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Περίληψη 

   Ο πόνος, ανεξάρτητα από την µορφή που παίρνει ( µόνιµος ή παροδικός) , 

επηρεάζει σηµαντικά την ζωή του ατόµου. Προκαλεί αλλαγές στην συµπεριφορά του, 

στις συνήθειές του, στις σχέσεις του µε τους άλλους και γενικότερα σε ολόκληρη την 

λειτουργικότητά του. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τους 

παράγοντες εκείνους που πιθανόν να επιδρούν στην εµπειρία του πόνου. Πιο 

συγκεκριµένα, γίνεται µια προσπάθεια ώστε να προσδιοριστεί ο ρόλος που ασκεί το 

φύλο ( άνδρας ή γυναίκα) και η οµάδα ( ασθενής ή υγιής) στην ένταση του πόνου. Ως 

ψυχοµετρικό εργαλείο χρησιµοποιήσαµε ένα ερωτηµατολόγιο (  RAND-36), το οποίο 

εξετάζει οχτώ  διαφορετικές παραµέτρους της ποιότητας ζωής του ατόµου. Αυτές  

είναι η φυσική λειτουργικότητα του ατόµου, ο σωµατικός πόνος, οι περιορισµοί λόγω 

προβληµάτων φυσικής υγείας, οι περιορισµοί λόγω συναισθηµατικών προβληµάτων, 

η συναισθηµατική ευεξία, η κοινωνική λειτουργικότητα, η ενέργεια/κούραση, και το 

επίπεδο γενικής υγείας του ατόµου. Γίνεται επίσης προσπάθεια ώστε να 

προσδιοριστούν πιθανές διαφορές των υγιών και ασθενών ατόµων ως προς τις 

µεταβλητές αυτές. Από τις στατιστικές αναλύσεις προέκυψε ότι τόσο οι γυναίκες όσο 

και η οµάδα των υγιών ατόµων παρουσιάζουν µεγαλύτερο Μέσο Όρο ως προς την 

ένταση του πόνου που βιώνουν, ωστόσο τα αποτελέσµατα αυτά δεν προσέγγισαν 

επίπεδα στατιστικής σηµαντικότητας.  
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Α΄ Μέρος 

1. Μηχανισµοί ∆ιαχείρισης του Πόνου 

   Ενδογενείς και εξωγενείς µηχανισµοί ρύθµισης του πόνου διαφοροποιούνται 

µεταξύ ανδρών και γυναικών. Αυτοί οι µηχανισµοί σκιαγραφούνται ως 

ψυχοκοινωνικοί ή βιολογικοί. Αυτή η διττή κατηγοριοποίηση βασίζεται πρωτίστως 

στο επίπεδο της ανάλυσης από ότι στο µηχανισµό δράσης. Για παράδειγµα σε 

ψυχοκοινωνικό επίπεδο, οι διαφυλικές διαφορές στην έκφραση του πόνου 

αποδίδονται στην επίδραση που ασκούν τα στερεότυπα σχετικά µε τους ρόλους που 

παραδοσιακά πρέπει να φέρουν εις πέρας τα δύο φύλα. Όµως σύµφωνα µε  την 

βιολογική προσέγγιση, ορµονικοί και νευροβιολογικοί παράγοντες  όπως οι 

γονατώδεις ορµόνες εµπλέκονται στην διαδικασία ρύθµισης του πόνου ( Fillingim, 

King, Ribeiro-Dasilva, Rahim-Williams, & Riley, 2009) . 

   Οι γονατώδεις ορµόνες παράγουν µακροπρόθεσµες επιδράσεις στο περιφερικό και 

κεντρικό νευρικό σύστηµα και οι ορµόνες αυτές πιθανόν να εµπλέκονται στις 

διαφοροποιήσεις που παρουσιάζουν άνδρες και γυναίκες ως προς την εµπειρία του 

πόνου. Η συγκέντρωση και οι προσωρινές ιδιότητες των οιστρογόνων, της 

προγεστερόνης και της τεστοστερόνης  διαφοροποιούνται στα δύο φύλα. Στις 

γυναίκες για παράδειγµα το επίπεδο των ορµονών µεταβάλλεται κατά την διάρκεια 

της εγκυµοσύνης αλλά και µετά το τέλος της, µετά την εµµηνόπαυση και µηνιαίως 

κατά την διάρκεια των έµµηνων κύκλων, Οι άντρες εκτείθονται σε µικρότερες 

διακυµάνσεις των επιπέδων των ορµονών κατά την διάρκεια της ζωής τους, µε πιο 

σηµαντική την αλλαγή που συντελείται στην µείωση των επιπέδων της 

τεστοστερόνης µε το πέρας της ηλικίας ( Fillingim, King, Ribeiro-Dasilva, Rahim-

Williams, & Riley, 2009) 
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   Το γεγονός ότι οι ορµόνες παίζουν σηµαντικό ρόλο στην έκφραση του πόνου 

αποδεικνύεται από την σχέση που παρουσιάζουν οι γυναίκες µε τις ορµόνες ( Lipton, 

Stewart, Diamond, Diamond, & Reed, 2001; Stewart, Lipton, Celentano, & Reed, 

1992). Πιο αναλυτικά: Κορίτσια και αγόρια  προ εφηβείας βιώνουν σχεδόν ίδια 

ποσοστά ηµικρανιών, το ποσοστό όµως αυτό ανέρχεται στο 18% για τις γυναίκες και 

µόλις στο 6% για τους άντρες µετά το τέλος της εφηβικής ζωής. Παρόµοια είναι και 

τα ευρήµατα για αγόρια και κορίτσια κατά την διάρκεια της εφηβείας. Η 

ποικιλοµορφία των συµπτωµάτων για πολλές καταστάσεις που προκαλούν πόνο 

φαίνεται να ποικίλει κατά την διάρκεια του έµµηνου κύκλου ( Arjona, Rubi-Callejon, 

Guardado-Santervas, Serrano-Castro, & Olivares, 2007; Keenan, & Lindamer, 1992) . 

Τέλος στην διάρκεια της εγκυµοσύνης φαίνεται να µειώνεται η συχνότητα των 

ηµικρανιών, γεγονός που στηρίζει την άποψη ότι οι ορµόνες εµπλέκονται στην 

διαδικασία ρύθµισης του πόνου (Brandes, 2007; Craft, 2007; LeResche, Sherman, 

Huggins, Saunders, Manc, Lenzt, Dworkin, 2005)  

 

Εικόνα 1 

.  
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1.1 Σχηµατισµοί Ενδογενούς Ρύθµισης του Πόνου - ∆ιαφυλικές διαφοροποιήσεις 

   Η εµπειρία του πόνου είναι ενδογενώς ρυθµιζόµενη. Ένα µοντέλο ενδογενούς 

ρύθµισης αποτελεί η διάχυση επιβλαβούς ανασταλτικού ελέγχου ( DNIC) . Πρόκειται 

για ένα σχηµατισµό ενδογενούς ρύθµισης του πόνου, ο οποίος θεωρείται ότι 

συνδέεται µε  συγκεκριµένες καταστάσεις χρόνιου πόνου ( Edwards, 2005; Staud, 

Robinson, Vierck, & Price, 2003; Yarnitsky, Crispel, Eisenberg, Granovsky, Ben- 

Nun, Sprecher, Best, & Granot, 2007) . Πολλές έρευνες, στηριζόµενες σε 

ψυχοφυσικές και νευροφυσιολογικές αποκρίσεις υποστηρίζουν πως το DNIC 

εµφανίζεται περισσότερο στους άντρες. Άλλες έρευνες υποστηρίζουν πως και τα δύο 

φύλα αντιδρούν µε τον ίδιο τρόπο κατά την διάρκεια έκθεσης στο ερέθισµα ( Baad-

Hansen, Poulsen, Jensen, & Svensson, 2005; Edwards, Fillingim, & Ness, 2003; 

France, & Suchowiecki, 1999; Martikainen, Narhi, &  Pertovaara, 2004) . 

   Άλλοι σχηµατισµοί ενδογενούς ρύθµισης του πόνου: Πολλές έρευνες εξετάζουν το 

ενδεχόµενο οι αποκρίσεις των γυναικών και των ανδρών στον πόνο να επηρεάζονται 

από την φυσική ή ψυχολογική παρέµβαση. Η πλειοψηφία των δεδοµένων αναφέρει 

πως οι γυναίκες εκδηλώνουν πιο αποδοτικές αποκρίσεις στην διαχείριση του πόνου 

συγκριτικά µε τους άνδρες. Αυτού του είδους οι διαφοροποιήσεις µπορεί να 

εξαρτώνται από παράγοντες όπως ο τύπος του στρεσσογόνου ερεθίσµατος. Άλλη 

µορφή διαχείρισης του πόνου που φαίνεται να είναι ευάλωτη σε διαφυλικές διαφορές 

είναι η αναλγησία µε χορήγηση placebo. Και σε αυτήν την περίπτωση τα ευρήµατα 

είναι αντιφατικά. Ενώ κάποιες έρευνες δηλώνουν ότι οι άνδρες επιδεικνύουν 

µεγαλύτερη ανοχή στον πόνο προκαλούµενο από κρυολόγηµα κατόπιν χορήγησης 

placebo, άλλες αναφέρουν µεγαλύτερη απόκριση στα placebo από µέρους των 

γυναικών ( Pud, Yarnitsky, Sprecher, Rogowski,  & Adler, Eisenberg, 2006) . 
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   Το πιο καλά µελετηµένο ενδογενές σύστηµα διαχείρισης του πόνου είναι το 

ενδογενές οπιοειδές σύστηµα. Οι διαφυλικές διαφορές του συστήµατος αυτού 

βασίζονται σε πολλούς διαφορετικούς µηχανισµούς.  Μπορεί να είναι αποτέλεσµα 

διαφοροποιήσεων στην κατανοµή, την απόκριση ή στην ευαισθησία των οπιοειδών 

υποδοχέων του κεντρικού νευρικού συστήµατος. Οι γυναίκες φαίνεται να έχουν 

περισσότερους µ- οπιοειδεις υποδοχείς που δεσµεύονται σε ποικίλες περιοχές του 

εγκεφάλου, συγκριτικά µε τους άνδρες ( Zubieta, Smith, Bueller, Xu, Kilbourn, 

Jewett, Meyer, Koeppe, & Stohler, 2002), οι οποίοι παρουσιάζουν περισσότερους 

τέτοιους υποδοχείς στην πειραµατική µείωση του µυικού πόνου. Εξαιτίας των 

διαφοροποιήσεων αυτών, εµφανίζονται διαφορές και ως προς την ευαισθησία στην 

φαρµακευτική αγωγή ( Fillingim, King, Ribeiro-Dasilva, Rahim-Williams, & Riley, 

2009) . 

      Οι γυναίκες σε φάση χαµηλής εστραδιόλης παρουσιάζουν µειωµένη 

διαθεσιµότητα των µ- οπιοειδών υποδοχέων. Σύµφωνα µε τον Smith ( Smith, Stohler, 

Nichols, Bueller, Koeppe, & Zubieta, 2006) , οι γυναίκες σε φάση υψηλής 

εστραδιόλης και χαµηλής προγεστερόνης, αναφέρουν λιγότερο πόνο και επιδεικνύουν 

αυξηµένο πόνο που σχετίζεται µε τους µ- οπιοειδείς υποδοχείς στον εγκέφαλο, σε 

σχέση µε τις γυναίκες σε φάση χαµηλής εστραδιόλης. Επιπρόσθετα στοιχεία για την 

ορµονική ρύθµιση της λειτουργίας των οπιοειδών προέρχονται από έρευνες που 

αποδεικνύουν αποκρίσεις σε εξωγενή οπιοειδή κάτω από διαφορετικές ορµονικές 

συνθήκες. Συµπερασµατικά συνθήκες που χαρακτηρίζονται από σχετικά υψηλά 

επίπεδα εστραδιόλης σχετίζονται µε µειωµένη ευαισθησία στους οπιοειδείς 

αγωνιστές. όµως δεν έχει αποφασιστεί ακόµα αν τα γονατώδη στεροειδή επηρεάζουν 

την ανταπόκριση στα οπιοειδή ( Fillingim, King, Ribeiro-Dasilva, Rahim-Williams, 

& Riley, 2009) .  
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2.Μοντέλα ερµηνείας του Πόνου 

To µοντέλο της πύλης ελέγχου: Το µοντέλο αυτό διατυπώθηκε από τους Melzack 

και Wall ( 1965, 1982), και σύµφωνα µε αυτούς ο µηχανισµός ελέγχου εδράζει στην 

πηκτωµατώδη ουσία ( substantia gelatinosa)  των οπίσθιων κεράτων του νωτιαίου 

µυελού. Η νευρική αυτή πύλη µπορεί να παραµείνει ανοικτή ή κλειστή σε διάφορους 

βαθµούς, ρυθµίζοντας έτσι τα εισερχόµενα σήµατα πόνου, πριν φτάσουν στον 

εγκέφαλο. Αφού τα σήµατα αυτά περάσουν , διεγείρουν διαβιβαστικά κύτταρα που 

στέλνουν ώσεις στον εγκέφαλο. Όταν αυτά τα « εξερχόµενα»  από τα κύτταρα 

σήµατα φτάσουν σε ένα κρίσιµο επίπεδο, τότε το άτοµο νιώθει πόνο. Όσο εντονότερα 

είναι τα εξερχόµενα σήµατα τόσο µεγαλύτερος είναι ο πόνος. Στην περίπτωση που τα 

σήµατα πόνου εισέρχονται στο νωτιαίο µυελό και η πύλη είναι ανοικτή, τα 

διαβιβαστικά κύτταρα στέλνουν ώσεις ελεύθερα. Στο βαθµό, όµως που η πύλη είναι 

κλειστή, οι ώσεις αναστέλλονται ( Καραδήµας, 2005) . 

   Η θεωρία προτείνει τρεις παράγοντες που ελέγχουν τη θύρα: (α) ο βαθµός 

δραστηριότητας στους υποδοχείς του πόνου. Όσο ισχυρότερο είναι το ερέθισµα τόσο 

πιο ενεργείς είναι και οι υποδοχείς και η θύρα περισσότερο ανοικτή. (β) Ο βαθµός 

δραστηριότητας σε άλλους περιφερειακούς υποδοχείς, δηλαδή στα κύτταρα που 

µεταφέρουν πληροφορίες για ανώδυνα ερεθίσµατα ή για ήπιο ερεθισµό, πχ επαφή, 

τρίψιµο, µικρό ξύσιµο του δέρµατος. Η δραστηριότητα σε αυτά τα όργανα τείνει να 

κλείνει τη θύρα, αναστέλλοντας την αίσθηση του πόνου. Αυτό θα µπορούσε να 

εξηγήσει γιατί το ήρεµο µασάζ ή η θέρµανση των µυώνων ελαττώνει τον πόνο. (γ) 

Μηνύµατα που προέρχονται από τον εγκέφαλο. Οι εγκεφαλικοί νευρώνες, καθώς 

έχουν πολλές διόδους επικοινωνίας µε το νωτιαίο µυελό, µπορούν να στείλουν « 

µηνύµατα» που ανοίγουν ή κλείνουν τη θύρα του πόνου. Τα αποτελέσµατα των 

εγκεφαλικών διεργασιών, όπως στο άγχος ή στη διέγερση ( π.χ, η έκκριση οπιοειδών), 
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έχουν πιθανώς µια γενική επίδραση, ανοίγοντας ή κλείνοντας την πύλη για όλα τα 

ερεθίσµατα από όλες τις περιοχές του σώµατος. Από την άλλη πλευρά, είναι πιθανό 

άλλες εγκεφαλικές διεργασίες να ασκούν µια πολύ ειδική επίδραση σε µερικά µόνο 

ερεθίσµατα από συγκεκριµένες περιοχές του σώµατος. Η υπόθεση είναι ότι η δράση 

του εγκεφάλου επιδρά στο µηχανισµό της πύλης ελέγχου του πόνου, βοηθά στην 

ερµηνεία γιατί άτοµα που υπνωτίζονται ή διασπάται η προσοχή τους από 

ανταγωνιστικά περιβαλλοντικά ερεθίσµατα, µπορεί να µην « προσέξουν» ακόµα και 

έναν έντονο πόνο. Εγκεφαλικές δραστηριότητες που µπορούν να επηρεάσουν τον 

µηχανισµό της πύλης είναι, π.χ., η εστίαση στον πόνο ή αλλού, η απραξία, τα 

συναισθήµατα, η χαλάρωση κ.λπ. ( Καραδήµας, 2005) . 

Το µοντέλο του Waring:  Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό ένα σωµατικό σύµπτωµα 

καλύπτει την συναισθηµατική ανάγκη που έχει ένα µέλος της οικογένειας να συνδεθεί 

µε ένα αντικείµενο. Υποστηρίζοντας την άποψη αυτή οι Delvey and Hopkins ( 1982) 

παρουσιάζουν πολλές περιπτώσεις όπου ο πόνος σχετίζεται µε άλυτες διαµάχες της 

παιδικής ηλικίας και ίσως επιλύει συναισθηµατικά προβλήµατα των συντρόφων γι’ 

αυτό και  τα σωµατικά  συµπτώµατα διατηρούνται.  

Systems focused model: Το µοντέλο αυτό αφορά το οικογενειακό σύστηµα και 

σύµφωνα µε αυτό, ο ρόλος  της οικογένειας στην διατήρηση των συµπτωµάτων 

πόνου επικεντρώνεται στην αλληλεπίδραση που εκτυλίσσεται µέσα στην οικογένεια 

και στο νόηµα που εκπέµπει το σύµπτωµα για ολόκληρο του οικογενειακό 

περιβάλλον και όχι για τα µέλη του ξεχωριστά. Έτσι ο Meissner  τονίζει την δυναµική 

της οικογένειας στην ανάπτυξη της ψυχοσυναισθηµατικής ασθένειας.  Το µοντέλο 

αυτό τονίζει τον ρόλο της συναισθηµατικής υπερεµπλοκής και την ανικανότητα της 

οικογένειας να εκφράσει τα συναισθήµατά της, κυρίως τα αρνητικά. Έτσι η 

ψυχοσωµατική διαταραχή αναπτύσσεται όταν ο ασθενής είναι προσκολληµένος στο 
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οικογενειακό του περιβάλλον και φοβισµένος για τις αποκαλύψεις του οικογενειακού 

συστήµατος ( Turk,Flor,  & Rudy, 1987) . 

Μοντέλο λειτουργικότητας: Η οικογένεια διαδραµατίζει ρόλο κλειδί στην ενίσχυση 

( θετική ή αρνητική) της συµπεριφοράς πόνου ( Kremer, Sieber, & Atkinson, 1985 ) . 

Οι συµπεριφορές πόνου στρέφουν πάνω τους την προσοχή της οικογένειας. Όταν το 

άτοµο εκδηλώνει συµπτώµατα πόνου τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας προσπαθούν 

να ανακουφίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τον ασθενή κι έτσι τον απαλλάσσουν 

από κάθε είδους ευθύνη. Εάν λοιπόν ο ρόλος του ασθενούς έχει πλεονέκτηµα έναντι 

ενός υγιούς δραστήριου ατόµου, το πρόβληµα εξακολουθεί να διατηρείται. Έτσι η 

υπερπροστατευτικότητα που απορρέει από την κατάσταση αυτή µειώνει την 

λειτουργικότητα του ασθενούς και αυξάνει τις εκδηλώσεις ανικανότητας και τα 

παράπονα πόνου ( Turk,Flor, & Rudy, 1987) . 

Γνωστικό- Συµπεριφορικό µοντέλο: Σύµφωνα µε το συµπεριφορικό µοντέλο ο 

πόνος µπορεί να γίνει χρόνιος εξ’ αιτίας της ενίσχυσης των συµπεριφορών πόνου και 

της τιµωρίας ή της εξαφάνισης επιθυµητών συµπεριφορών από το οικογενειακό 

περιβάλλον. Η Γνωστική - Συµπεριφοριστική προσέγγιση υποστηρίζει ότι στην 

εκδήλωση συµπεριφορών πόνου λαµβάνουν χώρα και γνωστικές διεργασίες, όπως οι 

σκέψεις, οι στόχοι και οι προσδοκίες που έχουν τα µέλη της οικογένειας σχετικά µε 

την λειτουργικότητά της  ( Turk, Meichenbaum, & Genest, 1983) . 

Το µοντέλο του Hill : Ο Hill πρώτος σχηµάτισε το ABC-X µοντέλο, το οποίο 

αναφέρεται στην προσαρµογή της οικογένειας στο στρες. Ο παράγοντας Α είναι το 

στρεσσογόνο ερέθισµα που αντιµετωπίζει η οικογένεια, το Β είναι οι πηγές που 

επιστρατεύονται και το C είναι το νόηµα που προσδίδει η οικογένεια στο γεγονός. Οι 

παράγοντες Α, Β, C οδηγούν στον παράγοντα Χ, δηλαδή την οικογενειακή κρίση. Το 

µοντέλο αυτό περιγράφει τις συνέπειες που προκαλεί η απώλεια οργάνωσης, αλλά 
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περιγράφει και την ανάκαµψη της οικογένειας  και τον σχηµατισµό ενός νέου 

επιπέδου οργάνωσης. To µοντέλο αυτό µετασχηµατίστηκε από τους McCubbin και 

Patterson σε διπλό ABC-X τονίζοντας ότι οι στρεσσογόνοι παράγοντες µπορούν να 

µειώσουν την κρίση. Στην κρίση σηµαντικό ρόλο καλείται να διαδραµατίσει η 

οικογένεια ( Turk,Flor, & Rudy, 1987) . 

 

3.Οι επιπτώσεις του πόνου στον ασθενή 

   Ο πόνος µπορεί να δηµιουργήσει τεράστια προβλήµατα στον ασθενή, ανεξάρτητα 

από το εάν η εµφάνισή του είναι µόνιµη ή περιστασιακή. Στα προβλήµατα αυτά 

περιλαµβάνονται συναισθηµατικά προβλήµατα, µειωµένη ή ανύπαρκτη καθηµερινή 

λειτουργικότητα, φτωχή γενική υγεία, συχνή χρήση συστήµατος υγείας και 

οικονοµικές δυσκολίες ως απόρροια της παροχής αυτής των υπηρεσιών υγείας ( 

Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen, & Gallacher, 2006) . Βέβαια οι συνέπειες αυτές 

δεν εµφανίζονται πάντοτε και µε τον ίδιο τρόπο σε όλους τους ασθενείς. Για τον λόγο 

αυτό οι ερευνητές αναφέρουν πως για την καλύτερη κατανόηση και διαχείριση του  

πόνου, είναι σηµαντικό να προσδιοριστούν οι διαφορετικές εµπειρίες πόνου, να 

αναγνωριστούν οι αιτίες που τον προκαλούν και να προσδιοριστεί ο αντίκτυπος που 

έχει στην καθηµερινότητα των ατόµων που βιώνουν πόνο ( Moore, 2009) . 

Έντονος/ Οξύς πόνος: Πρόκειται για ένα παροδικό ή σύντοµης φύσεως πόνο που 

διαρκεί από  µερικά δευτερόλεπτα µέχρι µερικές εβδοµάδες. Ο έντονος πόνος όταν 

παίρνει την µορφή του παροδικού/ φευγαλέου πόνου έχει µικρότερο αντίκτυπο από 

ότι ο βραχύχρονος πόνος, ο οποίος σχετίζεται µε σηµαντικά ποσοστά εξάντλησης και 

παρεµπόδισης δραστηριοτήτων. Πολλά από τα επεισόδια οξέος πόνου αναρρώνουν 

γρήγορα µε την πάροδο του χρόνου και δεν χρειάζονται ιατρική θεραπεία ( Moore, 

2009) . 
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   Η εµπειρία και η κατάληξη του έντονου πόνου σχετίζεται µε ψυχολογικούς 

παράγοντες. Για παράδειγµα το άγχος και οι προσδοκίες του ατόµου προβλέπουν τις 

αναφορές πόνου των ασθενών ως ανταπόκριση σε ιατρικές διαδικασίες. Με τον ίδιο 

τρόπο οι προσδοκίες του ασθενή για τον πόνο και οι πεποιθήσεις του για την έκβαση 

του προβλήµατος προβλέπoυν το επίπεδο της γενικής ανικανότητας που θα αναπτύξει 

ο ασθενής ( Grotle et al., 2004) και το επίπεδο ανικανότητας στο εργασιακό πλαίσιο. 

Οι ψυχοκοινωνικοί αυτοί παράγοντες ορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο ο πόνος επιδρά 

στην συµπεριφορά του ασθενή, ιδιαίτερα όταν η εµπειρία αυτή προκαλεί εξάντληση 

και ανικανότητα ( Moore, 2009) . 

Χρόνιος Πόνος: Πρόκειται για ένα µακροχρόνιο πόνο που συνήθως διαρκεί για 

περισσότερο από τρεις µήνες. Οι περισσότεροι ασθενείς µε χρόνιο πόνο βιώνουν 

πόνο χαµηλής έντασης και εµφανίζουν χαµηλό επίπεδο ανικανότητας (  Elliott et al., 

2002) , ενώ ένα µεγάλο ποσοστό εµφανίζει και ελλείµµατα σε επίπεδο καθηµερινών 

δραστηριοτήτων ( Blyth, March, Brnabic, & Cousins, 2004; Gureje et al., 2001). To 

54% των ατόµων που λαµβάνουν θεραπεία υποφέρουν από κατάθλιψη, το 17-29%  

υποφέρουν από αγχώδεις διαταραχές και το 15-28% από διαταραχές κατάχρησης 

ουσιών ( Dersh, Polatin, & Gatchel, 2002) . Στις επιπτώσεις του χρόνιου πόνου 

περιλαµβάνονται επίσης ο θυµός ( Lombardo, Tan, Jensen, & Anderson, 2005) , 

γνωστικά ελλείµµατα όπως µειωµένη αυτοσυγκέντρωση και µνήµη ( Sjogren, 

Christrup, Peterson, & Hojsted, 2005), σεξουαλική δυσλειτουργία ( Kwan, Roberts, & 

Swalm, 2005) , και διαταραχές ύπνου ( Smith, Perlis, Smith, Giles, & Carmody, 

2000) . 

   Σύµφωνα µε το µοντέλο αποφυγής του φόβου ( Fear avoidance model) όταν τα 

άτοµα µε χρόνιο πόνο βιώνουν φόβο ή άγχος και προσπαθούν να αποφύγουν τον 

πόνο, τότε έχουν µεγαλύτερο συναισθηµατικό αντίκτυπο και εµφανίζουν σχετικά 
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φτωχή λειτουργικότητα. Τόσο οι ασθενείς µε παροδικό πόνο όσο και αυτοί µε χρόνιο, 

υποφέρουν όταν δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν επαρκώς στις καθηµερινές τους 

ανάγκες. Ωστόσο πολλοί από τους ασθενείς µε βραχυχρόνιο πόνο επανακτούν 

πλήρως την λειτουργικότητά τους, ακόµα και σε περίπτωση που τα συµπτώµατα 

επανεµφανιστούν  ( Cassidy, Cote, Carroll, & Kristman, 2005; Von Korff et al. 1993) 

. Μία πιθανή εξήγηση γι’ αυτό αποτελεί το γεγονός ότι οι ασθενείς αυτοί έχουν 

βιώσει και προηγούµενη εµπειρία πόνου και η ανάρρωσή τους επήλθε πλήρως, 

γι΄αυτό εξακολουθούν να δρουν και να συµπεριφέρονται σαν να γνωρίζουν ότι θα 

θεραπευτούν. Στους ασθενείς µε χρόνιο πόνο αυτό δεν συµβαίνει καθώς ο πόνος δεν 

υποχωρεί αλλά πιθανόν να γίνεται εντονότερος µε την πάροδο του χρόνου ( Moore, 

2009) . 

 

Εικόνα 2 
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3.1 Ο αντίκτυπος του πόνου στην οικογένεια 

      Κάθε χρόνια ασθένεια έχει αντίκτυπο σε όλες τις  πλευρές της ζωής του ασθενούς, 

την κοινωνική, την φυσική, την οικογενειακή, την επαγγελµατική. Η αναγνώριση του 

ατόµου ως ασθενούς είναι µια ιδιαίτερα επίπονη διαδικασία, όχι µόνο για το ίδιο το 

άτοµο αλλά και για τους συγγενείς του. Σε πολλές περιπτώσεις η οικογένεια καλείται 

να αναλάβει νέες ευθύνες και ρόλους. Οι χρόνιες ασθένειες διαφοροποιούν τους 

παραδοσιακούς οικογενειακούς ρόλους, προκαλούν οικονοµικές δυσκολίες και 

δηµιουργούν θλίψη στην οικογένεια. Εξ’ ορισµού ο χρόνιος πόνος θα επηρεάσει την 

λειτουργικότητα ολόκληρης της οικογένειας. Η ασθένεια δηµιουργεί ένα είδος κρίσης 

στην οικογένεια και το πώς θα προσαρµοστεί η οικογένεια σε αυτήν καθορίζεται από 

την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η οικογένεια την χρονική περίοδο εµφάνισης 

του προβλήµατος και πως αυτό επηρεάζει τις σχέσεις τους µεταξύ τους αλλά και του 

καθενός ξεχωριστά ( Turk, Flor, Rudy, 1987) . 

Σύµφωνα µε τον Young (1983) ο οποίος κριτικάρει τις παθητικές πλευρές της 

ασθένειας, η οικογένεια δεν αποτελεί απλά θύµα της αλλά επιδρά σ’ αυτήν µε τη 

αντιµετώπιση. Μερικές οικογένειες αντιµετωπίζουν ικανοποιητικά την αρρώστια και 

µόνο λίγες υποφέρουν από αυτήν. Η κρίση  λοιπόν µπορεί να έχει προσαρµοστικές ή 

δυσπροσαρµοστικές συνέπειες ( Turk, Flor, Rudy, 1987) . 

   Ο αρνητικός αντίκτυπος της αρρώστιας στην οικογένεια είναι µεγαλύτερος µεταξύ 

των ζευγαριών. Σε έρευνα που διεξήχθη από τον Klein (1967) το 67%  των ζευγαριών 

που ο ένας από τους δύο πάσχει από χρόνια ασθένεια ο άλλος θα αναπτύξει κάποια 

συµπτώµατα µε κυριότερα την νευρικότητα και την κόπωση. Τόσο οι ίδιοι οι 

πάσχοντες όσο και σύζυγοι τους αναφέρουν υψηλά ποσοστά έντασης καθώς και 

µειωµένη επαγγελµατική δραστηριότητα.  Επίσης ο χρόνιος πόνος συνδέεται µε 

εµφάνιση αυξηµένων ποσοστών καταθλιπτικής διάθεσης στους συζύγους των 
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ασθενών, όπως επίσης αύξηση των προβληµάτων υγείας στους συντρόφους των 

ασθενών µε χρόνιο πόνο αλλά και µειωµένη σεξουαλική δραστηριότητα ( Turk, Flor, 

Rudy, 1987) . 

 

4.Η ρόλος την Ντοπαµίνης στην απόκριση του Πόνου – ∆ιαφυλικες 

∆ιαφοροποιήσεις 

   Το ντοπαµινεργικό είναι ένα νευροδιαβιβαστικό σύστηµα που θα µπορούσε να 

εµπλέκεται στις διαφυλικές διαφοροποιήσεις ως προς την απόκριση στον πόνο. 

Πρόσφατα ευρήµατα δείχνουν το κεντρικό ρόλο της ντοπαµινεργικής 

νευροδιαβίβασης στην ρύθµιση της υποδοχής του πόνου ( Wood, 2008)  και στοιχεία 

προτείνουν διαφυλικές διαφοροποιήσεις ως προς την ντοπαµινεργικη λειτουργία. Τα 

οιστρογόνα παίζουν σηµαντικό ρόλο στην διατήρηση της ακεραιότητας και στη 

ρύθµιση της δραστηριότητας του ντοπαµινεργικού συστήµατος στο κεντρικό νευρικό 

σύστηµα ( McEwen, 2001; McEwen, & Alves, 1999) . 

   Υπάρχει διαφοροποίηση στην λειτουργία του ντοπαµινεργικού νευριδιαβιβαστή ( 

DAT) . Μεγαλύτερη δραστηριότητα του νευροδιαβιβαστή αυτού παρατηρείται στις 

γυναίκες ( Bhatt, & Dluzen, 2005; Wood, 2008) . Πιθανόν οι διαφορές αυτές να 

οφείλονται στα οιστρογόνα. Παρόλα αυτά η βιβλιογραφία δεν επιβεβαιώνει τον ρόλο 

που διαδραµατίζει η ντοπαµίνη στην απόκριση απέναντι σε ένα ερέθισµα που 

προκαλεί πόνο. Πιθανόν αυτά να οφείλονται σε δυσλειτουργία της ντοπαµινεργικής 

νευροδιαβίβασης ( Fillingim, King, Ribeiro-Dasilva, Rahim-Williams, & Riley, 

2009). 
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5.∆ιαφυλικές ∆ιαφορές στην αντίληψη του πόνου 

   Ένα µεγάλο µέρος της βιβλιογραφικής έρευνας αποδεικνύει πως υπάρχουν 

σηµαντικές διαφορές στην αντίληψη του πόνου µεταξύ των δύο φύλων. Οι γυναίκες 

έχουν χαµηλότερα επίπεδα ανοχής στον πόνο σε σχέση µε τους άντρες και εκτιµούν  

εξίσου έντονα ερεθίσµατα ως περισσότερο επώδυνα από άποψη του πόνου που 

προκαλούν ( Edwards et al., 1999; Ellermeier, & Westphal, 1995; Fillingim et al., 

1999; Lautenbacher, &  Rollman, 1993; Maixner, &  Humphrey, 1993; Riley et al., 

1998; Rollman, 1995; Rollman, 1997; Rollman et al., 2000; Rollman, &  Haris, 1987). 

Επιπλέον οι γυναίκες φαίνονται να υποφέρουν από ένα µεγάλο αριθµό συνδρόµων 

που σχετίζονται µε έντονο και χρόνια επαναλαµβανόµενο πόνο ( Dao, & LeResche, 

2000; Heitkemper, &  Jarrett, 2001; Morin et al., 2000; Robinson et al., 1998; 

Rollman, &  Lautenbacher, 2001) . 

   Πλήθος ψυχοκοινωνικών µεταβλητών θεωρούνται ότι ευθύνονται για την 

αντίδραση του ατόµου απέναντι στον πόνο και ως εκ τούτου σε µερικές από τις 

διαφοροποιήσεις που συναντούµε µεταξύ γυναικών και ανδρών αναφορικά µε την 

απόκριση στο αίσθηµα του πόνου. Γενικά η έρευνα έχει εστιάσει στις κλινικές 

αναφορές πόνου ή στην ανταπόκριση σε πειραµατική µείωση του πόνου αλλά όχι 

στην σχέση µεταξύ των δύο. Αν υποθέσουµε πως κοινοί βιολογικοί και ψυχολογικοί  

παράγοντες ευθύνονται για τις διαφυλικές διαφορές, θα περιµέναµε να υπάρχει 

κάποια σχέση µεταξύ κλινικών και πειραµατικών µεταβλητών ( Rollman, Abdel- 

Shaheed, Gillespie, & Jones, 2004) . 

   Σίγουρα υπάρχουν σηµαντικοί γενετικοί παράγοντες που διαδραµατίζουν 

καθοριστικό ρόλο στις διατοµικές και διοµαδικές διαφορές στον τρόπο µε τον 

εκλαµβάνονται τον πόνο τα δύο φύλα. Νευροαπεικονιστικές  µελέτες προτείνουν 

διαφορές στην δοµή και στην λειτουργία του εγκεφάλου. Συγκεκριµένα οι αγωνιστές 
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που δρουν επιλεκτικά στους mu υποδοχείς ( και συχνά και στους κ υποδοχείς) είναι 

πιο δυνατοί στα αρσενικά τρωκτικά από ότι στα θυληκά. Στους ανθρώπους  οι 

αγωνιστές δρουν µε αντίθετο τρόπο. Οι γονατώδεις ορµόνες  όπως τα οιστρογόνα και 

τα ανδρογόνα ρυθµίζουν την προγενετική και την µεταγενετική λειτουργική 

ανάπτυξη και επηρεάζουν το « κατώφλι» του πόνου ( Aloisi, 2003; Liu, &  Gintzler, 

2000) . Οι διαφορές αυτές µπορεί να ερµηνευθούν και ως αποτέλεσµα 

ψυχοκοινωνικών παραγόντων. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες συµπεριφορές που 

χαρακτηρίζονται ως ανδρικές ή γυναικείες. Για παράδειγµα άνδρες και γυναίκες 

θεωρούν ότι οι γυναίκες είναι περισσότερο ευάλωτες στον πόνο ( Robinson et al., 

2001) . 

   Οι γυναίκες έχουν υψηλότερα ποσοστά εµφάνισης χρόνιου πόνου( Rasmussen 

1993a, 1993b) , ηµικρανιών (Rasmussen, & Breslau 1993) , χρόνιων 

µετατραυµατικών πονοκεφάλων και ηµικρανιών ως αποτέλεσµα τραυµατισµού  . Οι 

άνδρες εµφανίζουν υψηλότερα ποσοστά επεισοδιακού πόνου µεγάλης έντασης που 

διαρκούν 15- 180 λεπτά  . Επίσης είναι πιο πιθανό να βιώσουν πονοκέφαλο κατά τη 

διάρκεια ή µε το πέρας της σεξουαλικής δραστηριότητας ( Unruh, 1996) . 

   Μικρές διαφυλικές διαφορές αναφέρονται στην πλειοψηφία των ερευνών σχετικά 

µε τον πόνο στη µέση. ∆εν υπάρχει σαφής ένδειξη για το αν εµφανίζεται πιο συχνά 

στο γυναικείο ή στο ανδρικό φύλο. Ο πόνος στη µέση  συνδέεται περισσότερο µε 

επαγγελµατικούς παρά µε γενετικούς παράγοντες ( de Girolamo 1991) . Στους 

οδηγούς για παράδειγµα ο πόνος στην µέση µειώνεται, όταν η διάρκεια της οδήγησης 

µειωθεί ή όταν το κάθισµα είναι αναπαυτικό. Η εµφάνιση πόνου στη µέση αυξάνεται 

και στα δύο φύλα, καθώς αυξάνεται η ηλικία του ατόµου (Lee et al.1985; Balague et 

al. 1988; Heliovaara et al. 1989)  , ενώ µικρές διαφυλικές διαφορές υπάρχουν ως προς 

το ακριβές σηµείο που εµφανίζεται ο πόνος στη µέση και στο γεγονός ότι οι γυναίκες 
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υποφέρουν από τέτοιου είδους πόνο κατά την διάρκεια της εγκυµοσύνης και της 

εµµηνόρροιας ( Unruh, 1996) . 

   Αναφορικά µε τους µυοσκελετικούς πόνους, συχνότερη είναι η εµφάνισή τους στον 

γυναικείο φύλο, παίρνοντας διάφορες µορφές όπως πόνο στον αυχένα, στους ώµους 

κ.α. Οι γυναίκες έχουν περισσότερες αναφορές για ταυτόχρονο πολλαπλό πόνο, 

µεγάλης έντασης και διάρκειας ( Ηasvold, & Johnsen1993) , ενώ παρουσιάζουν και 

περισσότερες αναφορές για εµφάνιση αρθριτικών και ρευµατοειδούς αρθρίτιδας ( 

Verbugge et al. 1991) . 

   Ο χρόνιος πόνος προκαλούµενος από καρκίνο βιώνεται σχεδόν από το 30- 85% των 

καρκινοπαθών και εξαρτάται από το είδος του καρκίνου και το στάδιο εξέλιξης του. 

Τα ευρήµατα για αυτό το είδος πόνου είναι αντιφατικά. O Miaskowski ( 2004) σε 

έρευνα που διεξήγαγε δεν βρήκε την ύπαρξη συσχέτισης µεταξύ των µεταβλητών 

φύλου - πόνου. Ωστόσο άλλα ευρήµατα αναφέρουν ότι οι γυναίκες βιώνουν 

µεγαλύτερη κατάθλιψη, ενώ ένα µήνα µετά την διάγνωση οι άντρες αναφέρουν πιο 

έντονο πόνο το στήθος και οι γυναίκες πιο έντονο πόνο στου ώµους και έξω από το 

στήθος ( Fillingim, King, Ribeiro- Dasilva, Rahim- Williams, & Riley, 2009) . 

   Ένα άλλο είδος πόνου, ο νευροπαθητικός πόνος, ο οποίος οφείλεται σε νευρικές 

ίνες που καταστρέφονται, υπολειτουργούν ή τραυµατίζονται (Merskey, Bogduk, 

1994) , εµφανίζεται συχνότερα στον γυναικείο πληθυσµό. Οι γυναίκες φαίνεται να 

απειλούνται περισσότερο απ’ αυτό το είδος πόνου, ενώ δεν έχει αποδειχθεί η ύπαρξη 

διαφυλικών διαφορών ως προς την επίδραση της ηλικίας, της κατάθλιψης ή της 

έντασης του πόνου ( Fillingim, King, Ribeiro- Dasilva, Rahim- Williams, & Riley, 

2009) . 

   ∆ιαφυλικές διαφορές εµφανίζονται και στον πόνο που συνοδεύει τις χειρουργικές 

επεµβάσεις. Έρευνες αποδεικνύουν διαφοροποιήσεις ως προς την ένταση του 



 

 20

µετεγχειρητικού πόνου. Η Chia ( 2002) ερεύνησε την επιρροή που ασκούν τα 

χαρακτηριστικά του ασθενή σε αυτό το είδος πόνου σε κατάσταση ανάπαυσης και τον 

πόνο σε κατάσταση δραστηριότητας. Το ανδρικό φύλο σχετίστηκε µε αυξηµένα 

ποσοστά µετεγχειρητικού πόνου και περισσότερες απαιτήσεις για χορήγηση 

µορφίνης. Αντίθετα ήταν τα ευρήµατα µιας έρευνας που διεξήχθει σε δείγµα 2732 

ασθενών σε νοσοκοµείο της Φινλανδίας, όπου τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι 

γυναίκες βιώνουν περισσότερο πόνο αµέσως  µετά από χειρουργική επέµβαση σε 

σχέση µε τους άντρες ( Mattila, Toivonen, Janhunen, Rosenberg, & Hynynen, 2005) . 

Πιθανόν αυτές οι διαφορές να οφείλονται στις διαφορετικές µορφές εγχείρησης στις 

οποίες υποβάλλονται οι ασθενείς ( πχ γυναικολογική εγχείρηση) (Fillingim, King, 

Ribeiro- Dasilva, Rahim- Williams, & Riley, 2009) . 

 

Εικόνα 3 
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5.1Ο πόνος µεταξύ των γυναικών: Συσχετίσεις µε το κοινωνικο- οικονοµικό 

επίπεδο και τις συνθήκες εργασίας. 

   Πληθώρα βιβλιογραφικών µελετών αποδεικνύουν πως οι γυναίκες βιώνουν 

περισσότερα περιστατικά πόνου, µεγαλύτερης έντασης, συχνότητας και µεγαλύτερης 

διάρκειας ( Unruh 1996; Brattberg et al., 1997; Cetelano et al., 1990) . Επίσης 

παρουσιάζουν µεγαλύτερα ποσοστά ανικανότητας ως αποτέλεσµα της εµπειρίας 

πόνου (  Cetelano et al., 1990, Keefe et al., 2000) . και συνήθως εγκαταλείπουν την 

δουλειά τους λίγο πριν την ολοκλήρωσή της εξαιτίας του πόνου που βιώνουν ( Brage 

et al., 1998; Hagen, & Thune, 1988; RFV, 2003; Leijon et al., 2004) . Ωστόσο δεν 

έχει εξεταστεί ποιοι είναι οι παράγοντες αυτοί που ευθύνονται για τα αυξηµένα 

περιστατικά χρόνιου πόνου που βιώνουν οι γυναίκες ( Jablonska, Soares, & Sundin, 

2006) . 

   Οι γυναίκες που ζουν σε φτωχές κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες έχουν 

περισσότερα προβλήµατα υγείας σε σύγκριση µε εκείνες που ζουν σε ευνοϊκότερες 

συνθήκες ( Mead et al., 2001; Arber, &  Lahelma, 1993) . Παρά τα στοιχεία για την 

ύπαρξη συνάφειας µεταξύ κοινωνικο-οικονοµικής κατάστασης και υγείας, ελλιπής 

προσοχή έχει δειχθεί ως προς την αναγνώριση αυτών των κατηγοριών στον γυναικείο 

πληθυσµό που έχουν µεγάλο παράγοντα επικινδυνότητας για την ανάπτυξη 

περιστατικού πόνου ( Jablonska, Soares, & Sundin, 2006) . 

   Μια πρόσφατη έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στην Σουηδία αποκάλυψε την 

ύπαρξη συνάφειας µεταξύ οικογενειακής κατάστασης, οικονοµικών δυσκολιών και 

πόνου ( Bingefors, & Isacson, 2004) . Οι ψυχοκοινωνικές συνθήκες εργασίας 

διαµορφώνουν επίσης το επίπεδο υγείας και την ένταση της ασθένειας ( Niedhammer, 

&  Chea, 2003; Cheng et al.,2000) . Η κόπωση που προέρχεται από το εργασιακό 

περιβάλλον και η ελλιπής υποστήριξη από τους συναδέλφους σχετίζεται θετικά µε 
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την εµπειρία του πόνου στον γυναικείο πληθυσµό ( Cole et al., 2001; Ahlberg- Hulten 

et al., 1995; Josephson et al., 1997) . Οι συνθήκες εργασίας επηρεάζουν όχι µόνο την 

εµφάνιση του πόνου αλλά και την εξέλιξή του ( Jablonska, Soares, & Sundin, 2006) . 

   Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε σουηδικό πληθυσµό τα αποτελέσµατα 

αποδεικνύουν την στενή σχέση κοινωνικο- οικονοµικού επιπέδου και πόνου στις 

γυναίκες. Το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο συνδέεται µε την εµπειρία πόνου. Αυτή η 

στενή σχέση ερµηνεύεται ως εξής: Τα άτοµα µε χαµηλό µορφωτικό επίπεδο, τείνουν 

να υιοθετούν φτωχότερες συνήθειες που σχετίζονται µε την υγεία, αυξάνοντας έτσι 

την ευπάθειά τους στην ασθένεια ( Dionne et al., 2001, for a review) . Επιπλέον τα 

άτοµα αυτά εµπλέκονται λιγότερο σε θεραπευτικές διαδικασίες ( Brekke et al., 2001).            

Οι γυναίκες που ζουν κάτω υπό δυσµενείς κοινωνικο- οικονοµικές συνθήκες 

παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό ανικανότητας ως απόρροια του πόνου. Πιθανή 

εξήγηση γι΄αυτό αποτελεί το γεγονός ότι οι γυναίκες αυτές βιώνουν µεγαλύτερο 

stress, το οποίο µε την πάροδο του χρόνου µειώνει την ικανότητα τους να 

διαχειριστούν αποτελεσµατικά τον πόνο, χρησιµοποιώντας ανεπαρκείς στρατηγικές 

αντιµετώπισης ( De Ridder, 2000) .  

   Οι γυναίκες µε δυσµενείς εργασιακές συνθήκες αναφέρουν υψηλότερα ποσοστά 

πόνου και µεγαλύτερης έντασης. Η εργασιακή ένταση διεγείρει ψυχοφυσιολογικές 

αντιδράσεις ως απόκριση στο stress ( Karasek, & Theorell, 1990; Lundberg et al., 

1994; Melin, & Lundberg, 1997) . Μακροπρόθεσµα αυτές οι αντιδράσεις µπορεί να 

οδηγήσουν στην εµφάνιση του πόνου. Η κοινωνική υποστήριξη στη δουλειά παίζει 

σηµαντικό ρόλο. Υψηλή κοινωνική υποστήριξη συνεπάγεται µειωµένες πιθανότητες 

για την ανάπτυξη χρόνιου πόνου. Η παρουσία υποστηρικτικής σχέσης από τους 

συναδέλφους προστατεύει τον άτοµο, βοηθώντας το να αναπτύξει µηχανισµούς 

διαχείρισης του στρες ( Jablonska, Soares, & Sundin, 2006) . 
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   Σύµφωνα µε τον Hobfoll (1986) η υποστήριξη στο εργασιακό περιβάλλον 

προφυλάσσει από τις επιδράσεις της εργασιακής έντασης. Η κοινωνική υποστήριξη 

προστατεύει από τις αρνητικές συνέπειες τα άτοµα που ήδη βιώνουν πόνο. Αυτό 

συµβάλλει κυρίως στην αποφυγή συµπτωµάτων ανικανότητας. Για παράδειγµα η 

παρουσία υποστηρικτικών συναδέλφων µειώνει τον φόρτο εργασίας κατά την 

διάρκεια της ασθένειας, αποτρέποντας έτσι την εµφάνιση συµπτωµάτων 

ανικανότητας. Στα άτοµα µε υποστηρικτικό περιβάλλον ίσως παρέχονται 

περισσότερα κίνητρα για ανάρρωση και επιστροφή στην δουλειά σε σχέση µε τους 

εργαζόµενους που στερούνται υποστήριξης ( Gard, &  Sandberg, 1998) . 

 

6.Σχέση Κατάθλιψης – Άγχους - Πόνου 

   Τα συναισθήµατα έχουν προταθεί πως αποτελούν µια πιθανή εξήγηση για την 

ύπαρξη διαφυλικών διαφορών ως απόκριση στο αίσθηµα του πόνου. Ο πόνος 

αποτελεί µια αισθητηριακή και ταυτόχρονα συναισθηµατική εµπειρία και οι 

διαφυλικές διαφορές εµφανίζονται ως προς την έκφραση των συναισθηµάτων και του 

πόνου ( Jones & Jacharie, 2002; Rhudy & Williams, 2005) .  Κατά την διάρκεια της 

ενήλικης ζωής οι γυναίκες εµφανίζονται  περισσότερο ευάλωτες σε συναισθηµατικές 

διαταραχές, όπως το άγχος και η κατάθλιψη ( Moore, 2009) . 

     Η κατάθλιψη συνδέεται στενά µε τον πόνο, κυρίως για το γυναικείο φύλο. Σε 

σχετική έρευνα βρέθηκε ότι οι εργαζόµενες µητέρες, οι πιο µικροί σε ηλικία ενήλικες, 

τα άτοµα µε χαµηλά εισοδήµατα είναι περισσότερο εκτεθειµένα στην ανάπτυξη 

πόνου και στην εµφάνιση άγχους. Σύµφωνα µε την Magni ( 1990) οι γυναίκες είναι 

περισσότερο ευάλωτες στην ανάπτυξη κατάθλιψης και η ένταση του πόνου αποτελεί 

σηµαντικό παράγοντα επικινδυνότητας για την ανάπτυξη αυτής στο γυναικείο 

πληθυσµό ( Unruh, 1987) . 
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   Το είδος του πόνου καθώς και η παρουσία πολλαπλών σωµατικών συµπτωµάτων, 

είναι παράγοντες που επίσης  επηρεάζουν την ανάπτυξη κατάθλιψης. Συγκεκριµένα 

οι πονοκέφαλοι και οι πόνοι στην κοιλιά σχετίζονται περισσότερο µε  κατάθλιψη στα 

έφηβα κορίτσια, ενώ στα αγόρια µόνο οι κεφαλαλγίες σχετίζονται µε την διαταραχή 

αυτή ( Larsson, 1991) . Επίσης ο πόνος που προκαλείται από καρκίνο αυξάνει τις 

πιθανότητες για καταθλιπτικά συµπτώµατα ( Fillingim, King, Ribeiro- Dasilva, 

Rahim- Williams, & Riley, 2009) . 

   Ωστόσο πάντα υπάρχουν και οι αντικρουόµενες απόψεις. Κάποιες κλινικές µελέτες 

αποδεικνύουν υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης µεταξύ των ανδρών. O Buckelew ( 

1990) σε δείγµα αποτελούµενο από ασθενείς µε ποικιλία παραπόνων για πόνο, βρήκε 

ότι συχνότερες είναι οι αναφορές ανδρών για σωµατόµορφα συµπτώµατα, κατάθλιψη 

και άγχους σε σχέση µε τις γυναίκες ( Unruh, 1987).  

   Επειδή η κατάθλιψη συνδέεται στενά µε τον πόνο, δεν µας εκπλήσσει το γεγονός 

ότι και το άγχος συσχετίζεται µε τον πόνο και µάλιστα µε ένα τρόπο που επηρεάζεται 

από το φύλο του ασθενή. O Frot και οι συνεργάτες του ( 2004) διεξήγαγαν µια 

πειραµατική έρευνα κατά την οποία υγιή άτοµα εκτέθηκαν σε συνθήκες πόνου. Τα 

ευρήµατα έδειξαν πως το άγχος σχετίστηκε θετικά µε αναφορές πόνου για τους 

άνδρες αλλά όχι για τις γυναίκες. Παρόµοια ήταν τα ευρήµατα των McCracken και 

Houle, οι οποίοι απέδειξαν πως σε ένα δείγµα ασθενών µε χρόνιο πόνο, οι άνδρες 

παρουσίασαν πιο δυνατές συσχετίσεις µεταξύ άγχους και πόνου συγκριτικά µε τις 

γυναίκες ( Moore, 2009) . 

   Ωστόσο και στην περίπτωση του άγχους τα βιβλιογραφικά ευρήµατα δεν 

συµφωνούν πάντοτε µεταξύ τους. Πολλές έρευνες δεν αναφέρουν συσχετίσεις  των 

δύο φύλων ως προς τις µεταβλητές άγχους και πόνου, ενώ άλλες αναφέρουν την 

ύπαρξη µεγαλύτερης συνάφειας των µεταβλητών αυτών στον γυναικείο πληθυσµό ( 
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Keogh & Birkby, 1999; Keogh, Hamid, Hamid & Ellery, 2004; Thompson, Keogh, 

French & Davis, 2008)  

 

 7.Ερωτήµατα και υποθέσεις σχετικά µε την έρευνα 

  Στην συγκεκριµένη έρευνα παρουσιάζονται διάφορα βιβλιογραφικά ευρήµατα που 

αναφέρονται στην εµπειρία του πόνου, καθώς και στις διαφοροποιήσεις που 

παρουσιάζουν τα δύο φύλα ως προς την ανταπόκριση στον πόνο. Με την βοήθεια των 

δεδοµένων αυτών θα επιχειρήσουµε να εξετάσουµε τον τρόπο µε τον οποίο τα άτοµα 

αντιλαµβάνονται και αντιδρούν στην εµπειρία του πόνου, να αναγνωρίσουµε πιθανές 

διαφορές στην έκφραση και στην ερµηνεία του και να προσδιορίσουµε τον αντίκτυπο 

που έχει στη ζωή του ασθενή. Άνδρες και γυναίκες ερµηνεύουν και αποκρίνονται µε 

τον ίδιο τρόπο απέναντι στο ερέθισµα που προκαλεί πόνο; Επιφέρει ο πόνος αλλαγές 

στην ποιότητα ζωής τους ασθενούς; Αυτά αποτελούν τα κύρια ερωτήµατα που 

πραγµατεύεται η συγκεκριµένη έρευνα. Υποθέτουµε λοιπόν αφενός  πως ο πόνος 

είναι µια εµπειρία που υπόκεινται σε διαφυλικές διαφοροποιήσεις και αφετέρου 

επιφέρει αλλαγές στην καθηµερινότητα του ατόµου. 
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B΄ Μέρος  

Μέθοδος 

Συµµετέχοντες και διαδικασία 

   Στην έρευνα συµµετείχαν συνολικά 120 άτοµα ηλικίας 19 έως 80 ετών εκ των 

οποίων οι 60 (50%) ήταν υγιείς και οι υπόλοιποι 60 (50%) είχαν διαγνωστεί µε 

κάποια χρόνια ασθένεια. Από τους 120 συµµετέχοντες οι 60 (50%) ήταν άνδρες, ενώ 

οι 58 (48,3%) γυναίκες. Σχετικά µε το είδος της χρόνιας ασθένειας, εννέα (7,5%) 

άτοµα έπασχαν από σακχαρώδη διαβήτη, ένα άτοµο (0,8%) από σακχαρώδη διαβήτη, 

πίεση και χολιστερόλη, ένα άτοµο (0,8%) από σακχαρώδη διαβήτη, θυρεοειδή και 

παχυσαρκία, κι ένα άτοµο από σακχαρώδη διαβήτη και χολιστερόλη (0,8%) . ∆ύο 

άτοµα (1,7%) είχαν περάσει εγκεφαλικό, έξι άτοµα (5%) ήταν καρδιοπαθείς και 

δεκαέξι (13,3%) άτοµα έπασχαν από καρκίνο ( χωρίς να αναφέρουν το ακριβές 

σηµείο) . Τρία άτοµα ( 2,5%) είχαν διαγνωστεί µε καρκίνο στο έντερο, ένα άτοµο 

(0,8%) µε καρκίνο στο µαστό, ένα (0,8%) µε καρκίνο στον προστάτη και ένα (0,8%) 

µε καρκίνο του τραχήλου της µήτρας. Με νεφρική ανεπάρκεια διαγιγνώστηκαν έξι 

άτοµα (5%) , ένα (0,8%) µε νεφρική ανεπάρκεια, σακχαρώδη διαβήτη και καρδιά, ένα 

µε νεύρωση στοµάχου (0,8%), τρία (2.5%) µε παχυσαρκία, ένα (0,8%) µε πήξη 

αίµατος, ένα (0,8%) µε πίεση και σακχαρώδη διαβήτη, τρία (2,5% ) µε σκλήρυνση 

κατά πλάκας, δύο (1,7%) µε χολιστερόλη. Όπως φαίνεται από τα ποσοστά 

µεγαλύτερη συχνότητα εµφάνισης παρουσιάζουν ο καρκίνος µε ποσοστό 13,3% ,  ο 

σακχαρώδης διαβήτης µε ποσοστό 7,5% ,  και η νεφρική ανεπάρκεια µε 5%. 

   Αναφορικά µε το έτος διάγνωσης της ασθένειας, ένα περιστατικό (0,8%) 

διαγνώστηκε το 1995, ένα (0,8%) το 1996, ένα (0,8%) το 1997, ένα (0,8%) το 1998 

και ένα (0,8%) το 1999. Το 2000 διαγιγνώστηκαν 3 περιστατικά (2,5%) , τέσσερα ( 

3,3%) το 2001, έξι (50%) το 2002, τέσσερα (3,3%) το 2001, έξι (5%) το 2002, 
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τέσσερα ( 3,3%) το 2003, οχτώ (6,7%) το 2004, οχτώ (6,7%) το 2005, τρία (2,5%) το 

2006, έξι (5%) το 2007, έξι (5%) και ένα περιστατικό (0,8%) το 2009. Συνολικά  από 

τους 60 ασθενείς τα 54 άτοµα ( 45% ) συµπλήρωσαν το έτος διάγνωσης της 

ασθένειας. Επίσης από τους 120 συµµετέχοντες, τα 117 άτοµα (97,5%) συµπλήρωσαν 

το πεδίο που αναφέρεται στον αν έχουν νοσηλευτεί στο νοσοκοµείο. Συγκεκριµένα οι 

43 συµµετέχοντες (35,8%) ανέφεραν πως έχουν νοσηλευτεί εξαιτίας του 

προβλήµατος που αντιµετωπίζουν, ενώ οι 74 (61,7%) δήλωσαν πως δεν έχουν 

νοσηλευτεί. 

   Σχετικά µε το µορφωτικό επίπεδο των συµµετεχόντων από τα 120 άτοµα (100%), 

τα 6 (5%) είχαν παρακολουθήσει µόνο κάποιες τάξεις του δηµοτικού, οι 31 (25,8%) 

είχαν αποφοιτήσει από το δηµοτικό, οι 16 (13,3%) είχαν αποφοιτήσει από το 

γυµνάσιο, 28 (23,3%) ήταν απόφοιτοι λυκείου, οι 13 (10,8%) είχαν τελειώσει 

ανάλογες σχολές, ενώ σε ότι αφορά την τριτοβάθµια εκπαίδευση οι 12 (10%) ήταν 

απόφοιτοι ΤΕΙ, οι 12 (10%) απόφοιτοι ΑΕΙ, ενώ οι 2 (1,7%) είχαν κάποιο 

µεταπτυχιακό τίτλο. 

   Τέλος σε ότι αφορά την οικογενειακή κατάσταση, από τα 120 άτοµα (100%) , οι 17 

(14,2%) ήταν άγαµοι, οι 91 (75,8%) ήταν έγγαµοι, οι 2 ( 1,7% ) ήταν σε διάσταση, οι 

5 (4,2%) ήταν διαζευγµένοι, οι 3 (2,5%) ήταν χήροι, ενώ µόλις 2 συµµετέχοντες 

(1,7%) ανέφεραν ότι συγκατοικούν µε τον/ την σύντροφό τους. 
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 Ψυχοµετρικό εργαλείο 

    Πριν γίνει η χορήγηση του ερωτηµατολογίου οι συµµετέχοντες ενηµερώθηκαν για 

τον σκοπό της έρευνας , καθώς και για το ότι η συµµετοχή τους είναι προαιρετική. 

Ενηµερώνονταν ότι τα στοιχεία τους σε καµία περίπτωση δεν πρόκειται να 

δηµοσιοποιηθούν, καθώς και για το ότι πρέπει να απαντήσουν µε υπευθυνότητα το 

ερωτηµατολόγιο. ∆εν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις, απλά πρέπει να 

επιλέξουν την απάντηση που τους αντιπροσωπεύει περισσότερο. Τέλος 

ενηµερώθηκαν για το ότι µπορούν να διακόψουν την διαδικασία όποτε το επιθυµούν. 

   Στους συµµετέχοντες χορηγήθηκε το ψυχοµετρικό εργαλείο RAND 36 ITEM, το 

οποίο εξετάζει την φυσική λειτουργικότητα του ατόµου, τον σωµατικό πόνο, τον 

περιορισµένο ρόλο του ατόµου λόγω προβληµάτων φυσικής υγείας, τον περιορισµένο 

ρόλο λόγω προσωπικών ή συναισθηµατικών προβληµάτων, την συναισθηµατική 

ευεξία, την κοινωνική λειτουργικότητα, την ενέργεια/ κούραση του ατόµου και τέλος 

το επίπεδο γενικής υγείας του. Το εργαλείο αυτό αποτελείται από 36 προτάσεις ( 

items), οι οποίες προσαρµόστηκαν από την κλίµακα MOS SF-36, η οποία 

περιγράφηκε από τους Ware & Sherbourne ( 1992).  

   Για την βαθµολόγηση των αποτελεσµάτων λαµβάνουν χώρα δύο διαδικασίες. 

Αρχικά ορίζεται ο τρόπος βαθµολόγησης των 36 ερωτήσεων. Κάθε ερώτηση 

βαθµολογείται µε τέτοιο τρόπο ώστε όσο πιο υψηλή είναι η βαθµολογία, τόσο πιο 

χαρισµατική είναι η υγεία του ατόµου. Αντίστοιχα όσο πιο χαµηλή είναι η 

βαθµολογία, τόσο πιο επιβαρυµένο είναι το επίπεδο υγείας του ατόµου. Η 

βαθµολογία για κάθε ερώτηση κυµαίνεται από 0-100, µε το 0 να αντιστοιχεί στην πιο 

χαµηλή βαθµολογία και το 100 στην µέγιστη δυνατή.  

   Σε δεύτερο βήµα οµαδοποιούνται αυτές οι προτάσεις που µετρούν τον ίδιο 

παράγοντα. Συγκεκριµένα ο παράγοντας φυσική λειτουργικότητα αποτιµάται µε τις 
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προτάσεις  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, οι οποίες παρουσιάζουν δείκτη αξιοπιστίας  

Cronbach a ίσο µε 0,93. Ο περιορισµένος ρόλος λόγω προβληµάτων φυσικής υγείας 

αποτιµάται µε τις προτάσεις 13, 14, 15, 16, οι οποίες παρουσιάζουν δείκτη 

αξιοπιστίας  Cronbach a ίσο µε 0,84.  Οι προτάσεις 17, 18, 19 µε δείκτη αξιοπιστίας 

Cronbach a ίσο µε 0,83 εκτιµούν τον περιορισµένο ρόλο του ατόµου λόγω 

προσωπικών ή συναισθηµατικών προβληµάτων και οι προτάσεις 23, 27, 29, 31 µε 

δείκτη αξιοπιστίας Cronbach a ίσο µε 0,86 εκτιµούν το επίπεδο ενέργειας/ κούρασης 

του ατόµου. Ο παράγοντας συναισθηµατική ευεξία αποτιµάται µε  τις προτάσεις 24, 

25, 26, 28, 30 οι οποίες παρουσιάζουν δείκτη αξιοπιστίας Cronbach a ίσο µε 0,90, ο 

παράγοντας κοινωνική λειτουργικότητα αποτιµάται µε τις προτάσεις 20, 32 µε δείκτη 

αξιοπιστίας Cronbach a ίσο µε 0,85, ενώ ο σωµατικός πόνος αποτιµάται µε  τις 

προτάσεις 21, 22, οι οποίες παρουσιάζουν δείκτη αξιοπιστίας Cronbach a ίσο µε 0,78. 

Τέλος οι προτάσεις 1, 33, 34, 35, 36 εκτιµούν το επίπεδο γενικής υγείας του ατόµου 

και παρουσιάζουν δείκτη αξιοπιστίας Cronbach a ίσο µε 0,78. 
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 Αποτελέσµατα 

   Υπολογίστηκε ο δείκτης συνάφειας µεταξύ της έντασης του πόνου και µιας σειράς 

άλλων µεταβλητών. Στις µεταβλητές αυτές περιλαµβάνονται η φυσική 

λειτουργικότητα, οι περιορισµοί λόγω προβληµάτων φυσικής υγείας, οι περιορισµοί 

λόγω συναισθηµατικών προβληµάτων, η ενέργεια/ κούραση, η συναισθηµατική 

ευεξία, η κοινωνική λειτουργικότητα του ατόµου και το γενικό επίπεδο υγείας του. Σε 

αρχική φάση µελετήθηκε  η συσχέτηση της έντασης του πόνου µε καθεµία από αυτές 

τις µεταβλητές( Βλ. Παράρτηµα Πίνακας 1). Χρησιµοποιήθηκε ο δείκτης συσχέτισης 

Pearson r και τα αποτελέσµατα είναι τα εξής: Υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση 

µεταξύ  έντασης του πόνου και  περιορισµών λόγω προβληµάτων φυσικής υγείας ( r= 

0,210, p< 0,05) , όπως επίσης στατιστικά σηµαντικό είναι το αποτέλεσµα µεταξύ 

έντασης του πόνου και περιορισµών λόγω συναισθηµατικών προβληµάτων ( r= 0,242, 

p< 0,01) και έντασης του πόνου και κοινωνικής λειτουργικότητας ( r= 0,182, p< 

0,05). Αντίθετα δεν βρέθηκε να υπάρχει στατιστική σηµαντικότητα µεταξύ έντασης 

του πόνου και φυσικής λειτουργικότητας ( r= 0,172), έντασης του πόνου και 

ενέργειας/ κούρασης ( r= 0,143 ) , µεταξύ έντασης του πόνου και συναισθηµατικής 

ευεξίας ( r= 0,173) και έντασης του πόνου και επιπέδου γενικής υγείας ( r= 0,167) . 

   Στην συνέχεια υπολογίστηκε ο δείκτης συσχέτισης της έντασης του πόνου µε 

καθεµιά από αυτές τις µεταβλητές, ξεχωριστά για τα υγιή άτοµα και ξεχωριστά για 

τους ασθενείς ( Βλ. Παράρτηµα Πίνακας 1). Τα υγιή άτοµα παρουσίασαν στατιστικά 

σηµαντικό αποτέλεσµα µεταξύ έντασης του πόνου και  κοινωνικής λειτουργικότητας 

( r= 0,457, p< 0,01) , ενώ δεν παρατηρήθηκε στατιστική σηµαντικότητα µεταξύ  

έντασης του πόνου και φυσικής λειτουργικότητας ( r= -,116),   έντασης του πόνου και  

περιορισµών λόγω φυσικής υγείας ( r= -,197), έντασης του πόνου και περιορισµών 

λόγω συναισθηµατικών προβληµάτων r= 0,05, µεταξύ έντασης του πόνου και 
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ενέργειας/ κούρασης ( r= -,149) , έντασης του πόνου και συναισθηµατικής ευεξίας ( 

r= 0,000) , και τέλος µεταξύ έντασης του πόνου και επιπέδου γενικής υγείας ( r= 

0,004) . 

   Στην οµάδα των ασθενών βρέθηκε στατιστικά σηµαντικό αποτέλεσµα µεταξύ 

έντασης του πόνου και περιορισµών φυσικής υγείας ( r= 0,308, p< 0,05) , µεταξύ 

έντασης του πόνου και περιορισµών λόγω συναισθηµατικών προβληµάτων ( r= 0,304, 

p< 0,05) και έντασης  πόνου και ενέργειας/κούρασης ( r= 0,263, p< 0,05) . ∆εν 

βρέθηκε στατιστικά σηµαντική τιµή µεταξύ έντασης του πόνου και φυσικής 

λειτουργικότητας ( r= 0,204) ,  έντασης του πόνου και  συναισθηµατικής ευεξίας ( r= 

0,228), έντασης του πόνου και κοινωνικής λειτουργικότητας ( r= 0,04) και έντασης 

του πόνου και επιπέδου γενικής υγείας ( r= 0,162) . 

   Στην συνέχεια πραγµατοποιήθηκε ανάλυση διακύµανσης ( Βλ. Παράρτηµα Β 

Πίνακας 2) για να  υπολογίσουµε εάν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ της 

έντασης του πόνου και της οµάδας ( υγιείς-ασθενείς) στην οποία ανήκουν οι 

συµµετέχοντες  και βρήκαµε ότι F= ( 1, 112) = 2,17,p >0,05) . Tα υγιή άτοµα (Βλ. 

Παράρτηµα Β Πίνακας 3) παρουσιάζουν Μέσο Όρο Μ= 54,291 ως προς τον πόνο µε 

κατώτερο όριο το 50,692, ανώτερο όριο 57,891 και τυπική απόκλιση 7,199. Οι 

ασθενείς παρουσιάζουν Μέσο Όρο Μ= 50,472 ως προς τον πόνο µε κατώτερο όριο το 

46,814, ανώτερο όριο 54,130 και τυπική απόκλιση 7.316. Εποµένως ο Μέσος Όρος 

των τιµών της έντασης του πόνου για τους υγιείς δεν είναι σηµαντικά µεγαλύτερος 

από των ασθενών. Το διάστηµα εµπιστοσύνης 95%  της διαφοράς των δύο οµάδων ( 

υγιείς – ασθενείς) ως προς τον πόνο κυµαίνεται από ,1,313 – 8,952 . 

   Για να εκτιµήσουµε την σχέση µεταξύ έντασης του πόνου και φύλου εφαρµόσαµε 

και πάλι ανάλυση διακύµανσης F= (1, 112) = 0,33 >0,05 ( Βλ. Παράρτηµα Β Πίνακας 

2) και τα ευρήµατα είναι τα εξής: Οι άνδρες παρουσιάζουν ( Βλ. Παράρτηµα Β 
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Πίνακας 4)  Μέσο όρο ως προς την ένταση του πόνου Μ= 52,147 µε κατώτερο όριο 

48,580, ανώτερο 55,714 και τυπική απόκλιση 7,134. Οι γυναίκες παρουσιάζουν Μέσο 

όρο ως προς την ένταση του πόνου Μ= 52,616, µε κατώτερο όριο 48,926, ανώτερο 

όριο 56,306 και τυπική απόκλιση 7,38. Εποµένως ο Μέσος όρος των τιµών της 

έντασης του πόνου για τις γυναίκες δεν είναι σηµαντικά µεγαλύτερος από των 

αντρών. Το διάστηµα εµπιστοσύνης 95%  της διαφοράς των δύο φύλων ( άνδρες -  

γυναίκες) ως προς τον πόνο κυµαίνεται από -5,601 -4,644. 

   Οι υγιείς άνδρες ( Βλ. Παράρτηµα Β Πίνακας 5) παρουσιάζουν Μέσο όρο ως προς 

την ένταση του πόνου Μ= 53,226, κατώτερο όριο 48,266, ανώτερο όριο 58,185 και 

τυπική απόκλιση 9,919. Οι υγιείς γυναίκες έχουν Μέσο όρο Μ= 55,357, κατώτερο 

όριο 50,139, ανώτερο όριο 60,576 και τυπική απόκλιση 10,437. Άρα ο Μέσος όρος 

των τιµών της έντασης του πόνου για τις υγιείς γυναίκες δεν είναι σηµαντικά 

µεγαλύτερος από των υγιών ανδρών. Τέλος οι άνδρες που ανήκουν στην κατηγορία 

των ασθενών έχουν Μέσο όρο ως προς την ένταση του πόνου Μ= 51,069, κατώτερο 

όριο 45,941, ανώτερο όριο 56,197 και τυπική απόκλιση 10,256. Οι ασθενείς γυναίκες 

έχουν Μ= 49,875, κατώτερο όριο 44,656, ανώτερο όριο 55,094 και τυπική απόκλιση 

10,438. Άρα ο Μέσος όρος των τιµών της έντασης του πόνου των ασθενών ανδρών 

δεν είναι σηµαντικά µεγαλύτερος από των γυναικών. 
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 Συζήτηση 

   Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να µελετηθεί η επίδραση που ασκεί το φύλο ( 

άνδρας – γυναίκα) και η οµάδα ( υγιής – ασθενής) στην ένταση του πόνου. Με την 

χρησιµοποίηση ενός ερωτηµατολογίου αυτοαναφοράς, οι συµµετέχοντες καλούνταν 

να επιλέξουν την απάντηση που ήταν γι’ αυτούς περισσότερο αντιπροσωπευτική. Με 

τον τρόπο αυτό επιχειρήθηκε να διερευνηθεί αν ο πόνος υπόκεινται σε διαφυλικές 

διαφοροποιήσεις ή αν η ένταση του επηρεάζεται από την οµάδα στην οποία ανήκει το 

άτοµο. Τέλος εξετάστηκαν οι συσχετίσεις που παρουσιάζει ο πόνος µε επτά άλλες 

µεταβλητές, οι οποίες περιγράφουν την ποιότητα ζωής του ατόµου. 

   Από τις αναλύσεις προκύπτει πως ο πόνος σχετίζεται στατιστικά σηµαντικά µε τους 

περιορισµούς λόγω συναισθηµατικών προβληµάτων και προβληµάτων φυσικής 

υγείας, όπως επίσης και µε την κοινωνική λειτουργικότητα. Αντίθετα δεν 

παρουσιάζεται στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ έντασης του πόνου και φυσικής 

λειτουργικότητας, έντασης του πόνου και ενέργειας/κούρασης, έντασης του πόνου 

και συναισθηµατικής ευεξίας και έντασης του πόνου και γενικού επιπέδου υγείας. 

Σύµφωνα µε τα βιβλιογραφικά ευρήµατα ο πόνος µπορεί να δηµιουργήσει µια σειρά 

προβληµάτων στον ασθενή. Σ’ αυτά περιλαµβάνονται η µειωµένη ή ανύπαρκτη 

καθηµερινή λειτουργικότητα, η φτωχή υγεία ( Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen 

&Gallacher, 2006) , σηµαντικά ποσοστά εξάντλησης και παρεµπόδισης 

δραστηριοτήτων ( Moore, 2009) . Τέλος ένα µεγάλο ποσοστό ατόµων µε χρόνιο πόνο 

εµφανίζουν κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, διαταραχές κατάχρησης ουσιών ( 

Dersh, Polatin, & Gatchel, 2002) , ενώ στις επιπτώσεις του πόνου περιλαµβάνονται ο 

θυµός και άλλες συναισθηµατικά φορτισµένες καταστάσεις ( Lombardo, Tan, Jensen 

& Anderson, 2005) . Εποµένως τα βιβλιογραφικά ευρήµατα εν µέρει συµφωνούν µε 
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τις αναλύσεις της συγκεκριµένης έρευνας, σε ορισµένα σηµεία όµως 

διαφοροποιούνται. 

   Υπολογίστηκε επίσης η συνάφεια που παρουσιάζει ο πόνος µε καθεµιά από τις 

µεταβλητές που συνιστούν την ποιότητα ζωής, ξεχωριστά για τις δύο οµάδες των 

συµµετεχόντων. Στους υγιείς βρέθηκε στατιστική σηµαντικότητα στη σχέση της 

έντασης του πόνου µε την κοινωνική λειτουργικότητα, ενώ δεν βρέθηκε στατιστικά 

σηµαντικό αποτέλεσµα µεταξύ της έντασης του πόνου και των υπολοίπων 

µεταβλητών. Αντίθετα στους ασθενείς η ένταση του πόνου σχετίζεται στατιστικά 

σηµαντικά µε τους περιορισµούς λόγω προβληµάτων φυσικής υγείας, µε τους 

περιορισµούς λόγω συναισθηµατικών προβληµάτων και µε την ενέργεια/κούραση. Το 

γεγονός ότι εµφανίζεται στατιστική σηµαντικότητα µεταξύ πόνου και κοινωνικής 

λειτουργικότητας µόνο στα υγιή άτοµα και όχι στους ασθενείς θα µπορούσε να 

ερµηνευθεί ως εξής: Οι ασθενείς έχουν µάθει να ζουν µε τον πόνο, ενώ οι υγιείς δεν 

έχουν συνηθίσει να βιώνουν πόνο γι’ αυτό και η παραµικρή ενόχληση µπορεί να 

επηρεάσει την κοινωνική τους λειτουργικότητα.  

   Από την ανάλυση διακύµανσης που εφαρµόσαµε για να εξετάσουµε την σχέση 

µεταξύ έντασης του πόνου και φύλου βρήκαµε ότι οι γυναίκες παρουσιάζουν 

µεγαλύτερο Μέσο Όρο ως προς την ένταση του πόνου που βιώνουν σε σχέση µε τους  

άνδρες, ωστόσο τα αποτελέσµατά µας δεν προσέγγισαν επίπεδα στατιστικής 

σηµαντικότητας. Σύµφωνα µε την βιβλιογραφία ένα µεγάλο  βιβλιογραφικό κοµµάτι  

αποδεικνύει πως υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στην αντίληψη του πόνου µεταξύ 

των δύο φύλων. Οι γυναίκες έχουν χαµηλότερα επίπεδα ανοχής στον πόνο σε σχέση 

µε τους άντρες και εκτιµούν  εξίσου έντονα ερεθίσµατα ως περισσότερο επώδυνα από 

άποψη του πόνου που προκαλούν ( Edwards et al., 1999; Ellermeier, & Westphal, 

1995; Fillingim et al., 1999; Lautenbacher, &  Rollman, 1993; Maixner, &  
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Humphrey, 1993; Riley et al., 1998; Rollman, 1995; Rollman, 1997; Rollman et al., 

2000; Rollman, &  Haris, 1987). Επιπλέον οι γυναίκες φαίνονται να υποφέρουν από 

ένα µεγάλο αριθµό συνδρόµων που σχετίζονται µε έντονο και χρόνια 

επαναλαµβανόµενο πόνο ( Dao, & LeResche, 2000; Heitkemper, &  Jarrett, 2001; 

Morin et al., 2000; Robinson et al., 1998; Rollman, &  Lautenbacher, 2001) .  

   Για να µελετήσουµε την σχέση µεταξύ της οµάδας και της έντασης του πόνου 

εφαρµόσαµε και πάλι ανάλυση διακύµανσης και βρήκαµε πως τα υγιή άτοµα 

παρουσιάζουν µεγαλύτερο µέσο όρο ως προς την ένταση του πόνου σε σχέση µε τους 

ασθενείς και πάλι όµως τα αποτελέσµατα αυτά δεν προσέγγισαν επίπεδα στατιστικής 

σηµαντικότητας. Αυτή η διαφοροποίηση µεταξύ υγιών και ασθενών θα µπορούσε να 

ερµηνευθεί ως εξής: Οι ασθενείς έχουν µάθει πλέον να ζουν µε τον πόνο, έχουν 

προσαρµοστεί σε αυτόν, ενώ αντίθετα οι υγιείς δεν έχουν συνηθίσει να βιώνουν πόνο 

γι’ αυτό και έχουν την τάση να χαρακτηρίζουν ακόµα και την πιο µικρή ενόχληση 

πόνου ως περισσότερο επώδυνη. 

   Αναφορικά µε τους περιορισµούς της έρευνας πρέπει να αναφερθεί ότι οι 120 

συνολικά συµµετέχοντες ήταν ισάριθµα κατανεµηµένοι ως προς το φύλο (Άνδρες= 

60, Γυναίκες= 56), αλλά και ως προς την οµάδα ( Υγιείς= 59, Ασθενείς= 57) , αλλά 

δεν υπήρχε οµοιοµορφία ως προς την ηλικία των συµµετεχόντων και την χρονολογία 

έναρξης της ασθένειας. Στο δείγµα µας η ηλικία κυµαίνονταν από 19 έως 80 ετών, 

ενώ η έναρξη της ασθένειας σύµφωνα µε τις αναφορές των συµµετεχόντων 

κυµαίνονταν από το 1995-2009. Το µεγάλο εύρος του δείγµατος ως προς τις δύο 

αυτές παραµέτρους ( ηλικία, έτος έναρξης της ασθένειας) , θα µπορούσε να 

επηρεάσει τις στατιστικές αναλύσεις και να οδηγήσει σε εσφαλµένα συµπεράσµατα.   

   Ένα ακόµα περιορισµός είναι το ενδεχόµενο οι ερωτήσεις να µην γίνονται απόλυτα 

κατανοητές από του συµµετέχοντες, δεδοµένου ότι το 5% του δείγµατος είχε 
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τελειώσει µόνο κάποιες τάξεις του δηµοτικού και το 25,8% ήταν απόφοιτοι 

δηµοτικού. Η πιθανότητα οι ερωτήσεις να µην γίνονταν απόλυτα κατανοητές υπήρχε 

λόγω της µεγάλης ηλικίας κάποιων συµµετεχόντων. 

   Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι κάποιοι από τους συµµετέχοντες, κυρίως οι άνδρες 

επηρεάζονταν από τις συζύγους τους ως προς τις απαντήσεις που έδιναν. Το γεγονός 

αυτό είναι πιθανό αφενός να προσδίδει αντικειµενικότητα στις απαντήσεις, αφετέρου 

όµως µπορεί να δίνει εσφαλµένες αποκρίσεις. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος να 

ερωτηµατολόγια να συµπληρώνονταν στην τύχη και όχι µε την απαιτούµενη σύνεση 

και ειλικρίνεια. Τέλος το µέγεθος του δείγµατος µας ( Ν= 120) ίσως να µην είναι 

ικανοποιητικό για να προβούµε σε συµπεράσµατα. Για την διεξαγωγή λοιπόν 

ασφαλέστερων αποτελεσµάτων θα έπρεπε το δείγµα να ήταν µεγαλύτερο.  
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 Συµπεράσµατα 

   Ο πόνος, όπως άλλωστε και κάθε άλλο πρόβληµα υγείας, µπορεί να δηµιουργήσει 

πολλά προβλήµατα στην ζωή του ατόµου, υποβαθµίζοντας την ποιότητα της ζωής 

του. Για το λόγο αυτό πέρα από τις ιατρικές παρεµβάσεις, ιδιαίτερα σηµαντικές είναι 

και οι ψυχολογικές παρεµβάσεις. Ο συνδυασµός ιατρικής και ψυχολογίας θα 

µπορούσε να συνεισφέρει πολλά στο άτοµο και να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής 

του. 

   Όπως προέκυψε  από τα ευρήµατα της συγκεκριµένης έρευνας η ένταση του πόνου 

που βιώνει το άτοµο επηρεάζεται από παράγοντες όπως το φύλο και η οµάδα στην 

οποία ανήκει. Οι γυναίκες και τα υγιή άτοµα φαίνεται να βιώνουν µεγαλύτερο σε 

ένταση πόνο, ωστόσο τα ευρήµατα αυτά δεν εµφανίζουν στατιστική σηµαντικότητα. 

Επίσης ο πόνος φαίνεται να συσχετίζεται σηµαντικά µε µια σειρά παραγόντων οι 

οποίοι συνιστούν την ποιότητα της ζωής του ασθενούς, και οι οποίοι 

διαφοροποιούνται µεταξύ υγιών και ασθενών. Ο πόνος γενικά συσχετίζεται 

σηµαντικά µε τους περιορισµούς λόγω προβληµάτων φυσικής υγείας ή λόγω 

συναισθηµατικών προβληµάτων όπως επίσης και µε τη κοινωνική λειτουργικότητα. 

Στα υγιή άτοµα βρέθηκε στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ έντασης του πόνου και 

κοινωνικής λειτουργικότητας, ενώ στους ασθενείς υπάρχει στατιστική σηµαντικότητα 

µεταξύ έντασης του πόνου και περιορισµών λόγω φυσικών ή συναισθηµατικών 

προβληµάτων και έντασης του πόνου µε την ενέργεια/κούραση. 

   Τα ευρήµατα αυτά συµβάλλουν στην ανάπτυξη κάποιων προγραµµάτων , τα οποία 

θα εφαρµόζονται µε στόχο την καλύτερη κατανόηση και κατά συνέπεια την καλύτερη 

αντιµετώπιση των επιπτώσεων του πόνου στον ασθενή. Θα µπορούσαν να 

αναπτυχθούν προγράµµατα, όπου θα πραγµατοποιούνται συναντήσεις µεταξύ ατόµων 

που υποφέρουν από πόνο και να µοιράζονται τις κοινές τους εµπειρίες ως προς το 
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πρόβληµα υγείας που αντιµετωπίζουν. Μέσα από αυτό θα επιτυγχάνεται και 

καλύτερη ενηµέρωση των ασθενών ως προς την κατάσταση της υγείας τους και θα 

αποµακρύνονται τυχόν ασάφειες ή παρανοήσεις.  Οι συναντήσεις αυτές θα στοχεύουν 

επίσης στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των ασθενών και ως εκ τούτου στην 

βελτίωση της ποιότητας της ζωής του. Αυτό θα επιτυγχάνεται αφενός µέσα από την 

ελαχιστοποίηση των περιορισµών λόγω προβληµάτων φυσικής υγείας, ή λόγω των 

συναισθηµατικών προβληµάτων και αφετέρου µέσα από  την ενίσχυση της φυσικής 

και κοινωνικής λειτουργικότητας του ασθενή και την ανάκτηση της ενέργειας του. 

Στόχος είναι τα άτοµα να µάθουν να διαχειρίζονται τις δυσκολίες που τους 

δηµιουργεί η κατάσταση της υγείας του είτε πρόκειται για φυσικούς περιορισµούς, 

είτε για συναισθηµατικά προβλήµατα και να µπορέσουν να προσαρµοστούν στις νέες 

συνθήκες διατηρώντας όσο είναι δυνατόν την λειτουργικότητα τους. 

   Ο ρόλος του ψυχολόγου έγκειται  στο να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του ατόµου.  

Θα εντοπίσει τις αρνητικές παραµέτρους που αντιµετωπίζει το άτοµο και θα του 

διδάξει στρατηγικές και τεχνικές που θα τον βοηθήσουν να επιλύει τις ψυχολογικές 

δυσκολίες που τον ταλανίζουν. Θα παρέχει ψυχολογική υποστήριξη στον ασθενή και 

θα τον ενθαρρύνει να διευρύνει το κοινωνικό του δίκτυο και να ανακτήσει όσο το 

δυνατόν την λειτουργικότητα του. Η συµβολή λοιπόν του Ψυχολόγου είναι 

καθοριστικής σηµασίας αφενός για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων που έχει ο 

χρόνιος πόνος στη ζωή του ασθενή και αφετέρου για την ανάκτηση της µέγιστης 

δυνατής λειτουργικότητας του. 

     Με βάση λοιπόν όλα όσα προαναφέρθηκαν σηµαντική θα ήταν µια µελλοντική 

έρευνα η οποία θα πραγµατεύεται το κατά πόσο η συναισθηµατική/ ψυχολογική 

κατάσταση του ατόµου τη στιγµή της διάγνωσης του προβλήµατος επηρεάζει την 
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µετέπειτα ψυχολογική του κατάσταση και κατά συνέπεια την λειτουργικότητα του σε 

όλους τους τοµείς. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
Ερωτηµατολόγιο 
Το ερωτηµατολόγιο αυτό ζητά τις δικές σας απόψεις για την υγεία σας. Οι πληροφορίες 
σας θα µας βοηθήσουν να εξακριβώσουµε πώς αισθάνεστε και πόσο καλά µπορείτε να 
ασχοληθείτε µε τις συνηθισµένες δραστηριότητές σας.  Παρακαλούµε, σε κάθε ερώτηση 
που ακολουθεί σηµειώστε µε  το πλαίσιο που περιγράφει καλύτερα την  απάντησή 
σας. 
 
 
1. Γενικά, θα λέγατε ότι η υγεία σας είναι: 
 

Άριστη Πολύ καλή Καλή Μέτρια Κακή 
   1    2    3    4    5 

 
 

2. Σε σύγκριση µε ένα χρόνο πριν, γενικά πώς θα αξιολογούσατε την υγεία σας τώρα; 
 

Πολύ καλύτερη 
τώρα απ’ ότι 
ένα χρόνο πριν 

Κάπως 
καλύτερη τώρα 
απ’ ότι ένα 
χρόνο πριν 

Περίπου η ίδια 
όπως ένα χρόνο 

πριν 

Κάπως 
χειρότερη τώρα 
απ’ ότι ένα 
χρόνο πριν 

Πολύ χειρότερη 
τώρα απ’ ότι 
ένα χρόνο πριν 

   1    2    3    4    5 
 
3. Οι παρακάτω προτάσεις περιέχουν δραστηριότητες που µπορεί να κάνατε κατά τη 

διάρκεια µιας συνηθισµένης ηµέρας. Η τωρινή κατάσταση της υγείας σας, σας 
περιορίζει σε αυτές τις δραστηριότητες;  Εάν ναι, πόσο;  

 

 Ναί, 
µε  

περιορίζει Πολύ 

Ναί, 
µε περιορίζει 

Λίγο 

Οχι, 
δεν µε 

περιορίζει 
Καθόλου 

  A     Σε έντονες δραστηριότητες, όπως το τρέξιµο,  
το σήκωµα βαριών αντικειµένων, ή η συµµετοχή  
σε επίπονα σπορ ...............................................................................  1 ...............  2 ...............  3 

 B  Σε µέτριας έντασης δραστηριότητες, όπως η µετακίνηση  
ενός τραπεζιού, το σπρώξιµο µιας ηλεκτρικής σκούπας,  
το κολύµπι ή όταν παίζετε ρακέτες στην παραλία............................  1 ...............  2 ...............  3 

 C  Όταν σηκώνετε ή µεταφέρετε ψώνια από την αγορά .......................  1 ...............  2 ...............  3 

 D  Όταν ανεβαίνετε µερικές σειρές από σκαλοπάτια ............................  1 ...............  2 ...............  3 

 E  Όταν ανεβαίνετε µια σειρά από σκαλοπάτια ....................................  1 ...............  2 ...............  3 

 F  Στο λύγισµα του σώµατος, στο γονάτισµα ή 
στο σκύψιµο .....................................................................................  1 ...............  2 ...............  3 

 G  Όταν περπατάτε πάνω από ένα χιλιόµετρο .......................................  1 ...............  2 ...............  3 

 H  Όταν περπατάτε µερικές εκατοντάδες µέτρα ...................................  1 ...............  2 ...............  3 

 I  Όταν περπατάτε εκατό µέτρα ...........................................................  1 ...............  2 ...............  3 

 J  Όταν κάνετε µπάνιο ή όταν ντύνεστε ...............................................  1 ...............  2 ...............  3 
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4. Τις τελευταίες 4 εβδοµάδες, πόσο συχνά είχατε κάποια από τα παρακάτω προβλήµατα 
στη δουλειά σας ή σε άλλες συνηθισµένες καθηµερινές δραστηριότητες ως αποτέλεσµα 
της κατάστασης της σωµατικής σας υγείας; 

 
 Συνεχώς Τις 

περισσότερες 
φορές 

Μερικές φορές Λίγες φορές Καθόλου 

 a Μειώσατε το χρόνο που συνήθως 
αφιερώνετε στη δουλειά ή σε άλλες  
δραστηριότητες .....................................  1...............  2 ...............  3 ...............  4 ..............  5 

 b Καταφέρατε λιγότερα από  
όσα θα θέλατε .......................................  1...............  2 ...............  3 ...............  4 ..............  5 

 c Περιορίσατε το είδος δουλειάς 
ή άλλων δραστηριοτήτων σας ..............  1...............  2 ...............  3 ...............  4 ..............  5 

 d ∆υσκολευτήκατε να  επιτελέσετε  
την εργασία ή άλλες δραστηριότητές  
σας (για παράδειγµα, καταβάλατε  
µεγαλύτερη προσπάθεια) ......................  1...............  2 ...............  3 ...............  4 ..............  5 

 
 
5. Τις τελευταίες 4 εβδοµάδες, πόσο συχνά είχατε κάποια από τα παρακάτω προβλήµατα 

στη δουλειά σας ή σε άλλες συνηθισµένες καθηµερινές δραστηριότητες ως αποτέλεσµα 
οποιουδήποτε συναισθηµατικού προβλήµατος (όπως επειδή νοιώσατε µελαγχολία ή 
άγχος); 
 

 Συνεχώς Τις 
περισσότερες 

φορές 

Μερικές φορές Λίγες φορές Καθόλου 

 a Μειώσατε το χρόνο που συνήθως 
αφιερώνετε στη δουλειά ή σε άλλες  
δραστηριότητες .....................................  1...............  2 ...............  3 ...............  4 ..............  5 

 b Κάνατε λιγότερα από όσα  
θα θέλατε. .............................................  1...............  2 ...............  3 ...............  4 ..............  5 

 c Κάνατε τη δουλειά ή άλλες 
δραστηριότητες λιγότερο  
προσεκτικά απ’ ότι συνήθως ................  1...............  2 ...............  3 ...............  4 ..............  5 

 
 
6. Τις τελευταίες 4 εβδοµάδες, σε ποιο βαθµό επηρέασε η κατάσταση της σωµατικής σας 

υγείας ή συναισθηµατικά σας προβλήµατα τις συνηθισµένες κοινωνικές σας 
δραστηριότητες µε την οικογένεια, τους φίλους, τους γείτονές σας ή µε άλλες 
κοινωνικές οµάδες; 

 
Καθόλου Ελάχιστα Μέτρια Σε µεγάλο 

βαθµό 
Υπερβολικά 

   1    2    3    4    5 

 
 
7. Πόσο σωµατικό πόνο νιώσατε τις τελευταίες 4 εβδοµάδες; 
 

Καθόλου Πολύ ήπιο Ηπιο Μέτριο Εντονο Πολύ έντονο 
   1    2    3    4    5    6 

 



 

 42

8. Τις τελευταίες 4 εβδοµάδες, πόσο επηρέασε ο πόνος τη συνηθισµένη εργασία σας (τόσο 
την εργασία έξω από το σπίτι όσο και µέσα σε αυτό); 

 
Καθόλου Λίγο Μέτρια Σε µεγάλο 

βαθµό 
Υπερβολικά 

   1    2    3    4    5 
 
 
9. Οι παρακάτω ερωτήσεις αναφέρονται στο πως αισθανόσαστε και στο πως τα πράγµατα 

πήγαιναν µε σας τις τελευταίες 4 εβδοµάδες.  Για κάθε ερώτηση, παρακαλείστε να 
δώσετε εκείνη την απάντηση που πλησιάζει περισσότερο σε ό,τι αισθανθήκατε.  Τις 
τελευταίες 4 εβδοµάδες, για πόσο χρονικό διάστηµα… 

10. Τις τελευταίες 4 εβδοµάδες, για πόσο χρονικό διάστηµα επηρέασαν τις κοινωνικές σας 
δραστηριότητες (π.χ. επισκέψεις σε φίλους, συγγενείς κλπ.) η κατάσταση της 
σωµατικής σας υγείας ή συναισθηµατικά σας προβλήµατα; 

 
Συνεχώς Τις 

περισσότερες 
φορές 

Μερικές φορές Λίγες φορές Καθόλου 

   1    2    3    4    5 
 

 Συνεχώς Τις 
περισσότερες 

φορές 

Μερικές 
φορές 

Λίγες φορές Καθόλου 

 a Αισθανόσασταν γεµάτος/η ζωντάνια; ..  1 ...............  2 ..............  3 ..............  4 ..............  5 

 b Είχατε πολύ εκνευρισµό; ......................  1 ...............  2 ..............  3 ..............  4 ..............  5 

 c Αισθανόσασταν τόσο πολύ πεσµένος/η 
ψυχολογικά, που τίποτε δεν µπορούσε να σας 
φτιάξει το κέφι; .....................................  1 ...............  2 ..............  3 ..............  4 ..............  5 

 d Αισθανόσασταν ηρεµία και  
γαλήνη; .................................................  1 ...............  2 ..............  3 ..............  4 ..............  5 

 e Είχατε πολλή ενεργητικότητα; .............  1 ...............  2 ..............  3 ..............  4 ..............  5 
 f Αισθανόσασταν κακοκεφιά και  

µελαγχολία;...........................................  1 ...............  2 ..............  3 ..............  4 ..............  5 

 g Αισθανόσασταν εξάντληση; .................  1 ...............  2 ..............  3 ..............  4 ..............  5 

 h Ήσασταν ευτυχισµένος/η; ....................  1 ...............  2 ..............  3 ..............  4 ..............  5 

 i Αισθανόσασταν κούραση; ....................  1 ...............  2 ..............  3 ..............  4 ..............  5 
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11. Πόσο ΑΛΗΘΙΝΕΣ ή ΨΕΥ∆ΕΙΣ είναι οι παρακάτω προτάσεις στη δική σας περίπτωση; 

 
 
 

 Εντελώς    
Αλήθεια 

Τις περισσότερες 
φορές αλήθεια 

∆εν ξέρω Τις 
περισσότερες 
φορές ψέµα 

Εντελώς 
ψέµα 

 a Μου φαίνεται ότι αρρωσταίνω λίγο 
ευκολότερα από άλλους ανθρώπους ....  1...............  2 ...............  3 ..............  4 ..............  5 

 b Είµαι τόσο υγιής όσο όλοι οι 
γνωστοί µου ..........................................  1...............  2 ...............  3 ...............  4 ..............  5 

 c Περιµένω ότι η υγεία µου θα 
χειροτερεύσει ........................................  1...............  2 ...............  3 ...............  4 ..............  5 

 d Η υγεία µου είναι εξαιρετική ................  1...............  2 ...............  3 ...............  4 ..............  5 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Πίνακας 1  Correlations ( Συσχετίσεις) 

 Φυσική 

Λειτουργικότητα 

Περιορισµοί 

Φυσικής 

Υγείας 

Περιορισµοί 

συναισθηµατικών 

προβληµάτων 

Ενέργεια/ 

Κούραση 

Συναισθηµ. 

Ευεξία 

Κοινωνική 

Λειτουργικότητα 

Γενική 

Υγεία 

Πόνος    ,172  ,210*a   ,242**a ,143   ,173     ,182*a   ,167 

Πόνος  

Υγιείς 

    -,116    -.197      0,005  -.149   ,000    ,457**b  ,004 

Πόνος 

Ασθενείς 

     ,204    ,308*b      ,304*b  .263*b   ,228    ,004  ,162 

 

  *a  H Συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0,05 ( 2-tailed) 

** a Η Συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0,01 ( 2-tailed) 

 

**b Η Συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0,01 ( 2-tailed) 

  *b Η Συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0,05 ( 2-tailed) 

 

 

Πίνακας 2  F: Ανάλυση ∆ιακύµανσης 

Ένταση  πόνου F 

Οµάδα 2,17 

Φύλο  0,33 
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Πίνακας 3  F: Ανάλυση ∆ιακύµανσης 

 Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Κατώτερο Όριο  Ανώτερο Όριο 

Υγιείς 54,291     7,199 50,692 57,891 

Ασθενείς      50,472     7,316 46,814 54,130 

 

 

Πίνακας 4  F: Ανάλυση ∆ιακύµανσης 

 Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Κατώτερο Όριο  Ανώτερο Όριο 

Άνδρες 52,147 7,134 48,580 55,714 

Γυναίκες 

 

52,616 7,38 48,926 56,306 

 

 

Πίνακας 5  F: Ανάλυση ∆ιακύµανσης 

 Μέσος Όρος Τυπική 

Απόκλιση 

Κατώτερο Όριο Ανώτερο Όριο 

Υγιείς Άνδρες    53,226      9,919 48,266 58,185 

Υγιείς Γυναίκες    55,357     10,437 50,139 60,576 

Ασθενείς Άνδρες    51,069     10,256 45,941 56,197 

Ασθενείς Γυναίκες    49,875     10,438 44,656 55,094 
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