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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

 Η νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο κειέηεο δε ζα είρε πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ηε 

ζπκβνιή θαη ηελ ππνζηήξημε ζπλεξγαηψλ θαη θίισλ. 

 Θα ήζεια πξσηίζησο λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ θαζεγήηξηα κνπ θαη 

επηβιέπνπζα ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο, Δπίθνπξν Καζεγήηξηα 

Ρεπκαηνινγίαο θπξία Παξαζθεπή Βνχιγαξε γηα ηελ πνιχηηκε ζηήξημε πνπ κνπ 

πξνζέθεξε θαη γηα ηηο ρξήζηκεο ζπκβνπιέο θαη ηηο απαξαίηεηεο ππνδείμεηο ηεο, ρσξίο ηηο 

νπνίεο δε ζα ήηαλ δπλαηή ε εθπφλεζε απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

 Δπραξηζηίεο απφ θαξδηάο ρξσζηψ ηδηαίηεξα ζηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ηνπο 

θίινπο κνπ γηα ηελ πνιχηηκε πιηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε πνπ κνπ παξείραλ φιν 

απηφ ην δηάζηεκα δείρλνληαο κνπ ακέξηζηε αγάπε θαη εκπηζηνζχλε ζε απηή κνπ ηελ 

πξνζπάζεηα.  
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Δηζαγσγή: Η Ιλνκπαιγία αλαθέξεηαη ζε ρξφλην δηάζπαξην κπνζθειεηηθφ πφλν ν νπνίνο 

δε κπνξεί λα εμεγεζεί κε φξνπο ζαθψο δηαγλσζκέλεο κπνζθειεηηθήο αζζέλεηαο. Με 

θαξκαθνινγηθέο ζεξαπείεο ζρεηίδνληαη κε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ησλ αζζελψλ.  

Αλάκεζα ηνπο είλαη ε Γλσζηαθή πκπεξηθνξηζηηθή Θεξαπεία. 

θνπόο: ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γλσζηαθήο πκπεξηθνξηζηηθήο Θεξαπείαο ζε αζζελείο κε 

Ιλνκπαιγία έηζη φπσο πξνέθπςαλ έπεηηα απφ ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε. 

Τιηθό-Μέζνδνο: Οη κειέηεο αλαδεηήζεθαλ ζηηο ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ ηεο 

Pubmed θαη Cohrane κε ζπγθεθξηκέλν αιγφξηζκν ην δηάζηεκα Ινχιηνο-Αχγνπζηνο 2011. 

Σα θξηηήξηα απνδνρήο θαη απφξξηςεο ησλ εξεπλψλ ήηαλ πξνθαζνξηζκέλα. 

πκπεξηειήθζεζαλ κειέηεο δεκνζηεπκέλεο ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Ο πιεζπζκφο ησλ 

κειεηψλ απνηεινχηαλ απφ ελήιηθεο θαη εθήβνπο πνπ πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα ηεο 

Ιλνκπαιγίαο. Οη εθβάζεηο πνπ ειέρζεζαλ ήηαλ ε επίδξαζε ηεο Γλσζηαθήο 

πκπεξηθνξηζηηθήο Θεξαπείαο ζην άγρνο θαη ηελ θαηάζιηςε ησλ αζζελψλ, ζηε ζπλνιηθή 

επίπησζε ηεο αζζέλεηαο ζηε δσή ηνπο, ζηνλ πφλν θαη ηνλ αξηζκφ ησλ επψδπλσλ ζεκείσλ 

θαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ζηε ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα. Μειεηήζεθε επίζεο ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο ζε ζπκπεξηθνξηζηηθέο (ζπκπεξηθνξέο πφλνπ) θαη 

γλσζηαθέο κεηαβιεηέο (ηθαλφηεηα ειέγρνπ-ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ πφλνπ). 

Απνηειέζκαηα: πλνιηθά αλαζθνπήζεθαλ 10 κειέηεο. Απφ απηέο επηά ήηαλ 

ηπραηνπνηεκέλεο ειεγρφκελεο κειέηεο, δχν κε ειεγρφκελεο θαη κηα θιηληθή δνθηκή. Απφ ηα 

απνηειέζκαηα παξαηεξείηαη κείσζε ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο ζσκαηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

αιιά θαη ηεο έληαζεο ηνπ πφλνπ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ επψδπλσλ ζεκείσλ. Οη 

ζπκπεξηθνξέο πφλνπ θαίλεηαη λα επλννχληαη πεξηζζφηεξν απφ ακηγψο ζπκπεξηθνξηζηηθέο 

ηερληθέο ζε αληίζεζε κε ηελ ηθαλφηεηα ειέγρνπ θαη ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ζηελ 

βειηίσζε ησλ νπνίσλ εκπιέθνληαη θαη γλσζηαθνί ρεηξηζκνί. Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη 

κείσζε ησλ επηπέδσλ άγρνπο θαη θαηάζιηςεο αιιά θαη βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο επίπησζεο 

ηεο λφζνπ ζηε δσή ησλ αζζελψλ.  

πκπεξάζκαηα: Η Γλσζηαθή πκπεξηθνξηζηηθή Θεξαπεία θαίλεηαη φηη έρεη αμία ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο ηλνκπαιγίαο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη δελ είλαη δπλαηή ε 

εμαγσγή ελφο αζθαινχο ζπκπεξάζκαηνο ζρεηηθά κε ηε γεληθφηεξε εθαξκνγή ηεο 

Γλσζηαθήο πκπεξηθνξηζηηθήο Θεξαπείαο ζηελ ηλνκπαιγία ιφγσ ηεο αλνκνηνγέλεηαο ησλ 
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εξεπλψλ. Κξίλεηαη ινηπφλ απαξαίηεηε ε πξαγκαηνπνίεζε πνιιψλ αθφκα ηπραηνπνηεκέλσλ 

κειεηψλ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ε ελζσκάησζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο ζεξαπείαο ζηελ θιηληθή πξαθηηθή. 

 

 
Λέμεηο-Κιεηδηά: ηλνκπαιγία, γλσζηαθή ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία, πφλνο  

 



                                                                                                                                                 

 

Α΄ ΜΔΡΟ: ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 
 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΗΝΟΜΤΑΛΓΗΑ 
 

 

1.1. Γεληθά  

 

 

 Ο φξνο ηλνκπαιγία αλαθέξεηαη ζε κηα θαηάζηαζε ρξφληνπ δηάζπαξηνπ 

κπνζθειεηηθνχ πφλνπ ν νπνίνο δελ είλαη δπλαηφλ λα εμεγεζεί κε φξνπο ζαθψο 

δηαγλσζκέλεο κπνζθειεηηθήο αζζέλεηαο. Η εηεξνγέλεηα πνπ παξνπζηάδεη ε ζπγθεθξηκέλε 

θιηληθή νληφηεηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αβέβαηε παζνθπζηνινγία έρεη πξνθαιέζεη ην 

ελδηαθέξνλ ηεο ηαηξηθήο θνηλφηεηαο γχξσ απφ ηε θχζε ηεο, ε νπνία ζπλήζσο 

ππνδηαγηγλψζθεηαη θαη ππνζεξαπεχεηαη (Schneider, Brady & Perle, 2006). Κχξην 

ζχκπησκα ηεο είλαη ν ρξφληνο έληνλνο πφλνο, ελψ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

ζπλππάξρνπλ ζπκπηψκαηα φπσο δηαηαξαρέο χπλνπ, θφπσζε, επεξέζηζην έληεξν, 

εκηθξαλία, θαηαζιηπηηθή θαη αγρψδεο ζπκπησκαηνινγία (Chakrabarty & Zoorob, 2007). 

χκθσλα κάιηζηα, κε ηνλ Οδεγφ ηεο Ακεξηθάληθεο Δηαηξείαο Πφλνπ (American Pain 

Society Guideline) ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο ηλνκπαιγίαο ζε 

ελήιηθεο θαη παηδηά, ε έθπησζε ζηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ε ςπρνινγηθή δπζθνξία 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ζπλδξφκνπ επεξεάδνληαο ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ 

αηφκνπ, ηφζν ζε ζσκαηηθφ φζν θαη ζε ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν (Burckhardt et al., 2005). 

 Παξά ην γεγνλφο φηη ν φξνο «ηλνκπαιγία» είλαη ζρεηηθά θαηλνχξηνο, ε 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη έρεη απαζρνιήζεη ηελ ηαηξηθή επηζηήκε κέζα ζηε 

δηάξθεηα ησλ αηψλσλ. Πξψηε αλαθνξά γίλεηαη ην 1904 σο φξνο «ηλνκχσζε» (fibrosis), ν 

νπνίνο παξέπεκπε ζηελ χπαξμε θιεγκνλήο ζηνπο ζπλδεηηθνχο ηζηνχο θαη επηθξάηεζε γηα 

ην ππφινηπν ζρεδφλ κηζφ αηψλα. Η αιιαγή ηνπ νλφκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ '70 κεηά απφ ηζρπξέο ελδείμεηο φηη δελ επξφθεηην γηα θιεγκνλή ζηνπο 

ζπλδεηηθνχο ηζηνχο αιιά γηα άιγνο (ηλνκπ-αιγία) (Smythe & Moldofsky, 1977). 

 Σν 1990 απνηειεί νξφζεκε ρξνλνινγία γηα ηελ ηλνκπαιγία θαζψο ην 

Ακεξηθαληθφ Κνιιέγην Ρεπκαηνινγίαο αλαθνίλσζε ηα θξηηήξηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο. Βάζεη 

ησλ θξηηεξίσλ απηψλ, απαηηείηαη ε ζπλχπαξμε δχν βαζηθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ 

δηάγλσζε ηνπ ζπλδξφκνπ: 1) ηζηνξηθφ ρξφληνπ δηάρπηνπ πφλνπ γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 

3 κελψλ θαη 2) πφλν θαηά ηελ εθαξκνγή πίεζεο ηεο ηάμεσο ησλ 4 θηιψλ κε ηα δάθηπια ζε 



10 

 

11 ηνπιάρηζηνλ απφ 18 «επψδπλα» ζεκεία ηνπ ζψκαηνο (tender points). Σα ζεκεία πνπ 

ειέγρεηαη ε χπαξμε πφλνπ είλαη ηα αθφινπζα: ακθνηεξφπιεπξα ππηληαθά, 

ακθνηεξφπιεπξα ρακειά ζηελ απρεληθή κνίξα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ζην χςνο Α5-Α7, 

ακθνηεξφπιεπξα ζην άλσ φξην ηνπ ηξαπεδνεηδνχο, ζηνλ ππεξαθάλζην ακθνηεξφπιεπξα, 

ζην χςνο ηεο 2εο πιεπξάο άκθσ, πιάγηα ζηελ επηθνλδχιηα απφθπζε θαη ζηα δχν άθξα ζην 

άλσ ηκήκα ησλ γινπηψλ άκθσ, ζην χςνο ηνπ κείδνλνο ηξνραληήξα ακθνηεξφπιεπξα θαη 

ζηα γφλαηα ζηελ έζσ επηθάλεηα (Wolfe et al., 1990). 

  ην 25-50% ησλ αηφκσλ κε δηάζπαξην ρξφλην πφλν παξαηεξείηαη ζπλχπαξμε 

πφλνπ ζε 11 ή πεξηζζφηεξα «επψδπλα» ζεκεία πιεξψληαο έηζη ηα θξηηήξηα γηα ηε 

δηάγλσζε ηεο (Coster et al., 2008). Η ηλνκπαιγία εκθαλίδεη σζηφζν κεγάιε εηεξνγέλεηα 

φζνλ αθνξά ηα ζπκπηψκαηα πνπ βηψλνπλ νη αζζελείο αιιά θαη ηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη 

εκπιέθνληαη ζηελ έθθξαζε απηψλ. Γηα παξάδεηγκα, έρεη βξεζεί φηη ππάξρνπλ αζζελείο κε 

πςειή επαηζζεζία ζηνλ πφλν ρσξίο λα εκπιέθνληαη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο, κε κέηξηα 

επαηζζεζία ρσξίο ηελ χπαξμε ςπρνινγηθψλ-ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ θαη αζζελείο 

κε έληνλε ζπκκεηνρή ησλ ςπρνινγηθψλ παξαγφλησλ ζηελ αλαθνξά θαη ηελ έθθξαζε ησλ 

ζπκπησκάησλ ηνπο (Giesecke et al., 2003). Απηφ θαζηζηά ηελ ηλνκπαιγία κηα ζχλζεηε 

αζζέλεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε πνιιέο 

παξάκεηξνη (Rutledge, Mouttapa & Wood, 2009).  

 

1.2. Δπηδεκηνινγία 

 

 Πνιιέο κειέηεο αζρνιήζεθαλ κε ηελ επηθξάηεζε ηεο ηλνκπαιγίαο ζην γεληθφ 

πιεζπζκφ αιιά θαη ηηο δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηα πνζνζηά πνπ αθνξνχλ ηα δχν 

θχια. πλήζσο θπκαίλεηαη απφ 1,4% έσο 7.3% (Topbas et al., 2005; Lawrence et al., 

1998) ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ ελψ ηα πνζνζηά γηα ηνπο άληξεο θαη ηηο γπλαίθεο είλαη απφ 

0% έσο 3.7% θαη  απφ 0.7% έσο 10.5%  αληίζηνηρα (Yunus, Celiker & Aldag, 2004). 

πγθεθξηκέλα, ζηε Βφξεηα Ακεξηθή ν επηπνιαζκφο ηνπ ζπλδξφκνπ είλαη 2% γηα ηηο 

γπλαίθεο θαη ιηγφηεξν απφ 0.5% γηα ηνπο άληξεο (McNally, Matheson & Bakowsky, 2006) 

ελψ ηα ίδηα πνζνζηά παξαηεξνχληαη θαη ζηελ Οιιαλδία (Picavet & Hazes, 2003). ηελ 

Ιζπαλία ην 4% ηνλ γπλαηθψλ πάζρεη απφ ηλνκπαιγία ελψ γηα ηνπο άληξεο ην πνζνζηφ κφιηο 

πνπ αγγίδεη ην 0.5% (Carmona et al., 2001). χκθσλα κε κία κεγάιε έξεπλα πνπ δηεμήρζε 

ζηνλ Καλαδά ην πνζνζηφ ηλνκπαιγίαο αλέξρεηαη ζην 1.1% φισλ ησλ ειηθηψλ κε ηηο 

γπλαίθεο λα αληηπξνζσπεχνπλ ην 1.83% θαη ηνπο άληξεο ην 0.33% (McNally, Matheson & 
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Bakowshy, 2006). Οη γπλαίθεο ινηπφλ, θαίλεηαη φηη έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

πιεξνχλ ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ζπγθξηηηθά κε ηνπο άληξεο. 

 ρεηηθά κε ηελ επηθξάηεζε ηεο λφζνπ ζηνλ θιηληθφ πιεζπζκφ νη έξεπλεο 

ηνπνζεηνχλ ηελ ηλνκπαιγία αλάκεζα ζηηο πιένλ ζπλήζεηο λνζνινγηθέο νληφηεηεο ζε 

δηάθνξεο ρψξεο. ε ρψξεο φπσο ην Μεμηθφ, ε Ιζπαλία, ε Απζηξαιία θαη νη Ηλσκέλεο 

Πνιηηείεο Ακεξηθήο έρεη ζεκεησζεί απφ ξεπκαηνιφγνπο πςειή ζπρλφηεηα εθδήισζεο ηεο 

λφζνπ ηεο ηάμεσο απφ 10.2% έσο 15.7% (Alarcon-Segovia, Ramos-Niembro & Gonzales-

Amaro, 1983; Marder et al., 1991).  

 Όζνλ αθνξά ηνλ παξάγνληα ηεο ειηθίαο, ε ζπρλφηεηα ηεο απμάλεηαη κε ηελ 

πάξνδν απηήο θαη ζπγθεθξηκέλα κεηά ηελ ειηθία ησλ 18 εηψλ. πγθεθξηκέλα ζηηο γπλαίθεο 

κεηαμχ 18-29 εηψλ ην πνζνζηφ θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζην 1% θαη απμάλεη αηζζεηά ζην 7% 

ζηελ ειηθία ησλ 70-79 εηψλ (White & Harth, 2001). Πην ζπρλά ε ηλνκπαιγία εκθαλίδεηαη 

ζηηο ειηθίεο κεηαμχ 45-60 εηψλ (Βenett et al., 2007). Άιια θνηλσληθνδεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθδήισζε ηεο είλαη επίζεο, ε χπαξμε δηαδπγίνπ, ε 

ζρνιηθή απνηπρία θαη ην ρακειφ εηζφδεκα (Wolfe et al., 1995). 

 

1.3. Αηηηνινγία 

 

1.3.1. Γενετικοί-Κληρονομικοί  παράγοντες 

 

 Πνιιέο κειέηεο έρνπλ επηθεληξψζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηε ζπκκεηνρή ηεο 

γελεηηθήο πξνδηάζεζεο θαη ηνπ θιεξνλνκηθνχ παξάγνληα ζηελ εκθάληζε ηεο αζζέλεηαο. 

Έρεη παξαηεξεζεί πσο νη ζπγγελείο πξψηνπ βαζκνχ αηφκσλ κε ηλνκπαιγία έρνπλ ζαθψο 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα λνζήζνπλ ζπγθξηηηθά κε ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ (Arnold et 

al., 2004).  

 ε έξεπλα ησλ Roinzeblatt et al. (1997), δηαπηζηψζεθε φηη απφ ηα 34 παηδηά 

πνπ εμεηάζηεθαλ θαη λνζνχζαλ, ην 71% ησλ κεηέξσλ ηνπο είρε κε δηαγλσζκέλε 

ηλνκπαιγία. Απφ έξεπλα επίζεο ησλ Buskila & Neumann (1997) ζηελ νπνία κειεηήζεθαλ 

30 γπλαίθεο κε ηλνκπαιγία θαη 117 θνληηλνί ζπγγελείο ηνπο (γνλείο, αδέξθηα, παηδηά θαη 

ζχδπγνη) πξνέθπςε φηη αλάκεζα ζηνπο ζπγγελείο εμ αίκαηνο ην πνζνζηφ ηεο λφζνπ 

αλεξρφηαλ ζην 26% θαη αλάκεζα ζηνπο ζπδχγνπο ζην 19%. Η επηθξάηεζε ζηνπο άλδξεο 

θαη ζηηο γπλαίθεο ήηαλ 14% θαη 41% αληίζηνηρα. Η κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα αλάκεζα ζε 

απηνχο ηνπο ζπγγελείο πηζαλφηαηα νθεηιφηαλ ηφζν ζε γελεηηθνχο φζν θαη 
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πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. Δπηπξφζζεηα ζε έξεπλα ησλ Arnold et al. (2004) βξέζεθε 

φηη ππάξρνπλ 8.5 θνξέο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο ηλνκπαιγίαο ζε ζπγγελή 

αζζελνχο κε ηλνκπαιγία απφ φ,ηη ζε ζπγγελή αζζελνχο κε ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα. Απηφ 

ηνπο νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη γελεηηθνί παξάγνληεο απνηεινχλ πηζαλφ αηηηνινγηθφ 

παξάγνληα ηεο λφζνπ. 

 Όζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ησλ γνληδίσλ θαίλεηαη φηη ν πνιπκνξθηζκφο ελφο 

κφλν λνπθιενηηδίνπ (SNP) ζην γνλίδην ηνπ κεηαθνξέα ηεο ζεξνηνλίλεο (5-HTT) 

ζπκβάιιεη ζηε κεγαιχηεξε επαηζζεζία ζηνλ πφλν ζε αζζελείο κε ηλνκπαιγία 

(Offenbaecher et al., 1999). Έξεπλα έρεη δείμεη επίζεο φηη νη αιιαγέο γνληδίσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ζρεηηθά ρακειά ή ελδηάκεζα επίπεδα ηεο θαηερνι-νκεζπιηξαλζθεξίλεο 

(COMT) ήηαλ ζεκαληηθά ζπρλφηεξεο κεηαμχ ησλ αζζελψλ κε ηλνκπαιγία ζπγθξηηηθά κε 

ηνπο πγηείο ηεο νκάδαο ειέγρνπ (Gursoy et al., 2003). Οη πνιπκνξθηζκνί ζηνλ 5-ΗΣ2Α 

ππνδνρέα ηεο ζεξνηνλίλεο (Σ/Σ θαηλφηππνο), ζηνλ κεηαθνξέα ηεο ζεξνηνλίλεο, ζηνλ 

ππνδνρέα 4 ηεο ληνπακίλεο θαη ζην έλδπκν ηεο θαηερνι-νκεζπιηξαλζθεξίλεο (COMT) 

εκθαλίδνληαη ζε πςειή ζπρλφηεηα ζε αζζελείο κε ηλνκπαιγία (Buskila, 2007; Buskila & 

Sarzi-Puttini, 2006). Γεδνκέλνπ φηη νη πνιπκνξθηζκνί απηνί επεξεάδνπλ ηνλ κεηαβνιηζκφ 

ησλ κνλνακίλσλ, παίδνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν ηφζν ζηελ δηαδηθαζία αηζζεηεξηαθήο 

επεμεξγαζίαο φζν θαη ζηελ αλζξψπηλε αληίδξαζε ζην ζηξεο (Dadabhoy & Clauw, 2006). 

 

1.3.2. Περιβαλλοντικοί παράγοντες 

 

 ηελ ηλνκπαιγία φπσο θαη ζε πνιιέο άιιεο αζζέλεηεο κε γελεηηθή πξνδηάζεζε, 

είλαη δπλαηφλ λα ππάξμνπλ νξηζκέλνη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο νη νπνίνη ζπκβάινπλ 

ζηελ εθδήισζε ηεο αζζέλεηαο. ηξεζνγφλνη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ εθδήισζε ηεο λφζνπ είλαη θάπνην θπζηθφ ηξαχκα, ζπγθεθξηκέλεο 

κνιχλζεηο φπσο ε Ηπαηίηηδα C, θαζψο επίζεο ε ζπλαηζζεκαηηθή δπζθνξία (McLean & 

Clauw, 2004; Buskila et al., 1997). Αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο ζπκπεξηιακβάλνληαη 

επίζεο παξαηεηακέλεο πεξίνδνη δηαηαξαρήο ηνπ χπλνπ θαζψο θαη ε καθξά θαη 

ζπλερηδφκελε απνρή απφ θπζηθή δξαζηεξηφηεηα θαη άζθεζε (Yunus, 2002). Δίλαη 

δπλαηφλ επίζεο, νη αζζελείο λα βηψλνπλ ήδε ρξφλην πφλν θαη άιια ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα 

φπσο θεθαιαιγίεο θαη ζχλδξνκν επεξέζηζηνπ εληέξνπ, ηα νπνία ηειηθά λα επλννχλ ηελ 

αλάπηπμε ηεο (Williams & Clauw, 2009).  

 εκαληηθά ζηξεζνγφλα γεγνλφηα δσήο φπσο ε ιεθηηθή θαη ζεμνπαιηθή 
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θαθνπνίεζε έρνπλ ζπλδεζεί κε ηελ πηζαλφηεηα εθδήισζεο ηλνκπαιγίαο. πγθεθξηκέλα, ε 

χπαξμε ελφο ζπλαηζζεκαηηθά ζηεξεηηθνχ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο θαηά ηελ παηδηθή 

ειηθία κε πνηθίια πξνβιήκαηα θαη ε χπαξμε δηαπιεθηηζκψλ αλάκεζα ζηνπο γνλείο 

θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ην ζχλδξνκν (McLean et al., 2005). Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε 

έξεπλα ησλ Ciccone et al. (2005) νη νπνίνη κέζα απφ ηε ζχγθξηζε 53 γπλαηθψλ κε 

ηλνκπαιγία θαη ηζάξηζκσλ ρσξίο ηε λφζν, δηαπίζησζαλ πσο ππήξρε ηζηνξηθφ ζσκαηηθήο 

θαθνπνίεζεο 3.1 θνξέο πεξηζζφηεξν ζε εθείλεο πνπ λνζνχζαλ. Η ζπγθεθξηκέλε νκάδα 

κάιηζηα, αλέθεξε ζπρλφηεξα δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο, ζπκπεξαίλνληαο έηζη πσο 

ην ρξφλην ζηξεο επλνεί ηελ αλάπηπμε ηλνκπαιγίαο.  

 ε έξεπλα ησλ Castro et al. (2005) θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζχγθξηζε νκάδαο αζζελψλ κε ηλνκπαιγία κε νκάδα αζζελψλ κε ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα 

θαη κάξηπξεο δηαπηζηψζεθαλ αληίζηνηρα, φπσο παξαπάλσ, κεγαιχηεξα πνζνζηά ιεθηηθήο, 

θπζηθήο ή ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ζηνπο αζζελείο κε ηελ ηλνκπαιγία ζε ζρέζε κε ηηο 

άιιεο δχν νκάδεο. Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ ηεο θαθνπνίεζεο εθηηκήζεθε ζην 70.7% (24.3% 

ιεθηηθή, 60.9% θπζηθή θαη 14.8 ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε). ηα ζηξεζνγφλα γεγνλφηα δσήο 

εθηφο απφ ηελ θαθνπνίεζε έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί θαη δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο 

ν αζζελήο έρεη ππάξμεη ν ίδηνο ζχκα, φπσο  ζε πεξηπηψζεηο πνιέκνπ ή ηξνραίσλ αιιά φρη 

φκσο ζε πεξηπηψζεηο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ (Clauw & Chrousos, 1997). 

 Η εθδήισζε ηεο λφζνπ έρεη επίζεο ζπζρεηηζηεί θαη κε ηξαπκαηηζκφ ζηνλ 

απρέλα. Αλαθέξεηαη φηη ηα άηνκα κε ηξαπκαηηζκφ ζηνλ απρέλα έρνπλ 12 θνξέο 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο ηλνκπαιγίαο ζπγθξηηηθά κε άηνκα πνπ έρνπλ 

ηζηνξηθφ θαηαγκάησλ ζηα θάησ άθξα (Tishler et al., 2006). 

 

1.4.  Παζνθπζηνινγία 

  

 H ηλνκπαιγία είλαη έλα ζχλδξνκν ζην νπνίν παξαηεξείηαη πςειή επαηζζεζία 

ησλ αζζελψλ ηφζν ζε επψδπλα (ππεξαιγεζία) φζν θαη ζε κε επψδπλα εξεζίζκαηα 

(αιινδπλία) φπσο είλαη ην άγγηγκα, ε δέζηε, ην θξχν, ν ήρνο, ην θσο. Ο ιφγνο ηεο 

ππεξεπαηζζεηνπνίεζεο απηήο είλαη άγλσζηνο αιιά είλαη δπλαηφλ λα εκπιέθνληαη 

δπζιεηηνπξγίεο ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα (θεληξηθή επαηζζεηνπνίεζε) θαη ζε 

πεξηθεξηθνχο ηζηνχο (Staud, 2006). Παξφκνηεο δπζιεηηνπξγίεο ζπλαληάκε θαη ζε άιιεο 

αζζέλεηεο φπσο ην ζχλδξνκν επεξέζηζηνπ εληέξνπ, ην ρξφλην απρεληθφ ζχλδξνκν θαη ηελ 

θξνηαθνγλαζηθή δηαηαξαρή, νη νπνίεο κνηξάδνληαη θνηλνχο παζνθπζηνινγηθνχο 
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κεραληζκνχο κε ηελ ηλνκπαιγία θαη πνιχ ζπρλά ζπλππάξρνπλ κε απηή (Aggarwal et al., 

2006) ή απνηεινχλ παξάγνληεο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο (Diatchenko et al., 

2006). 

 Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πηζαλφηεηα εθδήισζεο ηεο 

αζζέλεηαο παίδνπλ νη ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο εθηίζεηαη ην άηνκν. Γηα ην 

ιφγν απηφ, ην ελδηαθέξνλ ηνλ εξεπλεηψλ ζηξάθεθε ζηε κειέηε ηνπ κεραληζκνχ ηνπ ζηξεο 

θαη πψο απηφο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο λφζνπ.  

 Γηα ηελ απάληεζε ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ απέλαληη ζε ζηξεζνγφλα 

εξεζίζκαηα ελεξγνπνηνχληαη δχν λεπξνελδνθξηληθά ζχζηεκαηα, ην ζπκπαζεηηθφ ζχζηεκα 

κπεινχ ησλ επηλεθξηδίσλ (sympathetic adrenal-medullary system, SAΜ) θαη ν άμνλαο 

ππνζάιακνο-ππφθπζε-θινηφο ησλ επηλεθξηδίσλ (hypothalamic-puitary-adrenocortical axis, 

ΗΡΑ) (De Kloet, 2002). Έξεπλεο απνθαιχπηνπλ αιιαγέο ζηνπο δχν απηνχο άμνλεο νη 

νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηλνκπαιγίαο (Crofford et al., 1994; Adler et al., 

1999; Cohen et al., 2000). χκθσλα κε απηέο νη δπζιεηηνπξγία ησλ δχν ζπζηεκάησλ 

θαίλεηαη λα απνηειεί αηηηνινγηθφ παξάγνληα ηνπ πφλνπ πνπ αηζζάλνληαη νη αζζελείο. 

  Χζηφζν ππάξρνπλ έξεπλεο νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ ην αληίζεην, δειαδή φηη ε 

δπζιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε κηα πξνδηάζεζε ή ππάξρεη 

αθξηβψο ιφγσ ηνπ πφλνπ ή θάπνησλ ζηξεζνγφλσλ γεγνλφησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

παηδηθή ειηθία ηνπ αηφκνπ. πγθεθξηκέλα ζε έξεπλα ησλ McLean et al. (2006)  πνπ 

κειεηήζεθε ε ιεηηνπξγία ηνπ άμνλα ππνζάιακνο-ππφθπζε-θινηφο ησλ επηλεθξηδίσλ 

(ΗΡΑ), ηα επίπεδα ηεο θνξηηδφιεο ζηέινπ ζπζρεηίδνληαλ κε ηα επίπεδα πφλνπ θαη ηα 

επίπεδα CSF ηεο θνξηηθνηξνπίλεο (CRH) ζρεηίδνληαλ πεξηζζφηεξν κε ηα αηνκηθά επίπεδα 

πφλνπ ή κε ην ηζηνξηθφ πξψηκσλ ηξαπκαηηθψλ γεγνλφησλ δσήο. 

 Δθηφο απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ, ην ελδηαθέξνλ ησλ 

εξεπλεηψλ ζηξάθεθε θαη ζηε κειέηε ηεο θαηαζθεπήο ησλ γξακκσηψλ κπψλ ζηνπο 

νπνίνπο παξαηεξήζεθαλ αιινηψζεηο ζηε κηθξνζθνπηθή δνκή ηνπο (εθθχιηζε κπτθψλ ηλψλ, 

ζπζζψξεπζε γιπθνγφλνπ θαη ιηπηδίσλ) (Ozgocmen et al., 2006). Γηαπηζηψζεθε επίζεο 

δηαηαξαρή ηεο κηθξνθπθινθνξίαο ησλ αζζελψλ κε ηλνκπαιγία, κε ζεκαληηθή ειάηησζε 

ηεο ππθλφηεηαο θαη ηεο αηκαηηθήο ξνήο ησλ ηξηρνεηδψλ θαη αχμεζε ηεο δηάηαζεο θαη ηνπ 

αθαλφληζηνπ ζρεκαηηζκνχ ηνπο (Morf et al., 2005). 

 ε επίπεδν νπζηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ πφλνπ ην ελδηαθέξνλ 

ζηξάθεθε ηδηαίηεξα ζηε ζεξνηνλίλε ηεο νπνίαο ε δξάζε είλαη ε αλαζηνιή ηεο 

απειεπζέξσζεο ηεο νπζίαο P ζην λσηηαίν κπειφ, κέζσ ηεο επίδξαζήο ηεο ζηνπο λεπξψλεο 
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πνπ κεηαθέξνπλ επψδπλα εξεζίζκαηα απφ ηελ πεξηθέξεηα, φπσο επίζεο ε αχμεζε ηεο 

νπδνχ ηνπ πφλνπ ζηα ξαρηαία θέξαηα. Η κείσζε ζχλζεζεο ηεο νδεγεί ζε ειάηησζε ηεο 

νπδνχ ηνπ πφλνπ (Alnigenis & Barland, 2001). ε αζζελείο κε ηλνκπαιγία έρεη 

παξαηεξεζεί κείσζε ησλ επηπέδσλ ηξππηνθάλεο, ηνπ ακηλνμένπο απφ ην νπνίν ζπληίζεηαη 

ε ζεξνηνλίλε, ζην πεξηθεξηθφ αίκα (Russell et al., 1989). Η κείσζε απηή έρεη επίζεο 

ζπζρεηηζηεί κε ηελ θεθαιαιγία απηψλ ησλ αζζελψλ, ηε ζνβαξφηεηα ηνπ πφλνπ, ην ζηξεο 

θαη ηελ θαθή πνηφηεηα χπλνπ (Yunus et al., 1992). 

 Δθηφο απφ ηε ζεξνηνλίλε κειεηήζεθε θαη ε νπζία P ε νπνία είλαη κηα 

λεπξνδηαβηβαζηηθή νπζία πνπ εληζρχεη ηε κεηαβίβαζε εξεζηζκάησλ πφλνπ. 

Απειεπζεξψλεηαη ζηα ξαρηαία θέξαηα ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ έπεηηα απφ εξεζίζκαηα πνπ 

κεηαθέξνληαη απφ ηελ πεξηθέξεηα κέζσ ησλ Α5 εκκχεισλ λεπξηθψλ ηλψλ. Παξάγεηαη 

επίζεο πξσηνγελψο ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα θαη δηαρέεηαη ζην εγθεθαινλσηηαίν 

πγξφ (Russell, 2002). ηνπο αζζελείο κε ηλνκπαιγία παξαηεξήζεθε αχμεζε ηεο νπζίαο P 

ζην εγθεθαινλσηηαίν πγξφ (Liu et al., 2000). Απμεκέλα επίπεδα ηεο νπζίαο P κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ ππεξαιγεζία κεηψλνληαο ην θαηψθιη ππξνδφηεζεο ησλ λεπξψλσλ ηνπ 

λσηηαίνπ κπεινχ, κε απνηέιεζκα ηελ επαηζζεηνπνίεζε πεξηνρψλ καθξηά απφ ην αθξηβέο 

ζεκείν ηνπ πφλνπ (Bennet, 1999). 

Σέινο ζηελ παζνθπζηνινγία ηνπ πφλνπ ηεο αζζέλεηαο εκπιέθνληαη θαη άιιεο 

νπζίεο φπσο είλαη ν απφ ηνλ εγθέθαιν πξνεξρφκελνο λεπξνηξνθηθφο παξάγνληαο (BDNF) 

θαη ζπγθεθξηκέλα ε αχμεζε ησλ επηπέδσλ απηνχ θαζψο επίζεο νπηνεηδή πεπηίδηα φπσο ε 

met-enkephalin-Arg6-Pho (MEAP) ε αχμεζε ηεο νπνίαο ζπζρεηίζηεθε κε ηελ ειάηησζε 

ηεο νπδνχ ηνπ πφλνπ (Laske et al., 2007). 

 

1.5. Φπρηαηξηθή πλ-λνζεξόηεηα 

 

 Όπσο θαη ζε πνιιέο άιιεο αζζέλεηεο έηζη θαη ζηελ ηλνκπαιγία πνιινί 

αζζελείο αληηκεησπίδνπλ έληνλεο ςπρνινγηθέο δπζθνιίεο νη νπνίεο ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο παίξλνπλ ηε κνξθή ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ. Χζηφζν δελ είλαη μεθάζαξν αλ 

νη ςπρνινγηθέο δπζθνιίεο πξνεγνχληαη ή έπνληαη ηεο αζζέλεηαο δηφηη είλαη αξθεηά 

δχζθνιν λα νξηζηεί ε αθξηβήο έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ έξεπλα 

ησλ Walker et al. (1997) νη αζζελείο κε ηλνκπαιγία εκθάληδαλ κεγαιχηεξα πνζνζηά 

δηαηαξαρψλ ηεο δηάζεζεο θαη αγρσδψλ δηαηαξαρψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο αζζελείο κε ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα. Δπίζεο ην 90% ησλ αζζελψλ 
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απηψλ είραλ ήδε ιάβεη θάπνηα ςπρηαηξηθή δηάγλσζε.  

 Οη αζζελείο ζπρλά εθδειψλνπλ ζπκπηψκαηα παξφκνηα κε εθείλα πνπ 

παξαηεξνχκε ζηηο δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο θαη ζηηο αγρψδεηο δηαηαξαρέο φπσο έληνλν 

άγρνο, θαηάζιηςε, θνχξαζε, κεησκέλε ζπγθέληξσζε, δηαηαξαρή ηνπ χπλνπ (Hudson & 

Pope, 1989). Κιηληθέο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ πσο ε θαηάζιηςε θαη ε αγρψδεο δηαηαξαρή 

είλαη νη πιένλ ζπλήζεηο δηαηαξαρέο ζε αζζελείο κε ηλνκπαιγία. Δπηπιένλ θαίλεηαη νη 

αζζελείο λα εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξα πνζνζηά λεπξσηηζκνχ θαη ππνρνλδξίαο (Epstein et 

al., 1999).  

 ε έξεπλα ησλ Uguz et al. (2010) γχξσ απφ ηε ζπρλφηεηα ςπρηαηξηθψλ 

δηαηαξαρψλ ηνπ άμνλα Ι θαη ηνπ άμνλα ΙΙ ζε αζζελείο κε ηλνκπαιγία, βξέζεθε φηη ε πην 

ζπρλή δηαηαξαρή ηνπ άμνλα Ι ήηαλ ε κείδνλα θαηάζιηςε θαη ε εηδηθή θνβία. ηελ ίδηα 

έξεπλα βξέζεθε επίζεο φηη ζηνλ άμνλα ΙΙ ε ζπρλφηεηα ηεο ηδενςπραλαγθαζηηθήο 

δηαηαξαρήο πξνζσπηθφηεηαο έθηαλε ζην 23.3%. Μαδί κε ηελ παζεηηθν-επηζεηηθή θαη ηελ 

απνθεπθηηθή δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο θάλεθε λα είλαη νη πην ζπρλέο αλάκεζα ζηνπο 

αζζελείο. Αληίζηνηρα, ζε έξεπλα ησλ Thieme et al. (2004), ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ 

αζζελψλ πνπ εθδήισζαλ αγρψδε δηαηαξαρή ήηαλ 32.3% θαη εθείλσλ κε δηαηαξαρή ηεο 

δηάζεζεο 34.8%. Οη αζζελείο κε ηελ αγρψδε δηαηαξαρή αλέθεξαλ κεγαιχηεξν αξηζκφ 

ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ, κεγαιχηεξε έληαζε πφλνπ θαη ζεηηθή αληαπφθξηζε απφ ηνπο 

νηθείνπο ηνπο ελψ απηνί κε ηηο δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο αλέθεξαλ κεγαιχηεξα επίπεδα 

άγρνπο, κηθξφηεξν αξηζκφ ζπκπησκάησλ θαη αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο απφ ηνπο νηθείνπο 

ηνπο.  

 Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο, έξεπλεο έρνπλ επηθεληξψζεη 

ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη ζηε ζπρλφηεηα ηεο δηαηαξαρήο κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο ζηνπο 

αζζελείο κε ηλνκπαιγία. ηελ έξεπλα ησλ Cohen et al. (2002), ην 57% ησλ αζζελψλ 

πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα ηεο κεηαηξαπκαηηθήο δηαηαξαρήο αλαθέξνληαο πςειά επίπεδα 

πφλνπ, ζπλαηζζεκαηηθήο δπζθνξίαο θαη αληθαλφηεηαο. Η ζπρλφηεηα ηεο δηαηαξαρήο 

κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο ζηνπο αζζελείο κε ηλνκπαιγία ήηαλ κεγαιχηεξε απφ εθείλε ζηνλ 

γεληθφ πιεζπζκφ. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ ζνβαξά ζηξεζνγφλα θαη ηξαπκαηηθά 

γεγνλφηα δσήο αιιά δελ αληηιακβάλνληαλ κε ηνλ ίδην ηξφπν ηελ αζζέλεηα ηνπο. Δπηπιένλ, 

εκθάληδαλ πεξηζζφηεξα ζπκπηψκαηα άγρνπο θαη θαηάζιηςεο απφ ηνπο πγηείο. Αληίζηνηρα, 

έξεπλα έδεημε φηη ην 56% ησλ αζζελψλ εκθάληδε ζπκπηψκαηα παξφκνηα κε εθείλα ηεο 

δηαηαξαρήο κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο (Sherman, Turk & Okifuji, 2000). 

 πκπεξαζκαηηθά, ε ηλνκπαιγία εκθαλίδεη ζεκαληηθή ςπρηαηξηθή 
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ζπλλνζπξφηεηα ε χπαξμε ηεο νπνίαο είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζεη ηελ αληαπφθξηζε θαη ηε 

ζπκκφξθσζε ηνπ αζζελή ζηε ζεξαπεία. Γηα ην ιφγν απηφ νη εηδηθνί ζα πξέπεη λα είλαη 

έηνηκνη λα δηαθξίλνπλ κηα ηέηνηα πηζαλή θαηάζηαζε θαηά ηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηνπ 

αζζελή ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα πξνηείλνπλ ηελ θαηάιιειε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε. 

(Arnold, 2006). 

 

1.6. Γηάγλσζε-Γηαθνξνδηάγλσζε 

 

 Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί πσο ε δηάγλσζε ηεο ηλνκπαιγίαο δε βαζίδεηαη 

πάληα ζηα θξηηήξηα ηνπ Ακεξηθαληθνχ Κνιιεγίνπ Ρεπκαηνινγίαο θαζψο πνιινί αζζελείο 

δε ζα βηψζνπλ θαη ' αλάγθε δηάρπην πφλν ζην ζψκα ηνπο νχηε φκσο θαη ζε φια απφ ηα 11 

«επψδπλα» ζεκεία φπσο νξίδεηαη (Wolfe, 1997). Γηα ην ιφγν απηφ, νη ζεξάπνληεο ηαηξνί 

ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαηηέξσο πξνζεθηηθνί θαηά ηελ εμέηαζε ησλ αζζελψλ θαη ζα πξέπεη 

λα ππνςηάδνληαη ηελ πηζαλφηεηα χπαξμεο ηλνκπαιγίαο ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ 

εκθαλίδεηαη πφλνο ζε δηάθνξα ζεκεία ν νπνίνο δελ είλαη δπλαηφλ λα απνδνζεί είηε ζε 

βιάβε είηε ζε θιεγκνλή. Δπηπξφζζεηα, παξά ην γεγνλφο φηη ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη 

ν κπνζθειεηηθφο πφλνο, πνιινί  κπνξεί λα αλαθέξνπλ πφλν ζε κε κπνζθειεηηθέο πεξηνρέο, 

κε απνηέιεζκα φζνη απφ απηνχο βηψλνπλ ρξφληεο εκηθξαλίεο, ρξφλην ζσξαθηθφ άιγνο κε 

θαξδηαθήο αηηηνινγίαο θαη ρξφλην ππειηθφ άιγνο λα έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

λνζνχλ (Clauw, 2009). 

 ηε δηάγλσζε πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε επίζεο ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο 

ηνπ πφλνπ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νπνίνπ βνεζνχλ ζην δηαρσξηζκφ ηεο λφζνπ απφ άιιεο 

παζήζεηο. Ο πφλνο ζηελ ηλνκπαιγία κπνξεί λα απμάλεηαη ή λα κεηψλεηαη θαηά δηαζηήκαηα, 

έρεη ζπρλά κεηαλαζηεπηηθφ ραξαθηήξα θαη πνιιέο θνξέο ζπλνδεχεηαη απφ δπζαηζζεζίεο 

θαη παξαηζζεζίεο. Οη αζζελείο πνιχ ζπρλά αλαθέξνπλ θάςηκν ή κπξκήγθηαζκα θπξίσο 

ζηελ πεξηνρή ησλ άθξσλ (Wolfe et al., 1990). Παξαπνληνχληαη επίζεο ζπρλά γηα πξήμηκν 

ζηα άθξα θαη πφλν ζηνπο ζπλδέζκνπο θάηη ην νπνίν φκσο, αλ δελ ππάξρεη ζπλνδφο 

ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα ή νζηεναξζξίηηδα, δελ πθίζηαηαη (Yunus, 2002). Σα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηνλ πεξηθεξηθφ πφλν ζηνλ νπνίν ηφζν ε 

ηνπνζεζία φζν θαη ε έληαζε παξακέλνπλ ζηαζεξέο. ηελ πεξίπησζε ηεο ηλνκπαιγίαο 

ππάξρνπλ επίζεο θαη ζπλσδά ζπκπηψκαηα φπσο είλαη ην αίζζεκα θφπσζεο, πξνβιήκαηα 

ζπγθέληξσζεο θαη πξνζνρήο, δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ, κεηαβνιή ηνπ βάξνπο, αδπλακία θαη 

δπζαλεμία ζηε δέζηε ή ζην θξχν ηα νπνία δελ πξέπεη λα παξαβιέπνληαη (Clauw, 2009). 
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Μάιηζηα, ην αίζζεκα θφπσζεο θαη ν πφλνο θαίλεηαη λα επηδεηλψλνληαη θπξίσο κεηά απφ 

κηθξήο έληαζεο δξαζηεξηφηεηεο, παξφιν πνπ κεγάιν δηάζηεκα απνρήο απφ απηέο 

πξνθαιεί εμίζνπ αχμεζε απηψλ ησλ ζπκπησκάησλ (Blehm, 2006). 

 Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο εμέηαζεο ησλ αζζελψλ ζα πξέπεη λα απνθιείνληαη 

άιια πηζαλά ξεπκαηηθά λνζήκαηα. Γηα παξάδεηγκα ε χπαξμε πξεμίκαηνο ζηα άθξα είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ξεπκαηνεηδνχο αξζξίηηδαο ελψ θαξδηαθέο θαη δεξκαηηθέο εθδειψζεηο 

ζπλαληάεη θαλείο ζηνλ εξπζπκαηψδε ιχθν θαη ζην ζχλδξνκν Sjogren. Η ξεπκαηηθή 

πνιπκπαιγία εκθάληδεη επίζεο θνηλά ζπκπηψκαηα κε ηελ ηλνκπαιγία (θφπσζε, πξσηλή 

δπζθακςία), σζηφζν ε ηαρχηεηα θαζίδεζεο ησλ εξπζξψλ απηψλ ησλ αζζελψλ είλαη 

κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηνπο αζζελείο κε ηλνκπαιγία. Γηαθνξνδηάγλσζε ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη επίζεο κε ηελ αγθπινπνηεηηθή ζπνλδπιίηηδα αιιά θαη κε άιιεο θιεγκνλψδεηο 

θαηαζηάζεηο (κεηαβνιηθέο κπνπάζεηεο) (Goldenberg, 2009). χκθσλα κε ηνπο Fitzcharles 

& Boulos (2003) ε αζζέλεηα δηαγηγλψζηεθε ζσζηά κφλν ζην 1/3 ησλ αζζελψλ πνπ 

απεπζχλζεθαλ ζε ξεπκαηνιφγν.  

 Δπηπξφζζεηα, ζην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ηνληζηεί ην γεγνλφο φηη, ε ηλνκπαιγία 

είλαη δπλαηφλ λα ζπλππάξρεη θαη κε ηα παξαπάλσ λνζήκαηα θαη γη’ απηφ ην ιφγν ζα 

πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε απηή ε ζπζρέηηζε (Buskila & Sarzi-Puttini, 2008; 

McLean & Clauw, 2004). Σν 25% ησλ αηφκσλ πνπ δηαγηγλψζθνληαη κε ξεπκαηνεηδή 

αξζξίηηδα, εξπζπκαηψδε ιχθν θαη αγθπινπνηεηηθή ζπνλδπιίηηδα πιεξνχλ εμίζνπ ηα 

θξηηήξηα ηεο ηλνκπαιγίαο (Clauw & Katz, 1995). πγθεθξηκέλα, έρεη παξαηεξεζεί 

ζπλνδφο ηλνκπαιγία ζηε ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα ζε πνζνζηφ 12%, ζηνλ ζπζηεκαηηθφ 

εξπζεκαηψδε ιχθν ζε πνζνζηφ 22-47%, ζηελ ειθψδε θνιίηηδα 19% θαη ζε αζζελείο κε 

ινίκσμε απφ επαηίηηδα C ζε πνζνζηφ 18,9 % (Kozanoglou et al., 2003; Staud, 2006). 

Παξφιν απηά, ζηελ θιηληθή πξαθηηθή, ε αζζέλεηα ππνδηαγηγλψζθεηαη πνιιέο θνξέο θαη 

πνιχ πεξηζζφηεξν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ εκθαλίδεηαη έπεηηα απφ ηηο παξαπάλσ παζήζεηο, 

κε απνηέιεζκα ν αζζελήο λα κελ ιακβάλεη ηελ θαηάιιειε ζεξαπεπηηθή αγσγή. 

 

1.7. Θεξαπεία 

 

Η θχζε ηεο ηλνκπαιγίαο θαη ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη έλαο ζαθψο 

πξνζδηνξηζκέλνο παζνθπζηνινγηθφο κεραληζκφο πάλσ ζηνλ νπνίν ζηεξίδεηαη ε εθδήισζε 

ηεο απνηεινχλ βαζηθνχο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε ζεξαπεπηηθή ηεο αληηκεηψπηζε 

θαζίζηαηαη έλα αξθεηά ζχλζεην δήηεκα. ε απηφ ζπλεγνξεί θαη ε χπαξμε ζπλνδψλ 
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ζπκπησκάησλ ζηνλ πφλν ηεο αζζέλεηαο, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε άιιεο λνζνινγηθέο 

νληφηεηεο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα νη ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

λα κε ζηνρεχνπλ απνθιεηζηηθά ζηελ θαηά κέησπν αληηκεηψπηζε ησλ ζπκπησκάησλ  

αθνινπζψληαο ηηο αξρέο ηνπ βηνηαηξηθνχ κνληέινπ, αιιά λα επηθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν 

ζηε γεληθφηεξε απνθαηάζηαζε ησλ αζζελψλ, ζπλδπάδνληαο ηηο θαξκαθνινγηθέο κε ηηο κε 

θαξκαθνινγηθέο ζεξαπείεο. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε βειηίσζε ηφζν ηνπ επηπέδνπ πγείαο 

φζν θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο. (Goldenberg et al., 2008).  

 Παξά ην γεγνλφο φηη έρνπλ δεκνζηεπζεί ελδεηθηηθνί ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηεο 

ηλνκπαιγίαο απφ νξγαληζκνχο φπσο είλαη ν Δπξσπαηθφο χλδεζκνο Ρεπκαηνινγίαο 

(EULAR) θαη ε Ακεξηθαληθή Δηαηξία Πφλνπ (APS) (Carville et al., 2008; Burckhardt et 

al., 2005), δελ ππάξρεη θάπνηα θνηλή παγθνζκίσο απνδεθηή ζεξαπεία πνπ λα κπνξεί λα 

αθνινπζεζεί απφ φινπο. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα κηα πνιπδηάζηαηε αζζέλεηα πνπ ρξήδεη κηαο 

πεξηζζφηεξν νιηζηηθήο αληηκεηψπηζεο. ε θάζε πεξίπησζε φκσο ε ζεξαπεία ζα πξέπεη λα 

είλαη εμαηνκηθεπκέλε θαη πξνζαξκνζκέλε ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε αζζελή 

(Patkar, Bilal & Masand, 2003). 

 

1.7.1. Φαρμακολογικές θεραπείες 

 

 Η ηλνκπαιγία απνηειψληαο έλα ζχλνιν ζπκπησκάησλ απαηηεί θαξκαθεπηηθή 

αγσγή ε νπνία πέξα απφ ηνλ πφλν, ζα ζηνρεχεη ζηελ αλαθνχθηζε απηψλ. Γηα παξάδεηγκα 

ζηελ αλαθνχθηζε απφ ην αίζζεκα θφπσζεο, απφ ηπρφλ δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο 

(θαηάζιηςε) θαη απφ ηηο δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ (Turk et al., 2008). 

Ο πφλνο ζηελ ηλνκπαιγία εκθαλίδεη παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηα ζχλδξνκα 

λεπξνπαζεηηθνχ πφλνπ φπσο είλαη ε δηαβεηηθή πεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα. ηα ζχλδξνκα 

απηά παξαηεξείηαη ζπλήζσο αιινδπλία, ππεξαιγεζία θαη παξαηζζεζίεο (Offenbaecher & 

Ackenheil, 2005). Δπνκέλσο, ζηελ πεξίπησζε ηεο ηλνκπαιγίαο, ην ελδηαθέξνλ ήηαλ 

θπζηθφ λα ζηξαθεί ζηα θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κε επηηπρία γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ. ε απηά πεξηιακβάλνληαη ηα αληηθαηαζιηπηηθά θαη θπξίσο ηα 

ηξηθπθιηθά αληηθαηαζιηπηηθά, ηα αληηεπηιεπηηθά θαη άιια αλαιγεηηθά (Sumpton & 

Moulin, 2008). 

 Αλαθνξηθά κε ηελ θαηεγνξία ησλ αληηθαηαζιηπηηθψλ, ηα ηξηθπθιηθά είλαη 

εθείλα πνπ έρνπλ κειεηεζεί πεξηζζφηεξν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ θαζψο απμάλνπλ 

ηηο ζπγθεληξψζεηο ηεο ζεξνηνλίλεο ή/θαη ηεο λνξεπηλεθξίλεο εκπνδίδνληαο άκεζα ηελ 
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επαλαπξφζιεςε ηνπο. ε κεηα-αλάιπζε ησλ Αrnold et al. (2000) γηα ηα ηξηθπθιηθά 

αληηθαηαζιηπηηθά επηβεβαηψλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ ησλ θαξκάθσλ ζηε 

ζεξαπεία ηεο ηλνκπαιγίαο κε ζεκαληηθή αληαπφθξηζε ζην 25% κε 36% ησλ αζζελψλ πνπ 

κειεηήζεθαλ. Θα πξέπεη σζηφζν λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε δνζνινγία θαζψο 

πςειέο δφζεηο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθέο παξελέξγεηεο φπσο δπζθνηιηφηεηα, 

μεξνζηνκία, δαιάδεο, αξξπζκίεο, αχμεζε βάξνπο θαη ππλειία. Η αγσγή πξέπεη λα μεθηλά 

κε ρακειέο δφζεηο φπσο γηα παξάδεηγκα 5-10 mg ακηηξππηηιίλεο 1 έσο 3 ψξεο πξηλ απφ 

ηελ λπρηεξηλή θαηάθιηζε θαη λα απμάλεηαη ζηαδηαθά (Patkar, Bilal & Masand, 2003). 

 ρεηηθά κε ηνπο εθιεθηηθνχο αλαζηνιείο ηεο επαλαπξφζιεςεο ηεο 

ζεξνηνλίλεο (SSRI), ε θινπνμεηίλε (fluoxetine) θαη ε παξνμεηίλε (paroxetine) βξέζεθε λα 

είλαη πην απνηειεζκαηηθέο απφ ηελ ζηηαινπξάκε (citalopram) (Glass, 2006; Arnold, 2006).  

ε κηα κηθξή έξεπλα 19 αζζελψλ κε ηλνκπαιγία βξέζεθε πσο θαη ε ακηηξππηηιίλε 

(25mg/εκέξα) θαη ε θινπνμεηίλε (20mg/εκέξα) ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηελ αλαθνχθηζε 

απφ ηνλ πφλν θαη ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο ζπγθξηηηθά κε ην placebo (Arnold, 2007). ε 

κηα άιιε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Wetherhold et al. (2001) ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ 82 γπλαίθεο αζζελείο νη νπνίεο έιαβαλ παξνμεηίλε (20mg/εκέξα), 

λακπνπκεηφλε (nabumetone) (2000mg/εκέξα) ή ζπλδπαζκφ ησλ δχν γηα 8 εβδνκάδεο 

βξέζεθε φηη ν ζπλδπαζκφο ήηαλ πην ηζρπξφο απφ ηε λακπνπκεηφλε μερσξηζηά αιιά φρη 

απφ ηελ παξνμεηίλε. 

 Όζνλ αθνξά ηνπο εθιεθηηθνχο αλαζηνιείο ηεο επαλαπξφζιεςεο ηεο 

ζεξνηνλίλεο θαη λνξεπηλεθξίλεο (SNRI), έρεη βξεζεί φηη ε βελιαθαμίλε (venlafaxine) κε 

κέζε εκεξήζηα δφζε 167mg είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθή, ηδηαίηεξα ζε αζζελείο κε 

θαηάζιηςε θαη άγρνο (Dwight et al., 1998). H ληνπινμεηίλε (duloxetine) ρξεζηκνπνηείηαη 

επίζεο ζηε ζεξαπεία ηεο ηλνκπαιγίαο θαη ζπγθεθξηκέλα έξεπλεο έρνπλ δείμεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θαξκάθνπ ζρεηηθά κε ηε κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ πφλνπ 

(Arnold et al., 2004; Arnold et al., 2005).  

 Έξεπλεο έρνπλ επίζεο δηεμαρζεί γχξσ απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

αληηεπηιεπηηθψλ θαξκάθσλ φπσο είλαη ε γθακπακπεηίλε (gabapentin) θαη ε 

πξεγθακπαιίλε (pregabalin). Έρεη βξεζεί πσο εκεξήζηεο δφζεηο γθακπακπεηίλεο κεηαμχ 

ησλ 1200mg θαη 2400mg ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ηνπ πφλνπ θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

χπλνπ ησλ αζζελψλ (Arnold et al., 2007). Αζζελείο πνπ έιαβαλ 450mg πξεγθακπαιίλε 

εκεξεζίσο παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή κείσζε πφλνπ ζπγθξηηηθά κε άιινπο πνπ έιαβαλ 

εηθνληθφ θάξκαθν (placebo) (Crofford et al., 2005). Θα πξέπεη σζηφζν λα ρνξεγείηαη ζε 
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ρακειέο δφζεηο ζηελ αξρή θαη ζηαδηαθά λα απμάλεηαη, θαζψο έρνπλ παξαηεξεζεί αξθεηέο 

παξελέξγεηεο ζε αζζελείο κε ηλνκπαιγία φπσο γηα παξάδεηγκα αχμεζε βάξνπο, ζνιή 

φξαζε, δαιάδα, μεξνζηνκία θαη πξήμηκν ζηα άθξα (Wood, 2007). 

 Απφ ηα αλαιγεηηθά θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηα αζζελή νπηνεηδή έρεη 

παξαηεξεζεί πσο ε ηξακαδφιε (tramadol) βνεζάεη ζηε βειηίσζε ηεο θπζηθήο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ αζζελψλ θαη ηνπ επηπέδνπ ηνπ πφλνπ ηνπο. Χζηφζν κπνξεί λα 

ππάξμνπλ παξελέξγεηεο φπσο λαπηία, θλεζκφο θαη δπζθνηιηφηεηα (Bennett et al., 2003). 

Όζνλ αθνξά επίζεο ην δήηεκα ηεο δηαηαξαρήο ηνπ χπλνπ πνπ παξαηεξείηαη ζε απηνχο 

ηνπο αζζελείο, ε δνπηθιφλε (zoplicone) θαη ε δνιπηδέκε (zolpidem) πνπ παξάγνληαη ζηηο 

Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο θαη αλήθνπλ ζηηο κε-βελδνδηαδεπίλεο θαίλεηαη λα 

βνεζνχλ (5-10mg/εκεξεζίσο) ζηε βειηίσζε ηνπ χπλνπ θαη ζηε κείσζε ηνπ αηζζήκαηνο 

θφπσζεο (Arnold, 2006). Σέινο, απνηειεζκαηηθέο είλαη εμίζνπ θαη νη βελδνδηαδεπίλεο 

φπσο ε ηεκεδεπάκε (temezepam) ζε εκεξήζηα δφζε ησλ 15-30mg/ην βξάδπ (Patkar, Bilal 

& Masand, 2003). 

 

1.7.2. Μη φαρμακολογικές θεραπείες 

 

 Οη κε θαξκαθνινγηθέο ζεξαπείεο έρνπλ ζρεηηζηεί κε ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ 

πγείαο ησλ αζζελψλ κε ηλνκπαιγία επεξεάδνληαο ηφζν ηε θπζηθή φζν θαη ηε 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε. ην ζχλνιν απηψλ ησλ ζεξαπεηψλ 

ζπγθαηαιέγνληαη νη ζσκαηηθέο ζεξαπείεο πνπ αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ηελ άζθεζε 

(αεξνβηθή άζθεζε, έθηαζε ησλ κπψλ), νη ςπρνινγηθέο ζεξαπείεο (βηναλαηξνθνδφηεζε, 

γλσζηαθή ζπκπεξηθνξηζηηθή ςπρνζεξαπεία θαη ραιάξσζε) θαη ν ζπλδπαζκφο άιισλ 

ζεξαπεηψλ (Rossy et al., 1999). Παξαθάησ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο πην δηαδεδνκέλεο 

ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο απηψλ ησλ αζζελψλ. 

  

1.7.2.1. Σσκαηηθή Άζθεζε 

  

 Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αξθεηέο ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο ειέγρνπ γχξσ απφ 

ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζζελείο κε ηλνκπαιγία. ε έξεπλα πνπ 

δηεμήρζε ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην απφ θπζηνζεξαπεπηέο βξέζεθε φηη νη αζθήζεηο έθηαζεο 

θαη ελδπλάκσζεο απνηεινχλ κία απφ ηηο πξψηκεο παξεκβάζεηο ζηελ ηλνκπαιγία (Adams & 

Sim, 1997).  Όζνλ αθνξά ζπγθεθξηκέλα ζηελ αεξφβηα άζθεζε, απηή θαίλεηαη λα έρεη 
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ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε πεξηπηψζεηο ρξφληνπ πφλνπ (Janal, 1996; McCann & Holmes, 

1984). ε ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηεο άζθεζεο 

θαίλεηαη φηη ηα πξνγξάκκαηα αεξφβηαο γπκλαζηηθήο ζπκκεηέρνπλ ζπλνιηθά ζηε βειηίσζε 

ησλ ζπκπησκάησλ ηεο αζζέλεηαο θαη εηδηθφηεξα ηνπ πφλνπ (Busch et al., 2008).  

 ε κειέηε ησλ Wigers et al. (1996) νη είθνζη αζζελείο πνπ είραλ κπεη ζε 

πξφγξακκα αεξνβηθήο γηα 14 εβδνκάδεο, (3 θνξέο ηελ εβδνκάδα γηα 45 ιεπηά) 

παξνπζίαζαλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηελ έληαζε ηνπ πφλνπ, ηελ ελέξγεηά 

ηνπο θαη ηελ ηθαλφηεηα λα εξγαζηνχλ ζπγθξηηηθά κε εθείλνπο πνπ είραλ ζπκκεηάζρεη ζε 

πξφγξακκα δηαρείξηζεο ζηξεο. Παξά ην γεγνλφο ηεο βειηίσζεο, ηα απνηειέζκαηα δε 

δηαηεξήζεθαλ ηέζζεξα ρξφληα κεηά ελψ παξαηεξήζεθαλ δπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηε 

δέζκεπζε ησλ αζζελψλ ζην πξφγξακκα ηεο άζθεζεο. Έξεπλα φκσο ησλ Garcia-Martinez 

et al. (2011) κε 28 γπλαίθεο αζζελείο νη νπνίεο ζπκκεηείραλ ζε πξφγξακκα γπκλαζηηθήο 

(αεξνβηθή θαη ελδπλακσηηθέο αζθήζεηο) επί 12 εβδνκάδεο, 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα,  έδεημε 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηε βειηίσζε ηεο απηνεθηίκεζεο, ηεο 

απηναληίιεςεο, ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, θαη ηνπ πφλνπ ζπγθξηηηθά κε ηελ νκάδα ειέγρνπ.  

 Οη αζζελείο κε ηλνκπαιγία παξνπζηάδνπλ ρακειά επίπεδα θπζηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη αιιαγέο ζηελ θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα (Mannerkorpi, Burckhardt & 

Bjelle, 1994; Natvig, Bruusgaard, & Eriksen, 1998). Μέζσ ηεο άζθεζεο, ινηπφλ, είλαη 

πηζαλφ λα ππάξμεη ιεηηνπξγηθή απνθαηάζηαζε ησλ αζζελψλ θαζψο επίζεο αχμεζε ηεο 

δχλακεο θαη ηεο επειημίαο ηνπο (Clark, 1994). Η άζθεζε θαίλεηαη λα ζπληειεί ζηελ 

ελδπλάκσζε θαη ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ κπτθνχ ηζηνχ (Δlvin et al., 2006) ελψ παξάιιεια 

πηζαλφηαηα επηδξά ζην ελδνγελέο αλαιγεηηθφ ζχζηεκα κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ ελδνξθηλψλ 

(Janal, 1996). Δίλαη ζεκαληηθφ λα αθνινπζείηαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ξπζκφο άζθεζεο ν 

νπνίνο ζα απμάλεηαη ζηαδηαθά. χκθσλα κε ηνλ Krsnich-Shriwise (1997) νη αζζελείο ζα 

πξέπεη ζηαδηαθά λα αλεβάδνπλ ηε ζπρλφηεηα ηεο αεξνβηθήο άζθεζεο ζηηο 3 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα γηα 40 ιεπηά. 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη, παξά ηε ζεηηθή επίδξαζε ηεο 

άζθεζεο ζηελ αλαθνχθηζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο ηλνκπαιγίαο, δε κπνξεί λα ζηαζεί 

επηηπρψο απφ κφλε ηεο σο ζεξαπεία. Θα ήηαλ θαιχηεξν λα εληαρζεί ζε έλα γεληθφηεξν 

πξφγξακκα ελδπλάκσζεο ηνπ αζζελή ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ γχξσ 

απφ ηε λφζν θαη ηελ αιιαγή ησλ δπζιεηηνπξγηθψλ ηνπ ζθέςεσλ γχξσ απφ ηε πνξεία 

απηήο (Earnshaw, MacGregor & Dawson, 2001). 
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1.7.2.2. Γλσζηαθή Σπκπεξηθνξηζηηθή Θεξαπεία 

 

 Οη ηερληθέο ηεο γλσζηαθήο ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο επηθεληξψλνληαη 

ζηελ αλαδφκεζε ησλ αξλεηηθψλ ζθέςεσλ ησλ αζζελψλ, ηε ράιαξσζε θαη ηηο ζηξαηεγηθέο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Οη αζζελείο επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζην ξφιν ηνπ ζηξεο ζηε 

δηαηήξεζε ησλ ςπρηθψλ θαη ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ ηνπο θαη ελεξγνπνηνχληαη ψζηε λα 

αλαθηήζνπλ ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο θαη λα κεηψζνπλ ην αίζζεκα εζειεκέλα 

αβνήζεηνπ θαη παζεηηθφηεηαο πνπ ηνπο δηαθξίλεη (Turk et al., 1998). Με ηε βνήζεηα 

επίζεο ζπκπεξηθνξηζηηθψλ ηερληθψλ είλαη δπλαηφλ λα εληζρπζνχλ ζπκπεξηθνξέο πνπ δε 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ πφλν θαη αληίζηνηρα λα γίλεη απφζβεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ πφλνπ 

(Thieme, Flor & Turk, 2006).  

 Μέζα απφ ηε ζχγθξηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θαξκαθνινγηθψλ θαη 

ησλ κε θαξκαθνινγηθψλ ζεξαπεηψλ έρεη πξνθχςεη φηη ε γλσζηαθή ζπκπεξηθνξηζηηθή 

ζεξαπεία κπνξεί λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή φζνλ αθνξά ηα ζπκπηψκαηα ηεο 

ηλνκπαιγίαο θαη ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ αζζελψλ απφ ηε ζεξαπεία κε 

αληηθαηαζιηπηηθά (Rossy et al., 1999). Δπηπξφζζεηα, έρεη επηζεκαλζεί πσο νη ηερληθέο ηεο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ αξρή ηεο ζεξαπείαο πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε 

απμεκέλε έληαζε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπο (Garcia et al., 2006).  

 Τπάξρνπλ επίζεο έξεπλεο νη νπνίεο ακθηζβεηνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ζεξαπείαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο δηάξθεηαο απηήο ζην ρξφλν φπσο απηή ησλ Κoulil et al. 

(2007) ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ε ζεηηθή έθβαζε ηεο δελ παξακέλεη γηα πνιχ θαηξφ. 

Αληίζηνηρα νη Βennett & Νelson (2006) ππνζηήξημαλ πσο ε γλσζηαθή ζπκπεξηθνξηζηηθή 

ζεξαπεία δε θαίλεηαη λα ζπκκεηέρεη ζηελ αλαθνχθηζε ηνπ πφλνπ αιιά πηζαλφηαηα λα 

αλαθνπθίδεη άιια ζπκπηψκαηα. ε αληίζεζε κε ηνπο παξαπάλσ εξεπλεηέο νη Thieme & 

Gracely (2009) κειεηψληαο 27 έξεπλεο γηα ηηο ςπρνινγηθέο παξεκβάζεηο ζηελ ηλνκπαιγία, 

θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ε ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε εκθαλίδεη 

πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ζεξαπεία ηεο λφζνπ. 

 Απηφ πνπ αμίδεη ηειηθά λα ηνληζηεί είλαη φηη ε βηνςπρνθνηλσληθή ππφζηαζε 

ηεο ηλνκπαιγίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπκκεηνρή ςπρνινγηθψλ παξαγφλησλ ζηε δέζκεπζε 

απέλαληη ζηε ζεξαπεία, έρεη ηνπνζεηήζεη ηηο γλσζηαθέο-ζπκπεξηθνξηζηηθέο ηερληθέο 

αλάκεζα ζην ζχλνιν ησλ ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ (Creamer et al., 2000). 

 

 



24 

 

1.7.2.3. Άιιεο ζεξαπείεο 

 

 Αλάκεζα ζηηο κε θαξκαθνινγηθέο ζεξαπείεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

αζζέλεηαο ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ αζζελή ζηελ ειεθηξνκπνγξαθηθή 

αλαηξνθνδόηεζε (electromyographic biofeedback training). ε κειέηε ησλ Ferraccioli et 

al. (1987), 15 αζζελείο ππνβιήζεθαλ ζε ειεθηξνκπνγξαθηθή αλαηξνθνδφηεζε γηα κηα 

πεξίνδν πέληε εβδνκάδσλ παξνπζηάδνληαο ζεκαληηθή βειηίσζε φζνλ αθνξά ηελ έληαζε 

ηνπ πφλνπ, ηα «επψδπλα» ζεκεία θαη ηελ πξσηλή δπζθακςία. Απφ ηε δηαδηθαζία δελ 

επσθειήζεθαλ σζηφζν φζνη εκθάληδαλ θιηληθή θαηάζιηςε. ε επαλεμέηαζε ησλ αζζελψλ 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε έμη κήλεο κεηά, ηα απνηειέζκαηα παξέκελαλ ηα ίδηα. Παξφιν 

απηά, ζχκθσλα κε έξεπλα ησλ Adams θαη Sim (1997) ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ε κέζνδνο 

ηεο ειεθηξνκπνγξαθηθήο αλαηξνθνδφηεζεο δε ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ιφγσ έιιεηςεο 

εηδηθά εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ή δηαζεζηκφηεηαο ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ.  

 Παξά ην γεγνλφο φηη ππάξρεη ακθηζβήηεζε γχξσ απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ βεινληζκνύ ζηελ ηλνκπαιγία, ιφγσ πεξηνξηζκψλ ζηε κεζνδνινγία ησλ εξεπλψλ, 

πνιινί αζζελείο επηιέγνπλ απηνχ ηνπ είδνπο ηε ζεξαπεία εθθξάδνληαο ηθαλνπνίεζε απφ 

ηα απνηειέζκαηα ηεο (Pioro-Boisset, Esdaile & Fitzcharles, 1996). θνπφο είλαη ε 

ειεθηξηθή ή κε δηέγεξζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ ηνπ ζψκαηνο ψζηε λα αλαζηαιεί ε 

κεηαθνξά επψδπλσλ εξεζηζκάησλ ζε επίπεδν λσηηαίνπ κπεινχ κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ηεο 

πχιεο ηνπ πφλνπ (Melzack & Wall, 1988). Τπάξρνπλ έξεπλεο νη νπνίεο παξά ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηνπο ππνζηεξίδνπλ ηα ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα ηνπ βεινληζκνχ φπσο 

απηή ησλ Deluze et al. (1992) πνπ έδεημε βειηίσζε ηνπ πφλνπ ζε αζζελείο πνπ είραλ 

ππνβιεζεί ζε ειεθηξνβεινληζκφ παξφιν πνπ δελ αθνινχζεζε επαλεμέηαζε. Απφ ηελ 

άιιε, ππάξρνπλ επξήκαηα ηα νπνία δελ επηθπξψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απηήο ηεο 

κεζφδνπ (Assefi et al., 2005). Απηφ πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε είλαη ε δηάξθεηα 

ηεο ζεξαπείαο, ην είδνο ηνπ βεινληζκνχ θαη ε δπλαηφηεηα επαλεμέηαζεο ησλ ίδησλ 

αζζελψλ ζην κέιινλ (Holdcraft, Assefi & Buchwald, 2003). 

 Έξεπλεο έρνπλ επίζεο αζρνιεζεί θαη κε ηελ κειέηε ηεο ζεξαπείαο καγλεηηθνύ 

πεδίνπ. πγθεθξηκέλα, έξεπλα έρεη δείμεη φηη αζζελείο κε ηλνκπαιγία πνπ θνηκήζεθαλ ζε 

καγλεηηθφ καμηιάξη εκθάληζαλ ζεκαληηθή αλαθνχθηζε απφ ηνλ πφλν θαη θαιχηεξε 

πνηφηεηα χπλνπ κεηά ηηο 16 εβδνκάδεο (Colbert et al., 1999). ε έξεπλα επίζεο ησλ Alfano 

et al. (2001) παξά ηελ βειηίσζε πνπ ζεκεηψζεθε ζηνπο αζζελείο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ην 

καγλεηηθφ καμηιάξη φζνλ αθνξά ηελ έληαζε ηνπ πφλνπ, ηνλ αξηζκφ ησλ «επψδπλσλ» 
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ζεκείσλ θαη ηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγηθφηεηα, δε ζεκεηψζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφ 

ηελ νκάδα πνπ ρξεζηκνπνίεζε «εηθνληθά» καμηιάξηα. 

 Σν καζάδ απνηειεί εμίζνπ ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία θαη επηιέγεηαη απφ ην 

17-75% ησλ αζζελψλ. Έξεπλεο ζπλδένπλ ηε κέζνδν ηνπ καζάδ κε απηναλαθνξέο γχξσ 

απφ ηε κείσζε ηνπ πφλνπ ζε αζζελείο κε ηλνκπιαγία θαη γχξσ απφ ηελ πνηφηεηα δσήο θαη 

ηα επίπεδα θαηάζιηςεο (Brattberg, 1999). Έρεη ζεκεησζεί επίζεο βειηίσζε ζην θνκκάηη 

ηεο θίλεζεο αιιά θαη φζνλ αθνξά ην αίζζεκα εζειεκέλα αβνήζεηνπ ησλ αζζελψλ, ρσξίο 

σζηφζν ηα απνηειέζκαηα απηά λα έρνπλ δηάξθεηα ζην ρξφλν (Alnigenis et al., 2001). 

Άιιεο ζεξαπείεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ζηελ θιηληθή πξάμε είλαη επίζεο ε 

πδξνζεξαπεία ε νπνία έρεη βξεζεί φηη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άζθεζε έρεη απνηειέζκαηα 

ζηνλ πφλν θαη ηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αξξψζηνπ (Evcik et al., 2008). 

Μάιηζηα, έξεπλα ζηελ νπνία είρε γίλεη ζχγθξηζε ησλ δχν θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο άζθεζεο 

ζην λεξφ κε ηελ πδξνζεξαπεία, έδεημε φηη θαη νη δχν ζεξαπείεο είραλ ζεκαληηθά 

ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα ζηνλ πφλν, ηελ πξσηλή δπζθακςία, ηε θπζηθή 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηε γεληθφηεξε αληίιεςε πγείαο (Wigers, Stiles & Vogel, 1996). 

Γεληθά, φζνλ αθνξά ηηο θπζηθέο ζεξαπείεο, ιφγσ ηηο ππεξεπαηζζεζίαο ησλ αζζελψλ, 

πξνηηκψληαη εθείλεο νη νπνίεο είλαη ιηγφηεξν παξεκβαηηθέο (πδξνζεξαπεία, 

καγλεηνζεξαπεία). 

Σέινο, ζηα πιαίζηα ηεο ζεξαπείαο αζζελψλ κε ηλνκπαιγία εμίζνπ ζεκαληηθφ 

ξφιν θαηέρεη ε εθπαίδεπζε ηνπο γχξσ απφ ηε λφζν θαη ηηο επηδξάζεηο απηήο ζηνπο 

δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Krsnich-Shriwise (1997), φινη νη 

αζζελείο ζα πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο αζζέλεηαο ηνπο, ζηηο 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηεο φπσο επίζεο ζηε δηαρείξηζε ηνπ πφλνπ θαη ηνπ ζηξεο. 

ηφρνο είλαη ε ελίζρπζε ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο, νχησο ψζηε λα δείμνπλ 

κεγαιχηεξε ζπκκφξθσζε ζηε ζεξαπεία πνπ θαινχληαη λα αθνινπζήζνπλ (Burckhardt & 

Bjelle, 1994). 





                                                                                                                                                 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΓΝΧΗΑΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΗΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ 
 

 

2.1. Γλσζηαθή πκπεξηθνξηζηηθή Θεξαπεία 

 

 

2.1.1. Γεληθέο βαζηθέο έλλνηεο 

  

Η Γλσζηαθή πκπεξηθνξηζηηθή Θεξαπεία είλαη κηα θαιά δνκεκέλε ζεξαπεία 

ιφγνπ κε επξχ πεδίν εθαξκνγψλ, πνπ ππνζηεξίδεηαη επίζεο απφ εκπεηξηθά δεδνκέλα ηα 

νπνία πξνθχπηνπλ άκεζα απφ ηε ζεσξία. Απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά πεηξακαηηθψλ 

ςπρνινγηθψλ κεζφδσλ κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ 

ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο ή δηάθνξα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα. Σφζν ην 

κνληέιν εξκελείαο ηεο ζπκπεξηθνξάο φζν θαη νη παξεκβάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε 

ζεξαπεία βαζίδνληαη ζηε Φπρνινγία ηεο Μάζεζεο θαη ηε Γλσζηηθή Φπρνινγία. 

χκθσλα κε ηε Γλσζηαθή πκπεξηθνξηζηηθή Θεξαπεία, ε ζπκπεξηθνξά 

επεξεάδεηαη απφ γλσζηαθέο δηαδηθαζίεο ε ηξνπνπνίεζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

αιιαγέο ηεο (Meichenbaum, 1974). Ο ξφινο ησλ δπζπξνζαξκνζηηθψλ γλσζηψλ 

αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ ηνπ  Beck ν νπνίνο εθάξκνζε ηε ζεξαπεία ζε 

αζζελείο κε θαηάζιηςε θαη κίιεζε γηα δπζπξνζαξκνζηηθέο ζθέςεηο γχξσ απφ ηνλ εαπηφ, 

ηνλ θφζκν θαη ην κέιινλ, νη νπνίεο νδεγνχλ ζε γλσζηαθέο δηαζηξεβιψζεηο (γλσζηαθά 

ιάζε) θαη απηέο ζε αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη δπζιεηηνπξγηθέο ζπκπεξηθνξέο (Beck, 

1976). Η χπαξμε ησλ γλσζηαθψλ ιαζψλ θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε κέζα ζηε ζεξαπεία 

θαζψο ν ζεξαπεπηήο θαιείηαη λα βνεζήζεη ηνλ ζεξαπεπφκελν λα αλαγλσξίζεη ηνλ 

ιαλζαζκέλν ηξφπν ζθέςεο ηνπ πξνζδηνξίδνληαο αθξηβψο ηνλ ηχπν ηνπ γλσζηαθνχ ιάζνπο 

(Beck, 1970).  

Με ηνλ φξν γλσζίεο, ελλννχκε ζπλεηδεηέο ιεθηηθέο ή απεηθνληζηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ ζηάζεηο, θαλφλεο θαη παξαδνρέο, γλσζηέο σο 

ελδηάκεζεο πεπνηζήζεηο. Τπάξρνπλ παξφιν απηά γλσζίεο, νη ιεγφκελεο απηφκαηεο 

ζθέςεηο, ηηο νπνίεο ην άηνκν δε κπνξεί λα αλαγλσξίζεη άκεζα, παξά κφλν αλ εζηηάζεη ηε 

πξνζνρή ηνπ ζε απηέο (Beck et al., 1979). Πξφθεηηαη γηα ζχληνκεο, «θεπγαιέεο» ζθέςεηο 

νη νπνίεο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ην ζπλαίζζεκα ηνπ αηφκνπ θαη γη’ απηφ γίλνληαη 

απνδεθηέο σο πξαγκαηηθέο ρσξίο πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε. Αλ νη απηφκαηεο ζθέςεηο 

δηαζηξεβιψλνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα (αξλεηηθέο απηφκαηεο ζθέςεηο) είλαη δπλαηφλ λα 

πξνθαιέζνπλ ζπλαηζζεκαηηθή αλαζηάησζε θαη δπζιεηηνπξγηθέο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο 



28 

 

(Stallard, 2006). Οη απηφκαηεο αξλεηηθέο ζθέςεηο εθθξάδνπλ νπζηαζηηθά ην ζεκαηηθφ 

πεξηερφκελν ησλ ελδηάκεζσλ πεπνηζήζεσλ  (Beck, 2004). 

 Δθηφο απφ ηηο ελδηάκεζεο γλσζίεο ππάξρνπλ θαη νη βαζχηεξεο πεπνηζήζεηο 

(ζρήκαηα), ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ δελ είλαη ζηελ άκεζε ελεκεξφηεηα ησλ αλζξψπσλ, 

αιιά απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ αλάδπζε ησλ δπζιεηηνπξγηθψλ αξλεηηθψλ ζθέςεσλ απφ 

ηηο νπνίεο θαζνξίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά (Shervin & Dickman, 1980). Οη πεπνηζήζεηο απηέο 

είλαη πξντφλ αιιειεπίδξαζεο πξψηκσλ εκπεηξηψλ θαη καζεζηαθψλ δηεξγαζηψλ 

απνηειψληαο ζηαζεξνχο θαη άθακπηνπο ηξφπνπο ζθέςεο. Πξφθεηηαη γηα απφιπηεο, 

ζθαηξηθέο ηδέεο ζρεηηθά κε ηνλ εαπηφ ή/θαη ηνπο άιινπο. Με ηε βνήζεηα απηψλ, ην άηνκν 

πξνζπαζεί λα δψζεη λφεκα θαη ζεκαζία ζηα δεδνκέλα ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο δσήο ηνπ 

γεληθφηεξα. Η ελεξγνπνίεζε ηνπο κε αθνξκή θάπνην εμσηεξηθφ (αληηιεπηηθφ) ή εζσηεξηθφ 

(κλεκνληθφ) εξέζηζκα πξνθαιεί κηα ζεηξά απφ δηεξγαζίεο ζε επίπεδν απηφκαησλ 

αξλεηηθψλ ζθέςεσλ, ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο θαη ζπκπεξηθνξηζηηθψλ αιιαγψλ 

(Παπαθψζηαο, 1994).  

 

2.1.2. Γνκή Γλσζηαθήο πκπεξηθνξηζηηθήο Θεξαπείαο 

  

Η Γλσζηαθή πκπεξηθνξηζηηθή Θεξαπεία είλαη κία αληηθεηκεληθή, βξαρεία θαη 

πεξηνξηζκέλε ρξνληθά (12-16 ζπλεδξίεο) δνκεκέλε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε, 

επηθεληξσκέλε ζην εδψ θαη ηψξα. α δνκεκέλε ζεξαπεία, αθνινπζεί κηα ζεηξά απφ 

ζηάδηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ν ζεξαπεπηήο έρεη ηδηαίηεξα ελεξγεηηθφ ξφιν 

(Josefowitz & Myran, 2005). Η ηππηθή δνκή κηαο Γλσζηαθήο πκπεξηθνξηζηηθήο 

ζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο είλαη ε αθφινπζε:  

1)Δμνηθείσζε ηνπ ζεξαπεπφκελνπ κε ηε ζπιινγηζηηθή ηνπ γλσζηαθνχ-ζπκπεξηθνξηζηηθνχ 

κνληέινπ  

2)Απφ θνηλνχ θαζνξηζκφο ηνπ ζέκαηνο πνπ ζα ζπδεηεζεί απνδεηθλχνληαο έηζη ηνλ 

ζπλεξγαηηθφ ραξαθηήξα ηεο παξέκβαζεο (ζπλεξγαηηθφο εκπεηξηζκφο) 

3) Δθπαίδεπζε ζηε ζρέζε κεηαμχ ζθέςεσλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη ζπκπεξηθνξάο 

4)Δθκαίεπζε γλσζηψλ κε ηε βνήζεηα εξσηήζεσλ (σθξαηηθή καηεπηηθή κέζνδνο)  

5)Έιεγρνο ηεο εγθπξφηεηαο ησλ αξλεηηθψλ απηφκαησλ ζθέςεσλ κέζσ γλσζηαθψλ 

(γλσζηαθή ακθηζβήηεζε) θαη ζπκπεξηθνξηζηηθψλ ηερληθψλ (έθζεζε, ζπκπεξηθνξηζηηθά 

πεηξάκαηα, παηρλίδη ξφισλ, κίκεζε πξνηχπνπ, πξνγξακκαηηζκφο δξαζηεξηφηεησλ) θαη 

αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ γλσζηαθψλ δηεξγαζηψλ (γλσζηαθή αλαδφκεζε) 



29 

 

 6)Αλάζεζε θαη έιεγρνο ηεο εξγαζίαο πνπ έρεη ν ζεξαπεπφκελνο γηα ην ζπίηη (homework). 

Η εξγαζία ζην ζπίηη εληζρχεη ηνλ λέν ηξφπν ζθέςεο ηνπ αηφκνπ βνεζψληαο ηνλ λα 

απνθηήζεη δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο  

7)χλνςε θαη αλαηξνθνδφηεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζεκείσλ ηεο ζεξαπείαο απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ ζεξαπεπηή (Enright, 1997; Παπαθψζηαο, 1994). 

 

2.1.3. Κιηληθέο εθαξκνγέο θαη απνηειεζκαηηθόηεηα 

 

Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ αζρνιεζεί κε ηε Γλσζηαθή πκπεξηθνξηζηηθή Θεξαπεία 

απνδεηθλχνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζε κηα πνηθηιία θιηληθψλ θαηαζηάζεσλ φπσο 

είλαη ε θαηάζιηςε, ε δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο, ε ηδενςπραλαγθαζηηθή-

θαηαλαγθαζηηθή δηαηαξαρή, νη αγρψδεηο δηαηαξαρέο θαη νη δηαηαξαρέο πξφζιεςεο ηξνθήο. 

πρλά, θαη ζε ζπλδπαζκφ κε θαξκαθεπηηθή αγσγή, θάλεθε λα είλαη ρξήζηκε θαη ζηε 

ζεξαπεία ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο θαη ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Δπηπιένλ, βξέζεθε φηη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ήηαλ εκθαλήο θαη ζε επξεία πνηθηιία ρξφλησλ ζσκαηηθψλ λφζσλ, 

φπσο ην ζχλδξνκν επεξέζηζηνπ εληέξνπ, ην ζχλδξνκν ρξφληαο θφπσζεο θαη ε ππέξηαζε 

(Beck, 1993). 

 Δλδεηθηηθά, έρεη βξεζεί φηη ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ζεξαπείαο έρεη πνιχ 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ηε ρνξήγεζε αληηθαηαζιηπηηθψλ (Gloaguen et al., 1998). 

Δπίζεο κεηα-αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Reinecke, Ryan & Dubois (1998) 

έδεημε φηη ε Γλσζηαθή πκπεξηθνξηζηηθή Θεξαπεία ήηαλ πην απνηειεζκαηηθή απφ ηε 

ραιάξσζε ή ηελ ππνζηεξηθηηθή ζεξαπεία. Έξεπλεο γχξσ απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ζηε γεληθεπκέλε αγρψδε δηαηαξαρή έρνπλ δείμεη φηη, ηα ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα 

παξακέλνπλ κέρξη 8-10 ρξφληα κεηά ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο (Durham et al., 2003). 

Δπηπιένλ, θαίλεηαη λα κελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο φζνλ αθνξά ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γλσζηαθήο πκπεξηθνξηζηηθήο Θεξαπείαο θαη ηεο ρνξήγεζεο 

αγρνιπηηθψλ (Gould et al., 1997).  

Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο έλαληη άιισλ ζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ 

φπσο είλαη ε θαξκαθεπηηθή αγσγή, ε ραιάξσζε θαη ε ππνζηεξηθηηθή ζεξαπεία έρεη 

επηζεκαλζεί θαη απφ έξεπλεο γηα ηε δηαηαξαρή παληθνχ (Beck et al., 1994). Ο ζπλδπαζκφο 

γλσζηαθψλ θαη ζπκπεξηθνξηζηηθψλ ηερληθψλ έρεη θαλεί εμίζνπ απνηειεζκαηηθφο θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο θνηλσληθήο θνβίαο (McEvoy, 2007; Taylor, 1996). Θεηηθά απνηειέζκαηα 

ζπλαληάκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο δηαηαξαρήο κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο (Roman, 2010), ζηελ 
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ηδενςπραλαγθαζηηθή-θαηαλαγθαζηηθή δηαηαξαρή (Salkovskis, 1999) αιιά θαη ζηελ 

ππνρνλδξίαζε φπνπ παξαηεξείηαη κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη ησλ δπζιεηηνπξγηθψλ 

ζθέςεσλ (Barsky & Ahern, 2004). 

Μεηα-αλαιχζεηο γχξσ απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο ζηε 

ζρηδνθξέλεηα έρνπλ δείμεη φηη ζεκεηψλεηαη βειηίσζε ζηηο παξαιεξεηηθέο ηδέεο φπσο 

επίζεο κείσζε ησλ αξλεηηθψλ ζπκπησκάησλ (Gould et al., 2001). Η Γλσζηαθή 

πκπεξηθνξηζηηθή Θεξαπεία απνδεηθλχεηαη θαηάιιειε επίζεο γηα ηηο δηαηαξαρέο 

πξφζιεςεο ηξνθήο ππεξηεξψληαο ησλ θαξκάθσλ θαη βειηηψλνληαο ηηο δηαηξνθηθέο 

ζπκπεξηθνξέο θαη ηνλ ηξφπν ζθέςεο γχξσ απφ απηέο (Whittal, Agras & Gould, 1999; 

Gowers, 2006). Σέινο έρεη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα θαη ζε πεξηπηψζεηο ρξφληνπ πφλνπ 

κεηψλνληαο ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ πφλνπ θαη ηηο δπζιεηηνπξγηθέο ζθέςεηο 

γχξσ απφ απηφλ (Morley, Eccleston & Williams, 1999; Morley, 2011).   

 

 

2.2. Ζ Γλσζηαθή πκπεξηθνξηζηηθή Θεξαπεία ζηνλ πόλν ρξόλησλ ζσκαηηθώλ 

λνζεκάησλ 

  

2.2.1. Γεληθά  

  

χκθσλα κε ην Δζληθφ Κέληξν Πξφιεςεο Υξφλησλ Αζζελεηψλ θαη 

Πξναγσγήο ηεο Τγείαο νη ρξφληεο ζσκαηηθέο αζζέλεηεο φπσο ν θαξθίλνο, νη θαξδηαθέο 

παζήζεηο, ηα ξεπκαηηθά λνζήκαηα θαη ν δηαβήηεο ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο θχξηεο αηηίεο 

ζαλάηνπ θαη αλαπεξίαο ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο. Έλαο ζηνπο δέθα 

Ακεξηθαλνχο αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ ιεηηνπξγηθφηεηα θαη 

ππνζηεξίδεηαη φηη ε ζπρλφηεηα ησλ ρξφλησλ ζσκαηηθψλ λνζεκάησλ είλαη ηξεηο θνξέο 

κεγαιχηεξε απφ ηε ζπρλφηεηα φισλ ησλ ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ καδί (Sperry, 2009). Σα 

πην ζπλεζηζκέλα ζπκπηψκαηα γηα ηα νπνία νη Ακεξηθαλνί ζηξέθνληαη ζην εζληθφ ζχζηεκα 

πγείαο είλαη ν πφλνο ζηελ πιάηε, νη εκηθξαλίεο, ν ζσξαθηθφο πφλνο, ε δχζπλνηα θαη ην 

αίζζεκα θφπσζεο (Lipsitt, 1996). Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά δελ έρνπλ αθξηβή νξγαληθή 

αηηία θαη ζρεηίδνληαη κε πνιινχο παξάγνληεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ςπρνινγηθψλ 

παξαγφλησλ (Katon & Walker, 1998).  

 Η ρξφληα θχζε ησλ ζπκπησκάησλ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ θαζεκεξηλή 

ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ αηφκσλ θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ηφζν ζε θνηλσληθφ φζν θαη ζε 
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επαγγεικαηηθφ επίπεδν. Οη αζζελείο θαινχληαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζε κηα λέα 

πξαγκαηηθφηεηα εξρφκελνη αληηκέησπνη κε ην ζηνηρείν ηεο αβεβαηφηεηαο. Λφγσ ηεο 

αζζέλεηαο αλαγθάδνληαη λα αιιάμνπλ ηνλ κέρξη ηφηε ηξφπν δσήο ηνπο ελψ πνιιέο θνξέο 

πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε εμνπζελσηηθέο θαη απαηηεηηθέο ζεξαπείεο (Nezu, Nezu & 

Lombardo, 2001). 

 Ο πφλνο είλαη έλα απφ ηα θπξίαξρα απηά ζπκπηψκαηα θαη επεξεάδεη ηνπο 

αζζελείο πνηθηινηξφπσο. χκθσλα κε ηνλ επίζεκν νξηζκφ απφ ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ 

Μειέηεο ηνπ Πφλνπ (International Association for the Study of Pain-IASP) ν πφλνο 

νξίδεηαη σο «κηα δπζάξεζηε ππνθεηκεληθή αηζζεηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία, πνπ 

ζπλδέεηαη κε πξαγκαηηθή ή δπλεηηθή βιάβε ή πνπ πεξηγξάθεηαη ζαλ ηέηνηα» (Merskey, 

1979). Η ρξεζηκνπνίεζε ησλ ιέμεσλ «δπζάξεζηε» θαη «ζπλαηζζεκαηηθή» είλαη θαίξηαο 

ζεκαζίαο θαζψο έηζη δίλεηαη έκθαζε ζηελ επηξξνή ςπρνινγηθψλ παξαγφλησλ ζηελ 

εκπεηξία ηνπ (Sharp, 2001). Δθηφο ινηπφλ απφ ηελ ζπκκεηνρή βηνινγηθψλ παξαγφλησλ, 

ζηε δηαδηθαζία ηνπ πφλνπ εκπιέθνληαη θαη αξθεηνί ςπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζπλαηζζεκαηηθνί, θνηλσληθνί, πεξηβαιινληηθνί θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθνί. 

Δπηπιένλ, εμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν θαηέρεη θαη ε ζεκαζία πνπ έρεη ν πφλνο γηα ην ίδην ην 

άηνκν, φπσο επίζεο νη αληηιήςεηο γχξσ απφ απηφλ, νη ζπκπεξηθνξέο θαη νη πξνζδνθίεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφλ (Lackner, Carosella & Feuerstein, 1996). 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ρξφλησλ ζσκαηηθψλ λνζεκάησλ νη αζζελείο ηνπνζεηνχλ ηνλ 

πφλν ζην επίθεληξν ηεο δσήο ηνπο, ηελ νπνία νξγαλψλνπλ θαη ξπζκίδνπλ βάζεη απηνχ. 

Έηζη απηφο κεηαηξέπεηαη ζε κηα δηαξθή πεγή ζηξεο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη αθφκα θαη 

ζηελ αλάπηπμε ζεκαληηθψλ ςπρνινγηθψλ δπζθνιηψλ ή λα επλνήζεη ηελ έθθξαζε ήδε 

πξνυπάξρνπζσλ ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ. Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ νη αζζελείο 

έξρνληαη αληηκέησπνη κε ζπλαηζζήκαηα ζπκνχ, καηαίσζεο, απνκφλσζεο, θαηάζιηςεο θαη 

απειπηζίαο (Turk & Monarch, 2002). 

Όια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ ζηνηρεία πνπ ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο 

βηνςπρνθνηλσληθήο ζεψξεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ πφλνπ. Πξψηνο ν Engel (1977) 

εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηνπ βηνςπρνθνηλσληθνχ κνληέινπ ην νπνίν αλαγλσξίδεη φηη πέξα απφ 

ηνπο βηνηαηξηθνχο, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αζζέλεηα θαη ζηελ πγεία δηαδξακαηίδνπλ ηφζν νη 

ςπρνινγηθνί φζν θαη νη θνηλσληθνί παξάγνληεο. Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ ππνζηεξίμεη ηε 

ζπκκεηνρή ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ παξαγφλησλ ζηελ αηηηνινγία, ηελ έληαζε, ηελ 

επηδείλσζε θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ πφλνπ αιιά θαη ζηελ αληαπφθξηζε θαη ζπκκφξθσζε ζηε 

ζεξαπεία (Waddell et al. 1993; Romano et al., 1995). Δλδεηθηηθά θάπνηνη απφ απηνχο είλαη 
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ην επίπεδν ζπλαηζζεκαηηθήο δπζθνξίαο ηνπ αζζελή, ε αίζζεζε ειέγρνπ, ε εζηίαζε ηεο 

πξνζνρήο ζηνλ πφλν, πξνεγνχκελεο καζεκέλεο ζπκπεξηθνξέο, εθηηκήζεηο γχξσ απφ ηνλ 

πφλν, αληηιήςεηο θαη πξνζδνθίεο, πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 

ππνζηήξημε (Gatchel et al., 2007; Turk & Okifuji, 2002). 

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη, φζνλ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πφλνπ θαη 

γεληθφηεξα ηηο ρξφληεο ζσκαηηθέο αζζέλεηεο, πην απνηειεζκαηηθφ ζεσξείηαη έλα νιηζηηθφ 

κνληέιν ζεξαπείαο ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ βηνςπρνθνηλσληθνχ 

κνληέινπ. Απηφ εθηφο απφ ηαηξηθέο εκπεξηθιείεη θαη ςπρνινγηθέο ζεξαπείεο νη νπνίεο 

εζηηάδνπλ ζηηο γλσζηηθέο, ζπκπεξηθνξηζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο παξακέηξνπο ηεο 

αζζέλεηαο (Harden & Cohen, 2003; Scascighini & Sprott, 2008). Μηα απφ ηηο πην 

δηαδεδνκέλεο θαη απνηειεζκαηηθέο ςπρνινγηθέο ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο είλαη ε 

Γλσζηαθή πκπεξηθνξηζηηθή Θεξαπεία. Αθνινπζψληαο ηηο αξρέο ηεο, ε Γλσζηαθή 

πκπεξηθνξηζηηθή Θεξαπεία βνεζάεη ηνλ αζζελή λα αλαγλσξίζεη θαη λα ηξνπνπνηήζεη ηηο 

δπζιεηηνπξγηθέο γλσζίεο θαη ζπκπεξηθνξέο γχξσ απφ ηνλ πφλν αιιά θαη λα πηνζεηήζεη πην 

πξνζαξκνζηηθνχο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ (Turner et al., 2001). 

 

2.2.2. Γλσζηαθή πκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πόλνπ 

  

ηνηρεία απφ ηε ζπκπεξηθνξηζηηθή θαη γλσζηαθή ζεψξεζε ηνπ πφλνπ ζπλζέηνπλ 

ηελ γλσζηαθή ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ. χκθσλα κε ηε ζπκπεξηθνξηζηηθή 

ζεσξία ν πφλνο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο «ζπκπεξηθνξέο πφλνπ». Ο φξνο απηφο αληαλαθιά 

ηηο ελέξγεηεο ησλ αλζξψπσλ ή ηα κελχκαηα πνπ εθπέκπνπλ φηαλ πνλνχλ. ε απηά 

πεξηιακβάλνληαη νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ (π.ρ κνξθαζκνί), νη θσλεηηθέο εθθξάζεηο 

δπζθνξίαο (π.ρ βνγθεηφ), νη θηλήζεηο θαη νη ζηάζεηο ηνπ ζψκαηνο πνπ καξηπξνχλ νδχλε ή 

πξνθχιαμε, ε έθθξαζε αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ε απνθπγή δξαζηεξηνηήησλ (Stiles 

& Wright, 2008). Η ζπκπεξηθνξηζηηθή εθηίκεζε πξηλ ηε ζεξαπεία θξίλεηαη απαξαίηεηε 

θαζψο θαηαγξάθνληαη ζπκπεξηθνξέο ζρεηηθέο ή κε κε ηνλ πφλν, ειέγρνληαη εξεζίζκαηα 

πνπ πξνεγνχληαη ή έπνληαη απηψλ θαζψο επίζεο εθηηκάηαη θαη ην επίπεδν ηεο 

νηθνγελεηαθήο θαη θνηλσληθήο ππνζηήξημεο (Sanders, 2002). ηα πιαίζηα ινηπφλ ησλ 

ζεξαπεπηηθψλ ηερληθψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο θπζηθήο θαη θνηλσληθήο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ αζζελψλ πεξηιακβάλνληαη νη ηερληθέο ραιάξσζεο, ε κέζνδνο ηεο 

βηναλαηξνθνδφηεζεο, ε ηεξάξρεζε ζηφρσλ, ε πξνγξακκαηηζκέλε ρνξήγεζε ησλ 

θαξκάθσλ, ε ελίζρπζε θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη ε ζηαδηαθή θηλεηνπνίεζε ηνπ αζζελή 
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(Adams, Poole & Richardson, 2006; Stiles & Wright, 2008). 

 Η γλσζηαθή ζεψξεζε ηνπ πφλνπ επέθηεηλε ηε ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε 

εζηηάδνληαο ζηηο γλσζίεο/πεπνηζήζεηο γηα ηνλ πφλν. Έρεη βξεζεί φηη απηέο επεξεάδνπλ ηηο 

αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ έληαζε ηνπ πφλνπ, ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ, ηε 

δηάζεζε αιιά θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ πνπ πνλάεη (Jensen, 2011). Σν 

ελδηαθέξνλ ζηξέθεηαη εθηφο απφ ηελ έθδειε ζπκπεξηθνξά, ζηηο πξνζδνθίεο ησλ αζζελψλ, 

ηελ αίζζεζε πξνζσπηθνχ ειέγρνπ ηεο θαηάζηαζεο ηνπο, ηηο ηθαλφηεηεο επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο θαη ηνπο ηξφπνπο πνπ επηιέγνπλ λα ρεηξηζηνχλ ηνλ πφλν (Gamsa, 1994; 

Turner, Jensen & Romano, 2000).    

 

2.2.3. Θεσξεηηθό ππόβαζξν ηεο Γλσζηαθήο  πκπεξηθνξηζηηθήο Θεξαπείαο ηνπ 

πόλνπ 

 

Γεδνκέλνπ φηη ε εκπεηξία ηνπ πφλνπ θαη φ,ηη απηή ζπλεπάγεηαη ζεσξείηαη 

ζεκαληηθφο ζηξεζζνγφλνο παξάγνληαο, ε ζεσξεηηθή βάζε ηεο γλσζηαθήο 

ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ βξίζθεηαη ζην κνληέιν εθηίκεζεο 

ηνπ ζηξεο ησλ Lazarus θαη Folkman (1984). Καηά ηνπο Lazarus & Folkman (1984) ζηελ 

αληίδξαζε ελφο αηφκνπ ζε έλαλ ζηξεζνγφλν παξάγνληα εκπιέθνληαη ελδηάκεζεο 

κεηαβιεηέο φπσο γηα παξάδεηγκα ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ, βηνινγηθνί ή θαη πεξηβαιινληηθνί 

παξάγνληεο. 

χκθσλα κε ην κνληέιν, ην ζηξεο πξνθχπηεη απφ κηα δηαδηθαζία γλσζηηθήο 

αμηνιφγεζεο, ε νπνία μεθηλά φηαλ ην άηνκν έξρεηαη ζε επαθή κε έλα λέν γεγνλφο, θαη  

δηαθξίλεηαη ζε δπν θάζεηο: ηελ πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή αμηνιφγεζε. Καηά ηελ πξψηε 

θάζε, ην άηνκν θαζνξίδεη ην θχζε ηνπ γεγνλφηνο, αλ πξφθεηηαη δειαδή γηα ζεηηθφ, 

νπδέηεξν ή αξλεηηθφ γεγνλφο, αλάινγα κε ηηο επηπηψζεηο ηνπ. Σα αξλεηηθά ή πηζαλά 

αξλεηηθά γεγνλφηα αμηνινγνχληαη εθηελέζηεξα σο δεκία, απεηιή ή πξφθιεζε. Η δεκία 

αλαθέξεηαη ζηελ εθηίκεζε ηεο βιάβεο πνπ έρεη ήδε επέιζεη απφ ην γεγνλφο, ε απεηιή ζηελ 

εθηίκεζε ηεο θαηαζηξνθήο πνπ πηζαλφλ λα επηθέξεη ην γεγνλφο θαη ε πξφθιεζε 

αλαθέξεηαη ζηελ εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε ην άηνκν λα ηελ 

μεπεξάζεη θαη αθφκα λα επσθειεζεί απφ απηήλ. Όηαλ ην άηνκν θξίλεη ην γεγνλφο σο 

ζηξεζνγφλν, ηφηε μεθηλά ε δεπηεξνγελήο αμηνιφγεζε, δειαδή ε εθηίκεζε ηεο επάξθεηαο 

ησλ δηαζέζηκσλ δπλαηνηήησλ θαη πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ αηφκνπ πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηεί ε ζηξεζνγφλνο θαηάζηαζε. Οη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο νη νπνίνη 
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έρνπλ ηφζν γλσζηαθφ φζν θαη ζπκεπξηθνξηζηηθφ ραξαθηήξα, επεξεάδνπλ ηειηθά ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ ζε πνιιά επίπεδα φπσο, ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα αιιά θαη 

ηελ ςπρνινγηθή θαη ζσκαηηθή πγεία.  (Lazarus & Folkman, 1984).  

Κάηη αλάινγν ινηπφλ, ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ πφλνπ φπνπ νη γλσζίεο 

ησλ αζζελψλ γχξσ απφ ηελ ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ηνπ, απνηεινχλ ηε ζεκαληηθφηεξε απφ 

ηηο δηαζηάζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζε απηφλ (Haythornthwaite et al., 

1998). Απφ απηή ηε δηαδηθαζία δε ζα πξέπεη λα παξαβιέςνπκε παξακέηξνπο φπσο είλαη ε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη ε επηξξνή θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ παξαγφλησλ. Γηα 

παξάδεηγκα, έρεη βξεζεί φηη, ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο φπσο ν λεπξσηηζκφο 

(Lauver & Johnson, 1997) αιιά θαη ε αξλεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε (Crombez et 

al., 2002) ζπλδένληαη φρη κφλν κε ηνλ ηξφπν αληίιεςεο ηνπ πφλνπ, αιιά θαη κε ηελ 

εθδήισζε πεξηζζφηεξσλ ζπκπεξηθνξψλ πφλνπ. Αλαθνξηθά κε ηνπο δεχηεξνπο 

παξάγνληεο, έρεη βξεζεί φηη ε εζληθφηεηα, ην θχιν, ε ειηθία αιιά θαη νη ζξεζθεπηηθέο 

πεπνηζήζεηο παίδνπλ ξφιν ζηελ εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ πφλνπ αιιά θαη ζηελ 

γεληθφηεξε ζηάζε απέλαληη ζε απηφλ θαη ζηε ζεξαπεία ηνπ (Bernabei et al., 1998). 

  

2.2.4. Γλσζηαθέο δηεξγαζίεο ζηνλ πόλν 

 

2.2.4.1. Αμηνιόγεζε θαη γλσζίεο πόλνπ 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ην κνληέιν γηα ην ζηξεο ησλ Lazarus θαη Folkman (1984), δελ 

είλαη ην εξέζηζκα ηνπ πφλνπ απηφ θαζεαπηφ ν ζηξεζνγφλνο παξάγνληαο, νχηε φκσο θαη ε 

θπζηνινγηθή απάληεζε ηνπ νξγαληζκνχ ζε απηφ. Πεγή ηνπ ζηξεο ζεσξείηαη ε γλσζηηθή 

δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ην εξέζηζκα γίλεηαη αληηιεπηφ είηε σο απεηιή, είηε σο νπδέηεξν 

είηε σο αδηάθνξν (πξσηνγελήο αμηνιφγεζε) θαη ζηε ζπλέρεηα ε εθηίκεζε ηθαλφηεηαο 

ειέγρνπ θαη δηάζεζεο θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ (δεπηεξνγελήο 

αμηνιφγεζε). Ο πφλνο γίλεηαη αληηιεπηφο σο ζηξεο φηαλ ην άηνκν πιένλ εθηηκήζεη φηη ε 

εκπεηξία ηνπ μεπεξλάεη ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα δηαζέζηκα κέζα γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ (Thorn, 

2004). 

 Με ηνλ φξν «αμηνιφγεζε ηνπ πφλνπ» (pain appraisal) ελλννχκε ηε ζεκαζία 

πνπ απνδίδεη ην άηνκν ζηνλ πφλν (Sharp, 2001). Ο φξνο «γλσζίεο» αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν εξκελεχεη ηα γεγνλφηα θαη δνκεί ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Οη 

γλσζίεο/πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ πφλν (pain beliefs) δηακνξθψλνληαη θαζ’ φιε ηε 
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δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ θαη θαιχπηνπλ πνιιέο δηαζηάζεηο φπσο ην δήηεκα ηεο 

αηηηνινγίαο ηνπ, ηεο πξφγλσζεο αιιά θαη ηεο επηινγήο ζεξαπείαο ηνπ. Θεσξνχληαη επίζεο 

θαζνξηζηηθέο γηα ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο (Gatchel et al., 2007). Σφζν ε 

αμηνιφγεζε φζν θαη νη γλσζίεο γχξσ απφ ηνλ πφλν επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε θαη ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζε απηφλ (Regan, Lorig, & 

Thoresen, 1988).  

Αλ γηα παξάδεηγκα, έλα εξέζηζκα πφλνπ αμηνινγεζεί σο επηθίλδπλν θαη απεηιεηηθφ 

γηα ην άηνκν, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ απφιπηε ελαζρφιεζε ηνπ κε απηφ απνζπψληαο ηελ 

πξνζνρή ηνπ απφ άιια εξεζίζκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο (Kuhajda et al., 2002). Απηφ 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα φπσο άγρνο, αγσλία, θφβν γηα 

πηζαλφηεηα επαλαηξαπκαπηηζκνχ, αιιά θαη ζπκπεξηθνξέο απνθπγήο δξαζηεξηνηήησλ νη 

νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ πηζαλφηεηα πξφθιεζεο πφλνπ. Ο θφβνο πξφθιεζεο πφλνπ (fear 

of pain) εληζρχεη ηελ ελαζρφιεζε ηνπ αηφκνπ κε ην ζρεηηθφ εξέζηζκα (Asmundson, 

Kuperos & Norton, 1997; McCracken, 1997) ηξνθνδνηψληαο ηελ απξνζπκία ηνπ γηα 

εκπινθή ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ίζσο ηνπ πξνθαιέζνπλ δπζθνξία (Crombez et al., 1998). 

 Χζηφζν, δελ είλαη κφλν ην εξέζηζκα ηνπ πφλνπ ηθαλφ λα πξνθαιέζεη ζηξεο. 

Όζνη βηψλνπλ ρξφληεο θαηαζηάζεηο πφλνπ, βιέπνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο λα αιιάδεη 

θαη ζπάληα δηαηεξνχλ ηνπο ξπζκνχο ηεο πξνεγνχκελεο δσήο ηνπο. πρλά ζηακαηνχλ λα 

εξγάδνληαη κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ην εηζφδεκα ηνπο ελψ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο 

θαη ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο. Οη πεξηβαιινληηθέο απηέο αιιαγέο νδεγνχλ ζπρλά 

ην άηνκν λα αμηνινγήζεη φιε ηελ εκπεηξία ηνπ σο απψιεηα βηψλνληαο δπζάξεζηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη θαζηζηψληαο ην παζεηηθφ θαη αλίθαλν λα πηνζεηήζεη πξνζαξκνζηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζηνλ πφλν (Walker, Holloway & Sofaer, 1999).   

 Αλαθνξηθά κε ηηο γλσζίεο, απηέο κπνξεί λα αθνξνχλ είηε ηνλ πφλν θαη ηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ (αηηία, ζεκαζία, ζεξαπεία) είηε ηελ ηθαλφηεηα ειέγρνπ. Κάπνηεο απφ ηηο 

πεπνηζήζεηο πνπ είλαη ηδηαίηεξα δπζπξνζαξκνζηηθέο ζε θαηαζηάζεηο πφλνπ είλαη νη εμήο: 

«ν πφλνο είλαη έλδεημε ζνβαξήο δεκίαο», «ε άζθεζε ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη φηαλ 

θάπνηνο πνλάεη», «ν πφλνο νδεγεί ζε αλαπεξία», «ν πφλνο δελ ειέγρεηαη» θαη «ν πφλνο 

είλαη κηα κφληκε θαηάζηαζε» (Turner, Jensen & Romano, 2000). Οη γλσζίεο γχξσ απφ ηελ 

αηηία ηνπ πφλνπ, αλεμάξηεηα απφ ην ηη ζπκβαίλεη πξαγκαηηθά ζηελ παζνθπζηνινγία ηνπ, 

επεξεάδνπλ ηελ ήδε ππάξρνπζα δπζθνξία πνπ ληψζεη ην άηνκν αιιά θαη ηελ πνξεία ηεο 

ζεξαπείαο. ε έξεπλα, αζζελείο πνπ είραλ ζπλδέζεη ηελ έλαξμε ηνπ κε ζπγθεθξηκέλν 

ηξαχκα αλέθεξαλ πεξηζζφηεξν πφλν θαη εκθάληδαλ κεγαιχηεξε ζπλαηζζεκαηηθή δπζθνξία 



36 

 

απφ εθείλνπο πνπ δελ απέδηδαλ ηνλ πφλν ηνπο ζε θάπνην ηξαχκα. Δπηπιένλ, νη πξψηνη ήηαλ 

πην πηζαλφ λα ιάβνπλ νπηνεηδή ή λα ππνβιεζνχλ ζε απνθιεηζκφ λεχξσλ απφ ηνπο 

γηαηξνχο (Turk & Okifuji, 1996). 

 Η ηθαλφηεηα ειέγρνπ ηνπ πφλνπ ζρεηίδεηαη κε γλσζίεο νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ 

επηξξνή πνπ κπνξεί λα έρεη θάπνηνο ζηε δηάξθεηα, ηε ζπρλφηεηα θαη ηελ έληαζε ηνπ. 

Αζζελείο κε πςειή αίζζεζε ειέγρνπ αλαθέξνπλ κηθξφηεξε έληαζε θαη ζπρλφηεηα πφλνπ 

ελψ αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα θαη ζηε ζεξαπεία (Harkapaa et al., 1991). ε έξεπλα ησλ 

Samwel et al. (2006) βξέζεθε φηη ε αίζζεζε κε ειέγρνπ 169 αζζελψλ κε ρξφλην πφλν ήηαλ 

θαζνξηζηηθφο επηβαξπληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ έληαζε ηνπ θαη ηελ αληθαλφηεηα ηνπο. 

Δπίζεο ζε έξεπλα ησλ Tan et al. (2002) βξέζεθε φηη ε αίζζεζε ειέγρνπ ησλ ζπλεπεηψλ 

ηνπ, θαη φρη ηνπ ίδηνπ ηνπ πφλνπ, ζρεηίδεηαη κε ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ. 

 ρεηηθή κε ηνλ έιεγρν ηνπ πφλνπ είλαη ε έλλνηα ηεο απηφ-

απνηειεζκαηηθφηεηαο (self-efficacy) ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ πεπνίζεζε πνπ έρεη θάπνηνο 

φηη κπνξεί λα εθηειέζεη έλα ζπγθεθξηκέλν έξγν ή λα παξάγεη έλα επηζπκεηφ απνηέιεζκα 

(Bandura, 1977). ε αζζελείο κε πξνβιήκαηα ρξφληνπ πφλνπ έρεη βξεζεί φηη νη γλσζίεο 

γχξσ απφ ηελ απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα επεξεάδνπλ ζεηηθά ηε θπζηθή θαη θνηλσληθή ηνπο 

ιεηηνπξγηθφηεηα (Asgahari & Nicholas, 2001; Woby et al., 2005). Δπηπξφζζεηα, βειηίσζε 

ηεο αίζζεζεο ηεο απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο, έπεηηα απφ γλσζηαθέο ζπκπεξηθνξηζηηθέο 

παξεκβάζεηο, ζρεηίδεηαη κε θαιχηεξα επίπεδα πφλνπ θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο αιιά θαη κε 

θαιχηεξε ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή (Keefe et al., 2004; Marks, 2001). Γεληθά, αζζελείο κε 

πςειά επίπεδα απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη πην πηζαλφ λα θηλεηνπνηεζνχλ θαη λα 

δεζκεπηνχλ ζε ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα πηνζεηψληαο θαιχηεξεο ζπκπεξηθνξέο πγείαο 

ιφγσ ησλ πςειψλ πξνζδνθηψλ επηηπρίαο πνπ έρνπλ. Δπηπιένλ, είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα 

εγθαηαιείςνπλ ηελ πξνζπάζεηα ζε πεξίπησζε δπζθνιηψλ κε απνηέιεζκα λα κελ 

αληηκεησπίδνπλ ηελ πηζαλφηεηα αλάπηπμεο θαηάζιηςεο θαη απψιεηαο θνηλσληθήο 

ελίζρπζεο (Weisenberg, 1998). 

 

2.2.4.2. Απηόκαηεο αξλεηηθέο ζθέςεηο/Γλσζηαθά ιάζε 

  

ε θαηαζηάζεηο ρξφληνπ πφλνπ έρεη βξεζεί φηη φζν πεξηζζφηεξεο αξλεηηθέο θαη 

δηαζηξεβισκέλεο απηφκαηεο ζθέςεηο ππάξρνπλ ηφζν πεξηζζφηεξεο είλαη νη αλαθνξέο ησλ 

αζζελψλ γχξσ απφ ηνλ πφλν, ηε δπζιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο θαη γεληθά ηε δπζθνιία 

πξνζαξκνγήο. πρλέο γλσζηαθέο δηαζηξεβιψζεηο είλαη ε θαηαζηξνθνινγία, ε 
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πξνζσπνπνίεζε θαη ην λνεηηθφ θίιηξν (Jensen et al., 1991). 

πγθεθξηκέλα, ε έλλνηα ηεο θαηαζηξνθνινγίαο έρεη κειεηεζεί πεξηζζφηεξν 

απφ θάζε άιιε γλσζηαθή κεηαβιεηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ αληίιεςε ηνπ πφλνπ θαη ηελ 

πξνζαξκνγή ζε απηφλ. H ρξήζε ηνπ φξνπ ζηε βηβιηνγξαθία ηνπ πφλνπ θαιχπηεη έλα 

κεγαιχηεξν εχξνο ελλνηψλ απφ φ,ηη ζηελ ζεσξία ηεο παξαδνζηαθήο Γλσζηαθήο 

πκπεξηθνξηζηηθήο Θεξαπείαο. Δδψ, ε θαηαζηξνθνινγία αλαθέξεηαη ζε κηα πνηθηιία 

αξλεηηθψλ απηφκαησλ ζθέςεσλ νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή 

αμηνιφγεζε αιιά θαη κε ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ πφλνπ (Smeets et al., 2006). 

 Έρεη ππνζηεξηρζεί φηη νη αζζελείο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θαηαζηξνθνινγία 

εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζην ζρεηηθφ κε ηνλ πφλν εξέζηζκα θαη αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξε 

δπζθνιία ζην λα ειέγμνπλ ή λα θαηαπηέζνπλ ηηο γλσζίεο γχξσ απφ απηφλ. Δπηπιένλ, ε 

αίζζεζε ηεο αλακνλήο ηνπ πφλνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηηο γλσζηηθέο θαη θπζηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηνπο (Goubert et al., 2004; Van Damme, Crombez & Eccleston, 2002; Van 

Damme, Crombez & Eccleston, 2004). Γηα παξάδεηγκα, ζε αζζελείο κε ηλνκπαιγία έρεη 

παξαηεξεζεί φηη ε θαηαζηξνθνινγία ζρεηίδεηαη κε απμεκέλε ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο 

ζηνλ πφλν θαη κεγαιχηεξε επαγξχπλεζε φζνλ αθνξά ηηο ζσκαηηθέο αηζζήζεηο 

(McDermid, Rollman & McCain, 1996; Peters, Vlaeyen, & van Drunen, 2000). Δπηπιένλ 

έρεη ζπζρεηηζηεί κε πεξηζζφηεξν έληνλν πφλν θαη βξαδχηεξε αλάξξσζε έπεηηα απφ 

ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο (Kendell et al., 2001).   

 Η θαηαζηξνθνινγία επεξεάδεη φκσο θαη ηε δπλαηφηεηα θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο, ε έξεπλα ησλ Keefe et al. (2003) αζζελείο κε θαξθίλν πνπ είραλ πςειά 

επίπεδα θαηαζηξνθνινγίαο ιάκβαλαλ πην νπζηαζηηθή ππνζηήξημε απφ ηνπο θξνληηζηέο 

ηνπο νη νπνίνη φκσο αλέθεξαλ απμεκέλα επίπεδα ζηξεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έξεπλεο 

έρνπλ δείμεη φηη πςειά επίπεδα θαηαζηξνθνινγίαο ζρεηίδνληαη κε πεξηζζφηεξν ζηξεο ηνπ 

αζζελή θαη κε ιηγφηεξε ππνζηήξημε απφ ην επξχηεξν θνηλσληθφ δίθηπν ιφγσ ηεο 

δπζθνξίαο πνπ πξνθαιεί ε θαηάζηαζε ζε απηφ (Cano, 2004; Giardino et al., 2003).  

 εκαληηθή είλαη θαη ε αξλεηηθή επηξξνή ηεο θαηαζηξνθνινγίαο ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πφλνπ αιιά θαη ηελ πηνζέηεζε πξνζαξκνζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ πγείαο. 

Η αίζζεζε ηνπ εζειεκέλα αβνήζεηνπ θαη ε απαηζηφδνμε δηάζεζε πνπ επηδεηθλχνπλ ηα 

άηνκα πνπ θαηαζηξνθνινγνχλ κπνξεί λα κεηψζνπλ ηελ πηζαλφηεηα έθβαζεο ζεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ ησλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο (Sullivan et al., 2001) ελψ ζρεηίδνληαη 

θαη κε ηε κεησκέλε ζπκκφξθσζε ζηε ζεξαπεπηηθή αγσγή (Neame & Hammond, 2005). 

Δπίζεο, πςειά επίπεδα θαηαζηξνθνινγίαο έρνπλ ζπλδεζεί κε αληηιήςεηο ρακειήο απηφ-
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απνηειεζκαηηθφηεηαο φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηεο θαηάζηαζεο (Keefe et al., 1997). 

Σέινο, νξηζκέλεο απφ ηηο πην ζπρλέο απηφκαηεο αξλεηηθέο ζθέςεηο πνπ απνηεινχλ 

θαη ζεκαληηθέο γλσζηαθέο δηαζηξεβιψζεηο είλαη νη παξαθάησ: Απηέο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

εαπηφ, γηα παξάδεηγκα «Δίκαη άρξεζηνο», ηε ζρέζε κε ηνπο άιινπο, γηα παξάδεηγκα 

«Καλέλαο δε ζέιεη λα αθνχζεη γηα ην πξφβιεκα κνπ» θαη εθείλεο πνπ ζηξέθνληαη ελαληίνλ 

ηνπ εαπηνχ, φπσο «Δγψ θηαίσ πνπ πνλάσ έηζη». Μαδί ινηπφλ κε ηηο γλσζίεο 

θαηαζηξνθνινγίαο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε θαη ηα παξαπάλσ γλσζηαθά 

ιάζε ηα νπνία ζπκβάιινπλ εμίζνπ ζηε δπζθνιία ηνπ αζζελή λα ρεηξηζηεί ηελ θαηάζηαζε 

ηνπ (Gil et al., 1990).    

 

2.2.5. Γνκή Γλσζηαθήο πκπεξηθνξηζηηθήο Θεξαπείαο ζηνλ πόλν 

  

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζηελ παξνχζα εξγαζία ε Γλσζηαθή πκπεξηθνξηζηηθή 

Θεξαπεία είλαη κηα δνκεκέλε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ ζηφρν έρεη ηε βειηίσζε ησλ 

ςπρνινγηθψλ δπζθνιηψλ ηνπ αηφκνπ, κέζσ ηεο αιιαγήο ησλ δπζπξνζαξκνζηηθψλ 

ζθέςεσλ, ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ.  

ηελ πεξίπησζε ηνπ πφλνπ θαη γεληθφηεξα ησλ ρξφλησλ ζσκαηηθψλ αζζελεηψλ νη 

θπξίαξρνη ζηφρνη ηεο ζεξαπείαο είλαη νη αθφινπζνη: 

1) Η ηξνπνπνίεζε ησλ δπζιεηηνπξγηθψλ γλσζηψλ ησλ αζζελψλ γχξσ απφ ηνλ κε 

αλαζηξέςηκν ραξαθηήξα ηεο θαηάζηαζεο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ζηφρνο είλαη λα 

κπνξέζνπλ νη ίδηνη λα επηιχνπλ ηα πξνβιήκαηα ηνπο θαη λα βξίζθνπλ ηξφπνπο ψζηε λα 

αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηνλ πφλν θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο πνπ ηνλ 

ζπλνδεχνπλ. 

2) Η αλαγλψξηζε ησλ ζθέςεσλ, ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ φπσο επίζεο 

θαη ε θαηαλφεζε ηεο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο αιιά θαη ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηνλ πφλν, ηηο 

ςπρνινγηθέο δπζθνιίεο θαη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. 

3) Η εθκάζεζε λέσλ ηξφπσλ ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο πνπ ζα απνηεινχλ εθφδηα γηα ηνλ 

αζζελή ζε πεξίπησζε επαλεκθάληζεο πξνβιεκάησλ κεηά ην πέξαο ηεο ζεξαπείαο. Γηα 

παξάδεηγκα, κείσζε αξλεηηθψλ ζθέςεσλ ζρεηηθά κε ηελ αχμεζε ηνπ πφλνπ έπεηηα απφ 

θαζεκεξηλή άζθεζε. 

4) Η εθπαίδεπζε ηνπ αζζελή ζε ηερληθέο ραιάξσζεο θαη ζε λένπο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξψλ 

πγείαο πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα ρεηξηζηεί ηνλ πφλν απνηειεζκαηηθά ψζηε λα κεησζεί θαη 

ε εμάξηεζε ηνπ απφ ηε ιήςε θαξκάθσλ (Adams, Poole & Richardson, 2006).  
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 Μηα δνκεκέλε Γλσζηαθή πκπεξηθνξηζηηθή Θεξαπεία γηα ηνλ πφλν 

απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά ζπλεδξηψλ νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

δσήο ηνπ πάζρνληα. ηα πιαίζηα απηψλ, πξαγκαηνπνηείηαη ςπρνεθπαίδεπζε γχξσ απφ ηνλ 

πφλν θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ην ζηξεο. Γελ ακθηζβεηείηαη ε πξαγκαηηθφηεηα ηεο χπαξμεο 

ηνπ, σζηφζν νη αζζελείο εηζάγνληαη ζε έλλνηεο φπσο ε αμηνιφγεζε θαη ε εθηίκεζε ησλ 

ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφλ. Δπηπιένλ, ζε απηφ ην ζηάδην 

καζαίλνπλ φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αμηνινγνχλ κηα ζηξεζνγφλν θαηάζηαζε επεξεάδεη ηε 

ζηάζε πνπ ζα θξαηήζνπλ απέλαληη ζηνλ πφλν θαη ηα κέζα πνπ ζα επηιέμνπλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ (Thorn, 2004). 

ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε γλσζηαθή αλαδφκεζε. Οη αζζελείο καζαίλνπλ λα 

αλαγλσξίδνπλ ηηο απηφκαηεο αξλεηηθέο ζθέςεηο, πψο απηέο επεξεάδνπλ ηελ αληίιεςε ηνπο 

γηα ηνλ πφλν, κε πνηνλ ηξφπν ηνπο απνζπνχλ απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο αιιά θαη πψο ηνπο 

νδεγνχλ ζην αίζζεκα ηνπ εζειεκέλα αβνήζεηνπ. Έπεηηα θαινχληαη λα ηηο αμηνινγήζνπλ 

θαη λα ηηο αληηθαηαζηήζνπλ κε άιιεο πεξηζζφηεξν πξνζαξκνζηηθέο. Σν ελδηαθέξνλ 

επηθεληξψλεηαη επίζεο, ζηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ελδηάκεζσλ θαη 

βαζχηεξσλ πεπνηζήζεσλ γηα ηνλ πφλν (αηηηνινγία, ζεξαπεία, ηθαλφηεηα ειέγρνπ, απηφ-

απνηειεζκαηηθφηεηα, αληίιεςε εαπηνχ σο «πάζρσλ») ην ζεκαηηθφ πεξηερφκελν ησλ 

νπνίσλ έρεη ήδε εθθξαζηεί κέζσ ησλ απηφκαησλ αξλεηηθψλ ζθέςεσλ (Thorn, 2004). 

Δλδεηθηηθά θάπνηεο απφ ηηο θιίκαθεο κε ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηείηαη ε αλίρλεπζε 

θαη ε αμηνιφγεζε ησλ γλσζηψλ είλαη νη αθφινπζεο: 1) Dysfunctional Attitude Scale-24 

items (DAS-24): Μεηξάεη ηηο γεληθφηεξεο δπζιεηηνπξγηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη πεπνηζήζεηο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ απηνέιεγρν, ηα επηηεχγκαηα θαη ηελ εμάξηεζε απφ ηνπο άιινπο 

(Power et al., 1994) 2) Pain Appraisal Inventory (PAI): Απνηειείηαη απφ 16 αληηθείκελα 

θαη κεηξάεη ηελ πξσηνγελή αμηνιφγεζε γηα ηνλ πφλν σο απεηιή, απψιεηα ή πξφθιεζε 

(Unruh & Ritchie, 1998) 3) Pain Beliefs and Perceptions Inventory (PBPI): Απνηειείηαη 

απφ 16 αληηθείκελα θαη αληρλεχεη γλσζίεο γχξσ απφ ηε θχζε θαη ηελ αηηία ηνπ πφλνπ 

(Williams & Thorn, 1989) 4) Survey of Pain Attitudes-Revised (SOPA-R): Απνηειείηαη 

απφ 35 αληηθείκελα θαη αληρλεχεη ηηο πεπνηζήζεηο γχξσ απφ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ 

ζεξαπεηψλ θαη ηελ ηθαλφηεηα ειέγρνπ ηνπ πφλνπ (Jensen, Turner & Romano, 2000) 5) 

Pain Catastrophizing Scale (PCS): Απνηειείηαη απφ 13 αληηθείκελα θαη κεηξάεη ηηο 

αξλεηηθέο απηφκαηεο ζθέςεηο (Sullivan, Bishop, & Pivik, 1995) 6) Coping Strategies 

Questionnaire (CSQ-R): Απνηειείηαη απφ 27 αληηθείκελα θαη κεηξάεη ηηο γλσζηαθέο 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο θαη ηηο γλσζίεο θαηαζηξνθνινγίαο (Riley & Robinson, 1997).    
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 ηελ πνξεία, νη αζζελείο θαινχληαη λα επηλνήζνπλ αθφκα θαη δηθέο ηνπο θξάζεηο 

ζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπο γηα έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο. Σηο 

δειψζεηο απηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα ηηο αλαθαινχλ 

κέζα ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. ηα πιαίζηα ηεο ζεξαπείαο νη αζζελείο ελζαξξχλνληαη 

επίζεο ζηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ ζθέςεσλ ηνπο γηα ηνλ πφλν κέζσ ηνπ 

γξαπηνχ ιφγνπ. Δπηπιένλ, εθπαηδεχνληαη θαη ζε ηερληθέο επηθνηλσλίαο φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηελ εθκάζεζε δηεθδηθεηηθήο ζπκπεξηθνξάο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 

επηθνηλσλνχλ ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο ζηνπο άιινπο (Thorn, 2004). 

Φπζηθά, απφ ηε ζεξαπεία δε ιείπεη ε αλάζεζε εξγαζίαο γηα ην ζπίηη (homework) 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε θαηαγξαθή εκεξνινγίνπ. ε απηφ νη αζζελείο κπνξνχλ λα 

ζεκεηψλνπλ ηηο αιιαγέο ζηε δηάζεζε ηνπο, ηηο ζθέςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο, αιιά θαη 

ηηο πην δπζπξαζαξκνζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπο. Σέινο, ζηα πιαίζηα ελφο ηέηνηνπ 

ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο νη αζζελείο καζαίλνπλ εθηφο ησλ άιισλ λα ραιαξψλνπλ 

κέζα απφ δηάθνξεο ηερληθέο, φπσο ε λεπξνκπηθή ραιάξσζε θαη ε θαζνδήγεζε ζηε 

θαληαζία, αιιά θαη λα ζέηνπλ ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο φζνλ αθνξά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

δξαζηεξηνηήησλ (Otis, 2007 ebookworkbook).   

 

2.2.6. Απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο Γλσζηαθήο πκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο ζηνλ πόλν   

 

Έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο γλσζηαθήο ζπκπεξηθνξηζηηθήο 

πξνζέγγηζεο ζηνλ πφλν αλαθνξηθά κε ηελ αλάθηεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, ηε βειηίσζε 

ηεο δηάζεζεο αιιά θαη ηε κείσζε ηνπ πφλνπ θαη ησλ δπζπξνζαζκνζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ 

(Morley, Eccleston & Williams, 1999; Evers et al., 2002). ε κεηα-αλάιπζε ησλ Astin et 

al. (2002) ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ςπρνινγηθψλ παξεκβάζεσλ ζηε 

ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα βξέζεθε φηη ε Γλσζηαθή πκπεξηθνξηζηηθή Θεξαπεία απνηειεί 

απνηειεζκαηηθή ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία ζηε θαξκαθεπηηθή αγσγή. Έξεπλα επίζεο 

έδεημε φηη δελ ππήξραλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο φζνλ αθνξά ηελ πξφνδν ησλ ζπκπησκάησλ 

ζε αζζελείο πνπ είραλ ππνβιεζεί ζε νζθπτθή ζπνλδπινδεζία θαη ζε εθείλνπο πνπ είραλ 

δερηεί Γλσζηαθή πκπεξηθνξηζηηθή Θεξαπεία (Brox et al., 2003). 

Παξ’ φιν απηά έλαο πεξηνξηζκφο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε είλαη ην γεγνλφο 

φηη ελψ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο αλαθέξεηαη ζηε Γλσζηαθή 

πκπεξηθνξηζηηθή Θεξαπεία ζαλ κηα δνκεκέλε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε κε ζπγθεθξηκέλν 

ηξφπν πινπνίεζεο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ πξαγκαηνπνηείηαη σο 
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ηέηνηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη πνιιέο δηαθνξεηηθέο παξεκβάζεηο βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ 

επξχηεξε νκπξέια ηνπ φξνπ «Γλσζηαθή πκπεξηθνξηζηηθή Θεξαπεία» θαη φηη θάζε θνξά 

κπνξεί ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη λα είλαη δηαθνξεηηθά (Thorn, 2004). Γηα 

παξάδεηγκα νη αζζελείο απφ έξεπλα ζε έξεπλα κπνξεί λα δηαθέξνπλ ζηηο ζηξαηεγηθέο ζηηο 

νπνίεο εθηίζεληαη είηε απηέο αθνξνχλ ην ζπκπεξηθνξηζηηθφ είηε ην γλσζηαθφ θνκκάηη, 

ρσξίο λα αθνινπζείηαη έλα ζπγθεθξηκέλν ζεξαπεπηηθφ πξσηφθνιιν. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη 

λα ζεκεησζεί φηη πνιιέο απφ ηηο ηερληθέο ηεο ζεξαπείαο ελζσκαηψλνληαη ζε έλα επξχηεξν 

ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο πφλνπ ην νπνίν πεξηιακβάλεη εμίζνπ 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θχζεσο παξεκβάζεηο θαη ηερληθέο θπζηθήο απνθαηάζηαζεο (Gatchel 

et al., 2007). 





                                                                                                                                                 

 

Β΄ ΜΔΡΟ: Ζ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΝΧΗΑΚΖ 

ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΗΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΖΝ ΗΝΟΜΤΛΑΓΗΑ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

3.1. θνπόο ηεο εξγαζίαο 

 

 θνπφο ηεο παξνχζαο αλαζθφπεζεο είλαη ε ζπγθέληξσζε θαη ε αμηνιφγεζε 

ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ γηα ηελ εμέηαζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Γλσζηαθήο 

πκπεξηθνξηζηηθήο Θεξαπείαο ζηε ζεξαπεία ηεο ηλνκπαιγίαο. 

 

 

3.2. Πεγέο Γεδνκέλσλ-ηξαηεγηθή Αλαδήηεζεο 

 

Η ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο έιαβε ρψξα ην δηάζηεκα ηνπ 

Ινπιίνπ-Απγνχζηνπ 2011 θαη πεξηειάκβαλε εθηεηακέλε αλαδήηεζε εξεπλεηηθψλ άξζξσλ 

δεκνζηεπκέλσλ ζε έγθπξα θαη έγθξηηα πεξηνδηθά, θαηαρσξεκέλσλ ζε δχν δηεζλείο 

αθαδεκατθέο βάζεηο δεδνκέλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαδεηήζεθαλ δεδνκέλα ζηε βάζε 

Pubmed επεηδή πξφθεηηαη γηα κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ βηνηαηξηθή θαη ηελ πγεία θαη 

αθνξά ηνπο επαγγεικαηίεο ζηνλ ηνκέα ηεο ηαηξηθήο αιιά θαη εξεπλεηέο πνπ αζρνινχληαη 

κε ζέκαηα πγείαο. Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε βάζε Cohrane θαζψο απνηειεί ηελ 

πιεξέζηεξε πεγή δεδνκέλσλ γηα ζπζηεκαηηθέο αλαζθνπήζεηο ηπραηνπνηεκέλσλ θιηληθψλ 

δνθηκψλ πεξηιακβάλνληαο πεξηζζφηεξεο απφ 270.000 θαηαγξαθέο θιηληθψλ δνθηκψλ.  

Γηα ηελ αλαδήηεζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ ιέμεηο θιεηδηά: «Behavior 

Therapy» [Mesh], «Behavior Therapy/methods» [Mesh],  «Cognitive Therapy» [Mesh], 

«Cognitive Therapy/methods» [Mesh], «Treatment outcome» [Mesh], «Fibromyalgia»  

[Mesh] αιιά θαη ν ζπλδπαζκφο απηψλ. Ο ηειηθφο αιγφξηζκνο ζηνλ νπνίν βαζίζηεθε ε 

έξεπλα είλαη ν εμήο: ("Behavior Therapy" [Mesh] AND "Cognitive Therapy" [Mesh]) 

AND "Fibromyalgia" [Mesh]. Πξαγκαηνπνηήζεθε επίζεο αλαδήηεζε θαη ζηε βηβιηνγξαθία 

ησλ κειεηψλ πνπ αλαθηήζεθαλ ζε πιήξεο θείκελν.   
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3.3. Κξηηήξηα έληαμεο/απνθιεηζκνύ εξεπλώλ 

 

 Η αλαδήηεζε ζηηο δχν βάζεηο δεδνκέλσλ έδσζε κηα πιεζψξα απνηειεζκάησλ, 

κέζα απφ ηα νπνία έγηλε δηαινγή βάζεη θάπνησλ θξηηεξίσλ ζπκπεξίιεςεο. Σα θξηηήξηα 

ζχκθσλα κε ηα νπνία νη έξεπλεο ζπκπεξηιήθζεζαλ ζηελ παξνχζα αλαζθφπεζε ήηαλ ηα 

εμήο: 

- Απνδεθηέο έγηλαλ κφλν νη κειέηεο πνπ ήηαλ δεκνζηεπκέλεο ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

- Ο πιεζπζκφο ησλ κειεηψλ αθνξνχζε ηφζν ελήιηθεο φζν θαη παηδηά πνπ 

πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα ηεο ηλνκπαιγίαο κε βάζε ην Ακεξηθαληθφ Κνιιέγην 

Ρεπκαηνινγίαο (Wolfe et al., 1990) ή κε βάζε ηνπο Τunus & Masi (1985) 

αληίζηνηρα γηα ηνπο αλήιηθνπο. 

- Απνδεθηέο έγηλαλ νη ηπραηνπνηεκέλεο ειεγρφκελεο κειέηεο, νη κε ηπραηνπνηεκέλεο 

ειεγρφκελεο κειέηεο αιιά θαη νη θιηληθέο δνθηκέο. 

- Αληηθείκελν ησλ κειεηψλ έπξεπε λα είλαη ν έιεγρνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

γλσζηαθήο ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο είηε κεκνλσκέλα είηε ζε ζχγθξηζε κε 

θάπνηα άιιε ζεξαπεπηηθή ηερληθή. 

- Οη έξεπλεο έπξεπε λα αθνξνχλ ζηε κειέηε απζηεξά ηεο γλσζηαθήο 

ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο σο δνκεκέλε ζεξαπεία θαη φρη ζηε κειέηε 

κεκνλσκέλσλ ηερληθψλ πνπ πξνέξρνληαη γεληθφηεξα απφ ην πιαίζην ηεο γλσζηαθήο 

ζπκπεξηθνξηζηηθήο πξνζέγγηζεο. 

- Οη έξεπλεο έπξεπε λα αθνξνχλ ζηε κειέηε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

γλσζηαθήο ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο ζηελ ηλνκπαιγία σο νινθιεξσκέλε 

λνζνινγηθή νληφηεηα θαη φρη ζηε ζεξαπεία κεκνλσκέλσλ ζπκπησκάησλ ηεο 

αζζέλεηαο (π.ρ δηαηαξαρή ηνπ χπλνπ). 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θξίζεθε ζθφπηκν λα ζπκπεξηιεθζεί 

κία κειέηε ε νπνία αθνξά ζηε κειέηε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο θαζψο ζηα πιαίζηα απηήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ηερληθέο πνπ ζθνπφ είραλ ηε γλσζηαθή αλαδφκεζε ησλ αζζελψλ.  

Απφ ηελ έξεπλα απεξξίθζεζαλ άιιεο αλαζθνπήζεηο, κεηα-αλαιχζεηο, 

editorials, ζρφιηα ζπγγξαθέσλ θαη κειέηεο δεκνζηεπκέλεο ζε άιιε γιψζζα πιελ 

ηεο Αγγιηθήο. Δπηπιένλ απεξξίθζεζαλ φιεο νη έξεπλεο πνπ κειεηνχζαλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο δηεπηζηεκνληθνχ ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κέζα ζην 

νπνίν εληαζζφηαλ θαη ην θνκκάηη ηεο γλσζηαθήο ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο. 
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Σέινο, δελ ηέζεθε θάπνηνο πεξηνξηζκφο φζνλ αθνξά ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέζα ζην 

νπνίν ζα έπξεπε λα εκπίπηνπλ νη έξεπλεο. 

 

 

3.4. Δμαγσγή/Καηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ 

 

 Η εμαγσγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε πξνθαζνξηζκέλεο θφξκεο θαη 

πεξηειάκβαλαλ ηα παξαθάησ: ηα νλφκαηα ησλ εξεπλεηψλ, ην είδνο ηεο κειέηεο, ηε ρψξα 

δηεμαγσγήο ηεο, ην έηνο δεκνζίεπζήο, ην κέγεζνο θαη ην ειηθηαθφ πξνθίι ηνπ δείγκαηνο, 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηήξθεζε ε κειέηε, ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη 

εξεπλεηέο, ηελ έθβαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ζηα νπνία ηειηθά θαηέιεγαλ.  





                                                                                                                                                 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

4.1. Απνηειέζκαηα ζηξαηεγηθήο αλαδήηεζεο 

 

 Πξηλ ηελ πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο δηεμαγσγήο ησλ απνηειεζκάησλ ζα 

πξέπεη λα ζεκεησζεί ην γεγνλφο φηη ε αλαδήηεζε ζηε βάζε Cohrane πξαγκαηνπνηήζεθε 

έπεηηα απφ ηελ αλαδήηεζε ζηε βάζε Pubmed θαη ππήξμε απφιπηε αιιεινεπηθάιπςε ησλ 

άξζξσλ. Δπνκέλσο βάζεη ηνπ αιγφξηζκνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

Pubmed πξνέθπςαλ αξρηθά 118 άξζξα απφ ηα νπνία ηα 106 ήηαλ δεκνζηεπκέλα ζηελ 

Αγγιηθή γιψζζα. Απφ ηα 106 απεξξίθζεζαλ ζε επίπεδν ηίηινπ/πεξίιεςεο ηα 70. Απφ ηα 

ελαπνκείλαληα 36 άξζξα, ηα 10 ήηαλ αλαζθνπήζεηο νπφηε θαη απεξξίθζεζαλ. Απφ ηα 

ππφινηπα 26 άξζξα, 19 αλαθηήζεθαλ ζε πιήξεο θείκελν ελψ γηα ηα ππφινηπα 7 απηφ δελ 

θαηέζηε δπλαηφ. Απφ ηηο 19 κειέηεο ηειηθά βάζεη ησλ θξηηεξίσλ εηζαγσγήο 

αλαζθνπήζεθαλ νη 10. Σα απνηειέζκαηα ηεο ζηξαηεγηθήο αλαδήηεζεο παξνπζηάδνληαη 

ζρεκαηηθά ζην παξαθάησ δηάγξακκα ξνήο (ζρήκα 1).  
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      ρήκα 1: Γηάγξακκα ξνήο 

 

118 απνηειέζκαηα απφ ηνλ αιγφξηζκν 

 

12 άξζξα απεξξίθζεζαλ γηαηί ήηαλ 

δεκνζηεπκέλα ζε άιιε γιψζζα πιελ 

ηεο Αγγιηθήο 

 

 

 αλάγλσζε ηίηινπ/πεξηιήςεσλ 

 

 
 

 106 άξζξα ζηελ Αγγιηθή 

 

 

70 άξζξα απεξξίθζεζαλ απφ ηνλ ηίηιν 

 

 

36 άξζξα γηα πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 άξζξα γηα πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε 

 

  

10
 
 άξζξα απεξξίθζεζαλ δηφηη ήηαλ 

αλαζθνπήζεηο  
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7 απεξξίθζεζαλ γηαηί δελ θαηέζηε 

δπλαηή ε αλάθηεζε ηνπο ζε 

πιήξεο θείκελν  

19 άξζξα γηα πεξαηηέξσ 

αμηνιφγεζε 

 

9 κειέηεο απεξξίθζεζαλ 
γηαηί δελ πιεξνχζαλ ηα 

θξηηήξηα εηζαγσγήο 

 

10 κειέηεο 

αλαζθνπήζεθαλ 
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4.2. Πεξηγξαθή ησλ κειεηώλ 

 

4.2.1. ρεδηαζκόο κειεηώλ 

 

ηε βαζηζκέλε ζε ελδείμεηο αλαζθφπεζε ηειηθά ζπκπεξηιήθζεζαλ 10 κειέηεο. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ κειεηψλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 4.1. 

 

 

 

 
ΤΓΓΡΑΦΔΗ ΔΣΟ 

ΓΖΜΟΗΔΤΖ 

ΣΤΠΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ 

Garcia et al. 2006 RCT Psychol Health Med 

Redondo et al. 2004 RCT 

Παξάιιεινπ ηχπνπ 

Arthritis Rheum 

Thieme et al. 2006 RCT Arthritis Res Ther 

Williams et al. 2002 RCT J Rheumatol 

Kashikar-Zuk et al. 2005 RCT 

Γηαζηαπξνχκελνπ ηχπνπ 

J Rheumatol 

Thieme et al. 2003 RCT Arthritis Rheum 

van Koulil et al. 2010 RCT Arthritis Care Res 

Creamer et al. 2000 Non controlled Arthritis Care Res 

Degotardi et al. 2006 Non controlled J Pediatr Psychol 

Vazquez-Rivera et al. 2009 Clinical trial Compr Psychiatry 

 

 
Πίλαθαο 4.1 Σχπνο κειεηψλ 
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4.2.2. Πεξηγξαθή δείγκαηνο 

 

 Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε θάζε κειέηε θπκάλζεθε κεηαμχ 30 

θαη 158. ηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ην δείγκα απνηεινχληαλ ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ 

γπλαίθεο. ηηο νρηψ απφ ηηο δέθα έξεπλεο ζπκκεηείραλ ελήιηθνη θαη ζηηο δχν έθεβνη 

αζζελείο. Όινη πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα ηεο ηλνκπαιγίαο κε βάζε ην Ακεξηθαληθφ Κνιιέγην 

Ρεπκαηνινγίαο (Wolfe et al., 1990) ή κε βάζε ηνπο Τunus & Masi (1985) αληίζηνηρα γηα 

ηελ πεξίπησζε ησλ εθήβσλ. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ αζζελψλ ζην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξεπλψλ ήηαλ ε απνπζία νπνηαζδήπνηε άιιεο ζσκαηηθήο θαη 

ςπρηαηξηθήο αζζέλεηαο. πλνιηθά ζπκπεξηειήθζεζαλ 716 άηνκα. ηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ 

(πίλαθαο 4.2). 

 

ΜΔΛΔΣΔ ΑΡΗΘΜΟ 

ΓΔΗΓΜΑΣΟ 

ΦΤΛΟ ΖΛΗΚΗΑ 

Garcia et al., 2006 28 Γπλαίθεο: 27 

Άληξαο: 1 

Μ.Ο. 49.9 έηε 

Redondo et al., 2004 40 Γπλαίθεο Καλέλα ζηνηρείν 

Thieme et al., 2006 125 Γπλαίθεο Δχξνο ειηθ.= 21-67 έηε 

Williams et al., 2002 145 Γπλαίθεο: 130 

Άληξεο: 15 

Μ.Ο. 47.7 έηε 

Kashikar-Zuk et al., 2005 30 Κνξίηζηα Μ.Ο. 15.83 έηε 

Thieme et al., 2003 61 Γπλαίθεο Δχξνο ειηθ.= 16-62 έηε 

van Koulil et al., 2010 158 Γπλαίθεο Μ.Ο. 41.7 έηε 

Creamer et al., 2000 28 Γπλαίθεο Μ.Ο. 47.9 έηε 

Degotardi et al., 2006 67 Κνξίηζηα: 59 

Αγφξηα: 8 

Μ.Ο. 13.9 έηε 

Vazquez-Rivera et al., 2009 34 Γπλαίθεο Μ.Ο. 51.9 έηε 

 

Πίλαθαο 4.2 Πεξηγξαθή δείγκαηνο 
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4.2.3. Γηάξθεηα κειεηώλ 

 

 Σέζζεξηο κειέηεο είραλ δηάξθεηα 8 εβδνκάδεο (Degotardi et al., 2006; Redondo 

et al., 2004; Kashikar et al., 2005; Creamer et al., 2000) θαη δχν κειέηεο είραλ δηάξθεηα 5 

εβδνκάδεο (Thieme et al., 2003; Vazquez-Rivera et al., 2009). Mία είρε δηάξθεηα 9 

εβδνκάδεο (Garcia et al., 2006), κία 15 εβδνκάδεο (Thieme et al., 2006) θαη νη 

ελαπνκείλαληεο δχν απφ 14 θαη 16 εβδνκάδεο αληίζηνηρα (Williams et al., 2002; van Koulil 

et al., 2010).  

 

4.2.4. Αμηνιόγεζε έθβαζεο 

 

  Όιεο νη έξεπλεο ζηφρν είραλ ηε κειέηε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

γλσζηαθήο ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο ζε αζζελείο κε ηλνκπαιγία είηε ζπγθξίλνληαο ηε 

κε άιιεο ζεξαπείεο είηε κειεηψληαο ηε ρσξίο ηελ χπαξμε νκάδαο ειέγρνπ. Κάζε κειέηε 

εμέηαδε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο ζε κηα ζεηξά δηαθφξσλ παξακέηξσλ ηεο 

αζζέλεηαο. Απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ηεο ζεξαπείαο ζηε ςπρνινγηθή 

θαηάζηαζε ησλ αζζελψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην άγρνο θαη ηελ θαηάζιηςε δίλνληαη απφ επηά 

έξεπλεο (Garcia et al. 2006; Degotardi et al. 2006; Redondo et al. 2004; Kashikar-Zuk et 

al., 2005; Vazquez-Rivera et al., 2009; Creamer et al., 2000; van Koulil et al.,2010). 

Σέζζεξηο έξεπλεο δίλνπλ απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηεο αζζέλεηαο ζηε δσή 

ησλ αηφκσλ ζπλνιηθά (Garcia et al., 2006; Redondo et al., 2004; Creamer et al., 2000; van 

Koulil et al., 2010). Αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ επψδπλσλ ζεκείσλ θαη ηελ έληαζε ηνπ 

πφλνπ απνηειέζκαηα ππάξρνπλ ζε νρηψ έξεπλεο (Garcia et al., 2006; Degotardi et al., 

2006; Thieme et al., 2006; Williams et al., 2002; Kashikar-Zuk et al., 2005; Thieme et al., 

2003; van Koulil et al., 2010; Creamer et al., 2000). Δπηά έξεπλεο δίλνπλ απνηειέζκαηα 

γηα ηελ επίδξαζε ηεο ζεξαπείαο ζηηο δπζθνιίεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο αζζέλεηαο ζηε 

ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ αηφκσλ (Degotardi et al., 2006; Thieme et al., 2006; 

Creamer et al., 2000; Kashikar-Zuk et al., 2005; Vazquez-Rivera et al., 2009; van Koulil et 

al., 2010; Williams et al., 2002). ε ηξεηο έξεπλεο ππάξρνπλ απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηηο ζπκπεξηθνξέο πφλνπ (Degotardi et al., 2006; Thieme et al., 

2006; Thieme et al., 2003) θαη ζε πέληε έξεπλεο αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα σο πξνο ηηο 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ πφλνπ αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα ειέγρνπ απφ ηνπο αζζελείο 

(Redondo et al., 2004; Thieme et al., 2006; Kashikar-Zuk et al., 2005; Vazquez-Rivera et 
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al., 2009; Creamer et al., 2000;). (πίλαθαο 4.3). 

 

ΜΔΛΔΣΔ ΔΚΒΑΖ 

Garcia et al., 2006 -επψδπλα ζεκεία 

-ζπλνιηθή επίπησζε 

-άγρνο, θαηάζιηςε 

Redondo et al., 2004 -ζπλνιηθή επίπησζε 

-άγρνο, θαηάζιηςε 

-ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο 

-ηθαλφηεηα ειέγρνπ 

Thieme et al., 2006 -ιεηηνπξγηθέο δπζθνιίεο 

-έληαζε πφλνπ 

-ζπκπεξηθνξέο πφλνπ 

-ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο 

Williams et al., 2002 -ιεηηνπξγηθέο δπζθνιίεο 

-έληαζε πφλνπ 

Kashikar-Zuk et al., 2005 -ιεηηνπξγηθέο δπζθνιίεο 

-έληαζε πφλνπ 

-θαηάζιηςε 

-ηθαλφηεηα ειέγρνπ 

Thieme et al., 2003 -έληαζε πφλνπ 

-ζπκπεξηθνξέο πφλνπ 

van Koulil et al., 2010 -έληαζε πφλνπ 

-ιεηηνπξγηθέο δπζθνιίεο 

-άγρνο 

-ζπλνιηθή επίπησζε 

Creamer et al., 2000 -ζπλνιηθή επίπησζε 

-θαηάζιηςε 

-ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο 

-ιεηηνπξγηθέο δπζθνιίεο 

-επψδπλα ζεκεία 

Degotardi et al., 2006 -έληαζε πφλνπ 

-ιεηηνπξγηθέο δπζθνιίεο 

-ζπκπεξηθνξέο πφλνπ 

-άγρνο 

  

Vazquez-Rivera et al., 2009 -άγρνο, θαηάζιηςε 

-ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο 

-ιεηηνπξγηθέο δπζθνιίεο 

 

Πίλαθαο 4.3 Έθβαζε 
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4.3. Αλαιπηηθά απνηειέζκαηα κειεηώλ (πίλαθαο 4.4) 

 

4.3.1. Άγρνο-Καηάζιηςε 

 

4.3.1.1. Τπραηνπνηεκέλεο Ειεγρόκελεο Μειέηεο 

 

 ε ηέζζεξηο απφ ηηο επηά ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο πνπ ζπκπεξηειήθζεζαλ 

ζηελ αλαζθφπεζε, κειεηήζεθε ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο γλσζηαθήο ζπκπεξηθνξηζηηθήο 

ζεξαπείαο ζην άγρνο θαη ηελ θαηάζιηςε ησλ αζζελψλ. 

  ε έξεπλα ηνπο νη Redondo et al. (2004), ζπλέθξηλαλ ηελ  

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο γλσζηαθήο ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο κε εθείλε ηεο άζθεζεο. 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 40 γπλαίθεο αζζελείο, απφ ηηο νπνίεο 21 ζπκκεηείραλ ζηελ 

νκάδα ηεο γλσζηαθήο ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο θαη 19 ζηελ νκάδα άζθεζεο. Όινη 

ιάκβαλαλ θαξκαθεπηηθή αγσγή ηελ νπνία φκσο ήηαλ ειεχζεξνη λα ξπζκίδνπλ αλάινγα κε 

ηελ αληαπφθξηζε ηνπο ζε απηή. Η ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

ήηαλ 8 εβδνκάδεο θαη νη δχν νκάδεο επαλαμηνινγήζεθαλ ακέζσο κεηά ην ηέινο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, 6 κήλεο θαη 1 ρξφλν κεηά. Αλαθνξηθά κε ην άγρνο θαη ηελ θαηάζιηςε φπσο 

πξνέθπςε απφ ην BAI (Beck Anxiety Inventory, Beck et al., 1988) θαη ην BDI (Beck 

Depression Inventory, Beck et al., 1961), δε ζεκεηψζεθαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε θακία 

απφ ηηο δχν νκάδεο ακέζσο κεηά ηε ζεξαπεία αιιά νχηε θαη ζηηο πεξηφδνπο 

επαλαμηνιφγεζεο. Απηφ ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο ίζσο νθείιεηαη ζην φηη εμαξρήο νη 

βαζκνινγίεο ησλ αζζελψλ ζε απηά ηα ζπκπηψκαηα δελ ήηαλ ηδηαίηεξα πςειή, πξάγκα πνπ 

ζήκαηλε κέηξηα πξνο ρακειή επηθξάηεζε ηεο έληαζεο ηνπο. 

 ε αληίζεζε κε ηελ παξαπάλσ κειέηε ζηελ έξεπλα ησλ Kashikar-Zuck et al. 

(2005) παξαηεξήζεθε κείσζε ηεο θαηάζιηςεο. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 30 θνξίηζηα 

αζζελείο. Όια ιάκβαλαλ ζπλδπαζκφ αληηθαηαζιηπηηθψλ κε αλαιγεηηθά ή κε ζηεξνεηδή 

αληηθιεγκνλψδε. Ο δηαζηαπξσκέλνο ζρεδηαζκφο ηεο κειέηεο (crossover design) επέηξεςε 

νπζηαζηηθά ζηηο αζζελείο λα ζπκκεηέρνπλ ηφζν ζηελ νκάδα παξέκβαζεο φζν θαη ζηελ 

νκάδα ειέγρνπ. Αξρηθά κνηξάζηεθαλ ηπραία ζε δχν νκάδεο, γλσζηαθήο 

ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο θαη νκάδα απηνπαξαηήξεζεο. Μεηά απφ 8 εβδνκάδεο έγηλε 

αληηζηξνθή θαη ε θάζε νκάδα πήξε ηε ζέζε ηεο άιιεο γηα αθφκα 8 εβδνκάδεο. Μεηά ην 

ηέινο ησλ πξψησλ 8 εβδνκάδσλ παξαηεξήζεθε βειηίσζε ζηελ θιίκαθα CDI (Children's 

Depression Inventory, Kovacs, 1992) γηα ηελ θαηάζιηςε θαη ζηηο δχν νκάδεο (F = 17.58, 
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p<0,001). Σν ίδην παξαηεξήζεθε θαη κεηά ην ηέινο ηεο 16
εο

 εβδνκάδαο (F = 10.79, 

p<0,001). ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο νκάδαο πνπ 

ππνβιήζεθε πξψηα ζηελ απηνπαξαηήξεζε θαη κεηά ζηε γλσζηαθή ζπκπεξηθνξηζηηθή 

ζεξαπεία ππήξμε ηάζε γηα κεγαιχηεξε κείσζε ησλ επηπέδσλ θαηάζιηςεο ζπγθξηηηθά κε ην 

αληίζηξνθν. χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο κηα πηζαλή εμήγεζε γηα απηφ είλαη ην γεγνλφο φηη 

ζηελ πεξίπησζε απηή ε απηνπαξαηήξεζε ίζσο ελίζρπζε ηελ ζπκκφξθσζε ησλ αζζελψλ 

ζηε γλσζηαθή ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία πνπ αθνινπζνχζε κεηά. 

 Οη Garcia et al. (2006) πξαγκαηνπνίεζαλ έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξίλνπλ 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο γλσζηαθήο ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο κε εθείλε ηεο 

θαξκαθεπηηθήο. Η δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο ήηαλ 9 εβδνκάδεο θαη πέξα απφ ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ αζζελψλ ακέζσο κεηά ηε ζεξαπεία, αθνινχζεζε follow up 3 κήλεο κεηά. 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 28 αζζελείο απφ ηνπο νπνίνπο φζνη ιάκβαλαλ θαξκαθεπηηθή 

αγσγή θιήζεθαλ λα ηε δηαθφςνπλ 15 κέξεο πξηλ ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε ηνπο. Οη αζζελείο 

ρσξίζηεθαλ ζηηο παξαθάησ πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο: α) ζεξαπεία κε θάξκαθα 

(cyclobenzaprine) β) γλσζηαθή ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία γ) ζπλδπαζκφο θαξκαθεπηηθήο 

θαη γλσζηαθήο ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο θαη δ) θαζφινπ ζεξαπεία. 

 Απφ ηα απνηειέζκαηα ζηελ θιίκαθα HADS (Hospital Anxiety and Depression 

Scale, Zigmond & Snaith, 1983) αλαθνξηθά κε ην άγρνο πξνέθπςε φηη, ε νκάδα β 

ζεκείσζε κεγαιχηεξε βειηίσζε ζπγθξηηηθά κε ηελ νκάδα γ. χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο 

απηφ πηζαλφηαηα λα νθείιεηαη ζην φηη ηα αξρηθά επίπεδα άγρνπο ηεο νκάδαο β ήηαλ 

κεγαιχηεξα ζε ζρέζε κε εθείλα ηεο νκάδαο γ, κε απνηέιεζκα νη αζζελείο λα 

επσθειήζεθαλ ηειηθά πεξηζζφηεξν απφ ηε ζεξαπεία. Δπίζεο ππήξμαλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο φζνλ αθνξά ηελ θαηάζιηςε αλάκεζα ζηελ νκάδα β θαη ηηο νκάδεο α θαη δ 

(p<0,05) ακέζσο κεηά ηε ζεξαπεία. Γηαθνξέο επίζεο ππήξμαλ φζνλ αθνξά ην άγρνο 

αλάκεζα ζηελ νκάδα β θαη α αιιά θαη αλάκεζα ζηελ νκάδα γ θαη ηελ νκάδα α, 

ππνδεηθλχνληαο ηε ζπκβνιή ηεο γλσζηαθήο ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο ζηε κείσζε ησλ 

ζπκπησκάησλ. εκαληηθή κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο παξαηεξήζεθε θαη ζηελ 

νκάδα γ κεηά ην ηέινο ηεο παξέκβαζεο (p<0,05). Απφ ηε κειέηε πξνέθπςε φηη ν 

ζπλδπαζκφο γλσζηαθήο ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο κε θάξκαθα δελ είλαη πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθφο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζεξαπείαο σο κεκνλσκέλε παξέκβαζε. 

 ηελ έξεπλα ησλ van Koulil et al. (2010) ζπκκεηείραλ 158 αζζελείο νη νπνίνη 

ρσξίζηεθαλ ζε δχν θαηεγνξίεο-νκάδεο: α) νκάδα κε ζπκπεξηθνξέο απνθπγήο πφλνπ (pain-

avoidance group) θαη β) νκάδα πνπ αγλνεί ηνλ πφλν θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ (pain-
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persistence group). ηελ πξψηε ηνπνζεηήζεθαλ 84 αζζελείο θαη ζηε δεχηεξε 74. Κάζε 

νκάδα ρσξίζηεθε ηπραία ζε δχν ππννκάδεο, κηα πνπ ζπκκεηείρε ζε γλσζηαθή 

ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία θαη κηα πνπ πεξίκελε λα ιάβεη ζεξαπεία (waiting control list). 

Λφγσ ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ ζε θάζε ππννκάδα δεκηνπξγήζεθαλ κηθξφηεξεο νκάδεο γηα 

λα είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή ηεο ζεξαπείαο. Δπνκέλσο, θάπνηα άηνκα ηφζν απφ ηελ α 

νκάδα (29 αζζελείο) φζν θαη απφ ηε β νκάδα (39 αζζελείο) ζπκκεηείραλ ζε γλσζηαθή 

ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία ε νπνία φκσο ήηαλ έηζη δηακνξθσκέλε ψζηε λα 

πξνζαξκφδεηαη ζην πξνθίι ηεο θάζε νκάδαο. Απφ απηνχο νινθιήξσζαλ ηελ έξεπλα 23 θαη 

34 αζζελείο αληίζηνηρα. Σα ππφινηπα άηνκα ηεο θάζε νκάδαο απνηεινχζαλ ηηο νκάδεο 

ειέγρνπ (waiting control list). Η δηάξθεηα ηεο κειέηεο ήηαλ 16 εβδνκάδεο ελψ θάζε θνξά 

νη αζζελείο πνπ δέρνληαλ ζεξαπεία παξαθνινπζνχζαλ κηα ζεηξά αζθήζεσλ γπκλαζηηθήο 

κεηά ην ηέινο απηήο. Τπήξμε επαλαμηνιφγεζε ησλ αζζελψλ έμη κήλεο κεηά. 

 χκθσλα κε ηελ θιίκαθα ηεο αξλεηηθήο δηάζεζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ IRGL 

(Impact of Rheumatic Diseases on General health and Lifestyle, Huiskes, Kraaimaat & 

Bijlsma, 1990) ην 65% ησλ αζζελψλ πνπ έιαβαλ γλσζηαθή ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία 

απφ ηελ α νκάδα θαη ην 44% απφ ηελ νκάδα β ζεκείσζαλ ζεκαληηθή βειηίσζε έμη κήλεο 

κεηά. Σν ίδην πξνθχπηεη θαη απφ ηελ θιίκαθα άγρνπο ηνπ ίδηνπ εξσηεκαηνινγίνπ φπνπ ηα 

πνζνζηά είλαη 74% θαη 64% αληίζηνηρα. Όζνλ αθνξά ηηο νκάδεο ειέγρνπ ζηε κελ 

πεξίπησζε ηεο α θαηεγνξίαο αζζελψλ, βειηίσζε ηεο αξλεηηθή δηάζεζεο παξαηεξήζεθε 

ζην 43% θαη ζηε β θαηεγνξία ζην 22%. Σα πνζνζηά βειηίσζεο άγρνπο ήηαλ 27% θαη 40% 

αληίζηνηρα. Η δηάξθεηα ησλ απνηειεζκάησλ έμη κήλεο κεηά απνθαιχπηεη φηη ε 

πξνζαξκνγή ηεο ζεξαπείαο αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ κπνξεί λα έρεη 

ζεηηθή επίδξαζε. Όζνλ αθνξά ηε κηθξή βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ ζηηο νκάδεο ειέγρνπ 

νη εξεπλεηέο ηελ απνδίδνπλ πηζαλφηεηα ζηελ πξνζδνθία έληαμεο ηνπο ζε ζεξαπεία. 

  

4.3.1.2. Με ειεγρόκελεο κειέηεο 

 

 ε έξεπλα ησλ Degotardi et al. (2006) ζπκκεηείραλ 67 παηδηά ηα νπνία 

παξαθνινχζεζαλ πξφγξακκα αηνκηθψλ ζπλεδξηψλ γλσζηαθήο ζπκπεξηθνξηζηηθήο 

ζεξαπείαο δηάξθεηαο 8 εβδνκάδσλ. Σε ζεξαπεία νινθιήξσζαλ ηα 44 παηδηά. ρεηηθά κε ηηο 

ςπρνινγηθέο κεηαβιεηέο ζεκεηψζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή κείσζε (p=0,003) ηνπ 

άγρνπο ζηελ θιίκαθα MASC (Multidimensional Anxiety Scale, March et al., 1997). Με 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο γλσζηαθήο ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο ζε αζζελείο κε 
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ηλνκπαιγία αζρνιήζεθαλ θαη νη Creamer et al. (2000). ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 28 

γπλαίθεο απφ ηηο νπνίεο ηελ νινθιήξσζαλ νη 20.  Η δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο ήηαλ 8 

εβδνκάδεο απφ κία θνξά γηα 2,5 ψξεο. ηελ θιίκαθα BDI (Beck Depression Inventory, 

Beck et al., 1961) ζεκεηψζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή κείσζε ηεο θαηάζιηςεο ζην ηέινο 

ηεο ζεξαπείαο (απφ 14.2 ±10.3 κεηψζεθε ζην 10.9 ±9.7, p<0,05) αιιά θαη δχν κήλεο κεηά 

(11.7±9.1, p<0,05). Παξ’ φιν απηά ηα απνηειέζκαηα δε θάλεθε λα δηαηεξνχληαη 4 κήλεο 

κεηά ρσξίο σζηφζν λα ππάξρεη θάπνηα ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά (12.0±9.3).  

 

4.3.1.3. Κιηληθέο δνθηκέο 

 

 ηφρνο ηεο έξεπλαο ησλ Vazquez-Rivera et al. (2009) ήηαλ ε κειέηε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο κηαο ζχληνκεο ζε δηάξθεηα γλσζηαθήο ζπκπεξηθνξηζηηθήο 

ζεξαπείαο 5 εβδνκάδσλ (2 ψξεο/ζπλεδξία). ηε ζεξαπεία ζπκκεηείραλ 34 γπλαίθεο ζε 

νκάδεο ησλ 4-8 αζζελψλ. Σα απνηειέζκαηα πξνέξρνληαη απφ ηηο 23 πνπ νινθιήξσζαλ ηελ 

ζεξαπεία. Αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζιηςε έηζη φπσο πξνέθπςε απφ ην BDI (Beck et al., 

1961), ζεκεηψζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ κεηά ην ηέινο ηεο 

παξέκβαζεο (p<0,001). Σν ίδην ζεκεηψζεθε θαη ζηε κεηαθξαζκέλε ζηα ηζπαληθά θιίκαθα 

STAI-S (State-Trait Anxiety Inventory, Seisdelos, 1994) φπνπ ππήξμε κείσζε ησλ 

ζπκπησκάησλ άγρνπο (p=0,002). Οη δηαθνξέο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηηο κεηξήζεηο άγρνπο 

πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο θαη κεηά ην ηέινο ηεο πηζαλφηαηα ινηπφλ λα νθείινληαη ζε 

απηή. ηελ έξεπλα δελ ππήξρε πεξίνδνο επαλαμηνιφγεζεο ησλ αζζελψλ ψζηε λα γίλεη 

έιεγρνο ηεο δηαηήξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

4.3.2. πλνιηθή επίδξαζε ηεο λόζνπ 

 

4.3.2.1 Τπραηνπνηεκέλεο ειεγρόκελεο κειέηεο 

 

 Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε ζπλνιηθή επίδξαζε ηεο λφζνπ 

ζην άηνκν ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο εξεπλεηέο φισλ ησλ κειεηψλ ην εξσηεκαηνιφγην 

FIQ (Fibromyalgia Impact Questionnaire, Burckhardt, Clark & Bennett, 1991). Πξφθεηηαη 

γηα ην πην αληηπξνζσπεπηηθφ εξγαιείν ην νπνίν βνεζάεη ζηελ εθηίκεζε ηεο ζπλνιηθήο 

θιηληθήο εηθφλαο ησλ αζζελψλ. Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ Redondo et al. (2004) 

πξνέθπςε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή βειηίσζε ζην ζπλνιηθφ ζθνξ ηνπ FIQ ηφζν ζηελ νκάδα 
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άζθεζεο φζν θαη ζηελ νκάδα γλσζηαθήο ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο (p<0,01) ακέζσο 

κεηά ηελ παξέκβαζε ζπγθξηηηθά κε ηελ αξρηθή κέηξεζε ησλ αζζελψλ. Γελ αλαθέξνληαη 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα απνηειέζκαηα ησλ δχν νκάδσλ γηα ηε 

κέηξεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο ζηηγκήο. Καη ζηηο δχν νκάδεο θαηά ηελ 

επαλαμηνιφγεζε 6 κήλεο θαη 1 ρξφλν κεηά, δελ παξαηεξήζεθε δηαηήξεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη δελ ππήξραλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ηνπο.    

 ηελ έξεπλα ησλ Garcia et al. (2006) παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ νκάδα ηεο γλσζηαθήο ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο (β) θαη ηελ 

νκάδα πνπ δελ έιαβε θάπνηα ζεξαπεία (δ) ακέζσο κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ 

(p<0,001). Σν ίδην ζεκεηψζεθε θαη αλάκεζα ζηελ νκάδα ζπλδπαζηηθήο ζεξαπείαο (γ) θαη 

ηελ νκάδα δ (p<0,001). ηηο νκάδεο ινηπφλ πνπ ππήξρε ε γλσζηαθή ζπκπεξηθνξηζηηθή 

ζεξαπεία ζεκεηψζεθε κεγαιχηεξε βειηίσζε ζην FIQ. Παξ’ φιν απηά δε ζεκεηψζεθαλ 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο ηξεηο νκάδεο ζεξαπείαο 3 κήλεο κεηά, 

θαηά ηελ πεξίνδν ηεο επαλαμηνιφγεζεο (p>0,05). Όζνλ αθνξά ηελ θάζε ζπλζήθε ρσξηζηά, 

νη αζζελείο ηεο νκάδαο β ζεκείσζαλ βειηίσζε κε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηελ πεξίνδν πξηλ ηε ζεξαπεία θαη ακέζσο κεηά αιιά θαη ζηελ πεξίνδν ηνπ 

follow up (p<0,01). Γελ παξαηεξήζεθε ην ίδην ζηηο άιιεο ηξεηο ζπλζήθεο. Όπσο εηπψζεθε 

θαη παξαπάλσ, απφ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πξνέθπςε επίζεο φηη ν ζπλδπαζκφο 

γλσζηαθήο ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο-θαξκάθσλ δελ είλαη πην απνηειεζκαηηθφο απφ 

ηε γλσζηαθή ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπείαο σο κεκνλσκέλε παξέκβαζε. 

 ηε κειέηε ησλ van Koulil et al. (2010) ηα άηνκα θαη ησλ δχν θαηεγνξηψλ 

(pain-avoidance θαη pain-persistence) ζπλνιηθά πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζεξαπεία, 

ζεκείσζαλ ζεκαληηθή θιηληθή βειηίσζε ζην FIQ, κε ην 60% λα δειψλεη κείσζε ηεο 

ζπλνιηθήο επίδξαζεο ηεο αζζέλεηαο ζηε δσή ηνπο κεηά απφ έμη κήλεο (p<0,001). Σν 

ζπλνιηθφ πνζνζηφ γηα ηα άηνκα θαη ησλ δχν θαηεγνξηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο νκάδεο 

ειέγρνπ ήηαλ 24%.  

 

4.3.2.2 Με ειεγρόκελεο κειέηεο 

 

 Απφ ηηο κε ειεγρφκελεο κειέηεο κφλν ζηελ έξεπλα ησλ Creamer et al. (2000) 

βξίζθνπκε απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ζπλνιηθή επίδξαζε ηεο 

λφζνπ ζηε δσή ησλ αζζελψλ. εκεηψζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή βειηίσζε ζην ζπλνιηθφ 

ζθνξ ηνπ FIQ ηφζν ακέζσο κεηά ηε ζεξαπεία φζν θαη ζηηο πεξηφδνπο επαλαμηνιφγεζεο (2 
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θαη 4 κήλεο κεηά) (p<0,001).  

 

4.3.3. Δπώδπλα ζεκεία (tender points)-Έληαζε πόλνπ 

 

4.3.3.1. Τπραηνπνηεκέλεο ειεγρόκελεο κειέηεο 

 

 Απφ ηελ έξεπλα ησλ Garcia et al. (2006) δελ πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ  φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ επψδπλσλ ζεκείσλ 

ακέζσο κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ (p>0,1). Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ πεξίνδν ηνπ 

follow up φζνλ αθνξά φκσο κφλν ηηο ηξεηο νκάδεο ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθε 

παξέκβαζε (p>0,05). ρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ζε θάζε νκάδα ρσξηζηά, ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζεκείσλ πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε, ζπλαληάκε κφλν ζηελ νκάδα πνπ δέρηεθε ζπλδπαζκφ γλσζηαθήο 

ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο-θαξκάθσλ (p<0,05). ηελ νκάδα ηεο γλσζηαθήο 

ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο ζεκεηψζεθε κηα κηθξή βειηίσζε φρη φκσο ηθαλή γηα λα 

θαηαζηήζεη ην απνηέιεζκα ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθφ. 

 ηελ έξεπλα ησλ Williams et al. (2002) ζπκκεηείραλ 145 αζζελείο ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο γπλαίθεο (90%) νη νπνίεο ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο. Η κηα νκάδα 

(ειέγρνπ) απαξηηδφηαλ απφ 69 αζζελείο θαη ππνβιήζεθε ζε ζπγθεθξηκέλε θαξκαθεπηηθή 

αγσγή (ρακειή δφζε αλαιγεηηθψλ κε ή ρσξίο αληηθαηαζιηπηηθά) ζε ζπλδπαζκφ κε κηα 

ζεηξά ππνδείμεσλ γηα ζπκκεηνρή ζε πξφγξακκα αεξνβηθήο άζθεζεο. Οη 76 αζζελείο ηεο 

δεχηεξεο νκάδαο έιαβαλ ηελ ίδηα αγσγή αιιά ζπκκεηείραλ θαη ζε γλσζηαθή 

ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία δηάξθεηαο 6 ζπλεδξηψλ ηεο κηαο ψξαο. Σελ έξεπλα 

νινθιήξσζαλ 122 αζζελείο, 60 ζηελ νκάδα ειέγρνπ θαη 62 ζηελ νκάδα γλσζηαθήο 

ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο. Αλαθνξηθά κε ηνλ πφλν δε θάλεθε λα ππάξρεη θάπνηα 

ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο γλσζηαθήο ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο ζε απηφλ θαζψο 

ζχκθσλα κε ηε κέηξεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ΜcGill (McGill Pain Questionnaire, 

Melzack, 1987) δελ παξνπζηάζηεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο. 

πγθεθξηκέλα κφιηο ην 3.9% ησλ αηφκσλ ηεο νκάδαο ηεο γλσζηαθήο ζπκπεξηθνξηζηηθήο 

ζεξαπείαο δήισζε βειηίσζε ζηελ αηζζεηεξηαθή θιίκαθα (sensory scale) ηνπ πφλνπ έλαληη 

ηνπ 7.2% ηεο νκάδαο ειέγρνπ. Σα πνζνζηά ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θιίκαθαο (affective 

scale) ηνπ πφλνπ ήηαλ 9.2% θαη 8.7% αληίζηνηρα. Η ζχληνκε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο 

θαίλεηαη λα είλαη γηα ηνπο εξεπλεηέο κηα πηζαλή αίηηά γηα ην παξαπάλσ απνηέιεζκα. 
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 Όζνλ αθνξά ηνλ πφλν, ζηελ έξεπλα ησλ Kashikar-Zuk et al. (2005), κεηά ην 

ηέινο ησλ πξψησλ 8 εβδνκάδσλ, παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο 

πξνο ηελ έληαζε ηνπ αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο (p<0,05), κε ηελ νκάδα ηεο γλσζηαθήο 

ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο λα ζεκεηψλεη ρακειφηεξα επίπεδα απφ εθείλε ηεο 

απηνπαξαηήξεζεο. ηε δεχηεξε αμηνιφγεζε, 16 εβδνκάδεο κεηά, δε ζεκεηψζεθε 

ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ επηπέδνπ έληαζεο ηνπ πφλνπ ζηελ θιίκαθα VAS (Visual 

Analog Scale, Finley & ΜcGrath, 1998). Αμίδεη φκσο λα ζεκεησζεί φηη παξαηεξήζεθε κηα 

ηάζε κεγαιχηεξεο κείσζεο θάζε θνξά ζηε ζπλζήθε ηεο γλσζηαθήο ζπκπεξηθνξηζηηθήο 

ζεξαπείαο. 

 Με ηελ εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο 

θαη ηεο γλσζηαθήο ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο αζρνιήζεθαλ νη Thieme et al. (2006). 

ηελ έξεπλα ηνπο ζπκκεηείραλ 125 γπλαίθεο αζζελείο νη νπνίεο ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο 

ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο (n=49), γλσζηαθήο ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο (n=42) 

θαη κηα νκάδα placebo (n=40). Απφ απηέο ηειηθά νινθιήξσζαλ ηε ζεξαπεία 100, απφ 40 

αζζελείο ζε θάζε νκάδα ζεξαπείαο θαη 20 ζηελ νκάδα ειέγρνπ. Κάζε παξέκβαζε 

πξαγκαηνπνηνχληαλ ζε νκάδεο ησλ πέληε αηφκσλ θαη είρε δηάξθεηα 15 εβδνκάδεο. 

Λάκβαλε ρψξα ζε εβδνκαδηαίεο δίσξεο ζπλεδξίεο ζε 4 απφ ηηο νπνίεο κπνξνχζαλ λα 

ζπκκεηέρνπλ θαη νη ζχληξνθνη ησλ αζζελψλ. ε θάζε κία απφ ηηο δχν ζεξαπεπηηθέο νκάδεο 

παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά (p<0,001) ζηελ έληαζε ηνπ πφλνπ ζηελ 

θιίκαθα MPΙ (Multidimensional Pain Inventory, Kerns, Turk & Rudy, 1985) πξηλ θαη κεηά 

ηελ παξέκβαζε. Αλάκεζα ζηηο δχν ζεξαπεπηηθέο νκάδεο δε ζεκεηψζεθε ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζε θακία απφ ηηο πεξηφδνπο αμηνιφγεζεο ηεο έληαζεο ηνπ πφλνπ. 

Παξαηεξήζεθε φκσο ζεκαληηθή δηαθνξά ηεο θάζε κηα νκάδαο κε εθείλε ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ.  Δπίζεο, ζηελ νκάδα ειέγρνπ παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο έληαζεο θαη 

ζηηο δχν πεξηφδνπο επαλεθηίκεζεο.  

 ε έξεπλα ησλ Thieme et al. (2003) πνπ ζηφρν είρε ηε κειέηε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο, έιαβαλ κέξνο 61 γπλαίθεο νη 

νπνίεο ρσξίζηεθαλ ηπραία ζε δχν ζεξαπεπηηθέο νκάδεο: α) ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο 

(n=40) θαη β) ζπλεζηζκέλεο θαξκαθεπηηθήο ζεξαπείαο κε έκθαζε ζηελ άζθεζε (n=21). Η 

δηάξθεηα ηεο ήηαλ 5 εβδνκάδεο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ έληαζε ηνπ πφλνπ 

πξνέθπςε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ πξψηε νκάδα πξηλ θαη κεηά ηε ζεξαπεία 

θαζψο ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή κείσζε ηεο έληαζεο ηνπ πφλνπ ζην MPI (p< 0,001) ζε φιεο 

ηηο θάζεηο αμηνιφγεζεο (ακέζσο κεηά, 6 θαη 15 κήλεο κεηά). Αληίζεηα θαηά ηε δηάξθεηα 
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φισλ ησλ θάζεσλ αμηνιφγεζεο ε δεχηεξε νκάδα ζεκείσζε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή 

αχμεζε ηφζν ηεο έληαζεο ηνπ πφλνπ φζν θαη ηεο εκπινθήο ηνπ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ 

αζζελψλ (p<0,001).  

 Απφ ηε κειέηε ησλ van Koulil et al. (2010) πξνέθπςε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή 

δηαθνξά φζνλ αθνξά ηελ έληαζε ηνπ πφλνπ ζην IRGL (Huiskes, Kraaimaat & Bijlsma 

1990) αλάκεζα ζηα άηνκα θαη ησλ δχν θαηεγνξηψλ πνπ έιαβαλ ζεξαπεία (pain-avoidance, 

pain-peristence) θαη ζε εθείλα πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο νκάδεο ειέγρνπ (p<0,001), κε ηα 

πξψηα λα αλαθέξνπλ ζεκαληηθή κείσζε ηεο έληαζεο ηνπ. πλνιηθά ην 59% ησλ αζζελψλ 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο ζεξαπεπηηθέο ζπλζήθεο αλέθεξε κείσζε ηεο έληαζεο έλαληη ηνπ 

40.5% εθείλσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο νκάδεο ειέγρνπ.  

 

4.3.3.2. Με ειεγρόκελεο κειέηεο 

 

 ηελ έξεπλα ησλ Degotardi et al. (2006) ζπλαληάκε ην 24% ησλ παηδηψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ λα αλαθέξεη απνπζία πφλνπ κεηά ην ηέινο ηεο παξέκβαζεο ζηελ θιίκαθα 

VAS ηνπ PPQ (Pediatric Pain Questionnaire, Varni, Thompson & Hanson, 1987). Ο κέζνο 

φξνο βαζκνιφγεζεο ζηελ θιίκαθα πξηλ ηε ζεξαπεία ήηαλ 5 (SD= 3.2) θαη κεηά ηε 

ζεξαπεία ήηαλ 2.6 (SD= 2.8). ηελ έξεπλα ησλ Creamer et al. (2000) βξίζθνπκε 

απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ επψδπλσλ ζεκείσλ ηα νπνία κεηψζεθαλ 

ζεκαληηθά κεηά ηε ζεξαπεία. Παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα 

ζηηο πεξηφδνπο αμηνιφγεζεο (p<0,005) κε ζηαδηαθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζεκείσλ. 

 

4.3.4. Πεξηνξηζκνί θαη δπζθνιίεο ζηε ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθόηεηα 

 

4.3.4.1. Τπραηνπνηεκέλεο ειεγρόκελεο κειέηεο 

 

 ηελ έξεπλα ησλ Thieme et al. (2006) εθηφο απφ κείσζε ηεο έληαζεο ηνπ 

πφλνπ φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ζεκεηψζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή βειηίσζε φζνλ 

αθνξά ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο θπζηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ζηηο δχν ζεξαπεπηηθέο νκάδεο 

(p<0,001), ζε φιεο ηηο ρξνληθέο θάζεηο αμηνιφγεζεο (ακέζσο κεηά ηελ παξέκβαζε, 6 θαη 

12 κήλεο κεηά) ησλ αζζελψλ ζηελ αληίζηνηρε ππνθιίκαθα ηνπ FIQ (FIQ-Physical 

Impairement). Γελ παξαηεξήζεθε ην ίδην φκσο ζηελ νκάδα ειέγρνπ ε νπνία αληηζέησο 

φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο έληαζεο ηνπ πφλνπ εκθάληζε αχμεζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ 
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εκπιέθνληαη ζηε θπζηθή ιεηηνπξγηθφηεηα. Γε ζεκεηψζεθαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο ζεξαπείαο. 

 Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ Williams et al. (2002) πξνθχπηεη επίζεο βειηίσζε 

ηεο θπζηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη κείσζε ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή. 

πγθεθξηκέλα, ην 25% ησλ αζζελψλ πνπ δέρηεθαλ γλσζηαθή ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία 

εκθάληζε βειηίσζε ηεο θπζηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ζπγθξηηηθά κε ην 11.6% ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ, κέζα ζε δηάζηεκα ελφο έηνπο απφ ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ (p<0,05). Η 

αμηνιφγεζε έγηλε κε ην Δξσηεκαηνιφγην Τγείαο SF-36 θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ 

ππνθιίκαθα ηεο ζσκαηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο PCS (Physical Component Summary Score, 

Ware & Sherbourne, 1992). 

 Παξνκνίσο, ζηελ έξεπλα ησλ Kashikar-Zuk et al. (2005) κεηά ην ηέινο ησλ 

πξψησλ 8 εβδνκάδσλ παξαηεξήζεθε βειηίσζε ζηελ θιίκαθα FDI (Functional Disability 

Inventory, Walker & Greene, 1991) ζρεηηθά κε ηε θπζηθή ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ παηδηψλ 

γχξσ απφ δξαζηεξηφηεηεο ζην ζπίηη θαη ζην ζρνιείν (p<0,02), θαη ζηηο δχν νκάδεο, ρσξίο 

λα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο. Σν ίδην παξαηεξήζεθε θαη κεηά ην ηέινο 

ηεο 16
εο

 εβδνκάδαο, νπνχ ππήξμε ζεκαληηθή κείσζε ζηα επίπεδα ηεο θπζηθήο 

δπζιεηηνπξγίαο (p<0,001). Παξά ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ζπλνιηθά, 

παξαηεξήζεθε φηη, θαηά ηελ πξψηε ζπλζήθε φπνπ ε απηνπαξαηήξεζε πξνεγήζεθε ηεο 

γλσζηαθήο ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο, ζεκεηψζεθε κεγαιχηεξε κείσζε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ δπζθνιηψλ (56.01%) ζε αληίζεζε κε ηε ζπλζήθε φπνπ ε απηνπαξαηήξεζε 

αθνινπζνχζε ηελ ζεξαπεία (22.09%). Σε βειηίσζε πνπ παξαηεξήζεθε ζηελ νκάδα ηεο 

απηνπαξαηήξεζεο νη εξεπλεηέο ηελ απέδσζαλ ζην γεγνλφο φηη, ε έληαμε ησλ αηφκσλ ζε 

κηα ζπλζήθε παξαηήξεζεο είηε απφ ηνπο ίδηνπο είηε απφ ηξίηνπο είλαη δπλαηφλ λα  

επεξεάζεη κε θάπνην ηξφπν ηε ζπλνιηθή αίζζεζε ειέγρνπ ηεο θαηάζηαζεο ηνπο. 

 Αληίζηνηρα ζηελ έξεπλα ησλ van Koulil et al. (2010), φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ 

θιίκαθα θηλεηηθφηεηαο (mobility scale) ηνπ IRGL, ζεκεηψζεθαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο φζνλ αθνξά ηε θπζηθή ιεηηνπξγηθφηεηα αλάκεζα ζηα άηνκα θαη ησλ δχν 

θαηεγνξηψλ πνπ έιαβαλ ζεξαπεία (pain-avoidance, pain-peristence) θαη εθείλα πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηηο νκάδεο ειέγρνπ (p<0,001), κε ηα πξψηα λα αλαθέξνπλ κεγαιχηεξε 

κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ πεξηνξηζκψλ έμη κήλεο κεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ. 

πλνιηθά ην 72.5% ησλ αζζελψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο ζεξαπεπηηθέο ζπλζήθεο αλέθεξε 

κείσζε θπζηθήο δπζιεηηνπξγίαο έλαληη ηνπ 35.5% εθείλσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο νκάδεο 

ειέγρνπ. Δπηπξνζζέησο, έμη κήλεο κεηά ηε κειέηε, ππήξμε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή 
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δηαθνξά φζνλ αθνξά ηελ θνχξαζε αλάκεζα ζηα άηνκα πνπ έιαβαλ ζεξαπεία θαη ζηα 

άηνκα ηεο νκάδαο ειέγρνπ (p<0,001). πγθεθξηκέλα, ην 70% ησλ πξψησλ θαη κφιηο ην 

23.5% ησλ δεχηεξσλ αλέθεξαλ κείσζε ηεο θνχξαζεο ζηελ αληίζηνηρε ππνθιίκαθα ηνπ 

CIS (Checklist Individual Strength, Vercoulen, Alberts & Bleijenberg, 1999).  

 

4.3.4.2. Με ειεγρόκελεο κειέηεο 

 

 ηελ έξεπλα ησλ Creamer et al. (2000) ζεκεηψζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή 

δηαθνξά πξηλ θαη κεηά ηε ζεξαπεία ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο ηεο θπζηθήο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ζην εξσηεκαηνιφγην HAQ (Health Assessment Questionnaire, Fries et 

al., 1980) (p<0,01). Η βειηίσζε δηαηεξήζεθε θαη 4 κήλεο κεηά (p<0,01). ρεηηθά φκσο κε 

ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ην πνζφ ελέξγεηαο πνπ μνδεχεηαη γηα δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο (εξγαζία, δνπιείεο ζπηηηνχ), απφ ηελ θιίκαθα PAR (Physical Activity 

Recall, Sallis et al., 1985) πξνέθπςε κείσζε απηήο ζηνπο 4 κήλεο, παξά ηελ αξρηθή 

βειηίσζε πνπ παξαηεξήζεθε ακέζσο κεηά ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο. Βειηίσζε ηεο θπζηθήο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη κείσζε ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο ζσκαηηθήο δπζιεηηνπξγίαο 

παξαηεξήζεθε θαη ζηελ έξεπλα ησλ  Degotardi et al. (2006). χκθσλα κε ηηο βαζκνινγίεο 

πνπ ζεκεηψζεθαλ ζην FDI (Functional Disability Inventory), ππήξμε ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθή δηαθνξά πξηλ θαη κεηά ηε ζεξαπεία  φζνλ αθνξά ηε θπζηθή δπζιεηηνπξγία 

(p<0,001), κε ηα παηδηά λα αλαθέξνπλ ιηγφηεξνπο πεξηνξηζκνχο θαη δπζθνιίεο. Μάιηζηα, 

αλαθέξεηαη φηη κεηά ηε ζεξαπεία φια ηα παηδηά επέζηξεςαλ θαλνληθά ζην ζρνιείν θαη φηη 

ν κέζνο αξηζκφο ησλ εκεξψλ πνπ ράλνληαλ κεληαίσο ιφγσ ηεο αζζέλεηαο κεηψζεθε απφ 

2.9 ζην 0.8 (p<0,05). Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο ζην FSS (Fatigue Severity 

Scale, Krupp et al., 1989) ζεκεηψζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ επηπέδσλ 

θνχξαζεο ησλ παηδηψλ πξηλ θαη κεηά ηε ζεξαπεία (p=0,003). Σν ίδην παξαηεξήζεθε θαη 

ζην CSI (Children’s Somatization Inventory, Walker, Garber & Green, 1991) απφ ην νπνίν 

πξνέθπςε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο έληαζεο ησλ ζσκαηηθψλ 

ζπκπησκάησλ πξηλ θαη ακέζσο κεηά ηε ζεξαπεία (p<0,001).   

 

4.3.4.3. Κιηληθέο δνθηκέο 

 

 Αληίζεηα κε φ,ηη εηπψζεθε παξαπάλσ, απφ ηελ έξεπλα ησλ Vazquez-Rivera et 

al. (2009) θαη ηε κέηξεζε ηεο θπζηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ζηε ζρεηηθή ππνθιίκαθα ηνπ 
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εξσηεκαηνινγίνπ FIQ (FIQ-PF), δελ πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηηο πεξηφδνπο αμηνιφγεζεο, δειαδή πξηλ θαη ακέζσο κεηά ηελ παξέκβαζε. 

Απηφ ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο πηζαλφηαηα λα νθείιεηαη ζηε ζχληνκε θαη κηθξή 

δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο ε νπνία δε ζηάζεθε ηθαλή λα αλαδείμεη ηελ πηζαλή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο ζηνλ ηνκέα απηφ.  

 

4.3.5. πκπεξηθνξέο πόλνπ 

 

4.3.5.1. Τπραηνπνηεκέλεο ειεγρόκελεο κειέηεο 

 

 Σελ εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο θαη 

ηεο γλσζηαθήο ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο ζηηο ζπκπεξηθνξέο πφλνπ κειέηεζαλ εθηφο 

ησλ άιισλ νη Thieme et al. (2006). χκθσλα κε ην TBS (Tübingen Pain Behaviour Scale, 

Flor, 1991) ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά πξνέθπςε κφλν αλάκεζα ζηελ νκάδα ηεο 

ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ (p<0,02). Γε ζεκεηψζεθαλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ νκάδα γλσζηαθήο ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο θαη 

ηελ νκάδα ειέγρνπ αιιά νχηε θαη αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο ζεξαπείαο. Όζνλ αθνξά ηελ 

θάζε κηα ρσξηζηά, δε ζεκεηψζεθαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ζπκπεξηθνξέο 

πφλνπ πξηλ θαη κεηά ηε ζεξαπεία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ follow up, ζηελ νκάδα ηεο 

γλσζηαθήο ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο. Αληίζεηα, ζε εθείλε ηεο ζπκπεξηθνξηζηηθήο 

ζεκεηψζεθαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο πξηλ θαη κεηά (p=0,001). ηελ νκάδα 

ειέγρνπ παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ πφλνπ ακέζσο κεηά ην 

ηέινο ηεο κειέηεο αιιά θαη θαηά ηελ πεξίνδν ησλ επαλαμηνινγήζεσλ.  

 Δπίζεο, ζην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε νκάδα ηεο 

ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο ζεκείσζε κείσζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ πφλνπ ακέζσο κεηά 

ην ηέινο ηεο παξέκβαζεο ελψ ζηελ νκάδα ηεο γλσζηαθήο ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο 

ρξεηάζηεθε έλαο ρξφλνο γηα λα γίλεη απηφ (effect size ESγλσζ.= 0.57, ESζπκπ= 1.59). 

Σέινο, παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηε κείσζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ 

ελίζρπζεο ησλ ζπληξφθσλ αλάκεζα ζηελ νκάδα ηεο ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο θαη ηελ 

νκάδα ειέγρνπ (p<0,02). ηελ νκάδα ειέγρνπ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή 

αχμεζε απηψλ ησλ ζπκπεξηθνξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ follow up θπξίσο (p=0,003). 

Παξφιν πνπ δελ ππήξμαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο απηφ αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο 

ζεξαπείαο, νη ζπκπεξηθνξέο ελίζρπζεο ησλ ζπγγελψλ ησλ αηφκσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε 
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ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία κεηψζεθαλ πεξηζζφηεξν (p=0,001).  

 Δπίζεο ζηελ έξεπλα ησλ Thieme et al. (2003) ζεκεηψζεθε ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθή βειηίσζε φζνλ αθνξά ηηο ζπκπεξηθνξέο πφλνπ ζην TBS, ζηελ νκάδα ηεο 

ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο, θαηά ηε δηάξθεηα φισλ ησλ επαλεθηηκήζεσλ κεηά ην ηέινο 

ηεο παξέκβαζεο (p<0,001). Αληίζεηα, νη αζζελείο πνπ δέρηεθαλ θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία 

ζπλδπαζηηθά κε παξαηλέζεηο γηα άζθεζε, εκθάληζαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή αχμεζε ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ πφλνπ ακέζσο κεηά ηε ζεξαπεία αιιά θαη ζηηο πεξηφδνπο 

επαλαμηνιφγεζεο, 6 θαη 15 κήλεο κεηά. Δπηπιένλ, παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή 

κείσζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ ελίζρπζεο ησλ ζπγγελψλ ησλ αηφκσλ ηεο ζπκπεξηθνξηζηηθήο 

ζεξαπείαο (p<0,001) ζε φιεο ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο ηεο αμηνιφγεζεο ζπγθξηηηθά κε ηελ άιιε 

νκάδα. Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη αζζελείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζπκπεξηθνξηζηηθή 

ζεξαπεία εθηφο απφ κείσζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ πφλνπ εκθάληζαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή 

βειηίσζε ζρεηηθά κε ηε κείσζε ηεο ιήςεο θαξκάθσλ (p<0,001), ηηο ζπκπεξηθνξέο 

αλαδήηεζεο ηαηξηθήο βνήζεηαο (p<0,001) αιιά θαη ηηο κέξεο παξακνλήο ηνπο ζην 

λνζνθνκείν (p=0,008) ζπγθξηηηθά κε πξηλ. 

 

4.3.5.2. Με ειεγρόκελεο κειέηεο 

 

 ηελ έξεπλα ησλ Degotardi et al. (2006) θαη κε βάζεη ην CBC (Child Behavior 

Check-list, Achenbach, 1991) ην νπνίν ζπκπιεξψζεθε απφ ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ, ζεκεηψζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή βειηίσζε φζνλ αθνξά ηηο ζπκπεξηθνξέο 

ηνπ πφλνπ πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε (p<0,001).  

 

4.3.6. ηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο θαη ηθαλόηεηα ειέγρνπ ηνπ πόλνπ 

 

4.3.6.1. Τπραηνπνηεκέλεο ειεγρόκελεο κειέηεο 

 

 ηελ έξεπλα ησλ Redondo et al. (2004) θαη νη δχν νκάδεο πηνζέηεζαλ, κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο, ζαλ ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ πφλνπ ηε ραιάξσζε 

θαη ηελ άζθεζε αληίζηνηρα, έηζη φπσο πξνέθπςε απφ ην CPCI (Chronic Pain Coping 

Inventory, Jensen et al., 1995). πγθεθξηκέλα, ζηελ νκάδα πνπ ππνβιήζεθε ζε άζθεζε, 

παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηελ αξρή ηεο παξέκβαζεο θαη 

κεηά απφ απηήλ, φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηεο σο ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο ηνπ πφλνπ 
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(p<0,01). Αληίζηνηρα, ην ίδην ζπλέβε θαη ζηελ νκάδα ηεο γλσζηαθήο ζπκπεξηθνξηζηηθήο 

ζεξαπείαο κε ηελ ηερληθή ηεο ραιάξσζεο (p<0,01). Σα απνηειέζκαηα δηαηεξήζεθαλ έλα 

ρξφλν κεηά θαη γηα ηηο δχν νκάδεο. Όζνλ αθνξά ηε ζχγθξηζε ησλ δχν νκάδσλ έλα ρξφλν 

κεηά, δε ζεκεησζήθαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο γχξσ απφ ηηο ζηξαηεγηθέο 

αληηκεηψπηζεο. Σν ίδην παξαηεξήζεθε θαη ζηε κέηξεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο 

γχξσ απφ ηε δηαρείξηζε ηνπ πφλνπ θαη ησλ ζπκπησκάησλ, ζηελ θιίκαθα CPSS (Chronic 

Pain Self-Efficacy Scale, Lorig et al., 1989; Anderson et al., 1995), θαζψο δελ ππήξμαλ 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο. ηαηηζηηθψο ζεκαληηθή 

δηαθνξά αλάκεζα ζηελ αξρή ηεο ζεξαπείαο θαη έμη κήλεο κεηά ζεκεηψζεθε κφλν ζηελ 

νκάδα άζθεζεο θαη αθνξνχζε ηελ ππνθιίκαθα ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο γχξσ απφ 

ηελ θπζηθή ιεηηνπξγηθφηεηα (p<0,01). 

 ηηο δχν ζεξαπεπηηθέο νκάδεο ζηελ έξεπλα ησλ Thieme et al. (2006), ζχκθσλα 

κε ην PRSS (Pain-Related Self-statements Scale, Flor, Behle & Birbaumer, 1993), 

παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ρξήζεο πξνζαξκνζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

αληηκεηψπηζεο ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο επαλεθηίκεζεο (p<0,001), ρσξίο φκσο λα ππάξρνπλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο,. Η νκάδα ειέγρνπ ζεκείσζε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή 

κείσζε ησλ πξνζαξκνζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο κε ηε 

κεγαιχηεξε δηαθνξά λα παξαηεξείηαη αλάκεζα ζην δηάζηεκα πξηλ ηε κειέηε θαη έλα 

ρξφλν κεηά (p=0,006). ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ππήξμαλ ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηε γλσζηαθή ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία θαη ηελ νκάδα 

ειέγρνπ (p<0,03) αιιά θαη αλάκεζα ζηε ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία θαη ηελ νκάδα 

ειέγρνπ (p<0,005) ζρεηηθά κε ηελ θαηαζηξνθνινγία ησλ αζζελψλ (catastrophizing). Γε 

ζεκεηψζεθαλ σο πξνο απηφ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο 

ζεξαπείαο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη παξφιν πνπ δελ ππήξραλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο 

παξακέηξνπο πνπ αλαθέξακε, ε επίδξαζε ηεο γλσζηαθήο ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο ζε 

απηέο ήηαλ ιίγν κεγαιχηεξε απφ εθείλε ηεο ζπκπεξηθνξηζηηθήο. ηελ πεξίπησζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ήηαλ ES=2.66 γηα ηελ γλσζηαθή ζπκπεξηθνξηζηηθή θαη 

ES=1.23 γηα ηε ζπκπεξηθνξηζηηθή. ηελ πεξίπησζε ηεο θαηαζηξνθνινγίαο ήηαλ ES=1.44 

θαη ES=0.97 αληίζηνηρα. 

 ηελ έξεπλα ησλ Kashikar-Zuck et al. (2005), θαη ζηηο δχν νκάδεο 

παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή αχμεζε ηεο αίζζεζεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ρεηξηζκνχ ηνπ πφλνπ (p<0,05). Παξφιν πνπ θαη ζηηο δχν ζπλζήθεο ζεκεηψζεθε 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή αχμεζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ρεηξηζκνχ ηνπ πφλνπ, ηα άηνκα 
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ηεο γλσζηαθήο ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο εκθάληζαλ κεγαιχηεξεο βειηηψζεηο ζηελ 

θιίκαθα PCQ (Pain Coping Questionnaire, Reid, Gilbert & McGrath, 1998) ζπγθξηηηθά κε 

εθείλα ηεο απηνπαξαηήξεζεο (effect sizes (ES) 1.0 θαη 0.51, αληίζηνηρα). 

 

4.3.6.2. Με ειεγρόκελεο κειέηεο 

 

 ηελ έξεπλα ησλ Creamer et al. (2000) παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή  

βειηίσζε ζηελ θιίκαθα CSQ (Coping Strategies Questionnaire, Rosenthiel & Keefe, 

1983) φζνλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ειέγρνπ ηνπ πφλνπ (p<0,05), ηελ θαηαζηξνθνινγία 

(p<0,05) αιιά θαη ηελ αλαδήηεζε πξνζνρήο σο κέζν αληηκεηψπηζεο ηνπ (p<0,05), 

ηέζζεξηο κήλεο κεηά ην ηέινο ηεο παξέκβαζεο. πγθεθξηκέλα ε αίζζεζε ειέγρνπ θαη 

κείσζεο ηνπ πφλνπ βειηηψζεθε κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη ηε κεγαιχηεξε ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζπγθξηηηθά κε ηελ αξρή ηεο ζεξαπείαο, ηε ζπλαληάκε ηέζζεξηο κήλεο 

κεηά (p<0,05). 

 

4.3.6.3. Κιηληθέο δνθηκέο 

 

 ηελ έξεπλα ησλ Vazquez-Rivera et al. (2009) βξέζεθε ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ρξήζεο απφζπαζεο πξνζνρήο σο ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο, έηζη 

φπσο πξνέθπςε απφ ηελ αληίζηνηρε κεηαθξαζκέλε ζηα ηζπαληθά ππνθιίκαθα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ CAD (Coping Questionnaire for Chronic Pain, Soriano & Monsalve, 

2002), αλάκεζα ζηελ πεξίνδν πξηλ θαη κεηά ηε ζεξαπεία (p<0,001). Οη ππφινηπεο 

ζηξαηεγηθέο (ζξεζθεία, θάζαξζε, απηφ-έιεγρνο, αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ) δε ζεκείσζαλ 

θακία ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά πξηλ θαη κεηά ηε ζεξαπεία. 
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ΜΔΛΔΣΔ ΘΔΡΑΠΔΊΑ ΟΜΑΓΑ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

ΜΔΛΔΣΖ 

ΔΡΓΑΛΔΗΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Garcia et al., 2006 

 

ΓΘ 

 

Φάξκαθα 

 

9 εβδνκάδεο 

 

FIQ 

HADS 

 

-ζπλνιηθή επίπησζε 

-άγρνο, θαηάζιηςε 

-επψδπλα ζεκεία 

 

 

Redondo et al., 

2004 

 

 

ΓΘ 

 

 

Άζθεζε 

 

 

8 Δβδνκάδεο 

FIQ 

BAI 

BDI 

CPCI 

CPSS 

-ζπλνιηθή επίπησζε 

-άγρνο, θαηάζιηςε 

-ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο 

-ηθαλφηεηα ειέγρνπ 

 

Thieme et al., 

2006 

 

ΓΘ 

Θ 

 

Οκάδα placebo 

 

15 

εβδνκάδεο 

FIQ 

MPI 

TBS 

RSS 

-ιεηηνπξγηθέο δπζθνιίεο 

-έληαζε πφλνπ 

-ζπκπεξηθνξέο πφλνπ 

-ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο 

 

Williams et al., 

2002 

 

ΓΘ 

 

 

Φάξκαθα 

14 

εβδνκάδεο 

SF-36 

McGill 

 

-ιεηηνπξγηθέο δπζθνιίεο 

-έληαζε πφλνπ 

 

Kashikar-Zuk et 

al., 2005 

 

ΓΘ 

 

Οκάδα 

απηνπαξαηήξεζεο 

 

 

8 Δβδνκάδεο 

FDI 

VAS 

CDI 

PCQ 

-ιεηηνπξγηθέο δπζθνιίεο 

-έληαζε πφλνπ 

-θαηάζιηςε 

-ηθαλφηεηα ειέγρνπ 

Thieme et al., 

2003 

 

Θ 

 

Άζθεζε 

 

5 Δβδνκάδεο 

MPI 

TBS 

-έληαζε πφλνπ 

-ζπκπεξηθνξέο πφλνπ 

 

van Koulil et al., 

2010 

 

 

ΓΘ 

 

Λίζηα αλακφλήο 

(waiting control 

list) 

 

16 

εβδνκάδεο 

FIQ 

CIS  

IRGL 

 

-ζπλνιηθή επίπησζε 

-ιεηηνπξγηθέο δπζθνιίεο 

-έληαζε πφλνπ 

-άγρνο 

 

 

Creamer et al., 

2000 

 

 

ΓΘ 

 

 

Όρη 

 

 

8 Δβδνκάδεο 

FIQ 

BDI 

HAQ 

PAR 

CSQ  

 

-ζπλνιηθή επίπησζε 

-θαηάζιηςε 

-ιεηηνπξγηθέο δπζθνιίεο 

-ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο 

-επψδπλα ζεκεία 

 

 

Degotardi et al., 

2006 

 

 

ΓΘ 

 

 

Όρη 

 

 

8 Δβδνκάδεο  

MASC 

PPQ 

FDI 

FSS 

CSI 

CBC 

-άγρνο 

-έληαζε πφλνπ 

-ιεηηνπξγηθέο δπζθνιίεο 

-ζπκπεξηθνξέο πφλνπ 

 

 

Vazquez-Rivera et 

al., 2009 

 

 

ΓΘ 

 

 

Όρη 

 

 

5 Δβδνκάδεο 

BDI 

STAI-S 

FIQ 

CAD 

 

-άγρνο, θαηάζιηςε 

-ιεηηνπξγηθέο δπζθνιίεο 

-ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο 

 

 

Πίλαθαο4.4 Αλαιπηηθά Απνηειέζκαηα 





                                                                                                                                                 

 

Κεθάιαην 5: πδήηεζε-πκπεξάζκαηα 

 

5.1. πδήηεζε 

 

 ηα πιαίζηα απηήο ηεο ζπζηεκαηηθήο αλαζθφπεζεο εμεηάζηεθαλ νη έξεπλεο 

πνπ είραλ σο αληηθείκελν κειέηεο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γλσζηαθήο 

πκπεξηθνξηζηηθήο Θεξαπείαο ζε αζζελείο κε ηλνκπαιγία. πγθεθξηκέλα κειεηήζεθε ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε (άγρνο-θαηάζιηςε) 

ησλ αζζελψλ, ζηε ζπλνιηθή επίδξαζε ηεο λφζνπ ζηε δσή ηνπο, ζηελ έληαζε ηνπ πφλνπ θαη 

ηνλ αξηζκφ ησλ επψδπλσλ ζεκείσλ, ζηε ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα, ζηηο ζπκπεξηθνξέο 

πφλνπ, ζηελ ηθαλφηεηα ειέγρνπ θαη ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ. 

 Γηα ηε κειέηε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζεξαπείαο φινη νη εξεπλεηέο 

ρξεζηκνπνίεζαλ πνηθηιία εξγαιείσλ ηα νπνία δελ ήηαλ πάληα ίδηα. Σν γεγνλφο απηφ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην φηη επηά απφ ηηο δέθα έξεπλεο ήηαλ ηπραηνπνηεκέλεο ειεγρφκελεο 

κειέηεο, δχν κε ειεγρφκελεο θαη κηα θιηληθή δνθηκή, θαζηζηά δχζθνιε ηελ εμαγσγή ελφο 

νινθιεξσκέλνπ θαη αζθαινχο ζπκπεξάζκαηνο ζρεηηθά κε ηε γεληθφηεξε εθαξκνγή ηεο 

Γλσζηαθήο πκπεξηθνξηζηηθήο Θεξαπείαο ζηελ ηλνκπαιγία. ε απηφ ζπλεγνξεί επηπιένλ 

θαη ην αλνκνηνγελέο δείγκα αιιά θαη ε αλνκνηνγέλεηα φζνλ αθνξά ηηο ηερληθέο ηεο 

ζεξαπείαο θάζε θνξά. Παξά ην γεγνλφο φηη φιεο νη κειέηεο αθνξνχζαλ ζε έλα ζχλνιν 

ηερληθψλ πνπ αληαπνθξίλνληαη γεληθφηεξα ζε έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα Γλσζηαθήο 

πκπεξηθνξηζηηθήο Θεξαπείαο, απηέο δελ ήηαλ παλνκνηφηππεο ζε φιεο ηηο κειέηεο. Σα 

ζηνηρεία απηά ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εξγαζίαο. 

 Χζηφζν, απφ ηελ παξνχζα αλαζθφπεζε θαη παξά ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο, 

πξνθχπηνπλ αξθεηά ζηνηρεία πνπ ζπλεγνξνχλ ππέξ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο ζεξαπείαο 

ζηελ ηλνκπαιγία. πγθξηκέλα, παξαηεξήζεθε κείσζε ησλ επηπέδσλ θαηάζιηςεο θαη 

άγρνπο ζηηο πέληε απφ ηηο έμη κειέηεο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ αζζελψλ.  (Kashikar-Zuck et al., 2005; Garcia et al., 

2006; van Koulil et al., 2010; Degotardi et al., 2006; Creamer et al., 2000; Vazquez-Rivera 

et al., 2009). Δπηπιένλ, παξαηεξήζεθε βειηίσζε φζνλ αθνξά ηε ζπλνιηθή επίδξαζε ηεο 

λφζνπ ζηε δσή ησλ αηφκσλ  (Redondo et al., 2004; Garcia et al., 2006; van Koulil et al., 

2010; Creamer et al., 2000). Όκσο ζηελ πεξίπησζε ησλ Redondo et al. (2004) δελ ππήξμαλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ νκάδα άζθεζεο θαη ηελ νκάδα ζεξαπείαο ηφζν σο 
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πξνο ηηο ςπρνινγηθέο κεηαβιεηέο φζν θαη σο πξνο ηελ ζπλνιηθή επίδξαζε ηεο λφζνπ. 

Απηφ καξηπξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα εμίζνπ ησλ δχν ζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. 

Βειηηψζεηο ζεκεηψζεθαλ θαη ζηε ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ αζζελψλ είηε 

κε κείσζε ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ εκπιέθνληαη ζε απηή είηε κε βειηίσζε ηεο θπζηθήο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο (Thieme et al., 2006; Williams et al., 2002; Kashikar-Zuk et al., 2005;  

van Koulil et al. 2010; Creamer et al. 2000; Degotardi et al., 2006). ηε κειέηε κφλν ησλ  

Vazquez-Rivera et al. (2009) δελ ζεκεηψζεθε θακία αιιαγή ζηνλ ηνκέα απηφ. Αλαθνξηθά 

κε ηηο ζπκπεξηθνξέο πφλνπ θαίλεηαη φηη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθέο είλαη νη 

παξεκβάζεηο κε ακηγψο ζπκπεξηθνξηζηηθφ ραξαθηήξα φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο έξεπλεο ησλ 

Thieme et al. (2006) θαη Thieme et al. (2003). Αληίζεηα, γλσζηαθέο κεηαβιεηέο φπσο ε 

ηθαλφηεηα ειέγρνπ ηνπ πφλνπ θαη νη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο θαίλεηαη λα επλννχληαη 

πεξηζζφηεξν απφ κηα γλσζηαθή ζπκπεξηθνξηζηηθή παξέκβαζε (Redondo et al., 2004;  

Thieme et al., 2006; Kashikar-Zuck et al., 2005; Creamer et al., 2000; Vazquez-Rivera et 

al., 2009). Σέινο, ζρεηηθά κε ηελ έληαζε ηνπ πφλνπ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ επψδπλσλ 

ζεκείσλ, βειηίσζε παξαηεξήζεθε ζε έμη (Kashikar-Zuk et al., 2005; Thieme et al., 2006; 

Thieme et al., 2003; van Koulil et al., 2010; Degotardi et al., 2006; Creamer et al., 2000) 

απφ ηηο νρηψ κειέηεο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηε ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξν ηεο λφζνπ. 

 ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη θαη ζηηο δχν κειέηεο (Degotardi et al., 

2006; Kashikar-Zuk et al., 2005) πνπ αζρνιήζεθαλ κε εθήβνπο αζζελείο ζεκεηψζεθαλ 

ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζε πνιιέο παξακέηξνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

δπζθνιηψλ, ηεο έληαζεο ηνπ πφλνπ θαη ησλ ζπκπεξηθνξηζηηθψλ θαη γλσζηαθψλ 

κεηαβιεηψλ. Θα κπνξνχζε λα πεη θαλείο φηη ην ζηνηρείν απηφ θαζηζηά ηε Γλσζηαθή 

πκπεξηθνξηζηηθή Θεξαπεία βηψζηκε σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζσκαηηθψλ θαη 

ςπρνινγηθψλ δπζθνιηψλ ησλ λεαξψλ αζζελψλ. Χζηφζν, θξίλεηαη αλαγθαία πεξαηηέξσ 

κειέηε θαη δηεμαγσγή ηπραηνπνηεκέλσλ ειεγρφκελσλ κειεηψλ ζην κέιινλ. 

 Απφ ηελ αλαζθφπεζε πξνθχπηεη επίζεο φηη ζηηο πεξηπηψζεηο ζχγθξηζεο ηεο 

Γλσζηαθήο πκπεξηθνξηζηηθήο Θεξαπείαο σο κεκνλσκέλν είδνο ζεξαπείαο κε θάπνην 

άιιν είδνο, φπσο ε άζθεζε ή ηα θάξκαθα, δε θαίλεηαη λα ππεξηεξεί εθείλε ζπλνιηθά 

έλαληη ησλ ππνινίπσλ (Garcia et al., 2006; Redondo et al., 2004; Williams et al., 2002). Γη’ 

απηφ ην ιφγν θξίλεηαη ζθφπηκε ε δηεμαγσγή πεξηζζφηεξσλ κειεηψλ ζηηο νπνίεο ζα γίλεηαη 

ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ ζεξαπεηψλ. Δπηπιένλ, απφ ηελ αλαζθφπεζε θαίλεηαη φηη ε Γλσζηαθή 

πκπεξηθνξηζηηθή Θεξαπεία είλαη δπλαηφλ λα πξνζαξκφδεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

αζζελψλ ηα νπνία βαζίδνληαη ζηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο ηνπο θέξνληαο ηα 
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επηζπκεηά θαηά πεξίπησζε απνηειέζκαηα (van Koulil et al., 2010). Η αμηνιφγεζε ινηπφλ 

ησλ αζζελψλ πξηλ ηε ζεξαπεία σο πξνο ηηο ςπρνθνηλσληθέο ηνπο αλάγθεο θαη ηνλ ηξφπν 

πξνζαξκνγήο ηνπο ζηελ αζζέλεηα είλαη δπλαηφ λα νδεγήζεη ζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα 

ηεο ζεξαπείαο. 

 

5.2. πκπεξάζκαηα 

 

Γεληθά, απφ ηηο κειέηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ αλαζθφπεζε, 

πξνθχπηνπλ ζεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ αμία ηεο Γλσζηαθήο πκπεξηθνξηζηηθήο Θεξαπείαο 

ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ηλνκπαιγίαο. Γελ ππήξμε θάπνηα έξεπλα ζηελ νπνία λα 

ζεκεηψζεθε ζπλνιηθή απνηπρία ηεο παξέκβαζεο. Παξφιν απηά, κειινληηθέο έξεπλεο ζα 

πξέπεη λα εζηηάζνπλ ζηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νξηζκέλα απφ απηά ηα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ηα ζπλαληάκε θαη ζηα άιια είδε παξεκβάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ. Θα ήηαλ θαιφ λα κειεηεζνχλ πεξηζζφηεξν νη 

ζπκπεξηθνξηζηηθνί θαη γλσζηαθνί κεραληζκνί πνπ παξεκβάιινληαη ζηελ αζζέλεηα έηζη 

ψζηε λα γίλεηαη θαη ε θαηάιιειε πξνζαξκνγή ηεο ζεξαπείαο αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηεο 

ησλ αζζελψλ. Δπίζεο, πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαησζεί ε Γλσζηαθή πκπεξηθνξηζηηθή 

Θεξαπεία ζηελ θιηληθή πξαθηηθή θαιφ είλαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πνιιέο αθφκα δηπιά 

ηπθιέο ηπραηνπνηεκέλεο ειεγρφκελεο κειέηεο κε κεγάιν δείγκα γηα λα είλαη δπλαηή ε 

γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ.     
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