηαίηεξα ν ζπλδπαζκφο ζηηο ζεξαπεπηηθέο 

πξαθηηθέο αηφκσλ κε θαη ρσξίο ςπρνπάζεηα κπνξεί λα απνβεί αθφκα θαη επηθίλδπλνο. 

Δμαηηίαο ηνπ ρεηξηζηηθνχ ηνπο ραξαθηήξα θαη ηεο έιιεηςεο ζπλαηζζήκαηνο, ηα άηνκα κε 

ςπρνπάζεηα είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ζεξαπεπηηθέο κεζφδνπο ψζηε λα 

αλαπηχζζνπλ πεξηζζφηεξεο δεμηφηεηεο πνπ ζην κέιινλ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα 

πξαγκαηνπνηνχλ πην εχθνια ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Δπηπιένλ, αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο ψζηε 

λα κπνξνχλ λα "μεγεινχλ" ηνπο αμηνινγεηέο (Harris & Rice, 2006).  

     Ηδηαίηεξα ν ηειεπηαίνο πξνβιεκαηηζκφο γίλεηαη αθφκα πην έληνλνο απφ ηελ δεκνζίεπζε 

ηεο έξεπλα ηεο Barbaree (2005). Σηελ έξεπλα απηή ζπκκεηείραλ άηνκα κε πςειφ δείθηε 

ςπρνπάζεηαο πνπ είραλ δηαπξάμεη θάπνην έγθιεκα θαη βξίζθνληαλ έγθιεηζηα ζε θάπνην 

ζσθξνληζηηθφ ίδξπκα θαη ζπκκεηείραλ ζε πξφγξακκα ζεξαπείαο. Τα άηνκα εθείλα πνπ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο επεδείθλπαλ θαιχηεξε ζπκπεξηθνξά απφ ηνπο άιινπο θαη 

παξνπζηάδνληαλ ηδηαίηεξα ζπλεξγάζηκα, κεηά ηελ απνθπιάθηζε ηνπο είραλ ηέζζεξηο θνξέο 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα δηαπξάμνπλ θάπνην ζνβαξφ έγθιεκα εθ λένπ.   

     Πιεζψξα εξεπλεηψλ ππνζηεξίδνπλ φηη ε ςπρνπάζεηα είλαη κηα ςπρηθή αζζέλεηα ρσξίο 

ζεξαπεία. Ζ άπνςε απηή πξνθχπηεη θπξίσο απφ ηε δηελέξγεηα κεηα- αλαιχζεσλ βαζηζκέλσλ 

ζε έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο ζηα άηνκα κε ςπρνπάζεηα.  

Πνιιέο απφ ηηο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζεξαπεηψλ κπνξνχλ 
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λα ζεσξεζνχλ σο αλαμηφπηζηεο θαη ζπρλά δηαθέξνπλ πνιχ κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηε 

κεζνδνινγία. Τν γεγνλφο απηφ θαζηζηά δχζθνιε ηε δνπιεηά ησλ εξεπλεηψλ εθείλσλ πνπ 

δηελεξγνχλ ηηο κεηα- αλαιχζεηο,  κε απνηέιεζκα λαη κελ λα κελ απνδεηθλχεηαη ε ζεσξία φηη ε 

ζεξαπεία ηεο ςπρνπάζεηαο είλαη εθηθηή, ή έζησ επεξγεηηθή γηα ηνπο αζζελείο, νχηε φκσο θαη 

λα απνξξίπηεηαη. Φαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε κεηαλάιπζε ησλ Salekin & Worley 

(2010). Απφ ηηο έξεπλεο πνπ ζπκπεξηέιαβαλ, ε κεηνςεθία απηψλ θαηαδεηθλχεη πσο ε 

ζεξαπεία είλαη βνεζεηηθή γηα ηα άηνκα κε ςπρνπάζεηα, παξφια απηά φκσο ηα ζηνηρεία δελ 

επαξθνχλ ψζηε λα ζπκπεξάλνπλ πσο ε ςπρνπάζεηα είλαη κηα ςπρηθή αζζέλεηα πνπ δελ 

επίθεηηαη ζε ζεξαπεία.        

     Κάπνηνη εξεπλεηέο, κάιηζηα, εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα δνγκαηηθνί σο πξνο ην ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ηα άηνκα κε ςπρνπάζεηα. Οη Winick, LoPiccolo, Anand 

& Hartswick (2007), πεπεηζκέλνη γηα ηελ κε ίαζε ηεο ςπρνπάζεηαο, δηαηππψλνπλ ηελ άπνςε 

πσο ε πξνζπάζεηα ζεξαπείαο ησλ αηφκσλ απηψλ απνηειεί ζπαηάιε πφξσλ γηα ηηο ςπρηαηξηθέο 

θιηληθέο. Δπηπιένλ, ζχκθσλα πάληα κε ηνπο εξεπλεηέο, νη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα φηαλ 

εκπιαθνχλ κε ην ζχζηεκα πνηληθήο δηθαηνζχλεο ζα πξέπεη λα εθηίνπλ ηελ πνηλή ηνπο ζε 

ζσθξνληζηηθά ηδξχκαηα θαη φρη ςπρηαηξηθέο θιηληθέο, θαη κάιηζηα δελ ζπζηήλεηαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα ζεξαπείαο, θαζψο θάηη ηέηνην δεκηνπξγεί ηελ πεπνίζεζε ζηα 

άηνκα απηά πσο δελ είλαη απνιχησο ππεχζπλα γηα ηηο πξάμεηο ηνπο (Winick et al., 2007). Σην 

ίδην θιίκα εθθξάδνπλ ηηο ελζηάζεηο ηνπο θαη άιινη εξεπλεηέο, νη νπνίνη κάιηζηα 

ππνγξακκίδνπλ πσο ε πξνζπάζεηα ζεξαπείαο ηεο ςπραζζέλεηαο ππνβαζκίδεη ηελ πξνζπάζεηα 

ζεξαπείαο άιισλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ θαη επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ θνηλή γλψκε σο πξνο ηηο 

ηθαλφηεηεο ηεο ςπρηαηξηθήο θνηλφηεηαο ζηελ ίαζε ςπρηθψλ αζζελεηψλ (Habermeyer, 

Rachvoll, Felthous, Bukhanowsky & Gleyzer, 2007).   

     Γελ ιείπνπλ βέβαηα θαη νη εξεπλεηέο εθείλνη πνπ παξφηη ππνζηεξίδνπλ πσο δελ ππάξρεη 

ζεξαπεία γηα ηελ ςπρνπάζεηα, δελ αληηηίζεληαη παξάιιεια θαη ζηα πξνγξάκκαηα ζεξαπείαο 
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γηα ηνπο αζζελείο. Οη εξεπλεηέο απηνί ππνζηεξίδνπλ πσο ε ζεξαπεία κπνξεί λα θαλεί 

ρξήζηκε θπξίσο γηα ηηο ςπρηθέο αζζέλεηεο πνπ ζπλππάξρνπλ κε ηε ςπρνπάζεηα ζηα άηνκα 

απηά (Felthous, 2011). Πάλησο, έσο φηνπ λα απνδεηρζεί κέζσ δηαθφξσλ εξεπλεηηθψλ 

δνθηκψλ φηη ε ςπρνπάζεηα δε ζεξαπεχεηαη, ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη νη αζζελείο κε 

ςπρνπάζεηα κπνξνχλ λα ζεξαπεπηνχλ απνηειεζκαηηθά. Σε αληίζεηε πεξίπησζε, ππάξρεη ν  

θίλδπλνο λα ηνπο δνζεί εζθαικέλα κία ηακπέια πνπ ζα ζηαζεί εκπφδην ζηε δπλαηφηεηα 

αιιαγήο, φπσο ζπλέβε παιαηφηεξα κε ηνπο ζρηδνθξελείο (Skeem et al., 2011). 

     Σπλνςίδνληαο, θαίλεηαη πσο είλαη πνιχ λσξίο αθφκε γηα λα δνζεί κηα αθξηβήο απάληεζε 

ζην εξψηεκα εάλ ππάξρεη ζεξαπεία γηα ηε ςπρνπάζεηα. Κακία απφ ηηο ππάξρνπζεο 

πξνζεγγίζεηο δελ έρεη απνδεηρζεί εκπεηξηθά πσο είλαη απνηειεζκαηηθή θαη νη ζρεηηθέο έξεπλεο 

παξνπζηάδνπλ κηα ζηαζηκφηεηα, πνπ νδεγεί ηνπο εξεπλεηέο λα πηζηεχνπλ φηη ε ςπρνπάζεηα 

είλαη κηα κε ζεξαπεχζηκε δηαηαξαρή. Πηζαλφηαηα ε ζεξαπεία ηεο ςπρνπάζεηαο ζα βξεζεί 

κφλν φηαλ αλαθαιπθζνχλ ηα αθξηβή γελεηηθά θαη πεξηβαιινληηθά αίηηα πνπ ηε πξνθαινχλ 

θαη φηαλ θαηαλνεζεί πιήξσο ην λεπξσληθφ θαη λεπξνρεκηθφ ηεο ππφζηξσκα. Έσο ηφηε, θαιφ 

ζα ήηαλ λα ζεσξείηαη σο κηα ζεξαπεχζηκε δηαηαξαρή, ψζηε λα κελ απνθιείνληαη νη αζζελείο 

κε ςπρνπάζεηα απφ ηα ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα εληφο θπιαθήο ή ςπρηαηξηθνχ ηδξχκαηνο 

θαη ζπλεπψο λα κε ράλνπλ ηηο επθαηξίεο γηα αιιαγή.      
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

      

     Ζ ςπρνπάζεηα, σο δηαηαξαρή, είλαη έλαο αξθεηά παξεξκελεπκέλνο ζηε θνηλή γιψζζα 

φξνο θαη νη εξεπλεηέο έρνπλ θαηά θαηξνχο πξνηείλεη δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο θαη 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ςπρνπάζεηαο. Πιένλ, είλαη θνηλψο απνδεθηφ πσο πξφθεηηαη γηα κηα 

αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ πεξηιακβάλεη ζπλαηζζεκαηηθά θαη 

δηαπξνζσπηθά ειιείκκαηα, ζπγθεθξηκέλν ηξφπν δσήο θαη αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. 

Παξφιν πνπ ε ςπρνπάζεηα ζπγρέεηαη ζπρλά κε ηελ αληηθνηλσληθή δηαηαξαρή 

πξνζσπηθφηεηαο, δηαθνξνπνηείηαη απφ απηήλ ιφγσ ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη 

δηαπξνζσπηθψλ ειιεηκκάησλ πνπ πεξηιακβάλεη. Ψζηφζν, ην θαηά πφζν πξφθεηηαη φλησο γηα 

δηαθνξεηηθέο δηαηαξαρέο δελ είλαη βέβαην, θαζψο ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία πνιινί εξεπλεηέο 

αζθνχλ θξηηηθή ζην DSM-IV γηα ηελ ππεξβνιηθή έκθαζε πνπ δίλεη ζηελ αληηθνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά γηα ηε δηάγλσζε ηεο αληηθνηλσληθήο δηαηαξαρήο πξνζσπηθφηεηαο, αγλνψληαο 

άιια ραξαθηεξηζηηθά ζπλαηζζεκαηηθήο θχζεσο.  

     Τν «Τξηαξρηθφ Μνληέιν ηεο Χπρνπάζεηαο» είλαη έλα ρξήζηκν ζπγθεληξσηηθφ κνληέιν πνπ 

θαηαηάζζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο απνδνζεί ζηε 

ςπρνπάζεηα ζε ηξεηο βαζηθέο δνκέο: ηελ έιιεηςε αλαζηνιψλ, ηελ ηφικε θαη ηε κηθξνπξέπεηα. 

Παξφιν πνπ σο ζεσξεηηθφ κνληέιν είλαη αξθεηά δηαθσηηζηηθφ, κέλεη λα ειεγρζεί ε 

αμηνπηζηία θαη εγθπξφηεηα ηνπ απην- αλαθνξηθνχ εξγαιείνπ δηάγλσζεο ηεο ςπρνπάζεηαο 

«Triarchic Psychopathy Measure», πνπ δεκηνπξγήζεθε βάζεη απηνχ. Αθφκε, ε ςπρνπάζεηα 

εκθαλίδεηαη ζε κηθξά πνζνζηά ζην γεληθφ πιεζπζκφ (ν,6 έσο 4%) θαη δε θαίλεηαη λα 

ζρεηίδεηαη κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν πνιηηηζκηθφ πιαίζην. Ψζηφζν, δελ ππάξρνπλ έξεπλεο γηα 

ηελ ςπρνπάζεηα ζε ηξηηνθνζκηθέο ή κηθξέο ζε πιεζπζκφ ρψξεο ηνπ πιαλήηε, παξά κφλν ζε 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο φπσο ε Αγγιία, νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, ε Γεξκαλία θαη ε 

Σνπεδία. Έηζη, ην δήηεκα ηεο θαζνιηθφηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ κέλεη ππφ δηεξεχλεζε. 
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     Οη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα ρσξίδνληαη ζε αζζελείο κε πξσηνγελή ςπρνπάζεηα, νη νπνίνη 

έρνπλ ρακειφ άγρνο θαη κεησκέλε ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε, θαη ζε αζζελείο κε 

δεπηεξνγελή ςπρνπάζεηα, πνπ έρνπλ πςειφ άγρνο θαη απμεκέλε ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε. 

Τηο δχν απηέο θαηεγνξίεο θαίλεηαη λα δηαρσξίδνπλ δηαθνξεηηθά αίηηα ςπρνπάζεηαο θαη 

δηαθνξεηηθφ λεπξσληθφ ππφβαζξν, σζηφζν θαλέλα απφ ηα δχν δελ έρεη δηεπθξηληζηεί. Δπίζεο, 

νη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα δηαρσξίδνληαη ζε επηηπρείο θαη κε επηηπρείο (εγθιεκαηίεο). Τν 

γεγνλφο φηη ππάξρνπλ πνιινί αζζελείο κε ςπρνπάζεηα πνπ δελ εγθιεκαηνχλ δείρλεη φηη 

πηζαλφλ ππάξρνπλ πξνζηαηεπηηθνί πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο πνπ κεζνιαβνχλ ζηε ζρέζε 

ςπρνπάζεηαο θαη εγθιεκαηηθφηεηαο θαη είλαη αλαγθαίν λα ππάξμνπλ έξεπλεο πνπ ζα 

μεθαζαξίζνπλ πνηνη παξάγνληεο είλαη απηνί ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

δηαηαξαρήο. Αλ θαη πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ ππνζηεξίμεη ηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ 

ππνθαηεγνξηψλ αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα ζηηο ζρεηηθέο έξεπλεο, ιίγεο είλαη εθείλεο πνπ ην 

εθαξκφδνπλ. Οη ιίγεο απηέο έξεπλεο δείρλνπλ πσο ε θάζε ππνθαηεγνξία αζζελψλ κε 

ςπρνπάζεηα έρεη δηαθνξεηηθέο επηδφζεηο ζηηο εξγαζηεξηαθέο δνθηκαζίεο θαη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο δηαθνξεηηθή λεπξσληθή δξαζηεξηφηεηα θαη δνκή. Γηα απηφ, ζπλίζηαηαη λα 

ππάξμνπλ πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ζηηο νπνίεο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα 

φισλ ησλ ππνθαηεγνξηψλ.  

      Γηα ηε δηάγλσζε ηεο ςπρνπάζεηαο έρνπλ δεκηνπξγεζεί πνιιά εξγαιεία. Όζνλ αθνξά 

έγθιεηζηνπο πιεζπζκνχο, ην πην δεκνθηιέο είλαη ην PCL-R, ελψ γηα ηε δηάγλσζε ζε κε 

έγθιεηζηνπο πιεζπζκνχο θνηλφηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλφηεξα ην απην- αλαθνξηθφ 

εξγαιείν PPI. To γεγνλφο φηη ην θάζε εξγαιείν δηαρσξίδεη ηε ςπρνπάζεηα ζε δηαθνξεηηθνχο 

παξάγνληεο θαη ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθέο ηερληθέο αμηνιφγεζεο (απην- αλαθνξά ή 

ζπλέληεπμε κε εξεπλεηή), θαζηζηά δχζθνιε ηε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ δχν πιεζπζκψλ, 

παξφιν πνπ κηα ηέηνηα ζχγθξηζε ζα είρε πηζαλφλ επλντθά απνηειέζκαηα ζηε κειέηε ηεο 



99 
 

ςπρνπάζεηαο. Γηα απηφ, ζα ήηαλ θαιφ λα ππάξμεη έλα εξγαιείν πνπ ζα αμηνινγεί ηελ 

ςπρνπάζεηα ζε έγθιεηζηνπο θαη κε έγθιεηζηνπο πιεζπζκνχο.  

     Ψο πξνο ηε δηάγλσζε ηεο ςπρνπάζεηαο ζε παηδηά θαη εθήβνπο, ηα δεηήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ είλαη αθφκε πεξηζζφηεξα. Παξφιν πνπ θάπνηα ςπρνπαζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

φπσο ε ζθιεξφηεηα/ έιιεηςε ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο, είλαη εκθαλή ζε έλα άηνκν ήδε απφ ηελ 

ειηθία ησλ 3 εηψλ θαη παξφιν πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηε δηάγλσζε 

ηεο ςπρνπάζεηαο ζε παηδηά θαη εθήβνπο, ηα απνηειέζκαηά ηνπο δε ρξεζηκνπνηνχληαη ψζηε λα 

δηαγλσζηεί έλα παηδί κε ςπρνπάζεηα, αιιά γηα λα αμηνινγεζεί ν θίλδπλνο εθδήισζεο ηεο 

ςπρνπάζεηαο ζηελ ελήιηθε δσή ηνπ. Απηφ γίλεηαη αθελφο κελ γηα λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο 

λα δνζεί ζην παηδί κία ηακπέια απφ ηελ νπνία ζα είλαη δχζθνιν λα απαιιαγεί θαη ε νπνία 

έρεη ζπρλά κε ζεξαπεχζηκν ραξαθηήξα, αθεηέξνπ δε γηαηί θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ζηελ 

παηδηθή ειηθία πνπ εθιακβάλνληαη σο ςπρνπαζεηηθά είλαη ζπρλά παξνδηθά ή απνηεινχλ 

έθθξαζε θάπνηαο άιιεο δηαηαξαρήο, φπσο ε δηαηαξαρή αγσγήο. Οη έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη 

ζε παηδηά κε ςπρνπαζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη ζεκαληηθέο, θαζψο δίλνπλ ζηνηρεία γηα ηελ 

αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο ςπρνπάζεηαο θαη δίλνπλ έκθαζε ζηελ έγθαηξε πξφιεςε ηεο 

δηαηαξαρήο.  

     Απηφ πνπ έρεη σζήζεη ηελ έξεπλα γηα ηελ ςπρνπάζεηα ζε κεγαιχηεξα επίπεδα είλαη ην 

γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα κηα δηαηαξαρή πνπ ζρεηίδεηαη έληνλα κε ηε δηάπξαμε βίαησλ θαη 

ζνβαξψλ εγθιεκάησλ, επηθέξνληαο ζηελ θνηλσλία έλα ηεξάζηην θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ 

θφζηνο εηεζίσο. Ζ πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ γηα ηελ ςπρνπάζεηα έρνπλ ιάβεη ρψξα ζε 

θπιαθέο, θαζψο ην ¼ πεξίπνπ ησλ θξαηνπκέλσλ θαίλεηαη λα έρεη ςπρνπάζεηα. Τν λα έρεη 

θάπνηνο θξαηνχκελνο δηάγλσζε ςπρνπάζεηαο απνηειεί ζπρλά αθνξκή ψζηε λα ιάβεη 

απζηεξφηεξε πνηλή, λα κε ιάβεη πθ‘ φξνλ απφιπζε θαη λα κε ηνπ δνζεί ε επθαηξία 

ζπκκεηνρήο ζε ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα. Τν θαηά πφζν απηή ε αληηκεηψπηζε είλαη ε  

θαηάιιειε είλαη έλα εξψηεκα πνπ δελ έρεη απαληεζεί. Απηφ πνπ θάλεη ηνπο αζζελείο κε 
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ςπρνπάζεηα λα μερσξίδνπλ απφ ηα άηνκα κε αληηθνηλσληθή δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο είλαη 

ην φηη θάλνπλ ζπρλά σθειηκηζηηθή θαη φρη αληηδξαζηηθή ρξήζε βίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζνπλ εμνπζία, ρξήκαηα ή πιηθά αγαζά. Ζ έιιεηςε εζηθήο θαη ελζπλαίζζεζεο πνπ ηνπο 

ραξαθηεξίδεη δηεπθνιχλεη ηε ρξήζε βίαο ελαληίνλ άιισλ θαη ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθφ/ δηαπξνζσπηθφ θαη φρη κε ηνλ αληηθνηλσληθφ παξάγνληα ηεο ςπρνπάζεηαο. 

Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί πσο δελ εγθιεκαηνχλ φινη νη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα, 

παξφιν πνπ θαίλεηαη λα δηαζέηνπλ ηα ίδηα ζπλαηζζεκαηηθά θαη δηαπξνζσπηθά ειιείκκαηα κε 

ηνπο εγθιεκαηίεο αζζελείο. Απηφ απνηειεί έλδεημε πσο ε ςπρνπάζεηα κπνξεί λα 

αληηκεησπηζηεί.  

     Όζνλ αθνξά ηηο δηαθνξέο θχινπ ζηελ ςπρνπάζεηα, ζηνπο άλδξεο είλαη πην ζπρλή, 

εκθαλίδεηαη πην λσξίο ζηε δσή ηνπ αηφκνπ θαη εθθξάδεηαη κε πην έληνλν θαη εμσζηξεθή 

ηξφπν. Οη γπλαίθεο αζζελείο κε ςπρνπάζεηα δε θάλνπλ ρξήζε ζσκαηηθήο βίαο αιιά έκκεζεο 

βίαο ζηηο ζρέζεηο ηνπο, ελψ ζπρλά ε επηζεηηθφηεηά ηνπο ζηξέθεηαη πξνο ηηο ίδηεο θαη 

εθθξάδεηαη κε απηνθαηαζηξνθηθέο θαη απηνθηνληθέο ζπκπεξηθνξέο. Οη δηαθνξέο θχινπ 

θαζηζηνχλ δχζθνιε ηε δηάγλσζε ηεο ςπρνπάζεηαο ζηηο γπλαίθεο θαη γηα απηφ πξφθεηηαη γηα 

έλαλ πιεζπζκφ πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζπρλά ζηηο ζρεηηθέο έξεπλεο. Ψζηφζν, ζα πξέπεη 

λα ππάξμνπλ πεξηζζφηεξεο έξεπλεο κε γπλαίθεο ζπκκεηέρνπζεο, ψζηε λα θαηαλνεζνχλ 

πιήξσο νη δηαθνξέο θχινπ θαη λα αλαπηπρζνχλ θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο παξέκβαζεο θαη 

ζεξαπείαο. Δίλαη πξνθαλέο πσο δε γίλεηαη λα εθαξκφδεηαη ην ίδην ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα ζε 

έλαλ άλδξα κε έθδειε αληηθνηλσληθφηεηα θαη παξαβαηηθφηεηα θαη ζε κία γπλαίθα κε 

απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά, παξφιν πνπ ν ππξήλαο ηεο παζνινγίαο ηνπο είλαη ν ίδηνο.  

     Σπλερίδνληαο, ηα αίηηα ηεο ςπρνπάζεηαο είλαη έλα δήηεκα πνπ δελ έρεη αθφκε απαληεζεί. 

Μάιηζηα, νη ζρεηηθέο έξεπλεο είλαη ειάρηζηεο θαη δελ θαηαδεηθλχνπλ ζπγθεθξηκέλεο αηηίεο, 

απιά πξνηείλνπλ νξηζκέλνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εθδήισζε ηεο δηαηαξαρήο. 

Παξφιν πνπ ε εκθάληζε ςπρνπαζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηε παηδηθή ειηθία θαηαδεηθλχεη 
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ηελ έληνλε επηξξνή γελεηηθψλ παξαγφλησλ ζηελ ςπρνπάζεηα, δελ έρνπλ ελνρνπνηεζεί 

ζπγθεθξηκέλα γνλίδηα. Έξεπλεο κε δηδχκνπο δείρλνπλ φηη ε ςπρνπάζεηα είλαη θαηά πεξίπνπ 

47% θιεξνλνκηθή θαη πεξίπνπ θαηά 53% νθείιεηαη ζε αδηεπθξίληζηνπο πεξηβαιινληηθνχο 

παξάγνληεο. Δπίζεο, ςπρνπαζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ζθιεξφηεηα/ έιιεηςε 

ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο, παξνξκεηηθφηεηα, επηζεηηθφηεηα θαη έιιεηςε απηνειέγρνπ θαίλεηαη 

λα είλαη θαηά θχξην ιφγν θιεξνλνκηθά. Οη γελεηηθνί παξάγνληεο θαίλεηαη λα παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ λεπξσληθνχ ππφβαζξνπ ζηελ 

ςπρνπάζεηα κε κεησκέλε ιεηηνπξγία ζηελ ακπγδαιή θαη ηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ. Ζ 

δπζιεηηνπξγία ζηελ ακπγδαιή πηζαλφλ επζχλεηαη θπξίσο γηα ηα δηαπξνζσπηθά θαη 

ζπλαηζζεκαηηθά ειιείκκαηα αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα, ελψ ε αληηθνηλσληθφηεηα θαη 

παξνξκεηηθφηεηα απνδίδνληαη ζε δπζιεηηνπξγία πεξηνρψλ ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ, 

θπξίσο ηνπ έζσ- θνηιηαθνχ πξνκεησπηαίνπ θαη ηνπ θνγρνκεησπηαίνπ θινηνχ. Οη 

λεπξνβηνινγηθνί απηνί παξάγνληεο αλαθέξνληαη ζην « Μνληέιν Γπαδηθήο Δπεμεξγαζίαο ζηε 

Χπρνπάζεηα». Ψζηφζν, νη κειέηεο γηα ηα γελεηηθά αίηηα ηεο ςπρνπάζεηαο είλαη 

παξαπιαλεηηθέο, θαζψο ζπρλά ηε ζπγρένπλ κε ηελ αληηθνηλσληθή δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο 

θαη θακία απφ απηέο δελ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ην PCL-R. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ππάξμνπλ 

αμηφπηζηεο έξεπλεο ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ. 

     Πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο, φπσο ην ρακειφ θνηλσληθν- νηθνλνκηθφ επίπεδν, ε 

ζσκαηηθή θαη ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, ε παξακέιεζε, ε ειιηπήο γνλεηθή επίβιεςε θαη 

θαζνδήγεζε θαη ε ρακειή ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή επθπΐα, θαίλεηαη επίζεο πσο ζπκβάιινπλ 

ζηελ εκθάληζε ηεο ςπρνπάζεηαο. Απηφ θπξίσο γίλεηαη κε ην λα δεκηνπξγνχλ έληνλν άγρνο 

θαη ζηξεο ζην άηνκν πνπ έρεη ην ζπγθεθξηκέλν γελεηηθφ θαη λεπξσληθφ ππφβαζξν πνπ επλνεί 

ηελ εθδήισζε ςπρνπάζεηαο. Οη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο, δειαδή, δξνπλ επηβαξπληηθά 

θαη δελ πξνθαινχλ απφ κφλνη ηνπο ςπρνπάζεηα. Θα ήηαλ θαιφ λα ππάξμνπλ πεξηζζφηεξεο 

έξεπλεο κε ζπκκεηέρνληεο κε εγθιεκαηίεο αζζελείο κε ςπρνπάζεηα, ψζηε λα βξεζνχλ 
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πξνζηαηεπηηθνί ή επηβαξπληηθνί πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο θαη λα θαηαλνεζνχλ 

πεξηζζφηεξα ηα πεξηβαιινληηθά αίηηα ηεο δηαηαξαρήο. 

     Τα βαζηθά ζπλαηζζεκαηηθά ειιείκκαηα ησλ αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα, φπσο είλαη ε 

έιιεηςε ηχςεσλ θαη ελνρψλ θαη ε αληθαλφηεηα ρξήζεο ηεο ηηκσξίαο θαη ηεο αληακνηβήο γηα 

ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, θαίλεηαη λα απνηεινχλ ηνλ ππξήλα ηεο δηαηαξαρήο. 

Υπάξρνπλ δηάθνξεο ζεσξίεο γχξσ απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία ζηελ ςπρνπάζεηα. Οη 

βαζηθέο είλαη ε «ππφζεζε ρακεινχ θφβνπ», πνπ ππνζηεξίδεη πσο νη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα 

δε κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ εθθξάζεηο πξνζψπνπ πνπ δειψλνπλ θφβν θαη δελ εκθαλίδνπλ 

θπζηνινγηθή απφθξηζε θφβνπ ζε απεηιεηηθά εξεζίζκαηα, θαη ε ζεσξία ηνπ Newman, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη αζζελείο απηνί κπνξνχλ λα βηψζνπλ θαη λα αλαγλσξίζνπλ ην θφβν, 

φκσο έρνπλ δπζιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πξνζνρήο πνπ δελ ζηξέθεηαη ζηα απεηιεηηθά 

εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο. Καη γηα ηηο δχν ζεσξίεο ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ ηηο 

ππνζηεξίδνπλ θαη έξεπλεο πνπ δε ηηο ππνζηεξίδνπλ, σζηφζν ε ζεσξία ηνπ Newman θαίλεηαη 

πιένλ λα ππεξηεξεί.  

     Πέξα απφ ηηο δηάθνξεο ζεσξίεο, νη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα θαίλεηαη λα έρνπλ 

ζπλαηζζεκαηηθά ειιείκκαηα φπσο κεησκέλε αλαγλψξηζε εθθξάζεσλ πξνζψπνπ πνπ 

δειψλνπλ θφβν, ιχπε, αεδία θαη ραξά, κεησκέλε ελζπλαίζζεζε θαη κεησκέλε θνηλσληθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε. Τα ειιείκκαηα απηά έρνπλ ζρεηηζηεί κε εγθεθαιηθέο δνκέο 

φπσο ε ακπγδαιή, ν πξνκεησπηαίνο θινηφο, ν ηππφθακπνο, ην θνηιηαθφ ξαβδσηφ θαη ε έιηθα 

ηνπ πξνζαγσγίνπ, θαζψο θαη κε ηνπο θαηνπηξηθνχο λεπξψλεο, αλ θαη ηα επξήκαηα σο πξνο ην 

αλ νη πεξηνρέο απηέο είλαη ππφ- ή ππέξ- ελεξγνπνηεκέλεο θαηά ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

δηεξγαζίεο είλαη αληηθξνπφκελα. Τα ζπλαηζζεκαηηθά ειιείκκαηα έρνπλ επίζεο απνδνζεί ζε 

απνδπλακσκέλε εηζξνή πιεξνθνξηψλ απφ ην κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα ζην κεησπηαίν θαη 

θξνηαθηθφ θινηφ θαη ζε απνξξχζκηζε ησλ ζπλδέζεσλ ζηηο πεξηνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

ζπλαίζζεκα. 
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     Παξά ηελ απμαλφκελε ρξήζε δνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ λεπξναπεηθνληζηηθψλ ηερληθψλ 

ζηηο έξεπλεο γηα ηελ ςπρνπάζεηα, ην αθξηβέο λεπξσληθφ ηεο ππφβαζξν παξακέλεη 

αδηεπθξίληζην. Τα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ ζεσξνχληαη αλνκνηνγελή, γεγνλφο πνπ έρεη 

απνδνζεί ζην δηαθνξεηηθφ νξηζκφ πνπ δίλεη ε θάζε έξεπλα ζηελ ςπρνπάζεηα, ζηελ απζαίξεηε 

ρξήζε θαηψηεξσλ νξίσλ ζηε δηάγλσζε κέζσ PCL-R, ζηε ρξήζε κηθξψλ δεηγκάησλ, ζηελ 

παξάιεηςε ρξήζεο δηαθφξσλ ππνθαηεγνξηψλ αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα, ζην κε δηαρσξηζκφ 

ηεο βαζκνινγίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνλ παξάγνληα 1 ηεο ςπρνπάζεηαο απφ ηε βαζκνινγία 

ηνπο ζην παξάγνληα 2, ζηε κειέηε πνιχ επξέσλ πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ θαη ζηε 

ζπλλνζεξφηεηα ηεο ςπρνπάζεηαο κε άιιεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη θαηάρξεζε νπζηψλ. Οη 

κειινληηθέο έξεπλεο, πξνθεηκέλνπ λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπ επηζηεκνληθνχ θφζκνπ 

γηα ην λεπξσληθφ ππφβαζξν ηεο ςπρνπάζεηαο, ζα πξέπεη λα επηιχζνπλ ηα παξαπάλσ 

εξεπλεηηθά δεηήκαηα. 

     Πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο είλαη ν ζεκαληηθφο ξφινο ηεο ακπγδαιήο ζηε ςπρνπάζεηα, 

εηδηθά ε ζπζρέηηζή ηεο κε ην ζπλαηζζεκαηηθφ θαη δηαπξνζσπηθφ παξάγνληα. Ζ ακπγδαιή 

αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα εκθαλίδεη κεησκέλε ελεξγνπνίεζε θαηά ηελ παξαθνινχζεζε 

εηθφλσλ κε παξαβίαζε εζηθψλ αμηψλ θαη κε θνβηζκέλεο εθθξάζεηο πξνζψπνπ, θαηά ηελ 

εκπινθή κε εζηθά δηιήκκαηα θαη θαηά ηελ εξγαζηεξηαθή ζπλζήθε φπνπ ην άηνκν καζαίλεη 

λα απνθεχγεη ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο ιφγσ ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο. Αληηζέησο, ε 

ακπγδαιή εκθαλίδεη απμεκέλε ελεξγνπνίεζε σο απφθξηζε ζε ζπκσκέλεο εθθξάζεηο 

πξνζψπνπ, γεγνλφο πνπ έρεη ζρεηηζηεί κε ηελ απμεκέλε επηζεηηθφηεηα αζζελψλ κε 

ςπρνπάζεηα. Σχκθσλα, ηέινο, κε ην «Μνληέιν δηαθνξηθήο ελεξγνπνίεζεο ηεο ακπγδαιήο», 

ηα βαζηθά ζπλαηζζεκαηηθά ειιείκκαηα ζηε ςπρνπάζεηα ζρεηίδνληαη κε ππνελεξγνπνηεκέλε 

πιαγηνβαζηθή ακπγδαιή θαη κε θαλνληθή έσο ππεξελεξγνπνηεκέλε θεληξηθή ακπγδαιή. 

Γνκηθά, ε ακπγδαιή αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα έρεη κεησκέλν φγθν θαηά πεξίπνπ 17-19% ζε 

ζρέζε κε κε αζζελείο. Σην κεησκέλν φγθν ηεο ακπγδαιήο έρνπλ απνδνζεί ςπρνπαζεηηθά 
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ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε εκκνλή απφθξηζεο, ε αληθαλφηεηα κάζεζεο απφ ηελ ηηκσξία θαη ην 

κεησκέλνο άγρνο, ραξαθηεξηζηηθά πνπ επλννχλ ηε παξαβαηηθφηεηα.  

     Αθφκε κία δνκή ηνπ εγθεθάινπ πνπ έρεη ζρεηηζηεί έληνλα κε ηελ ςπρνπάζεηα είλαη ν 

κεησπηαίνο θινηφο, πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αληηθνηλσληθφηεηα θαη ηελ έιιεηςε εζηθήο 

επαηζζεζίαο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα. Ο πξνκεησπηαίνο θινηφο 

αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα εκθαλίδεη κεησκέλε δξαζηεξηφηεηα ζε γλσζηηθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο δνθηκαζίεο, θαζψο θαη κεησκέλν φγθν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν έζσ- θνηιηαθφο 

πξνκεησπηαίνο θινηφο εκπιέθεηαη ζηελ επίδεημε αθαηάιιεισλ θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ 

θαη ζηε κε ζσζηή θαηαλνκή ηεο πξνζνρήο. Σε αζζελείο κε ςπρνπάζεηα, εκθαλίδεη κεησκέλε 

ελεξγνπνίεζε θαηά ηελ εκπινθή ζε εζηθνχο ζπιινγηζκνχο θαη δηιήκκαηα θαη θαηά ηε 

παξαθνινχζεζε θάπνηαο παξαβίαζεο εζηθψλ αμηψλ ή κηαο ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο πνπ 

δειψλεη πφλν, αιιά είλαη πεξηζζφηεξν ελεξγνπνηεκέλνο φηαλ ν αζζελήο αλακέλεη κηα 

αληακνηβή. Γνκηθά, ν έζσ- θνηιηαθφο πξνκεησπηαίνο θινηφο αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα έρεη 

κεησκέλν φγθν θαη κεησκέλεο ζπλδέζεηο κε ηελ ακπγδαιή θαη ην πξνζθελνεηδέο ιφβην. 

Φαίλεηαη πσο ε απφ θνηλνχ δπζιεηηνπξγία ακπγδαιήο θαη έζσ- θνηιηαθνχ πξνκεησπηαίνπ 

θινηνχ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ απνδηνξγάλσζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ βαζηζκέλσλ ζηελ 

αλακελφκελε ηηκσξία ή αληακνηβή.  

     Μηα πην ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ κεησπηαίνπ θινηνχ πνπ έρεη ζρεηηζηεί κε ηε 

ςπρνπάζεηα είλαη ν θνγρνκεησπηαίνο θινηφο, θαζψο βιάβε ζηε πεξηνρή απηή έρεη σο 

ζπλέπεηα κηα θιηληθή θαηάζηαζε πνπ νλνκάδεηαη «ςεπδνςπρνπάζεηα». Ο θνγρνκεησπηαίνο 

θινηφο εκπιέθεηαη ζηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ εκκνλή απφθξηζεο 

αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα. Οη αζζελείο απηνί έρνπλ κεησκέλν φγθν θαηάο νπζίαο ζηνλ 

θνγρνκεησπηαίν θινηφ, ν νπνίνο είλαη θαη ιηγφηεξν ελεξγνπνηεκέλνο ζε δνθηκαζίεο κάζεζεο 

παζεηηθήο απνθπγήο. Γπζιεηηνπξγία ζηελ ακπγδαιή ζε ζπλδπαζκφ κε δπζιεηηνπξγία ζηνλ 

θνγρνκεησπηαίν θινηφ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ επίδεημε θνηλσληθά αθαηάιιεισλ 
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ζπκπεξηθνξψλ ζε ζπλαηζζεκαηηθά έληνλεο θαηαζηάζεηο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, σζηφζν, πσο 

παξά ηα επξήκαηα πνπ θαηαδεηθλχνπλ κε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία θαη δνκή ηεο ακπγδαιήο 

θαη πεξηνρψλ ηνπ κεησπηαίνπ θινηνχ ζε αζζελείο κε ςπρνπάζεηα, ππάξρνπλ θαη λεφηεξα 

επξήκαηα πνπ πξνηείλνπλ φηη νη πεξηνρέο απηέο δε δπζιεηηνπξγνχλ ζηε ςπρνπάζεηα, απιψο 

επηηεινχλ δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο πεξηνρέο κε αζζελψλ 

αηφκσλ. Θα ήηαλ θαιφ λα ππάξμνπλ έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζέγγηζε απηή.  

     Δπηπιένλ, αξθεηέο είλαη νη δνκέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ έρνπλ επίζεο ζρεηηζηεί κε έλα εχξνο 

ςπρνπαζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο ε κεησκέλε ελζπλαίζζεζε θαη θνηλσληθή αληίιεςε, 

ε αληθαλφηεηα εμαξηεκέλεο κάζεζεο θφβνπ, ε παξνξκεηηθφηεηα, ε ζπλερήο αλαδήηεζε 

αληακνηβψλ, ε ερζξφηεηα θαη ε ειιεηκκαηηθή αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ 

πξνζψπνπ. Οη δνκέο απηέο είλαη θπξίσο ν θξνηαθηθφο ινβφο, ν ηππφθακπνο, ην ξαβδσηφ 

ζψκα, ν θινηφο ηνπ πξνζαγσγίνπ, ε λήζνο, ην πξνζθελνεηδέο ιφβην, ε αγθηζηξνεηδήο 

δεζκίδα, ε άλσ κεησπηαία έιηθα, θαζψο θαη θάπνηεο θηλεηηθέο θαη αηζζεηηθέο πεξηνρέο. 

Ψζηφζν νη έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηηο παξαπάλσ εγθεθαιηθέο πεξηνρέο είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη 

θαιφ ζα ήηαλ λα ππάξμνπλ ζην κέιινλ έξεπλεο πνπ λα εζηηάδνπλ ζε απηέο ηηο πεξηνρέο ψζηε 

λα απνθηεζεί κηα αθξηβέζηεξε θαη πιεξέζηεξε εηθφλα γηα ην λεπξσληθφ ππφβαζξν ηεο 

ςπρνπάζεηαο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ειεγρζεί εξεπλεηηθά ην κνληέιν ηνπ Kiehl, ζχκθσλα κε 

ην νπνίν ε ςπρνπάζεηα είλαη κηα δηαηαξαρή ηνπ κεζνθινητθνχ ζπζηήκαηνο.  

     Διιηπήο είλαη θαη ε έξεπλα γχξσ απφ ην λεπξνρεκηθφ ππφβαζξν ηεο ςπρνπάζεηαο. 

Κάπνηεο νξκφλεο, φπσο ε ηεζηνζηεξφλε θαη ε σθπηνθίλε, θαη θάπνηνη λεπξνδηαβηβαζηέο, 

φπσο ε ληνπακίλε θαη ε ζεξνηνλίλε, έρνπλ ζρεηηζηεί κε πιεζψξα ςπρνπαζεηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο ηα ζπλαηζζεκαηηθά ειιείκκαηα, ε αληηθνηλσληθφηεηα, ε κε ζσζηή 

θαηαλνκή ηεο πξνζνρήο, ε ζπλερήο αλαδήηεζε αληακνηβψλ, ε επηζεηηθφηεηα θαη ε 

θαηάρξεζε νπζηψλ. Ζ αλάγθε χπαξμεο πεξηζζφηεξσλ εξεπλψλ κε ζέκα ηε λεπξνρεκεία ηνπ 
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ςπρνπαζεηηθνχ εγθεθάινπ είλαη έληνλε, θαζψο ζα είρε σο απνηέιεζκα ζεηηθέο εμειίμεηο ζηε 

θαξκαθνζεξαπεία γηα ηε ςπρνπάζεηα.  

     Ζ ζεξαπεία ηεο ςπρνπάζεηαο απνηειεί, κέρξη θαη ζήκεξα, πξφθιεζε γηα ηνπο εξεπλεηέο. Ζ 

δπζθνιία εχξεζεο θάπνηαο θαηάιιειεο ζεξαπείαο ζπλίζηαηαη ζην φηη δελ έρνπλ αθφκε 

θαηαλνεζεί επαξθψο ηα αίηηα θαη ην λεπξσληθφ θαη λεπξνρεκηθφ ππφζηξσκα ηεο δηαηαξαρήο. 

Δπίζεο, νη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα δελ έρνπλ επίγλσζε ηεο παζνινγίαο ηνπο θαη έηζη δελ 

ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο ζεξαπεπηέο. Τν γεγνλφο φηη πνιινί θξαηνχκελνη κε ςπρνπάζεηα 

νινθιεξψλνπλ επηηπρψο θάπνηα ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα εληφο θπιαθήο αιιά κεηά ηελ 

απνθπιάθηζή ηνπο ζπρλά δηαπξάηηνπλ μαλά έλα έγθιεκα έρεη νδεγήζεη ηελ επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα ζηε πεπνίζεζε φηη ηα άηνκα κε ςπρνπάζεηα πξνζπνηνχληαη φηη ζπλεξγάδνληαη, ελψ 

ζηε πξαγκαηηθφηεηα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γλψζεηο πνπ παίξλνπλ απφ ηε ζεξαπεία ψζηε λα 

εμειίζζνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο θαη λα ρεηξίδνληαη επθνιφηεξα ηνπο άιινπο. 

Πηζαλφλ λα είλαη έηζη, σζηφζν κέρξη λα απνδεηρζεί φηη νη αζζελείο κε ςπρνπάζεηα δε 

ζεξαπεχνληαη, ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη πσο ππάξρεη ε πηζαλφηεηα ζεξαπείαο.  

     Παξφιν πνπ γηα ηε ζεξαπεία ηεο ςπρνπάζεηαο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί δηάθνξεο 

πξνζεγγίζεηο, φπσο ε γλσζην- ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία, ην ςπρφδξακα θαη ε 

πνιπζπζηεκηθή ζεξαπεία, ηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ δελ είλαη ζαθή θαη δελ ππάξρνπλ 

καθξνρξφληεο έξεπλεο πνπ λα εμεηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εθάζηνηε ζεξαπείαο. Ζ 

θαξκαθνζεξαπεία, απφ ηελ άιιε, θαίλεηαη λα είλαη θάπσο απνηειεζκαηηθή, φκσο πάζρεη απφ 

ην πξφβιεκα απφ ην νπνίν πάζρνπλ ζε γεληθέο γξακκέο νη θαξκαθνζεξαπείεο θαη άιισλ 

ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ: εμαιείθεη ηα πην εκθαλή ζπκπηψκαηα ρσξίο λα αληηκεησπίδεη ην ίδην ην 

πξφβιεκα. Ζ γλσζην- ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία, επίζεο, εζηηάδεη ζηελ αιιαγή ηεο 

επηζεηηθήο θαη παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ, ελψ θακία ζεξαπεία δελ έρεη 

θαηαθέξεη λα αληηκεησπίζεη ηα ζπλαηζζεκαηηθά θαη δηαπξνζσπηθά ειιείκκαηα ησλ αζζελψλ 

κε ςπρνπάζεηα. Ψζηφζν, ε έξεπλα γχξσ απφ ηε ζεξαπεία ηεο ςπρνπάζεηαο έρεη «βαιηψζεη» 
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θαη πνιινί εξεπλεηέο ηείλνπλ λα ππνζηεξίδνπλ πσο πξφθεηηαη γηα κηα κε ζεξαπεχζηκε 

δηαηαξαρή, παξφιν πνπ δελ ππάξρνπλ επαξθή ζηνηρεία πνπ λα ππνζηεξίδνπλ απηή ηελ 

άπνςε. Μέρξη ζηηγκήο, ε θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ηεο ςπρνπάζεηαο πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί 

είλαη ε πξφιεςε ηεο ζηε παηδηθή ειηθία.  

     Σπλνςίδνληαο, ππάξρνπλ πνιιά αλνηρηά δεηήκαηα ζηνλ επηζηεκνληθφ θφζκν ζε ζρέζε κε 

ηελ ςπρνπάζεηα. Οη κειινληηθέο έξεπλεο ζα πξέπεη λα εζηηάζνπλ θπξίσο ζηελ αλάπηπμε ελφο 

έγθπξνπ θαη αμηφπηζηνπ εξγαιείνπ αμηνιφγεζεο θαη δηάγλσζεο ηεο ςπρνπάζεηαο πνπ λα είλαη 

εθαξκφζηκν ηφζν ζε έγθιεηζηνπο πιεζπζκνχο φζν θαη ζε πιεζπζκνχο θνηλφηεηαο, ψζηε λα 

θαζίζηαληαη εθηθηέο νη ζπγθξίζεηο κεηαμχ πιεζπζκψλ. Δηδηθά ε ζχγθξηζε κεηαμχ 

εγθιεκαηηψλ θαη κε εγθιεκαηηψλ αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα είλαη ζεκαληηθή, θαζψο ζα 

δηαθσηίζεη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ςπρνπάζεηα θαη ζα 

δψζεη κηα θαηεχζπλζε ζηα ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ππάξμνπλ 

καθξνρξφληεο κειέηεο δηδχκσλ ψζηε λα βξεζνχλ ζπγθεθξηκέλα γνλίδηα πνπ επζχλνληαη γηα 

ηελ εθδήισζε ηεο ςπρνπάζεηαο θαη ζπλαθφινπζεο αιιαγέο ζηελ εγθεθαιηθή δνκή θαη 

ιεηηνπξγία ησλ αζζελψλ κε ςπρνπάζεηα. Αθφηνπ δηεπθξηληζηνχλ φια απηά, ζα πξέπεη λα 

αλαπηπρζνχλ θαηάιιεια ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα εληφο θαη εθηφο θπιαθήο γηα άηνκα κε 

ςπρνπάζεηα, θαζψο θαη καθξνρξφληεο κειέηεο πνπ ζα αμηνινγνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο θάζε 

ζεξαπείαο.     
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