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Ειζαγφγή
Ζ κεηαπηπρηαθή απηή εξγαζία έρεη σο ζηφρν ηελ παξνπζίαζε ελφο νιηζηηθνχ
κνληέινπ παζνθπζηνινγίαο γηα ηελ θαηάζιηςε. Σν κνληέιν απηφ ζα επηρεξήζνπκε λα
δψζεη κηα λέα νπηηθή ζηε δπλακηθή θχζε ηεο λφζνπ θαζψο θαη λα βνεζήζεη ζηελ
πξνζπάζεηα ελζσκάησζήο ηεο ζε έλα γεληθφηεξν ελνπνηεηηθφ ζπλερέο γηα ηε λφζν, πνπ
πηζαλφλ λα βνεζήζεη ζηελ επεμήγεζε θαηλνκέλσλ, φπσο ε ζπλλνζεξφηεηα κε άιιεο
παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζηεξνχληαη πξνθαλνχο αλαηνκηθήο ή παζνθπζηνινγηθήο
αηηηνινγηθήο ζπζρέηηζεο. Απηφ ζα δψζεη φρη κφλν ελδείμεηο γηα ηελ εγγπξφηεηα ή φρη ηεο
θιαζζηθήο πεξηγξαθήο, αιιά ειπίδνπκε φηη ζα αλνίμεη ην δξφκν γηα ηελ εηζξνή ηδεψλ
απφ ην ρψξν ηεο νκνηνπαζεηηθήο ζηελ επξχηεξε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, κηαο θαη ην
νιηζηηθφ κνληέιν πεξηγξαθήο καο, εθηηκνχκε φηη ζα πξνζθέξεη επηζηεκνινγηθφ έξεηζκα
πνπ νη κέρξη ηψξα πεξηγξαθέο ζηεξνχληαη. Αιιά θαη αληίζηξνθα, ζα αλνίμεη δπλεηηθά
έλα δίαπιν επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηελ νκνηνπαζεηηθή ζεψξεζε θαη ηελ θιαζζηθή
πξνζέγγηζε κε ζθνπφ ηελ αξηηφηεξε επηζηεκνληθή ζεκειίσζε ηεο πξψηεο.
Γηα ηελ παξνπζίαζε απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο ζα αθνινπζήζνπκε ηα εμήο βήκαηα:
θαη‘ αξράο ζα θάλνπκε κηα φζν ην δπλαηφλ πην πιήξε αλαζθφπεζε ηεο δηεζλνχο
βηβιηνγξαθίαο πνπ αθνξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη απφ πιεπξάο θιαζζηθήο
ηαηξηθήο σο πξνο ηελ παζνθπζηνινγία ηεο λφζνπ. Δλ ζπλερεία ζα γίλεη ε παξνπζίαζε ηεο
λφζνπ σο πξνο ηελ θιηληθή ηεο έθθξαζε, πνηα ζπκπηψκαηα αλαγλσξίδεη θαη κε πνηα
θξηηήξηα ν θιαζζηθφο γηαηξφο ηαμηλνκεί ηνλ θαηαζιηπηηθφ αζζελή. Μεηά ζα αλαιχζνπκε
ηε ζπλλνζεξφηεηα ηεο λφζνπ κε λνζήκαηα ηα νπνία δελ έρνπλ θάπνηα εκθαλή
αλαηνκηθή ή θπζηνινγηθή ζχλδεζε ή αηηηνινγηθή ζπζρέηηζε θαη ζα αλαδεηήζνπκε θαηά
πφζν ην λέν κνληέιν πξνζθέξεη λέν θσηηζκφ ή κηα άιιε νπηηθή σο πξνο απηήλ ηε
θαηεχζπλζε. Θα αλαιχζνπκε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Θεσξίαο ηεο Οκνηνπαζεηηθήο, γηα λα
δνχκε πνηα είλαη ε θπξίαξρε αληίιεςε γηα ηε θχζε ηνπ αλζξσπίλνπ φληνο, ηε
θπζηνινγία ηνπ, ηη ζεκαίλεη πγεία γηα ηνλ νκνηνπαζεηηθφ ηαηξφ θαη ην πσο απφ ηελ
θαηάζηαζε πγείαο έλαο αζζελήο θηάλεη ζηε λφζν. Δπίζεο ζα θάλνπκε κηα αλαζθφπεζε
ηεο νκνηνπαζεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, σο πξνο ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα
πεξηθξαθεί ε λφζνο θαη λα αληηκεησπηζηεί κε νκνηνπαζεηηθά θάξκαθα. Σν επφκελν
βήκα ζα είλαη ε παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ ζπζηεκηθψλ εξγαιείσλ θαη ησλ εξγαιείσλ
ηεο ζεσξίαο ηεο πνιππινθφηεηαο. Σα εξγαιεία απηά, φπσο ε αλάδπζε, ε πνηθηιία, ε
απην-νξγάλσζε θαη νη ξπζκηζηηθνί βξφγρνη ζα καο βνεζήζνπλ λα αλνηθνδνκήζνπκε ηελ
πεξηγξαθή καο. ηελ ηειηθή απηή πεξηγξαθή επειπηζηνχκε λα παληξέςνπκε ηελ
θιαζζηθή ζεσξία ηεο ηαηξηθήο, κε ηνλ ηξφπν πνπ απηή εθθξάδεηαη απφ ηηο βαζηθέο
ηαηξηθέο επηζηήκεο, φπσο ε κνξηαθή γελλεηηθή, ε λεπξναλαηνκηθή, ε θπζηνινγία θαη ε
παζνθπζηνινγία, κε ηε Θεσξία ηεο νκνηνπαζεηηθήο, κε ηνλ ηξφπν πνπ απηή εθθξάδεηαη
απφ ηηο βαζηθέο ζεσξήζεηο ηεο νκνηνπαζεηηθήο, φπσο ηε ζεσξία ησλ επηπέδσλ πγείαο, ην
κέηξν ηεο πγείαο θαη ε νκνηνπαζεηηθή θαξκαθνινγία, ζε έλα νιηζηηθφ πεξηγξαθηθφ
κνληέιν γηα ην κεραληζκφ ηεο λφζνπ, δηα κέζσ ηεο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο θαη ηεο
ζεσξίαο ηεο πνιππινθφηεηαο.
Η πξαθηηθή ηεο ηαηξηθήο ζπλδπάδεη ηελ επηζηήκε κε ηελ ηέρλε. Όπνηνο ηελ αζθεί ζα
πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδεη ηα ζηνηρεία πνπ είλαη ζεκαληηθά κέζα ζε έλα
πνιύπινθν ηζηνξηθό θαη θιηληθή εμέηαζε. Ο ζπλδπαζκόο ηεο ηαηξηθήο γλώζεο, ηεο
δηαίζζεζεο θαη ηεο θξίζεο, νξίδεη ηελ ηέρλε ηεο ηαηξηθήο, πνπ απαηηεί κία ηζρπξή
επηζηεκνληθή βάζε.1 Οη ζεσξεηηθέο ηδέεο θαη παξαηεξήζεηο είλαη ζεκαληηθέο γηαηί κπνξεί λα

1

Harrison's Principles of Internal Medicine, 15th edn. New York: McGraw-Hill, 2000, pp 1-5

8

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο

βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε λέσλ ππνζέζεσλ, δνθηκώλ ή θαη λα αλνίμνπλ λέεο πεηξακαηηθέο
δηαδξνκέο θαη ζεξαπεπηηθά πιαίζηα.
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1. H αιηιολογία ηης καηάθλιυης ζύμθφνα με ηο μονηέλο
ηης κλαζζικής ιαηρικής
ην παξφλ θεθάιαην ζα αλαιχζνπκε μερσξηζηά ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηα νπνία
θαίλεηαη λα εκπιέθνληαη ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο λφζνπ. Θα δνχκε ηηο δηάθνξεο
πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ γίλεη απφ ηελ θιαζζηθή ηαηξηθή ζην κεραληζκφ ηεο θαηάζιηςεο,
παξνπζηάδνληαο ηφζν κηα αλαζθφπεζε ηεο παξειζνχζεο βηβιηνγξαθίαο, φζν θαη ησλ
φζν πην πξφζθαησλ δεδνκέλσλ. Θα αλαιχζνπκε ηελ επίδξαζε κνξηαθψλ, γελλεηηθψλ,
βηνρεκηθψλ,
λεπξνρεκηθψλ,
αλνζνινγηθψλ,
λεπξνηξνθηθψλ,
θπζηνινγηθψλ,
ελδνθξηληθψλ, λεπξναπεηθνληζηηθψλ, θιηληθψλ, πεξηβαιινληηθψλ, ςπρνπηεζηηθψλ θαη
ςπρνινγηθψλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη πηζαλψο αηηηνινγηθά ή πξνδηαζεζηθά κε ην
ππν κειέηε λφζεκα ηφζν απφ κφλεο ηνπο φζν θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ππφινηπεο. Ζ
αλάιπζε απηή ζα καο δψζεη κηα φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε εηθφλα ηεο θιαζζηθήο
πξνζέγγηζεο ζην ζέκα, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε δηφηη, θαη‘ αξράο είλαη ε επηθξαηνχζα
επηζηεκνληθή άπνςε θαη ελ ζπλερεία καο πξνζθέξεη έλαλ αμηφινγν αξηζκφ εξεπλψλ πνπ
κειεηνχλ ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην πξφβιεκα.
Θα δνχκε ζην ηέινο ηα πιενλεθηήκαηα ηεο θιαζζηθήο πξνζέγγηζεο θαζψο θαη ηα
πξνβιήκαηα πνπ αλαδπθλχνληαη, ζα μερσξίζνπκε ηα ζηνηρεία πνπ είλαη βνεζεηηθά ζην
νιηζηηθφ κνληέιν θαη ηέινο ζα θάλνπκε κηα λχμε γηα ηελ πνηφηεηα ηεο θιαζζηθήο
έξεπλαο θαη ησλ αδηεμφδσλ ζηα νπνία θηλδπλεχεη λα βξίζθεηαη.
Θα αξρίζνπκε απφ ηελ εμήο ζπλνιηθή ζεψξεζε: ε αηηηνινγία ησλ θαηαζιηπηηθψλ
δηαηαξαρψλ είλαη πνιππαξαγνληηθή. Γελ ππάξρεη δειαδή έλα κνλαδηθφ αίηην πνπ λα
ελνρνπνηείηαη γηα ηελ εθδήισζε ηεο θαηάζιηςεο. Άιισζηε, κε δεδνκέλε ηελ πνιπκνξθία
θαη ηελ εηεξνγέλεηα ησλ θαηαζιηπηηθψλ δηαηαξαρψλ θάηη ηέηνην ζα ήηαλ κάιινλ
απίζαλν. Απφ φιεο ηηο θαηαζιηπηηθέο δηαηαξαρέο γηα ιφγνπο πεξηνξηζκνχ ηεο έθηαζεο
αλάιπζεο ζα δψζνπκε βαξχηεηα ζηε κείδνλα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή θαη ζα θάλνπκε
ιηγφηεξε αλάιπζε ζηε δηπνιηθή δηαηαξαρή.

1.1 Γελεηηθνί παξάγνληεο
Δδψ θαη πνιιά ρξφληα ήηαλ γλσζηφ φηη ηφζν ε κνλνπνιηθή φζν θαη ε δηπνιηθή
ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή εκθαλίδνληαη ζπρλφηεξα ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ παζρφλησλ ζε
ζρέζε κε ηηο νηθνγέλεηεο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. Ζ ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ
ησλ γελεηηθψλ παξαγφλησλ είλαη πξνηφλ ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ. Ζ δηεξεχλεζε ηεο
ζπκκεηνρήο γελλεηηθψλ ζπληειεζηψλ ζηελ αηηηνινγία ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ
βαζίδεηαη ζε θιηληθέο-επηδεκηνινγηθέο θαη ζε κνξηαθέο κειέηεο.
Κλινικέρ επιδημιολογικέρ μελέηερ
Οη κειέηεο απηέο δηαθξίλνληαη ζε κειέηεο νηθνγελεηψλ, κειέηεο δηδχκσλ θαη
κειέηεο πηνζεζίαο.
Α) Μειέηεο νηθνγελεηψλ : Με ηηο κειέηεο απηέο κειεηάηαη θαηά πφζν ε λφζνο
έρεη νηθνγελή ραξαθηήξα θαη ππνινγίδεηαη ν θίλδπλνο λφζεζεο, δειαδή ε πηζαλφηεηα λα
λνζήζεη θαλείο φηαλ δηαλχεη ην ειηθηαθφ θάζκα κέζα ζην νπνίν εθδειψλεηαη ε λφζνο.
Σν θάζκα απηφ είλαη 15-60 γηα ηε δηπνιηθή δηαηαξαρή θαη 15-70 γηα ηε κνλνπνιηθή
δηαηαξαρή. Με ηηο κειέηεο νηθνγελεηψλ έρνπλ γίλεη νη εμήο δηαηππψζεηο : Δλψ γηα ην
γεληθφ πιεζπζκφ ν θίλδπλνο λφζεζεο είλαη πεξίπνπ 1% γηα ηε δηπνιηθή δηαηαξαρή θαη
5% γηα ηε κνλνπνιηθή δηαηαξαρή, ζηνπο πξψηνπ βαζκνχ ζπγγελείο ησλ παζρφλησλ απφ
δηπνιηθή δηαηαξαρή ν θίλδπλνο λφζεζεο είλαη πεξίπνπ 8% γηα δηπνιηθή δηαηαξαρή θαη
12% γηα κνλνπνιηθή. ηνπο πξψηνπ βαζκνχ ζπγγελείο ησλ παζρφλησλ απφ κνλνπνιηθή
δηαηαξαρή ν θίλδπλνο λφζεζεο είλαη πεξίπνπ 2% γηα δηπνιηθή δηαηαξαρή θαη 14% γηα
10
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κνλνπνιηθή δηαηαξαρή. ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη ν θίλδπλνο λφζεζεο απφ
ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή ζηνπο ζπγγελείο ησλ παζρφλησλ, αλάινγα κε ην βαζκφ
ζπγγέλεηαο. Σα δεδνκέλα απηά ρξεζηκεχνπλ ζηελ ςπρηαηξηθή γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή
ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ.
Ζ θιεξνλνκηθφηεηα ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο θαη ε γελεηηθή ηεο ζρέζε κε ηελ
κνλνπνιηθή δηαηαξαρή : Ζ θιεξνλνκηθφηεηα ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο εθηηκάηαη ζην
85% (95% confidence interval) φηαλ εθηηκάηαη ζε ζηελά φξηα θαη 89% (95% confidence
interval) φηαλ εθηηκάηαη ζε επξέα φξηα. Γελ έρνπλ παξαηεξεζεί θάπνηνη θνηλνί
πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο πνπ λα επεξεάδνπλ. ηελ πξνζπάζεηα λα αλαδεηρηεί έλα
κνληέιν γελλεηηθήο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηελ κνλνπνιηθή θαη ηε δηπνιηθή δηαηαξαρή,
βξέζεθε κηα γελλεηηθή ζπζρέηηζε ηεο ηάμεσο ηνπ 0.65 αλάκεζα ζηε καλία θαη ηε
θαηάζιηςε. Παξφια απηά έλα 71% ηεο γελλεηηθήο δηαθχκαλζεο γηα ηε καλία δελ
ζρεηηδφηαλ κε θαηάζιηςε. πκπεξαζκαηηθά, κε ηνπο νξηζκνχο ηεο καλίαο θαη ηεο
θαηάζιηςεο απφ ην DSM-IV, ε δηπνιηθή δηαηαξαρή είλαη κηα ηδηαηηέξσο θιεξνλνκηθή
δηαηξαρή. Τπάξρνπλ ζαθείο γελλεηηθνί θαη φρη θνηλνχ πεξηβάινληνο ζπζρεηίζκνί
αλάκεζα ζηε καλία θαη ηε θαηάζιηςε, αιιά ε κεγαιχηεξε γελεηηθή δηαθχκαλζε πνπ
αθνξά ηε καλία, ππάγεηαη ζε απηφ θαη κφλνλ ην ζχλδξνκν.2

Table 1 - Κίλδπλνο λόζεζεο ησλ ζπγγελώλ ησλ παζρόλησλ από ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο

Κίλδπλνο λόζεζεο
Καηεγνξία

Μνλνπνιηθή δηαηαξαρή

Γηπνιηθή δηαηαξαρή

Γεληθφο πιεζπζκφο

5

1

1νπ Βαζκνχ ζπγγελείο
δηπνιηθψλ αζζελψλ

12

8

1νπ Βαζκνχ ζπγγελείο
κνλνπνιηθψλ αζζελψλ

14

2

Παηδηά δχν δηπνιηθψλ γνλέσλ

40-60

44-74

Γεχηεξνπ βαζκνχ ζπγγελείο

Πεξίπνπ δηπιάζηα πνζνζηά απφ απηά ηνπ γεληθνχ
πιπζπζκνχ

Σξίηνπ βαζκνχ ζπγγελείο

Πνζνζηά ειαθξψο απμεκέλα ζε ζρέζε κε απηά ηνπ
γεληθνχ πιεζπζκνχ

B) Μειέηεο δηδχκσλ : Απφ ηηο κειέηεο απηέο πξνθχπηεη φηη νη κνλνδπγσηηθνί δίδπκνη
αδειθνί (πνπ έρνπλ παλνκνηφηππν γελεηηθφ πιηθφ) έρνπλ βαζκφ ζπκθσλίαο γηα ηε
δηπνιηθή ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή πεξίπνπ 70% ελψ νη δηδπγσηηθνί αδειθνί έρνπλ
πεξίπνπ 18%. Γηα ηελ κνλνπνιηθή θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή, ν βαζκφο ζπκθσλίαο είλαη
πεξίπνπ 54% γηα ηνπο κνλνδπγσηηθνχο δηδχκνπο θαη 24% γηα ηνπο δηδπγσηηθνχο
δηδχκνπο. Με άιια ιφγηα , αλ ην έλα κέινο ησλ δηδχκσλ πάζρεη απφ θαηάζιηςε, νη
πηζαλφηεηεο λα πάζρεη απφ θαηάζιηςε θαη ην άιιν κέινο είλαη πνιχ πεξηζζφηεξεο φηαλ
2

The Heritability of Bipolar Affective Disorder and the Genetic Relationship to Unipolar Depression ,
Peter McGuffin, Arch Gen Psychiatry. 2003;60:497-502.
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κηιάκε γηα κνλνδπγσηηθνχο δηδχκνπο. Απηφ πξαθηηθά ππνγξακκίδεη ηελ γελεηηθή
ζπληζηψζα ζηελ αηηηνινγία ηεο θαηάζιηςεο.3,4 Σν ίδην θαίλεηαη λα ππνζηεξίδνπλ θαη
άιινη εξεπλεηέο, ζε έλα άιιν δείγκα δηδχκσλ , φπνπ θαίλεηαη κηα δηαθνξά επίπησζεο
0.43(95% CI=0.10 έσο 0.82) ζηνπο κνλνδπγσηηθνχο, έλαληη 0.06 (95% CI=0.00 έσο 0.27)
ζηνπο δηδπγσηηθνχο δηδχκνπο. Οη ζπζρεηίζεηο απηέο είραλ φξηα αμηνπηζηίαο 0.85 θαη 0.41
αληίζηνηρα. Πξνθαλψο, έλα κνληέιν δηπνιηθήο δηαηαξαρήο πνπ δε ζα πεξηιακβάλεη ηε
γελεηηθή ζπληζηψζα απνξξίπηεηαη. Σν πην θαηάιιειν κνληέιν είλαη έλα πνπ ζα
ζπλδπάδεη γελεηηθνχο αιιά θαη εηδηθνχο πεξηβαιινληνινγηθνχο παξάγνληεο.5
Φπζηθά, πάληα φπνηε ζθαιίδνπκε ην γελεηηθφ θψδηθα, θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
απηφο εθθξάδεηαη, ζα πξέπεη λα ιακβάλνπκε ππ‘φςηλ ηελ επηγελεηηθή. Οη αλζξψπηλνη
νκνδπγσηηθνί δίδπκνη, αιιά θαη άιινη γελεηηθά παλνκνηφηππνη νξγαληζκνί είλαη ζρεδφλ
ηαπηφζεκνη ζε εκθάληζε, παξφια απηά είλαη εληππσζηαθά αλφκνηνη ζε πεξηπηψζεηο
θαηλνηχπσλ φπσο είλαη νη ζχλζεηεο λφζνη, κηα απφ ηηο νπνίεο ε θαηάζιηςε. Μηα ηέηνηα
δηαθχκαλζε αλάκεζα ζηνπο νξγαληζκνχο, κε θαηλνκεληθά παλνκνηφηππεο ρξσκνζσκηθέο
DNA αθνινπζίεο έρεη ζε γεληθέο γξακκέο απνδνζεί ζην πεξηβάιινλ. Οη πεξηβαιινληηθνί
παξάγνληεο έρνπλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηζρπξή επίδξαζε ζε δηάθνξνπο θαηλνηχπνπο,
αιιά απφ πεηξακαηηθά δεδνκέλα ζε αλζξψπνπο θαη δψα, απηή ε επίδξαζε είλαη γεληθψο
ππεξηηκεκέλε, θαη ε ζεψξεζε απηή ζα πξέπεη λα ηεζεί ππφ ακθηζβήηεζε θαη
αλαζεψξεζε. Αλ ιεθζνχλ ππ‘φςηλ νη επηγελεηηθνί παξάγνληεο σο ηκήκα ελφο κνξηαθνχ
ειέγρνπ πάλσ ζηνλ θαηλφηππν, απηφ ζα αλνίμεη θαηλνχξγηεο πεηξακαηηθέο δπλαηφηεηεο.
Οη επηγελεηηθνί κεραληζκνί δχλαηαη λα εξκελεχζνπλ παξάδνμα επξήκαηα ζε κειέηεο
δηδχκσλ, φηαλ νη θαηλνηππηθέο δηαθνξέο παξνπζηάδνληαη ζε απνπζία παξαηεξίζηκσλ
πεξηβαιινληηθψλ δηαθνξψλ, θαη επίζεο φηαλ νη πεξηβαιινληηθέο δηαθνξέο δελ απμάλνπλ
ην βαζκφ ηεο θαηλνηππηθήο δηαθνξνπνίεζεο.6
Γ) Μειέηεο πηνζεζίαο : Απφ ηηο κειέηεο απηέο πξνέθπςε φηη νη πηνζεηεκέλνη κε
βηνινγηθνχο γνλείο πάζρνληεο απφ ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή, εθδειψλνπλ ηελ ίδηα
δηαηαξαρή ζε πνιχ ζε πνιχ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζε ζρέζε κε πηνζεηεκέλνπο ησλ
νπνίσλ νη βηνινγηθνί γνλείο ήηαλ πγηείο. Απηή είλαη άιιε κηα ηζρπξή απφδεημε ηεο
γελεηηθήο ζπληζηψζαο ηεο θαηάζιηςεο.
Μοπιακέρ μελέηερ
Οη κειέηεο ζπλδπαζκνχ θαη ζχλδεζεο (πνπ απνβιέπνπλ ζηελ αλάδεημε κηαο
πηζαλήο ζρέζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δηαηαξαρήο κε γελεηηθνχο δείθηεο, φπσο είλαη ε
αρξσκαηνςία, ην ζχζηεκα ησλ νκάδσλ αίκαηνο ΑΒΟ, ηα αληηγφλα ηζηνζπκβαηφηεηαο
HLA , πνιπκνξθηζκνί DNA θηι.) νδήγεζαλ ζε νξηζκέλεο ελδείμεηο, φρη φκσο ζε αζθαιή
ζπκπεξάζκαηα. Παξφκνηα ηχρε είραλ θαη νη κειέηεο πνπ πξνζπάζεζαλ λα ζπλδέζνπλ ηε
δηπνιηθή δηαηαξαρή κε νξηζκέλα ζεκεία ηνπ αλζξσπίλνπ γνληδηψκαηνο φπσο ην ην Υ ή
ηα ρξσκνζψκαηα 11, 18 θαη 21.
Γλσξίδακε απφ κειέηε ηνπ 2001 φηη νη απνιηπνπξσηεΐλεο apoE4 θαη apoE2 δελ
ζρεηίδνληαλ κε ηελ θαηάζιηςε, νχηε κε θαηάζιηςε πνπ έρεη έλαξμε ζε κεγάιε ειηθία, ή
ςπρνθηλεηηθέο αιιαγέο. Δπίζεο ε απμεκέλε παξνπζία ηεο C677T MTHFR γνληδηαθήο
3

K. S. Kendler, Symptoms of anxiety and depression in a volunteer twin population. The etiologic role of
genetic and environmental factors Arch Gen Psychiatry. 1986 Mar;43(3):213-21.
4

Gatz, Importance of shared genes and shared environments for symptoms of depression in older adults.
Journal of Abnormal Psychology. 1992 Nov Vol 101(4) 701-708
5
Tuula Kieseppä, M.D. High Concordance of Bipolar I Disorder in a Nationwide Sample of Twins , Am J
Psychiatry 161:1814-1821, October 2004
6
Albert H.C. Wong, Irving I. Gottesman, Petronis A., Phenotypic differences in genetically identical
organisms: the epigenetic perspective Human Molecular Genetics 2005 14(Review Issue 1)
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κεηάιιαμεο , θαζψο θαη άιισλ αγγεηαθψλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ ζε αζζελείο κε
θαηάζιηςε αξγήο έλαξμεο ππνδειψλνπλ έλαλ γελεηηθψο θαζνξηζκέλν θίλδπλν κε
αγγεηαθή αηηηφηεηα. Έηζη , είρε πξνηαζεί θαη ε ζρεηηθή ζεξαπεπηηθή, πξνιεπηηθή
παξέκβαζε ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία αζζελψλ. 7 Παξφια απηά, κειεηψληαο ηα αιιήιηα
γνλίδηα ηεο apoE , ην 4 , πνπ ζρεηίδεηαη κε πςειή ρακειήο ππθλφηεηαο ιηπνπηξσηείλε
θαη κέζε ρνιεζηεξίλε , θάλεθε λα έρεη ηζρπξή ζπζρέηηζε κε ηελ βαξηά θαηάζιηςε, κε
κεραληζκφ δηαθνξεηηθφ απφ ηελ ππφζεζε ηεο «αγγεηαθήο θαηάζιηςεο». Απηφ
ππνγξακίδεη ηελ πηζαλή ζπλεηζθνξά απηνχ ηνπ γνληδίνπ ζηελ θαηάζιηςε. 8
ε πξννπηηθή κειέηε ειέγρζεθε ην θαηά πφζν θάπνηεο ζηξεζνγφλεο εκπεηξίεο
νδεγνχλ ζε θαηάζιηςε κεξηθά άηνκα, ελψ άιια φρη. Έλαο ιεηηνπξγηθφο πνιπκνξθηζκφο
ζηελ πεξηνρή ηνπ πξνσζεηή ηνπ γνληδίνπ κεηαθνξέα ηεο ζεξνηνλίλεο (5ΖΣ-Σ) θάλεθε
λα ιακβάλεη ξπζκηζηηθφ ξφιν, ζηελ επηξξνή πνπ ζα έρεη έλα ζηξεζνγφλν γεγνλφο ηεο
δσήο, φζνλ αθνξά ηελ εκθάληζε θαηάζιηςεο. Άηνκα κε έλα ή δχν αληίγξαθα ηνπ θνληνχ
πνιπκνξθηθνχ αιιήιηνπ παξνπζίαζαλ πεξηζζφηεξα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα,
δηαγλψζηκε θαηάζιηςε, θαη απηνθηνληθή ηάζε ζε ζρέζε κε ηα ζηξεζζνγφλα ζπκβάληα
ηεο δσήο ηνπο, απφ ηνπο νκφδπγνπο γηα ην καθξχ αιιήιην. Απηή ε επηδεκηνινγηθή
κειέηε παξέρεη ελδείμεηο κηαο γνληδίνπ-πεξηβάιινληνο αιιειεπίδξαζεο, ζηελ νπνία ε
απαληεηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ ζε πεξηβαιινληηθέο πξνζβνιέο ξπζκίδεηαη απφ ην γελεηηθφ
πξνθαζνξηζκφ ηνπ.9
Ζ επίδξαζε ησλ ζηξεζζνγφλσλ γεγνλφησλ ζηελ θαηάζιηςε είλαη ηδηαίηεξα
εκθαλήο ζηα έθεβα θνξίηζηα. Δθεί ε θιεξνλνκηθφηεηα ηεο θαηάζιηςεο είλαη απμεκέλε,
ε δε καθξνρξφληα παξακνλή ηεο θαζνξηδφηαλ πξσηίζησο απφ γελεηηθνχο παξάγνληεο.
Έηζη θαίλεηαη ζεκαληηθφ λα αλαδεηεζεί έλα θνηλφ ζεη γνληδίσλ ζηα έθεβα θνξίηζηα.10
ε έλα άιιν κνληέιν ηεο παζνθπζηνινγίαο ηεο θαηάζιηςεο, ππνζηεξίδεηαη φηη
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εκθάληζε ηεο λφζνπ παίδεη ε ζπλαπηηθή πιαζηηθφηεηα
[πιαζηηθφηεηα ησλ ζπλάςεσλ]. Σελ ζεσξία απηή ππνζηεξίδεη κηα κνξηαθή κειέηε πνπ
αλαδήηεζε ηνλ ξφιν ηνπ ππνδνρέα 3 ηελ λεπξνηξνθηθήο ηπξνζηληθήο θηλάζεο
[Neurotrophic Tyrosine Kinase Receptor 3 - NTRK3]. Ζ κειέηε δηεξεπλφληαο
δηαηαξαρέο ηνπ ζπκηθνχ ζηηο κηθξέο ειηθίεο, βξήθαλ ελδείμεηο, γηα ην ζεκαληηθφ ξφιν
πνπ κπνξεί λα παίδεη ην γνλίδην πνπ θσδηθνπνηεί ηνλ NTRK3, ζηελ πεξηνρή 15q. Οη
ελδείμεηο απηέο ζηεξίδνπλ πεξηζζφηεξν ηνλ κεραληζκφ ηεο πιαζηηθφηεηαο ησλ
ζπλάςεσλ, ν νπνίνο θαίλεηαη λα νδεγείηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο ζηηο κηθξέο
ειηθίεο θαη ηελ εθεβεία.11
Έλα αθφκε γνλίδην , έρεη αλαδεηεζεί ν ξφινο ηνπ ζηελ θαηάζιηςε, θαη ηδηαίηεξα
ζηηο κηθξέο ειηθίεο. Απηφ είλαη ην γνλίδην πνπ θσδηθνπνηεί ηνλ ππνδνρέα V1b ηεο
βαδνπξεζίλεο [Vasopressin V1b Receptor Gene (AVPR1B)]. Οη ελδείμεηο πνπ βξέζεθαλ
λα ππνζηεξίδνπλ ηνλ αηηηνινγηθφ ξφιν ηνπ γνληδίνπ απηνχ ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο
δηαηαξαρέο θαη εηδηθά ζηηο γπλαίθεο. Απηφ ζηεξίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη αληαγσληζηέο
ηνπ AVPR1B παξνπζηάδνπλ αληηθαηαζιηπηηθέο ηδηφηεηεο. Απηφ νδεγεί ζηελ ππφζεζε φηη
7

Hickie et al, Late-onset depression: genetic, vascular and clinical contributions. Psychological Medicine.
31(8):1403-1412, November 2001..
8
Yung-Chieh Yen et al, ApoE4 Allele Is Associated With Late-Life Depression: A Population-Based
Study, Am J Geriatr Psychiatry 15:858-868, October 2007
9
Avshalom Caspi, Influence of Life Stress on Depression: Moderation by a Polymorphism in the 5-HTT
Gene, Science 18 July 2003:Vol. 301. no. 5631, pp. 386 - 389
10
Judy Silberg, PhD; The Influence of Genetic Factors and Life Stress on Depression Among Adolescent
Girls Arch Gen Psychiatry. 1999;56:225-232.
11

Feng et al., Association of the Neurotrophic Tyrosine Kinase Receptor 3 (NTRK3) Gene and ChildhoodOnset Mood Disorders Am. J. Psychiatry 2008;165:610-616.
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ε γελεηηθή πνηθηινκνξθία πνπ παξνπζηάδεη ην AVPR1B επεξεάδεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή
ζθαίξα, κέζσ ηεο επίδξαζή ηνπ ζηνλ ππνζάικν-ππνθπζηαθφ άμνλα. 12
Άιιε κηα πεξηνρή πνπ έρεη θαηεγνξεζεί φηη κπνξεί λα παίδεη ξφιν ζην κνξηαθφγελλεηηθφ κεραληζκφ ηεο θαηάζιηςεο είλαη ε 12q23-q24. Ζ πεξηνρή απηή είρε αξρηθά
αλαδεηεζεί γηα ηελ χπαξμε θάπνηνπ γνληδίνπ κε ραξαθηήξα απηνζσκηθνχ επηθξαηνχληνο
ηχπνπ θιεξνλνκηθφηεηαο, αιιά απηφ δελ θάλεθε. Ζ ζπζηεκαηηθή αλάιπζε ησλ θσδηθψλ
πεξηνρψλ αιιά θαη ησλ εζσλίσλ ησλ 25 γλσζηψλ γνληδίσλ ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη ηα
δεδνκέλα απφ παιαηφηεξεο εξγαζίεο, καο δίλνπλ αξθεηέο ελδείμεηο γηα ηελ αλαδήηεζε
ελφο ή θαη παξαπάλσ γνληδίσλ, πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηπνιηθή δηαηαξαρή. Αθφκε
αλακέλεηαη πεξαηηέξσ κνξηαθή αλάιπζε ηεο πεξηνρήο, γηα λα αλαγλσξηζηνχλ πνηα είλαη
απηά ηα γνλίδηα. 13
Δίλαη βέβαηα απφ θαηξφ απνδεδεηγκέλε ε ηζρπξή γελεηηθή ζπληζηψζα πνπ νδεγεί
ζηελ εκθάληζε ζρηδνθξεληθψλ ζπκπησκάησλ. Αλαδεηήζεθε ινηπφλ, ην θαηά πφζν ζα
κπνξνχζε ε ζρηδνθξέλεηα, λα κνηξάδεηαη θάπνηνπο γελεηηθνχο παξάγνληεο κε ηε δηπνιηθή
δηαηαξαρή. Μηα κειέηε πνπ ζρεδηάζηεθε γηα λα πξνζδηνξίζεη ην ζπζρεηηζκφ αλάκεζα
ζηνπο μερσξηζηνχο αιιήιηνπο απιφηππνο ηνπ δηαζηξεβισκέλνπ-ζηε-ζρηδνθξέλεηα
γνληδίνπ [disrupted-in-schizophrenia DISC1] θαη ζηε δηπνιηθή δηαηαξαρή θαη ηηο
ππνθείκελεο γλσζηαθέο δπζιεηηνπξγίεο. Ζ δηπνιηθή δηαηαξαρή θαη ε ζρηδνθξέλεηα έρνπλ
ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη θνηλκή αηηηνπαζνγέλεζε θαη θαη‘ επέθηαζε πηζαλφλ λα
κνηξάδνληαη γελεηηθνχο παζνινγηθνχο ηφπνπο. Πνιιέο ελδείμεηο ηνλίδνπλ ηνλ ξφιν ηνπ
DICS-1 γνληδίνπ ζηε ζρηδνθξέλεηα θαη ηηο ςπρσηηθέο δηαηξαρέο. Ζ κειέηε ηνπ
ζπζρεηηζκνχ ηεο πνηθηιίαο ησλ αιιειίσλ ηεο νκάδαο γνληδίσλ ηνπ ηξαλζιηλζπζρεηηδφκελνπ παξάγνληα Υ [translin-associated factor X (TSNAX)/DISC1 gene cluster]
ρξεζηκνπνηψληαο 13 κνλνλνπθιενηηδηθνχο πνιπκνξθηζκνχο [SNPs] ζε νηθνγέλεηεο κε
δηπνιηθή δηαηαξαρή, έθεξε παξφκνηα απνηειέζκαηα κε παιαηφηεξεο κειέηεο ζε
νηθνγέλεηεο ζρηδνθξελψλ. Ο απιφηππνο T-A ηνπ rs751229 θαη ηνπ rs3738401 ζην 5'
ηειηθφ άθξν ηνπ DISC1 ππεξεθθξάζηεθε ζε άξξελεο κε ςπρσηηθή δηαηαξαρή. Απιφηππνη
ζην 3΄ ηειηθφ άθξν ηνπ DISC1 [απιφηππνο T-T ηνπ rs821616 θαη rs1411771]
ζρεηίζηεθαλ κε ηε δηπνιηθή δηαηαξαρή θαζψο θαη δχν SNP risk απιφηππνη ζην 5΄ηειηθφ
άθξν ηνπ TSNAX. Σν 3΄ ηειηθφ άθξν θαη ε πνηθηιία ηνπ ζρεηίζηεθε επίζεο κε γλσζηαθέο
ιεηηνπξγίεο, αληίιεςε ζεκάησλ, νκηιία θαη ηαρχηεηα ςπρνθηλεηηθήο επεμεξγαζίαο. Σα
παξαπάλσ απνηειέζκαηα ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάκεημε ηνπ DISC1 γνληδίνπ ζηελ γελεηηθή
αηηηνινγία ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο θαη ππνζηεξίδνπλ φηη νη δηάθνξεο πνηθηιίεο ηνπ
ζπκβάινπλ ζηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ επηκέξνπο μερσξηζηψλ θιηληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ,
πνπ νδεγνχλ ζηελ ςπρσηηθή θαη ηε δηπνιηθή δηαηαξαρή. Σν εχξεκα ελαιιαθηηθψλ
ζπζρεηηδφκελσλ απινηχπσλ ζηελ ίδηα νκάδα νηθνγελεηψλ κε δηπνιηθή δηαηαξαρή, δίλεη
ελδείμεηο γηα ηελ εηεξνγέλεηα ησλ αιιειίσλ κέζα ζην γνλίδην DISC1, πνπ θαη‘ επέθηαζε
νδεγεί ηελ θιηληθή δηαθνξνπνίεζε. 14
ε κηα άιιε κειέηε, βξέζεθε άιιν έλα γνλίδην πνπ ζρεηίδεηαη απηή ηε θνξά κε
ηελ κείδνλα θαηάζιηςε. Απηή ηε θνξά ππεχζπλν ζεσξήζεθε ην γνλίδην , πνπ βξίζθεηαη
ζηε γνληδηαθή πεξηνρή 12q24.31. Σν γνλίδην P2RX7, είλαη έλα γνλίδην πνπ θσδηθνπνηεί
12

Dempster et al., Evidence of an Association Between the Vasopressin V1b Receptor Gene (AVPR1B)
and Childhood-Onset Mood Disorders Arch Gen Psychiatry 2007;64:1189-1195
13
Green et al., Localization of Bipolar Susceptibility Locus by Molecular Genetic Analysis of the
Chromosome 12q23-q24 Region in Two Pedigrees With Bipolar Disorder and Darier's Disease, Am. J.
Psychiatry 2005;162:35-42
14
Outi M. Palo et al, Association of distinct allelic haplotypes of DISC1 with psychotic and bipolar
spectrum disorders and with underlying cognitive impairments Human Molecular Genetics 2007
16(20):2517-2528
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έλα πνπξηληθφ APT-δεζκεχνλ θαλάιη αζβεζηίνπ πνπ εθθξάδεηαη θπξίσο ζε λεπξψλεο
αιιά θαη ζε κηθξνγινηαθά θχηηαξα ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ. Αλαδεηψληαο
29 δηαθνξεηηθνχο κνλν-λνπθιενηηδηθνχο πνιπκνξθηζκνχο ζην P2RX7 γνλίδην θαζψο θαη
ηα γεηηνληθά ηνπο γνλίδηα, ζε αζζελείο κε ππνηξνπηάδνληα επηζφδηα κείδνλνο θαηάζιηςεο
είρακε ηα εμήο επξήκαηα: Έλαο κε-ζπλλφλπκνο κνλν-λνπθιενηηδηθφο πνιπκνξθηζκφο
ζην P2RX7 (rs2230912), πνπ κέρξη πξηλ είρε βξεζεί φηη ζρεηίδεηαη κε ηε δηπνιηθή
δηαηαξαρή, ζρεηίζηεθε ζεκαληηθά (P=0.0019) κε ηε κείδνλα θαηάζιηςε. Ο
πνιπκνξθηζκφο απηφο πξνθχπηεη απφ αιιαγή ηνπ ακηλνμένο ζην C-ηειηθφ άθξν, ζηελ
θπηηαξνπιαζκαηηθή πεξηνρή ηελ πξσηείλεο-θαλαιηνχ, ππνδεηθλχνληαο ηελ πηζαλή
αηηηνινγηθή ζρέζε πνπ έρεη ζηελ αλάπηπμε ηεο θαηάζιηςεο. 15
ιε απηή ε πξνζπάζεηα ζπλέλσζεο ησλ γελεηηθψλ παξαγφλησλ πνπ νδεγνχλ ζηηο
ςπρηθέο λφζνπο κπνξεί λα έξζεη ζε νινθιήξσζε κέζα απφ κηα ζεηξά γνληδίσλ, θνηλά γηα
ηηο λφζνπο απηέο. Οη γλσζηέο πεξηνρέο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζρηδνθξέλεηα είλαη νη 6p24–
22, 1q21–22, θαη 13q32–34, θαζψο θαη νη 8p21–22, 6q16–25, 22q11–12, 5q21–q33,
10p15–p11, θαη 1q42 είλαη νη επφκελεο πηζαλέο. Απφ ηελ άιιε νη πεξηνρέο πνπ
ζπλδένληαη κε ηε δηπνιηθή δηαηαξαρή πεξηιακβάλνπλ ηηο 8p21–22, 6q16–25, 22q11–12,
5q21–q33, 10p15–p11, θαη 1q42 ελψ ην ελδηαθέξνλ έρεη επηθεληξσζεί ζηηο 9p22–p21,
10q21–q22, 14q24–q32, 13q32–q34, 22q11–q22, θαη ην ρξσκφζσκα 18. Πξνζθάησο νη
ελδείμεηο ππνζηεξίδνπλ κηα αιιεινεπηθάιπςε ζηα θεληξηθά γνλίδηα πνπ νδεγνχλ ζε
απηέο ηηο δηαηαξαρέο. Απφ ηε κία έρνπκε ηα γνλίδηα ηεο ζρνδνθξέλεηαο φπσο ηα NRG1,
DTNBP1, DISC1, DAOA(G72), DAO, θαη RGS4 θαη απφ ηελ άιιε απηά ηεο δηπνιηθήο
δηαηαξαρήο, θπξίσο ηα DAOA(G72) θαη BDNF. ε γεληθέο γξακκέο νη δχν δηαηαξαρέο
επηθαιχπηνληαη γελλεηηθψο ζηα γνλίδηα DAOA(G72), DISC1, θαη NRG1. Απηφ θαη΄αξρήλ
καο δίλεη έλα θνηλφ παξνλνκαζηή ζηελ θαηαλφεζε ηεο παζνθπζηνινγίαο ησλ λφζσλ
απηψλ, αιιά κπνξεί ελδερνκέλσο λα νδεγήζεη ζε κηα δηαθνξεηηθή ηαμηλφκεζε αιιά θαη
θιηληθή πξαθηηθή ζηελ ςπρηαηξηθή. 16

Σπκπέξαζκα
Ο ξφινο ησλ γελεηηθψλ παξαγφλησλ ζηελ αηηηνινγία ηεο θαηάζιηςεο είλαη
αδηακθεζβήηεηνο, δελ είλαη φκσο αθφκε γλσζηφο ν αθξηβήο ηξφπνο κεηαβίβαζεο. Απηφ
πνπ θαίλεηαη λα θιεξνλνκείηαη είλαη κηα επεπηθνξεηφηεηα, ε επαηζζεζία δειαδή ηνπ
απνγφλνπ λα εθδειψζεη ηελ δηαηαξαρή θάησ απφ ηελ επίδξαζε πεξηβαιινληηθψλ
παξαγφλησλ.
Έηζη, ε κείδνλα θαηάζιηςε είλαη κηα νηθνγελήο δηαηαξαρή, θαη ε νηθνγελήο ηεο
πξνδηάζεζε νθείιεηαη θπξίσο, αλ φρη απνιεηζηηθά ζε γελεηηθνχο παξάγνληεο. Οη
πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο είλαη επίζεο αηηηνγελεηηθά ζεκαληηθέο. Ζ κείδνλα θαηάζιηςε
είλαη κηα ζχλζεηε λφζνο πνπ δελ είλαη απνηέιεζκα κφλν ηεο γελεηηθήο πξνδηάζεζεο ή
ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδξάζεσλ, αιιά θαη απφ ηα δχν καδί. Απηφ ην κνληέιν είλαη ην
πην εθαξκφζηκν ζπλνιηθά.17

1.2 Νεπξνρεκηθνί παξάγνληεο – Νεπξνδηαβηβαζηέο
Πξίλ απφ ηελ εμέιημε ησλ θαξκαθεπηηθψλ ζεξαπεηψλ ηεο θαηάζιηςεο, ππήξραλ
ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηε βηνινγηθή βάζε ησλ ςπρηθψλ λνζεκάησλ. Παξφια απηά, νη
15

Susanne Lucae et al, P2RX7, a gene coding for a purinergic ligand-gated ion channel, is associated with
major depressive disorder Susanne Lucae Human Molecular Genetics 2006 15(16):2438-2445
16
N Craddock The genetics of schizophrenia and bipolar disorder: dissecting psychosis Journal of Medical
Genetics 2005;42:193-204
17
Genetic Epidemiology of Major Depression: Review and Meta-Analysis Am J Psychiatry 2000;
157:1552–1562
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ζεκεξηλέο ζεσξίεο, αληινχλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηηο ηδέεο ηνπο απφ ηηο δξάζεηο ησλ
θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ. Απηέο νη δξάζεηο, πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ λεπξνρεκηθέο
κειέηεο είραλ ξίμεη κεγάιν βάξνο ζηηο θαηερνιακίλεο θαη ζηε ζεξνηνλίλε. Οη
θαξκαθεπηηθέο νπζίεο πνπ ζηνρεχνπλ ζε γεληθέο γξακκέο, είηε ζηελ επαλαπξφζιεςε ησλ
βηνγελψλ ακηλψλ είηε ζην κπινθάξηζκα ππνδνρέσλ δηαθφξσλ λεπξνδηαβηβαζηψλ,
εξκελεχνπλ έηζη ηε βηνινγηθή δξάζε ηνπο, θαζψο θαη ηηο παξελέξγεηεο θαη ηηο
αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θάξκαθα πνπ παξνπζηάδνπλ. 18
Τπάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη, ηνπιάρηζηνλ νη πην βαξεηέο θαηαζιίςεηο,
ζπλνδεχνληαη απφ βηνρεκηθέο δηαηαξαρέο ηνπ εγθεθάινπ, δελ γλσξίδνπκε φκσο κε
βεβαηφηεηα αλ θαη ζε ζεηηθή πεξίπησζε πνηεο, απφ ηηο δηαηαξαρέο απηέο ζρεηίδνληαη
αηηηνπαζνγελεηηθά κε ηελ θαηάζιηςε.
Ζ εξεχλα έρεη επηθεληξσζεί ζε ηξεηο λεπξνδηαβηβαζηηθέο νπζίεο : εξνηνλίλε (5πδξνμπηξππηακίλε, 5-ΖΣ), Ννξαδξελαιίλε ΝΑ, Νηνπακίλε DA.
Η ςπόθεζη ηηρ μονοαμινεπγικήρ ανεπάπκειαρ
Ζ ππφζεζε ηεο κνλνακηλεξγηθήο αλεπάξθεηαο.19 χκθσλα κε ηελ θιαζζηθή απηή
ππφζεζε, ε θαηάζιηςε νθείιεηαη ζε ππνιεηηνπξγία ησλ λνξαδξελεξγηθψλ ΝΑ θαη
ζεξνηνληλεξγηθψλ 5-ΖΣ ζπλάςεσλ, ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο ζπγθέληξσζεο
λνξαδξελαιίλεο θαη ζεξνηνλίλεο ζην κεζνζπλαπηηθφ δηάζηεκα. Ζ ππφζεζε απηή είλαη
ζπκβαηή κε ηνλ ππνηηζέκελν ηξφπν δξάζεο ησλ θαξκάθσλ κε ηα νπνία αληηκεησπίδεηαη
ε θαηάζιηςε. Σφζν νη αλαζηνιείο ηεο κνλνακηλννμεηδάζεο φζν θαη ηα εηεξνθπθιηθά
αληηθαηαζιηπηηθά (ηξηθπθιηθά θαη ηεηξαθπθιηθά) πξνθαινχλ, κε δηαθνξεηηθνχο
κεραληζκνχο, αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ κνλνκηλψλ ΝΑ θαη 5-ΖΣ ζην
κεζνζπλαπηηθφ δηάζηεκα. Πξέπεη σζηφζν λα ζεκεησζεί φηη :
i.

Δλψ ε δξάζε ησλ θαξκάθσλ ζηηο ζπλάςεηο είλαη ζρεδφλ άκεζε, ην ζεξαπεπηηθφ
απνηέιεζκα εγθαζίζηαηαη κεηά απφ πάξνδν εβδνκάδσλ

ii.

Αξθεηέο πεξηπηψζεηο θαηάζιηςεο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηα αληηθαηαζιηπηηθά
θάξκαθα πνπ πξναλαθέξζεθαλ

Ο ξφινο ηεο λνξαδξελαιίλεο θαη ηεο ζεξνηνλίλεο ζηελ θαηάζιηςε θαζψο θαη νη
ζπζρεηηζκνί ηνπο θαη ηα δεδνκέλα πνπ παίξλνπκε απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο νπζίεο πνπ
επηδξνχλ πάλσ ζηελ λεπξνδηαβίβαζή ηνπο μεθαζαξίδεη ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σα δεδνκέλα
πνπ έρνπκε ζηα ρέξηα καο, δείρλνπλ φηη θαη ην λνξαδξελεξγηθφ ζχζηεκα, αιιά θαη ην
ζεξνηνληλεξγηθφ ζχζηεκα εκπιέθνληαη ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο. Βέβαηα , ν
ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα πξνζβάιινληαη ζε θάζε πεξίπησζε κπνξεί
λα πνηθίιεη απφ αζζελή ζε αζζελή. Απνηειέζκαηα απφ κειέηεο ζηέξεπζεο ησλ
λεπξνδηαβηβαζηψλ ζηε κεηαζπλαπηηθή ζρηζκή ζε θαηαζιηπηηθνχο αζζελείο πνπ έρνπλ
θαιή απαληεηηθφηεηα ζηε ζεξαπεία, δείρλνπλ φηη, παξφιν πνπ αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα
ζην λνξαδξελεξγηθφ θαη ην ζεξνηνληλεξγηθφ ζχζηεκα λεπξνδηαβίβαζεο είλαη πνιχ
πηζαλή, θαλέλα απφ ηα δχν απηά κνλνπάηηα δελ είλαη ην ηειηθφ θνηλφ κνλνπάηη γηα ηε
ζεξαπεπηηθή δξάζε ησλ αληηθαηαζιηπηηθψλ θαξκάθσλ. Σα εθιεθηηθά λνξαδξελεξγηθά
θάξκαθα θαίλεηαη λα εμαξηψληαη απφ ηε δηαζεζηκφηεηα λνξαδξελαιίλεο γηα λα έρνπλ
δξάζε. Παξνκνίσο θαη ηα εθιεθηηθά ζεξνηνληλεξγηθά θάξκαθα εμαξηνχλ ηελ δξάζε
ηνπο απφ ηε δηαζεζηκφηεηα 5-HT. Σα αληηθαηαζιηπηηθά θάξκαθα πνπ εληνπίδνπλ ηε
δξάζε ηνπο θαη ζην λνξαδξελεξγηθφ ζχζηεκα θαη ζην ζεξνηνληλεξγηθφ – κε εθιεθηηθά,
18
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δειαδή, - φπσο ε κηηξαδαπίλε, θαζηζηψληαη εμαξηεκέλα απφ ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ησλ
δχν λεπξνδηαβηβαζηψλ γηα ηε δξάζε ηνπο. Οχηε ε ζεξνηνληλεξγηθή, νχηε ε
λνξαδξελεξγηθή λεπξνδηαβηβαζηηθή έιιεηςε δχλαηαη λα πξνθαιέζεη θιηληθά
ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε πγηείο νξγαληζκνχο, ή λα ρεηξνηεξεχςεη ηελ θαηάζιηςε ζε
αζζελείο πνπ δελ αθνινπζνχλ θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία. Απηφ ην εχξεκα δείρλεη φηη ε
αηηηνινγία ηεο θαηάζιηςεο είλαη πην ζχλζεηε απφ κηα απιή δηαθνξνπνίεζε ησλ επηπέδσλ
5-ΖΣ ή θαη λνξαδξελαιίλεο. Γηα θάπνηνπο αζζελείο, ε θαηάζιηςε κπνξεί λα είλαη επζέσο
εμ αηηίαο κηα δπζιεηηνπξγίαο κηα πεξηνρήο ηνπ εγθεθάινπ, ή λεπξσληθψλ ζπζηεκάησλ
πνπ ξπζκίδνληαη απφ ηα κνλνακηλεξγηθά ζπζηήκαηα λεπξνδηαβίβαζεο. Σα
αληηθαηαζιηπηηθά θάξκαθα κπνξεί λα εληζρχνπλ ηε λεπξνδηαβίβαζε ζε θπζηνινγηθνχο
λνξαδξελεξηθνχο θαη ζεξνηνληλεξγηθνχο λεπξψλεο θαη κέζσ κηαο, εμαξηψκελεο απφ ην
ρξφλν αιιά άγλσζηεο δηαδηθαζίαο, λα απνθαζηζηνχλ ηε ιεηηνπξγία πεξηνρψλ ηνπ
εγθεθάινπ πνπ ξπζκίδνληαη απφ κνλνακηλεξγηθνχο λεπξψλεο. Ζ θαηαλφεζε ησλ
πξνζαξκνζηηθψλ αιιαγψλ πνπ αθνινπζεί ηελ ελίζρπζε ησλ επηπέδσλ ησλ κνλνακηλψλ
ζηε ζπλαπηηθή ζρηζκή ησλ λεπξσληθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ κεησπηαίνπ θινηνχ, ηεο
ακπγδαιήο, θαη ηνπ ηππνθάκπνπ, ζα καο δψζεη ψζεζε ζηελ αληίιεςή καο πάλσ ζηελ
παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο. Ζ έξεπλα αμίδεη λα επηθεληξσζεί ζε πεξηνρέο ηνπ
εγθεθάινπ πνπ ξπζίδνληαη απφ ζπζηήκαηα κνλνακηλψλ θαη φρη ζηα ίδηα ηα κνλνακηληθά
ζπζηήκαηα. 20
Η ςπόθεζη ηυν βιολογικών μεηαβολών ηυν ςποδοσέών
χκθσλα κε ηελ ππφζεζε απηή, ε θαηάζιηςε νθείιεηαη ζηηο καθξνρξφληεο
επηπηψζεηο ηεο κεησκέλεο ζπγθέληξσζεο ΝΑ θαη 5-ΖΣ ζηηο αληίζηνηρεο ζπλάςεηο.
Απνηέιεζκα ηεο κείσζεο απηήο είλαη ε αληηξξνπηζηηθή ππεξεπαηζζεηνπνίζεοε [upregulation : αχμεζε ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ππνδνρέσλ] ησλ βαδξελεξγηθψλ ππνδνρέσλ ηεο ΝΑ θαη 5-ΖΣ2 ππνδνρέσλ ηεο ζεξνηνλίλεο. Σα
αληηθαηαζιηπηηθά
θάξκαθα
δξνπλ
πξνθαιψληαο
ηελ
θαηαζηνιή
ηεο
ππεξεπαηζζεηνπνίεζεο, ή αιιηψο ππνεπαηζζεηνπνίεζε [down-regulation] ησλ
ππνδνρέσλ, ε νπνία ζπκπηίπηεη ρξνληθά κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζεξαπεπηηθνχ
απνηειέζκαηνο. Ζ ππφζεζε απηή εμεγεί γηαηί ην ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα ησλ
αληηθαηαζιηπηηθψλ θαξκάθσλ εγθαζίζηαηαη καηά ηελ πάξνδν εβδνκάδσλ, δελ εμεγεί
φκσο γηα πνην ιφγν νπζίεο πνπ δελ πξνθαινχλ νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηα αδξελεξγηθά
ζπζηήκαηα έρνπλ εληνχηνηο αληηθαηαζιηπηηθή δξάζε.
Η ςπόθεζη ηηρ αςηοππύθμιζηρ ηυν ςποδοσέυν
χκθσλα κε ηελ ππφζεζε, πνπ είλαη πξνέθηαζε ηεο πξνεγνχκελεο, ε ζχλδεζε
ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ (ΝΑ, 5-ΖΣ) κε ηνπο αληίζηνηρνπο ππνδνρείο νδεγεί ζε κηα
πνιχπινθε θαη αιπζηδσηή ζεηξά κνξηαθψλ βηνρεκηθψλ δηεξγαζηψλ, κέζσ ησλ νπνίσλ
εμεπεξεηνχληαη κεραληζκνί απηνξξχζκηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο δνκήο ησλ
ππνδνρέσλ. Οη δηεξγαζίεο απηέο έρνπλ ρξνληθή δηάξθεηα αξθεηψλ εκεξψλ θαη
επεκβαίλνπλ ζηε ξχζκηζε θαη άιισλ ππνδνρέσλ. Τπάξρεη δειαδή επηθνηλσλία θαη
αιιειεπίδξαζε ησλ δηάθνξσλ λεπξνδηαβηβαζηηθψλ ζπζηεκάησλ [cross-talking].
Νεςποδιαβιβαζηέρ
Αο εμεηάζνπκε ηα δεδνκέλα πνπ ζπλδένπλ ηελ θαηάζιηςε κε θαζέλα
λεπξνδηαβηβαζηή μερσξηζηά.
Α) Καηερνιακίλεο : ηε δεθαεηία ηνπ 1960 είρε δηαηππσζεί ε ιεγφκελε
«θαηερνιακηληθή ππφζεζε» ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ, πνπ γηα αξθεηά ρξφληα
20
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απνηεινχζε ηελ θπξηαξρνχζα άπνςε. Ζ ππφζεζε απηή ππνζηήξηδε φηη ε θαηάζιηςε θαη ε
καλία είλαη αληίπνιεο θαηαζηάζεηο φρη κφλν ζε θιηληθφ αιιά θαη ζε βηνρεκηθφ επίπεδν.
πγθεθξηκέλα, γηα ηελ θαηάζιηςε είρε ππνζηεξηρζεί φηη νθείιεηαη ζε κείσζε ελφο ή
πεξηζζνηέξσλ θαηερνιακηληθψλ λεπξνδηαβηβαζηψλ ζε νξηζκέλεο ζπλάςεηο ηνπ
εγθεθάινπ, ελψ ην αληίζεην ζπλέβαηλε κε ηε καλία. Ζ ππφζεζε απηή ήηαλ ινγηθή θαη
ζπκβαηή κε ηελ θιηληθή πξαγκαηηθφηεηα, αιιά απνδείρηεθε πνιχ ππεξαπινπζηεπηηθή
θαη ζε πνιιά ζεκεία αζχκβαηε κε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα. Σειηθά απφ ηνπο
θαηερνιακηλεξγηθνχο λεπξνδηαβηβαζηέο, απηνί πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία είλαη ε
λνξαδξελαιίλε θαη ε ληνπακίλε.
Α1) Ννξαδξελαιίλε : ππάξρνπλ εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ ζπλεγνξνχλ γηα ηε
δπζιεηηνπξγία ηνπ λεπξνδηαβηβαζηή απηνχ ζηελ θαηάζιηςε. Σα πεξηζζφηεξα
ζπλεγνξνχλ γηα ππνιεηηνπξγία. Ζ εθδνρή απηή είλαη ζπκβαηή κε ηνλ ηξφπν δξάζεο
πνιιψλ ηξηθπθιηθψλ αληηθαηαζιηπηηθψλ θαξκάθσλ, πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ
επαλαπξφζιεςε ηεο λνξαδξελαιίλεο ζηνλ πξνζπλαπηηθφ λεπξψλα, απμάλσληαο έηζη ηε
ζπγθέληξσζε ηεο ελεξγνχ λνξαδξελαιίλεο. Οη ΜΑΟ αλαζηνιείο εκπνδίδνπλ ηνλ
θαηαβνιηζκφ ηεο λνξαδξελαιίλεο απφ ην έλδπκν κνλνακηλννμεηδάζε, απμάλνληαο θαη
απηνί ηε ζπγθέληξσζε ηεο λνξαδξελαιίλεο. Έρεη επίζεο παξαηεξεζεί κείσζε ηνπ
MHPG ζηνπο θαηαζιηπηηθνχο, πνπ είλαη ν κείδσλ κεηαβνιίηεο ηεο λνξαδξελαιίλεο, θαη
φηη ε ξεζεξπίλε, πνπ κεηψλεη ηε ζπγθέληξσζε ηεο λνξαδξελαιίλεο, πξνθαιεί θαηάζιηςε
ή επηβαξχλεη πξνυπάξρνπζα θαηάζιηςε. Χζηφζν, ε ππφζεζε ηεο ππνδξαζηεξηφηεηαο ηεο
λνξαδξελαιίλεο ζηελ θαηάζιηςε ακθηζβεηείηαη απφ δεδνκέλα πνπ δείρλνπλ φηη, κεηά
απφ έλα αξρηθφ ζηάδην αχμεζεο ζηε ζπγθέληξσζε ηεο λνξαδξελαιίλεο, ηα
αληηθαηαζιηπηηθά πξνθαινχλ κείσζε ηεο ζπγθέληξσζεο. πκπεξαζκαηηθά, ν ζεκαληηθφο
ξφινο ηεο λνξαδξελαιίλεο ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο δελ είλαη επαξθψο
απνζαθεληζκέλνο.
Α2) Νηνπακίλε : Ο λεπξνδηαβηβαζηήο απηφο πνπ έρεη ηε γλσζηή ζηελή ζρέζε κε
ηε ζρνδνθξέλεηα, θαίλεηαη λα έρεη θαη θάπνηα ζρέζε κε ηελ θαηάζιηςε. Έηζη, έρεη
δηαηππσζεί ε ππφζεζε ηεο ληνπακηλεξγηθήο ππνδξαζηεξηφηεηαο ζε νξηζκέλεο
θαηαζιίςεηο. Φαίλεηαη φηη ε ληνπακίλε ζπλδέεηαη κε ηελ θαηάζιηςε κε έκκεζν ηξφπν,
αιιειεπηδξψληαο κε έκκεζν ηξφπν κε άιινπο λεπξνδηαβηβαζηέο, φπσο νη ζεξνηνλίλε θαη
ε λνξαδξελαιίλε.
Β) εξνηνλίλε : Ζ λεπξνδηαβηβαζηηθή απηή νπζία ππεηζέξρεηαη ζηελ
αηηηνπαζνγέλεηα ηεο θαηάζιηςεο πην πεηζηηθά απφ φηη ππεηζέξρεηαη ζηελ αηηηνπαζνγέλεηα
ηνπ άγρνπο. Παξφια απηά ε εκπινθή απηνχ ηνπ λεπξνδηαβηβαζηή θαη ζηηο δχν απηέο
θαηαζηάζεηο εξκελεχεη ζρεηηθά ηελ ζπλχπαξμε ησλ δχν απηψλ θαηαζηάζεσλ. Οη
θπξηφηεξεο ελδείμεηο πνπ ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο έληνλεο παζνγελεηηθήο ζεκαζίαο ηεο
ζεξνηνλίλεο ζηελ θαηάζιηςε είλαη νη εμήο :
i.

ην εγθεθαινλσηηαίν πγξφ θαηαζιηπηηθψλ αζζελψλ αλεβξίζθεηαη ζε κεησκέλεο
ζπγθεληξψζεηο ν θχξηνο κεηαβνιίηεο ηεο 5-ΖΣ, ην 5-πδξνμπ-ηλδνινμεηθφ νμχ ή 5ΖΗΑΑ. Βέβαηα ε κείσζε ζην ΔΝΤ δελ ζπλεπάγεηαη ζίγνπξε ή αλάινγε κείσζε
θαη ζηνλ εγθέθαιν.

ii.

Ζ ζπγθέληξσζε 5-ΖΣ θαη ν αξηζκφο ησλ ππνδνρέσλ ζεξνηνλίλεο ηχπνπ 2 (5ΖΣ2) ζε εγθεθάινπο αηφκσλ πνπ απηνθηφλεζαλ βξέζεθαλ ζε ρακειφηεξν
επίπεδν απφ ην αλακελφκελν. Παξφια απηά ε κείσζε απηή κπνξεί λα νθείιεηαη
ζε κεηαζαλάηηεο αιιηψζεηο ηνπ εγθεθάινπ ή αθφκε θαη ζηα θάξκαθα πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ απηνθηνλία.

iii.

Οη λεπξνελδνθξηληθέο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχληαη κέζσ ζεξνηνληλεξγηθψλ
λεπξνδηαβηβαζηψλ είλαη κεησκέλεο ζηνπο θαηαζιηπηηθνχο αζζελείο.
18
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iv.

Πνιιά θάξκαθα κε αληηθαηαζιηπηηθή δξάζε απμάλνπλ ηε ζεξνηνληλεξγηθή
δξαζηεξηφηεηα. Παξφια απηά, ηα αληηθαηαζιηπηηθά θάξκαθα πνπ επεξεάδνπλ ηε
ζεξνηνληλεξγηθή δξαζηεξηφηεηα, επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη άιισλ
λεπξνδηαβηβαζηηθψλ ζπζηεκάησλ.

Οη εηδηθνί εθιεθηηθνί αλαζηνιείο επαλαπξφζιεςεο ηεο ζεξνηνλίλεο (SSRI) κε εηδηθφ
ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο ζεξνηνληλεξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηα θάξκαθα απηά
απνδείρηεθαλ απνηειεζκαηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζιηςεο. Ζ βειηίσζε ηεο
θαηάζιηςεο, πνπ παξαηεξείηαη απφ ηε ρνξήζε απηψλ ησλ θαξκάθσλ δελ ζπλεπάγεηαη
αλαγθαζηηθά φηη ε θαηάζιηςε νθείιεηαη ζε ππνδξαζηεξηφηεηα ηνπ λεπξνδηαβηβαζηηθνχ
ζπζηήκαηνο ηεο 5-ΖΣ.21
Γ) Αθεηπινρνιίλε : Ζ ζρέζε ηεο θαηάζιηςεο κε ρνιηλεξγηθή ππεξ-δξαζηεξηφηεηα
έρεη ππνζηεξηρζεί απφ νξηζκέλνπο κειεηεηέο. Ζ αθεηπινρνιίλε έρεη αληίζηξνθε
ζρέζε κε ηηο εγθεθαιηθέο κνλνακίλεο. Αχμεζε ηνπ ηφλνπ ηνπ κνλνακηλεξγηθνχ
ζπζηήκαηνο νδεγεί ζε κείσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ κνλνακηλψλ, ελψ αχμεζε ηνπ
ηφλνπ ηνπ κνλνακηλεξγηθνχ ζπζηήκαηνο νδεγεί ζε κείσζε ηνπ ρνιηλεξγηθνχ ηφλνπ.
Οη απφςεηο απηέο ππνζηεξίδνληαη επίζεο απφ ην γεγνλφο φηη ε ρνξήγεζε
ρνιηλεξγηθψλ αγσληζηψλ πξνθαιεί θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία. (πρ. Γπζθνξηθφ
ζπλαίζζεκα, ςπρνθηλεηηθή επηβξάδπλζε θηι)
πκπεξαζκαηηθά, ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη θπξίσο ε ζεξνηνλίλε θαη ε λνξαδξελαιίλε
παίδεη κείδσλ ξφιν ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο θαη φηη ην θαηαζιηπηηθφ
ζχλδξνκν έρεη κηα βηνρεκηθή βάζε πνπ ππνρσξεί κε ηελ ελίζρπζε ηεο
λεπξνδηαβηβαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ δχν απηψλ ακηλεξγηθψλ ζπζηεκάησλ.
Χζηφζν είλαη δχζθνιν λα απνδσζεί άκεζε παζνγελεηηθή ζεκαζία ζηε δπζιεηηνπξγία
ηνπο. Σα λεπξνδηαβηβαζηηθά ζπζηήκαηα βξίζθνληαη ζε κία ζρέζε ιεπηψλ ηζνξξνπηψλ θαη
αιιειεπηδξάζεσλ. Μηα κεηαβνιή ζε έλα από ηα ζπζηήκαηα απηά ζπλεπάγεηαη
κεηαβνιέο θαη ζηα άιια, ζε ζεκείν πνπ είλαη δύζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί πνηα
κεηαβνιή έρεη παζνγελεηηθή ζεκαζία. Φαίλεηαη, δειαδή, φηη ζπκβαίλεη ζηελ
θαηάζιηςε θάηη αλάινγν κε απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζηε λφζν Parkinson , φπνπ εθεί έρνπκε
ππνδξαζηεξηφηεηα ηνπ ληνπακηλεξγηθνχ ζπζηήκαηνο, θαη ηα ζπκπηψκαηα βειηηψλνληαη
κε αληηρνιηλεξγηθά θάξκαθα πνπ επεξεάδνπλ φρη ηελ ληνπακίλε αιιά ηελ
αθεηπινρνιίλε.
Δίλαη πηζαλφλ φηη νη δχν απηέο λεπξνδηαβηβαζηηθέο νπζίεο παίδνπλ επξχηεξν
δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν θαη ππεηζέξρνληαη ζηελ επηηέιεζε πνιιψλ ιεηηνπξγηψλ ζηνλ
εγθέθαιν, πέξαλ απηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαηάζιηςε (πρ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ
εθδήισζε αληηδξάζεσλ ζηα ζηξεζζνγφλα εξεζίζκαηα). Έρεη ππνζηεξηρζεί όηη νη
δηαηαξαρέο ησλ λεπξνδηαβηβαζηώλ ζηελ θαηάζιηςε πηζαλώο απνηεινύλ
κεκνλσκέλε εθδήισζε κηαο γεληθεπκέλεο απνδηνξγάλσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο γεληθήο
πξνζαξκνγήο.
Τπάξρνπλ φκσο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηα λεπξνδηαβηβαζηηθά ζπζηήκαηα,
θαη έηζη παίδνπλ έκκεζν ξπζκηζηηθφ ξφιν ζηε λεπξνδηαβίβαζε; Δμνγελήο ρνξήγεζε
ηξνθηθψλ γηα ην λεπξηθφ ζχζηεκα παξαγφλησλ, φπσο ν εγθεθαιηθήο πξνέιεπζεο
λεπξνηξνθηθφο παξάγνληαο [brain-derived neurotrophic factor (BDNF) or neurotrophin-3
(NT-3)], εληζρχεη ηε ιεηηνπξγία, ηελ αλαλέσζε θαη ηελ αλαγέλλεζε ησλ λεπξψλσλ πνπ
πεξηέρνπλ 5-ΖΣ ζε εγθεθάινπο ελειίθσλ κπψλ. Παξφκνηεο εθρχζεηο BDNF ζην ξαρηαίν
ππξήλα πξνθαιεί κηα αληηθαηαζιηπηηθή δξάζε, φπσο εθηηκάηαη απφ πνιιά παξαδείγκαηα
21

. Meltzer HY Role of serotonin in depression , Ann N Y Acad Sci. 1990;600:486-99; discussion 499-500.
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καζεκέλεο αλεκπνξηάο. Πεξηβαιινληηθά ζηξεζζνγφλα εξεζίζκαηα, φπσο απηά ηεο
αθηλεηνπνίεζεο πνπ νδεγνχλ ζε θαηάζιηςε, ειαηηψλνπλ ην BDNF mRNA. Σα
αληηθαηαζιηπηηθά απμάλνπλ ην BDNF mRNA ζηνλ εγθέθαιν , κέζσ 5-HT2A θαη βαδξελεξγηθψλ ππνδνρέσλ θαη πξνιακβάλνπλ ηελ ζηξεζνγφλαο αηηηνινγίαο ειάηησζε ηνπ
BDNF mRNA. Έηζη ππάξρεη ε ζεψξεζε φηη ηα αληηθαηαζιηπηηθά θάξκαθα δξνπλ κε ηελ
αχμεζε ησλ ελδνγελψλ εγθεθαιηθψλ επηπέδσλ BDNF ή NT-3 πνπ ζηε ζεηξά ηνπο
κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ ηελ αχμεζε κνλνακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ θαη ηελ ιεηηνπξγία
ηνπο. Δπίζεο νη λεπξνηξνθίλεο κπνξεί λα απνηειέζνπλ θαξκαθεπηηθφ ζηφρν, σο θεληξηθά
κφξηα ζε απηήλ ηελ αιπζίδα, κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία κηαο θαηλνχξγηαο γεληάο
αληηθαηαζιηπηηθψλ θαξκάθσλ.22
O εγθεθαιηθήο πξνέιεπζεο λεπξνηξνθηθφο παξάγνληαο [Brain-derived
neurotrophic factor (BDNF)] θαη ν ππνδνρέαο ηνπ TrkB, εθθξάδνληαη επξέσο ζηελ
αλαπηπμηαθή θαη ηελ ελήιηθε θάζε ησλ εγθεθάισλ ησλ ζειαζηηθψλ. BDNF/TrkBεγεηξφκελε ελδνθπηηαξηθή ζήκαλζε είλαη θξίζηκε γηα ηελ επηβίσζε ησλ λεπξψλσλ, ηε
κνξθνγέλεζε θαη ηελ πιαζηηθφηεηα. Δίλαη επίζεο γλσζηφ φηη ε ζχλδεζε ηνπ BDNF ζηνλ
TrkB πξνθαιεί ηελ ελεξγνπνίεζε δηαθφξσλ ελδνθπηηαξηθψλ κνλνπαηηψλ ζεκάλζεσο,
κεηαμχ απηψλ ηα mitogen-activated protein kinase/extracellular signal-regulated protein
kinase (MAPK/ERK), phospholipase Cg (PLCg), θαη phosphoinositide 3-kinase (PI3K)
κνλνπάηηα, θαη φηη ν BDNF αζθεί ηηο δξάζεηο ηνπ ζηνπο λεπξψλεο κέζσ ελεξγνπνίεζεο
παξφκνησλ κεραληζκψλ. Δπηπξφζζεηα ζηνλ TrkB, έλαο ρακειήο ζπγγέλεηαο ππνδνρέαο
p75 εκπιέθεηαη επίζεο ζηε λεπξσληθή επηβίσζε θαη πιαζηηθφηεηα. Ο BDNF επεξεάδεη
ηνπο λεπξψλεο ηφζν ζεηηθά φζν θαη αξλεηηθά κέζσ ησλ ελδνθπηηαξίσλ ζεκάησλ κέζσ
ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ TrkB θαη p75. Σα γιπθνθνξηηθνείδε πνπ επεξεάδνληαη απφ ην
ζηξεο θαη ν BDNF θαίλεηαη φηη ζρεηίδνληαη κε ηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο.
Πξφζθαηεο έξεπλεο αλαθέξνπλ θάπνηα πηζαλή δηαζηξαπξνχκελε επηθνηλσλία [crosstalk]
αλάκεζα ζηε γθπθνθνξηηθνεηδή θαη ηελ BDNF/TrkB ζήκαλζε. 23
Έρεη θαλεί φηη ε αλεπάξθεηα θνιηθνχ νμένο κπνξεί λα ππάξρεη ζην έλα ηξίην ησλ
θαηαζιηπηηθψλ αζζελψλ. Ζ δε ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο κε θνιηθφ κπνξεί λα εληζρχζεη
ηελ αλάξξσζε ηεο δηαλνεηηθήο θαηάζηαζεο. Έλαο εχθνινο θαη πην αμηφπηζηνο ηξφπνο
γηα λα κεηξήζεηο ην ελδνπιαζκαηηθφ αιιά θαη ην ελδνθπηηάξην θνιηθφ είλαη κε ηε
κέηξεζε ηεο νιηθήο νκνθπζηεΐλεο πιάζκαηνο. Απηή είλαη έλαο πην επαίζζεηνο δείθηεο
ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θνιηθνχ θαη ηεο βηηακίλεο Β12. Γεδνκέλνπ φηη ππάξρνπλ κειέηεο πνπ
δείρλνπλ ην ζπζρεηηζκφ ηεο αλεπάξθεηαο θνιηθνχ κε ηνλ ειιεηπή κεηαβνιηζκφ ηεο
ζεξνηνλίλεο, ηεο ληνπακίλεο θαη ηεο λνξαδξελαιίλεο, εξεπλήζεθε ν ζπζρεηηζκφο απηφο
κε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο.
Ζ νκνθπζηεΐλε πιάζκαηνο βξέζεθε απμεκέλε ζην πιάζκα, ζην 52% ησλ
θαηαζιηπηηθψλ αζζελψλ. Οη θαηαζιηπηηθνί απηνί αζζελείο κε απμεκέλε νκνθπζηεΐλε
πιάζκαηνο, είραλ ζεκαληηθά ρακειφηεξν πιαζκαηηθφ, εξπζξνθπηηαξηθφ θαη ελδνξαρηαίν
[ΔΝΤ] θνιηθφ, ΔΝΤ S-αδελνζπικεζεηνλίλε θαη ηνπο ηξεηο κνλνακηλεξγηθνχο
κεηαβνιίηεο ζην ΔΝΤ. Ζ ζπλνιηθή πιαζκαηηθή νκνθπζηεΐλε ζρεηίζηεθε ζεκαληηθψο
αξλεηηθά κε ην εξπζξνθπηηαξηθφ θνιηθφ κφλν ζηνπο θαηαζιηπηηθνχο αζζελείο θαη φρη
ζηελ νκάδα ειέγρνπ. Έηζη, κηα βηνινγηθή ππννκάδα θαηαζιηπηηθψλ αζζελψλ
εληνπίζηεθε, κε ραξαθηεξηζηηθά ηελ αλεπάξθεηα θνιηθνχ θαη ηνλ αλεπαξθή κεηαβνιηζκφ

22

C. Anthony Altar Director, Neurotrophins and depression, Trends in Pharmacological Sciences Volume
20, Issue 2, 1 February 1999, Pages 59-62
23
Numakawa T, BDNF function and intracellular signaling in neurons. Histol Histopathol. 2010
Feb;25(2):237-58.
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θαη κεζπιίσζε κνλνκηλεξγηθψλ λεπξνδηαβηβαζηψλ. Ζ ππνθαηάζηαζε ηεο βηηακίλεο
δχλαηαη λα έρεη απνηειέζκαηα.24
Εγκεθαλικό ζύζηημα ανηαμοιβήρ
Τπάξρεη κηα δπλαηή ζπλεηζθνξά ηνπ εγθεθαιηθνχ ζπζηήκαηνο αληακνηβήο [brain
reward system (BRS)] ζηα ζπκπηψκαηα ηεο κείδνλαο θαηάζιηςεο. Μηα θαηλνηνκηθή
πξνζέγγηζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο πεξηιακβάλεη ηνλ θαξκαθνινγηθφ
θαζνξηζκφ ησλ βηνρεκηθψλ κνλνπαηηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο αληακνηβήο [d-ακθεηακίλε,
πδξνκνξθφλε] καδί κε έλα εθιεπηηζκέλν θαη κεηξήζηκν ζπκπεξηθνξηθφ ζηνηρείν
[επράξηζηεο δξάζεηο, απμεκέλε ελέξγεηα, αιιαγκέλε λφεζε]. Μέρξη ζηηγκήο, ηα
παζνθπζηνινγηθά κνληέια, είραλ επηθεληξψζεη ηελ πξνζνρή ηνπο ζην λα δηεπθξηλίζνπλ
ηηο βηνινγηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο πγηείο θαη ζηνπο θαηαζιηπηηθνχο αζζελείο, φπσο
είλαη ε αιιαγέο ζην κνλνακηλεξγηθφ θαη ην ελδνθξηληθφ ζχζηεκα. Ζ ζρεηηθή
ζεκαληηθφηεηα ησλ δηαθφξσλ βηνινγηθψλ αιιαγψλ δελ έρεη δηαιεπθαλζεί, πξάγκα πνπ
ζα γηλφηαλ, αλ ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξηθέο εθδειψζεηο είραλ ζπλδεζεί κε απηέο ηηο
βηνρεκηθέο αιιαγέο ζηε κείδνλα θαηάζιηςε. Έλα θεληξηθφ ζχκπησκα ζηελ κείδνλα
θαηάζιηςε είλαη ε κεησκέλε εκπεηξία ηεο επραξίζηεζεο, ή ηνπ ελδηαθέξνληνο ζε
πξνεγνχκελεο επράξηζηεο δξαζηεξηφηεηεο [αλεδνλία] ζηε δνπιεηά ή ζηα ρφκππ, πνπ
ζπλνδεχεηαη κε κεησκέλν θίλεηξν ή δηάζεζε. Σν ζχζηεκα αληακνηβήο, πεξηέρεη ηα
λεπξσληθά απηά κνλνπάηηα, πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αληακνηβή εκπεηξηψλ ζε δψα θαη
αλζξψπνπο. Ζ ππφζεζε φηη κηα αιιαγή ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο αληακνηβήο,
κπνξεί λα είλαη έλαο ππνθείκελνο κεραληζκφο ζηελ απψιεηα επραξίζηεζεο ή
ελδηαθέξνληνο πνπ βηψλεηαη ζηελ κείδνλα θαηάζιηςε, θαη ζα εθδειψλεηαη κέζα απφ κηα
δηαθνξεηηθή απάληεζε ζε έλαλ BRS θαξκαθνινγηθφ δέθηε [d-ακθεηακίλε/dπδξνκνξθίλε]. Ζ ακθεηακίλε ζεξείηαη σο δέθηεο, ιφγσ ηεο ηθαλφηεηάο ηεο λα
απειεπζεξψλεη ληνπακίλε κέζα ζηα βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ BRS [πρ ζην
κεζνκεηαηρκηαθφ ληνπακηλεξγηθφ ζχζηεκα]. Δπηπιένλ
ζηηο
αληηθεηκεληθέο
θαξκαθνινγηθέο δξάζεηο [πρ αιιαγή ζηνλ θαξδηαθφ ξπζκφ], νη δείθηεο ηνπ BRS φπσο ε
d-amph, πξνθαινχλ αμηφπηζηεο θαη κεηξήζηκεο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά, πνπ είλαη νη
δξάζεηο ηεο εδνλήο.25

1.3 Αλνζνβηνινγηθνί παξάγνληεο
Γηα πνιιά ρξφληα ην ΚΝ ζεσξνχηαλ φηη είρε «αλνζνινγηθά πξνλφκηα»,
ζχκθσλα κε ηα νπνία δελ ππφθεηηαη νχηε ζπκκεηέρεη ζε κεραληζκνχο θιεγκνλήο. Πιένλ
έρεη αλαγλσξηζηεί φηη ην ΚΝ παξνπζηάδεη ραξαθηεξηζηηθά θιεγκνλήο ηφζν ζαλ
απάληεζε ζε θάθσζε, ινίκσμε ή λφζν θαη εγγελή θχηηαξα ηνπ ΚΝ παξάγνπλ
θιεγκνλψδεηο κεζνιαβεηέο, φπσο πξνθιεγκνλψδεηο θπηνθίλεο, πξνζηαγιαλδίλεο,
ειεχζεξεο ξίδεο θαη ζπκπιήξσκα, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ελεξγνπνηνχλ ρπκνθίλεο θαη
κφξηα πξνζθφιιεζεο, επηζηξαηεχνπλ ηα αλνζνινγηθά θχηηαξα θαη ελεξγνπνηνχλ ηα
γινηνθχηηαξα. 26
Δίλαη ζαθέο απφ ην 1987 φηη ην ζηξεο, ε ζηελαρψξηα θαη ε θαηάζιηςε, κπνξνχλ
λα αιιηψζνπλ ζπγθεθξηκέλεο δνκέο ηνπ αλνζνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. Μεηά απφ ελδειερή
έιεγρν ησλ αλνζνηξνπνπνηεηηθψλ ηδηνηήησλ ησλ γιπθνθνξηηθνεηδψλ, ζπκπεξαίλνπκε φηη
24

Teodoro Bottiglieria Homocysteine, folate, methylation, and monoamine metabolism in depression J
Neurol Neurosurg Psychiatry 2000;69:228-232 ( August )
25
Naranjo CA Σhe role of the brain reward system in depression., Prog Neuropsychopharmacol Biol
Psychiatry. 2001 May;25(4):781-823.
26
Sian-Marie Lucas, The role of inflammation in CNS injury and disease British Journal of Pharmacology
(2006) 147, S232–S240
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νη πινχζηνη παξάγνληεο πνπ βξίζθνληαη ζε κηα πνιχπινθε αιιειεμάξηεζε δεκηνπξγνχλ
έλα ζχλδεζκν αλάκεζα ζηνλ εγθέθαιν, ηελ αλνζνινγηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ
λεπξνελδνθξηληθή ξχζκηζε. 27
Σα ζηξεζζνγφλα γεγνλφηα παίδνπλ έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ
αηηηνπαζνγέλεζε ησλ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ. Δίλαη γλσζηή [βι.Κεθ 1.12] ε ζρέζε
ρξνλίνπ ζηξεο θαη θαηάζιηςεο. Σν δε ρξφλην ζηξεο ζρεηίδεηαη κε δπζιεηηνπξγία ηνπ
αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ θιηληθή θαηάζιηςε ζρεηίδεηαη κε πνιιέο κεηαβνιέο ζηελ
θπηηαξηθή αλνζία, φπσο ε ρακειή απαληεηηθφηεηα ησλ ιεκθνθπηηάξσλ ζηα κηηνγφλα
εξεζίζκαηα, ιηγφηεξα θχηηαξα θπζηθνί-θνλείο θαη κεηαβνιέο ζηνπο πιεζπζκνπο ησλ
ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ γεληθφηεξα.28 ηε θαηάζιηςε θάλεθε λα ππάξρεη κεγαιχηεξνο
αξηζκφο θπθινθνξνχλησλ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ, θπξίσο νπδεηεξνθίισλ θαη
κνλνθπηηάξσλ. Δπίζεο, απμεκέλα επίπεδα ηληεξιεπθηλψλ. Σα ζπλνιηθά επίπεδα ησλ
ιεκθνθπηηάξσλ είλαη κεησκέλα, θαζψο θαη θάζε ππνθαηεγνξία μερσξηζηά [ΝΚ, Β θαη Σ
ηφζν ηα Σ4 φζν θαη ηα Σ8]. Δπίζεο ήηαλ ρακειφο θαη ν ιφγνο Σ4/Σ8, ζηνπο
θαηαζιηπηηθνχο αζζελείο. Παξφια απηά ππάξρνπλ θαη κειέηεο πνπ δελ βξήθαλ
ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο 29,30 . Ζ θαηάζιηςε επίζεο ζρεηίδεηαη
κε ζπκπεξηθνξέο πνπ επεξεάδνπλ ην αλαζνπνηεηηθφ ζχζηεκα, γηα παξάδεηγκα: νη
θαηαζιηπηηθνί αζζελείο θνηκνχληαη ιηγφηεξν, θάλνπλ ιηγφηεξε άζθεζε, ηξέθνληαη
ρεηξφηεξα, θαπλίδνπλ πεξηζζφηεξν, πίλνπλ αιθνφι θαη παίξλνπλ λαξθσηηθά πεξηζζφηεξν
απφ ηνπο κε θαηαζιηπηηθνχο. Σν θάπληζκα επεξεάδεη πεξηζζφηεξν απφ φια ηα άιια ηννλ
αξηζκφ ησλ νπδεηεξνθίισλ θαη ιεκθνθπηηάξσλ ζηελ θπθινθνξία.31 Οη δηαθνξέο απηέο
ζηηο κειέηεο νθείινληαη ζηνπο πιεζπζκνχο πνπ κειεηήζεθαλ, νη γεξαηφηεξνη θαη
λνζειεπφκελνη πιεζπζκνί έθεξαλ κεγαιχηεξεο δηαθνξέο ζε θπηηαξηθφ επίπεδν. Δπίζεο
πξέπεη λα αλαθεξζεί, φηη ζηνλ ηχπν ηεο θαηάζιηςεο πνπ νη αζζελείο εκθαλίδνπλ πξψηκε
έγεξζε, αλνξεμία θαη απψιεηα βάξνπο, απηνί είλαη επίζεο παξάγνληεο πνπ ζα
επεξεάζνπλ ηελ αλνζνπνηεηηθή ιεηηνπξγία. Δλ ζπλερεία, ν ηξφπνο πνπ νη θαηαζιηπηηθνί
αζζελείο βηψλνπλ θαη εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο ζρεηίδεηαη κε δηάθνξνπο
ηξφπνπο κε ην αλνζνπνηεηηθφ: θαίλεηαη ινηπφλ φηη ε θαηαπίεζε ηεο έθθξαζεο ησλ
αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζρεηίδεηαη κε θαθή ιεηηνπξγία ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ.32
Σν ζηξεο θαη ε θαηάζιηςε έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε κία ειαηησκαηηθή αλνζνινγηθή
ιεηηνπξγία, θαη κηα επηξξέπεηα ζε ινηκψδεηο θαη λενπιαζκαηηθέο λφζνπο. Παξ‘ φια απηά,
ηα ηειεπηαία ρξφληα ζπζσξεχνληαη δεδνκέλα πνπ πξνηείλνπλ φηη ε κείδνλα θαηάζιηςε
ζρεηίδεηαη κε αλνζνινγηθή ελεξγνπνίεζε. Δπίζεο έρεη παξαηεξεζεί ππεξέθθξηζε
θπηηαξνθηλψλ, θαη απηφ έρεη απνηειέζεη έλαλ λέν πηζαλφ παζνθπζηνινγηθφ παξάγνληα.
Κιηληθέο θαη πεηξακαηηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ην ζηξεο θαη ε θαηάζιηςε ζρεηίδνληαη
κε απμεκέλεο ζπγθεληξψζεηο θπηηαξνθηλψλ33 φπσο νη IL-1β, IL-6 θαη γ-IFN θαη ζεηηθέο
27

Calabrese JR, Αlterations in immunocompetence during stress, bereavement, and depression: focus on
neuroendocrine regulation. Am J Psychiatry. 1987 Sep;144(9):1123-34.
28
Herbert, T.B., Cohen, S., 1993. Stress and immunity in humans: a meta-analytic review. Psychological
Bulletin 55,364-379.
29
Stein, M., Miller, A.H., Trestman, R.L., 1991. Depression, the immune system, and health and illness.
Archives of General Psychiatry 48, 171-177.
30
Schleifer, S.J., Keller, S.E., Bond, R.N., Cohen, J., Stein, M., 1989. Major depressive disorder and
immunity: role of age, sex, severity and hospitalization. Archives of General Psychiatry 46, 81-87.
31
Irwin, M., Lather, U., Caldwell, C., Depression and reduced natural killer cytotoxicity: a longitudinal
study of depressed patients and control subjects. 1992 Psychological Medicine 22, 1045-1050 .
32
Jamner, L.D., Schwartz, G.E., Leigh, H., 1988. Repressive and defensive coping predicts monocyte,
eosinophil, and serum glucose επίπεδνs: support for the opioid peptide hypothesis of repressive coping.
Psychosomatic Medicine 50, 567-575.
33
Maes et al., 1995a. Increased plasma concentrations of interleukin-6, soluble interleukin-6, soluble
interleukin-2 and transferrin receptor in major depression. Journal of Affective Disorders 18, 301-309.
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πξσηεΐλεο νμείαο θάζεο, θαζψο θαη ππεξδξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνζάιακν-ππνθπζηαθνχ
επηλεθξηδηαθνχ άμνλα. Δπηπιένλ, έρεη αλαθεξζεί φηη ε αλνζνινγηθή ελεξγνπνίεζε,
δεκηνπξγεί κηα «δίθελ ζηξεο» ζπκπεξηθνξά θαη λεπξνρεκηθέο αιιαγέο ζηα
πεηξακαηφδσα. Παξφιν πνπ γηα πνιιά ρξφληα είρε πξνηαζεί φηη ην ζηξεο είλαη έλαο
πξνδηαζεηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ θαηαζιηπηηθή λφζν, νη αθξηβείο κεραληζκνί κε ηνπο
νπνίνπο ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα πξνθαινχληαη απφ ην ζηξεο, δελ έρεη αθφκε
θαηαλνεζεί πιήξσο. κσο, νη αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά εμ αηηίαο ηνπ ζηξεο, ζπρλά
εξκελεχνληαη σο αιιαγέο ζηε ιεηηνπξγία ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ ζηνλ εγθέθαιν. Ζ
έθθξηζε θπηαξνθηλψλ φκσο ζα κπνξνχζε λα είλαη έλαο κεραληζκφο κε ηνλ νπνίν ην
ζηξεο ζα κπνξνχζε λα νδεγεί ζηελ θαηάζιηςε.34
ιν έλα θαη απμαλφκελα δεδνκέλα ζπζσξεχνληαη θαη πξνηείλνπλ φηη νη
αλνζνινγηθέο απαληήζεηο έρνπλ έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε παζνθπζηνινγία ηεο
θαηάζιηςεο. Οη θαηαζιηπηηθνί αζζελείο έρνπλ βξεζεί λα έρνπλ πςειφηεξα επίπεδα
πξνθιεγκνλσδψλ θπηηαξνθηλψλ, πξσηετλψλ νμείαο θάζεο, ρεκεηνθηλψλ θαη κνξίσλ
θπηηαξηθήο ζπζζψξεπζεο35. Δπίζεο, ε ζεξαπεπηηθή ρνξήγεζε ηεο θπηηαξνθίλεο
ηληεξθεξφλεο, νδεγεί ζηελ αλάπηπμε θαηάζιηςεο ζην 50% ησλ αζζελψλ. Δπίζεο, νη
πξνθιεγκνλψδεηο θπηηαξνθίλεο έρνπλ βξεζεί λα αιιειεπηδξνχλ κε πνιιά απφ ηα
παζνθπζηνινγηθά πεδία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ θαηάζιηςε, φπσο είλαη ν κεηαβνιηζκφο
λεπξνδηαβηβαζηψλ, ε λεπξνελδνθξηληθή ιεηηνπξγία, ε πιαζηηθφηεηα ησλ ζπλάςεσλ θαη ε
ζπκπεξηθνξά. Σν ζηξεο πνπ κπνξεί λα πξννησλίδεη κηα θαηάζιηςε, κπνξεί επίζεο λα
εληζρχζεη θιεγκνλψδεηο απαληήζεηο, κέζα απφ ηηο δξάζεηο ηνπ ζην ζπκπαζεηηθφ θαη ην
παξαζπκπαζεηηθφ απηφλνκν ζχζηεκα. Σειηθά, ε θαηάζιηςε κπνξεί λα είλαη έλα
ζπκπεξηθνξηθφ παξαπξντφλ θάπνησλ πξνζαξκνζηηθψλ δξάζεσλ γνληδίσλ πνπ πξνσζνχλ
ηε θιεγκνλή. Σα παξαπάλσ είλαη επίζεο κηα πξφηαζε γηα ηε ζηφρεπζε ησλ
πξνθιεγκνλσδψλ θπηηαξνθηλψλ θαη ησλ κνλνπαηηψλ ζήκαλζήο ηνπο, ζαλ κηα λέα
ηαθηηθή ζεξαπείαο ηεο θαηάζιηςεο.36
Μηα αλαδπφκελε ππφζεζε γηα ηελ παζνγέλεζε θαη θαη‘επέθηαζε ηελ ζεξαπεία
ηεο θαηάζιηςεο πεξηιακβάλεη ηελ πιαζηηθφηεηα ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ.
Ζ
αληθαλφηεηα ησλ λεπξσληθψλ ζπζηεκάησλ λα παξνπζηάζνπλ θαηάιιειε
πξνζκαξκνζηηθή πιαζηηθφηεηα δχλαηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ παζνγέλεηα ηεο θαηάζιηςεο.
Έηζη νη αληηθαηαζιηπηηθέο ζεξαπείεο, κπνξεί λα παίξλνπλ ηηο ζεξαπεπηηθέο ηνπο
ηδηφηεηεο, απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ελεξγνπνηνχλ ηηο θαηάιιειεο πεξαπεπηηθέο
αιιαγέο ζηα λεπξσληθά ζπζηήκαηα. Πξφζθαηεο κειέηεο έρνπλ δείμεη, φηη ε ρξφληα
αληηθαηαζιηπηηθή ζεξαπεία, πξνθαιιεί κηα πξνο ηα πάλσ ξχζκηζε ηνπ θαηαξξάθηε ηεο
cAMP ζεκαηνδφηεζεο, κε απνηέιεζκα κηα απμεκέλε έθθξαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ
κεηαγξαθηθνχ παξάγνληα CREB. Απμεκέλε έθθξαζε ηνπ CREB νδεγεί ζε κηα πξνο ηα
πάλσ ξχζκηζε ζπγθεθξηκέλσλ γνληδίσλ ζηφρσλ, φπσο νη λεπξνηξνθίλε BDNF. Ζ ρξφληα
αληηθαηζιηπηηθή ζεξαπεία εληζρχεη ηελ έθθξαζε BDNF ζηνπο ηππνθάκπεηνπο θαη
θινηψδεηο λεπξψλεο θαη κπνξεί λα πξνθπιάμεη απφ ζηξεζνγφλαο αηηηνινγίαο κείσζε
ζηελ έθθξαζε ηνπ BDNF. Σν ζηξεο έρεη θαλεί φηη πξνθαιεί λεπξσληθή αηξνθία θαη
θπηηαξηθφ ζάλαην θαη κείσζε ηεο θπηηαξνγέλλεζεο ησλ ηππνθάκπησλ λεπξψλσλ.
Κιηληθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη ζεκαηληθέο βιάβεο ζε πεξηπηψζεηο κείδνλνο θαη
ππνηξνπηάδνπζαο θαηάζιηςεο. Δίλαη πηζαλφ, φηη νη αληηθαηαζιηπηηθέο ζεξαπείεο, κέζα
34

Thomas J. Connor, Depression, stress and immunological activation: The role of cytokines in depressive
disorders, Life Sciences Volume 62, Issue 7, 9 January 1998, Pages 583-606
35
Maes, M., Smith, R., Scharpt, S., 1995b. The monocyte-T-lymphocyte hypothesis of major depression.
Psychoneuroendocrinology 20, 111-116.
36
Cytokines sing the blues: inflammation and the pathogenesis of depression, Trends in Immunology
Volume 27, Issue 1, January 2006, Pages 24-31
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απφ κηα ελίζρπζε ηεο έθθξαζεο , ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο επηβίσζεο πξνσζεηηθψλ
παξαγφλησλ φπσο ν BDNF, κπνξνχλ λα πξνιάβνπλ ή λα αλαζηξέςνπλ ηελ αηξνθία θαη
ηε δεκηά ζηoπο λεπξψλεο ηνπ ηππνθάκπνπ. Πξάγκαηη, νη κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη νη
ρξφληεο αληηθαηαζηπηηθέο ζεξαπείεο εληζρχνπλ ηελ ηππνθάκπεηα λεπξνγέλλεζε, θαη
πξνθπιάζνπλ απφ ηελ αηξνθία. Αμίδεη λα ζεκεησζεί ην ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζηάδεη ε
κειέηε ησλ κνξηαθψλ κεραληζκψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηεο δξάζε ησλ αληηθαηαζιηπηηθψλ
κεραληζκψλ, πεξηιακβάλνληαο ηελ πξνζαξκνγή ζηνλ θαηαξξάθηε κεηάδνζεο νηπ cAMP
ζηε γνληδηαθή έθθξαζε ηνπ CREB θαη ηνπ BDNF, θαη ζηε δνκηθή πιαζηηθφηεηα ησλ
λεπξψλσλ.37

1.4 Νεπξνελδνθξηληθνί θαη κεηαβνιηθνί παξάγνληεο
Νεςποενδοκπινικοί μησανιζμοί
Ζ ζρέζε νξκνλψλ θαη θαηάζιηςεο έρεη επηζεκαλζεί εδψ θαη αξθεηά ρξφληα,
πξφζθαηα φκσο δεδνκέλα επηβεβαίσζαλ θαη έθαλαλ ζαθέζηεξε ηε ζρέζε απηή. Οη
ελδείμεηο γηα ζπκκεηνρή νξκνληθψλ παξαγφλησλ ζηελ παζνγέλεζε ηεο θαηάζιηςεο
πξνθχπηνπλ απφ ηα παξαθάησλ :
i.

Πνιιέο νξκνληθέο δηαηαξαρέο ζπλνδεχνληαη απφ θαηάζιηςε ζε ζπρλφηεηα
κεγαιχηεξε απφ ηελ αλακελφκελε. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη ε λφζνο
Addison, ε λφζνο Cushing θαη ν ππνζπξενεηδηζκφο.

ii.

Οη ελδνθξηληθέο αλσκαιίεο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ θαηάζιηςε ππνδειψλνπλ φηη
πηζαλψο ππάξρεη θάπνηα δηαηαξαρή ησλ ππνζαιακηθψλ θέληξσλ, πνπ κέζσ ηεο
ππφθπζεο ξπζκίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ελδνθξηληθνχ ζπζηήκαηνο.

iii.

Οη νξκφλεο παίδνπλ ξπζκηζηηθφ ξφιν ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ κνλνακηλεξγηθψλ
λεπξνδηαβηβαζηψλ θαη ζπλεπψο κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαηαξαρή ηεο
λεπξνδηαβίβαζεο πνπ παξαηεξείηαη ζηελ θαηάζιηςε.

iv.

πρλά νξκνληθέο κεηαβνιέο (φπσο ε κείσζε ησλ νηζηξνγφλσλ θαη ηεο
πξνγεζηεξφλεο), πνπ ζπκβαίλνπλ πξνεκκελνξξπζηαθψο, θαηά ηελ εκκελφπαπζε
θαη θαηά ηε ινρεία, ζπλνδεχνληαη απφ θαηάζιηςε.

Τπνζάιακν-ππνθπζην-επηλεθξηδηαθφο άμνλαο : Τπάξρνπλ αξθεηέο ελδείμεηο γηα
ζπκκεηνρή απηνχ ηνπ άμνλα ζηελ θαηάζιηςε. Έρεη αλαθεξζεί πρ φηη ζε πεξίπνπ 50%
ησλ θαηαζιηπηηθψλ αζζελψλ παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο θνξηηδφιεο.38 Δπίζεο νη αζζελείο
κε ελδνγελή θαηάζιηςε έρνπλ ζεκαληηθά απμεκέλε κέζε εηθνζηηεηξάσξε θνξηηδφιε
πιάζκαηνο.39 Σέινο , απφ άιιε κειέηε γλσξίδνπκε φηη κεηά ηελ πάξνδν ηνπ
θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ, έρνπκε κηα ΤΤΔ ππνδξαζηεξηφηεηα, θαη ρακειή αληίδξαζε
ζε ςπρνθνηλσληθνχο ζηξεζζνγφλνπο παξάγνληεο. 40 Πξνθχπηεη ινηπφλ ην εξψηεκα, πνηα
είλαη ε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηνπο ελδνθξηληθνχο παξάγνληεο κε ηνπο λεπξνελδνθξηλείο θαη
ηελ θιηληθή έθθξαζε ηνπ θαηαζιηπηηθνχ ζπλδξφκνπ; Δίλαη ζεκαληηθφ λα δνχκε ηε
ξχζκηζε ησλ γιπθνθνξηηθνεηδψλ. Γηα λα ειέλμνπκε ηα επίπεδα θνηξηδφιεο ζηελ
θαηάζιηςε πξν θαη κεηά ηε ρνξήγεζε δεμακεζαδφλεο, πξέπεη λα θαζνξίζνπκε πξψηα
37

Oxford University Press Depression, Emerging insights from neurobiology British Medical Bulletin
57:61-79 (2001)
38
Sachar EJ, Disrupted 24-hour patterns of cortisol secretion in psychotic depression. Arch Gen Psychiatry.
1973 Jan;28(1):19-24.
39
U. Halbreich Cortisol secretion in endogenous depression. I. Basal plasma επίπεδνs ,
40
Thorben Ahrens, American Psychosomatic Society Pituitary-Adrenal and Sympathetic Nervous System
Responses to Stress in Women Remitted From Recurrent Major Depression, Psychosomatic Medicine
70:461-467 (2008)
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ηνπο θηθάξδηνπο ξπζκνχο κε ηνπο νπνίνπο εθθξίλεηαη ε θνξηηδφιε, ηελ απαληεηηθφηεηα
ηεο θνξηηδφιεο ζηε δεμακεζαδφλε, ηελ 24σξε έθθξηζε ειεχζεξεο θνξηηδφιεο ζηα νχξα
πξηλ θαη κεηά ηε ρνξήγεζε δεμακεζαδφλεο. Απφ ηνπο θαηαζιηπηηθνχο αζζελείο, ην 38%
δελ ξίρλαλ ηε δεμακεζαδφλε ηνπο, επίζεο είραλ ζεκαληηθά πςειφηεξε θνξηηδφιε
πιάζκαηνο θαη νχξσλ πξηλ ηε ρνξήγεζε δεμακεζαδφλεο απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ. Οη
θηθάξδηνη ξπζκνί θάλεθαλ παξφκνηνη ζηηο δχν απηέο νκάδεο. Οη κεηξήζεηο απηέο ηεο
θνξηηδφιεο πξν θαη κεηά ηε ρνξήγεζε δεμακεζαδφλεο, δείρλνπλ φηη ε πξνδεμακεζαδφλεο ππνζάιακν-ππνθπζηαθή – επηλεθξηδηαθή ππεξδξαζηεξηφηεηα, φπσο θαη ε
κεηα-δεμακεζαδφλεο κε-πηψζε ηεο θνξηηδφιεο εμαξηψληαη θαζνξηζηηθά ζηελ ελδνγελή
θαηάζιηςε.41
Ζ επίδξαζε ηεο θαηάζιηςεο ζηνλ ππνζάιακν ππνθπζηαθφ επηλεθξηδηαθφ άμνλα
είλαη επίζεο εκθαλήο θαη ζε άιιε κηα κειέηε ε νπνία έγεηλε ζε παηδηά. Δθεί κειεηήζεθαλ
θαθνκεηαρεηξηζκέλα θαη θαηαζιηπηηθά παηδηά σο πξνο ηα επίπεδα θνξηηδφιεο ην πξσΐ θαη
ην ην απφγεπκα. Υξεζηκνπνηήζεθε ε θνξηηδφιε ζην ζάιην θαη ην Child Depression
Inventory γηα ηε κέηξεζε ηεο θαηάζιηςεο. Σα θαθνκεηαρεηξηζκέλα παηδηά είραλ ειαθξψο
απμεκέλεο ζπγθεληξψζεηο θνξηηδφιεο ην απφγεπκα, αιιά φρη ην πξσί. Σα θιηληθά
επίπεδα ηεο θαηάζιηςεο, εζσηεξίθεπζε θαη εμσηεξίθεπζεο ησλ πξνβιεκάησλ δελ ήηαλ
πξνγλσζηηθά ησλ πςειψλ απηψλ επηπέδσλ. Παξφια απηά , ε θαηάζιηςε αλάκεζα ζηα
θαθνκεηαρεηξηζκέλα παηδηά ζπζρεηίζηεθε ζεκαληηθά κε κεηαβνιέο ζηνλ ΤΤΔ άμνλα.42
Παξφιν πνπ ε ζεξνηνλίλε θαη ε λνξεπηλεθξίλε αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο βαζηθνχο
ζηφρνπο ησλ ζεκεξηλψλ ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ, ειπίδνληαο ζε πξνζαξκνζηηθέο
καξθνρξφληεο αιιαγέο ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ αληίζηνηρσλ λεπξνδηαβηβαζηηθψλ
κνλνπαηηψλ, ππάξρνπλ δχν λεπξνπεπηίδηα, ε νπζία P θαη ε CRF [θνξηηθνεθιπηηθφο
παξάγνληαο] πνπ θαίλεηαη λα εκπιέθνληαη ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο.
Πξνθαηαξηηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη ηελ θιηληθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αληαγσληζηή
ηνπ ππνδνρέα ηεο ηαρπθηλίλεο [ΝΚ1] θαζψο θαη ηνπ αληαγσληζηή ηνπ ππνδνρέα ηεο
CRF1, ζηηο θαηαζιηπηηθέο δηαηαξαρέο. Πεξεηαίξσ δηεξεχλεζε απηψλ ησλ
απνηειεζκάησλ είλαη απαξαίηεηε.43
πσο έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ, ππάξρνπλ εθηεηακέλεο ελδείμεηο
δπζιεηηνπξγίαο ζηελ απάληεζε ζην ζηξεο, ζηνλ παζνθπζηνινγηθό κεραληζκό ηεο
κείδνλαο θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο. Ζ ελδνγελήο λεπξνδηαβίβαζε νπηνεηδψλ, πνπ
ελεξγνπνηεί ηνπ κ-ππνδνρείο πνπ εκπιέθνληαη ζην ζηξεο, θαη ζηηο δηεξγαζίεο ξχζκηζεο
ησλ ζπλαηζζεκάησλ, έρεη αλαδεηεζεί ζηελ κείδνλα θαηάζιηςε.
Ζ θαηάζηαζε ηεο παξακέλνπζαο κειαγρνιίαο, έρεη ζπζρεηηζηεί κε κηα
ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή κείσζε ζε κ-νπνηνεηδείο ππνδνρείο ζηνλ αξηζηεξφ θάησ
θξνηαθηθφ θινηφ αζζελψλ κε κείδνλα θαηάζιηςε, θαη ζπζρεηίζηεθε κε αξλεηηθέο
ζπλαηζζεκαηηθεο εκπεηξίεο. Αληίζηνηρα, κηα ζεκαληηθή αχμεζε ζηνπο ππνδνρείο κνπηνεηδψλ παξαηεξήζεθε ζε πγηείο ζηελ θεθαιηθή πεξηνρή ηνπ πξνζζίνπ ηκήκαηνο ηεο
έιηθαο ηνπ πξνζαγσγίνπ. ε απηήλ ηελ πεξηνρή κηα ζεκαληηθή ειάηησζε ησλ κνπηνεηδψλ ππνδνρέσλ παξαηεξήζθε ζε θαηαζιηπηηθνχο αζζελείο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζιίςεο ηνπο, ελψ δελ αληαπνθξίζεθαλ ζε αληηθαηαζιηπηηθή ζεξαπεία. Δπίζεο , νη
αζζελείο κε θαηάζιηςε, θάλεθε λα έρνπλ ρακειφηεξε βαζηθή ηηκή [νπδέηεξε
41

R. T. Rubin, Neuroendocrine aspects of primary endogenous depression. I. Cortisol secretory dynamics
in patients and matched controls Arch Gen Psychiatry. 1987 Apr;44(4):328-36.
42
. Hart, Jordan; Altered neuroendocrine activity in maltreated children related to symptoms of depression,
Development and Psychopathology. 1996 Win Vol 8(1) 201-214
43
Nemeroff CB, Recent advances in the neurobiology of depression. Psychopharmacol Bull. 2002
Summer;36 Suppl 2:6-23.
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θαηάζηαζε] κ-νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ, ζηνλ πξφζζην ζάιακν, ηηκή πνπ ζπζρεηίζηεθε κε
ηα επίπεδα θνξηηθνηξνπίλεο θαη θνξηηδφιεο πιάζκαηνο. Μεγαιχηεξεο κεηψζεηο ζην
ζχζηεκα ησλ κ-νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ παξαηεξεζεθαλ ζηνλ πξφζζην θαη νπίζζην ζάιακν,
ζηα πιάγηα βαζηθά γάγγιηα, ζηελ ακπγδαιή θαη ηνλ πεξηακπγδαιηθφ θινηφ. Σα
παξαπάλσ απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε ελδνγελήο λεπξνδηαβίβαζε νπηνεηδψλ ζηνπο κνπηνεηδείο ππνδνρείο, έλα ζχζηεκα πνπ εκπιέθεηαη ζηελ απάληεζε ζην ζηξεο θαη ηε
ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, έρεη κεηαβιεζεί ζε αζζελείο κε κείδνλα θαηαζιηπηηθή
δηαηαξαρή. 44
Έρεη θαλεί επίζεο ζε άιιε κειέηε, φηη γπλαίθεο κε πνιχ πςειά επίπεδα
θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ, παξνπζηάδνπλ κεησκέλεο απαληήζεηο θνξηηδφιεο ζηα
θπζηνινγηθά ςπρνινγηθά ζηξεο. 45
Κιηληθέο ζπλέπεηεο ηεο ππεξθνξηηδνιαηκίαο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηάζιηςε.46
Ζ κείδνλα θαηάζιηςε ζρεηίδεηαη κε απμεκέλε ζλεζηκφηεηα, εθηφο ηεο απηνθηνλίαο, ηνπ
θαπλίζκαηνο θαη άιισλ παξαγφλησλ θαθήο πγείαο.47 Δπίζεο, ε θαηάζιηςε θαίλεηαη λα
είλαη έλαο αλεμάξηεηνο παξάγνληαο γηα ηελ αλάπηπμε ζηεθαληαίαο λφζνπ θαη
νζηενπφξσζεο, θαη αιιάδεη ηελ πξφγλσζε ζε απηέο ηηο δηαηαξαρέο, φπσο επίζεο θαη ζε
άιιεο δηαηαξαρέο φπσο ν δηαβήηεο. Ζ απμεκέλε θνξηηδφιε δχλαηαη λα είλαη ν
κεζνιαβεηηθφο παξάγνληαο ζε απηέο ηηο ζρέζεηο. Σα γιπθνθνξηηθνεηδή βξίζθνληαη ζην,
ή θνληά ζην, θέληξν ηνπ παζνθπζηνινγηθνχ θπθιψκαηνο πνπ νδεγεί ζηνλ θαηαβνιηζκφ
ηνπ νζηνχ θαη ηηο αιιαγέο ζηελ ελδνθξηλή, κεηαβνιηθή, πξνθιεγκνλψδε, θαη
αηκνζηαηηθή κεζνιάβεζε πνπ εληζρχνπλ ηελ επεπηθνξεηφηεηα γηα θαξδηαγγεηαθή λφζν.
Σν ζηξεο πξντσλίδεη ηελ θαηάζιηςε θαη κεηαβάιιεη ηελ θπζηθή ηεο ηζηνξία. Ζ
κείδνλα θαηάζιηςε θαη ην ζηξεο, κνηξάδνληαη παξφκνηα θαηλφκελα, κεζνιαβεηέο θαη
θπθιψκαηα. Έηζη πνιιά από ηα ζηνηρεία ηεο θαηάζιηςεο δύλαηαη λα αληαλαθινύλ
απνξξπζκίζεηο ηεο απάληεζεο ζην ζηξεο. Ζ απάληεζε ζην ζηξεο απν κφλε ηεο,
ζπλίζηαηαη ζε αιιαγέο ζην επίπεδν ηεο αλπζερίαο, ηελ απψιεηα γλσζηηθήο θαη
ζπλαηζζεκαηηθήο επειημίαο, ελεξγνπνίεζε ηνπ ππνζάιακν – ππνθπζηαθνχ
επηλεθξηδηαθνχ άμνλα θαη ηνπ απηνλφκνπ , αλαζηνιή ησλ θπηηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ
κπνξεί λα απνδεηρζνχλ εκπφδην ζηελ επηβίσζε ζε πεξηπηψζεηο πνπ απεηινχλ ηε δσή πρ
χπλνο, ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα, ελδνθξηλείο ιεηηνπξγίεο γηα αχμεζε θαη
αλαπαξαγσγή. Θα κειεηήζνπκε ηψξα δχν δηαγλσζηηθνχο ππφηππνπο ηεο θαηάζιηςεο,
ηελ κειαγρνιηθή θαη ηελ άηππε θαηάζιηςε [Πξβ Κεθ 6.3 – Διθπζηήξεο ηεο ππξεληθήο
ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο]. ηελ κειαγρνιία, ε απάληεζε ζην ζηξεο θαίλεηαη
ππεξβνιηθή, νη αζζελείο είλαη αγρσκέλνη, θνβνχληαη ην κέιινλ, ράλνπλ ηελ
απαληεηηθφηεηα πξνο ην πεξηβάιινλ, έρνπλ αυπλία, ράλνπλ ηελ φξεμή ηνπο, θαη ε
εκεξίζηα δηαθχκαλζε ηεο δηάζεζεο είλαη ρεηξφηεξα ην πξσί. Έρνπλ επίζεο έλα
ελεξγνπνηεκέλν θνξηηθνεθιπηηθφ ζχζηεκα θαη έρνπλ κεησκέλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο
απμεηηθήο νξκφλεο θαη ησλ αλαπαξαγσγηθψλ αμφλσλ. Οη αζζελείο κε άηππε θαηάζιηςε,
παξνπζηάδνπλ έλα ζχλδξνκν πνπ θαίλεηαη θαηά θάπσο αληίζεην απφ απηφ ηεο
κειαγρνιίαο. Δίλαη ιεζαξγηθνί, θνπξαζκέλνη, ππεξθαγηθνί, ππλειηθνί, αληηδξνχλ ζην
πεξηβάιινλ, θαη δείρλνπλ εκεξίζηα δηαθχκαλζε πνπ είλαη θαιχηεξα ην πξσί. ε αληίζεζε
44

Susan E. Kennedy; Dysregulation of Endogenous Opioid Emotion Regulation Circuitry in Major
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Heather M. Burke, PhD Depressive Symptoms Are Associated With Blunted Cortisol Stress Responses
in Very Low-Income Women Psychosomatic Medicine 67:211-216 (2005)
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κε ηε κειαγρνιία, έρνπκε έλα ξπζκηζκέλν πξνο ηα θάησ ππνζάιακν-ππνθπζηαθφ άμνλα
θαη θνξηηθνεθιπηηθή αλεπάξθεηα θεληξηθήο αηηηνινγίαο. Με δεδνκέλε ηελ
δηαθνξεηηθφηεηα απηή ηεο θαηάζιηςεο πξνηείλεηαη λα εμεηαζηεί μερσξηζηά ν θάζε
ππφηππνο ηεο θαηάζιηςεο.48
Ζ αληίδξαζε ηεο πξνιαθηίλεο πιάζκαηνο ζε ρνξήγεζε d-θελθινπξακίλεο, ζε
θαηαζιηπηηθνχο αζζελείο, ήηαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξεο απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ. Απηή ε
κείσζε δελ ζρεηίζηεθε κε ηελ θαηάζιηςε αιιά κε ηα επίπεδα αλπζερίαο ησλ αζζελψλ.
Σα παξαπάλσ δείρλνπλ κηα κεησκέλε απαληεηηθφηεηα 5-ΖΣ ζηελ θαηαζιηπηηθή
θαηάζηαζε.49
Γηα λα εθηηκεζεί ζε έλα θαηαζιηπηηθφ ην θαηά πφζν έρεη επεξεαζηεί ν
ππνζάιακν-ππνθπζην-επηλεθξηδηαθόο άμνλαο, κπνξεί λα δηελεξγεζεί δνθηκαζία
θαηαζηνιήο κε δεμακεζαδφλε (DST test). Ζ δνθηκαζία απηή ζπλίζηαηαη ζηε ρνξήγεζε
1mg δεμακεζαδφλεο, πνπ είλαη ζπλζεηηθφ θνξηηθνζηεξνεηδέο. Ζ αλακελφκελε απάληεζε
είλαη ε θαηαζηνιή ησλ επηπέδσλ θνξηηδφιεο κέζσ ηεο αλαζηνιήο ηεο απειεπζέξσζεο
ACTH απφ ηελ ππφθπζε. ε 50% ησλ θαηαζιηπηηθψλ ε δνθηκαζία απηή είλαη
παζνινγηθή, δειαδή ζηνπο θαηαζιηπηηθνχο απηνχο αζζελείο δελ θαηαζηέιιεηαη ε
θνξηηδφιε.50 ζπλδέεηαη κε ηε βαξηά (κείδνλα, ελδνγελή) θαηάζιηςε, ε δνθηκαζία φκσο
δελ είλαη εηδηθή γηα ηελ θαηάζιηςε, αθνχ έρεη βξεζεί παζνινγηθή αθφκε θαη ζε
θπζηνινγηθά άηνκα πνπ έρνπλ ράζεη βάξνο, θαζψο θαη ζε άηνκα κε καλία, ζρηδνθξέλεηα
θαη άλνηα. Παξφια απηά ε δνθηκαζία έρεη θάπνηα πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα, ε νπνία
έγθεηηαη ζηα εμήο ζηνηρεία :
i.

Πξνβιέπεη ηελ απαληεηηθφηεηα ζηε ζεξαπεία κε ηξηθπθιηθά αληηθαηαζιηπηηθά

ii.

Σελ απαληεηηθφηεηα ζηελ ειεθηξνζπαζκνζεξαπεία

iii.

Σελ έιιεηςε απαληεηηθφηεηαο ζε ζεξαπεία κε εηθνληθφ θάξκαθν (placebo)

iv.

Σε κεγάιε πηζαλφηεηα ππνηξνπήο ζε άηνκα πνπ έρνπλ απαιιαγεί απφ ηα
θαηαζιηπηηθά ηνπο ζπκπηψκαηα.

Φαίλεηαη φηη ζηελ θαηάζιηςε ππάξρεη αχμεζε ηεο έθθξηζεο ηεο CRH –
θνξηηθνεθιπηηθήο νξκφλεο απφ ηνλ ππνζάιακν, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ACTH
θαη θαη‘ επέθηαζε ηεο θνξηηδφιεο. Δίλαη γλσζηφ φηη ε CRH έρεη άκεζε ζπκκεηνρή θαη
ζηε λεπξνδηαβίβαζε. Πσο ζρεηίδεηαη ε απμεκέλε παξαγσγή θνξηηδφιεο κε ηε
θαηάζιηςε; Τπάξρνπλ δεδνκέλα πνπ δείρλνπλ φηη ηα θνξηηθνζηεξνεηδή κεηψλνπλ ηε
λεπξνδηαβίβαζε ηεο 5-ΖΣ. Δπίζεο ζε πεηξακαηηθέο κειέηεο ζε δψα ηνπ εξγαζηεξίνπ
δείρλνπλ φηη ε ππεξπαξαγσγή θνξηηδφιεο πξνθαιεί βιάβε ησλ λεπξψλσλ, θπξίσο ζηελ
πεξηνρή ηνπ ηππνθάκνπ. Έηζη ζα κπνξνχζε λα εμεγεζεί θαη ε δηαηαξαρή ησλ γλσζηαθψλ
ιεηηνπξγηψλ, κλήκεο πξνζνρήο , ζπγθέληξσζεο θηι πνπ έρεη παξαηεξεζεί ζε νξηζκέλνπο
θαηαζιηπηηθνχο αζζελείο.
Ζ ζρέζε ηεο θαηάζιηςεο κε ηηο ζπξενεηδηθέο νξκόλεο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ
ζπξνεηδνχο εξεπλάηαη. Ζ ειέπζεξε ηξη-ησδνζπξνλίλε ζηελ θαηάζιηςε έρεη βξεζεί
κεησκέλε θαη πεξίπνπ 1/3 ησλ θαηαζιηπηηθψλ αζζελψλ έρνπλ ππνηνληθή αληίδξαζε ηεο
TSH (thyrotropin stimulating hormone) ζε ελδνθιέβηα ρνξήγεζε TRH (thyrotropin
releasing hormone). πσο ζπκβαίλεη κε ηε CRH, έηζη θαη ε TRH έρεη άκεζε ζρέζε κε
48

P.W. Gold and G.P. Chrousos , Organization of the stress system and its dysregulation in melancholic
and atypical depression: High vs low CRH/NE states. Mol Psychiatry 7 (2002), pp. 254–275.
49
O'Keane V, Prolactin and cortisol responses to d-fenfluramine in major depression: evidence for
diminished responsivity of central serotonergic function. Am J Psychiatry. 1991 Aug;148(8):1009-15.
50
Carroll BJ, Cerebrospinal fluid and plasma free cortisol concentrations in depression. Psychol Med. 1976
May;6(2):235-44.
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ην κεραληζκό ηεο λεπξνδηαβίβαζεο θαη είλαη πηζαλφ νη δηαηαξαρέο ηεο ζπξενεηδηθήο
ιεηηνπξγίαο πνπ παξαηεξνχληαη ζηνπο θαηαζιηπηηθνχο αζζελείο λα νθείινληαη ζε
κεηαβνιή ηεο TRH ζηνπο λεπξνδηαβηβαζηηθνχο λεπξψλεο. (ηδίσο ηεο 5-ΖΣ).
Μελαηονίνη
Οξηζκέλεο κειέηεο ζπγθιίλνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε λπρηεξηλή έθθξηζε ηεο
κειαηνλίλεο, κηαο νξκφλεο ηεο επίθπζεο, είλαη κεησκέλε ζηελ θαηάζιηςε. Οη
παξαηεξήζεηο απηέο είλαη δεισηηθέο κεησκέλεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ β-αδξελεξγηθψλ
ζπλάςεσλ. Τπάξρνπλ φκσο θαη κειέηεο πνπ απέηπραλ λα δείμνπλ ηελ εγθπξφηεηα απηνχ
ηνπ κνληέινπ ηεο ρακειήο κειαηνλίλεο. 51
Ζ κειαηνλίλε είρε απφ παιαηφηεξα πξνηαζεί σο έλαο βηνινγηθφο δείθηεο γηα ηελ
θαηάζιηςε αιιά ηα απνηειέζκαηα δελ ήηαλ πνηέ ηφζν εληππσζηαθά ψζηε λα πεξάζεη
ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε. 52 Απηφ κάιινλ νθείιεηαη ζηελ αιιειεμάξηεζε ηεο
κειαηνλίλεο κε πνιινχο άιινπο βηνινγηθνχο δείθηεο θαη ηα πνιχπινθα δπλακηθά ηνπ
επηθπζηαθνχ-ππνζαιακηθνχ-ππνθπζηαθνχ άμνλα.
ε άιιεο κειέηεο γηα ηε κειαηνλίλε , βιέπνπκε ηηο γπλαίθεο κε
πξνεκκελνξπζηαθφ ζχλδξνκν, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαηαξαρέο ηνπ ζπκηθνχ, λα
έρνπλ ρξνλνβηνινγηθέο αλσκαιίεο ηεο έθθξηζεο κειαηνλίλεο. Οη θηξθάδηεο απηέο
αλσκαιίεο αληαπνθξίλνληαη ζε ζηέξεζε χπλνπ θαη θσηνζεξαπεία, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη
φηη πηζαλφλ λα εκπέθνληαη απηνί νη κεραληζκνί ζηελ παζνθπζηνινγία ηνπ
πξνεκκελνξπζηαθνχ ζπλδξφκνπ.53
Με ζθνπφ λα βξεζεί αθξηβψο πνηνο είλαη ν ξφινο ηεο κειεηνλίλεο ζηελ
θαηάζιηςε, ε νξκφλε απηή ρνξεγήζεθε ζε δηάθνξεο δφζεηο ζε αζζελείο κε θαηάζιηςε ζε
κηα δηπιή ηπθιή κειέηε, Ζ κειεηνλίλε έληεηλε ηα ζπκπηψκαηα ηεο δπζθνξίαο,
πξνθάιεζε αυπλία θαη απψιεηα βάξνπο, θαζψο θαη πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ
ζψκαηνο. Ζ κειαηνλίλε αχμεζε ηελ ζπγθέληξσζε αζβεζηίνπ θαη 5-πδξνμπηδλνινμηθνχ
νμένο ζην ΔΝΤ. 54
Πέληε αζζελείο κε ρεηκεξηλή θαηάζιηςε δέρηεθαλ ηε ρνξήγεζε ρακειψλ δφζεσλ
κειαηνλίλεο ην απφγεπκα θαη ζπγθξίζεθαλ κε νκάδα ειέγρνπ. Ζ ζεξαπεία κε κειαηνλίλε
κείσζε ζεκαληηθά ηε θαηάζιηςε ζε ζρέζε κε ην placebo. Σν δείγκα βέβαηα ήηαλ κηθξφ
θαη έηζη ε ππφζεζε δελ είλαη επαξθψο ζηεξηγκέλε.55
Μειεηψληαο αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ καζηνχ, βξέζεθε φηη απηνί είραλ ρακειά
επίπεδα πεξηθεξηθή κειαηνλίλεο ζην πιάζκα. Μειεηψληαο ηε θηλεηηθή ηνπ βαζηθνχ
κεηαβνιίηε ηεο κειαηνλίλεο, ηεο 6ζνπιθαηνμπ-κειαηνλίλεο, βξέζεθε φηη ε ρακειή
θπθινθνξνχζα κειαηνλίλε ζε αζζελείο κε πξσηνπαζή θαξθίλν ηνπ καζηνχ δελ
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νθείιεηαη ζε εληζρπκέλε απνδφκεζε ζην ήπαξ, αιιά ζα πξέπεη λα νθείιεηαη ζε κεησκέλε
δξαζηεξηφηεηα ηεο επηθχζεσο.56
Αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζην ΤΤΔ ζχζηεκα θαη ζηελ έθθξηζε κειαηνλίλεο
έρνπλ θαλεί απφ θάπνηεο εξγαζίεο, φπσο έρεη αλαθεξζεί. Οη αιιαγέο ζηελ έθθξηζε ηεο
κειαηνλίλεο έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ζχλδξνκν κεησκέλεο έθθξηζεο κειαηνλίλεο, θαη έρεη
πεξηγξαθεί ζε αζζελείο κε κείδνλα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή. Απηφ πνπ έρεη ελδηαθέξνλ
είλαη φηη ε ρνξήγεζε CRH ζε πγηείο , κείσζε ζεκαληηθά ηα επίπεδα κειαηνλίλεο, ηφζν ζε
ζρέζε κε ην placebo φζν θαη ζε ζρέζε κε ηε ρνξήγεζε ACTH. Ζ ACTH πξνθάιεζε
κεγαιχηεξε αχμεζε ζηελ έθθξηζε θνξηηδφιεο απφ ηελ ACTH. Γελ παξαηεξήζεθαλ
ειεθηξνεγθεθαινγξαθηθέο αιιαγέο. Σα επξήκαηά απηά πξνηείλνπλ φηη ε CRH έρεη
θάπνηα αλαζηαιηηθή δξάζε πάλσ ζηελ επηθπζηαθή έθθξηζε κειαηνλίλεο ζηνπο πγηείο.
Αθήλεηαη αθφκε αλνηρηφ ην ελδερφκελν ελφο ακνηβαίνπ βξφγρνπ αλαηξνθνδφηεζεο
αλάκεζα ζηελ επίθπζε θαη ζηνλ ΤΤΔ άμνλα. Ζ θαηαλφεζε ησλ λεπξνελδνθξηληθψλ
απηψλ κεηαβνιψλ ζα καο δψζεη κηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ζηελ αλάκεημή ηνπο ζηελ
παζνγέλεζε ηεο θαηάζιηςεο.57
Αμίδεη λα κειεηήζνπκε ιίγν ηνλ έιεγρν πνπ κπνξεί λα έρεη ην κεηαηρκηαθφ
ζχζηεκα πάλσ ζηνλ ΤΤΔ άμνλα. Ζ ξχζκηζε ηνπ ΤΤΔ άμνλα ζε θαηαζιηπηηθνχο
αζζελείο κειεηήζεθε κε δνθηκαζία θαηαζηνιήο κε δεμακεζαδφλε. Οη αλσκαιίεο πνπ
παξνπζηάζηεθαλ, δείρλνπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο παξνπζίαο ππεξδξαζηεξηφηεηαο
ηνπ ΤΤΔ άμνλα. Ζ νπζηαζηηθή δηαηαξαρή ζηε λεπξνελδνθξηληθή ξχζκηζε νθείιεηαη ζε
αλαπνηειεζκαηηθή αλαζηαιηηθή δξάζε ηνπ εγθεθάινπ ζην ΤΤΔ ζχζηεκα. Απηή ε
αλαπνηειεζκαηηθή αλαζηαιηηθή δξάζε ππνδειψλεη κηα αλψκαιε εληζρπηηθή δξάζε απφ
ην κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα ζηελ θαηάζιηςε.58
Οιζηπογόνα και ενδοπθίνερ
Ζ θαηάζιηςε , πνπ είλαη πην ζπρλή ζε γπλαίθεο, παξά ζε άληξεο, θαίλεηαη λα έρεη
απμεκέλε ζπρλφηεηα ζε πεξηφδνπο νξκνληθψλ αιιαγψλ. Σα νηζηξνγφλα κπνξνχλ λα
καηαβάιινπλ φρη κφλν ηε ζεξνηνληλεξγηθή λεπξνδηαβίβαζε, αιιά θαη άιια ζπζηήκαηα
λεπξνδηαβηβαζηψλ, θαηαιήγνληαο ζε κία αληηθαηαζιηπηηθή δξάζε. Μηα ζεξαπεία κα
νηζηξνγφλα ζα κπνξνχζε λα είλαη ρξήζηκε ζηε ζεξαπεία ηεο θαηάζιηςεο ηεο πεξη θαη
κεηαεκκελνπαπζηαθήο πεξηφδνπ.59
Μεηά απφ ηνλ ηνθεηφ, πνιιέο γπλαίθεο παξνπζηάδνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο
ηεο ινρείαο. Μηα γξήγνξε αλαγλψξηζε απηψλ ησλ πεξηζηαηηθψλ είλαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθή. Δπίζεο πνιχ ζεκαληηθφ είλαη ε αλαγλψξηζε πνησλ γπλαηθψλ είλαη ζε νκάδα
πςεινχ θηλδχλνπ. Μηα κειέηε αλαδήηεζε ηελ β-ελδνξθίλε, έλα νπηνεηδέο πεπηίδην θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο. Αλάκεζα ζε γπλαίθεο πνπ δήισλαλ επζπκηθέο ηελ 25ε
εβδνκάδα ηεο θχεζεο, θάλεθε φηη απηέο νη νπνίεο είραλ πςειφηεξα επίπεδα βελδνξθίλεο, ήηαλ απηέο πνπ είραλ έσο θαη ηξηπιάζην θίλδπλν γηα λα αλαπηχμνπλ
θαηάζιηςε θαηά ηε ινρεία. Απηφ εθηφο φηη έρεη θιηληθή δηάζηαζε ζην επίπεδν ηνπ φηη
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απηφο ν δείθηεο γηα λα πξνβιέςεη ηελ νκάδα θηλδχλνπ,
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δχλαηαη λα καο δψζεη θαη ζηνηρεία γηα ηελ παζνθπζηνινγία ηεο λφζνπ ζε απηήλ ηελ
ηδηαίηεξε νκάδα θηλδχλνπ. 60
Ύπνορ
Ο χπλνο ζηνπο θαηαζιηπηηθνχο αζζελείο παξνπζηάδεη δηάθνξεο αλσκαιίεο ζηελ
αξρηηεθηνληθή ηνπ, απφ ηηο νπνίεο ε πην ζεκαληηθή απφ παζνγελεηηθή ζθνπηά είλαη ε
βξάρπλζε ηνπ ιαλζάλνληνο ρξόλνπ εκθάληζεο ηεο πξώηεο θάζεο REM ηνπ χπλνπ.
Δλψ δειαδή θπζηνινγηθά ν ιαλζάλσλ απηφο ρξφλνο είλαη πεξίπνπ 90min, ζηελ
θαηάζιηςεο απηφο ν ρξφλνο κηθξαίλεη ζε δηάξθεηα θαη κπνξεί λα είλαη βξαρχηεξνο ησλ
50min. Απηή ε θιηληθή παξαηήξεζε απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη αμία αλ
ζπλππνινγηζηεί ην γεγνλφο φηη πνιιά απνηειεζκαηηθά θάξκαθα γηα ηελ θαηάζιηςε
επαλαθέξνπλ ην ιαλζάλνληα ρξφλν εκθάληζεο ηεο πξψηεο θάζεο REM ζην θπζηνινγηθφ.
Παξφια απηά, βξαρχο ιαλζάλσλ ρξφλνο REM παξαηεξείηαη θαη ζε άιιεο δηαηαξαρέο
φπσο ε καλία, ε ζρηδνθξέλεηα, ε κεηαηρκηαθή δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο. Απηφ ην
γεγνλφο κεηψλεη ηελ εηδηθφηεηα απηνχ ηνπ επξήκαηνο. Απφ ηελ άιιε κπνξεί λα
ππνγξακκίδεη έλαλ θνηλφ κεραληζκφ παζνινγηθήο δηαηαξαρήο λεπξνδηαβίβαζεο ηνπ
κνηξάδνληαη νη παξαπάλσ παζνινγηθέο νληφηεηεο κε ηελ θαηάζιηςε.
Μεηαβολιζμόρ ύδαηορ και ηλεκηπολςηών
Τπάξρνπλ ελδείμεηο γηα αχμεζε ηνπ ελδνθπηηάξηνπ λαηξίνπ ζηελ θαηάζιηςε (φπσο
θαη ζηε καλία) θαζψο γηα δηαηαξαρέο ζηελ αληιία λαηξίνπ ησλ εξπζξώλ
αηκνζθαηξίσλ κε θαηάζιηςε, αθφκε θαη ζηελ πεξίνδν ηεο λνξκνζπκίαο. Σα επξήκαηα
απηά έρνπλ ελδηαθέξνλ, αλ θαη δελ γλσξίδνπκε κε βεβαηφηεηα αλ παξφκνηεο δηαηαξαρέο
κε απηέο παξαηεξνχληαη ζηα εξπζξά αηκνζθαίξηα ζπκβαίλνπλ θαη ζηνλ εγθέθαιν, ζε
λεπξηθά, λεπξνγινηαθά ή άιια θχηηαξα. Δπίζεο δελ κπνξνχκε λα μέξνπκε θαηά πφζν κηα
ηέηνηα αιιαγή απνηειεί αίηην ή απνηέιεζκα ηεο λφζνπ.
Δπίζεο ζηε θαηάζιηςε θαίλεηαη κηα αχμεζε ζηε πεξηεθηηθφηεηα καγλεζίνπ ζηα
εξπζξνθχηηαξα. Ζ κεηαβνιή απηή ήηαλ πην έληνλε, φζν πην έληνλε ήηαλ ε θιηληθή
εηθφλα. Κάηη αληίζηνηρν ηζρχεη θαη γηα ην καγλήζην πιάζκαηνο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη
ε ππνκαγλεζηαηκία ζρεηίδεηαη κε ππεξεπεξεζηζηφηεηα θαη έηζη ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί
κήπσο ε ππεξκαγλεζηαηκία ζρεηίδεηαη κε ςπρνθηλεηηθή επηβξάδπλζε πνπ παξαηεξείηε ζε
πνιινχο θαηαζιηπηηθνχο αζζελείο.61
Σφζν ζηελ θαηάζιηςε φζν θαη ζηε ζρηδνθξέλεηα, ε εξπζξνθπηηαξηθή δξαζηεξηφηεηα
ησλ ATPαζψλ είλαη κεησκέλε. Απηφ ηζρχεη γηα ηηο Na-K, Mg, θαη Ca-Mg ATPάζεο πνπ
έρνπλ κειεηεζεί. Γε βξέζεθε θακία νπζηαζηηθή δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηνπο αζζελείο
κε κνλνπνηιηθή θαη δηπνιηθή λφζν. Σα δεδνκέλα απηά δίλνπλ λέν θσηηζκφ ζηε βηνρεκεία
απηψλ ησλ δηαηαξαρψλ.62
Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο αληηκεηαθνξάο ιηζίνπ λαηξίνπ ζηα εξπζξνθχηηαξα
θαηαζιηπηηθψλ αζζελψλ, ήηαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξν θαηά ηε δηάξθεηα ελφο επεηζνδίνπ

60

Ilona S. Yim et al. Prenatal β-endorphin as an early predictor of postpartum depressive symptoms in
euthymic women Journal of Affective Disorders, Article in Press
61
Jean Widmer, Relationship between erythrocyte magnesium, plasma electrolytes and cortisol, and
intensity of symptoms in major depressed patients, Journal of Affective Disorders Volume 34, Issue 3, 8
June 1995, Pages 201-209
62
Janusz K. Rybakowski, Decreased Activity of Erythrocyte Membrane ATPases in Depression and
Schizophrenia Neuropsychobiology 1994;30:11-14

30

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο

παξά θαηά ηελ αλάξξσζε, κε ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο λα εκθαλίδνληαη ζηελ καλία ζηηο
πεξηπηψζεηο ησλ δηπνιηθψλ αζζελψλ.63
Αληηδξψληα είδε νμπγφλνπ [ROS], κπνξεί λα παίδνπλ θάπνην ξφιν ζηηο
λεπξνςπρηαηξηθέο παζήζεηο. Τπάξρνπλ θάπνηεο ελδείμεηο, φηη ε ελεξγνπνίεζε
αλνζνινγηθψλ, θιεγκνλσδψλ δηεξγαζηψλ, αχμεζε ηνπ θαηαβνιηζκνχ ησλ κνλνακηλψλ,
αλσκαιίεο ζηα ιηπηδηαθά ζπζηαηηθά, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ππεξπαξαγσγή ROS θαη
ζηε ζπλέρεηα, ελδπκηθέο αληηνμεηδσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ιηπηδηαθή πεξνμείδσζε, θαη
φια απηά ηα θαηλφκελα πνπ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηελ παζνθπζηνινγία ηεο
θαηάζιηςεο. Έηζη ε θαηάζιηςε, θαη ηδηαίηεξα φηαλ ζπλδπάδεηαη κε δηαηαξαρή ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο, ζρεηίδεηαη κε απμεκέλε αληηνμεηδσηηθή ελδπκηθή δξαζηεξηφηεηα,
ιηπηδηαθή πεξνμείδσζε, θαη απηή ε δξαζηεξηφηεηα πεξηνξίδεηαη κε ζεξαπεία κε
εθιεθηηθνχο αλαζηνιείο επαλαπξφζιεςεο ηεο ζεξνηνλίλεο.64
Νεςποηποθικοί παπάγονηερ
Ο εγθεθαιηθήο πξνέιεπζεο λεπξνηξνθηθφο παξάγνληαο ή αιιηψο BDNF, είλαη
έλαο πνιχ ζεκαληηθφο κεζνιαβεηήο ηεο εμαξηψκελεο απφ ηε δξαζηεξηφηεηα
πιαζηηθφηεηα ησλ λεπξψλσλ ζηνλ εγθεθαιηθφ θινηφ. Σα ρακειά επίπεδα BDNF έρνπλ
πνιιέο θνξέο ζπζρεηηζηεί κε ηε λφζν, ζηελ πην πξφζθαηε κειέηε έρνπκε ζπζρέηηζε ησλ
ρακειψλ επηπέδσλ ηνπ παξάγνληα ζηνλ νξφ ειηθησκέλσλ αζζελψλ κε ηα θαηαζιηπηηθά
ζπκπηψκαηα.65 Γηαηαξαρέο ζηνπο λεπξνηξνθηθνχο παξάγνληεο έρεη πξνηαζεί φηη
ππνθξχπηνληαη ζηηο δηαηαξαρέο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Παξφια απηά, ε πξφζθαηε έξεπλα
πξνηείλεη φηη νη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο δχλαηαη λα παξαρζνχλ απφ αλσκαιίεο ζηελ
πξνζαξκνγή ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ ζηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. Σα
αληηθαηαζιηπηηθά κπνξεί λα δξνπλ κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο λεπξσληθήο πιαζηηθφηεηαο,
πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα πεξηβαιινληηθά πξνζαγσγά εξεζίζκαηα λα κεηαβάιινπλ ηα
λεπξσληθά απηά δίθηπα, έηζη ψζηε λα ξπζκηζηνχλ θαιχηεξα γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ
αηφκνπ ζην πεξηβάιινλ. χκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ δηθηχσλ γηα ηελ θαηάζιηςε, νη
αιιαγέο ζηα επίπεδα ησλ λεπξνηξνθηλψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ BDNF, κπνξεί
φρη άκεζα λα παξάγεη έλα θαηαζιηπηηθφ ή αληηθαηαζιηπηηθφ απνηέιεζκα, αιιά κπνξεί νη
λεπξνηξνθίλεο λα δξνπλ σο ζεκαληηθά εξγαιεία ζηε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη
πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο νδεγνχλ ηα λεπξσληθά δίθηπα λα πξνζαξκνζηνχλ θαιχηεξα
ζην πεξηβάιινλ. Πξαθηηθά, απηή ε ππφζεζε ζπληζηά φηη ηα αληηθαηαζιηπηηθά θάξκαθα
δε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πνηέ κφλα ηνπο, αιιά λα ζπλδπάδνληαη θαη θάπνην
είδνο απνθαηάζηαζεο πνπ ζα θαζνδεγήζεη ηε λεπξσληθή πιαζηηθφηεηα ζηνλ εγθέθαιν.
66
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λα ζρεηίδεηαη κε ην λεπξσληθφ ζάλαην.67 Παξφια απηά δελ είκαζηε αθφκε ζε ζέζε λα
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πνληίθηα πνπ ιάκβαλαλ ηκηπξακίλε θαη απνηεινχζαλ ‗θαηαζιηπηηθά κνληέια‘ κέζσ
πξφθιεζεο καζεκέλεο αλεκπνξηάο [βι. Κεθ 1.10]. Γηεξεπλάηαη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο
δξάζεο ησλ αληηθαηαζιηπηηθψλ θαξκάθσλ θαη ηνπ ΒΝΗΡ ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο
θαηάζιηςεο. 68

1.5 Αλαηνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο δηαηαξαρέο
Απεικονιζηικά εςπήμαηα
Με αμνληθέο θαη καγλεηηθέο ηνκνγξαθηθέο κειέηεο βξέζεθε δηεχξπλζε ησλ πιαγίσλ
θνηιηψλ ηνπ εγθεθάινπ ησλ θαηαζιηπηηθψλ αζζελψλ.69 κσο ηα επξήκαηα απηά θαίλεηαη
λα αθνξνχλ πεξηζζφηεξν ή απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε εγθεθάινπο θαηαζιηπηηθψλ
αζζελψλ κεγάιεο ειηθίαο. ε άιιεο κειέηεο βξέζεθαλ ππθλσηηθέο εζηίεο ζηε ιεπθή
νπζία ηνπ εγθεθάινπ θαηαζιηπηηθψλ αζζελψλ , αιιά ε ζεκαζία απηψλ ησλ επξεκάησλ
δελ είλαη ζαθήο. Δπίζεο ν φγθνο ηνπ ηππνθάκπνπ θάλεθε κεησκέλνο, ην ίδην θαη ηνπ
πξνκεησπηαίνπ θινηνχ. 70
Έλαο αξηζκφο κειεηψλ έρεη δείμεη φηη ε ρξφληα κείδνλα θαηάζιηςε ζρεηίδεηαη κε
εθιεθηηθή απψιεηα ηππνθάκπεηνπ φγθνπ, πνπ παξακέλεη γηα θαηξφ αθφηνπ πεξάζεη ε
θαηάζιηςε. Γχν πξάγκαηα δχλαηαη λα ζπκβαίλνπλ. Πξψηνλ, ε εθζεζεκαζκέλε απηή
λεπξσληθή απψιεηα κπνξεί λα είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ νδεγεί ζηε κείσζε ηνπ
ηππνθάκπεηνπ φγθνπ. Ζ ππνθείκελε βηνινγία ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο έρεη λα θάλεη κε
ζπζζψξεπζε γινπηακηθνχ θαη αζβεζηίνπ, ηνπο δηάθνξνπο ππφηππνπο ηνπο
γινπηακηληθψλ ππνδνρέσλ, ηελ παξαγσγή ξηδψλ νμπγφλνπ, ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν
θπηηαξηθφ ζάλαην θαη ηηο λεπξσληθέο άκπλεο. Γεχηεξνλ, ηα γιπθνθνξηηθνεηδή, νη
νξκφλεο πνπ εθθξίλνληαη απφ ηα επηλεθξίδηα θαηά ην ζηξεο κπνξεί λα επζχλνληαη γηα
απηήλ ηελ απψιεηα λεπξψλσλ. Οη ππφηππνη ηεο θαηάζιηςεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηππνθάκπηα αηξνθία, ραξαθηεξηζηηθά πεξηιακβάλνπλ κεγάιε ππεξέθθξηζε
γιπθνθνξηηθνεηδψλ. Ο θαηαξξάθηεο ησλ βεκάησλ ηνπ λεπξσληθνχ ζαλάηνπ ζηνλ
ηππφθακπν , πνπ ξπζκίδεηαη απφ ηα γιπθνθνξηηθνεηδή αλαιχεηαη ζην άξζξν.71
ε κειέηεο φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ηνκνγξαθία εθπνκπήο κνλήξνπο θσηνλίνπ θαη
πνδηηξνλίσλ [SPECT, PET scanning] κειεηήζεθε ε αηκαηηθή ξνή θαη ν κεηαβνιηζκφο ζε
εγθεθάινπο θαηαζιηπηηθψλ. Οη κειέηεο απηέο ζπγθιίλνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη
κείσζε ηεο εγθεθαιηθήο ξνήο ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ, φπσο ζηελ
νπηζζνπιάγηα πεξηνρή ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ησλ
βαζηθψλ γαγγιίσλ.
Οη δηαηαξαρέο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ (πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπ
ζρεηίδεηαη κε ηνλ επηκεξηζκφ ηεο πξνζνρήο) ζα κπνξνχζαλ λα εμεγήζνπλ κεξηθέο απφ ηηο
γλσζηαθέο δηαηαξαρέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ θαηάζιηςε, φπσο ηελ θαθή δπλαηφηεηα
ζπγθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο θαη ηε δπζθνιία πξνγξακκαηηζκνχ.
Ζ δηεξεχλεζε ησλ πξνθιεηψλ δπλακηθψλ ηνπ εγθεθάινπ γηα ηελ θαηάζιηςε,
απνθάιπςε φηη ζε θαηαζιηπηηθνχο αζζελείο παξαηεξείηαη παξάηαζε ηνπ ιαλζάλνληνο
68
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ρξφλνπ ηεο θπκκαηνκνξθήο Ρ300, ε δηαπίζησζε απηή φκσο δελ έρεη κεγάιε εηδηθφηεηα,
δειαδή εκθαλίδεηαη θαη ζε άιιεο λνζνινγηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο ε ζρηδνθξέλεηα, ε
άλνηα, ε ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο θαη άιιεο. Δπίζεο παξαηεξήζεθε θαη ε κείσζε ησλ
κέγηζησλ ηηκψλ ηεο θπκαηνκνξθήο Ν100, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηιεθηηθή πξνζνρή θαη
ηεο Ρ300, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ δξάζεο ζε επίπεδν
ΚΝ.
Δηθόλα 1 - Ακνηβαίεο αιιαγέο ζηε θινηώδε θαη παξακεηαηρκηαθή ιεηηνπξγία, κε
αιιαγέο ζηε αιιαγή ηεο δηάζεζεο

Οη ζεσξίεο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, απφ ηνλ Πιάησλα σο ηνλ Φξφπλη, έρνπλ
επαλειιεκέλα ηνλίζεη ηνλ ζχλδεζκν αλάκεζα ζηε ινγηθή θαη ην ζπλαίζζεκα, κηα ζρέζε
πνπ ηψξα ζπρλά απνδίδεηαη ζε κνλνπάηηα πνπ ζπλδένπλ ηηο θπινγελεηηθά παιηέο θαη
λέεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ. Μειεηψληαο θαη επεθηείλνληαο απηή ηε ζεσξία, βιέπνπκε
ηηο ιεηηνπξγηθέο αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ κεηαηρκηαθνχ
ζπζηήκαηνο θαη λενθινησδψλ πεξηνρψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ην θπζηνινγηθφ, θαη ηελ
παζνινγηθή αιιαγή ζηελ αξλεηηθή δηάζεζε. ια απηά κέζα απφ ην θαθφ ησλ PET scans,
ρξεζηκνπνηψληαο [15O]λεξφ θαη [18F]θινπνξνδενμπγιπθφδε.
ηε ζηελαρψξηα, αχμεζε ζηελ κεηαηρκηαθή, παξακεηαηρκηαθή αηκαηηθή ξνή
(subgenual cingulate, anterior insula) θαη
κείσζε ζηηο λενθινηψδεηο πεξηνρέο (right
dorsolateral prefrontal, inferior parietal)
αλαγλσξίζηεθαλ. Με ηελ αλάξξσζε απφ ηελ
θαηάζιηςε,
ην
αληίζηξνθν
κνηίβν
εκθαλίζηεθε, κε κεηαηρκηαθέο κεηψζεηο θαη
λνεθινηψδεηο απμήζεηο. Μηα ζεκαληηθή
αληίζηξνθε ζρέζε αλάκεζα ζηε ππνγελείδην
ππεξκεζνιφβηα έιηθα θαη ζηε δεμηά
πιαγηνπίζζηα πξνκεησπηαία δξαζηεξηφηεηα
θάλεθε επίζεο ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. Σα
παξαπάλσ απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηηο
παξαθάησ εηθφλεο (1) θαη (2).
Αλαιχνληαο ηα δεδνκέλα απφ ηηο
παξαπάλσ κειέηεο PET scan, έρνπκε ην
παξαθάησ ζρήκα [1] :
Πεξηνρέο κε γλσζηέο αλαηνκηθέο ζπλδέζεηο,
δείρλνπλ λα θέξνπλ ζπληνληζκέλεο αιιαγέο
Δηθόλα 2 - Ακνηβαία ζπρέηηζε θινηνκεηαηρκηαθήο ιεηηνπξγίαο κε PET scan
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ζην PET, κε ηελ πξφθιεζε θαη ηελ αλάιπζε ηεο αξλεηηθήο δηάζεζεο , θαη λα
νκαδνπνηνχληαη ζε δχν δηακεξίζκαηα : ην ξαρηαίν [κπιε] θαη ην θνηιηαθφ [θφθθηλν] . Σα
θακππισηά βέιε θαη νη έγρξσκεο πεξηνρέο δίλνπλ έκθαζε ζηελ αληίζηξνθε ζπζρέηηζε
αλάκεζα ζην δεμί ξαρηαίν πξνκεησπηαίν θινηφ [dFr 9/46, ζην κπιε] θαη ζηελ ππηληαθή
έιηθα [Cg 25, ζην θφθθηλν]. Απηφ θάλεθε ζηε δηαξθή ζιίςε [ην Fr κεηψλεηαη, ην Cg
απμάλεη] θαη ζηε ιχζε ηνπ ζπκπηψκαηνο [ην Fr απμάλεη, ην Cg κεηψλεηαη]. Οη κε
ζθηαγξαθνχκελεο πεξηνρέο ελδέρεηαη λα πεξηέρνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ φκσο δελ
κπνξέζαλ λα ζθηαγξαθεζνχλ ζε απηήλ ηελ κειέηε. Σα κηθξά καχξα βέιε δείρλνπλ
γλσζηά ππνθινηψδε κνλνπάηηα. Σα λνχκεξα δείρλνπλ ηηο πεξηνρέο θαηά Brodmann.
dFr=dorsolateral prefrontal; inf Par=inferior parietal; dCg=dorsal anterior cingulate;
pCg=posterior cingulate; in red: Cg25=subgenual cingulate; aIns=anterior insula; in
black: Cg 24a=rostral anterior cingulate; BG=βαζηθά γάγγιηα; Th=ζάιακνο;
Hc=ηππφθακπνο; Hth=ππνζάιακνο; mb-p=midbrain-pons. 72 aΠάλσ: Αξηζηεξέο εηθφλεο:
αιιαγέο ζηελ εγθεθαιηθή αηκαηηθή ξνή θαηά πεξηνρέο (CBF) (κε [15O] λεξφ PET)
ζρεηίδνληαη κε παξνδηθή ζηελαρψξηα ζε νρηψ πγηείο εζεινληέο. Γεμηέο εηθφλεο: αιιαγέο
ζην κεηαβνιηζκφ ηεο γιπθφδεο θαηά πεξηνρέο (κε FDG PET) 6 εβδνκάδεο κεηά απφ
ζεξαπεία ζε νρηψ κνλνπνιηθνχο αζζελείο. ηεθαληαίεο θαη νβειηαίεο ηνκέο πάλσ θαη
θάησ αληίζηνηρα. Ζ ζηαλαρψξηα ζρεηίδεηαη κε απμήζεηο ζηηο θνηιηαθέο παξακεηαηρκηαθέο
πεξηνρέο θαη κεηψζεηο ζηηο ξαρηαίεο κεησπηαίεο πεξηνρέο. Με ηελ αλάξξσζε απφ ηελ
θαηάζιηςε, ην αληίζηξνθν παξαηεξείηαη: θνηιηαθέο κεηψζεηο θαη πιάγηεο θινηψδεηο
απμήζεηο. Σα λνχκεξα αθνξνχλ ηηο πεξηνρέο θαηά Broadman. R= δεμηά; L=αξηζηεξά;
A=πξφζζην; P=νπίζζην; F=πξνκεησπηαίν; ins=anterior insula; Cg24=θνηιηαθή πξφζζηα
έιηθα ηνπ κεζνινβίνπ; Cg25=ππνγελείδην ηκήκα ηεο έιηθαο ηνπ κεζνινβίνπ;
pCg=νπίζζην ηκήκα ηεο έιηθαο ηνπ κεζνινβίνπ; Cb=παξεγθεθαιίδα; hth=ππνζάιακνο.
Υξσκαηηθή θιίκαθα: ην θφθθηλν δείρλεη απμήζεηο θαη ην πξάζηλν δείρλεη κεηψζεηο ζηε
ξνή ή ηνλ κεηαβνιηζκφ. Οη εηθφλεο δείρλνπλ ηελ αλαηνκηθή αιιειεπηθάιπςε ησλ
ζεκαληηθψλ αιιαγψλ πνπ επηζπκβαίλνπλ θαηά ηξφπν θνηλφ θαη ζηα δχν πεηξάκαηα. Σν
θφθθηλν ζπκβνιίδεη αιιαγέο κνλαδηθέο ζηελ θαηάζιηςε. Σν ζθνχξν κπιε ζπκβνιίδεη
αιιαγέο πνπ είλαη κνλαδηθέο θαηά ηε θάζε πνπ ν αζζελήο βγαίλεη απφ ηελ θαηάζιηςε.
Οη πεξηνρέο πνπ απεηθνλίδνληαη κε γαιάδην, αθνξνχλ ηα ζεκεία ιιειεπηθάιπςεο ησλ
δχν θαηαζηάζεσλ. Σα βέιε ζεκαίλνπλ ηελ θαηεχζπλζε ηεο αιιαγήο πνπ ζρεηίδεηαη κε
ηελ θάζε θαηάζηαζε.
πκπεξαζκαηηθά, ακνηβαίεο αιιαγέο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ε ππνγελείδηνο
ππεξκεζνιφβηνο έιηθα [subgenual cingulate] θαη ν δεμήο πξνκεησπηαίνο θινηφο
παξνπζηάδνληαη ηφζν κε παξνδηθέο φζν θαη κε ρξφληεο αιιαγέο ζηελ αξλεηηθή δηάζεζε.
Ζ παξνπζία θαη ε δηαηήξεζε απηήο ηεο ακνηβαίαο ιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ απηψλ ησλ
πεξηνρψλ ζηηο αιιαγέο ηεο δηάζεζεο πξνο θάζε θαηεχζπλζε ζπληζηά φηη, απηέο νη
πεξηνρηθέο αιιειεπηδξάζεηο είλαη ππνρξεσηηθέο θαη πηζαλφλ κεζνιαβνχλ ζε θάπνηεο
θαιψο αλαγλσξηζκέλεο ζρέζεηο κεηαμχ δηάζεζεο θαη πξνζνρήο πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί
ηφζν ζε θπζηνινγηθέο, φζν θαη ζε παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ ακθίδξνκε θχζε απηήο
ηεο κεηαηρκην-θινηψδνπο ακνηβαηφηεηαο παξέρεη επηπιένλ ελδείμεηο γηα ελ δπλάκεη
κεραληζκνχο ζηνπο νπνίνπο εκπιέθνληαη γλσζηαθέο [«απφ πάλσ πξνο ηα θάησ»]
θαξκαθνινγηθέο [«αλαθαηεκέλεο»] θαη ρεηξνπξγηθέο [«απφ θάησ πξνο ηα πάλσ»]
ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα δηαηαξαρέο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, φπσο ζηελ θαηάζιηςε.
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Οη αλσκαιίεο ηεο ιεπθήο νπζίαο κπνξεί λα εκπιέθνληαη ζηελ κεηαηρκηαθήθινηώδε ηζνξξνπία θαη λα νδεγνύλ ζε θαηαζιηπηηθά ζύλδξνκα.73 Μηα κειέηε ζε
αζζελείο πνπ απνηπγράλνπλ λα πεξάζνπλ ζε απνδξνκή ηεο λφζνπ θαη έρνπλ
κηθξνδνκηθέο αλσκαιίεο ζηε ιεπθή νπζία ζηα θινην-ξαβδσηα-κεηαηρκηαθά δίθηπα
κειεηήζεθαλ , κε ηα εμήο απνηειέζκαηα. Οη αζζελείο πνπ απέηπραλ ζηελ απνδξνκή,
είραλ ρακειφηεξε θιαζκαηηθή αληζνηξνπία ζε πνιιαπιέο κεησπηαίεο κεηαηρκηαθέο
πεξηνρέο, αλάκεζα ζε απηέο ε θεθαιηθή θαη ξαρηαία πξφζζηα πεξηνρή ηεο έιηθαο ηνπ
κεζνινβίνπ, ν πξνζζηνπιάγηνο πξνκεησπηαίνο θινηφο, ην γφλπ ηνπ κεζνινβίνπ, ε ιεπθή
νπζία παξαθείκελε ηνπ ηππνθάκπνπ, πνιιαπιέο νπίζζηεο θινηψδεηο πεξηνρέο ηεο έιηθαο
ηνπ κεζνινβίνπ, θαη ε λεζηδηαθή ιεπθή νπζία, ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ πέηπραλ
απνδξνκή ζηε λφζν. Δπηπξνζζέησο, ρακειή θιαζκαηηθή αληζνηξνπία εληνπίζηεθε ζην
λενξαβδσηφ ζψκα θαη ζην κεζνγθέθαιν, θαζψο επίζεο θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο
θξνηαθηθέο θαη βξεγκαηηθέο πεξηνρέο. πκπεξαζκαηηθά,74 Ζ ρακειή θιαζκαηηθή
αληζνηξνπία, πνπ εληνπίδεηαη ζε δηάθνξα ζεκεία ησλ εγθεθαιηθψλ δηθηχσλ, ζρεηίδεηαη
κε θησρή αληαπφθξηζε ζηελ αληηθαηαζιηπηηθή ζεξαπεία ησλ ειηθησκέλσλ αζζελψλ, θαη
απηφ κπνξεί λα αλαπαξηζηά έλα λεπξναλαηνκηθφ ππφζηξσκα πνπ πξνδηαζέηεη ζηε λφζν.
Πξφκνηα ζπκπεξάζκαηα βιέπνπκε θαη ζε άιιε κειέηε, φπνπ κειεηήζεθε ε
ζπλδεζκηθή ηθαλφηεηα ηεο πεξηγελεηαθή πεξηνρήο ηνπ πξνζζίνπ ηκήκαηνο ηνπ θινηνχ
ηεο έιηθαο ηνπ πξνζαγσγίνπ [Anterior Cingulate Cortex – ACC]. Βξέζεθαλ ελδείμεηο γηα
αλαηνκηθά κνλνπάηηα πνπ ζπλδέενπλ ηελ ελ ιφγσ πεξηνρή κε δηάθνξεο θινηψδεηο θαη
ππνθινηψδεηο πεξηνρέο. Δπίζεο ε ηζρχο απηψλ ησλ ζπλδέζεσλ θάλεθε λα επεξεάδεηαη
θαη απφ ηε ζέζε ηνπο κέζα ζηνλ ACC. Γηα παξάδεηγκα, ζπλδέζεηο κε ηελ ακπγδαιή, ηνλ
ππνζάιακν θαη ηνλ OFC θαίλεηαη κε είλαη πην ηζρπξέο ζην νπίζζην ηκήκα ηνπ ACC. 75
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Kimberly Goldapple, Modulation of Cortical-Limbic Pathways in Major Depression Treatment-Specific
Effects of Cognitive Behavior Therapy Am J Psychiatry 2008; 165:238-244
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H. Johansen-Berg, Anatomical Connectivity of the Subgenual Cingulate Region Targeted with Deep
Brain Stimulation for Treatment-Resistant Depression Cerebral Cortex 2008 18(6):1374-1383
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Distribution of Connections from the Perigenual ACC to Areas of Functional Change Following DBS
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Γνυζιακή λειηοςπγία και ζςναίζθημα ζηην νεςποβιολογική ανάπηςξη
Πξέπεη λα ιάβνπκε ππ φςηλ καο ηα εμήο: Ζ παηδηθή ειηθία θαη ε πξψηκε εθεβηθή
είλαη πεξίνδνη ηαρείαο αιιαγήο θαη ζθπξειαηηζηκφηεηαο, ηφζν πλεπκαηηθά,
ζπλαηζζεκαηηθά θαη ζσκαηηθά, αιιά θαη κεηαβιεηφηεηαο ζην πεξηβάιινλ. Έρεη θαλεί
φηη ππάξρνπλ ζηάδηα λεπξνινγηθήο θαη γλσζηαθήο αλάπηπμεο. Γηαθνξεηηθέο γξακκέο
έξεπλαο ζε θάζε πεξίπησζε έρνπλ δείμεη πνηεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ αλαπηχζζνληαη
θαη πφηε θαη ζε πνηεο ειηθίεο απνθηψληαη γλσζηαθέο ηθαλφηεηεο. Ζ γλσζηαθή αλάπηπμε
κπνξεί λα επεξεάζεη ηε λεπξνινγηθή θαη ην αληίζεην.76 Απηφ θάλεη ηε πξνζαξκνζηηθή
ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο λα βγαίλεη ζηελ επηθάλεηα αθφκε πεξηζζφηεξν.
πσο έρεη παξαηεξεζεί θαη πξνηαζεί ζηε κειέηε ηνπ θαηά πφζν ε θαθνπνίεζε ζε
κηθξή ειηθία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επηζεηηθφηεηα ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο,77 θαίλεηαη
αλνηρηφ ην ελδερφκελν χπαξμεο δηεξγαζηψλ πνπ «θαηαγξάθνληαη» ζζελαξά ζην
βηνινγηθφ ππφζηξσκα. ην παξάδεηγκα ηεο παξαπάλσ κειέηεο, νη εξεπλεηέο
παξνπζηάδνπλ ηελ ππφζεζε δεκηνπξγίαο «ζζελαξά θαισδησκέλσλ» λεπξσληθψλ
δηθηχσλ, ιφγσ ηεο ππεξελεξγνπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ θαη
δπζιεηηνπξγίαο άιισλ γλσζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ. Ζ δεκηνπξγία απηψλ ησλ λεπξσληθψλ
δηθηχσλ έξρεηαη ζαλ απνηέιεζκα ηεο ζσκαηηθήο θαθνπνίεζεο θαη ηεο παξακέιεζεο ζε
κηθξή ειηθία. Ζ δε ζσκαηηθή θαθνπνίεζε νδεγεί ζε ππεξβνιηθή επαγξχπλεζε ζηηο
απεηιέο θαη επνκέλσο ζην λα απνδίδεηαη επηζεηηθφο πξντδεαζκφο, ελψ ε παξακέιεζε
νδεγεί ζε δπζθνιίεο ζηε ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηελ έιιεηςε ζπλαηζζεκαηηθψλ
76

Diamond, A. (2002). Normal development of prefrontal cortex from birth to young adulthood: Cognitive
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αιιειεπηδξάζεσλ. Δδψ ζα αθνινπζήζνπκε έλαλ επαγσγηθφ ζπιινγηζκφ σο πξνο ην
εμήο: Καη‘αξρήλ γλσξίδνπκε [βι.Φπρνπηεζηηθά θαηλφκελα] φηη ε θαθνπνίεζε θαη ε
παξακέιεζε απνηεινχλ πξνδηαζεζηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ εκθάληζε θαηάζιηςεο.
χκθσλα κε ηελ ππφζεζε ησλ παξαπάλσ εξεπλεηψλ, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε
επαγσγηθά φηη ππάξρεη ε πηζαλφηεηα χπαξμεο ηέηνησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ ζε έλαλ
νξγαληζκφ πνπ αλαπηχζεη θαηάζιηςε. Σα ζηξεζζνγφλα δειαδή εξεζίζκαηα ηεο παηδηθήο
ειηθίαο, πξνθαιψληαο ππεξελεξγνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ ή θαη
δπζιεηηνπξγίαο άιισλ, λα νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία, εηδηθά ιφγσ ηεο πιαζηηθφηεηαο ησλ
λεπξψλσλ, λεπξσληθψλ δηθηχσλ «ζζελαξά θαισδησκέλσλ» ζηνλ ελήιηθν εγθέθαιν. Ζ
χπαξμε απηψλ ησλ δηθηχσλ έρεη επηπηψζεηο ηφζν ζηελ θιηληθή εηθφλα θαη ζεξαπεία ηεο
λφζνπ, φζν θαη ζηε λεπξνβηνινγηθή ηεο βάζε.
Πλαζηικόηηηα ηυν νεςπώνυν
ην ΚΝ, ν BDNF παίδεη έλαλ ζεκαληηθφ ξπζκηζηηθφ ξφιν γηα ηελ πιαζηηθφηεηα
ησλ λεπξψλσλ, γηα παξάδεηγκα ηελ ηθαλφηεηα ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ λα κεηαβάιινπλ
ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο γηα λα επηηξέςνπλ ζηνλ νξγαληζκφ λα πξνζαξκνζηεί ζηα
πεξηβαιινληηθά πξνζαγσγά εξεζίζκαηα.78 79. Ο BDNF ζηεξίδεη ηελ επηβίσζε ησλ
λεπξψλσλ θαη ηελ αλάπηπμή ηνπο, απμάλεη ηηο δηαθιαδψζεηο ησλ λεπξαμφλσλ θαη ησλ
δελδξηηψλ 80 81 ζηαζεξνπνηεί ηηο ζπλάςεηο 82 θαη εκπιέθεηαη ζεκαληηθά ζηα καθξά
δηάξθεηαο δπλακηθά ηνπ εγθεθάινπ. 83 ηηο πεξηζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ, ν BDNF δξα
σο επηηξεπηηθφο παξάγνληαο, επνδφλσληαο ηε λεπξσληθή δξαζηεξηφηεηα ζην λα παξάγεη
αιιαγέο ζηε δνκή ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ. Ο BDNF παξάγεηαη κε κηα πξν-κνξθή πνπ
ζηε ζπλέρεηα απνθφπηεηαη δεκηνπξγψληαο ηελ ψξηκε κνξθή. Σν θπηηαξηθφ δηακέξηζκα
πνπ απηή ε αιιαγή γίλεηαη δελ είλαη αθφκε γλσζηφ. Φαίλεηαη φηη ππάξρεη αλνηρηφ ην
ελδερφκελν ν BDNF λα απειεπζεξψλεηαη σο αλελεξγφ ζηνηρείν σο πξν- BDNF θαη ζηε
ζπλέρεηα λα κεηαηξέπεηαη ζε ψξηκν BDNF. 84 85 Άιινη ηζρπξίδνληαη φηη ν BDNF ζε
θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ζα πξέπεη λα σξηκάδεη εληφο ηνπ θπηηάξνπ. 86 Δίλαη επίζεο
ελδηαθέξνλ φηη ελψ ν ψξηκνο BDNF πξνηηκά λα ελεξγνπνηεί ηνπο TrkB ππνδνρείο, ν πξνBDNF πξνηηκά ηνλ p75 λεπξνηξνθηθφ ππνδνρέα. Πνιιέο απφ ηηο δξάζεηο ηνπ p75
λεπξνηξνθηθνχ ππνδνρέα θαίλνληαη λα είλαη αληίζεηεο απφ απηέο ηνπ TrkB, γηα
παξάδεηγκα : ν p75 ππνδνρέαο φηαλ ελεξγνπνηείηαη θαίλεηαη λα πξνάγεη ηελ απφπησζε,
λα εληζρχεη ην θιάδεκα ησλ δελδξηηψλ θαη λα πξνάγεη καθξνπξφζεζκε θαηαζηνιή ησλ
ζπλαπηηθψλ αλακεηαδφζεσλ.87 88 Παξφιν πνπ είλαη αξθεηά λσξίο γηα λα
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ζπκπεξαζκαηνινγήζνπκε πάλσ ζε απηφλ ηνλ αληαγσληζκφ, είλαη ελδηαθέξνλ λα
ηνλίζνπκε φηη ε εμσθπηηάξηα κεηαηξνπή ηνπ πξν-BDNF ζηελ ψξηκε κνξθή ηνπ δχλαηαη
λα είλαη έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ θαζνξίδεη ην ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα ηεο
απειεπζέξσζεο BDNF.89
Ο ξφινο ηνπ BDNF ζηελ πιαζηηθφηεηα ησλ λεπξψλσλ θαη ζηε δξάζε ησλ
αληηθαηαζιηπηηθψλ θαξκάθσλ καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε λεπξσληθή
πιαζηηθφηεηα έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο. 90 91
O εγθέθαινο επεμεξγάδεηαη πιεξνθνξίεο κε ηε βνήζεηα λεπξσληθψλ δηθηχσλ πνπ
δεκηνπξγνχληαη απφ ζπλαπηηθέο ζπλδέζεηο αλάκεζα ζε κεγάιν εχξνο λεπξψλσλ. Απηά
ηα δίθηπα δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ αλάπηπμε θαη θαζνδεγνχληαη απφ ηε λεπξσληθή
δξαζηεξηφηεηα πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο εηζξνέο, φπσο ε πιεξνθνξίεο
απφ ηα αηζζεηήξηα φξγαλα. 92 Έηζη, ηα λεπξσληθά δίθηπα δελ είλαη ζηαηηθέο νληφηεηεο κε
κνλαδηθή δνκή ζε θάζε άηνκν, αιιά μερσξηζηέο νληνινγηθέο δνκέο πνπ αληαλαθινχλ ηηο
παξειζνχζεο εκπεηξίεο ηνπ θάζε νξγαληζκνχ. Ζ δνκή ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ ινηπφλ,
είλαη ζθπξειαηίζηκε, θαη ειαηή ζηηο πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο, ηδηαίηεξα θαηά ηηο
θξίζηκεο πεξηφδνπο ηεο πξψηκεο λενγληθήο θαη παηδηθήο δσήο. Παξφια απηά, κε ηελ
ελειηθίσζε θαη ην ηέινο απηψλ ησλ θξίζηκσλ πεξηφδσλ, ηα λεπξσληθά δίθηπα γίλνληαη
πην ζηαζεξά θαη επηδεηθλχνπλ παξά ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε πιαζηηθφηεηα, πνπ πνιιέο
θνξέο πεξηνξίδεηαη ζηελ αιιαγή ηεο ηζρχνο ηεο ζπλάςεσο.93 Ζ λεπξνβηνινγηθή βάζε ηεο
δνκηθήο ζπζρέηηζεο ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ έρεη θπξίσο πεξηγξαθεί ζηα αηζζεηήξηα
ζπζηήκαηα θαη δεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ νπηηθνχ θινηνχ. κσο ππάξρνπλ ελδείμεηο θαη
είλαη θαη ινγηθή ππφζεζε φηη ε δηεξγαζία απηή ιεκβάλεη ρψξα ζε φιεο ηη πεξηνρέο θαηά
ηελ αλάπηπμε.
Πνιιά επξήκαηα θαίλεηαη λα πξνηείλνπλ φηη ε λεπξσληθή πιαζηηθφηεηα είλαη
ηδηαίηεξα ειαηησκέλε ζηνπο θαηαζιηπηηθνχο αζζελείο. Ο φγθνο ηνπ θινηνχ ηφζν ηνπ
ηππνθάκπνπ φζν θαη ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ είλαη κεησκέλνη ζηνπο θαηαζιηπηηθνχο
αζζελείο θαη ε αλάπιαζε ησλ λεπξψλσλ ηνπ ηππνθάκπνπ κεηψλεηαη απφ ην ζηξεο. Ο LTP
ηχπνο ηεο λεπξσληθήο πιαζηηθφηεηαο ηνπ νπηηθνχ θινηνχ είλαη κεησκέλνο ζηνλ νπηηθφ
θινηφ ησλ θαηαζιηπηηθψλ αζζελψλ. Απηφ θπζηθά εγείξεη ην εξψηεκα ηνπ ηη γίλεηαη ζηηο
άιιεο πεξηνρέο φπνπ πηζαλφηαηα ζα έρνπκε παξφκνηα επξήκαηα.
Ζ ππφζεζε ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ γηα ηελ θαηάζιηςε πξνηείλεη φηη
ηνπιάρηζηνλ θάπνηεο κνξθέο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ δχλαηαη λα παξαρζνχλ
απφ αλσκαιίεο ζηα λεπξσληθά δίθηπα πνπ ξπζκίδνπλ ηε δηάζεζε. Διαηησκαηηθή
πιαζηηθφηεηα κπνξεί λα ππνδαπιίδεη θάπνηεο θαηαζηάζεηο θαη λα παξνπζηάδεηαη κε
καθξνζθνπηθή δνκηθή κεηαβνιή φπσο ε ειάηησζε ηνπ φγθνπ ηνπ ηππνθάκπνπ, θαη ζα
πξέπεη λα ζπκφκαζηε φηη ζε θάζε πεξίπησζε κηα αλψκαιε παξνπζίαζε ηεο δνκήο ηνπ
θινηνχ δε απνθιείεη ηε ζπλχπαξμε ελφο αλψκαινπ λεπξσληθνχ δηθηχνπ. Γηθηπαθέο
αλσκαιίεο κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ θαηαζηξνθηθέο εκπεηξίεο ζηελ πξψηκε ειηθία,
αιιά κπνξνχλ λα είλαη θαη ην απνηέιεζκα καθξνρξφληνπ ζηξεο θαη δχζθνισλ ζπλζεθψλ
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ζηελ ελήιηθε δσή. Απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε έλα δίθηπν ειάρηζηα ηαηξηαζηφ ζηηο
πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο. Δπίζεο, ζχκθσλα κε απηήλ ηελ ππφζεζε, ηα
αληηθαηαζιηπηηθά δξνπλ ραιαξψλνληαο ηελ λεπξσληθή πιαζηηθφηεηα, επηηξέπνληαο ζηε
θπζηνινγηθή πεξηβάιινληηθή ‗πιεξνθνξία‘ [ζα εμεγήζνπκε ζην κνληέιν καο γηαηί απηή
ε ηνπνζέηεζε δελ είλαη εληειψο αθξηβήο βι Κεθ. 5.5] λα αλαζπληάμεη ηα θπθιψκαηα κε
ζθνπφ ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγηθφηεηα. 94 Οη πξνζθαηεο ελδείμεηο απφ ηηο κειέηεο ηνπ
νπηηθνχ θινηνχ άκεζα ππνζηεξίδνπλ απηφλ ηνλ ηχπν δξάζεο γηα ηα αληηθαηαζιηπηηθά,
θαη ηνλ θξίζηκν ξφιν πνπ παίδεη ν BDNF ζηε ζεκαηνδφηεζε, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν δελ
παξάγνληαη άκεζεο αιιαγέο ζηε δνκή ησλ δηθηχσλ, αιιά επνδψλεηαη ε πιαζηηθφηεηα,
θαη έηζη ηα αληηθαηαζιηπηηθά επηηξέπνπλ ηε ζρεηηδφκελε κε ηε δξαζηεξηφηεηα
πεξηβαιινληηθή ζεκαηνδφηεζε, ε νπνία ζα ηξνπνπνηήζεη ηα δίθηπα έηζη ψζηε λα
κνληεινπνηνχλε ζην βέιηηζην ηνλ έμσ θφζκν. [επίζεο ζα απνδείμνπκε κέζσ ηεο
θνλζηξνπθηηβηζηηθήο πξνζέγγηζεο φηη νχηε απηφ είλαη αξθεηά αθξηβέο βι Κεθ 5.5]
Σέινο, ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ ηε ζέζε φηη ηα αληηθαηαζιηπηηθά δελ πξέπεη
λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλα ηνπο, αιιά πάληα λα ζπλδπάδνληαη κε ην θαηάιιειν
ζεξαπεπηηθφ κέζν απνθαηάζηαζεο, πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα θαζνδεγεί ηελ ηξνπνπνίεζε
ηνπ δηθηχνπ πξνο ηε βέιηηζηε δνκηθή ζχλζεζε. Ζ ςπρνζεξαπεία είλαη ζίγνπξα κία κνξθή
ηέηνηαο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο, αιιά ηφζν ε ζσκαηηθή άζθεζε, φζν θαη νη
θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο κε ππνζηεξηθηηθνχο θίινπο ή κέιε ηεο νηθνγέλεηαο δχλαηαη
λα απνηειέζνπλ ηέηνηνπο παξάγνληεο ζε αζζελείο πνπ δελ ιακβάλνπλ θάπνηα
ςπρνζεξαπεία. Σέινο, απηή ε ππφζεζε ππνζηεξίδεη ην δεδνκέλν φηη ε ζπλδπαζκέλε
θαξκαθεπηηθή θαη ςπρνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε δχλαηαη λα βειηηψζεη ηα ζεξαπεπηηθά
απνηειέζκαηα ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ζεξαπείεο, πξάγκα πνπ έρεη ππνζηεξηρζεί θαη απφ
άιιεο κειέηεο.

1.6 Πξνζσπηθόηεηα – σκαηόηππνο
Αξθεηά ζπρλά νη άλζξσπνη πνπ λνζνχλ απφ ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή είραλ,
πξηλ λνζήζνπλ, θπθινζπκηθέο ηάζεηο, δειαδή εχθνιεο κεηαπηψζεηο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο.
Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα γηα απηνχο πνπ λνζνχλ απφ δηπνιηθή ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή.
Με ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο ζπλδένληαη επίζεο ε θαηαζιηπηηθή πξνζσπηθφηεηα –
ηάζε γηα ζιηςε – θαη ε ηδενςπραλαγθαζηηθή πξνζσπηθφηεηα – ηειεηνζεξία, ζπλέπεηα,
ηζηγνπληά, ζρνιαζηηθφηεηα.
Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε πξνζσπηθφηεηα δελ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν. Μπνξεί,
δειαδή, λα λνζήζεη απφ θαηάζιηςε θάπνηνο κε εληειψο δηαθνξεηηθή πξνζσπηθφηεηα
απφ απηέο πνπ αλαθέξζεθαλ. Οη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο είραλ ζπλδεζεί απφ ηε
δεθαεηία ηνπ 30‘ (Kretschmer) κε ηνλ ππθληθφ ζσκαηφηππν (θνληά άθξα θαη κεγάιεο
ζπιαρληθέο θνηιφηεηεο). Χζηφζν, φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα, ν
ζσκαηφηππνο απηφο δελ είλαη θαζνξηζηηθφο.
Μηα ζχλζεζε αλάκεζα ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ην ζηξεο ηεο δσήο, θαίλεηαη λα
παίδεη έλαλ ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ εκθάληζε θηλδχλνπ γηα θαηάζιηςε. Θα αλαδεηήζνπκε
παξαθάησ ηελ επηξξνή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ην πιαίζην δξάζεο ηνπ
πεξηβάιινληνο. Σα κνληέια ηεο θαηάζιηςεο πνπ θέξλνπλ ζηελ επηθάλεηα ηελ δηάζεζε
καδί κε ην ζηξεο αληηκεησπίδνπλ ζνβαξέο ζεκαηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο πξνθιήζεηο. Σα
πην ζύλζεηα κνληέια ρξεηάδεηαη λα θηινμελήζνπλ ηε δπλακηθή ηεο θαζεκεξηλόηεηαο
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ηνπ αηόκνπ, ηελ παξέκβαζε ζεκαληηθώλ θνηλσληθώλ πιαηζίσλ δξάζεο , ηηο
δηαθπκάλζεηο θαη ηε πξνδηάζεζε ζηε λόζν.95
Μειεηψληαο ηε θπζηθή θαη ηελ αηηηνινγηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ πξνζσπηθφηεηα
θαη ηε κείδνλα θαηάζιηςε ζηηο γπλαίθεο. Σα απνηειέζκαηα είραλ σο εμήο : ε
εμσζηξέθεηα δε ζρεηίζηεθε κε ηελ θαηάζιηςε, ε λεπξσηηθή πξνζσπηθφηεηα ζρεηίζηεθε
ζνβαξά κε ηελ εκθάληζε θαηάζιηςεο θάπνηα ζηηγκή ζηε δσή. Δπίζεο ήηαλ
πξνγλσζηηθφο δείθηεο γηα ηελ εληφο ελφο ρξφλνπ εκθάληζεο θαηαζιηςεο, γηα ηα άηνκα
πνπ δελ είραλ κέρξη ζηηγκήο αλαθέξεη θάπνην θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην. Παξφια απηά,
ειέγρνληαο ηα επίπεδα ηεο λεπξηθφηεηαο ζην ρξφλν 1, βιέπνπκε φηη ηα επίπεδα
λεπξηθφηεηαο ήηαλ ειεθξψο απμεκέλα, φηαλ ην άηνκν απηφ βίσζε έλα θαηαζιηπηηθφ
επεηζφδην αλάκεζα ζηνπο ρξφλνπο 1 θαη 2 [εθέ «νπιήο»] θαη ζεκαληηθά απμεκέλα ζε
απηά ηα άηνκα πνπ βίσλαλ ην θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην θαηά ηνλ ρξφλν 2 [εθέ
«θαηάζηαζεο»]. κσο ν ρξφλνο εκθάληζεο ηνπ θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ δελ κπνξνχζε
λα πξνβιεθζεί απφ ηα επίπεδα λεπξηθφηεηαο. Ζ επίδξαζε ηεο θαηάζιηςεο πάλσ ζηε
λεπξηθφηεηα αλαιχεηαη ζηηο ζπληζηψζεο : 70% πεξίπνπ ιφγσ γελλεηηθψλ θνηλψλ
παξαγφλησλ θηλδχλνπ, πεξίπνπ 20% ιφγσ θνηλψλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ
θηλδχλνπ, 10% ιφγσ ηεο άκεζεο δξάζεο ηεο κείδνλαο θαηάζιηςεο πάλσ ζηελ
πξνζσπηθφηεηα. πκπεξαζκαηηθά, ε επεπηθνξεηφηεηα ηεο θαηάζιηςεο ζε έδαθνο
λεπξηθήο πξνζσπηθφηεηαο, νθείιεηαη θπξίσο ζε θνηλνχο γελεηηθνχο πξνδηαζεζηθνχο
παξάγνληεο θηλδχλνπ.96
Οη γελεηηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αηνκηθή δηαθχκαλζε ζηελ
εμσζηξέθεηα θαη ηε λεπξηθφηεηα, θαίλεηαη λα νθείινληαη ζρεδφλ θαηά απνθιεηζηηθφηεηα
ζηελ γελεηηθή ζπληζηψζα ηεο θνηλσληθήο θνβίαο, θαη ηεο αγνξαθνβίαο αιιά φρη ηεο
θνβίαο γηα δψα. Απηά ηα επξήκαηα ππνγξακκίδνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηφζν ηεο
εζσζηξέθεηαο φζν θαη ηεο λεπξηθφηεηαο ζε θάπνηεο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο.

1.7 Οηθνγελεηαθνί παξάγνληεο
Ζ γνλετθή ζηέξεζε ζηελ πξψηε δεθαεηία ηεο δσήο έρεη βξεζεί φηη πξνδηαζέηεη ζε
θαηάζιηςε, ηδηαίηεξα αλ απηή ε ζηέξεζε είλαη απνηέιεζκα δπζαξκνλίαο ή ρσξηζκνχ ησλ
γνλέσλ. Ζ θαθή πνηφηεηα γνλετθήο θξνληίδαο πνπ απνξξέεη απφ ηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο,
θαίλεηαη λα είλαη ν παξάγνληαο πνπ έρεη ηελ πην απνθαζηζηηθή ζεκαζία.
Κάπνηνη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ελδέρεηαη λα παίδνπλ ξφιν ζηελ
αηηηνπαζνγέλεηα ηεο θαηάζιηςεο είλαη ε θαηάζιηςε ησλ γνλέσλ θαη ε νηθνγελεηαθή
δπζαξκνλία. Παξφκνηα ζπκπαξάζκαηα θαίλεηαη λα έρνπλ θη άιιεο κειέηεο.97 Οη
παξάγνληεο απηνί αλαιχζεθαλ θαη κειεηήζεθαλ ζε 5 ζπληζηψζεο : θαθή πξνζαξκνγή
ζην γάκν, δπζαξκνλία ζηε ζρέζε γνλέα παηδηνχ, ρακειή νηθνγελεηαθή ζπλνρή, έιιεηςε
ζηνξγήο θαη γνληθφ δηαδχγην. Σα παηδηά πνπ εθηέζεθαλ είηε ζε γνληθή θαηάζιηςε, είηε ζε
νηθνγελεηαθή δπζαξκνλία, είραλ κεγαιχηεξα πνζνζηά δπζαξκνλίαο απφ ηα ππφινηπα. Σα
παηδηά ηνπ κεγάινπ απηνχ θηλδχλνπ είραλ ιίγεο νηθνγελεηαθέο δηαηαξαρέο πνπ
αθνξνχζαλ ηε δηθηά ηνπο ςπρνπαζνινγία. Αλάκεζα ζηνπο δχν απηνχο παξάγνληεο
θηλδχλνπ, ε θαηάζιηςε ηνπ γνλέα ζρεηίζηεθε ζεηηθά κε ηελ θαηάζιηςε ησλ παηδηψλ, θαη
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ηελ αγρψδε δηαηαξαρή, ελψ ε νηθνγελεηαθή δπζαξκνλία ζρεηίζηεθε πεξηζζφηεξν κε ηελ
θαηάρξεζε νπζηψλ. 98
Θςμαηοποίηζη
Ζ ζπκαηνπνίεζε ησλ λέσλ [πρ ζεμνπαιηθή παξελφριεζε/θαθνπνίεζε] κπνξεί λα
απνηειέζεη έλα πξνδηαζεζηθφ παξάγνληα επαισηφηεηαο ζηελ θαηάζιηςε. Δίλαη πνιχ
ζπρλή ε αιιειεμάξηεζε ζπκαηνπνίεζεο θαη δηαηαξαρήο κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο κε
θαηάζιηςε. Ζ εμάξηεζε ησλ παζνινγηθψλ απηψλ νληνηήησλ είλαη ηδηαίηεξα έληνλε ζε
πεξηπηψζεηο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, γνλεηθήο επίζεζεο, θαη εκπεηξίαο απαγσγήο. Σα
φπνηα πξνεγνχκελα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα είραλ ζηηο ζρέζεηο γνλείο-παηδηά θαίλεηαη
λα κελ επεξεάδνπλ ηηο παξαπάλσ ζπζρεηίζεηο. κσο , κηα πξνεγεζείζα ςπρνπαζνινγία
ηνπ παηδηνχ, ην θαζηζηά πην επάισην, ηφζν σο πξνο ηνλ απμεκέλν θίλδπλν
ζπκαηνπνίεζεο, φζν θαη πξνο ηελ εκθάληζε κεηαγελέζηεξσλ ζπκπησκάησλ.99
Έλαο άιινο αθφκε παξάγνληαο πνπ ζα πξέπεη λα εξεπλήζνπκε, είλαη ε επίδξαζε
ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ απηνθηνληθή ηάζε ελφο εθήβνπ. Θα
πξνζπαζήζνπκε λα δνχκε ηελ επίδξαζε ηεο νηθνγελεηαθή ζρέζεο, φζν ην δπλαηφλ
αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία. Οη εμήο παξάκεηξνη έρνπλ θαλεί
φηη ζρεηίδνληαη κε ηελ απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά : ιεηηνπξγηθφ θαηαζιηπηηθφ ζχλδξνκν
κε (OR)=4.4 (95% Cl 3.1 to 6.3); νηθνγελεηαθή δπζαξκνλία, κε OR=1.5 (95%Cl 1.1 to
2.0); δηαηαξαγκέλε ζρέζε κεηέξαο-παηδηνχ, OR=1.5 (95% Cl 1.1 to 2.0); θαη
νηθνγελεηαθή έιιεηςε δεζηαζηάο, OR=1.6 (95% Cl 1.1 to 2.3). Σν θχιν δελ έπαημε ξφιν.
πκπεξαζκαηηθά, παξφιν πνπ ε θαηάζιηςε είλαη ν κεγαιχηεξνο κνλήξεο παξάγνληαο γηα
ηελ εθεβηθή απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά, νη νηθνγελεηαθέο δπζθνιίεο δεκηνπξγνχλ έλαλ
αμηφινγν αλεμάξηεην παξάγνληα θηλδχλνπ. Ζ θαηάζιηςε επίζεο αιιειεπηδξά κε ην
θχιν, θαη έηζη ε απμεκέλε επίπησζε απηνθηνληθήο ζπκπεξηθνξάο ζηηο θνπέιεο νθείιεηαη
ζηελ δηαθνξά επίπησζεο αλάκεζα ζηα θχια.100

1.8 Φπρνπηεζηηθά θαηλόκελα
Έρεη επηζεκαλζεί φηη ζπρλά, ιίγν πξηλ απφ ηελ εθδήισζε ηεο θαηάζιηςεο,
επηζπκβαίλνπλ ςπρνπηεζηηθά, ζηξεζζνγφλα δειαδή, γεγνλφηα. Χζηφζν, ηέηνηα γεγνλφηα
δελ ζπκβαίλνπλ κφλν πξηλ απφ ηελ θαηάζιηςε, αιιά θαη πξηλ απφ ηελ εθδήισζε κηαο
ζρηδνθξεληθήο ψζεο, θαζψο θαη πξηλ απφ ηελ απηνθαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά.
Δπνκέλσο, δε ζα κπνξνχζακε λα ζπλδέζνπκε ηα ςπρνπηεζηηθά γεγνλφηα ζε άκεζε
αηηηνινγηθή ζπζρέηηζε κε ηελ θαηάζιηςε. Απηφ φκσο δελ ππνβαζκίδεη ηε ζεκαζία ηνπο,
αθνχ ε πηζαλόηεηα εκθάληζεο ηεο θαηάζιηςεο εμαπιαζηάδεηαη ζην εμακεληαίν
δηάζηεκα πνπ αθνινπζεί έλα κεηξίαο βαξύηεηαο ζηξεζζνγόλν γεγνλόο. ε έλα
παξφκνην γεγνλφο ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε ζρηδνθξεληθή ψζε ηεηξαπιαζηάδεηαη.
Έηζη κειεηήζεθαλ κεκνλσκέλα γεγνλφηα πνπ ζεσξήζεθαλ σο ηα πην πηζαλά λα
ζρεηίδνληαη εηδηθά κε ηελ θαηάζιηςε. Ζ έξεπλα επηθεληξψζεθε ζηα εμήο γεγνλφηα πνπ:
i.

πληζηνχλ απψιεηα ιφγσ ζαλάηνπ ή ρσξηζκνχ

ii.

Δθθξάδνπλ δπζαξκνλία κε πξφζσπα θιεηδηά ζηε δσή ηνπ αηφκνπ απηνχ.

98

Family Discord, Parental Depression, and Psychopathology in Offspring: Ten-Year Follow-up. Journal
of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 41(4):402-409, April 2002
99
Boney-McCoy, Is youth victimization related to trauma symptoms and depression after controlling for
prior symptoms and family relationships? A longitudinal, prospective study. Journal of Consulting and
Clinical Psychology. 1996 Dec Vol 64(6) 1406-1416]
100
Hollis et al, Depression, Family Environment, and Adolescent Suicidal Behavior. Journal of the
American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 35(5):622-630, May 1996.
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Καη ζηηο δχν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο έρνπλ βξεζεί ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο, φρη φκσο ζε
φιεο ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο. κσο , ε ηζρπξόηεξε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ θαηάζιηςε
θαη ηα ζηξεζζνγόλα γεγνλόηα αθνξά απηά πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο απεηιεηηθά, ή
αλεπηζύκεηα.
ε γεληθέο γξακκέο κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα
ζηξεζζνγόλα εξεζίζκαηα παίδνπλ ξόιν εθιπηηθό φζνλ αθνξά ηελ αηηηνινγία ηεο
θαηάζιηςεο. Τπνζηεξίδεηαη φηη έρνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηηο πξψηεο θάζεηο κηαο
θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο, γηαηί ζηε ζπλέρεηα νη θάζεηο απηνλνκνχληαη θαη δελ
ρξεηάδνληαη εθιπηηθνχο παξάγνληεο γηα λα εθδεισζνχλ. Έρνπλ επίζεο ηδηαίηεξε ζεκαζία
ζηε δπζζπκηθή δηαηαξαρή (λα κελ μερλάκε φηη ε δηαηαξαρή απηή είλαη δηαγλσζηηθά
ζρεδφλ ηαπηφζεκε κε ηελ αληηδξαζηηθή θαηάζιηςε, κηα παιαηφηεξε δηάγλσζε, ζηελ
αηηηνινγία ηεο νπνίαο ν ξφινο ησλ ζηξεζζνγφλσλ γεγνλφησλ είρε απνθαζηζηηθή
ζεκαζία).
ζνλ αθνξά ηελ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ηδηαίηεξα, ην ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαλεί
ηδηαίηεξα ζεκαληηθά, λα απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν γηα κεηέπεηηα εκθάληζεο ςπρνπαζνινγίαο
είλαη ηα εμήο : ε πξνζπάζεηα ή ε νινθιήξσζε ζπλνπζίαο, ε ρξήζε βίαο ή απεηιψλ, ε
θαθνπνίεζε απφ ζπγγελή θαη ε αξλεηηθή αληίδξαζε απφ θάπνηνλ ζηνλ νπνίν
εθκπζηεξεχηεθε ε θαθνπνίεζε. Οη παξάγνληεο απηνί δε θαίλνληαη λα ζρεηίδνληαη
ηδηαηηέξσο κε θάπνηα ζπλαηζζεκαηηθή λφζν.101

1.9 Πξνδηαζεζηθέο θαηαζηάζεηο
Οξηζκέλεο ςπρνπηεζηηθέο θαηαζηάζεηο πξνεγνχληαη θαηά πνιιά ρξφληα ηεο
έλαξμεο κηαο θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο. Έρνπλ κειεηεζεί, γηα παξάδεηγκα, νη δπζθνιίεο
ζην γάκν ή ζην ζπίηη, ρσξίο φκσο λα έρεη πξνζδηνξηζηεί κε ζαθήλεηα ν ξφινο ηνπο.
Σέζζεξηο έρνπλ ζεσξεζεί σο νη πην ζεκαληηθέο πξνδηαζεζηθέο θαηαζηάζεηο
επαισηφηεηαο γηα θαηαζιηςε :
i.

Ζ θξνληίδα κηθξψλ παηδηψλ

ii.

Ζ έιιεηςε απαζρφιεζεο έμσ απφ ην ζπίηη

iii.

Ζ έιιεηςε ελφο πξνζψπνπ εκπηζηνζχλεο, εμνκνινγεηή «θνιιεηνχ» γηα
δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία

iv.

Ζ απνζηέξεζε απφ ηε κεηέξα, θπζηθή ή ζπλαηζζεκαηηθή, δειαδή ιφγσ ζαλάηνπ
ή ρσξηζκνχ πξηλ απφ ηελ ειηθία ησλ 11

Άιινη παξάγνληεο πνπ έρνπλ αμηνινγεζεί είλαη ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε θαηά ηελ
παηδηθή ειηθία, ζεκαληηθέο απψιεηεο θαηά ηελ ψξηκε ειηθία, ε έιιεηςε ππνζηεξηθηηθνχ
θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο, ελδνςπρηθνί παξάγνληεο φπσο ε κεησκέλε απηνεθηίκεζε θηι.

1.10 Φπρνινγηθνί παξάγνληεο
Οη ζεσξίεο πνπ ζπλδένπλ αηηηνπαζνγελεηηθά ηελ θαηάζιηςε κε ςπρνινγηθέο
εκπεηξίεο, παιαηέο ή πξφζθαηεο, είλαη θπξίσο ηξεηο : Ζ ςπραλαιπηηθή, ε ζεσξία ηεο
καζεκέλεο αλεκπνξηάο, θαη νη γλσζηαθή. O Blat ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο δεκηνπξγήζνπλ
κηα ελληαία πξνζέγγηζε γηα ηελ αηηηνινγία ηεο θαηάζιηςεο, ζπγθξίλνπλ ηελ πξνζέγγηζή
ηνπο ε νπνία ζηεξηδφηαλ ζηελ ςπραλαιπηηθή ςπρνινγία ηνπ εγψ θαη ηελ αλαπηπμηαθή
γλσζηαθή ζεσξία, θαη άιιεο ςπραλαιπηηθέο πξνζεγγίζεηο φπσο ε δηαπξνζσπηθή
πξνζέγγηζε ησλ Arieti θαη Bemporad, ε εζνινγηθή θαη ζε ζρέζε κε ηα αληηθείκελα
101

Bulik CM, Features of childhood sexual abuse and the development of psychiatric and substance use
disorders The British Journal of Psychiatry (2001) 179: 444-449
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πξνζέγγηζε ηνπ Bowlby, κε ηελ γλσζηαθή-ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Beck.
Αλαθαιχπηνπλ φηη παξφιν πνπ ππάξρεη θάπνηα αιιειεπηθάιπςε αλάκεζα ζηηο
πξνεγγίζεηο, ζπλαληάκε επίζεο αξθεηέο δηαθσλίεο θαη δηαθνξέο102.
Η τςσαναλςηική θευπία
Ο ηδξπηήο ηεο ςπραλάιπζεο, Sigmund Freud, επηζήκαλε ηα θνηλά ζεκεία
αλάκεζα ζην πέλζνο θαη ζηελ θαηάζιηςε θαη ππνζηήξημε φηη νη δχν απηέο θαηαζηάζεηο
κπνξεί λα νθείινληαη ζηα ίδηα αίηηα. πσο , δειαδή, ην πέλζνο νθείιεηαη ζε θάπνηα
απψιεηα, ην ίδην κπνξεί λα ζπκβαίλεη θαη ζηελ θαηάζιηςε. Έρεη πξαγκαηηθά
επηζεκαλζεί, θαη αλαθέξζεθε ήδε, φηη ηδηαίηεξε πξνδηάζεζε γηα θαηάζιηςε έρνπλ άηνκα
πνπ ζηελ παηδηθή ηνπο ειηθία έρνπλ ράζεη έλα γνληφ ηνπο. Δπεηδή φκσο νη απψιεηεο
ηέηνηνπ είδνπο δελ αλεπξίζθνληαη ζην ηζηνξηθφ φισλ ησλ θαηαζιηπηηθψλ, ν Freud
ππνζηήξημε φηη πνιιέο θνξέο δελ έρνπκε λα θάλνπκε κε θπζηθή, αιιά κε
ζπλαηζζεκαηηθή απψιεηα, δειαδή κε ηελ απψιεηα κηα εζσηεξηθή «ςπρηθήο»
αλαπαξάζηαζεο ηνπ αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ, ηνπ αληηθεκέλνπ ηεο αγάπεο.
Καηά ηνλ Freud, ε ζρέζε ηνπ πάζρνληνο κε ην «αληηθείκελν» αγάπεο είλαη
ακθηζπκηθή, δειαδή ζπλχπαξμε αγάπεο θαη κίζνπο. ηαλ ινηπφλ ην «αληηθείκελν»
ράλεηαη, φπνηα ζπλαηζζήκαηα κίζνπο έηξεθε ν αζζελήο γηα ην αληηθείκελν
εζσηεξηθεχνληαη, θαηεπζχλνληαη δειαδή ελαληίνλ ηνπ εαπηνχ ηνπ. Έηζη εμεγνχληαη νη
ηδέεο απηνυπνηίκεζεο θαη νη απηνθαηαζηξνθηθέο ηάζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ
θαηάζιηςε.
Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν Freud αλαγλψξηδε φηη νη ςπρνινγηθνί κεραληζκνί πνπ
πξναλαθέξζεθαλ δελ ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο θαηαζιίςεηο, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο
ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε βηνινγηθέο θαη ιηγφηεξν κε ςπρνινγηθέο αηηίεο.
Γνυζιακή θευπία
χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή, ν ηξφπνο ζθέςεο ησλ αλζξψπσλ πνπ έρνπλ κεγάιε
πηζαλφηεηα λα λνζήζνπλ απφ θαηάζιηςε, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα παξαθάησ ηξία
παζνινγηά ζηνηρεία :
i.

Δκβφιηκεο αξλεηηθέο ζθέςεηο [πρ έρσ απνηχρεη σο νηθνγελεηάξρεο]

ii.

Δμσπξαγκαηηθέο πξνζδνθίεο [πρ «δελ αηζζάλνκαη ηθαλνπνηεκέλνο παξά
κφλν αλ πεξάζσ φια ηα καζήκαηα κε άξηζηα»]

iii.

Παξάινγεο ζθέςεηο [πρ «απέηπρα ζηε ζρέζε κνπ κε ηε Μαξία. Γε ζα
κπνξέζσ λα δεκηνπξγήζσ ζρέζε κε θαλέλα θνξίηζη»]

Σα απαηζηφδνμα απηά ζηνηρεία ζηε ζθέςε ππνζηεξίδεηαη φηη κπνξνχλ λα
νδεγήζνπλ ζηελ θαηάζιηςε, λα επηδεηλψζνπλ ηε ζπκπησκαηνινγία ηεο, λα απμήζνπλ ηε
δηάξθεηά ηεο θαη λα δηαπιερζνχλ κε ηελ θαηάζιηςε ζε έλα θαχιν θχθιν, φπνπ ε
θαηαζιηπηηθή ζθέςε νδεγεί ζε θαηαζιηπηηθφ ζπλαίζζεκα θαη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ
εληζρχεη ηελ θαηαζιηπηηθή ζθέςε.103 Γελ είλαη σζηφζν δηεπθξηληζκέλν αλ ηα
πεζζηκηζηηθά απηά ζηνηρεία πξνυπάξρνπλ ηεο θαηάζιηςεο ή δεκηνπξγνχληαη
δεπηεξνγελψο απφ ην θαηαζιηπηηθφ ζπλαίζζεκα.
Πεξηγξαθηθέο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε πξνδηάζεζε ησλ ζπιέσλ
ζηελ θαηάζιηςε μεθηλά πεξίπνπ απφ ηελ ειηθία ησλ 13. Έλα αλαπηπμηαθά επαίζζεην,
γλσζηαθά επάισην – δηαδξαζηηθφ κνληέιν ζηξεο γηα ηελ θαηάζιηςε, θαίλεηαη λα
102

Sidney J. Blatt, Ph.D. Convergences Among Psychoanalytic and Cognitive: Behavioral Theories of
Depression (1992). Psychoanalytic Psychology, 9:157-190
103
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πεξηγξάθεη απηήλ ηε δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηα θχια. Ζ αηηηνινγηθή αιπζίδα δείρλεη,
φηη ηα αξλεηηθά γεγνλφηα ζπκβάιινπλ ζηελ έγεξζε ησλ αξρηθψλ ζπλζεθψλ. Σπραίνη
γλσζηηθνί παξάγνληεο επαισηφηεηαο ξπζκίδνπλ ζηε ζπλέρεηα ηελ πηζαλφηεηα ε
αξλεηηθή απηή επίδξαζε λα αλαπηπρζεί ζε πιήξσο εθδεισκέλε θαηάζιηςε. Απμήζεηο
ζηελ θαηάζιηςε κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ αληηδξαζηηθά ζε θάπνηα απηνπαξαγψκελα
αξλεηηθά ζπκβάληα ζηε δσή, θαη έηζη λα επαλεθηλήζνπλ ηελ αηηηνινγηθή αιπζίδα. 104
Μηα πξννπηηθή κειέηε εξεχλεζε ηελ πνιππινθόηεηα ηνπ αηόκνπ σο
απνκνλσηηθή βαζκίδα, πνπ ξπζκίδεη ηελ επηβιαβή επίδξαζε ηνπ ζηξεο ζηελ
θαηάζιηςε θαη ηε λόζν. Ζ κειέηε απηή ζηεξίρζεθε ζε έλα κνληέιν πνπ ζεσξεί φηη νη
γλψζεηο ηνπ αηφκνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο πνιιαπιέο εθθξάζεηο ηνπ εαπηνχ.
Δμ‘νξηζκνχ, ην κνληέιν ζεσξεί φηη ε κεγαιχηεξε πνιππινθφηεηα ηνπ αηφκνπ
αληηπξνζσπεχεηαη ζε κεγαιχηεξν αξηζκφ γλσζηαθψλ πιεπξψλ ηνπ αηφκνπ, κε
κεγαιχηεξν δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζηηο πιεπξέο απηέο. Σα άηνκα πνπ είραλ κεγαιχηεξε
πνιππινθφηεηα, ήηαλ ιηγφηεξν επηξξεπή ζηελ θαηάζιηςε, ζην ζηξεο, ζηα ζσκαηηθά
ζπκπηψκαηα θαη ζηελ επίπησζε γξίπεο ή άιισλ αζζελεηψλ κεηά απφ ζηξεζνγφλα
γεγνλφηα. Απηά ηα απνηειέζκαηα ζπληζηνχλ φηη ε επαισηφηεηα ζε ζηξεζζνγφλαο
αηηηνινγίαο θαηάζιηςε θαη αζζέλεηα, νθείιεηαη ζε θάπνην βαζκφ ζε δηαθνξέο ζηηο
γλσζηαθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ εαπηνχ.105
Πεηξακαηηθέο κειέηεο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα απνδείμνπλ ηελ γλσζηαθή ζεσξία.
Απφ απηέο έρνπκε κεξηθά ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ ζηεξίδνπλ ηε ζεσξία : Σα άηνκα κε
δπζιεηηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά, είλαη πην πηζαλφ λα εκθαλίζνπλ αχμεζε ζηελ
θαηαζιηπηηθή δηάζεζε πνπ αθνινπζεί αξλεηηθά ζπκβάληα. Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηε
δπζιεηηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηηο απμήζεηο ζηελ θαηαζιηπηηθή δηάζεζε κεηά απφ
αξλεηηθά ζπκβάληα, κεζνιαβήηαη απφ αξλεηηθέο βιέςεηο γηα ην κέιινλ.106
Ζ κεηα-αλάιπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο γλσζηαθήο ζεξαπεπηηθήο
πξνζέγηζεο ηνπ Beck ζηελ θαηάζιηςε , έδσζε απνηειέζκαηα πνπ δείρλνπλ κηα εχλνηα
ηεο γλσζηαθήο ςπρνζεξαπεπηηθήο ζπγθξηλφκελε κε θακία ζεξαπεία, θαξκαθνζεξαπεία,
ζπκπεξηθνξηθή, θαη άιιεο ςπρνζεξαπείεο. Ο βαζκφο ηεο δηαθνξάο δελ είρε λα θάλεη κε
ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ή δηαθνξά ζηα θχια. Παξφια απηά, ππήξρε κηα ειιεηπήο
αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ζηα ειηθηαθά γθνππ, πνπ ζέηεη ηα απνηειέζκαηα ηξφπνλ ηηλά
ακθηζβεηίζηκα.107
Σέινο, έρεη πξνηαζεί φηη ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη γλσζηαθά βαζηζκέλεο
θαηαζηάζεηο, πνπ ζπληνλίδνπλ εκη-απηφλνκεο δηεξγαζίεο ζην λεπξηθφ ζχζηεκα. Σα
ζπλαηζζήκαηα παξέρνπλ κία βηνινγηθή ιχζε ζε ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα κεηάβαζεο
αλάκεζα ζηα ζρέδηα, κε ζπζηήκαηα πνιιαπιψλ ζηφρσλ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο είλαη λα
επηηπγράλνπλ θαη λα δηαηεξνχλ απηέο ηηο κεηαβάζεηο, θαη λα ηηο επηθνηλσλνχλ ζηνπο
άιινπο θαη ζηνλ εαπηφ καο. Οη κεηαβάζεηο επηζπκβαίλνπλ ζε ζεκαληηθνχο θφκβνπο
ζρεδίσλ, φηαλ ε εθηίκεζε ηεο επηηπρίαο ζε έλα ζρέδην αιιάδεη. Σα ζχλζεηα
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Hankin, Benjamin L, Development of gender differences in depression: An elaborated cognitive
vulnerability-transactional stress theory. Psychological Bulletin. 2001 Nov Vol 127(6) 773-796
105
Linville, Patricia W, Self-complexity as a cognitive buffer against stress-related illness and depression.
Journal of Personality and Social Psychology. 1987 Apr Vol 52(4) 663-676
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Abela J. R. Z. Beck"s cognitive theory of depression: A test of the diathesis-stress and causal mediation
components British Journal of Clinical Psychology, Volume 41, Number 2, June 2002 , pp. 111-128(18),
British Psychological Society
107
Dobson, Keith S. A meta-analysis of the efficacy of cognitive therapy for depression. Journal of
Consulting and Clinical Psychology. 1989 Jun Vol 57(3) 414-419
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ζπλαηζζήκαηα πξνθχπηνπλ απφ έλα κηθξφ αξηζκφ βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, θαη
πξνθχπηνπλ ζε θφκβνπο θνηλσληθψλ ζρεδίσλ.108
Η θευπία ηηρ μαθημένηρ ανημποπιάρ
Ζ ζεσξία απηή βαζίδεηαη ζε έλα πεηξακαηηθφ κνληέιν πνπ αθνξά ζε δψα ηνπ
εξγαζηεξίνπ. ηαλ ηα δψα απηά ππνβάιινληαη ζε ηηκσξεηηθά εξεζίζκαηα πνπ δελ
κπνξνχλ λα απνθχγνπλ, απνθηνχλ κηα ζπκπεξηθνξά πνπ νλνκάζηεθε «ζχλδξνκν
καζεκέλεο αλεκπνξηάο» [learned helplessness syndrome] θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ
κεησκέλε πξφζιεςε ηξνθήο, κείσζε ηεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη άιια
ζπκπηψκαηα πνπ νκνηάδνπλ κε απηά ηεο θαηάζιηςεο.
Οη παξαηεξήζεηο απηέο νδήγεζαλ ζηελ ππφζεζε φηη ε θαηάζιηςε απνξξέεη απφ
ηελ πεπνίζεζε φηη ε απφθηεζε επηζπκεηψλ ζηφρσλ δελ είλαη εθηθηή, ε πξαγκαηνπνίεζε
αλεπηζχκεησλ θαηαζηάζεσλ είλαη πηζαλή θαη φηη ην άηνκν δελ κπνξεί λα θάλεη ηίπνηα
γηα λα αιιάμεη ηα πξάγκαηα.
ην πεηξακαηηθφ κνληέιν ρξεζηκνπνηήζεθε ην αλαπφθεπθην ζνθ, ζαλ έλαο
παξάγνληαο κε ειεγρφκελεο ηξαπκαηηθήο εκπεηξίαο, κε ειεγρφκελσλ δειαδή
ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ. Ζ έθζεζε ζην πεξηβάιινλ πνπ παξείρε ην αλαπφθεπθην ζνθ
απμάλεη ηελ δηάξθεηα φπνπ παξαηεξνχληαη νη αιιαγέο ζηελ ζπκπεξηθνξά, πξνο
ζπκπεξηθνξά θαηάζιηςεο θαη καζεκέλε αλεκπνξηά. Οη επαλαιακβαλφκελεο εθζέζεηο
παξαηείλνπλ απηή ηε ζπκπεξηθνξά επ‘ αφξηζηνλ. Σν κνληέιν απηφ πξνζπαζεί λα δψζεη
ζηνηρεία, ηφζν γηα ηελ θαηάζιηςε, φζν θαη γηα ηελ αλεζπρία θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή
δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ ζνθ.109 Δίλαη σζηφζν πνιχ ακθίβνιν αλ ην πεηξακαηηθφ
απηφ κνληέιν έρεη αληηζηνηρία ζηνλ άλζξσπν.

Σύλδξνκν ζπλερνύο άξλεζεο110
Ζ ζεσξία ηεο καζεκέλεο αλεκπνξηάο ζηεξίδεηαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο
αλεκπνξηάο πνπ έρεη ηε βάζε ηεο ζηελ απψιεηα θάζε ειπίδαο. Έρεη παξαηεξεζεί κηα
πεξίπησζε 15ρξνλνπ θνξηηζηνχ κε ζχλδξνκν άξλεζεο, φπνπ αληηκεησπίζηεθε επηηπρψο
ζαλ κηα πεξίπησζε καζεκέλεο αλεκπνξηάο.111
Σν ζχλδξνκν ζπλερνχο άξλεζεο, είλαη κηα ζνβαξή , ζπλερήο θαη απεηιηηηθή γηα
ηε δσή δηαηαξαρή. Πην ζπρλά εκθαλίδεηαη ζε θνξίηζηα ειηθίαο 8-15 εηψλ, φκσο
εκθαλίδεηαη θαη ζε αγφξηα θαη ζε κηθξφηεξεο ειηθίεο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ κηα βαζηά θαη
ζπλερή άξλεζε γηα ηξνθή, λεξφ, νκηιία, πεξπάηεκα, θαη λα ζπκκεηέρεη ζε νπνηαδήπνηε
κνξθή απην-θξνληίδαο. Ζ απνθαζηζηηθφηεηα κε ηελ νπνία αξλνχληαη νπνηαδήπνηε
ζεξαπεία είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο λφζνπ. Ζ αηηηνπαζνγέλεηα είλαη ζνιή, ην πην πηζαλφ
λα είλαη πνιχπινθε, ζπλδπαζκέλε κε ηελ αίζζεζε ηεο απειπηζίαο. Ζ ζεξαπεπηηθή πξέπεη
λα δείρλεη θαηαλφεζε, βαζηζκέλε ζηε ζηήξημε ηνπ παηδηνχ λα αλαξξψζεη κε ηνπο δηθνχο
ηνπ ξπζκνχο, θξνληίδνληαο παξάιιεια γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο αθεξαηφηεηάο ηνπ. Ζ
πξφγλσζε είλαη θαιή, κε ζσζηή ζεξαπεία, αιιά κπνξεί λα ρξεηαζηεί έσο θαη παξαπάλσ
απφ έλα ρξφλν.
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Έλα ζχλνιν απφ παηδηά πνπ αλαδεηνχλ άζπιν, έρεη αλαπηχμεη κηα δηαξθή
απψιεηα ιεηηνπξγηθφηεηαο, θαη εκθαλή θνηλσληθή απνζηξνθή. Σν ζχλδξνκν απηφ
ιέγεηαη θαη Καηαζιηπηηθή έιιεηςε δσηηθφηεηαο. Σν ζχλδξνκν απηφ θαίλεηαη φηη
ζρεηίδεηαη ζηελά κε ην ζχλδξνκν δηαξθνχο άξλεζεο, θαη έηζη θνηλνί αηηηνινγηθνί
κεραληζκνί αλαδεηνχληαη. Πηζαλνί αηηηνινγηθνί παξάγνληεο πεξηιακβάλνπλ : ηα παηδηά
λα έρνπλ κηα ηειεηνζεξηθή, θηιφδνμε θαη ιεπηνινγηθή πξνλνζεξή πξνζσπηθφηεηα,
ςπρηαηξηθά πξνβιήκαηα παηδηψλ θαη γνλέσλ θαη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο. Σα ζπκπηψκαηα
κεηαμχ ησλ δχν ζπλδξφκσλ δηαθέξνπλ κφλν ζην κνληέιν ηεο άξλεζεο θαη ζηα
λεπξνινγηθά ζπκπηψκαηα. Σν ζχλδξνκν θαηαζιηπηηθήο έιιεηςεο δσηηθφηεηαο θαη ην
ζχλδξνκν ζπλερνχο άξλεζεο, πξνηείλεηαη λα νκαδνπνηεζνχλ ζαλ ηνπο δχν ππφηππνπο
ελφο ζπλδξφκνπ άξλεζεο.112

1.11 Νέεο ηδέεο ππν δηεξεύλεζε
Ζ ζεξαπεία ‗ζθφηνπο‘ θαηά ηελ νπνία πιήξεο ζπζθφηηζε ρξεζηκνπνηήηαη ζαλ
ζηαζεξνπνηεηήο ζηε δηπνιηθή δηαηαξαρή, είλαη πεξίπνπ ην αληίζεην απφ ηε ζεξαπεία
‗θσηφο‘ πνπ έρεη ρξεζηκνηπνηεζεί γηα ηελ θαηάζιηςε, έρεη ιάβεη ππνζηήξεμε απφ
δηάθνξεο κειέηεο. 113 Παξφιν πνπ ηα ηεθκήξηα ηψξα είλαη ιηγνζηά, ην ζθφηνο απφ κφλν
ηνπ θαίλεηαη λα νξγαλψλεη θαη λα ζηαζεξνπνηεί ηνπο θηξθάδηνπο ξπζκνχο. Έηζη, φηαλ
εμαζθαιίδεηαη πιήξεο ζθνηνδχλε απφ ηηο 6 κ.κ. έσο ηηο 8 π.κ. ην επφκελν πξσί, φπσο
ρξεζηκνπνηήζεθε ζε κειέηεο κέρξη ζηηγκήο, απηφ θαίξλεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα,
αιιά είλαη ηδηαίηεξα δχζρξεζην θαη άβνιν γηα ηνπο αζζελείο. Αλαδεηήζεθε ινηπφλ ην
θνκκάηη απηφ ηεο θπζηνινγίαο πνπ επεξεάδεη ηνπο θξηθάδηνπο ξπζκνχο ζε ζρέζε κε ην
θσο θαη απνδείρηεθε φηη κηα ‗εηθνληθή ζθνηνδχλε‘ κπνξεί λα πξνθιεζεί, αλ
θαηαθέξνπκε λα κπινθάξνπκε ζπγθεθξηκέλα κήθε θχκκαηνο ηνπ θσηφο, φπσο ην κπιε.
Πξνζθάησο αλαθαιχθζεθε θσηναηζζεηήξαο ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο114 ηνπ νπνίνπ νη
ίλεο δελ πξνβάιινληαη ζηνλ νπηηθφ θινηφ, αιιά ζηνλ ππεξρηαζκαηηθφ ππξήλα ηνπ
ππνζαιάκνπ, ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ην βηνινγηθφ ξνιφη ηνπ
αλζξψπνπ. Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη απηφ ην δίθηπν ρξεζηκνπνηεί κηα θσηνρξσζηηθή, ε
νπνία αληηδξά πεξηζζφηεξν πεξίπνπ ζηα 460nm, πεξίπνπ ζην κπιε/κπιε-πξάζηλν ηνπ
νξαηνχ θάζκαηνο. Ζ ρξήζε εηδηθψλ γπαιηψλ θερξηκπαξέληα επίζηξσζε πνπ κπινθάξνπλ
απηά ηα κήθε θχκκαηνο έρνπλ θαλεί λα δηαηεξνχλ θπζηνινγηθά ηα λπρηεξηλά επίπεδα
κειαηνλίλεο ζε έλα θαηά ηα άιια θσηεηλφ πεξηβάιινλ ην νπνίν ζα έπξεπε λα
εθκεδελίζεη ηελ παξαγσγή κειαηνλίλεο. Ζ ζηαζεξνπνίεζε ηεο δηάζεζεο ζηνπο αζζελείο
απηνχο, δηα κέζνπ ηνπ ειέγρνπ ηεο παξαγσγή ηεο κειαηνλίλεο θαη κέζσ απηήο ηνπ
θηξθάδηνπ ξπζκνχ, ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ησλ θηξθάδησλ ξπζκψλ ζηελ
παζνθπζηνινγία ησλ δηαηαξαρψλ ηεο δηάζεζεο, αιιά θαη ησλ ζπκπησκάησλ πνπ απηέο
θέξνπλ πρ δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ. 115
Ζ επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ παζνθπζηνινγία ησλ λεπξνεθθπιηζηηθψλ
δηαηαξαρψλ θαη ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ έρεη ηξαβήμεη ην ελδηαθέξνλ ηεο
επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Κάπνηνη εξεπλεηέο αλαδήηεζαλ ηελ
αηηηνινγία, ε ηνπιάρηζηνλ κηα ηζρπξή ζπληζηώζα ηεο παζνθπζηνινγίαο ηεο
112
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θαηάζιηςεο ζηελ ζεξκνθξαζία ηνπ εγθεθάινπ. Έγηλε ινηπφλ ε ππφζεζε, φηη ε
ζεξαπεπηηθή ρεηξαγψγεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ εγθεθάινπ κπνξεί λα είλαη ην ζεκείν
θιεηδί γηα ηε ζεξαπεία ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ, κηαο θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ
εγθεθάινπ έρεη πνιχ βαζηά επηξξνή ζηελ αλζξψπηλε θπζηνινγία. Μηαο θαη φιεο νη
βηνρεκηθέο αληηδξάζεηο εμαξηψληαη εθζεηηθά απφ ηηο ζεξκνθξαζηαθέο αιιαγέο. Δπίζεο
έγηλε ε ππφζεζε φηη ε ζεξκνθξαζία ελδερνκέλσο λα αλεβαίλεη ζηε καλία θαη λα πέθηεη
ζηελ θαηάζιηςε. 116 Απηφ ζηεξίδεηαη θαη γεληθψο απφ ηε δξάζε ησλ αληηθαηαζιηπηηθψλ
θαξκάθσλ πνπ ζε αληίζεζε κε ηα λεπξνιεπηηθά117 απμάλνπλ ηε ζεξκνθξαζία.118
Ζ κεηαγξαθηθή πεξηνρή πνπ ξπζκίδεηαη απφ θνθθατλε θαη ακθεηακίλε [cocaineand amphetamine-regulated transcript (CART)] ην νπνίν είλαη έλα mRNA πνπ
εληνπίδεηαη ζε πιεζψξα ζηνλ εγθέθαιν, κε έλα πξσηετληθφ παξάγσγν ην νπνίν είλαη έλα
αξθεηά ελδηαθέξνλ λεπξνπεπηίδην φζνλ αθνξά ηε ζρέζε πνπ έρεη κε ηελ αηηηνινγία θαη
ηε ζεξαπεία ηεο θαηάζιηςεο. Σν CART mRNA κεηαθξάδεηαη ζε κεγάιεο πνζόηεηεο
ζηηο κείδνλεο δνκέο ηνπ κεηαηρκηαθνύ ζπζηήκαηνο πνπ ξπζκίδνπλ ηε δηάζεζε θαη ζα
κπνξνύζε δπλεηηθά λα είλαη έλαο πηζαλόο ζηόρνο γηα ηε δξάζε αληηθαηαζιηπηηθώλ
θαξκαθσλ. Ακθίδξνκε ζρέζε αλάκεζα ζην CART θαη ηνλ ΤΤΔ άμνλα είλαη πιένλ
απνδεθηή, θαη πξνηείλεη φηη ην CART κπνξεί λα γεθπξψλεη ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα
ζηα ζηξεζζνγφλα γεγνλφηα θαη ηε λεπξνζπκπεξηθνξηθή απάληεζε. Ζ ξχζκηζε ησλ
κνλνπαηηψλ ησλ ζεκάησλ κεηάδσζεο απφ ην CART πνπ γίλεηαη δηα ηεο κεηαηξνπήο ησλ
λεπξνηξνθηθψλ παξαγφλησλ, φπσο ν BDNF, νη θηλάζεο [trkB], θαη λεπξνδηαβηβαζηέο
[ζεξνηνλίλε 5-ΖΣ], κπνξεί επίζεο λα ζπλεηζθέξεη ζηελ θαηάζιηςε. Δπίζεο απφ ηε
ζηηγκή πνπ αλαθέξεηαη σο δπλεηηθφο λεπξνδηαβηβαζηήο/ ζπλ-λεπξνδηαβηβαζηήο κπνξεί
λα έρεη θαη άκεζε δξάζε ζηελ ςπρηθή ελεξγνπνίεζε. Δπίζεο, πηζαλφλ ην CART λα έρεη
θάπνηα άκεζε ξπζκηζηηθή δξάζε ζηνλ έιεγρν ησλ βαζηθψλ λεπξνδηαβηβαζηψλ, φπσο ε
ζεξνηνλίλε, ε λνξαδξελαιίλε θαη ε ληνπακίλε. Έηζη, αλακέλνπκε λέεο κειέηεο πνπ ζα
καο δψζνπλ ηηο ελδείμεηο ζην θαηά πφζν ην CART κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κφξην
ζηφρνο γηα ηε ζεξαπεία ηεο θαηάζιηςεο θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ εθιεθηηθψλ
αληηθαηαζιηπηηθψλ. 119
Μηα λέα ππφζεζε είλαη φηη ε θαηάζιηςε νθείιεηαη ζηνπο εμήο δχν παξάγνληεο:
i.

ii.

Έλαο ηξφπνο δσήο πνπ
ζηεξείηαη ζπγθεθξηκέλνπ θπζηνινγηθνχο
ζηξεζζνγφλνπο παξάγνληεο πνπ βηψλνληαη απφ ηα πξσηεχνληα ζειαζηηθά
γηα εθαηνκκχξηα ρξφληα εμέιημεο, φπσο ηαρείεο θαη ζχληνκεο κεηαβνιέο
ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο θαη ε έιιεηςε απηήο ηεο ‗ζεξκνθξαζηαθήο
πξνπφλεζεο‘ δχλαηαη λα πξνθαιέζεη δπζιεηηνπξγία ζηνλ εγθέθαιν.
Έλα γελεηηθφ ππφβαζξν πνπ ελδερνκέλσο λα πξνδηαζέηεη ην άηνκν ζην λα
είλαη πην επάισηνο ζηελ παξαπάλσ ζπλζήθε.

Γηα λα επηβεβαησζεί ε παξαπάλσ ππφζεζε, έγηλε κηα πξνπάζεηα λα αληηκεησπηζηεί
ζεξαπεπηηθά ε θαηάζιηςε κε θξχα κπάληα [πεξίπνπ 20 oC δηάξθεηαο 2-3 ιεπηψλ κεηά
απφ πεληάιεπηε πξνεηνηκαζία γηα λα γίλεη ε δηαδηθαζία ιηγφηεξν ζνθαξηζηηθή] κία ή δχν
θνξέο ηελ εκέξα γηα θάπνηεο εκβδνκάδεο ή κήλεο. Βγήθαλ απνηειέζκαηα πνπ
116
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Hypothesis Medical Hypotheses (2008) 70, 497–500
117
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118
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ππνζηεξίδνπλ ηελ ππφζεζε. Ζ έθζεζε ζην θξχν λεξφ είλαη γλσζηφ φηη ελεξγνπνηεί ην
ζπκπαζεηηθφ ζχζηεκα θαη απμάλεη ηα επίπεδα β-ελδνξθηλψλ θαη λνξαδξελαιίλεο ζην
αίκα, θαη απμάλεη επίζεο ηελ απειεπζέξσζε λνξαδξελαιίλεο ζηνλ εγθέθαιν. Δπίζεο ε
πςειή ππθλφηεηα ζεξκνππνδνρέσλ ςχρνπο ζην δέξκα αλακέλεηαη λα ζηέιλνπλ κηα
εληππσζηαθή πνζφηεηα ειεθηξηθψλ ζεκάησλ απφ ην πεξηθεξηθφ ζχζηεκα ζηνλ
εγθέθαιν, πξάγκα πνπ ελδερνκέλσο λα έρεη κηα αληηθαηαζιηπηηθή δξάζε. ε κηα
πξαθηηθή δνθηκή ελφο πξφρεηξνπ δείγκαηνο πνπ δελ πιεξνχζαλ ηθαλνπνηεηηθά θξηηήξηα
γηα λα ζεσξεζνχλ θαηαζιηπηηθνί αζζελείο, έδεημε φηη ε πδξνζεξαπεία απηή είρε θάπνηα
επεξγεηηθή επίδξαζε ζηα θαηαζιηπηηθά ηνπο ζπκπηψκαηα. Ζ ζεξαπεία είρε επίζεο
αλαιγεηηθή επίδξαζε ρσξίο επηζεκαηλφκελεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ή εμάξηεζε.
πκπεξαζκαηηθά, θάπνηεο πην απζηεξέο κειέηεο αμίδεη γηα δηεθπεξαησζνχλ ψζηε λα
ειέγμνπλ ηελ εγθπξφηεηα ηεο ππφζεζεο. 120
Ζ ηαθηηθή ζσκαηηθή άζθεζε, κπνξεί λα βειηηψζεη κηα πνηθηιία ζσκαηηθψλ, θαη
ςπρνινγηθψλ παξαγφλησλ ζηα θαηαζιηπηηθά άηνκα. Παξφια απηά δελ ππάξρνπλ αθφκε
αξθεηά πεηξακαηηθά δεδνκέλα πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Σπραηνπνηεκέλεο κειέηεο
γίλνληαη ψζηε λα θαζνξηζηεί ε επίδξαζε ηεο άζθεζεο πάλσ ζηελ θιηληθή
ζπκπησκαηνινγία ηεο θαηάζιηςεο, ηελ έθθξηζε νξκνλψλ ηνπ ζηξεο. Μεηά απφ θάπνηεο
ζπλεδξίεο άζθεζεο, ην ζθνξ ηεο θαηάζιηςεο έδεημε ζεκαληηθή πηψζε, πνπ δελ γίλεηαη κε
ηελ θαζεκεξηλή δξαζηεξηφηεηα. Δπίζεο, νη εθθξίζεηο θνξηηδφιεο θαη αδξελαιίλεο ζην
24σξν δείγκα νχξσλ κεηψζεθαλ. Ζ θαξδηαθή ζπρλφηεηα αλάπαπζεο κεηψζεθε θαη
απμήζεθε ε κέγηζηε πξφζζεςε νμπγφλνπ απφ ηνπο πλεχκνλεο. Έηζη ε άζθεζε κπνξεί λα
βειηηψζεη ηελ θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία, ηελ νξκνληθή απάληεζε θαη ηε ζσκαηηθή
επεμία.121

1.12 πκπέξαζκα – Πεξίιεςε
Ζ αηηηνπαζνγέλεηα ηεο θαηάζιηςεο ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο θιαζζηθήο
ηαηξηθήο είλαη πνιχπιεπξε θαη πνιππαξαγνληηθή. Πνιινί δηαθνξεηηθνί επηζηεκνληθνί
θιάδνη εκπιέθνληαη, βάδνληαο ν θάζε έλαο ην ιηζαξάθη ηνπ γηα λα πξνζεγγηζηεί απηφ ην
δήηεκα.
Έηζη είδακε γελλεηηθέο θαη κνξηαθέο κειέηεο πνπ αλαδεηήζαλ ηελ
αηηηνπαζνγέλεηα ηεο λφζνπ ζην γελλεηηθφ ππφζηξσκα ηνπ αζζελνχο, αλαδεηψληαο
γνλίδηα, ή νκάδεο γνληδίσλ ζηα ρξσκνζψκαηα ησλ αλζξψπσλ πνπ έπαζραλ απφ
θαηάζιηςε. Οη κειέηεο απηέο, αλ θαη εζηηάδνπλ ζε δηάθνξα θαη δηαθνξεηηθά ζεκεία,
δηαηεξνχλ ελ γέλεη κηα ελληαία γξακκή σο πξνο ηε γελλεηηθή ζπληζηψζα ηεο λφζνπ ε
νπνία θαίλεηαη αδηακθεζβήηεηε.
Παξνπζηάζηεθαλ επίζεο κηα ζεηξά απφ λεπξνβηνινγηθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη
ιφγσ ηνπ φηη έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν επηηπρνχο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο, έρνπλ
απνθηήζεη πνιχ ζεκαληηθή ζέζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο λφζνπ. Έηζη αλαπηχρζεθαλ νη
δηάθνξεο ζεσξίεο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη αλσκαιίεο ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ θαη ησλ
λεπξνδηαβηβαζηηθψλ κνλνπαηηψλ. Ζ ππφζεζε ηεο κνλνακηλεξγηθήο αλεπάξθεηαο θαίλεηαη

120

Shevchuk A. Nikolai Adapted cold shower as a potential treatment for depression Medical Hypotheses
(2008)70, 995–1001
121

Chanudda Nabkasorn, Effects of physical exercise on depression, neuroendocrine stress hormones and
physiological fitness in adolescent females with depressive symptoms, The European Journal of Public
Health 2006 16(2):179-184;
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φηη δελ έρεη ηθαλνπνηήζεη πιήξσο ηνπ κειεηεηέο πνπ αλαδεηνχλ λένπο ηξφπνπο
ρεκεηνζεξαπείαο γηα ηελ θαηάζιηςε.122
Αλαδεηψληαο ηηο λεπξνβηνινγηθέο απηέο παξακέηξνπο πνπ επεξεάδνπλ ηελ
θιηληθή εηθφλα ηεο λφζνπ, ζπλαληάκε αλαπφθεπθηα ηελ λεπξνελδνθξηλή θαη κεηαβνιηθή
ιεηηνπξγία ηνπ αζζελνχο. Καζψο ηα λεπξνδηαβηβαζηηθά ζπζηήκαηα έρνπλ άκεζε
επίδξαζε ζην κεηαβνιηζκφ θαη ηελ ελδνθξηλνινγηθή ξχζκηζε είλαη αλακελφκελν θαη
πξνθαλέο φηη ζα εληνπίζνπκε πιεζψξα κεηαβνιψλ ζε απηήλ ηε βηνινγηθή δηάζηαζε. Οη
κεηαβνιέο απηέο θαίλεηαη λα παξνπζηάδνληαη ηφζν σο απνηειέζκαηα ηεο λφζνπ φζν θαη
σο παξάγνληεο εκπιεγκέλνη ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο λφζνπ. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα
παξαδείγκαηα επηθάιπςεο ησλ ελδνθξηλνινγηθψλ παζήζεσλ κε ηελ θαηάζιηςε.
Φπζηθά, φιεο απηέο νη κεηαβνιέο ζην βηνινγηθφ ππφζηξσκα δε ζα κπνξνχζαλ
παξά λα έρνπλ κηα καθξνζθνπηθή απεηθφλεζε. ηε πεξίπησζε απηή νη κειέηεο εθπνκπήο
πνδηηξνλίσλ παξνπζηάδνπλ θάπνηεο απφ ηηο καθξνζθνπηθέο κεηαβνιέο πνπ έρνπκε
θπξίσο φζνλ αθνξά ηελ αγγείσζε δηαθφξσλ πεξηνρψλ, παξάκεηξνο πνπ ζρεηίδεηαη ζηελά
κε ηε ιεηηνπξγία. Οη κεηαβνιέο απηέο κπνξεί λα απνηεινχλ ην ζπγθεληξσηηθφ
επαθφινπζν κηαο ζεηξάο κηθξνζθνπηθψλ αιιαγψλ ζην θπηηαξηθφ ππφζηξσκα, ή λα
επηδξνχλ απηέο θαζ‘ απηέο σο μερσξηζηέο παξάκεηξνη ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο λφζνπ.
Άιισζηε κέζα απφ ηηο απεηθνληζηηθέο κειέηεο απηέο, παξαηεξείηαη ε χπαξμε
λεπξσληθψλ κνλνπαηηψλ πνπ θαίλεηαη λα ππεξ ή λα ππνιεηηνπξγνχλ ζηνλ θαηαζιηπηηθφ
αζζελή, πξάγκα πνπ ππνδειψλεη ηελ χπαξμε ελφο παζνινγηθνχ ππνζηξψκαηνο ζε
καθξνζθνπηθφ επίπεδν – ην νπνίν απεηθνλίδεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ PET scans. Πέξα
φκσο απφ ηα λεπξσληθά απηά κνλνπάηηα πνπ ζπλδένπλ ηηο δηάθνξεο αλαηνκηθέο πεξηνρέο
ηνπ εγθεθάινπ κε ιεηηνπξγηθή ζπζρέηηζε, έρνπκε θαη ηελ χπαξμε ησλ λεπξσληθψλ
δηθηχσλ , πνπ ππάγνληαη ζηηο αξρέο ηεο πιαζηηθφηεηαο ησλ λεπξψλσλ. Ζ χπαξμε απηψλ
ησλ δηθηχσλ, ε επηξξνή πνπ δέρνληαη ηφζν απφ ην πεξηβαιινλ φζν θαη απφ
θαξκαθεπηηθέο νπζίεο, ηα ηνπνζεηνχλ ςειά φζνλ αθνξά ηηο παξάκεηξνπο πνπ πξέπεη λα
ιάβνπκε ππφςε.
Ζ πξνζσπηθφηεηα θαη ν ζσκαηφηππνο είλαη δχν παξάκεηξνη πνπ θαίλεηαη λα
απνηεινχλ απαξραησκέλνπο ηξφπνπ πεξηγξαθήο ελφο νιηζηηθνχ θαηλφηππνπ πνπ
εμέθξαδε ν θαηαζιηπηηθφο αζζελήο. Έηζη, θαίλεηαη φηη έρνπλ παξακεξηζηεί απφ ηελ
ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία, παξφιν πνπ ζίγνπξα εκπεξηέρνπλ θάπνηνπ είδνπο πιεξνθνξία,
πνπ πξνέθπςε απφ παξαηεξήζεηο ησλ παιαηνηεξσλ ρξφλσλ.
Γε ζα κπνξνχζακε φκσο λα παξακείλνπκε ζηα ζηελά φξηα ηνπ αλζξσπίλνπ
ζψκαηνο, απηά δειαδή πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην θαζαξά πιηθφ ζψκα, γηα λα
πεξηγξάςνπκε κηα λνζεξή νληφηεηα ε νπνία έρεη εκθαλείο παξηβαιινληηθνχο
παξάγνληεο. Έηζη, είλαη αδχλαηνλ λα παξακεξίζνπκε ηελ επίδξαζε ησλ παξαγφλησλ
απηψλ ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο λφζνπ. Σα ςπρνπηεζηηθά θαηλφκελα ζηε δσή ηνπ
αζζελνχο θαίλεηαη λα παίδνπλ ξφιν, θαη ην πεξηβάιινλ, ηφζν ην ζηελφ νηθνγελεηαθφ φζν
θαη ην επξχηεξν, θαίλεηαη φηη απνηειεί ηφζν πξνδηαζεζηθφ φζν θαη αηηηνινγηθφ
παξάγνληα.
Σέινο έρνπκε ηνλ κεγάιν θιάδν ησλ ςπρνζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Ο θιάδνο
απηφο αληιεί ηα δεδνκέλα ηφζν απφ ηηο ςπρνινγηθέο ζεσξίεο, φπσο ε γλσζηαθή ε
ζπκπεξηθνξηθή θαη ε ςπραλαιπηηθή, φζν θαη απφ ηα ζεξαπεπηηθά δεδνκέλα πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζεξαπεπηηθή πξαθηηθή. Οη πξνζεγγίζεηο απηέο δηαθέξνπλ αξθεηά
κεηαμχ ηνπο, κηαο θαη ρξεζηκνπνηνχλ πνιιέο θνξέο φρη κφλν δηαθνξεηηθά ζεξαπεπηηθά
122

Millan M. J., The role of monoamines in the actions of established and ―novel‖ antidepressant agents: A
critical review Eur. J. Pharmacol., 500, 371—384 (2004).
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εξγαιεία, αιιά θαη άιιν πεξηγξαθηθφ κνληέιν ιεηηνπξγίαο γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε. Μηα
ζπγθεληξσηηθή αλαζθφπεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ θαίλεηαη φηη εκπιέθνληαη ζηελ
παζνθπζηνινγία ηεο λφζνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

Γελλεηηθνί
παξάγνληεο

Βηνρεκηθνί
παξάγνληεο

Αλνζνινγηθνί
παξάγνληεο

i.

ApoE4 allele [πςειή LDL]

Τπφζεζε ηεο ‗αγγεηαθήο θαηάζιηςεο‘

ii.

Τπφζεζε λεπξνδηαβηβαζηψλ

iii.

Λεηηνπξγηθφο πνιπκνξθηζκφο
ζηνλ πξνσζεηή ηνπ 5ΖΣ-Σ
ΝΣrk3

iv.

AVPR1B

Τπφζεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ ΤΤΔ άμνλα

v.

12q23-q24 πεξηνρή

Πηζαλφο ζπζρεηηζκφο κε δηπνιηθή δηαηαξαρή

vi.

DISC1

Πηζαλφο ζπζρεηηζκφο κε δηπνιηθή δηαηαξαρή

vii.

P2RX7

Τπφζεζε ζπκκεηνρήο θπηηαξνπιαζκαηηθνχ
θαλαιηνχ αζβεζηίνπ

i.

5ΖΣ, ΝΑ, DA

Τπφζεζε ηεο κνλνακηλεξγηθήο αλεπάξθεηαο –

ii.

5ΖΣ, ΝΑ, DA

Τπφζεζε ησλ κεηαβνιψλ ησλ ππνδνρέσλ

iii.

5ΖΣ, ΝΑ, DA

Απηνξξχζκηζε θαη cross-talking

iv.

Αθεηπινρνιίλε

Αληαγσληζκφο
ζπζηήκαηνο

v.

CART - CREB - BDNF – TrkB –
p75

Νεπξσληθή
πιαζηηθφηεηα

vi.

Φνιηθφ νμχ - Β12 – νκνθπζηεΐλε
πιάζκαηνο

πζρέηηζε κε ην κεηαβνιηζκφ
κεζπιίσζε ησλ κνλνακηλψλ

vii.

d-amph – BRS

Θεσξία εγθεθαιηθψλ ζπζηεκάησλ αληακνηβήο

viii.

νπζία Ρ

Αληαγσληζηήο ηνπ ππνδνρέα ΝΚ1

ix.

κ-νπηνεηδή

Πξνο ηα θάησ
ππνδνρέσλ

ησλ

νπνηεηδψλ

x.

ROS

Τπφζεζε ηεο αληηνμεηδσηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο

ελδπκηθήο

xi.

Νa-Κ, Li-Na, Mg, Ca-Mg, Mg
serum
Υακειφο ιφγνο Σ4/Σ8
Αιιηψζεηο ησλ θπηηαξηθψλ
πιεζπζκψλ ΝΚ, Β, Σ
CRP, IL-1β, IL-6 θαη γ-IFN
απμεκέλα επίπεδα
Τπεξθνξηηδνιαηκία

Τπφζεζε ησλ ειεθηξνιπηηθψλ κεηαβνιψλ

πζρεηηζκφο κε ηελ ππφζεζε ηνπ ζηξεο

iii.

Μεησκέλε απαληεηηθφηεηα
θνξηηδφιεο ζην ζηξεο
TRH – TSH

iv.

Μειαηνλίλε

Eπίδξαζε ηεο ζηνλ ΤΤΔ άμνλα

v.

Οηζηξνγφλα

Maternity blues hypothesis

vi.

CRF

Αληαγσληζηήο ηνπ ππνδνρέα CRF1

i.

Κηξθάδηνη ξπζκνί

Τπφζεζε δηαηαξαγκέλσλ βηνξπζκψλ

ii.

Λαλζάλσλ ρξφλνο εκθάληζεο
REM
Γξακκηθφηεηα δπλακηθψλ ζην
ΖΔΓ χπλνπ
MRI

Αξρηηεθηνληθή ηνπ χπλνπ

i.
ii.
iii.
i.
ii.

Οξκνληθνί
παξάγνληεο

Όπλνο

iii.
i.

Τπφζεζε ζπλαπηηθήο πιαζηηθφηεηαο

ηνπ

κνλνακηλεξγηθνχ

επηβίσζε,

ξχζκηζε

λεπξσληθή
θαη

Ζ ππφζεζε ηεο θιεγκνλήο

Eπίδξαζε ηεο ζηνλ ΤΤΔ άμνλα

Δπίδξαζε ζηε λεπξνδηαβίβαζε ηεο 5-ΖΣ

Γπλακηθή αιιίσζε ηνπ χπλνπ
Γηεχξπλζε πιαγίσλ θνηιηψλ
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Απεηθνληζηηθά
επξήκαηα

Φπρνπηεζηηθά
γεγνλφηα

Πξνζσπηθφηεηα
Φπρνινγηθέο
ζεσξίεο

Φπζηθνί
παξάγνληεο

ii.

MRI

Βιάβεο ηεο ιεπθεο νπζίαο

iii.

MRI

Μείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ ηππνθάκπνπ θαη ηνπ
πξνκεησπηαίνπ θινηνχ

iv.

PET, SPECT scan

Μείσζε ηεο αηκάησζεο πεξηνρψλ ηνπ
πξνκεησπηαίνπ θινηνχ θαη βαζηθψλ γαγγιίσλ

v.

Νεπξσληθά δίθηπα

Τπφζεζε ηεο λεπξσληθήο πιαζηηθφηεηαο ζηε
λεπξνβηνινγηθή αλάπηπμε

i.
ii.

Γνλετθή ζηέξεζε
Καθή πνηφηεηα γνλετθήο
θξνληίδαο
Απψιεηα νηθείνπ πξνζψπνπ
Δκπεηξία απαγσγήο
Δλδννηθνγελεηαθή βία
εμνπαιηθή θαθνπνίεζε
Οηθνγελεηαθή δπζαξκνλία
Νεπξσηηθή πξνζσπηθφηεηα
Μεησκέλε απηνεθηίκεζε
Φπραλαιπηηθή ππφζεζε

iii.
iv.
v.
vi.
vii.
i.
ii.
i.

Αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ πεξηβάιινληνο

Τπφζεζε εγγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
Ζ ζρέζε ηνπ πάζρνληνο κε ην αληηθείκελν ηεο
‗αγάπεο‘

ii.

Γλσζηαθή ππφζεζε

Ο παζνινγηθφο ηξφπνο ζθέςεο ηνπ πάζρνληνο

iii.

Ζ έιιεηςε ειέγρνπ ζηα δπζάξεζηα εξεζίζκαηα

i.

Ζ ππφζεζε ηεο καζεκέλεο
αλεκπνξηάο
Άζθεζε

ii.

Κξχν ληνπδ

Ζ ππφζεζε ηεο
εξεζηζκάησλ

iii.

Φσηνζεξαπεία

Ζ ππφζεζε ησλ βηνινγηθψλ ξπζκψλ

iv.

Θεξκνθξαζία ηνπ εγθεθάινπ

Οη επηδξάζεηο
εγθεθάινπ

Οη επηδξάζεηο ηεο ζηε θπζηνινγία
έιιεηςεο

ηεο

ζηξεζζνγφλσλ

ζηε θπζηνινγία ηνπ

Table 2 – πγθεληξσηηθόο πίλαθαο παζνθπζηνινγηθώλ παξαγόλησλ

Αξιολογώνηαρ ηην αξία ηηρ ζύγσπονηρ έπεςναρ
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ δεκνζηεχνληαη θάπνηεο θνξέο αλαηξέπνληαη
απφ κεηαγελέζηεξεο απνδείμεηο, πξνζδίδνληαο έηζη ηφζν ζχγρπζε φζν θαη απνγνήηεπζε.
Οη αλαηξνπέο θαη νη αληηζέζεηο παξνπζηάδνληαη ζε φιν ην εχξνο ησλ εξεπλψλ, απφ ηηο
θιηληθέο κειέηεο θαη ηηο παξαδνζηαθέο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο, έσο ηηο πην ζχγρξνλεο
κνξηαθέο κειέηεο. Τπάξρεη φιν έλα θαη απμαλφκελε αγσλία φηη ζηε ζχγρξνλε έξεπλα,
εζθαικέλα επξήκαηα κπνξεί λα απνηεινχλ ηε πιεηνςεθία ή αθφκε θαη ηε κεγάιε
πιεηνςεθία ησλ δεκνζηεπκέλσλ κειεηψλ. Απηφ δε ζα πξέπεη λα καο εθπιήζεη. Τπάξρνπλ
επηρεηξήκαηα πνπ κεηψλνπλ ηελ αμία ηεο έξεπλαο φπσο πξνρσξάεη απφ ηε ζχγρξνλε
επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Τπάξρεη έλα άξζξν,123 ην νπνίν πεξηέρεη κηα καζεκαηηθή
απφδεημε, πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ ππεξηίκεζε πνπ έρεη γίλεη γηα ηε ζχγρξνλε έξεπλα. Σν
βαζηθφ επηρήξεκα θηλείηαη γχξσ απφ ηελ «δπζεηδαηκνληθή» επηκνλή ζηνλ θαλφλα ηεο
ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ζηα φξηα ηνπ Ρ<0.05. Σν καζεκαηηθφ ζθέινο απηνχ ηνπ
άξζξνπ δελ ζα καο απαζρνιήζεη, είλαη φκσο αξθεηά ελδηαθέξνληα ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα
νπνία θαηαιήγεη ν ζπγγξαθέαο :
Όζν πην κηθξή είλαη ε επίδξαζε πνπ έρεη ε δεκνζηεπκέλε κειέηε ζην
επηζηεκνληθό πεδίν, ηόζν πην κηθξή ε πηζαλόηεηα ηα επξήκαηα ηεο λα είλαη αιεζή.
Έηζη, ηα επξήκαηα κηαο κειέηεο είλαη πην πηζαλφ λα είλαη αιεζή ζε επηζηεκνληθά πεδία
123
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κε κεγάιε απήρεζε, πρ ηελ επίπησζε ηνπ θαπλίζκαηνο ζηα θαξδηαγγεηαθά πξνβιήκαηα,
αληίζεηα απφ πεδία φπνπ νη αμησκαηηθέο επηδξάζεηο είλαη κηθξέο, φπσο γηα παξάδεηγκα
γελεηηθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ ζε πνιπγελεηηθέο λφζνη [φπσο δειαδή ε θαηάζιηςε βι
1.2 θαη ην ζχλνιν ησλ εξεπλψλ πνπ αλαθαιχπηνπλ ζπλερψο λέα γνλίδηα ηα νπνία
επζχλνληαη γηα ηε λφζν]
Πνιιέο αλεμάξηεηεο νκάδεο επηζηεκόλσλ ελδέρεηαη λα ζέηνπλ ηα ίδηα είδε
εξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ. Καζψο νη εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο παγθνζκηνπνηνχληαη,
είλαη πξαθηηθά ν θαλφλαο φηη πνιιαπιέο εξεπλεηηθέο νκάδεο, ζπρλά δεθάδεο, ζα
αζρνινχληαη κε αθξηβψο ην ίδην δήηεκα. Γπζηπρψο φκσο, ε θπξίαξρε λννηξνπία είλαη λα
εζηηάδνπκε ζε κεκνλσκέλεο αλαθαιχςεηο κεκνλσκέλσλ νκάδσλ θαη λα εξκελεχνπκε ηηο
πεηξακαηηθέο κειέηεο απνκνλσκέλα. Ζ πηζαλόηεηα έζησ θαη κία νκάδα λα θαηαθέξεη
λα βγάιεη έλα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό απνηέιεζκα αλαιχεηαη ζην άξζξν.
Όζν κεγαιύηεξν ην νηθνλνκηθό ελδηαθέξνλ θαη ε κεξνιεςία ζην
ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθό πεδίν, ηόζν κηθξόηεξε πηζαλόηεηα ηα εξεπλεηηθά
απνηειέζκαηα λα είλαη αιεζηλά. πγθξνχζεηο ζε νηθνλνκηθά επίπεδα θαη κεξνιεςία
απμάλνπλ ην ζπζηεκαηηθφ ζθάικα. Οη ζπγθξνχζεηο απηέο είλαη πνιχ ζπρλέο ζηελ
βηνινγηθή θαη ηαηξηθή έξεπλα124 θαη γεληθά αλαθέξνληαη ζπνξαδηθά θαη αλεπαξθψο. Ζ
κεξνιεςία δελ έρεη πάληνηε νηθνλνκηθή βάζε. Οη επηζηήκνλεο ελφο πεδίνπ κπνξεί λα
κεξνιεπηνχλ θαζαξά επεηδή έρνπλ ηζρπξή πίζηε ζε κία επηζηεκνληθή ζεψξεζε, ή
δέζκεπζε απφ ηα ίδηα ηνπο ηα παιαηά επξήκαηα. [Αο κελ μερλάκε φηη ην ίδην κπνξεί
ζπρλά λα ζπκβαίλεη θαη κε ηηο νκνηνπαζεηηθέο κειέηεο, απφ ηνπο έλζεξκνπο
ππνζηεξηθηέο ηεο]. Πνιιέο επίζεο, θαηά ηα άιια αλεμάξηεηεο παλεπηζηεκηαθέο κειέηεο,
κπνξεί λα ιακβάλνπλ ρψξα, γηα φρη άιιν ιφγν, απφ ην λα δψζνπλ ζηνπο ηαηξνχο θαη ηνπο
κειεηεηέο ηα πξνζφληα γηα κία πξναγσγή ή κηα θαιχηεξε επαγγεικαηηθή πνξεία.
Σέηνηεο, κε νηθνλνκηθέο ζπγθξνχζεηο δχλαηαη επίζεο λα νδεγήζνπλ ζε παξαπνηεκέλα
αλαθεξφκελα απνηειέζκαηα θαη εξκελείεο. Σέινο, εξεπλεηέο πνπ είλαη ζε πςειέο ζέζεηο
θχξνπο, κπνξνχλ λα θαηαπηέζνπλ δηα κέζνπ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ peer review ηελ
εκθάληζε επξεκάησλ πνπ θαηαξξίπηνπλ ηα δηθά ηνπο επξήκαηα, θαηαδηθάδνληαο έηζη ην
επηζηεκνληθφ ηνπο πεδίν ζε κία δηελεθή θαηάζηαζε εζθαικέλνπ δφγκαηνο.
Όζν πην «δεζηό» είλαη έλα επηζηεκνληθό πεδίν, ηόζν ιηγόηεξν πηζαλά είλαη ηα
επηζηεκνληθά επξήκαηα λα είλαη αιεζηλά. ηαλ έρεηο πνιιέο νκάδεο λα εξγάδνληαη
πάλσ ζην ίδην πεδίν, θαη ππάξρεη απηή ε καδηθή παξαγσγή επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ, ν
ρξφλνο νινθιήξσζεο ηεο έξεπλαο απνθηά θεληξηθφ ξφιν. Έηζη θάζε νκάδα ζέηεη σο
πξνηεξαηφηεηα λα πξνπαγαλδίζεη ηα πην εληππσζηαθά «ζεηηθά» απνηειέζκαηα. Μφιηο
θάπνηα νκάδα παξνπζηάζεη θάπνηα ζεηηηθά απνηειέζκαηα, ηφηε ηα «αξλεηηθά»
απνηειέζκαηα απνθηνχλ ελδηαθέξνλ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα πξνθαιέζεη ηελ θαηάξξηςε
κηαο ζεσξίαο ζε θάπνην πεξηνδηθφ θχξνπο. Ο φξνο θαηλφκελν Πξσηέαο, έρεη απνδσζεί
ζηελ θαηάζηαζε ζηε νπνία εμαηξεηηθέο απνδείμεηο αθνινπζνχληαη απφ εμίζνπ
εμαηξεηηθέο θαηαξξίςεηο ησλ ζεσξηψλ απηψλ.
ια ηα παξαπάλσ έλα πξάγκα καο δείρλνπλ : φηη ε ε πνξεία πνπ έρεη
αθνινπζήζεη ε ζχγρξνλε έξεπλα καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα ηελ ακθηζβεηήζνπκε απφ
ηα επηζηεκνινγηθά ζεκέιηά ηεο. Ζ ακθηζβήηεζε ηνπ ππάξρνληνο κνληέινπ δεκηνπξγεί
κεγαιχηεξε αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο θαηλνχξγηνπ. ην νιηζηηθφ κνληέιν γηα ηελ
θαηάζιηςε, ζα πξνζπαζήζνπκε λα θξαηήζνπκε φια ηα θαιά ζηνηρεία απφ ηα
επηζηεκνληθά πεδία πνπ έρνπλ πξνζεγγίζεη κε ηνλ ηξφπν ηνπο ην δήηεκα απηφ, ρσξίο
φκσο λα ζπκβηβαζηνχκε κε ηελ πξνθαηάιεςε ηνπ θάζε επηζηεκνληθνχ θιάδνπ, πνπ έρεη
124
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ηελ ηάζε λα ππεξηηκά ηελ αμία ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ παξαηεξήζεψλ ηνπ. Δπίζεο
ζα αλαγθαζηνύκε λα απνξξίςνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ κειεηώλ πνπ θαίλεηαη όηη
δελ ηαηξηάδνπλ κε ην θαηλνύξγην κνληέιν. Απηφ δε ζα ην θάλνπκε νχηε απφ θαπξίηζην,
νχηε γηαηί καο βνιεχεη. Θα ην θάλνπκε γηαηί ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία έρνπλ
θαηαιήμεη απηνί νη επηζηήκνλεο ή απηέο νη κειέηεο, ζα βξεζνχλ κεηέσξα. Σν νιηζηηθφ
κνληέιν, δειαδή, δε ζα κπνξεί λα ηα ζηεξίμεη επηζηεκνινγηθά θαη ζα εθηηκεζνχλ σο
πηζαλψο εζθαικέλα.
Η αποηςσία ηος CREB–BDNF–trkB παπαδείγμαηορ
H έθθξαζε θαη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ κεηαγξαθηθνχ παξάγνληα CREB [cAMP
response element-binding protein] έρεη ππνλνεζεί φηη κεηέρεη ζηε κνξηαθή θαη θπηηαξηθή
παζνγέλεζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ.125 Έηζη, ζηηο κεηαζαλάηηεο κειέηεο
θαίλεηαη κείσζε ησλ επηπέδσλ ηνπ CREB ζηνλ θξνηαθηθφ ινβφ αζζελψλ κε θαηάζιηςε
πνπ δελ ιάκβαλαλ ζεξαπεία, θαη φρη αζζελψλ πνπ ιακβάλαλ αληηθαηαζιηπηηθή αγσγή. 126
ε πεηξακαηηθά δσηθά κνληέια, ε ρξφληα αληηθαηαζιηπηηθή ζεξαπεία απμάλεη ηφζν ηελ
έθθξαζε φζν θαη ηελ ελεξγνπνίεζε [δηα ηεο θσζθνξπιίσζεο] ηνπ CREB ζηνλ
ηππφθακπν. Δπίζεο, ε ηνγελψο-δηακεζνιαβνχκελε ππεξέθθξαζε ηνπ CREB ζηνλ
ηππφθακπν έρεη αληηθαηαζιηπηηθή δξάζε ζηηο ηππνπνηεκέλεο δνθηκαζίεο γηα ηελ
θαηαζιηπηηθή ζπκπεξηθνξά φπσο ε ππνρξεσηηθή θνιχκβεζε θαη ε επηβνιή ηεο
καζεκέλεο αλεκπνξηάο.127
Σν CREB εθθξάδεηαη ζε φινπο ηνπο λεπξψλεο ηνπ ΚΝ θαη ελεξγνπνηήηαη απφ
κηα πνηθηιία θπηηαξηθψλ ζεκαηνδνηηθψλ κνλνπαηηψλ πνπ δξνπλ δηα ηνπ cAMP ή Ca2+ ελεξγνπνηνπκέλσλ θηλαζψλ ή απφ ηπξνζηληθέο θηλάζεο. Ζ ξχζκηζε ηεο πιαζηηθφηεηαο
ησλ ζπλάςεσλ ηνπ ηππνθάκπνπ θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη απφ ηα παξαπάλσ κνλνπάηηα. Ζ
ελεξγνπνίεζε ηνπ κνξίνπ πεηπραίλεηαη απφ ηε θσζθνξπιίσζή ηνπιάρηζηνλ ζηα ζεκεία
Ser133 θαη Ser142, κε απνηέιεζκα ηελ δηακεζνιαβνχκελε απφ ην CRE κεηάθξαζε ησλ
γνληδίσλ ζηφρσλ, φπσο ν BDNF. Ο BDNF φπσο έρνπκε δεη θαη αξρηθά, γίλεηαη
δξαζηηθφο δηα ηεο ελεξγνπνίεζεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ππνδνρέα: ηνπ ππνδνρέα ηεο
ηπξνζηληθήο θηλάζεο Β [trkB]. Μειέηεο απφ ηε βαζηθή έξεπλα θαη απφ ηελ θιηληθή
δείρλνπλ φηη απηφ ην CREB–BDNF–trkB κνλνπάηη παίδεη θξίζηκν ξφιν ζηελ
παζνγέλεζε θαη ηε ζεξαπεία ηεο θαηάζιηςεο. 128 Δλψ ην ζηξεο βάδεη ηξνρνπέδε ζηε
δξαζηεξηφηεηα απηνχ ηνπ θαηαξξάθηε ζεκαηνδφηεζεο, ηα αληηθαηαζιηπηηθά θαη ε
ειεθηξνζπαζκνζεξαπεία ελεξγνπνηνχλ ην κνλνπάηη απηφ. Δπίζεο ηα παξαπάλσ
επξήκαηα ζπλάδνπλ κε ην γεγνλφο φηη ε εμσγελήο ρνξήγεζε BDNF έρεη
αληηθαηαζιηπηηθή δξάζε. 129 Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ CREB δηα ηεο θσζθνξπιίσζεο ηεο
ζεξίλεο ζηε ζέζε 142 [Ser142 phosphorylation] είλαη έλαο ζεκαληηθφο κνξηαθφο
κεραληζκφο γηα ην ζπγρξνληζκφ ηνπ θχθινπ εκέξαο – λχρηαο θαη ηνπ θηξθάδηνπ ξπζκνχ.
Έηζη ην CREB εκπιέθεηαη ζηνπο κεραληζκνχο ηνπ θηξθάδηνπ ξνινγηνχ θαη ηνπ
ππεξρηαζκάηηθνχ ππξήλα. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ, κηαο θαη ε δηαηαξαρή ησλ
βηνινγηθψλ ξπζκψλ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο θαηάζιηςεο ζηνλ άλζξσπν.
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Ζ θηξθάδηα ξχζκηζε ηφζν ζε νξκνληθφ φζν θαη ζην επίπεδν ηνπ χπλνπ, έρεη ακθίδξνκε
αηηηνινγηθή ζρέζε κε ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα θαη ηδηαίηεξα ζηε κνξθή ηεο
επνρηαθήο [ρεηκεξηλήο] θαηάζιηςεο.
Απηή ε ππφζεζε ζεσξείηαη φηη εληζρχζεθε απφ ηα πξφζθαηα επξήκαηα, φηη ζηα
πνληίθηα ζηα νπνία ε ζεξίλε ζηε ζέζε 142 έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ αιιαλίλε CREBS142A
θαη θαη‘ επέθηαζε εκπνδίδεη ηε θσζθνξπιίσζε ζηε ζέζε απηή, έρεη έλαλ ξπζκηζηηθφ
ξφιν ζηνλ θηξθάδην ξπζκφ ζηα πνληίθηα. Παξφια απηά, ζηε κειέηε θάλεθε φηη ηα
θέξνληα ηελ CREBS142A κεηάιιαμε πνληίθηα δελ παξνπζίαζαλ νχηε λεπξνελδνθξηληθά
νχηε ζπκπεξηθνξηθά ραξαθηεξηζηηθά θαηάζιηςεο, φηαλ ειέγρζεθαλ γηα άγρνο,
δξαζηεξηφηεηα, απειπηζία, αλεδνλία, ζπλαηζζεκαηηθή κάζεζε νχηε παξνπζίαζαλ
δηαηαξαρέο ηνπ ΤΤΔ άμνλα ιφγσ ζηξεο. Έηζη, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε άιιεο παξαηεξήζεηο
θαηέιεμαλ ζηελ ππφζεζε φηη ν ξφινο ηνπ CREBSer142 ζηελ παζνγέλεζε ησλ
θαηαζιηπηηθψλ ζπλδξφκσλ είλαη πξνο ην παξφλ αζηήξηθηνο ηφζν ζηα πνληίθηα φζν θαη
ζηνλ άλζξσπν. Λακβάλνληαο ππφςηλ φηη ε θαηάζιηςε είλαη κηα πνιππαξαγνληηθή θαη
πνιπγνληδηαθή δηαηαξαρή, θαη ελδερνκέλσο πνιινί δηαθνξεηηθνί γελλεηηθνί παξάγνληεο
θαζψο θαη ςπρνθνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο παξάκεηξνη ζπκβάινπλ ζηε λφζν.
Καηαιήγνπλ ινηπφλ ζπκπεξαζκαηηθά, ζηφ φηη είλαη θαηαλνεηφ, όηη ε ρεηξαγώγεζε κηαο
θαη κνλαδηθήο γελλεηηθήο ιεηηνπξγίαο όπσο απηή ηνπ CREBSer142 κπνξεί λα είλαη
απαξαίηεηε αιιά όρη επαξθήο γηα λα πξνθαιέζεη έλα πνιύπινθν ζύλδξνκν
ζπκπεξηθνξηθώλ αιιαγώλ. Πξνηείλνπλ ινηπφλ φηη ππάξρεη αλάγθε λα αλαπηπρζνχλ
ζηξαηεγηθέο γηα ηε γελλεηηθή κνληεινπνίεζε ηεο θαηάζιηςεο ζηα πεηξακαηηθά δσηθά
κνληέια, φπνπ ε ηαπηφρξνλε ζηφρεπζε πνιιαπιψλ γνληδηαθψλ ηφπσλ ζα είλαη εθηθηή γηα
ηελ παζνγέλεζε ηεο θαηάζιηςεο. Απηή ε πξνζέγγηζε δχλαηαη λα νινθιεξσζεί αλ
αλαγλσξηζηνχλ ζηνλ άλζξσπν ζπκπεξηθνξηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ θσδηθνπνηνχληαη απφ
πεξηνξηζκέλεο νκάδεο γνληδίσλ - νη ιεγφκελνη ‗ελδνθαηλφηππνη‘.

54

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο

2. Η κλινική εικόνα ηης καηάθλιυης ζύμθφνα με ηο
κλαζζικό μονηέλο
2.1 Δηζαγσγή
ε απηφ ην θεθάιαην ζα κειεηήζνπκε ηα θιηληθά απηά ζηνηρεία πνπ
ραξαθηεξίδνληαη απαξαίηεηα γηα λα πεξηγξαθεί ην θαηαζιηπηηθφ ζχλδξνκν. Θα δνχκε
αλαιπηηθά ηα ζπκπηψκαηα πνπ παξνπζηάδεη ν θαηαζιηπηηθφο αζζελήο, πνηα είλαη ηα πην
ζπρλά, ηα πην ζεκαληηθά, ηα πην ζνβαξά θαζψο θαη ηελ DSM-IV ηαμηλφκεζε. Με ην
πέξαο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ ζα έρνπκε κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ ηη εζηί
θαηάζιηςε σο δηαηαξαρή θαη πνηα είλαη ηα θαηλνηππηθά ζηνηρεία πνπ ηελ απαξηίδνπλ.
Σέινο ζα θάλνπκε κηα ζπγθεληξσηηθή αλάιπζε ησλ ζπκπησκάησλ ζηα ηξία επίπεδα, κε
ζθνπφ λα πξνεηνηκάζνπκε ηελ αλαδήηεζε ησλ ζεκείσλ επαθήο κε ηελ νκνηνπαζεηηθή
θιηληθή αλάιπζε.
Ζ θιηληθή εηθφλα ηεο θαηάζιηςεο δελ είλαη ε ίδηα ζε φινπο ηνπο αζζελείο κε
θαηάζιηςε.130 Άιινη αζζελείο είλαη ιππεκέλνη θαη ηα βάδνπλ κε ηνλ εαπηφ ηνπο, άιινη
παξαπνλνχληαη γηα ζσκαηηθά ελνριήκαηα, φπσο νζθπαιγία θαη πνλνθέθαιν, ελψ άιινη
κπνξεί λα εθθξάδνπλ ηδέεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ζπλήζσο παξαλνεηδείο θαηαζηάζεηο,
φπσο φηη θάπνηνη ηνπο παξαθνινπζνχλ, ηνπο ζρνιηάδνπλ θαη ζέινπλ ην θαθφ ηνπο.
Χζηφζν, θαη νη ηξεηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο πεξηπηψζεσλ απνηεινχλ θιηληθέο εθθξάζεηο
ηεο ίδηαο λφζνπ, ηεο θαηάζιηςεο, θαη αληαπνθξίλνληαη ζηελ ίδηα ή παξαπιήζηα
ζεξαπεπηηθή αγσγή.
ζν πεξίεξγν θαη αλ θαίλεηαη, ην ζχκπησκα ζιίςε δελ είλαη «εθ ησλ σλ νπθ
άλεπ» γηα ηε λφζν θαηάζιηςε. Έρνπκε πρ ηελ εθ πξψηεο φςεσο παξάδνμε θαη
αληηθαηηθή «θαηάζιηςε ρσξίο θαηάζιηςε», φπνπ ππάξρεη ε λφζνο θαηάζιηςε ρσξίο ην
ζχκπησκα, δειαδή ρσξίο ην θαηαζιηπηηθφ ζπλαίζζεκα.
ηηο ηππηθέο κνξθέο ηεο θαηάζιηςεο ε έλαξμε ηεο ζπκπησκαηνινγίαο είλαη
πξννδεπηηθή, αλ θαη δελ είλαη ζπάληεο νη πεξηπηψζεηο πνπ ε θαηαζιηπηηθή
ζπκπησκαηνινγία αξρίδεη απφηνκα, κέζα ζε κηα λχρηα. πρλά πξνεγνύληαη
ζπκπηώκαηα από ηε ζσκαηηθή ζθαίξα, πνπ δπζθνιεύνπλ ηε δηάγλσζε. Ο γηαηξφο
δελ πξέπεη λα μερλά φηη έλαο άλζξσπνο πνπ εθθξάδεη ππνρνλδξηαθέο αηηηάζεηο κπνξεί λα
είλαη έλαο θαηαζιηπηηθφο αζζελήο ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο λφζνπ ηνπ. Ζ πηζαλφηεηα απηή
είλαη αθφκε κεγαιχηεξε φηαλ ν άλζξσπνο απηφο έρεη θιεξνλνκηθή επηβάξπλζε πξνο
θαηάζιηςε, έρεη πεξάζεη παιαηφηεξα θάπνην θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην, ή θαη καληαθφ, αλ
έρεη θαηαζιηπηηθή, θπθινζπκηθή ή ηδενςπραλαγθαζηηθή ηδηνζπζηαζία, ππθληθφ
ζσκαηφηππν ή αλ είλαη ειηθίαο 45-60 ρξνλψλ. Ζ ζεκαζία ηεο έγθαηξεο δηάγλσζεο είλαη
ηεξάζηηα. Πξψηνλ γηαηί ε θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή είλαη ηάζηκε θαη δεχηεξνλ γηαηί
ζπλεπάγεηαη ζνβαξφ θίλδπλν απηνθαηαζηξνθήο.
Οη ειηθησκέλνη ζπρλά αξλνχληαη φηη αηζζάλνληαη ιππεκέλνη, παξφιν πνπ θέξνπλ
άιια ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηάζιηςεο. Οη ειηθησκέλνη αζζελείο κε θαηάζιηςε πνπ δελ
εθθξάδεηαη κε ιχπε, θέξνπλ ζπρλά αλεμήγεηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα θαη εθθξάδνπλ
κία αίζζεζε απειπηζίαο. Σν άγρνο θαη ε αλεδνλία παξνπζηάδνληαη ζπρλά. Άιια
ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξεί λα ππνδειψλνπλ κηα ππνθείκελε θαηάζιηςε πεξηιακβάλνπλ
ηε βξαδχηεηα θίλεζεο, θαη ηελ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα πξνζσπηθή θξνληίδα. Με ηε
ρξήζε κηαο Epidemiologic Studies--Depression Scale, Revised (CES-D-R) , κπνξνχλ λα
αλαγλσξηζηνχλ απηέο νη πεξηπηψζεηο. Μεηά ηελ αλαγλψξηζε, ε ζεξαπεπηηθή πξέπεη λα
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πεξηιακβάλεη
θαξκαθεπηηθή
ζεξαπεία,
131
επαλαπξφζιεςεο ζεξνηνλίλεο.
Α. Πέληε ή παξαπάλσ απφ ηα
δηπιαλά ζπκπηψκαηα πξέπεη λα
είλαη παξφληα θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο
ίδηαο
πεξηφδνπ
2
εβδνκάδσλ, θαη αλαπαξηζηνχλ
κηα αιιαγή απφ πξνεγνχκελε
ιεηηνπξγία. Σνπιάρηζηνλ ην έλα
απφ ηα ζπκπηψκαηα ζα πξέπεη
λα είλαη ην (1) ή ην (2). Να κελ
πεξηιακβάλνληαη ζπκπηψκαηα
πνπ νθείινληαη θαζαξά ζε
θάπνηνλ άιιν γεληθφ ηαηξηθφ
ιφγν,
ςεπδαηζζήζεηο
ή
παξαηζζήζεηο πνπ επεξεάδνπλ
ηε δηάζεζε.

ζπλήζσο

εθιεθηηθνχο

αλαζηνιείο

(1) Καηαζιηπηηθή δηάζεζε γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο
ηεο εκέξαο, ζρεδφλ θάζε κέξα, αλαθεξφκελε είηε απφ
ηνλ ίδην είηε απφ παξαηήξεζε άιισλ. ηα παηδηά θαη
ηνπο εθήβνπο κπνξεί λα είλαη λεπξηθή δηάζεζε.
(2) εκαληηθά κεησκέλν ελδηαθέξνλ ή επραξίζηεζε,
ζρεδφλ ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, γηα ην κεγαιχηεξν
κέξνο ηεο εκέξαο, ζρεδφλ θάζε κέξα, αλαθεξφκελε
είηε απφ ηνλ ίδην είηε απφ παξαηήξεζε άιισλ.
(3) εκαληηθή απψιεηα βάξνπο, ρσξίο δίαηηα ή ιήςε
βάξνπο [αιιαγή 5% ζε έλα κήλα] ή αχμεζε ή κείσζε
ηεο φξεμεο ζρεδφλ θάζε κέξα. ε παηδηά
ζπλππνινγίδεηαη ε αλακελφκελε πξφζιεςε βάξνπο.
(4) Αυπλία ή ππεξππλία ζρεδφλ θάζε κέξα.
(5) Φπρνθηλεηηθή ελεξγνπνίεζε ή βξαδχηεηα
αλαθεξφκελε είηε απφ ηνλ ίδην είηε απφ παξαηήξεζε
άιισλ.
(6) Κφπσζε θαη έιιεηςε ελέξγεηαο θαζεκεξηλά
(7) Αίζζεζε αλαμηφηεηαο ή ππεξβνιηθήο ή
αλάξκνζηεο ελνρήο πνπ κπνξεί λα είλαη
ςεπδαηζζεηηθή, ζρεδφλ θάζε κέξα, ή ελνρή γηα ην φηη
είλαη άξξσζηνο
(8) Μεησκέλε ηθαλφηεηα λα ζθεθηεί ή λα
ζπγθεληξσζεί, ή αλαπνθαζηζηηθφηεηα, ζρεδφλ θάζε
κέξα, απφ πξνζσπηθή άπνςε ή παξαηεξεκέλε απφ
άιινπο.
(9) Δπαλαιακβαλφκελεο ζθέςεηο ζαλάηνπ, φρη απιά
θφβνο ζαλάηνπ, επαλαιακβαλφκελνο απηνθηνληθφο
ηδεαζκφο ρσξίο ζπγθεθξηκέλν ζρέδην, ή απφπεηξα
απηνθηνλίαο, ή ζπγθεθξηκέλν ζρέδην απηνθηνλίαο.

Β. Σα ζπκπηψκαηα δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα έλα Μηθηφ επεηζφδην
Γ. Σα ζπκπηψκαηα πξνθαινχλ θιηληθψο ζεκαληηθή ελφριεζε ή εκπφδην ζηελ θνηλσληθή,
επαγγεικαηηθή ή άιιε ιεηηνπξγηθή πιεπξά ηεο δσήο.
Γ. Σα ζπκπηψκαηα δελ νθείινληαη ζε κηα επζεία ςπρνινγηθή δξάζε θάπνηνπ θαξκάθνπ
πρ θαηάρξεζε νπζηψλ, ή θάπνηα γεληθή θαηάζηαζε πρ ππνζπξενεηδηζκφο.
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Δ. Σα ζπκπηψκαηα δελ νθείινληαη ζε πέλζνο, πρ κεηά απφ απψιεηα αγαπεκέλνπ
πξνζψπνπ, θαη ηα ζπκπηψκαηα δηαξθνχλ πεξηζζφηεξν απφ 2 κήλεο ή ραξαθηεξίδνληαη
απφ ζεκαληηθή ιεηηνπξγηθή δπζιεηηνπξγία, πέλζηκε εκκνλή κε αλαμηφηεηα,
απηνθηνληθφο ηδεαζκφο, ςπρσηηθά ζπκπηψκαηα, ε ςπρνθηλεηηθή επηβξάδπλζε.
Table 3 – Κξηηήξηα DSM-IV κείδνλνο θαηαζιηπηηθνύ επεηζνδίνπ132

2.2 Δκθάληζε θαη ζπκπεξηθνξά
Ο θαηαζιηπηηθφο αζζελήο έρεη πεζκέλα ραξαθηεξηζηηθά πξνζψπνπ, άηνλν θαη
ηθεηεπηηθφ βιέκκα πνπ θαηεπζχλεηαη πξνο ηα θάησ, θπξησκέλε ξάρε θαη ψκνπο,
παξακειεκέλε ακθίεζε θαη κεησκέλε θηλεηηθφηεηα. Φαίλεηαη θνπξαζκέλνο θαη δίλεη ηελ
εληχπσζε φηη ε ειηθία ηνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ πξαγκαηηθή. Οη παιηνί γηαηξνί
πεξηγξάθνπλ ην «κειαγρνιηθφ σκέγα», δειαδή πεζκέλεο νη γσλίεο ηνπ ζηφκαηνο θαη
θάζεηε ξπηίδσζε ζην κεζφθξπδν. Σφζν ε ιεθηηθή φζν θαη ε εμσιεθηηθή επηθνηλσλία
[ρεηξνλνκίεο θαη κνξθαζκνί] είλαη κεησκέλεο. Δπίζεο είλαη κεησκέλε ε ζπρλφηεηα θαηά
ηελ νπνία αλνίγνπλ θαη θιείλνπλ ηα βιέθαξα.
ηαλ ζπλππάξρεη άγρνο, ε εηθφλα απηή αιιάδεη θαη αληί γηα κεησκέλε
θηλεηηθφηεηα ν άξξσζηνο έρεη ςπρνθηλεηηθή αλεζπρία, βεκαηίδεη πάλσ-θάησ, ηξψεη ηα
λχρηα ηνπ, ηξαβάεη ηα καιιηά ηνπ, δελ κπνξεί λα ζηαζεί ζε έλα κέξνο θαη αγσληά. Απηφ
ζπκβαίλεη ηδηαίηεξα ζηνπο ειηθησκέλνπο θαηαζιηπηηθνχο αξξψζηνπο.
πσο πξναλαθέξζεθε, ππάξρνπλ αξθεηέο πεξηπηψζεηο φπνπ ν άξξσζηνο
θαηαθέξλεη θαη ζπγθαιχπηεη ηελ θαηάζιηςή ηνπ μεγειψληαο ηνλ γηαηξφ. Γηα απηφ είλαη
απαξαίηεην λα παίξλνπκε πιεξνθνξίεο φρη κφλνλ απφ ηνλ αζζελή, αιιά θαη απφ φζν
γίλεηαη πεξηζζφηεξα πξφζσπα πνπ γλσξίδνπλ θαιά ηνλ αζζελή θαη ηνλ παξαθνινπζνχλ
ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο.

2.3 Καηαζιηπηηθό ζπλαίζζεκα
Ζ βαζηθή δηαηαξαρή ζηελ θαηάζιηςε, πνπ παξαζχξεη θαη ηηο άιιεο ςπρηθέο
ιεηηνπξγίεο, είλαη ε δηαηαξαρή ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Σν ζπλαίζζεκα είλαη θαηαζιηπηηθφ.
Ο αζζελήο είλαη ιππεκέλνο, αηζζάλεηαη απνγνεηεπκέλνο θαη έρεη ράζεη ην ελδηαθέξνλ
ηνπ γηα ηε δσή.
Πεξίπνπ 90% ησλ αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ θαηάζιηςε έρνπλ θαηαζιηπηηθφ
ζπλαίζζεκα. Σν ζπλαίζζεκα απηφ είλαη θπξηαξρηθφ θαη δηαπεξαζηηθφ. Υξσκαηίδεη,
θαηεπζχλεη θαη δπλαζηεχεη φιε ηελ ςπρηθή δσή ηνπ αξξψζηνπ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν
άξξσζηνο δελ εθθξάδεη ιεθηηθά ην θαηαζιηπηηθφ ηνπ ζπλαίζζεκά, ην εθθξάδεη κε ηξφπν
εμσιεθηηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη πξνο ην γηαηξφ ηνπ. Μπνξεί λα κελ έρεη θέθη, λα κε
ρακνγειά ή λα ζπγθηλείηαη θαη δαθξχδεη εχθνια κε πξάγκαηα πνπ άιινηε ηνλ αθήλαλ
αδηάθνξν, ράλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηε δνπιεηά ζην ζπίηη, γηα δξαζηεξηφηεηεο, γηα
επηθνηλσλία, είλαη αλαπνθάζηζηνο θαη αλαβιεηηθφο. Σίπνηα δελ κπνξεί λα ηνλ
κεηαθηλήζεη απφ απηήλ ηε θαηάζηαζε θαη θαηαζηάζεηο πνπ άιινηε ζα ηνπ έθηηαρλαλ ην
θέθη, ηψξα πεξλνχλ απαξαηήξεηεο ή αμηνινγνχληαη αξλεηηθά. Σν ζπλαίζζεκα ζε άιιεο
πεξηπηψζεηο κπνξεί λα επεξεαζηεί αθφκε πην βαζηά. Μπνξεί λα θάλεη καχξεο ζθέςεηο, ηα
ηα βιέπεη φια καχξα θαη ρσξίο λφεκα, είλαη πεξίιππνο θαη βιέπεη παληνχ αλππέξβιεηεο
δπζθνιίεο, ππνηηκά ηα επράξηζηα γεγνλφηα θαη κεγαινπνηεί ηα δπζάξεζηα, θιείλεηαη
ζηνλ εαπηφ ηνπ.
132
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Καηά ηε κείδνλα θαηάζιηςε, παιηά επνλνκαδφκελε ελδνγελήο, ν αζζελήο
αηζζάλεηαη ρεηξφηεξα ηηο πξσηλέο ψξεο, ελψ ε θαηάζιηςή ηνπ ππνρσξεί θάπσο ην
απφγεπκα. Αληίζεηα ζηε δπζζπκηθή δηαηαξαρή ζπκβαίλεη ην αληίζεην. Ο θαηαζιηπηηθφο
αζζελήο κπνξεί άιινηε λα θιαίεη θαη λα δεηάεη ζπγγλψκε γηα θαληαζηηθά ακαξηήκαηα
θαη άιινηε λα αηζζάλεηαη φηη δελ κπνξεί λα θιάςεη γηαηί «ζηέξεςαλ ηα κάηηα ηνπ»/
Μπνξεί επίζεο λα παξνπζηάδεη κεησκέλε ηθαλφηεηα γηα θπζηνινγηθή ζπλαηζζεκαηηθή
απάληεζε, ηφζν ζε επράξηζηα φζν θαη ζε δπζάξεζηα γεγνλφηα, θαηάζηαζε πνπ
ραξαθηεξίδεηαη σο ―asthenie‖ [Γαιιηθά]. Απηή ε κείσζε ηεο θπζηνινγηθήο
δηαθύκαλζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζεσξείηαη σο θεληξηθό ζύκπησκα ηεο θαηάζιηςεο
από ηε ςπρηθή ζθαίξα.
Πνιιέο θνξέο ε θαηάζιηςε εθθξάδεηαη σο αδηαθνξία. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο
ην ζπλαίζζεκα δνλείηαη αξθεηά έληνλα, φκσο πξνο ηελ θαηαζιηπηηθή πιεπξά θαη δίλεη
ηελ εληχπσζε ηεο αδηαθνξίαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν αζζελήο δελ είλαη αδηάθνξνο. Ζ
αδηαθνξία θαη ε απάζεηα απηή κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κα απηνθαηαζηξνθηθή βνχιεζε θαη
πξαθηηθή πνπ ζπρλά αλαπηχζεηαη.

2.4 Άγρνο
Οη πεξηζζφηεξνη θαηαζιηπηηθνί αζζελείο παξνπζηάδνπλ άγρνο (έλα αίζζεκα
εζσηεξηθήο δπζθνξίαο πνπ πξνέξρεηαη απφ αλεμήγεην θφβν επηθείκελνπ θηλδχλνπ). Σν
άγρνο ζπλνδεχεηαη απφ ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα απφ ην απηφλνκν λεπξηθφ ζχζηεκα, φπσο
ηαρπθαξδία, εθίδξσζε, πξνθάξδηνπο παικνχο, ζθίμηκν ζην ζηνκάρη θιπ. ηαλ ην άγρνο
είλαη πνιχ έληνλν, ν αζζελήο δελ κπνξεί λα εζπράζεη, πεξπαηάεη πάλσ-θάησ, βξίζθεηαη
ζε θαηάζηαζε αγσλίαο. Πνιιέο θνξέο δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηε ζρέζε άγρνπο
θαη θαηάζιηςεο, θπξίσο γηαηί δελ κπνξεί λα δηεπθξηληζηεί πνην ζχκπησκα πξνεγείηαη θαη
πνην έπεηαη.
Σφζν ζηηο θιηληθέο φζν θαη ζηηο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο, ε κείδνλα θαηάζιηςε
θαη ε γεληθεπκέλε αγρψδεο δηαηαξαρή παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή ζπλλνζεξφηεηα. ε
πξνεγνχκελεο αλαιχζεηο έρεη θαλεί φηη νη ίδηνη γελεηηθνί παξάγνληεο θαίλεηαη λα
επεξεάδνπλ ηελ πξνδηάζεζε ζηε κείδνλα θαηάζιηςε θαη ηελ γεληθεπκέλε αγρψδε
δηαηαξαρή. Ζ ζπζρέηηζε ζε πεξηβαιινληνινγηθνχο παξάγνληεο ήηαλ +0.70 φηαλ ε
γεληθεπκέλε αγρψδεο δηαηαξαρή δελ δηεγλψζζε ηεξαξρηθά, αιιά 0 φηαλ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηεξαξρηθέο δηαγλψζεηο. Απηά ηα επξήκαηα επηπιένλ ζηεξίδνπλ ηελ
ππφζεζε φηη ζηηο γπλαίθεο, ε κείδνλα δηαηαξαρή θαη ε γεληθεπκέλε αγρψδεο δηαηαξαρή
είλαη ην απνηέιεζκα ησλ ηδίσλ γελεηηθψλ παξαγφλησλ. Οη πεξηβαιινληνινγηθνί
παξάγνληεο πνπ πξνδηαζέηνπλ ζε «θαζαξή» γεληθεπκέλε αγρψδε δηαηαξαρή κπνξεί λα
είλαη ζρεηηθά δηαθνξεηηθνί απφ απηνχο πνπ απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν γηα κείδνλα
θαηάζιηςε.133 Σν παξφλ ζέκα αλαπηχζζεηαη εθηελέζηεξα ζην Κεθάιαην 3.2 – ζπρεηηζκφο
κε ςπρηθά λνζήκαηα.

2.5 Γηαηαξαρέο ζηε ζθέςε
Ζ ζθέςε ηνπ αζζελνχο πνπ πάζρεη απφ θαηάζιηςε δηαηαξξάζεηαη, ηφζν σο πξνο
ηε κνξθή αιιά φζν θαη σο πξνο ην πεξηερφκελν.

133

K. S. Kendel Major Depression and Generalised Anxiety Disorder Same Genes, (Partly) Different
Environments—Revisited Focus 2:416-425 (2004)
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Διαηαπασέρ μοπθήρ
Ζ κνξθή ηεο ζθέςεο παίξλεη ην ραξαθηήξα ηεο αξγήο θαη κνλφηνλεο παξαγσγήο
θαη ελ ζπλαρεία εθθνξάο ηδεψλ. Γειαδή ν αζζελήο ζθέθηεηαη αξγά, κηιάεη αξγά θαη ε
ζθέςε ηνπ θνιιάεη ζηα ίδηα θαη ηα ίδηα. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα :
i.

Έλδεηα ηδεψλ

ii.

Μνλνηδεαζκφο

iii.

Ληκλαζκφο ηδεψλ

Ζ ζθέςε ηνπ παξαζχξεηαη απφ ην θαηαζιηπηηθφ ηνπ ζπλαίζζεκα, θαζειψλεηαη ζηηο
ίδηεο πάληα κειαγρνιηθέο ηδέεο, ηηο νπνίεο αλακαζά ζπλερψο, κε απνηέιεζκα λα
εκπνδίδεηαη ε παξαγσγή άιισλ ηδεψλ.
Διαηαπασέρ ηος πεπιεσομένος
ηηο δηαηαξαρέο ηνπ πεξηερνκέλνπ πεξηιακβάλνληαη νη παξεξκελίεο θαη νη
παξαιεξεηηθέο ηδέεο.
Παξεξκελείεο : Σν ζεκαηηθφ ησλ παξεξκεληψλ είλαη πάληα θαηαζιηπηηθνχ
πεξηερνκέλνπ. Οη θίινη ηνπ ηνλ απνθεχγνπλ επεηδή είλαη αληηπαζήο, θησρφο, άζρεκνο,
αλφεηνο, ν θφζκνο ζρνιηάδεη ηελ αληθαλφηεηά ηνπ. Ζ απηνυπνηίκεζε ηνπ αζζελνχο
εθθξάδεηαη κε ήπηεο ηδέεο αλεπάξθεηαο, ζηηο ειαθξέο κνξθέο, κέρξη παξαιεξεηηθέο ηδέεο
δησθηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζηηο βαξχηεξεο.
Παξαιεξεηηθέο ηδέεο : Έρνπλ θαη απηέο ζπλαηζζεκαηηθή πξνέιεπζε. Ζ παξαγσγή
ηδεψλ παίξλεη κηα απαηζηφδνμε θαηεχζπλζε. Οη παξαιεξεηηθέο ηδέεο κπνξεί λα αθνξνχλ:
i.

Σν παξφλ : ν αζζελήο ζεσξεί φηη απνηπγράλεη ζε φηη επηρεηξεί θαη απνδίδεη
ηελ φπνηα επηηπρία ζε ηπραία επλντθή ζπγθπξία.

ii.

Σν παξειζφλ : αλαζχξεη απφ ηε κλήκε ηνπ αζήκαληεο αβιεςίεο ή
αζπλέπεηεο, ηηο νπνίεο ηψξα ηηο αμηνινγεί σο ακαξηίεο ή σο εγθιήκαηα.

iii.

Σν κέιινλ : πξνβιέπεη θαηαζηξνθέο θαη δεηλά γηα ηνλ ίδην θαη ηελ
νηθνγέλεηά ηνπ, ζεσξψληαο φηη δελ ππάξρεη ειπίδα πνπζελά θαη κπνξεί λα
ζθέθηεηαη ή λα ζρεδηάδεη ηελ απηνθαηαζηξνθή ηνπ.

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, νη παξαιεξεηηθέο ηδέεο ηνπ θαηαζιηπηηθνχ κπνξεί λα
παίξλνπλ ραξαθηήξα :
i.

Πξνζδνθεηηθφ – πηζηεχεη φηη είλαη έλνρνο θαη πεξηκέλεη ηελ ηηκσξία
ηνπ

ii.

Αλαδξνκηθφ – αλαδεηεί αζήκαληα ζθάικαηα ηνπ παξειζφληνο γηα λα
απηνηηκσξεζεί

iii.

Φπγφθεληξν – νη ηδέεο επηθείκελεο θαηαζηξνθήο επεθηείλνληαη ζηελ
νηθνγέλεηά ηνπ, ηελ παηξίδα ηνπ, φιε ηελ αλζξσπφηεηα θαη κπνξεί λα
πξνβιέπεη ηελ θαηαζηξνθή ηνπ θφζκνπ

iv.

Αλεμίθαθν – ν αζζελήο ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη πνηέ
δελ απνδίδεη επζχλεο ζηνπο άιινπο, γηαηί ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ άμην
ηεο ηχρεο ηνπ.

ηηο παξαιεξεηηθέο ηδέεο ηνπ θαηαζιηπηηθνχ πεξηιακβάλνληαη ηδέεο : ελνρήο,
απηνυπνηίκεζεο, νιέζξνπ, κεδεληζκνχ, ηαπεηλφηεηαο, αλαμηφηεηαο, πηψρεηαο, δηψμεσο
(ζπλήζσο ζπληνληζκέλεο κε ην θαηαζιηπηηθφ ζπλαίζζεκα, αιιά ζπαλίσο κε
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ζπληνληζκέλεο κε ην θαηαζιηπηηθφ ζπλαίζζεκα, πξάγκα πνπ επηδεηλψλεη πνιχ ηελ
πξφγλσζε) ππνρνλδξηαθνχ ηχπνπ.
Οη ππνρνλδξηαθέο ηδέεο, ζηα αξρηθά ζηάδηα ή ζηηο ήπηεο κνξθέο θαηάζιηςεο,
πεξηνξίδνληαη ζε αηηηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε κηα αλεμήγεηε θφπσζε, πφλνπο ζην
ζψκα, θεθαιαιγίεο, δπζθνηιηφηεηα ή επηδείλσζε πξνυπαξρφλησλ πξνβιεκάησλ
ζσκαηηθήο πγείαο, ζε πην πξνρσξεκέλα ζηάδηα ή ζε πην βαξηέο κνξθέο θαηάζιηςεο
παίξλνπλ ην ραξαθηήξα παξαιεξεηηθήο πεπνίζεζεο φηη ν αζζελήο έρεη θαξθίλν, AIDS, ή
θάπνην άιιν αθξνδίζην λφζεκα θαη ζε αθφκε πην βαξηέο ππνρνλδξηαθέο παξαιεξεηηθέο
πεξηπηψζεηο νη ηδέεο κπνξνχλ λα θηάζνπλ ζε ηέηνην ζεκείν, ψζηε ν αζζελήο λα αξλείηαη
ηελ χπαξμε νξγάλσλ, φηη δελ έρεη έληεξν, φηη δελ έρεη θαξδηά, αθφκε θαη ηελ χπαξμε ηνπ
ίδηνπ ηνπ εαπηνχ, «είκαη λεθξφο» , «δελ ππάξρσ», νπφηε πξνθχπηεη ε παξαιεξεηηθή
πεπνίζεζε άξλεζεο.
Δίλαη ελδηαθέξνλ λα ζεκεησζεί φηη, παξά ηηο ηδέεο αλαμηφηεηαο πνπ
ραξαθηεξίδνπλ ηελ θαηάζιηςε, ππάξρεη κεξηθέο θνξέο ζηηο παξαιεξεηηθέο ηδέεο ηνπ
θαηαζιηπηηθνχ έλα ζηνηρείν ππεξηίκεζεο ηνπ εαπηνχ ηνπ. Ο αζζελήο δειαδή ιέεη φηη
απηφ ήηαλ ν ππεχζπλνο γηα θάπνηνλ ζεηζκφ, γηα ηνλ ηπθψλα ηάδε, γηα ηελ επηδεκία, γηα
ηνλ Β‘ Παγθφζκην Πφιεκν. Σν ζηνηρείν απηφ ζπκίδεη θάπσο ηε καλία, κε ηηο ηδέεο
κεγαιείνπ πνπ κε ραξαθηεξίδνπλ. Βιέπνπλ, ινηπφλ, φηη ζηελ θαηάζιηςε ππάξρνπλ , ζε
ειάζζνλα ηχπν , ζηνηρεία ηεο αληίπνιεο θαηάζηαζεο, ηεο καλίαο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη
κε ηε καλία. Ο πξνζεθηηθφο θιηληθφο αλ ςάμεη, ζα δηαθξίλεη θάησ απφ ηελ επθνξία θαη
ηελ πνιππξαγκνζχλε ηνπ καληαθνχ, ζηνηρεία ηεο θαηάζιηςεο πνπ πξνυπάξρνπλ ή πνπ ζα
αθνινπζήζεη.

2.6 Φπρνθηλεηηθή δξαζηεξηόηεηα
Δίλαη ζπλήζσο κεησκέλε. Παξαθνινπζεί ηελ επηβξάδπλζε ζηε ζθέςε θαη ηελ
νκηιία πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο. Ο αζζελήο θνπξάδεηαη εχθνια, παξνπζηάδεη
βξαδχηεηα ζηελ επηηέιεζε ησλ ζσκαηηθψλ θαη ςπρηθψλ ιεηηνπξγηψλ [ςπρνθηλεηηθή
επηβξάδπλζε], πνπ ζηηο βαξηέο πεξηπηψζεηο θηάλεη έσο εκβξνληεζία [stupor] δειαδή
πιήξε ςπρνθηλεηηθή αλαζηνιή. Ζ ςπρνθηλεηηθή επηβξάδπλζε απνηειεί πξνγλσζηηθφ
δείθηε
ζεξαπεπηηθήο
αληαπφθξηζεο
ηνπ
θαηαζιηπηηθνχ
αζζελνχο
ζηελ
ειεθηξνζπαζκνζεξαπεία.
ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, φπνπ ππάξρεη πςειφ επίπεδν άγρνπο, ηδηαίηεξα ζε
ειηθησκέλα άηνκα, αληί γηα ςπρνθηλεηηθή επηβξάδπλζε έρνπκε ην αληίζεην, δειαδή
αχμεζε ηεο ςπρνθηλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ θαηάζηαζε απηή ραξαθηεξηδφηαλ παιηά
σο αγρψδεο θαηάζιηςε, δελ έρεη φκσο άιιεο δηαθνξέο απφ ηελ ηππηθή θαηάζιηςε, εθηφο
απφ ην πςειφ επίπεδν άγρνπο πνπ ηε ραξαθηεξίδεη.

Βνύιεζε
Δίλαη κεησκέλε. Ο αζζελήο είλαη αλαπνθάζηζηνο θαη ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ
αλίθαλν γηα νπνηαδήπνηε βνπιεηηθή ελέξγεηα. Παξακειεί ηελ εκθάληζε θαη ηελ
πξνζσπηθή ηνπ πγηεηλή, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηε δνπιεηά θαη ζην ζπίηη, ηε θξνληίδα ησλ
αηφκσλ πνπ είλαη εμαξηεκέλα απφ απηφλ. Αθφκε θαη ην λα ζεθσζεί απφ ην θξεββάηη
απαηηεί κεγάιε πξνζπάζεηα θαη κπνξεί λα πάξεη ψξεο.

Αληίιεςε
Γηαηαξαρέο ηεο αληίιεςεο ππάξρνπλ ζηελ θαηάζιηςε, αιιά κφλν ζηηο βαξηέο
κνξθέο ηεο λφζνπ. Έρνπλ ην ραξαθηήξα ςεπδαηζζήζεσλ, παξαηζζήζεσλ θαη
ςεπδνςεπδαηζζήζεσλ, ζπλήζσο αθνπζηηθψλ θαη ζπαληφηεξα νπηηθψλ. Σν πεξηερφκελν
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ησλ ςεπδαηζζήζεσλ είλαη ζπλήζσο ελαξκνληζκέλν κε ην θαηαζιηπηηθφ ζπλαίζζεκα ηνπ
αζζελνχο (αθνχεη, πρ,θσλέο πνπ ηνπ ιέλε φηη δελ αμίδεη ηίπνηα ή ηνλ πξνηξέπενπλ ζε
απηνθηνλία, βιέπεη αγρφλεο, θσηηέο, ζθελέο ζαλάηνπ θηι)

Αλεδνλία
Ο θαηαζιηπηηθφο αζζελήο δελ κπνξεί πηα λα αληιήζεη επραξίζηεζε απφ ηε δσή.
Γξαζηεξηνπνηείηαη ειάρηζηα θαη ζε θαηαζηάζεηο πνπ πξνεγνπκέλσο απνιάκβαλε ηψξα
ηνπ είλαη αδηάθνξεο θαη δελ ηνπ πξνζθέξνπλ θακηά εδνλή. Ζ θαηάζηαζε απηή ηεο
αλεδνλίαο ππάξρεη ζρεδφλ πάληα ζηελ θαηάζιηςε.
Ζ αλεδνλία, ε αληθαλφηεηα λα βηψλεηο επραξίζηεζε, θαίλεηαη φηη εκθαλίδεη κηα
δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αλαγλσξίδεη ηελ θαηάζηαζή ηνπ,
φπσο θαίλεηαη απφ ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ αλαθεξφκελε θαη ηελ παξαηεξνχκελε
θαηαζιηπηηθή δηάζεζε.134

2.7 Πξνζαλαηνιηζκόο , πξνζνρή, κλήκε ζπγθέληξσζε
Οη γλσζηαθέο απηέο ιεηηνπξγίεο επεξεάδνληαη δεπηεξνγελψο, γηαηί ν πάζρσλ
επηθεληξψλεηαη ζηηο θαηαζιηπηηθέο ηνπ ηδέεο θαη αδηαθνξεί γηα ην πεξηβάιινλ ηνπ.
Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε δηαηαξαρή ηεο κλήκεο, πνπ νδεγεί ζηε ιαλζαζκέλε
δηαγλσζηηθή ζθέςε φηη πξφθεηηαη γηα έλα πεξηζηαηηθφ άλνηαο, ηδηαίηεξα φηαλ έρνπκε λα
θάλνπκε κε έλαλ αζζελή κηαο ειηθίαο φπνπ κηα ηέηνηα δηάγλσζε ζα ήηαλ πηζαλή.
Σειεπηαίεο κειέηεο ζπλεγνξνχλ ζην γεγνλφο φηη νη γλσζηαθέο ιεηηνπξγίεο βιάπηνληαη
πξσηνγελψο θαη φρη κφλν δεπηεξνγελψο.

2.8 σκαηηθά ζπκπηώκαηα
ηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα ηεο θαηάζιηςεο πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο :

Γηαηαξαρέο ηνπ ύπλνπ
Οη δηαηαξαρέο απηέο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ππνθαηεγνξίεο αλαιφγσο ηνπ ηχπνπ ηεο
αυπλίαο πνπ πξνθαινχλ.
Αϋπλία ηύπνπ πξώηκεο αθύπληζεο. Ο αζζελήο μππλάεη πνιχ λσξίο ην πξσί, 2-3 ψξεο
πξηλ ην θαλνληθφ, θαη ηφηε είλαη πνπ έρεη θαη ηε κεγαιχηεξε έληαζε ηεο θαηάζιηςήο ηνπ.
ηξηθνγπξίδεη ζην θξεββάηη ηνπ, ζπκάηαη ηηο απνηπρίεο θαη απνγνεηεχζεηο ζηε δσή ηνπ,
ζθέθηεηαη κε ηξφκν ηε κέξα πνπ έξρεηαη. Ο ηχπνο απηφο ηεο αυπλίαο ραξαθηεξίδεη ηηο
ζνβαξέο θαηαζιίςεηο (κνλνπνιηθή θαηάζιηςε θαη θαηαζιηπηηθή θάζε ηεο δηπνιηθήο
ζπλαηζζεκαηηθήο δηαηαξαρήο) Ζ αυπλία απηή ιέγεηαη θαη ηειηθή αυπλία.
Αϋπλία ηύπνπ επειεύζεσο. Ο αζζελήο δπζθνιεχεηαη λα απνθνηκεζεί, δειαδή έρεη
δπζρέξεηα ελππλψζεσο. Ο ηχπνο απηφο ηεο αυπλίαο ραξαθηεξίδεη ηηο ειαθξφηεξεο
θαηαζιηπηηθέο δηαηαξαρέο, θαζψο θαη ηε δπζζπκηθή δηαηαξαρή. Ζ αυπλία απηή ιέγεηαη
θαη αξρηθή αυπλία.
Αϋπλία ηύπνπ δηαθεθνκέλνπ ύπλνπ. πκβαίλεη ηφζν ζηηο ζνβαξέο φζν θαη ζηηο ήπηεο
κνξθέο θαηάζιηςεο. πρλά ν αζζελήο μππλάεη απφ εθηάιηεο θαη δπζθνιεχεηαη λα
μαλαθνηκεζεί. Ζ αυπλία απηή ιέγεηαη θαη κέζε αυπλία.
Τπεξππλία. Δίλαη ιηγφηεξν ζπρλή δηαηαξαρή ηνπ χπλνπ ζηελ θαηάζιηςε θαη παξνπζηάδεη
θπξίσο ζηελ επνρηαθή θαη ζηελ άηππε θαηάζιηςε, ζηα παηδηά, ζηνπο εθήβνπο θαη ζηνπο
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πάζρνληεο απφ δηπνιηθή δηαηαξαρή. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη αθφκε θαη ζηηο
πεξηπηψζεηο φπνπ ν θαηαζιηπηηθφο αζζελήο έρεη θνηκεζεί πνιιέο ψξεο, φηαλ μππλάεη δελ
αηζζάλεηαη αλαλεσκέλνο θαη μεθνχξαζηνο.

Γηαηαξαρέο ηεο όξεμεο
Ζ θαηάζιηςε ζπλδέεηαη ηππηθά κε αλνξεμία θαη απψιεηα βάξνπο. Χζηφζν, θπξίσο ζηηο
γπλαίθεο θαη ζε αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ δηπνιηθή δηαηαξαρή, κπνξεί λα ππάξρεη
αχμεζε ηεο φξεμεο θαη ππεξθαγία, θαζψο θαη θξίζεηο βνπιηκίαο κε ππεξθαγηθά
επεηζφδηα.

Ξεξνζηνκία
Οθείιεηαη ζε κεησκέλε παξσηηδηθή έθθξηζε θαη επηηείλεηαη απφ ηελ
αληηρνιηλεξγηθή δξάζε ησλ αληηθαηαζιηπηηθψλ θαξκάθσλ.

Γπζθνηιηόηεηα
Δίλαη έλα ηδηαίηεξα ελνριεηηθφ ζχκπησκα, πνπ επηηείλεηαη φπσο θαη ε
μεξνζηνκία κε ηελ ρξήζε αληηθαηαζιηπηηθψλ νπζηψλ γηα ηελ αληηρνιηλεξγηθή ηνπο
δξάζε.

Υπόηαζε
Πξφθεηηαη γηα κηα φρη κφλν ελνριεηηθή, αιιά θαη κηα δπλεηηθά επηθίλδπλε
αλεπηζχκεηε ελέξγεηα, ηδηαίηεξα ζε ειηθησκέλα άηνκα, πνπ είλαη επεπίθνξα ζε πηψζεηο
θαη θαηά ζπλέπεηα θαηάγκαηα. Παξνκνίσο ε ππφηαζε επηηείλεηαη κε ηελ δξάζε ησλ
πεξηζζνηέξσλ αληηθαηαζιηπηηθψλ θαξκάθσλ.

Γηαηαξαρέο ηεο εκκήλνπ ξύζεσο
Πξφθεηηαη γηα δηαηαξαρέο πνπ πξνθαιινχληαη απφ ςπρνγελείο παξάγνληεο θαη
επηδξάζεηο ζηηο ππνζαιακηθέο νξκφλεο θαη πξνβιεκαηίδνπλ ηδηαίηεξα ηηο αζζελείο.
Δπηηείλνληαη κε ηε ρνξήγεζε αληηθαηαζιηπηηθψλ ζθεπαζκάησλ. Θα πξέπεη λα εμεγεζεί
ζηνλ αζζελή ν παξνδηθφο ραξαθηήξαο απηήο ηεο αλεπηζχλεηεο ελέξγεηαο.

Αλαθξνδίζηα θαη ζεμνπαιηθή αληθαλόηεηα
Πνιιέο θνξέο είλαη ην πξψην ή έλα απφ ηα πξψηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα πνπ
εκθαλίδνληαη. Ζ αληηκεηψπηζε κε νξκνληθά ζθεπάζκαηα είλαη θπζηθά άζθνπε, γηαηί ε
απνθαηάζηαζε ηεο ζεμνπαιηθήο ιεηηνπξγίαο επηηπγράλεηαη κφλν κε ηελ απνηειεζκαηηθή
αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζιηςεο.

Οκηιία
πλήζσο είλαη δηζηαθηηθή, ρακειφθσλε θαη αξγή. ηηο βαξηέο πεξηπηψζεηο
θζάλεη κέρξη θαη αθσλία θαη αιαιία.

2.9 Τπνρνλδξηαθά ζπκπηώκαηα
Δίλαη ζπρλά θαη αλαθέξνληαη θπξίσο ζε πφλνπο ζην θεθάιη, ζηε κέζε, ζηα άθξα,
ζηνλ απρέλα, ζε θξάκπεο ζηνπο κπο, λαπηία, ιαράληαζκα κε ηελ παξακηθξή πξνζπάζεηα,
πφλν ζην ζηήζνο, πξνθάξδηνπο παικνχο. Οη αζζελείο παξαπνλνχληαη φηη δελ κπνξνχλ λα
πάξνπλ ηα πφδηα ηνπο απφ ηελ θνχξαζε θαη ζπρλά αλαδσππξψλνληαη αηηηάζεηο πνπ έρνπλ
λα θάλνπλ κε πξνυπάξρνπζεο δηαηαξαρέο (κπνζθειεηηθνί πφλνη, νζθπαιγία θιπ). Πνιινί
θαηαζιηπηηθνί αζζελείο ππνβάιινληαη ζε ζσξεία εμεηάζεσλ, αθφκε θαη ζε ρεηξνπξγηθέο
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επεκβάζεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνθεπρζνχλ αλ ν γηαηξφο ηνπο ζθεθηφηαλ λα
πεξηιάβεη ηελ θαηάζιηςε ζηνπο δηαθνξνδηαγλσζηηθνχο ηνπ πξνβιεκαηηζκνχο.

2.10 Απηνθηνλία
Ηδηαίηεξε αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη ζην ελδερφκελν ηεο απηνθηνλίαο, ηεο
απνηειεησηηθήο απηνθαηαζηξνθηθήο πξάμεο, πνπ ζηελ θαηάζιηςε είλαη πην κεγάινο απφ
νπνηαδήπνηε άιιε πάζεζε. Πνζνζηφ 75% ησλ θαηαζιηπηηθψλ αζζελψλ έρνπλ ηάζεηο
απηνθηνλίαο. Έλαο ζηνπο εθαηφ αζζελείο απηνθηνλεί κέζα ζηνπο 12 κήλεο πνπ
αθνινπζνχλ ηελ έλαξμε ελφο θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ. Πνζνζηφ 15% ησλ
θαηαζιηπηηθψλ αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ δηαιείπνπζεο θαηαζιίςεηο (δειαδή έρνπλ
επαλαιακβαλφκελεο θάζεηο) θαηαιήγνπλ ζε απηνθηνλία.
Δίπακε πξνεγνπκέλσο φηη ε βνχιεζε ηνπ θαηαζιηπηηθνχ αζζελνχο είλαη
κεησκέλε. Έηζη ζα πεξίκελε θαλείο θαη φηη ε βνχιεζε ηνπ φζνλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηά
ηνπ λα απνθαζίζεη θαη λα ζρεδηάζεη ηελ απηνθαηαζηξνθή ηνπ ζα ήηαλ κεησκέλε.
Γπζηπρψο φκσο απηφ ζπκβαίλεη κφλν ζηελ πνιχ βαζηά θαηάζιηςε. ε πεξηφδνπο φκσο
φπνπ ην βάζνο ηεο θαηάζιηςεο δελ είλαη κεγάιν, φπσο θαηά ηελ έλαξμε ή θαηά ηελ
απνδξνκή ηεο θαηαζιηπηηθήο θάζεο, παξακέλεη άζηθηε ε ηθαλφηεηα γηα απηνθηνλία, ηελ
νπνία ν αζζελήο κπνξεί λα ζρεδηάζεη κε απίζαλεο ιεπηνκέξεηεο.
Έηζη ν κεγαιχηεξνο θίλδπλνο απηνθαηαζηξνθήο παξαηεξείηαη θαηά ην ζηάδην ηεο
απνδξνκήο θαη ζπγθεθξηκέλα κεξηθνχο κήλεο κεηά ηε βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο
θαηάζιηςεο. Απηή ε παξαδνμφηεηα νθείιεηαη ζην φηη ν αζζελήο αλαθηά ηε βνπιεηηθή
ηνπ ηθαλφηεηα πξηλ αθφκε απνβάιιεη ηελ αξλεηηθή ηνπ ζηάζε απέλαληη ζηε δσή. Πξέπεη
ινηπφλ λα πξνζέμνπκε 2 πξάγκαηα :
i.

Να ζπλερίδεηαη ε θαξκαθεπηηθή αγσγή ηνπιάρηζηνλ γηα 6 κήλεο κεηά ηε
ζπκπησκαηηθή βειηίσζε

ii.

Να παξαθνινπζνχκε ζηελά ηνλ αζζελή, ηδηαίηεξα κεηά ηε ζπκπησκαηηθή
βειηίσζε.

Επικινδςνόηηηα
Δίλαη επηθίλδπλνο γηα άιινπο ν θαηαζιηπηηθφο αζζελήο; Θα κπνξνχζε θάπνηνο λα
ηζρπξηζηεί φηη απφ πξψηεο άπνςεο ην εξψηεκα απηφ θαίλεηαη αθειέο, δηφηη θάπνηνο ν
νπνίνο είλαη αλεμίθαθνο, ελνρηθφο, απηνθαηεγνξείηαη γηα ηα πάληα, θαη είλαη
απηνθαηαζηξνθηθφο δε ζα κπνξνχζε πνηέ λα είλαη απεηιή γηα ηνπο άιινπο. Μεξηθνί
φκσο θαηαζιηπηηθνί πνπ πάζρνπλ βαξηά, επηρεηξνχλ λα ηα ζθνηψζνπλ [φπσο ζηε
Φφληζζα ηνπ Παπαδηακάληε] γηα λα ηα απαιιάμνπλ απφ ηα ππνηηζέκελα βάζαλα ηνπο ή
ηηο επηθείκελεο θαηαζηξνθέο. Απηή ε κνξθή απηνθηνλίαο ιέγεηαη ζπιινγηθή ή «θαη‘
επέθηαζε» απηνθηνλία. Γελ είλαη ζπρλή, είλαη φκσο ππαξθηή.

2.11 Άηππα θαηαζιηπηηθά ζπκπηώκαηα
Γελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο φπνπ ζηελ θιηληθή εηθφλα θπξηαξρνχλ άηππα
θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα, πνπ δπζθνιεχνπλ ηε δηάγλσζε. Σα ζπκπηψκαηα απηά είλαη :
i.

Απνπξνζσπνπνίεζε θαη απνπξαγκαηνπνίεζε

ii.

Ηδενιεπηηθά θαη ςπραλαγθαζηηθά ζπκπηψκαηα

iii.

Φνβηθά ζπκπηψκαηα

iv.

Απνζπλδεηηθά ζπκπηψκαηα, φπσο απηά πνπ παξνπζηάδνληαη ζε κεηαηξεπηηθέο
θαηαζηάζεηο
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v.

Αλντθά ζπκπηψκαηα

Σα απνπξνζσπνπνηεηηθά-απνπξαγκαηνπνηεηηθά ζπκπηψκαηα ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο
εμειίζζνληαη ζε άξλεζε ηεο αλαγλψξηζεο νηθείσλ πξνζψπσλ θαη παξαιεξεηηθή
πεπνίζεζε φηη ηα πξφζσπα απηά έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ μέλνπο (ζχλδξνκν Capgras).
Σν ζχλδξνκν απηφ απαληά ζπρλφηεξα ζηελ παξαιεξεηηθή δηαηαξαρή θαη ζηε
ζρηδνθξέλεηα.

2.12 πκπεξαζκαηηθά
Παξνπζηάδνπκε παξαθάησ έλαλ ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα κε ηα ζπκπηψκαηα πνπ
πξναλαθέξζεθαλ:

ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ ΣΖ ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ
Γηαλνεηηθό επίπεδν

πλαηζζεκαηηθό επίπεδν

σκαηηθό επίπεδν

θέςεηο ζαλάηνπ

Θιίςε 90%

Απψιεηα βάξνπο

Απηνθηνληθφο ηδεαζκφο

Αλεδνλία

Αυπλία

Μεησκέλε ζπγθέληξσζε

Αίζζεκα ελνρήο

Τπεξππλία

Αλαπνθαζηζηηθφηεηα

Αίζζεκα αλαμηφηεηαο

Αηνλία

Παξακέιεζε εκθάλεζεο

Απνγνήηεπζε

Τπέξκεηξν θιάκα

Φαληαζηηθά ακαξηήκαηα

Γπζζπκία <πξσί

Αδπλακία θιάκαηνο

Έλδεηα ηδεψλ

Αδηαθνξία

Αλνξεμία

Μνλνηδεαζκφο

Απάζεηα

Τπεξθαγία

Ληκλαζκφο ηδεψλ

Άγρνο

Κξίζεηο βνπιηκίαο

Απηνυπνηίκεζε

Φπρνθηλεηηθή αλαζηνιή

Ξεξνζηνκία

θέςεηο απνηπρίαο

Αβνπιία

Γπζθνηιηφηεηα

Αλαδξνκηθή απηνηηκσξία

Τπφηαζε

Πξνβιέπεη θαηαζηξνθέο

Άηππα ζπκπηψκαηα:

Γηαηαξαρέο εκκήλνπ ξχζεσο

Αλεμηθαθία

Απνπξνζσπνπνίεζε

Γηζηαθηηθή νκηιία

Παξαιήξεκα θηψρεηαο

Ηδενςπραλαγθαζκνί

Αθσλία

Τπνρνλδξηαθέο ηδέεο

Φνβίεο

Μεησκέλε ζεμνπαιηθφηεηα

Φεπδαίζζεζε «είκαη λεθξφο»

Απνζχλδεζε

εμνπαιηθή αληθαλφηεηα

Ή «δελ ππάξρσ»

Αλντθά ζπκπηψκαηα

Table 4 – πκπηώκαηα ηεο θαηάζιηςεο αλά επίπεδν

ην παξαπάλσ θεθάιαην παξνπζηάζηεθε ε θιηληθή εηθφλα ηεο θαηάζιηςεο, φπσο
απηή πεξηγξάθεηαη απφ ηελ θιαζζηθή ηαηξηθή, ζην πιήξεο θάζκα ησλ ζπκπησκάησλ ηεο
θαη ηα θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο. Ζ θαηάζιηςε έρεη έλα κεγάιν εχξνο ηξφπσλ κε ηνπο
νπνίνπο εκθαλίδεηαη ζην ζχλνιν ησλ αζζελψλ. Σα δε ζπκπηψκαηά ηεο αθνξνχλ θαηά
πεξίπησζε ζην ζχλνιν ηνπ αλζξσπίλνπ φληνο απφ ην θαηψηεξν ζσκαηηθφ επίπεδν έσο
ηηο αλψηεξεο γλσζηαθέο ιεηηνπξγίεο.
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Με ηελ πεξηγξαθή ηεο θιηληθήο εηθόλαο απνθηνύκε κηα πην νινθιεξσκέλε
αληίιεςε ηεο δηαηαξαρήο θαη καο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα εξεπλήζνπκε σο πξνο ηηο
αηηηώδεηο ζπζρεηίζεηο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηελ απνηεινύλ.
Γηα παξάδεηγκα, ην γεγνλφο φηη παξαηεξνχκε κηα δηαηαξαρή κε θχξην ζχκπησκα
ην θαηαζιηπηηθφ ζπλαίζζεκα, λα παξνπζηάδεη πνηθηιία ζπκπησκάησλ ηφζν ζην
δηαλνεηηθφ φζν θαη ζην ζσκαηηθφ επίπεδν, είλαη έλδεημε φηη ππάξρνπλ αηηηψδεηο ζρέζεηο
πνπ ζπλδένπλ ηα επίπεδα απηά, έηζη ψζηε κηα δηαηαξαρή πνπ πξνζβάιεη έλα ηκήκα ηνπ
νξγαληζκνχ λα έρεη αληίθηππν θαη ζε άιια ηκήκαηα. Ζ αηηηψδεο ζρέζε δχλαηαη λα είλαη
εχθνιν λα εληνπηζηεί θαη λα αλαιπζεί κε ηξφπν αλαγσγηζηηθφ, γηα παξάδεηγκα ε ζρέζε
θαηάζιηςεο θαη δηαηαξξαρψλ ηεο εκκήλνπ ξχζεσο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπκε δεη ηελ
επίδξαζε ησλ κεηαηρκηαθψλ δνκψλ ζηνλ ππνζάιακν θαη θαη‘ επέθηαζε ζηελ ππφθπζε
θαη ηνπο πεξηθεξηθνχο αδέλεο, είλαη πνιχ εχθνιν λα ζπκπεξαζκαηνινγήζνπκε πσο
γίλεηαη κηα δηαηαξαρή ζην ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν λα επηδξά ζην επίπεδν ησλ
γελλεηήζησλ νξκνλψλ. Δίλαη φκσο αξθεηά δχζθνιν λα γίλεη κηα ηέηνηα αλαγσγηζηηθή
αλάιπζε, φζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δηαηαξαρήο πάλσ ζηηο
δηαηαξαρέο ηεο ζθέςεο, κηαο θαη νη παζνθπζηνινγηθέο ζπζρεηίζεηο δελ είλαη ηφζν
εκθαλείο. πκπεξαζκαηηθά, ε ζπγθεληξσηηθή αλάιπζε απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ ζα
απνηειέζεη πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν φζνλ αθνξά ηε θαηαζθεπή ηνπ νιηζηηθνχ κνληέινπ,
ην νπνίν επειπηζηνχκε φηη ζα δψζεη ελδείμεηο, ε ηνπιάρηζηνλ κηα πην άξηηα πεξηγξαθή
ησλ παξαπάλσ ζπζρεηηζκψλ.
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3. Σσζτεηιζμός ηης νόζοσ με άλλα νοζήμαηα
3.1 Δηζαγσγή
Σν ζέκα πνπ ζα καο απαζρνιήζεη εδψ είλαη αξθεηά ζεκαληηθφ θαη αθνξά ηε
ζπλλνζεξφηεηα θαηαζηάζεσλ, αιιά θαη ηε δηαδνρηθή εκθάληζε λνζεκάησλ. Ζ
ζεκαληηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ πξνέξρεηαη ηφζν απφ ην γεγνλφο φηη παξνπζηάδεη ην
πσο ηα δηάθνξα λνζήκαηα κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε θαηάζιηςε, αιιά θαη πσο ε
θαηάζιηςε κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εκθάληζε άιισλ παζνινγηθψλ ζπλδξφκσλ. Δπίζεο,
κπνξεί λα καο δψζεη ελδείμεηο γηα ηελ ελνπνηεηηθή δηάζηαζε ησλ δηαηαξαρψλ
γεληθφηεξα, ε νπνία είλαη πνιχ εκθαλήο ζηελ νκνηνπαζεηηθή πξνζέγγηζε, αιιά
απνπζηάδεη αξθεηά απφ ηελ θιαζζηθή ηαηξηθή. Ζ βηβιηνγξαθία καο ζην παξφλ θεθάιαην
ζα αληιεζεί απφ θιαζζηθέο έξεπλεο θαη ην ζέκα δε ζα αλαιπζεί ζην πιήξεο εχξνο ηνπ
δηφηη κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα μεθεχγεη απφ ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο. Θα αλαιπζνχλ θάπνηεο βαζηθέο ζπληζηψζεο, νη νπνίεο έρνπλ
ζπζρεηηζηεί ηζρπξά απφ ηε ζπκβαηηθή έξεπλα, φπσο ν θαξθίλνο, ε λφζνο Parkinson, ε
HIV ινίκσμε, ε γεληθεπκέλε αγρψδεο δηαηαξαρή θαη ε θνηλσληθή δπζιεηηνπξγία.
Δπίζεο ε αλάιπζή καο ζα γίλεη θαη πάιη ζηα ηξηα επίπεδα έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλνπκε ηε
ζπγρψλεπζε ηεο κε ην νιηζηηθφ κνληέιν ηνπ αλζξσπίλνπ φληνο. Έηζη ζα ρσξίζνπκε ηηο
πξνο αλάιπζε δηαηαξαρέο ζε κηα ελδεηθηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ζην ζσκαηηθφ,
ζπλαηζζεκαηηθφ θαη δηαλνεηηθφ επίπεδν θαη ζα πξνζπαζήζνπκε απφ εθεί λα
πξνρσξήζνπκε παξαπέξα.
H θαηάζιηςε πνιχ ζπρλά πξνζβάιιεη αζζελείο κε δηάθνξα ηαηξηθά πξνβιήκαηα
θαη έρεη ζπζρεηηζηεί κε πνιιέο επηβαξπληηθέο επηδξάζεηο φζνλ αθνξά ηε ζλεζηκφηεηα
θαη ηε λνζεξφηεηα. Οη θαηαζιηπηηθνί αζζελείο έρνπλ : ‗ρεηξφηεξε θπζηθή θαη θνηλσληθή
ιεηηνπξγηθφηεηα, ρεηξφηεξν επίπεδν πγείαο θαη πςειφηεξα επίπεδα ζσκαηηθνχ πφλνπ
απφ άιινπο αζζελείο‘135 Δπίζεο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε ζλεηφηεηα απφ κε θπζηθά
αίηηα, φπσο απηνθηνλίεο θαη αηπρήκαηα. Σέινο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε λνζεξφηεηα
θαη ζλεζηκφηεηα ζηνλ θαξθίλν. ζνλ αθνξά ην κεραληζκφ κε ηνλ νπνίν επηηεινχληαη
απηέο νη αιιαγέο, θαίλεηαη φηη ζρεηίδεηαη κε ηηο κεηαβνιέο ζηνπο κεραληζκνχο ηεο
αλνζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηηο επηδξάζεηο ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ ΝΚ
ιεκθνθπηηάξσλ. Πνηέο είλαη φκσο νη επηπηψζεηο απηνχ ηνπ γεγνλφηνο; Καη ηη κπνξεί λα
ζεκαίλεη ζε απηφ ην επίπεδν κηα ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζιηςεο; Μηα κειέηε
έδεημε φηη ε πιήξεο απνζεξαπεία απφ ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα ζρεηίδεηαη κε
ηδηαίηεξα ζεκαληηθή βειηίσζε φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγηθφηεηα/αλαπεξία ηνπ αζζελνχο.
Δπηπιένλ, ςπρηαηξηθέο παξεκβάζεηο ζε αζζελείο πνπ λνζειεχνληαη ζε ρεηξνπξγηθέο
θιηληθέο θαη δέρηεθαλ κε επηηπρία κηα αληηθαηαζιηπηηθή αγσγή, απηφ νδήγεζε ζε
κηθξφηεξε δηάξθεηα παξακνλήο ζην λνζνθνκείν θαη ηδηαίηεξα κεησκέλν θφζηνο
λνζειείαο. 136 ηνλ παξαθάησ πίλαθα βιέπνπκε κηα ζπγθεληξσηηθή ζπζρέηηζε ηεο λφζνπ
κε άιιεο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο απφ ηα δηάθνξα επίπεδα:

135

Mayou R, Hawton K. Psychiatric disorder in the General hospital. Br J Psychiatry. 1986;149:172-190.
Von Korff M, Ormel J, Katon W, Lin EHB. Disability And depression among high utilizers of health
care. Arch Gen Psychiatry. 1992;49:91-100.
136
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πζρεηηζκόο ηεο θαηάζιηςεο κε παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο δηαθόξσλ
επηπέδσλ
Γηαλνεηηθό επίπεδν

πλαηζζεκαηηθό επίπεδν

σκαηηθό επίπεδν

Ακλεζία

Γελ. αγρψδεο δηαηαξαρή

Νφζνο Parkinson

ΑΔΔ

Φνβίεο

NIDDM

Γλσζηαθή δπζιεηηνπξγία

Καηάρξεζε νπζηψλ

Γπζιηπηδαηκία

Γηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο

Άγρνο

ηεθαληαία λφζνο

Κνηλσληθή δπζιεηηνπξγία

Τπέξηαζε
Δπηιεςία
HIV ινίκσμε
Καξθίλνο
Οζηενπφξσζε
Φσξίαζε
ΑΔΔ

Table 5 - πζρεηηζκφο ηεο θαηάζιηςεο κε παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο δηαθφξσλ επηπέδσλ

Δδψ ζηνλ πίλαθα 5, παξαηεξνχκε έλα ζχλνιν αζζελεηψλ πνπ αθνξνχλ πάξα
πνιιέο πηπρέο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ θαη ηεο παζνινγίαο ηνπ, λα ζρεηίδνληαη κε
θάπνην ηξφπν κε ηελ θαηάζιηςε. [ηαλ αξγφηεξα αλαιχζνπκε θαιχηεξα ην κνληέιν ησλ
ηξηψλ επηπέδσλ, ζα γίλεη πην μεθάζαξε ε παξαπάλσ θαηεγνξηνπνίεζε] ηηο επφκελεο
παξαγξάθνπο ζα αλαδεηήζνπκε ηνλ ηξφπν απηήο ηεο ζπζρέηηζεο. Μέζα απφ ηηο
ππάξρνπζεο κειέηεο ζα εμεηάζνπκε ηα εμήο εξσηήκαηα: δχλαηαη κε ην ππάξρνλ κνληέιν
λα βξεζνχλ αηηηνινγηθέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζε δνκέο πνπ δελ έρνπλ θάπνηα εκθαλή
αλαηνκηθή ή θπζηνινγηθή/ιεηηνπξγηθή ζπρέηηζε; Μήπσο ην ππάξρνλ θιαζζηθφ κνληέιν
αλαδεηθλχεη παξά κφλν ηηο γξακκηθέο αηηηνινγηθέο ζπζρεηίζεηο; Καη ηέινο: κήπσο άξαγε
έλα νιηζηηθφ κνληέιν παζνθπζηνινγίαο ζα κπνξέζεη λα αλαδείμεη θάπνηεο αηηηνθξαηηθέο
πηπρέο πνπ παξακέλνπλ ζηελ αθάλεηα ιφγσ ηεο αλαγσγηζηηθήο πξνζέγγηζεο; Σν παξφλ
θεθάιαην ζα απνηειέζεη ην ππφζηξσκα γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ απαληήζεσλ ζηα
παξαπάλσ εξσηήκαηα [πξβ θεθ 6.5 Τπνβάιισληαο ην κνληέιν ζε δνθηκαζίεο ζει 186191].

3.2 πζρεηηζκόο κε ζσκαηηθά λνζήκαηα
Έλα ζνβαξφ ζσκαηηθφ λφζεκα είλαη θπζηθφ λα ζπκβάιιεη ζηελ θαηάζιηςε,
δξψληαο σο κε εηδηθφο ζηξεζζνγφλνο παξάγνληαο. Τπάξρνπλ φκσο νξηζκέλα λνζήκαηα
πνπ ζρεηίδνληαη πην ζηελά κε ηελ θαηάζιηςε. Αλάκεζα ζηα λνζήκαηα απηά
πεξηιακβάλνληαη :
i.

Καξθίλνο

ii.

HIV ινίκσμε

iii.

Νφζνο Cushing

iv.

Νφζνο Parkinson
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v.

Γπζιηπηδαηκία

vi.

Καξδηαγγεηαθά λνζήκαηα

vii.

Οζηενπφξσζε

viii.

Φσξίαζε

ix.

AEE

H αλάιπζε ησλ παξαπάλσ ζπζρεηηζκψλ ζα γίλεη απιψο αλαθνξηθά, δηφηη ην ζέκα
είλαη εθηελέζηαην θαη μεθεχγεη απφ ηα φξηα ησλ ζηφρσλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.
Καπκίνορ
Ζ θαηάζιηςε είλαη ην ςπρηαηξηθφ ζχλδξνκν πνπ έρεη ιάβεη ηελ πεξηζζφηεξε
πξνζνρή ζηα άηνκα κε θαξθίλν.137 Ζ κειέηε ηεο θαηάζιηςεο είλαη πξνθιεηηθή, δηφηη ηα
ζπκπηψκαηα αθνξνχλ έλα ηεξάζηην εχξνο παζνινγίαο, πνπ μεθηλά απφ απιή ζιίςε, έσο
κείδνλα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή, θαη επεηδή ε αιιαγή ζηε δηάζεζε κπνξεί λα γίλεηαη ζε
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, είλαη δχζθνιν λα εθηηκάο ηνλ αζζελή. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα
δχζθνιν ζηνπο αζζελείο κε θαξθίλν, πνπ ε δσή ηνπο απεηιείηαη ζπρλά θαη
επαλειιεκέλα, ιακβάλνπλ ζεξαπείεο γηα ηνλ θαξθίλν, είλαη θνπξαζκέλνη θαη βηψλνπλ
πφλν. Σν πνζνζηά πνπ δίλνληαη απφ ηηο δηάθνξεο κειέηεο έρνπλ ηεξάζηηεο δηαθπκάλζεηο,
κε έλα εχξνο απφ 0-38% γηα ηε κείδνλα θαηάζιηςε, ζε 0-58% γηα ην εχξνο ησλ
θαηαζιηπηηθψλ δηαηαξαρψλ. Απηφ νθείιεηαη ζηε δηαθνξεηηθή αληίιεςε πνπ ππάξρεη γηα
ηελ θαηάζιηςε, ηα δηαθνξεηηθά θξηηήξηα νξηζκνχ, ηηο δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγηθέο
πξνζεγγίζεηο ζηε κέηξεζε ηεο θαηάζιηςεο θαη ηνπο δηαθνξεηηθνχο ππφ κειέηε
πιεζπζκνχο. Ζ θαηάζιηςε ζρεηίδεηαη ηζρπξά κε ην ζηνκαηνθαξπγγηθφ θαξθίλν (22%–
57%), παγθξεαηηθφ (33%–50%), καζηνχ (1.5%–46%), θαη πλεχκνλα (11%–44%). Μηα
κηθξφηεξε επίπησζε ζηελ θαηάζιηςε αλαθέξεηαη ζε αζζελείο κε άιινπο ηχπνπο
θαξθίλνπ, φπσο ηνπ παρέσο εληέξνπ (13%–25%), ηνπ γπλαηθείνπ αλαπαξαγσγηθνχ
ζπζηήκαηνο, (12%–23%), θαη ιεκθψκαηνο (8%–19%).138
Απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ φζνλ αθνξά ηε ζπλνζεξφηεηα θαξθίλνπ θαη
θαηάζιηςεο, είλαη ην γεγνλφο φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ςπρνζεξαπεπηηθήο
ζεξαπεπηηθήο ηεο θαηάζιηςεο ζηνπο αζζελείο, κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ πνξεία ηεο
λφζνπ. Καηαξρήλ κπνξεί λα κεηψζεη ην άγρνο θαη ηελ θαηάζιηςε, θαη ζπρλά λα κεηψζεη
ηνλ πφλν. ε ηξεηο ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο ε ςπρνζεξαπεία είρε απνηέιεζκα ην
καθξχηεξν δηάζηεκα επηβίσζεο ζε αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ καζηνχ (18κήλεο), ιέκθσκα
θαη θαθφεζεο κειάλσκα. Οη θπζηνπαζνγελεηηθνί κεραληζκνί δελ είλαη αθφκε γλσζηνί,
αιιά ηέζζεξηο ζεκειηψδεηο κεραληζκνί είλαη ππνςήθηνη γηα ηα ςπρνζεξαπεπηηθά
απνηειέζκαηα θαη ηελ αιιαγή ζηε θπζηνινγία: ε ζπκπεξηθνξά δηαηήξεζεο ηεο πγείαο,
ε ρξήζε ησλ δπλαηνηήησλ πγείαο από ηνλ αζζελή, ην ελδνθξηληθό πεξηβάιινλ, ε
αλνζνινγηθή ιεηηνπξγία. Έρνπκε ήδε δεη [Κεθ 1.3, 1.4 ] πσο ε λφζνο επεξεάδεη φινπο
απηνχο ηνπο κεραληζκνχο. Έηζη ε ζεξαπεία ηεο θαηάζιηςεο θαηαιήγεη ζε θαιχηεξε
πξνζαξκνγή ηνπ αζζελή, ιηγφηεξα ζπκπηψκαηα, κεησκέλν θφζηνο θξνληίδαο, θαη

137

Shekelle RB, Raynor WJ Jr, Ostfeld A, et al. Psychological depression and 17-year risk of death from
cancer. Psychosom Med. 1981;43:117-125.
138

Mary Jane Massie JNCI Monographs 2004 2004(32):57-71 Prevalence of Depression in Patients With
Cancer
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επίδξαζε ζηε πνξεία ηεο λφζνπ. Έηζη ε ζεξαπεπηηθή απηψλ ησλ λνζεκάησλ ζα πξέπεη λα
ζεσξείηαη κέξνο ηεο ηαηξηθήο αιιά θαη ηεο ςπρηαηξηθήο θξνληίδαο. 139
Πφζν ζπρλά άξαγε, αλαγλσξίδνπλ νη θιηληθνί ηαηξνί, ηελ χπαξμε θαηαζιηπηηθήο
ζπκπησκαηνινγίαο ζε αζζελείο κε θαξθίλν; Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά, πνπ
επεξεάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ηαηξνχ λα εληνπίδεη απηά ηα πεξηζηαηηθά; ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, νη ηαηξνί εληνπίδνπλ κφλν ην 33% ζε κέηξηεο θαη ην 13% ζε βαξηέο
πεξηπηψζεηο, ε δε θξίζε ηνπο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο επεξεάδεηαη απφ έληνλα ζεκάδηα
ζιίςεο, ην θιάκα θαη ε επεξεζηζηφηεηα. Ζ γλψκε επίζεο ηνπ ηαηξνχ θαηλφηαλ λα
επεξεάδεηαη θαη απφ ηελ παζνινγηθή εηθφλα, πρ ην ζηάδην ή ε πνξεία ηνπ φγθνπ θηι.
ηαλ κάιηζηα ε θαηάζιηςε ηνπ αζζελνχο έκελε αδηάγλσζηε, απηνί νη αζζελείο αλέθεξαλ
ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά πφλνπ θαη είραλ κεγαιχηεξα πνζνζηά αλαπεξίαο. Οη ηαηξνί
αμηνινγνχζαλ ηελ θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνλ πφλν θαη ηελ αγσλία ηνπ αζζελνχο.
πκπεξαζκαηηθά, νη ηαηξνί ππνεθηηκνύζαλ ηηο πην βαξηέο πεξηπηώζεηο, ελώ
επεξεάδνληαλ από αλαμηόπηζηα δεδνκέλα γηα λα αμηνινγήζνπλ έλαλ άξξσζην. Ζ
ηθαλφηεηα ησλ ηαηξψλ ζα βειηησλφηαλ, αλ είραλ ηελ ηθαλφηεηα λα εληνπίζνπλ ηα πην
αμηφπηζηα γλσζηηθά θξηηήξηα ηεο θαηάζιηςεο, φπσο ε αλεδνλία, ε ελνρή, ε απηνθηνληθή
ζθέςε, θαη ε απειπηζία. Ζ ζηελή παξαθνινχζεζε θαη νη ζπλεληεχμεηο ζα κπνξνχζαλ λα
βνεζήζνπλ.140
Δπίζεο, ην λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα γηαηί νη αζζελείο ηνπ ηειηθνχ ζηαδίνπ
επηζπκνχλ λα επηηαρχλνπλ ην ζάλαηφ ηνπο, ζα καο έδηλε πνιιά δεδνκέλα θαη ζα άλνηγε
κηα ζπδήηεζε γηα ηελ ππνβνεζνχκελε απηνθηνλία. ε κηα κειέηε αζζελψλ ηειηθνχ
ζηαδίνπ, ην 17% είραλ κεγάιε επηζπκία γηα γξήγνξν ζάλαην. 15% πιεξνχζαλ ηα
θξηηήξηα γηα κείδνλα θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην. Ζ επηζπκία γηα επηηάρπλζε ηνπ ζαλάηνπ
ηνπο ζρεηίζηεθε ζεκαληηθά κε ηελ θαηάζιηςε(P = .001), θαζψο θαη κε ηελ ζνβαξφηεηα
ηνπ θαηαζιηπηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο(P<.001) θαη ηεο απειπηζίαο(P<.001). Ζ θαηάζιηςε
θαη ε απειπηζία, απνηεινχλ αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο γηα επηζπκία γξήγνξνπ ζαλάηνπ. Ζ
θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη ε ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα είραλ θαη απηέο κηθξφηεξεο αιιά
ζεκαληηθέο ζπλεηζθνξέο. Έηζη , ε επηζπκία γηα επηηάρπλζε ηνπ ζαλάηνπ είλαη ζπρλή
αλάκεζα ζηνπο αζζελείο απηνχο. Ζ θαηάζιηςε θαη ε απειπηζία είλαη νη ηζρπξφηεξνη,
αλεμάξηεηνη, πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο, θαη έηζη παξεκβάζεηο ζε απηά ηα επίπεδα, θαζψο
θαη ε θνηλσληθή ζηήξημε κπνξνπλ λα βνεζήζνπλ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε.141
Νόζορ Parkinson
Ζ κειέηε αζζελψλ κε λφζν Parkinson θαη ε ζχγθξηζή ηνπο κε αζζελείο κε
παξφκνηα επίπεδα αλαπεξίαο, έδεημε φηη νη παξθηλζνληθνί αζζελείο είραλ πςειφηεξα
θαηαζιηπηηθά ζθφξ(P < 0.001) απφ ηελ νκάδα ειεγρνπ. Ζ ιεηηνπξγηθή αλαπεξία
ζπζρεηίζηεθε κε ηελ θαηάζιηςε ζηε λφζν Parkinson θαη εμήγεζε ην 9% ηεο
δηαθχκαλζεο ηεο θαηάζιηςεο(P < 0.001). Ζ θαηάζιηςε δε ζπζρεηίζηεθε κε ηα
ληνπακηλεξγηθά ζπζηήκαηα λεπξνδηαβίβαζεο, θαη ηα ζπζηήκαηα επραξίζηεζεο θαη
αληακνηβήο. Παξφια απηά, ην ζεξνηνληλεξγηθφ ζχζηεκα λεπξνδηαβίβαζεο ηεο απνθπγήο
ηνπ ρηππήκαηνο ζρεηίζηεθε κε ηελ θαηάζιηςε θαη εξκήλεπζε ην 31% ηεο δηαθχκαλζεο.
Έηζη, θαίλεηαη φηη θαη ζσκαηηθνί αιιά θαη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ
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140
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αλάπηπμε θαηάζιηςεο ζε απηνχο ηνπο αζζελείο, θαη φηη ε ζεξνηνληλεξγηθή ιεηηνπξγία
παίδεη κεγαιχηεξν ξφιν απφ ηελ ληνπακηλεξγηθή.142
Έηζη, ε θαηάζιηςε εκθαλίδεηαη ζηνπο αζζελείο κε λφζν Parkinson ζε πνζνζηφ
25-40%. Γηα απηφ, ε αλαγλψξηζε ησλ ζεκείσλ θαη ησλ ζπκπησκάησλ ηεο θαηάζιηςεο
είλαη απαξαίηεηε γηα ηνπο θιηληθνχο. Ζ δε ζεξαπεία απηήο, κπνξεί λα έρεη δξακαηηθέο
αιιαγέο ζηελ ιεηηνπξγηθή αληθαλφηεηα θαη ζηελ πνηφηεηα δσήο απηψλ ησλ αζζελψλ. Θα
πξέπεη λα κειεηεζεί επίζεο ν ξφινο ηεο ζπξενεηδηθήο ιεηηνπξγίαο πνπ εκπιέθεηαη ζε
απηφλ ην ζπλδπαζκφ δηαηαξαρψλ. Οη θιηληθνί ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη γηα ηα
πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεησλεθηήκαηα ηεο θάζε ζεξαπεπηηθήο κεζφδνπ θαη λα δηαιέγνπλ
ηελ θαηάιιειε πξνζέγγηζε γηα θάζε αζζελή. Ζ γξήγνξε δηάγλσζε είλαη ζεκαληηθή.143
Έρεη πξνηαζεί έλαο μερσξηζηόο ηύπνο πξνζσπηθόηεηαο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη
από εζσζηξέθεηα, αθακςία θαη κεησκέλε αλαδήηεζε πξνο ην θαηλνύξγην, όηη
ζρεηίδεηαη κε ηε λόζν Parkinson. Απφ ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά, απηφ πνπ
θαίλεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξν εμαξηεκέλν απφ ηε ληνπακίλε είλαη απηφ ηεο απνθπγήο
ηνπ πφλνπ, πξάγκα πνπ κπνξεί λα πεξηγξάθεη έλα ζπγθεθξηκέλν αλαηξνθνδνηηθφ
θχθισκα λεπξνδηαβηβαζηψλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα ζηε λφζν
Parkinson.144
Διαβήηηρ
Σα δεδνκέλα δείρλνπλ φηη ε θαηάζιηςε είλαη ζπρλή ζηνπο λένπο κε
ηλζνπιηλνεμαξηψκελν δηαβήηε ηχπνπ Η, θαη είλαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ
ππνζεξαπεπφκελε, ηφζν ζε επίπεδν πξνηνεκθάληζεο, φζν θαη ππνηξνπήο ηεο λφζνπ.145
Ο κε-ηλζνπιηλνεμαξηψκελνο δηαβήηεο έρεη παγθνζκίσο φιν έλα θαη απμαλφκελε
επίπησζε. Σα δεδνκέλα δείρλνπλ φηη νη αζζελείο κε NIDDM έρνπλ ηξηπιάζηα
πηζαλφηεηα λα έρνπλ ζπλχπαξμε δηάγλσζεο θαηάζιηςεο. Ζ αζεξάπεπηε κείδνλα
θαηάζιηςε έρεη κία αζχκθνξε επίπησζε πάλσ ζηηο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο θάπνηαο
επηπινθήο απφ δηαβήηε. Φαίλεηαη φηη νη εθιεθηηθνί αληαγσληζηέο ηεο επαλαπξφζιεςεο
ηεο ζεξνηνλίλεο έρνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα, θαη πην επλντθφ πξνθίι παξελεξγεηψλ
γηα ηελ ζεξαπεία ηεο θαηάζιηςεο ζηνπο αζζελείο κε NIDDM.146
Δςζλιπιδαιμία
Ζ θνξηηδφιε θέξεη πνιιέο δξάζεηο πνπ πξνσζνχλ ηε ζηεθαληαία λφζν. Ζ
θνξηηδφιε αλαζηέιεη ηελ απμεηηθή νξκφλε θαη ηνλ άμνλα ησλ γνλάδσλ. Ζ αλεπάξθεηα
απμεηηθήο νξκφλεο, αλ παξνπζηαζηεί ζηελ θαηάζιηςε, είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηαηί
απμάλεη ηνλ ζρεηηθφ θίλδπλν γηα θαξδηαγγεηαθή λφζν ζηνπο ελήιηθεο πεξηζζφηεξν απφ 2
θνξέο 147,148 Ζ θνξηηδφιε απνηειεί έλα δπλαηφ εξέζηζκα γηα ην πεξηθνηιηαθφ ιίπνο, έλα
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2-3 θηιψλ, φξγαλν πςεινχ κεηαβνιηζκνχ, ε ππεξηξνθία ηνπ νπνίνπ έρεη πνιιέο
δπζκελείο επηπηψζεηο. Ζ ππεξβνιή ηνπ πεξηθνηιηαθνχ ιίπνπο νδεγεί ζε δπζιηπηδαηκία, ε
νπνία καδί κε ηελ ππεξθνξηηδνιαηκία, νδεγεί ζε αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε,
ππεξηλζνπιηληζκφ θαη ηα ζπλαπαγφκελα απηψλ.149
Θεσξεηηθά, νη απμήζεηο ζην πεξηθνηιηαθφ ιίπνο κπνξεί λα είλαη αζξνηζηηθέο ζηα
ζπλερφκελα θαηαζιηπηηθά επεηζφδηα, θαη έηζη λα έρνπλ δπζκελείο κεηαβνιηθέο
επηπηψζεηο αθφκε θαη ζε ζαθείο ππνζηξνθέο. Αθφκε θαη αλ νη αζζελείο κε κείδνλα
θαηάζιηςε κπνξεί λα εκθαλίδνπλ αληίζηαζε ζηηο δξάζεηο ηεο ηλζνπιίλεο λα κεηαθέξεη ηε
γιπθφδε, δελ έρνπλ ζπλήζσο αληίζηαζε ζε άιιεο δξάζεηο ηεο ηλζνπιίλεο, φπσο ζηελ
ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπκπαζεηηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, απμεκέλε θαηαθξάηεζε λαηξίνπ
απφ ηα λεθξά, ηελ ππεξηξνθία ηνπ αγγεηαθνχ ιείνπ κπφο, ηελ απειεπζέξσζε κεγάισλ
πνζνηήησλ πξνθιεγκνλσδψλ θπηηαξνθηλψλ, ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ πήμεο
φπσο ν παξάγνληαο VIII, θαη ηελ αλαζηνιή ηνπ πην ηζρπξνχ ελδνγελνχο
αληηηλνδνιπηηθνχ ζπζηαηηθνχ, ηνπ παξάγνληα 1 αλαζηνιέα ηνπ ελεξγνπνηεηή
πιαζκηλνγφλνπ. (API-1)
Σηεθανιαία νόζορ
Ζ θαηάζιηςε έρεη πιενλ αλαγλσξηζηεί σο επηβαξπληηθφο πξνγλσζηηθφο δείθηεο
γηα έλα πιήζνο δηαηαξαρψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα. Οη δηάθνξεο
κειέηεο αλαδεηνχλ ηηο θαηεγνξίεο απηέο ησλ αζζελψλ ζηηο νπνίεο ε λφζνο θαίλεηαη λα
θέξεη ηε δπζκελή ηεο επίδξαζε. Σν παξφλ ζέκα έρεη απαζρνιήζεη έλα ηεξάζηην θνκκάηη
ηεο παγθφζκηαο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, ιφγσ ησλ θνινζζηαίσλ δηαζηάζεσλ πνπ κηα
ηέηνηα ζπζρέηηζε θέξεη, ηφζν ζε ζεξαπεπηηθφ/ηαηξηθφ επηζηεκνληθφ επίπεδν, φζν θαη ζε
νηθνλνκηθά κεγέζε.
Ζ θιηληθή θαηάζιηςε, ε δηαηαξαρή ζηξεο κεηά απφ ηξαπκαηηθφ γεγνλφο θαη ε
ζπλλνζεξφηεηά ηνπο απνηεινχλ αλεμάξηεηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ζλεζηκφηεηα
κεηά απφ ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία ανξηνζηεθαληαίαο παξάθακςεο. Απφ ηε κειέηε απηή δχν
ζπκπεξάζκαηα ήηαλ ζεκαληηθά: θαη‘αξράο, ε θαηάζιηςε, ε δηαηαξαρή ζηξεο κεηά απφ
θάπνην ςπρνπηεζηηθφ γεγνλφο θαη ε ζπλλνζεξφηεηά ηνπο έρνπλ πςειή επηπησζε ζε
αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε ανξηνζηεθαληαία παξάθακςε. Καηά δεχηεξνλ, νη
παξαπάλσ λνζνγφλεο νληφηεηεο απνηεινχλ παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ζάλαην κεηά απφ
ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε ζηεθαληαίαο λφζνπ κε ανξηνζηεθαληαία παξάθακςε. Ο
θίλδπλνο απηφο είλαη ζπθγξίζηκνο κε άιιεο απφ θαηξφ γλσζηέο θπζηθέο παξακέηξνπο.150
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Μηα λέα έξεπλα έδεημε φηη νη
αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ ηζραηκηθή
θαξδηνπάζεηα θαη ππνθέξνπλ απφ
εθζεζεκαζκέλν άγρνο, έρνπλ ζρεδφλ
πεληαπιάζην
θίλδπλν
λα
παξνπζηάδνπλ
ζπρλά
επεηζφδηα
ζηεζάγρεο, 4.7-fold (95% CI, 1.91 –
11.66; P = .001). θαη απηνί πνπ
πάζρνπλ απφ θαηάζιηςε, έρνπλ
ηξηπιάζην θίλδπλν γηα παξφκνηα
επεηζφδηα - 3.2-fold (95% CI, 1.45 –
6.69; P = .004). Ζ παξαηεξνχκελε
απηή
ζπζρέηηζε
αλάκεζα
ζηα
ςπρηαηξηθά απηά ζπκπηψκαηα θαη ηε
ζηεζάγρε, ππνγξακκίδεη θαηά ηνπο
εξεπλεηέο ηελ αλάγθε ζεξαπεπηηθήο
παξέκβαζεο ησλ ζπκπησκάησλ απηψλ
Δηθφλα 3 – Ζ θαηάζιηςε σο παξάγνληαο
ζηνπο θαξδηαθνχο αζζελείο, ζε θηλδχλνπ γηα ηε ζηεθαληαία λφζν
αληίζεζε κε ηελ παιηά πξνζέγγηζε
θαηά ηελ νπνία αθηεξνλψηαλ απνθιεηζηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ηζραηκίαο θαη ηηο
κεζφδνπο επαλαγγείσζεο. Γελ παξνπζηάδεη θάζε αζζελήο κε ζηεθαληαία λφζν ζηεζάγρε.
Έσο θαη 45% ησλ αζζελψλ έρνπλ αζπκπησκαηηθή ηζραηκία. Πνιινί βηνινγηθνί
παξάγνληεο κπνξεί λα εκπιέθνληαη ζηε δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηελ έθηαζε ηεο
ζηεθαληαίαο λφζνπ θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο ζηεζάγρεο.151 Γηα παξάδεηγκα – θάπνηα
κεηαβνιηθή λεπξνπάζεηα ή θάπνηα ηνπηθή λεπξηθή βιάβε δχλαηαη λα επεξεάζεη ηα
επίπεδα πφλνπ. πσο θαη ζε άιια ζχλδξνκα πφλνπ, φπσο ε ρξφληα νζθπαιγία, ε
ζπλάξηεζε αλάκεζα ζην κέγεζνο ηεο βιάβεο θαη ζηελ έληαζε ηνπ πφλνπ είλαη πνιχ
ραιαξή.
Παξφιν πνπ αξθεηέο κειέηεο πξνζπάζεζαλ λα ζπλδέζνπλ ηελ θαηάζιηςε κε ηελ
ελεξγνπνίεζε ησλ αηκνπεηαιίσλ θαη ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ζε απηέο ε δξάζε ησλ
εθιεθηηθψλ αλαζηνιέσλ επαλαπξφζπεςεο ηεο ζεξνηνλίλεο 152. χκθσλα κε απηέο ηηο
κειέηεο νη SSRIs δχλαηαη λα κεηψζνπλ ηελ αηκνπεηαιηαθή ελεξγνπνίεζε ζε αζζελείο
ρσξίο ζηεθαληαία λφζν153, κε ζηεθαληαία λφζν 154 ζηελ ζπκθνξεηηθή θαξδηνπάζεηα155
θαη in vitro. Παξφια απηά νη ηειεπηαίεο κειέηεο δείρλνπλ φηη δελ ππάξρεη θακία έλδεημε
ζπζρεηηζκνχ αλάκεζα ζηελ ππάξρνπζα θαηάζιηςε θαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ
αηκνπεηαιίσλ.
151
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Μεηξήζεθαλ ηα επίπεδα ησλ δεηθηψλ φπσο ν αηκνπεηαιηαθφο παξάγνληαο 4 [PF4]
θαη ε ζξνκβνζθαηξίλε β [TG-β] θαη ε ζξνκβνμάλε νχξσλ TBXB2 θαη κηα κεγάιε κειέηε
ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ηφζν θαηαζιηπηηθνί αζζελείο φζν θαη νκάδα ειέγρνπ. Απφ ηηο
κεηξήζεηο δελ παξαηεξήζεθε θακία ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο.
Δπίζεο δε θάλεθε θακία ζπζρέηηζε νχηε ζηελ ππάξρνπζα θαηάζιηςε θαη ηα πςειά
επίπεδα PF4, β-TG, ή TBXB2. Απηά ηα απνηειέζκαηα δελ ππνζηεξίδνπλ ηελ ππφζεζε
φηη απμεκέλε ελεξγνπνίεζε ησλ αηκνπεηαιίσλ, φπσο κεξηάηαη απφ ηνπο παξαπάλσ
παξάγνληεο, είλαη έλαο πηζαλφο κεραληζκφο πνπ ζπλδέεη ηελ θαηάζιηςε κε θησρά
απνηειέζκαηα ζηνπο αζζελείο κε ζηαζεξή ζηεθαληαία λφζν. Δπίζεο θηάλνπκε ζην
ζπκπέξαζκα φηη ε κείσζε ηεο αηκνπεηαιηαθή ελεξγνπνίεζεο είλαη απνηέιεζκα άκεζεο
δξάζεο ησλ SSRIs ζηα αηκνπεηάιηα θαη φρη ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο θαηάζιηςεο. 156
Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ κηα άιιε κειέηε ζηελ νπνία έρεη θαλεί φηη φζνλ
αθνξά ηελ δηακεζνιαβνχκελε απφ ζεξνηνλίλε ππεξδξαζηεξηφηεηα ησλ αηκνπεηαιίσλ
ζηε ζηεθαληαία λφζν, ε αγρψδεο δηαηαξαρή είλαη θαιχηεξνο πξνγλσζηηθφο δείθηεο απφ
ηε κείδνλα θαηάζιηςε. Σα δε αγρψδε ζπκπηψκαηα, δείρλνπλ λα έρνπλ ηζρπξή ζπζρέηηζε
κε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ αηκνπεηαιίσλ. 157
Μηα κειέηε πξνζπάζεζε λα ζπρεηίζεη ηε κείδνλα θαηάζιηςε κε ηελ ελδνζειηαθή
ιεηηνπξγία, δηα κέζνπ ηεο ππεξαηκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πήρε. Ζ ππεξαηκηθή
δξαζηεξηφηεηα ηνπ πήρε απνηειεί πξψηκν πξνγλσζηηθφ δείθηε γηα ηε ζηεθαληαία λφζν
θαη παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ηα θαξδηαγγεηαθά επεηζφδηα ζε πγηείο, κε θαξδηαθνχο
αζζελείο. Ζ ππεξαηκηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ πήρε κεηξήζεθε κε δπλακηθή ππξεληθή
απεηθφληζε δηακέζνπ ηεο δηαζηνιηθήο ηθαλφηεηαο ηεο βξαρηνλίνπ αξηεξίαο θαηά ηε
δηάξθεηα κηα ππεξαηκηθήο πξφθιεζεο. Ο ιφγνο ζρεηηθήο πξφζιεςεο αηκαηηθήο ξνήο
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα ππνινγηζηεί ε ππεξαηκηθή δξαζηεξηφηεηα. Οη αζζελείο κε
κείδνλα θαηάζιηςε θαη ειάζζνλα θαηάζιηςε είραλ ρακειφηεξν ιφγν [ηηκέο = 3.31 θαη
3.34 αληίζηνηρα] θαη ρακειφηεξε ππεξαηκηθή δξαζηεξηφηεηα [ηηκέο = 4.27) (F = 5.19, p
< .01) αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξηζθφηαλ ε ρξφληα ζηεθαληαία
λφζνο. πκπεξαζκαηηθά, νη αζζελείο κε θιηληθά επίπεδα θαηάζιηςεο είραλ ρεηξφηεξε
ππεξαηκηθή δξαζηεξηφηεηα πήρε, αλεμάξηεηα απφ ηελ ζηεθαληαία λφζν θαη άιιεο
παξακέηξνπο θνηλσληθννηθνλνκηθέο, βηνρεκηθέο θαη θπζηνινγηθέο. Απηφ ζπληζηά φηη ν
ζχλδεζκνο αλάκεζα ζηελ θιηληθή θαηάζιηςε θαη ζηελ επηβάξπλζε ηεο ζηεθαληαίαο
λφζνπ δπλεηηθά δηακεζνιαβήηαη απφ ηελ ελδνζειηαθή ιεηηνπξγία. 158
Έηζη θαηαιήγνπκε ζπκπεξαζκαηηθά ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: έρνπλ γίλεη
κεγάιεο πξνζπάζεηεο γηα λα αλαδεηεζεί ε θαηάιιειε ζρέζε αλάκεζα ζηελ αλάπηπμε θαη
εμέιημε ηεο θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ θαη ηε θαηάζιηςε. πλνιηθά αλαδεηψληαη νη εμήο
άμνλεο: ε θαηάζιηςε σο πξνδηαζεζηθφο παξάγνληαο, νη βηνζπκπεξηθνξηθνί κεραληζκνί
θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο ζεξαπείεο. Έηζη ζπλνιηθά θαίλεηαη φηη ε παξνπζία
θαηάζιηςεο θέξεη έλα ζρεηηθφ θίλδπλν 1.5 κε 2.0 γηα ηελ εκθάληζε θαξδηαγγεηαθήο
λφζνπ ζηνπο πγηείο, ελψ ζηνπο ήδε λνζνχληεο θέξεη 1.5 κε 2.5 ζρεηηθφ θίλδπλν
θαξδηαθήο λνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο. Έλαο αξηζκφο πηζαλψλ κεραληζκψλ έρεη
156

Anil Gehi, Dominique Musselman, ChristianOtte, Erica Bruce Royster, Sadia Ali , Mary A. Whooley
Depression and platelet activation in outpatients with stable coronary heart disease: Findings from the
Heart and Soul Study Psychiatry Research 175 (2010) 200–204
157

M. Urooj Zafar, et al. Anxiety is a better predictor of platelet reactivity in coronary artery disease
patients than depression European Heart Journal Advance Access published online on January 22, 2010
158
Kim L. Lavoie, PhD, Roxanne Pelletier, PhD(c), André Arsenault, MD, Jocelyn Dupuis, MD and
Simon L. Bacon, PhD Association Between Clinical Depression and Endothelial Function Measured by
Forearm Hyperemic Reactivity Psychosomatic Medicine 72:20-26 (2010)
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αλαδεηεζεί γηα λα ζπλδέζεη ηελ θαξδηαγγεηαθή λφζν κε ηελ θαηάζιηςε, αλάκεζα ζηνπο
νπνίνπο είλαη ε επίδξαζε ζηε ζπκκόξθσζε ζηε ζεξαπεία, παξάγνληεο πνπ έρνπλ λα
θάλνπλ κε ηνλ ηξόπν δσήο, κεηαβνιέο ζην απηόλνκν λεπξηθό ζύζηεκα, ε
ελεξγνπνίεζε ησλ αηκνπεηαιίσλ, ε θιεγκνλή θαη κεηαβνιέο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ
άμνλα ΤΤΔ. 159
Υπέπηαζη
Αλαδεηψληαο ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηε ζρέζε κεηαμχ θαηάζιηςεο θαη αξηεξηαθήο
πίεζεο αλαθαιχθζεθαλ θάπνηεο αξθεηά ελδηαθέξνπζεο ζπζρεηίζεηο. Καη‘ αξρήλ λα
ππελζπκίζνπκε φηη ε ππφηαζε είλαη έλα απφ ηα ζπκπηψκαηα πνπ βιέπνπκε ζηελ
θαηάζιηςε. Απφ ηελ άιιε, ε πςειή αξηεξηαθή πίεζε είλαη έλαο ηζρπξφο απξάγνληαο
θηλδχλνπ γηα ηελ θαξδηαγγεηαθή λφζν θαη πηζαλφλ λα είλαη πεξηζζφηεξν έληνλνο ζηα
άηνκα κε ςπρνπαζνινγία160. Απηφ έρεη νδεγήζεη ζηελ ππφζεζε φηη ε αξηεξηαθή πίεζε
κπνξεί λα εμεγήζεη έλα κέξνο ηεο γλσζηήο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηε ςπρνπαζνινγία θαη
ηελ θαξδηαγγεηαθή λφζν.161
Παξφια απηά, νη κειέηεο νη νπνίεο αλαδεηνχλ ηε ζρέζε κεηαμχ πηέζεσο θαη
ςπρνπαζνινγίαο δελ έρνπλ θαηαιήμεη ζε ζπκπαγή απνηειέζκαηα θαη εηδηθά γηα ην άγρνο
θαη ηελ θαηάζιηςε. Έηζη, θάπνηεο έξεπλεο παξαηεξνχλ απμεκέλε πίεζε ή ππέξηαζε
αλάκεζα ζηα άηνκα κε θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή162, ελψ άιιεο βξίζθνπλ θακία
ζπζρέηηζε163 ή αθφκε θαη αξθεηά κεησκέλε αξηεξηαθή πίεζε. Ζ αλαθνξά κάιηζηα
θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ ζρεηίζηεθε κε ηδηαίηεξα ρακειή αξηεξηαθή πίεζε ζε
πξννπηηθή κειέηε.164
ε πην αλαιπηηθά παξαδείγκαηα, κηα κειέηε πξνζπάζεζε λα αλαδεηήζεη ηε ζρέζε
αλάκεζα ζην άγρνο θαη ηε θαηάζιηςε, ζε ζρέζε κε ηελ εκθαληδφκελε ππέξηαζε.
Μειεηήζεθαλ 2992 αζζελείο νη νπνίνη ήηαλ αξρηθά θπζηνινγηθνί απφ άπνςε αξηεξηαθήο
πηέζεσο. Σν ζπκπέξαζκα απφ φιεο ηηο ζεηξέο πνπ κειεηήζεθαλ ζε φιεο ηηο ειηθίεο ηηο
ζπλλνζεξφηεηεο θαη ηα θχια θάλεθε φηη ηφζν ην άγρνο φζν θαη ε θαηάζιηςε απνηεινχλ
αλεμάξηεην πξνγλσζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ εκθάληζε ππέξηαζεο ή αλάγθεο γηα
ρνξήγεζε αληηππεξηαζηθήο αγσγήο. 165 Πην πξφζθαηα, ζηελ πξνζπάζεηα λα
επηβεβαηψζνπλ απηέο ηηο ζπζρεηίζεηο, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε θαηάζιηςε, κεηά
απφ ηηο πξνζαξκνγέο γηα ηηο ζπλκεηαβιεηέο, ζρεηηδφηαλ κε κηθξή κεηαβνιή ζηε
ζπζηνιηθή (+2.4 mm Hg; 95% CI: 0.2 έσο 4.7) θαη ζηε δηαζηνιηθή (+0.8 mm Hg; 95%
CI: –0.6 έσο 2.3) αξηεξηαθή πίεζε, ζε έλα δείγκα 3997 αζζελψλ. Έηζη, ηα θαηαζιηπηηθά
ζπκπηψκαηα ελδερνκέλσο λα ζρεηίδνληαη κε ειαθξψο απμεκέλα επίπεδα αξηεξηαθήο
159

Heather S. Lett et al, Depression as a Risk Factor for Coronary Artery Disease: Evidence, Mechanisms,
and Treatment, Psychosomatic Medicine 66:305–315 (2004)
160

Williams R B. Blood pressure reactivity to psychological stress: a new risk factor for coronary disease?
Hypertension. 2006;47:329–330.
161
Scuteri A. Depression and cardiovascular risk: does blood pressure play a role? J Hypertens.
2008;26:1738–1739.
162
Scherrer JF, Xian H, Bucholz KK, Eisen SA, Lyons MJ, Goldberg J, Tsuang M, True WR. A twin study
of depression symptoms, hypertension, and heart disease in middle-aged men. Psychosom Med. 2003;
65:548–557.
163
Shinn EH, Poston WS, Kimball KT,St Jeor ST, Foreyt JP. Blood pressure and symptoms of depression
and anxiety: a prospective study. Am J Hypertens. 2001;14:660–664.
164
Hildrum B, Mykletun A, Stordal E, Bjelland I, Dahl AA, Holmen J. Association of low blood pressure
with anxiety and depression: the Nord-Trondelag Health Study. J Epidemiol Community Health. 2007;61:
53–58.
165
Bruce S. Jonas, PhD; Peter Franks, MD; Deborah D. Ingram, PhD Are Symptoms of Anxiety and
Depression Risk Factors for Hypertension? Longitudinal Evidence From the National Health and Nutrition
Examination Survey I Epidemiologic Follow-up Study Arch Fam Med. 1997;6(1):43-49.
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πίεζεο, αιιά είλαη αθφκε πξψηκν λα ζπκπεξάλνπκε ην νηηδήπνηε, αλ δε γίλνπλ πην
καθξνρξφληεο κειέηεο. 166
Αληηζέησο, ζε κηα κειέηε 2900 αηφκσλ νη , Licht et al
έδεημαλ φηη ε θαηάζιηςε ζρεηίδεηαη κε ρακειή αξηεξηαθή πίεζε, ελψ ε ρξήζε
αληηθαηαζιηπηηθψλ, ηδηαίηεξα ηξηθπθιηθψλ θαη εθιεθηηθψλ αλαζηνιέσλ επαλαπξφζιεςεο
ζεξνηνλίλεο-λνξαδξελαιίλεο [SNRI‘s] ζρεηίδνηαλ κε πςειφηεξα επίπεδα αξηεξηαθήο
πίεζεο θαη επίπησζεο ππέξηαζεο. Οη ζπγγξαθείο πξφηεηλαλ φηη ν ζπλδεζκηθφο θξίθνο
αλάκεζα ζηελ ππέξηαζε θαη ηα αληηθαηαζιηπηηθά θάξκαθα είλαη ε δξάζε απηψλ ζηνλ
πλεπκνλνγαζηξηθφ ηφλν. Παιαηφηεξα, ε κείσζε ηνπ πλεπκνλνγαζηξηθνχ ηφλνπ είρε
θαλεί φηη ζρεηίδεηαη κε ηε κείσζε ηεο δηαθχκαλζεο ηεο θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο, ζε
αζζελέηο κε θαηάζιηςε ππφ αγσγή κε SNRI‘s, ελψ ε κείσζε ηεο δηαθχκαλζεο ηεο
θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηε θαηάζιηςε. Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπκπαζεηηθνχ
ζπζηήκαηνο είλαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο ππέξηαζεο, θαη απηή ε
ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπκπαζεηηθνχ θαίλεηαη λα εκθαλίδεηαη ζε αζζελείο κε θαηάζιηςε πνπ
δελ ιακβάλνπλ ζεξαπεηά. 167
Σέινο, αξθεηά ελδηαθέξνλ έρεη κηα κειέηε ε νπνία αλαθέξεη ηα εμήο
ζπκπεξάζκαηα: ε θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή ζρεηίδεηαη κε ρακειή ζπζηνιηθή πίεζε θαη
ιηγφηεξε ππέξηαζε, αιιά ε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ αληηθαηαζιηπηηθψλ θαξκάθσλ
ζρεηίδεηαη κε πςειή ζπζηνιηθή θαη δηαζηνιηθή πίεζε θαη ππέξηαζε. Δπίζεο αλαθέξεη,
φηη ε αγρψδεο δηαηαξαρή ζρεηίδεηαη πην ζηαζεξά κε ηελ ππέξηαζε, πξάγκα πνπ έρεη
ζεξαπεπηηθέο θαη παζνθπζηνινγηθέο ζπλέπεηεο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεη
ςπρνπαζνινγίαο, ηνλίδεηαη ε ζεκαληηθή δξάζε ηεο ςπρνπαζνινγίαο ζην απηφλνκν
λεπξηθφ ζχζηεκα. 168
Οζηεοπόπυζη
Οη αζζελείο κε κείδνλα θαηάζιηςε έρνπλ πνιινχο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα
απψιεηα νζηηθήο ππθλφηεηαο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ΤΤΔ άμνλα,
θαηαπίεζεο ηεο απμεηηθήο νξκφλεο θαη ηνπ αλαπαξαγσγηθνχ άμνλα, θαη ηεο
κεζνιαβνχκελεο απφ λνξεπηλεθξίλε απειεπζέξσζεο πξνθιεγκνλσδψλ παξαγφλησλ.
Πεξίπνπ 30% πξνεκκελνπαπζηαθψλ γπλαηθψλ κε κείδνλα θαηάζιηςε έρνπλ δείμεη
ζεκεία νζηενπελίαο, ή νζηενπνξσηηθέο αιιαγέο ζηελ νζηηθή ππθλφηεηα.169
Φπζηνινγηθά, ε ζηαδηαθή απψιεηα νζηνχ αξρίδεη απφ ηελ ειηθία ησλ 28-30. Απηή
φκσο ε νκάδα ησλ θαηαζιηπηηθψλ αζζελψλ, έρεη ράζεη ήδε θαηά κέζνλ φξν 16% απφ ηελ
θνξχθσζε ηεο νζηηθήο ηεο ππθλφηεηαο, κε αλακελφκελε απψιεηα 1.5% ην ρξφλν. Απηφο
ν ξπζκφο απψιεηαο αλ ζπλερηζηεί ζα νδεγήζεη ζε ζνβαξή νζηενπφξσζε ζε ζρεηηθά
κηθξή ειηθία, δηφηη ην νζηφ αλ έρεη ραζεί δελ κπνξεί λα μαλαθεξδεζεί. Έηζη , ην νζηφ πνπ
ράλεηαη ζε ππνηξνπηάδνπζεο πεξηπηψζεηο θαηάζιηςεο είλαη αζξνηζηηθφ. Πξέπεη επίζεο λα
ζεκεησζεί φηη ε απψιεηα νζηνχ θαηά ηε δηάξθεηα ρνξήγεζεο γιπθνθνξηηθνεηδψλ
επηζπκβαίλεη ζρεηηθά γξήγνξα, θαη κπνξεί λα κεγηζηνπνηεζεί κεηά απφ έλα δηάζηεκα
ηφζν κηθξφ φζν 3-4 κήλεο. Ίζσο, θάπνηεο αληηγιπθνθνξηηθνεηδείο ζεξαπείεο γηα ηελ
166

Joseph A.C. Delaney; Bruce E. Oddson; Holly Kramer; Steven Shea; Bruce M. Psaty; Robyn L.
McClelland, Baseline Depressive Symptoms Are Not Associated With Clinically Important Δπίπεδνs of
Incident Hypertension During Two Years of Follow-Up Hypertension. 2010;55:408.
167

Tye Dawood; Markus Schlaich; Alex Brown; Gavin Lambert Depression and Blood Pressure Control:
All Antidepressants Are not the Same Letters to the Editor Hypertension. 2009;54:e1
168

Carmilla M.M. Licht, Eco J.C. de Geus, Adrie Seldenrijk, Hein P.J. van Hout, Frans G. Zitman, Richard
van Dyck, Brenda W.J.H. Penninx Depression Is Associated With Decreased Blood Pressure, but
Antidepressant Use Increases the Risk for Hypertension 2009;53;631-638;
169
D. Michelson, Bone mineral density in women with depression. N Engl J Med 16 (1996), pp. 1176–
1181 Conclusions Past or current depression in women is associated with decreased bone mineral density.
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θαηάζιηςε λα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο, κεηψλνληαο ηηο επηπηψζεηο ηεο
ππεξθνξηηδνιαηκίαο. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη ε πξνζπάζεηα ζεξαπείαο κε
κηθεπξηζηφλε.
Επιλητία
Ζ ζρέζε ηεο θαηάζιηςεο θαη ηεο επηιεςίαο. Ζ θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή είλαη πην
ζπρλή ςπρηαηξηθή λφζνο κε πςειή ζπλλνζεξφηεηα κε ηελ επηιεςία. Δίλαη πην ζπρλά
εβξηζθφκελε ζε αζζελείο κε κεξηθέο θξίζεηο ηνπ θξνηαθηθνχ θαη κεησπηαίνπ ινβνχ , θαη
πην ζπρλά αλάκεζα ζε αζζελείο κε θαθφ έιεγρν ησλ θξίζεσλ. Παξφιε ηελ γεληθφηεξε
απμεκέλε επίπησζή ηνπο, νη θαηαζιηπηηθέο δηαηαξαρέο παξακέλνπλ κε αλαγλσξηζκέλεο
θαη κε ζεξαπεπκέλεο ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ αζζελψλ. Έηζη παξαηεξείηαη κηα
ακθίδξνκε ζρέζε αλάκεζα ζηηο δχν λφζνπο. ρη κφλνλ νη αζζελείο κε επηιεςία είλαη πην
πηζαλφλ λα βηψζνπλ θαηάζιηςε, αιιά θαη ην ηζηνξηθφ θαηάζιηςεο κπνξεί λα πξνεγείηαη
ηεο έλαξμεο κηα επηιεπηηθήο θξίζεο, πην ζπρλά απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ. Αλαηξέρνληαο
ζηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα ζηα δψα, βιέπνπκε φηη ζηελ επηιεςία έρνπκε κεησκέλε
δξαζηεξηφηεηα ζεξνηνλίλεο, λνξεπηλεθξίλεο, ληνπακίλεο θαη GABA λα δηεπθνιχλνπλ
ηελ ππξνδφηεζε κηαο επηιεπηηθήο θξίζεο, ρεηξνηεξεχνπλ ηελ ζπρλφηεηα θαη ηελ έληαζε
ησλ θξίζεσλ θαη κπινθάξνληαη απφ αληηθαηαζιηπηηθά θάξκαθα. Ζ κεησκέλε
δξαζηεξηφηεηα απηψλ ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ είλαη έλαο βαζηθφο παζνγελεηηθφο
κεραληζκφο γηα ηηο θαηαζιηπηηθέο δηαηαξαρέο θαη ε βάζε ηεο θαξκαθνζεξαπείαο ηνπο.
Έηζη ε θαηαζιηπηηθέο δηαηαξαρέο θαη ε επηιεςία ελδέρεηαη λα θέξνπλ θνηλνχο
παζνγελεηηθνχο κεραληζκνχο πνπ επλννχλ ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο θαη ησλ δπν ζηελ
χπαξμε ηνπ άιινπ. Αληίζεηα ζηελ παιαηφηεξε εδξαησκέλε άπνςε ησλ θιηληθψλ, φηη νη
θαηαζιηπηηθέο δηαηαξαρέο είλαη κηα θπζηνινγηθή αληίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ ζηα εκπφδηα
πνπ θέξεη ε επηιεςία, βιέπνπκε ηηο βηνινγηθέο δνκέο θαη ηελ ελδνγελή θχζε. Δπίζεο ζε
απηνχο ηνπο αζζελείο βξέζεθε κηα γελεηηθή, νηθνγελήο πξνδηάζεζε εκθάληζεο
θαηαζιηςεο. Ζ απεηθφληζε θαη ηα λεπξνςπρνινγηθά δεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ κηα
δπζιεηηνπξγία ηνπ κεησπηαίνπ ινβνχ θαη ησλ κέζσλ θξνηαθηθψλ δνκψλ. Δπίζεο πξέπεη
λα ιεθζνχλ ππ‘ νςηλ νη άηππεο κνξθέο κε ηηο νπνίεο κπνξεί λα εθδεισζεί θιηληθά κηα
θαηάζιηςε, ηφζν θαη ζηνπο επηιεπηηθνχο αζζελείο, ψζηε λα κελ είλαη αλαγλσξίζηκε.
Σέινο, ζε αληίζεζε κε ηνπο θφβνπο ησλ πεξηζζνηέξσλ θιηληθψλ ηαηξψλ, ηα πεξηζζφηεξα
αληηθαηαζιηπηηθά θάξκαθα είλαη αζθαιή γηα ηελ επηιεςία.170
HIV λοίμυξη
Αξρηθά κειεηήζεθε ε πηζαλφηεηα ε θαηάζιηςε λα απνηειεί πξνγσζηηθφ
παξάγνληα γηα ηελ εκθάληζε AIDS ή θαη ηε ζλεηφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο HIV
ινίκσμεο. Απνδείρηεθε φκσο φηη θάηη ηέηνην δελ ζπκβαίλεη.171
Μειεηήζεθε ε ζρέζε ηεο θαηάζιηςεο, κε ην ηηθφ θνξηίν, ηα CD8 ιεκθνθχηηαξα
θαη ηα ΝΚ, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο HIV ινίκσμεο ζηηο γπλαίθεο. Καη΄αξράο, ε ζπλνιηθή
επίπησζε ηελ θαηάζιηςεο ζηνλ νξνζεηηθφ πιεζπζκφ ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ
ήηαλ κεγαιχηεξε [15.8% έλαληη 10% ρξεζηκνπνηήζεθε θιίκαθα Hamilton] ελψ θαη ηα
ίδηα επίπεδα αλεζπρίαο παξαηεξήζεθαλ θαη ζηηο δχν νκάδεο. Σα θαηαζιηπηηθά θαη ηα
αγρψδε ζπκπηψκαηα ζρεηίζηεθαλ ζεκαληηθά κε πςειφηεξα επίπεδα CD8 T
ιεκθνθχηηαξα θαη πςειφηεξα ηηθά θνξηία. Ζ κείδνλα θαηάζιηςε ζρεηηζηεθε κε
ζεκαληηθά ρακειφηεξε δξαζηεξηφηεηα ΝΚ θπηηάξσλ. Απηά ηα επξήκαηα παξέρνπλ
ελδείμεηο φηη ε θαηάζιηςε δχλαηαη λα κεηαβάιιεη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ θνληθψλ
170

American Academy of Neurology, Neurology 2002;58:S27-S39
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Constantine G. Lyketsos et al, Depressive Symptoms As Predictors Of Medical Outcomes in HIV
Infection JAMA. 1993;270:2563-2567
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ιεκθνθπηηάξσλ, ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ CD8 T ιεκθνθπηηάξσλ θαη
ηνπ ηηθνχ θνξηίνπ.
ηνπο νξνζεηηθνχο αζζελείο, ε επίπησζε ηεο κείδνλνο θαηάζιηςεο είλαη δηπιάζηα
ζηηο γπλαίθεο απφ φηη ζηνπο άληξεο. Απηή ε επίπησζε θαίλεηαη λα παξνκνηάδεη άιιεο
λφζνπο φπνπ θαη εθεί παξαηεξείηαη ην ίδην θαηλφκελν. Φαίλεηαη φηη ε θαηάζιηςε θαη ηα
ρξφληα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα ζηελ πεξίπησζε ηεο HIV ινίκσμεο ζρεηίδεηαη κε ηε
ζλεζηκφηεηα. Ζ θαηάζιηςε πξέπεη λα έρεη κηα αξλεηηθή επίδξαζε ζηε θπζηθή αλνζία.172
ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο ινίκσμεο, ηα Σ θαηαζηαιηηθά θχηηαξα CD8, έρνπλ σθέιηκν ξφιν
ζηελ θαηαπνιεκεζε ηεο, αιιά κπνξεί ε δξάζε ηνπο λα γίλεη επηδήκηα ζηα κεηέπεηηα
ζηάδηα ηεο λφζνπ.173 Σα θαηαζηαιηηθά ιεκθνθχηηαξα ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο λφζνπ
ζεσξείηαη φηη παίδνπλ θάπνην αληηζηαζκηζηηθφ ξφιν ζηελ αλνζνινγηθή απάληεζε γηα ηνλ
έιεγρν ηεο ινίκσμεο, κπινθάξσληαο ηνλ πνιιαπιαζηακφ ηνπ ηνχ ιχνληαο ηα κνιπζκέλα
θχηηαξα. Παξφια απηά, θαζψο πξνρσξάεη ε λφζνο, ν δξάζε ησλ θπηηάξσλ απηψλ γίλεηαη
νιν έλα θαη πην θαηαζηξνθηθή γηα ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα θαη έηζη έρεη ζαλ
απνηέιεζκα ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ εμέιημε ηεο HIV ινίκσμεο. Πξαγκαηηθά, ηα
CD8 T θχηηαξα κε ελεξγνπνηεηηθνχο δείθηεο
(CD38+, HLA-DR) θάλεθε λα
ζπζρεηίδνληαη ηζρπξά κε απμεκέλν ηηθφ θνξηίν, ρακειφηεξν αξηζκφ CD4, εμέιημε ηεο
λφζνπ ζε AIDS θαη ζλεζηκφηεηα. 174 Έηζη, ε ζπζρεηηδφκελε κε ηελ θαηάζιηςε αχμεζε
ηεο θαηεγνξίαο ησλ CD8 T ιεκθνθπηηάξσλ, κπνξεί λα είλαη έλαο πηζαλφο κεραληζκφο
κέζσ ηνπ νπνίνπ ε θαηάζιηςε έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ επηβίσζε απφ ηελ HIV
ινίκσμε. 175
ε κηα άιιε κειέηε, ε γλσζηαθή ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ζε HIV
νξνζεηηθνχο άληξεο, είρε ζεηηθφ απνηέιεζκα ζην αλνζνπνηεηηθφ, απμάλνληαο ηελ
κηηνγφλν απαληεηηθφηεηα ζηα ΝΚ θαη ηα Σ-βνεζεηηθά ιεκθνθχηηαξα. 176
Χυπίαζη
Ζ ςσξίαζε είλαη κηα ρξφληα θιεγκνλψδεο λφζνο ηνπ δέξκαηνο, ρσξίο μεθάζαξε
παζνγέλεζε. Έρεη πξνηαζεί φηη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο ελδερνκέλσο παίδνπλ ζεκαληηθφ
παζνγελεηηθφ ξφιν. Μηα κειέηε επηρήξεζε λα εθηηκήζεη ηελ επίδξαζε ζηξεζζνγφλσλ
γεγνλφησλ ζηε δσή, κε ηελ παξφμπλζε ησλ ςσξηαζηθψλ ζπκπησκάησλ θαη ηε
ζπλλνζεξφηεηα κε ηε θαηάζιηςε. πλνιηθά, ην 61% ησλ ςσξηαζηθψλ αζζελψλ
αλέθεξαλ φηη βηψζαλ θάπνην ζηξεζζνγφλν γεγνλφο ζην κήλα πνπ πξνεγήζεθε απφ ηελ
παξφμπλζε ηεο λφζνπ. Ζ βαξχηεηα ηεο ςσξίαζεο ζηνπο αζζελείο κε ζηξεζζνγφλα
γεγνλφηα ζηε δσή ηνπο [Psoriasis Area and Severity Index, PASI 22.8 ±9.3 points] ήηαλ
ζεκαληηθά πςειφηεξε απφ απηνχο πνπ δελ είραλ βηψζεη θάηη αληίηνηρν [14.0 ±9.2 points
p<0.0001] Γελ ππήξρε ζπζρεηηζκφο αλάκεζα ζηε βαξχηεηα ηνπ ζηξεο θαη ηε βαξχηεηα
ηεο ςσξίαζεο, ηε βαξχηεηα ηνπ ζηξεο θαη ηε βαξχηεηα ηεο θαηάζιηςεο ή ηε βαξχηεα ηεο
172

Leserman J, Petitto JM, Perkins DO, Folds JD, Golden RN, Evans DL: Severe stress, depressive
symptoms, and changes in lymphocyte subsets in human immunodeficiency virus-infected men: a 2-year
follow-up study. Arch Gen Psychiatry 1997; 54: 279–285
173
Famularo G, Moretti S, Marcellini S, Nucera E, De Simone C: CD8 lymphocytes in HIV infection:
helpful and harmful. J Clin Lab Immunol 1997; 49:15–32
174
Ickovics JR, Hamburger ME, Vlahov D, Schoenbaum EE, Schuman P, Boland RJ, Moore J: Mortality,
CD4 cell count decline, and depressive symptoms among HIV-seropositive women. JAMA 2001;
285:1466–1474
175
Dwight L. Evans, M.D. et al Association of Depression With Viral Load, CD8 T Lymphocytes, and
Natural Killer Cells in Women With HIV Infection Am J Psychiatry 2002; 159:1752–1759
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θαηάζιηςεο θαη ηε βαξχηεηα ηεο ςσξίαζεο. Καηάζιηςε δηαγηγλψζζεθε ζην 16.9% ησλ
αζζελψλ, πνζνζηφ πνπ ήηαλ αξθεηά πςειφ θαη αθνξνχζε θπξίσο ηνπο λένπο αζζελείο.
πκπεξαζκαηηθά, ζε κεγάιν βαζκφ, ε βαξχηεηα ηεο ςσξίαζεο επηδεηλψλεηαη κεηά απφ
ζηξεζζνγφλα ζπκβάληα θαη έρεη κεγάιε αιιειεπηθάιπςε κε θαηάζιηςε. 177 Σα
παξαπάλσ επηβεβαηψλνληαη θαη απφ κηα πην πξφζθαηε κειέηε εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζε
δείγκα 2.391 αηφκσλ αλαθαιχθζεθε θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνιγία ζην 63% ησλ
γπλαηθψλ θαη ην 61% ησλ αλδξψλ, κε ηνπο αζζελείο ειηθίαο θάησ ησλ 40 εηψλ λα
εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξα πνζνζηά 67% έλαληη 58%. Σν πςειφ επίπεδν κφξθσζε θαίλεηαη
φηη έπαηδε πξνζηαηεπηηθφ ξφιν απφ ηελ εκθάληζε θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ. Οη
εξεπλεηέο ηνλίδνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ λα ιακβάλεηαη ππ φςηλ απηή ε ςπρνινγηθή
κεηαβιεηή ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ. Δπηπξνζζέησο, ε ςσξίαζε ζπρλά ζρεηίδεηαη
κε πςειφ θίλδπλν αλαπεξίαο, θνηλσληθήο δπζαλεμίαο θαη ςπρνινγηθψλ δηαηαξαρψλ. 178
Αλαδεηήζεθε ε επίπησζε ηεο θαηάζιηςεο – φπσο απηή κεηξάηαη απφ ηε θιίκαθα
Carroll γηα ηε θαηάζιηςε – ηελ επηζπκία λα πεζάλνπλ θαη ηνλ νμχ απηνθηνληθφ ηδεαζκφ
αλάκεζα ζε 480 αζζελείο κε δεξκαηνινγηθέο δηαηαξαρέο πνπ είλαη δπλεηηθά
παξακνξθσηηθέο αηζζεηηθά πρ: κε-θπζηηθή αθκή πξνζψπνπ [72 αζζελείο 5.6%
απηνθηνληθφο ηδεαζκφο], γπξνεηδήο αισπεθία [45 αζζελείο 0% απηνθηνληθφο ηδεαζκφο],
αηνπηθή δεξκαηίηηδα [146 αζζελείο 2.1% απηνθηνληθφο ηδεαζκφο] ςσξίαζε [79
εμσηεξηθνί αζζλείο 2,5% απηνθηνληθφο ηδεαζκφο θαη 138 ελδνλνζνθνκεηαθνί αζζελείο
7.2% απηνθηνληθφο ηδεαζκφο.] Ζ αλάιπζε ηεο δηαθχκαλζεο έδεημε φηη νη αζζελείο κε
βαξηά ςσξίαζε [ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπ ζψκαηνο πνπ έρεη πξνζβιεζεί : 52± 23.4%]
είραλ ην κεγαιχηεξν ζθνξ ζηελ θιίκαθα Carroll [CRSD score >10]. H επίπησζε ηνπ 5.67.2% ελεξγνχ απηνθηνληθνχ ηδεαζκνχ αλάκεζαζηνπο αζζελείο κε αθκή θαη ςσξίαζε πνπ
παξαηεξήζεθε, ήηαλ κεγαιχηεξε απφ ην 2.4-3.3% πνπ αλαθέξεηαη ζην γεληθφ
λνζνθνκεηαθφ πιεζπζκφ. Σα ζπγθεθξηκέλα επξήκαηα ηνλίδνπλε ηε ζεκαζία
αλαγλψξηζεο ςπρηαηξηθήο ζπλλνζεξφηεηαο, εηδηθά θαηάζιηςεο, αλάκεζα ζηνπο
δεξκαηνινγηθνχο αζζελείο θαη δείρλεη φηη αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεη ήπηαο ή κέηξηαο
βαξχηεηαο λφζνπ φπσο ε κε-θπζηηθή αθκή ή ε ςσξίαζε κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε
ζεκαληηθή θαηάζιηςε θαη απηνθηνληθφ ηδεαζκφ.179 Απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ
παιαηφηεξε άπνςε πνπ έιεγε φηη ν απηνθηνληθφο ηδεαζκφο θαη ε θαηάζιηςε απνηεινχλ
ραξαθηεξηζηηθά ζπλλνζεξφηεηαο κφλν παζήζεσλ πνπ απεηινχλ ηε δσή, φπσο γηα
παξάδεηγκα νη θαθνήζεηεο. 180
Ο θλεζκφο, είλαη ην πην ζπρλφ ζχκπησκα δεξκαηνινγηθήο λφζνπ. Φπρνινγηθνί
παξάγνληεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνλ θλεζκφ θαη ζε κηα παιαηφηεξε κειέηε
ελδνλνζνθνκεηαθψλ αζζελψλ κεηξίαο έσο βαξηάο ςσξίαζεο, είδακε φηη ν βαζκφο ηεο
θαηαζιηπηηθήο ςπρνπαζνινγίαο ήηαλ αλαιφγσο ζπζρεηηδφκελνο κε ηε βαξχηεηα ηνπ
θλεζκνχ. ε λεφηεξε κειέηε απνθαιχθζεθε φηη ε θαηαζιηπηηθή θαηάζηαζε ηνπ
αζζελνχο κεηψλεη ηελ νπδφ εκθάληζεο θλεζκνχ.181
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Gupta & Gupta Depression and suicidal ideation in dermatology patients with acne, alopecia areata,
atopic dermatitis and psoriasis British Journal of Dermatology Volume 139 Issue 5, Pages 846 – 850
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ΑΕΕ
Καη‘ αξράο λα πνχκε φηη ηα ΑΔΔ ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ δηαηαξαρέο ηνπ
δηαλνεηηθνχ επηπέδνπ, ιφγσ ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ πνπ ζπρλά επηθέξνπλ ζε απηφ,
αιιά ζηελ παξνχζα αλάιπζε ζα ηαμηλνκεζνχλ σο δηαηαξαρέο νη νπνίεο αθνξνχλ ην
ζσκαηηθφ επίπεδν, δηφηη ε πξσηαξρηθή δηαηαξαρή έρεη λα θάλεη κε ηελ θαηαζηξνθή ηνπ
βηνινγηθνχ ππνζηξψκαηνο ησλ αλσηέξσλ επηπέδσλ. Σν παξφλ δήηεκα ζα γίλεη πην
μεθάζαξν κε ηελ αλάιπζε ηνπ κνληέινπ ζηα ηξία επίπεδα [θεθ 5.6-5.10] Ζ επίπησζε ηεο
θαηάζιηςεο κεηά απφ έλα αγγεηαθφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην [ΑΔΔ] είλαη γλσζηφ φηη είλαη
αξθεηά πςειή, ρσξίο λα έρνπλ γίλεη ζαθή νη λεπξνθπζηνινγηθέο ζπζρεηίζεηο πνπ
νδεγνχλ ζε απηήλ ηε θαηάζηαζε. ε κηα πξννπηηθή κειέηε δσδεθακήλνπ παξαηεξήζεθε
φηη ε θαηάζιηςε δηαγηγλψζθεηαη ζην 53% ησλ αζζελψλ ζηνπο 3 κήλεο θαη ζην 42%
ζηνπο αζζελείο 12 κήλεο κεηά απφ ΑΔΔ. Ο επηπνιαζκφο ήηαλ 9% ζηνπο 3 κήλεο θαη 16%
ζηνπο 12 κήλεο. Τπήξρε κηα έληνλε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ θαηάζιηςε κεηά απφ ΑΔΔ
θαη ζηε γλσζηαθή δπζιεηηνπξγία, Σα θπξηφηεξα ζηνηρεία ηεο γλσζηαθήο ιεηηνπξγίαο πνπ
θάλεθαλ λα επεξεάδνληαη ήηαλ ε κλήκε [Ρ=0.022], ε ιχζε κε-ιεθηηθψλ πξνβιεκάησλ
[Ρ=0.039], ε πξνζνρή θαη ε αηζζεηεξηνθηλεηηθή ηαρχηεηα [Ρ=0.020]. Ζ παξνπζία
δπζθαζίαο αχμαλε ηελ πηζαλφηεηα κείδσλνο θαηαζιηςεο. Οη αζζελείο πνπ παξνπζίαζαλ
θαηάζιηςε ήηαλ πεξηζζφηεξν εμαξηεκέλνη ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη
ήηαλ πεξηζζφηεξν δπζιεηηνπξγηθνί θαη αλάπεξνη απφ ηνπ κε θαηαζιηπηηθνχο αζζελείο.
182

Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ λέεο κειέηεο πνπ δείρλνπλ φηη αζζελείο πνπ
εκθαλίδνπλ θαηάζιηςε κεηά απφ αγγεηαθφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην, έρνπλ κεγαιχηεξε
βαξχηεηα δπζιεηηνπξγίαο ηεο γλσζηαθήο ιεηηνπξγίαο απφ ηνπο αζζελείο πνπ δελ
εκθαλίδνπλ θαηάζιηςε, αθφκα θαη αλ ιεθζεί ππφςε ε ηνπνγξαθία ηεο βιάβεο.
Παιαηφηεξεο κειέηεο είραλ απνηχρεη λα δείμνπλ κηα ηέηνηα ζπρέηηζε183 κσο πην
πξφζθαηα θαίλεηαη φηη ε θαηάζιηςε κεηά απφ αγγεηαθφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε κηα ‗άλνηα απφ θαηάζιηςε‘. Ζ επηηπρεκέλε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ζε
απηνχο ηνπο αζζελείο ζα κπνξεί λα επαλαθέξεη ηε γλσζηαθή ιεηηνπξγία. 184

3.3 πζρεηηζκόο κε ςπρηθά λνζήκαηα
Άγσορ και γενικεςμένη αγσώδηρ διαηαπασή
Σν άγρνο θαη ε θαηάζιηςε ηαμηλνκνχληαη σο μερσξηζηέο δηαηαξαρέο θιηληθά κέζα
απφ ην DSM-III, θαη ζηαηηζηηθά κέζα απφ ηελ ιεηηνπξγηθή αλάιπζε δηαρσξηζκνχ.
Παξφια απηά, θάπνηα ζέκαηα, φπσο ε παξνπζία κηθηψλ αγρσηηθψλ/θαηαζιηπηηθψλ
αζζελψλ, ν ζρεηηθά πςειφο ιαλζαζκέλνο δηαρσξηζκφο/ηαμηλφκεζε ησλ αζζελψλ [πνπ
εγείξεη ακθηβνιίεο ζην θαηά πφζν είλαη δπλαηφλ λα μερσξίζνπκε ην άγρνο θαη ηελ
θαηάζιηςε ζηελ θιηληθή πξαθηηθή] θαη ηα αληηθξνπφκελα επξήκαηα ησλ κειεηψλ,
ππνδειψλνπλ φηη : δελ ππάξρεη κνλνζήκαληε ιχζε ζην πξφβιεκα ηνπ θαηά πσο ην άγρνο
θαη ε θαηάζιηςε ζρεηίδνληαη. Καηά ηε ελνπνηεηηθή ζέζε, ε αιιεινεπηθαιππηφκελε
ζπκπησκαηνινγία αλάκεζα ζην άγρνο θαη ηελ θαηάζιηςε απνηειεί ην βαζηθφ επηρείξεκα
γηα λα ππνζηεξηρζεί ε ζεψξεζε φηη νη δχν απηέο δηαηαξαρέο απνηεινχλ έλα ζπλερέο. Οη
182

Poststroke Depression Correlates With Cognitive Impairment and Neurological Deficits Stroke.
1999;30:1875-1880.
183
Lipsey JR, Robinson RG, Pearlson GD, Rao K, Price TR. Nortriptyline treatment of post-stroke
depression: a double-blind study. Lancet. 1984; 1:297–300.
184
Mahito Kimura, Robert G. Robinson and James T. Kosier Treatment of Cognitive Impairment After
Poststroke Depression Double-Blind Treatment Trial Stroke 2000;31;1482-1486
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Gersh & Fowles (1979)185 ηηο αληηιακβάλνληαη ζαλ δχν ζπκπησκαηηθά ζηάδηα
ζπλαηζζεκαηηθήο δηαηαξαρήο, πνπ πνηθίινπλ ζην ρξφλν, έηζη ψζηε ε δηάγλσζε λα
εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία γίλεηαη ε θιηληθή εθηίκεζε.
Απηφ ππνζηεξίδεηαη θαη απφ κειέηε ηνπ Kendell (1974)186, πνπ κειέηεζε ηε
ζηαζεξφηεηα ηεο θιηληθή δηάγλσζεο ζε κηα πεξίνδν 5 εηψλ: ζπγθξίλνληαο ηηο δηαγλψζεηο
2,000 αζζελψλ απφ δχν δηαθνξεηηθά λνζνθνκεία, παξαηήξεζε φηη ε αιιαγή απφ
γεληθεπκέλε αγρψδεο δηαηαξαρή ζε θαηάζιηςε έγηλε ζην 24% ησλ αζζελψλ, ελψ ην 2%
έγηλε αιιαγή πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε. χκθσλα κε ηελ πινπξαιηζηηθή άπνςε, νη
κειεηεηέο αλ θαη γλψξηδαλ ηε κεγάιε αιιειεπηθάιπςε ζηε ζπκπησκαηνινγία ησλ δχν
λφζσλ, πξφηεηλαλ φηη κε ηελ θαηάιιειε ρξήζε ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ, νη δηαηαξαρέο
απηέο ζα κπνξέζνπλ λα μερσξίζνπλ. Αβέβαην ζηήξηγκα ηεο νπηηθήο ηνπο γσλίαο
επηηεχρζεθε απφ ζηαηηζηηθέο ηερληθέο (Prusoff & Klerman, 1974; Derogatis et al, l972),
ελψ άιινη απέηπραλ λα πξνζνκνηάζνπλ ηα ίδηα απνηειέζκαηα. (Mendels, 1972;
Johnstone et al, 1980). 187
Σφζν ζηηο θιηληθέο φζν θαη ζηηο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο, ε κείδνλα θαηάζιηςε
θαη ε γεληθεπκέλε αγρψδεο δηαηαξαρή παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή ζπλνζεξφηεηα. Έρεη
θαλεί απφ κειέηε δηδχκσλ, φηη νη δχν λφζνη, επεξεάδνληαη απφ ηνπο ίδηνπο γελεηηθνχο
παξάγνληεο. 188 ηελ ίδηα νκάδα δηδχκσλ, κειεηήζεθε γηα έλα έηνο, ε επίπησζε
θαηάζιηςεο θαη γεληθεπκέλεο αγρψδνπο δηαηαξαρήο γηα δηάξθεηα λφζνπ ηνπιάρηζηνλ
ελφο κήλα. Τςειφο δείθηεο ζπλνζεξφηεηαο θάλεθε αλάκεζα ζηηο δχν λφζνπο. Ζ
ζπζρέηηζε ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ ήηαλ +0.70 φηαλ ε γεληθεπκέλε
αγρψδεο δηαηαξαρή δηεγλσδφηαλ κε-ηεξαξρηθά, αιιά ήηαλ κεδεληθή φηαλ ηεξαξρηθέο
δηαγλψζεηο ρξεζηκνπνηνχληαλ. πκπεξαζκαηηθά, νη πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη πνπ
πξνδηαζέηνπλ ζε ‗θαζαξά‘ επεηζφδηα γεληθεπκέλεο αγρψδνπο δηαηαξαρήο, κπνξεί λα
είλαη ζρεηηθά δηαθνξεηηθνί απφ απηνχο πνπ απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο κείδνλνο
θαηάζιηςεο.189
Δίλαη επξέσο γλσζηφ πιένλ φηη ηφζν ην νμχ φζν θαη ην ρξφλην άγρνο έρεη
επίπησζε ζην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα. Σν νμχ άγρνο κπνξεί ζε πεξηπηψζε λα έρεη κία
δηεγεξηηθή επίδξαζε ζην αλνζνπνηεηηθφ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ θηλεηνπνίεζε
θπηηάξσλ αλνζίαο, φκσο ζε πεξηπηψζεηο ρξνλίνπ ζηξεο θαη εηδηθά ζηελ θαηάζιηςε, ην
αλνζνπνηεηηθφ θαίλεηαη λα είλαη ξπζκηζκέλν πξνο ηα θάησ, δειαδή λα ππνιεηηνπξγεί.
Παξφιε ηελ πνηθηιία ησλ αληηδξάζεσλ πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζνπκε αλάκεζα ζε θάζε
ηδηνζπζηαζία, ε αληίιεςε θαη εθηίκεζε ηνπ θάζε ζηξεζζνγφλνπ γεγνλφηνο, κπνξεί κε
δηάθνξνπο ηξφπνπο λα ζρεηίδεηαη κε ηε ζηξεζζνγφλα απάληεζε. Σφζν ε ελεξγνπνίεζε
ηνπ ζπκπαζεηηθνχ ζπζηήκαηνο, φζν θαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ππνζάιακν-ππνθπζηαθνχ
επηλεθξηδηαθνχ άμνλα επεξεάδεη ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα. Παξαηεηακέλε έθζεζε
ζε ζηξεζνγόλα εξεζίζκαηα, θαίλεηαη όηη κπνξεί λα ππεξληθήζεη ηηο αληηζηαζηαθέο
εθεδξείεο ηνπ αηόκνπ θαη λα νδεγήζεη ζε εκθάληζε θαηάζιηςεο. Οη ζπλαηζζεκαηηθέο

185

Gersh, F. S. & Fowles, D. C. (1979) Neurotic depression: The concept of anxious depression. In The
Psychobiology of Depressive Disorders: Implicationsfor the Effects of Stress. (ed R. A. Dupue) New York:
Academic Press.
186
Kendell, R. E. (1974) The stability of psychiatric diagnoses. British Journal of Psychiatry, 124, 352-356
187
The Relationship of Anxiety and Depression: A Review of the Literature Stavrakaki C. and Beverly
Vargo British Journal of Psychiatry (1986), 149,7-16 Review Article
188
Kendler, K. S., Heath,A. C., Martin, N. G., et al (1987) Symptoms of anxiety and symptoms of
depression: same genes, different environments? Archives of General Psychiatry,44, 451–457.
189
Kendler, K. S., Major Depression and Generalised Anxiety Disorder: Same Genes, (Partly) Different
Environments-Revisited British Journal of Psychiatry 1996; 168(suppl 30): 68–75)
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αιιαγέο πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο κεηαβνιέο
ηνπ ΤΤΔ άμνλα ζεσξνχληαη φηη παίδνπλ
ξφιν ζηηο αλνζνινγηθέο κεηαβνιέο πνπ
παξηεξνχληαη ζηελ θαηάζιηςε.190
Φοβίερ
Έρεη παξαηεξεζεί ζε κεγάιν
δείγκα αζζελψλ, κηα ζπλνζεξφηεηα
αλάκεζα ζηε κείδνλα θαηάζιηςε θαη ζε 4 ππνηχπνπο θνβίαο : ηελ αγνξαθνβία, ηελ
θνηλσληθή θνβία, ηε θνβία γηα ηα δψα θαη ηε θνβία πεξηζηάζεσλ. κσο ε ζπλνζεξφηεηα
αλάκεζα ζηελ θαηάζιηςε θαη ηελ αγνξαθνβία είλαη αξθεηά κεγαιχηεξε απφ απηήλ κε
ηνπο άιινπο ηχπνπο θνβίαο. Απηφ είλαη επηβεβαησκέλν απφ πνιιέο κειέηεο. 191,192 Έηζη
έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα αλαιπζνχλ ζε θνκκάηηα νη γελεηηθνί θαη νη πεξηβαιινληηθνί
παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηε θαηάζιηςε θαη ηελ αγνξαθνβία. Σα απνηειέζκαηα
δείρλνπλ φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ηεο γελεηηθήο πξνδηάζεζεο γηα ηελ κείδνλα θαηάζιηςε,
επεξεάδεη ηνλ θίλδπλν γηα φινπο ηνπο ηχπνπο θνβίαο, κε εμαίξεζε ίζσο ηελ θνβία
πεξηζηάζεσλ. Δπίζεο ην κέγεζνο ηνπ επεξεαζκνχ ηνπ θηλδχλνπ αλάκεζα ζηνπο
ππνηχπνπο ηεο θνβίαο ήηαλ ν ίδηνο γηα φινπο ηνπο ηχπνπο ηεο θνβίαο.

Δηθόλα 4 - ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο
αλνζνβηνινγηθήο αληίδξαζεο ζε θαηαζηάζεηο ζηξεο

Πηζαλφηεηεο

Σεηξαρσξηθή
ζπζρέηηζε

Φνβία

Δθηίκεζε

95% CI

± S.E.

Οπνηαδήπνηε

2-26

1.86-2.73

0.30±0.03

Αγνξαθνβία

4-91

3.58-6.72

0.47±0.04

Κνηλσληθή

2-09

1.52-2.60

0.22±0.04

Εψα

1-56

1.56-2.03

0.14±0.05

Πεξηζηάζεσλ

2-12

1.63-2.75

0.24±0.04

Table 6 – πλνζεξόηεηα θαηάζιηςεο κε θνβίεο

Αληίζεηα, νη κε-νηθνγελείο πεξηβαιινληνινγηθέο εκπεηξίεο πνπ πξνδηαζέηνπλ ζε
θαηάζιηςε, απμάλνπλ θαηά κεγάιν πνζνζηφ ηνλ θίλδπλν αγνξαθνβίαο, ρσξίο λα
απμάλνπλ ηδηαίηεξα ηνλ θίλδπλν γηα θνηλσληθέο θνβίεο ή θνβίεο πεξηζηάζεσλ, θαη δελ
είραλ θακία επίδξαζε πάλσ ζηηο θνβίεο ησλ δψσλ. Έηζη, ε πςειή ζπλνζεξφηεηα
αλάκεζα ζηε κείδνλα θαηάζιηςε θαη ηελ αγνξαθνβία είλαη απνηέιεζκα μερσξηζηψλ γηα
ην άηνκν πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ πνπ απμάλνπλ παξάιιεια θαη ηνλ θίλδπλν
αλάπηπμεο αγνξαθνβίαο, αιιά φρη άιινπο ηχπνπο θνβίαο.193

190

Miranda Olff, Stress, depression and immunity: the role of defense and coping styles, Psychiatry
Research 85 (199917-15
191
Angst Comorbidity of Anxiety and Depression in the Zurich cohort study of young adults – In
Comorbidity of Mood and Anxiety disorders p122-137 American Phychiatric Press Washington DC
192
Boyd at al. Exclusion criteria of DSM-III: a study of co-occurrence of hierarchy free syndromes
Archieves of General Phychiatry 41 , 983-989
193
Kendler KS, Major depression and phobias: the genetic and environmental sources of comorbidity.
Psychol Med. 1993 May;23(2):361-71.
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Εξάπηηζη/Καηάσπηζη οςζιών
Μειεηψληαο πεξαηηέξσ ην ζπζρεηηζκφ ηεο θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο θαη
εμάξηεζεο νπζηψλ, παξαηεξνχκε ηε ζπλνζεξφηεηα αλάκεζα ζηελ θαηάζιηςε θαη ηελ
θαηάρξεζε αιθνφι. Σα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ κείδνλα θαηάζιηςε βξίζθνληαη ζε
ζεκαληηθά απμαλφκελν θίλδπλν εμάξηεζεο απφ αιθνφι αιιά θαη κηαο ζπλδπαζηηθήο
δηάγλσζεο θαηάζιηςεο κε εμάξηεζε ή θαηάρξεζε αιθνφι. Σν ηζηνξηθφ κείδνλνο
θαηάζιηςεο ζε έλαλ δίδπκν, αχμαλε θαηά πνιχ ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο εμάξηεζεο ή
θαηάρξεζεο νηλνπλεχκαηνο απφ ηνλ άιιν νκνδπγνηηθφ δίδπκν, αιιά θαη ζηνπο δχν
νκνδπγσηηθνχο, αιιά φρη ζηα δεχγε αξξελ-ζήιπ εηεξνδπγσηηθψλ δηδχκσλ. Σα
απνηειέζκαηα ηνπ δνκηθνχ κνληέινπ ππνλννχλ κηα ζπλλνζεξφηεηα πνπ πξνθχπηεη εμ
αηηίαο γελεηηθψλ αιιά θαη ζπγθεθξηκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ πεγψλ πνπ αθνξνχλ ηελ
κείδνλα θαηάζιηςε θαη ζπλππάξρνπλ κε απηέο πνπ θξχβνληαη ζε κηα πεξίπησζε
εμάξηεζεο ή θαη θαηάρξεζεο αιθνφι. Απηή ε ζπλχπαξμε ήηαλ ζεκαληηθή κφλν αλάκεζα
ζηα ίδηα θχια θαη φρη ζε δηαθνξεηηθά θχια δηδχκσλ. Έηζη, ε νηθνγελήο κεηάδνζε ηεο
κείδσλνο θαηάζιηςεο αιιά θαη ηεο εμάξηεζεο απφ ην αιθνφι θαίλεηαη λα εμαξηάηαη
θπξίσο απφ ηε λφζν. Ζ ζπλνζεξφηεηα θαίλεηαη λα νθείιεηαη ζε ζπζρεηηδφκελνπο κε ην
θχιν πεξηβαιινληηθνχο θαη γελεηηθνχο παξάγνληεο. Οη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ θαηάζιηςε ζηηο γπλαίθεο θαίλεηαη λα κελ έρνπλ ζρέζε κε ηνπο παξάγνληεο πνπ
νδεγνχλ ζε εμάξηεζε απφ αιθνφι ζηνπο άληξεο.194

3.4 πζρεηηζκόο κε παζήζεηο ηεο λόεζεο
Αμνηζία
ηελ νμεία θάζε ηεο λφζνπ, νη αζζελείο κε ζθαηξηθή ακλεζία θάλεθε λα έρνπλ
πςειφηεξν δείθηε αλεζπρίαο, θαη πην θαηαζιηπηηθή δηάζεζε απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ. Ζ
αιιαγή ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ζρεηίζηεθε κε πξνβιήκαηα ζηελ αλαδξνκηθή
κλήκε. Έηζη ε μαθληθή ζθαηξηθή ακλεζία πξνθαιεί μαθληθέο αιιαγέο ζηε
ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, πνπ έρεη έλα κείδνλ αληίθηππν ζηελ επεηζνδηαθή κλήκε.195
Γνυζιακή δςζλειηοςπγία
Έρνπκε ήδε αλαθέξεη ζην Κεθ. 1.5 φηη απφ ηηο κειέηεο PET θαη SPECT θάλεθε φηη
ππάξρεη κείσζε ηεο εγθεθαιηθήο ξνήο ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ, φπσο ζηελ
νπηζζνπιάγηα πεξηνρή ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ησλ
βαζηθψλ γαγγιίσλ. Οη δηαηαξαρέο απηέο ζηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ (πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπ
ζρεηίδεηαη κε ηνλ επηκεξηζκφ ηεο πξνζνρήο) ζα κπνξνχζαλ λα εμεγήζνπλ κεξηθέο απφ ηηο
γλσζηαθέο δηαηαξαρέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ θαηάζιηςε, φπσο ηελ θαθή δπλαηφηεηα
ζπγθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο θαη ηε δπζθνιία πξνγξακκαηηζκνχ.
Αλαδεηψληαο φκσο ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο γλσζηηθήο δπζιεηηνπξγίαο θαη ηεο
θαηάζιηςεο ηα δεδνκέλα δείρλνπλ θαη πάιη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο
ππεξθνξηηδνιαηκίαο. Μειεηψληαο ηε ζρέζε αλάκεζα ζην επίπεδν ελεξγνπνίεζεο ηνπ
ππνζάιακν-ππνθπζηαθνχ επηλεθξηδηαθνχ άμνλα θαη ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο,
θαηαιήγνπκε ζην φηη ε εμαξηψκελε απφ ηελ θαηάζιηςε ππεξέθξηζε θνξηηδφιεο δχλαηαη
λα ζπλεηζθέξεη ζηελ ζπζρεηηδφκελε κε θαηάζιηςε γλσζηαθή δπζιεηηνπξγία.196 Έρνληαο
194

Carol A, Sex-Specific Genetic Influences on the Comorbidity of Alcoholism and Major Depression in a
Population-Based Sample of US Twins Arch Gen Psychiatry. 2000;57:803-811
195
Audrey Noël, Psychopathological factors, memory disorders and transient global amnesia, The British
Journal of Psychiatry (2008) 193: 145-151.
196
D. R. Rubinow, Cortisol hypersecretion and cognitive impairment in depression, Arch Gen Psychiatry.
1984 Mar;41(3):279-83.
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ππ‘νςηλ φηη ε θαηάξξεπζε ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ είλαη έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά
πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ πνξεία ηεο ελειηθίσζεο, ε ππεξιεηηνπξγία ηνπ ΤΤΔ άμνλα θαη ηεο
ππεξθνξηηδνιαηκίαο δχλαηαη λα ζπζρεηηζηεί κε ηελ παζνινγηθή γλσζηαθή ελειηθίσζε.
Σα πςειά επίπεδα γιπθνθνξηηθνεηδώλ είλαη ηδαίηεξα θαηαζηξνθηθά γηα ηνλ
ελήιηθα ηππόθακπν, ηελ εγθεθαιηθή απηή δνκή πνπ εκπιέθεηαη ζηηο δηεξγαζίεο ηεο
κλήκεο θαη ηεο κάζεζεο. Ζ άλνηα θαη ε θαηάζιηςε είλαη ζπρλέο ζηελ ηξίηε ειηθία, κε
ηελ δεχηεξε λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ππεξέθξηζε γιπθνθνξηηθνεηδψλ πνπ κπνξνχλ λα
απνηεινχλ έλα παξάγνληα επηβιαβή γηα ηελ γλσζηαθή ιεηηνπξγία.197
Δθηφο απφ ηηο ήδε πξναλαθεξζείζεο ζπζρεηίζεηο ηεο θαηάζιηςεο κε λνζήκαηα
πνπ ζρεηίδνληαη ηελ ππεξθνξηηδνιαηκία, φπσο ε λφζνο Cushing, ε γλσζηαθή
δπζιεηηνπξγία, ε αηξνθία ηνπ ηππνθάκπνπ, ν απμεκέλνο ιφγνο πεξηθέξεηαο
θνηιηάο/ιεθάλεο θαη ε νζηενπφξσζε, ππάξρνπλ ζρεηηθά ιηγφηεξα αιιά αμηφινγα
δεδνκέλα γηα λα ππνζηεξίμνπλ κηα ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ θαηάζιηςε θαη ηελ
ππέξηαζε, ην δηαβήηε θαη ηα πεπηηθά έιθε. Ληγφηεξν εκθαλήο είλαη ε ζπζρέηηζε κε ηελ
ππεξιηπηδαηκία. ια ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα κειεηεζνχλ πεξαηηέξσ πξνηνχ
απνδεηρηεί ε αηηηνινγηθή ηνπο ζπζρέηηζε κε ηελ θαηαζιηπηηθήο αηηηνινγίαο
ππεξθνξηηδνιαηκία.198 Παξφκνηα απνηειέζκαηα έρνπλ δείμεη θαη κειέηεο ζε παηδηά ζηε
ζρνιηθή ειηθία. Σα απνηειέζεκαηα πεξηιάκβαλαλ κεηαβνιέο ζηελ απφδνζε ζην ζρνιείν,
παξάπνλα απφ ην ζηνκάρη, κεηαβνιέο ζηελ φξεμε θαη ην βάξνο.199
Ζ ςπρσηηθή κείδνλα θαηάζιηςε είλαη ελδνθξηλνινγηθά δηαθνξεηηθή απφ ηε κε
ςπρσηηθή θαη πξνθαιεί γλσζηαθέο αιιαγέο δηαθνξεηηθέο απφ απηέο πνπ βιέπνπκε ζηε
κε ςπρσηηθή κείδνλα θαηάζιηςε.200
Διαηαπασέρ πποζυπικόηηηαρ
Μέρξη ην 1991 δελ έρεη μεθαζαξηζηεί αθφκε αλ πξφθεηηαη γηα ζεηηθφ ή αξλεηηθφ
πξνγλσζηηθφ παξάγνληα ε ζπλχπαξμε κηαο δηαηαξαρήο πξνζσπηθφηεηαο κε ηελ
θαηάζιηςε. Πρ ππάξρνπλ δεδνκέλα γηα ζεηηθή πξνγλσζηηθή ζεκαζία ηεο ζπλχπαξμεο
θαηάζιηςεο κε νξηαθή θαη αληηθνηλσληθή δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο, αιιά ηα ζηνηρεία
δελ είλαη επαξθή.201
Γηα ρξφληα , έηζη ππήξμε ε άπνςε αλάκεζα ζηνπο θιηληθνχο ηαηξνχο, φηη νη
αζζελείο κε θαηάζιηςε θαη ζπλνζεξφηεηα κε δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο έρνπλ
ρεηξφηεξε αληαπφθξηζε ζηε ζεξαπεία, απφ κηα απιή πεξίπησζε θαηάζιηςεο. Απηφ είλαη
κηα ζνβαξή ηνπνζέηεζε απφ ηε ζηηγκή πνπ απηή ε ζπλλνζεξφηεηα θαίλεηαη λα είλαη
αξθεηά ζπρλή. Τςειά επίπεδα λεπξσηηθφηεηαο, ζε γεληθέο γξακκέο πξννησλνχλ έλα
ρεηξφηεξν απνηέιεζκα ζηε ζεξαπεία, εηδηθά ζε καθξνρξφληα παξαθνινχζεζε. Απηφ
φκσο δελ είλαη θνηλφ απνηέιεζκα φισλ ησλ κειεηψλ. Απηφ πνπ θαίλεηαη λα αιιάδεη ηα
απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ είλαη ε δηαθνξά κε ηελ νπνία ε θάζε κειέηε θαζνξίδεη ηε
ζνβαξφηεηα ηεο δηαηαξαρήο. Δπίζεο, απηφ πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδεη, είλαη φηη νη
αζζελείο κε δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο έρνπλ κηθξφηεξε ζπκκφξθσζε κε ηε ζεξαπεία,
ηφζν ηε θαξκαθεπηηθή φζν θαη ηελ ειεθηξνζπαζκνζεξαπεία, (Charney et al, 1981; Black
et al, 1988; Mulder, 2002) εηδηθά ζηηο κε ειεγρφκελεο κειέηεο. ε γεληθέο γξακκέο, φζν
197
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role? Biological Psychiatry Volume 55, Issue 1, 1 January 2004
199
Graham J. Emslie, Depression and Dexamethasone Suppression Testing in Children and Adolescents, J
Child Neurol 1987;2:31-37
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θαιχηεξα ήηαλ ζηεκκέλε ε κειέηε, ηφζν κηθξφηεξε έβγαδε ηελ επίδξαζε ηεο δηαηαξαρήο
πξνζσπηθφηεηαο ζην ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα. πλνιηθά, πξνηείλεηαη ε δηαηαξαρή
πξνζσπηθφηεηαο λα κε ζεσξείηαη εκπφδην ζηελ θαηαζιηπηηθή ζεξαπεία.202
Ζ πην θαηλνχξγηα κειέηε πάλσ ζην ζέκα, δηαρσξίδεη ηα είδε ηεο
ςπρνζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο θαη θαηαιήγεη ζην εμήο ζπκπέξαζκα : Οη δηαηαξαρέο
πξνζσπηθφηεηαο δελ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ην ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα ηεο θαηάζιηςεο,
φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη γλσζηαθή-ζπκπεξηθνξηθή κέζνδνο. Αληηζέησο, ην απνηέιεζκα
επεξεάδεηαη φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη δηαπξνζσπηθή ςπρνζεξαπεία. Παξφιν πνπ θαη νη δχν
ζεξαπεπηηθέο κέζνδνη έρνπλ παξφκνηα ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα ζηελ θαηάζιηςε, ε
δηαπξνζσπηθή ςπρνζεξαπεπηηθή επεξεάδεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο.
Απηφ ππνδειψλεη φηη νη δχν ζεξαπεπηηθέο κέζνδνη είλαη θαιχηεξεο γηα ζπγθεθξηκέλε
νκάδα αζζελψλ, είηε φηη δξνπλ κε δηαθνξεηηθφ κεραληζκφ.203
Παξφκνηα κεηα-αλαιπηηθά δεδνκέλα παξέρνληαη θαη απφ άιιε κειέηε, πνπ
πξνηείλεη επηζεηηθή θαξκαθεπηηθή ζεξαπεπηηθή ζηηο πεξηπηψζεηο ζπλνζεξφηεηαο, ελψ
ραξαθηεξίδεη σο ακθηιεγφκελεο θαη θνβηζκέλεο ηηο ακθηβνιίεο απνηπρίαο θαη ακθηζβεηεί
ηελ χπαξμε ηνπ εκπνδίνπ ηεο ζπλλνζεξφηεηαο πνπ ζέηνπλ άιιεο κειέηεο, φπσο NewtonHowes et al (2006).204
Κοινυνική δςζλειηοςπγία
Ζ θαηάζιηςε ζηελ θνηλφηεηα είλαη αξθεηά ζπρλή θαη έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ
αζζελψλ παξαθνινπζνχληαη απφ εηδηθφηεηεο άιιεο απφ απηέο πνπ εμεηδηθεχνληαη ζηα
ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο. Ζ λφζνο έρεη ζπζρεηηζηεί κε πςειφ βαζκφ θνηλσληθήο
‗αληθαλφηεηαο‘. Οπζηαζηηθά κηιάκε γηα έλαλ αζζελή ν νπνίνο είλαη δπζιεηηνπξγηθφο
κέζα ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην. 205 Φαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ δπζιεηηνπξγία κπνξεί λα
είλαη επίκνλε θαη λα έρεη πνιιά πεδία επηπηψζεσλ θαζφηη εκπιέθνληαη ηφζν πξνζσπηθνί,
νηθνγελεηαθνί φζν θαη νηθνλνκηθνί θαη εξγαζηαθνί παξάγνληεο. 206
Θα πξέπεη ινηπφλ λα δηεξεπλήζνπκε, ηη ζεκαίλεη απηή ε θνηλσληθή αλαπεξία,
πνην είλαη ην θάζκα πνπ αγγίδεη, πσο ζρεηίδεηαη αηηηνινγηθά κε ηελ ςπρηθή λφζν, πνηα ε
ζρέζε ηεο κε ηε πηζαλφλ ζπλππάξρνπζα λφζν ζην θπζηθφ επίπεδν θαη θαηά πφζν ε
θαηάζιηςε θαη ε θνηλσληθή αλαπεξία θέξνπλ παξάιιειεο πνξείεο ζην ρξφλν.
Μειεηψληαο ηα παξαπάλσ, θάλεθε φηη ε ςπρηθή λφζνο ζρεηίδεηαη ζηελά κε ηελ
θνηλσληθή αλαπεξία, ηφζν ζε πνιιά επίπεδα φζν θαη ζε βάζνο ρξφλνπ. Σα επίπεδα ζηα
νπνία θαίλεηαη λα εθθξάδεηαη πην έληνλα απηή ε θνηλσληθή δπζιεηηνπξγία, ήηαλ ζηελ
εμαζζελεκέλε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα.
Δπίζεο, θάλεθε φηη νη θαηαζιηπηηθνί αζζελείο επεξεάδνληαλ πεξηζζόηεξν από όηη νη
πάζρνληεο από άγρνο. ε γεληθέο γξακκέο, όζν πην έληνλε ε ςπρηαηξηθή λόζνο, ηόζν
κεγαιύηεξν ην επίπεδν ηεο αληθαλόηεηαο. Σα ίδηα απνηειέζκαηα επηβεβαηψλνληαη απφ
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πνιιέο κειέηεο.207 208 ην βάζνο ηνπ ρξφλνπ θάλεθε φηη φηαλ ηα θαηαζιηπηηθά
ζπκπηψκαηα βειηηψζεθαλ, νη αζζελείο απηνί παξνπζίαζαλ θαη βειηίσζε ζηελ θνηλσληθή
ηνπο ιεηηνπξγία. Αληίζεηα νη αζζελείο πνπ δελ θαηάθεξαλ λα βειηησζνχλ φζνλ αθνξά ηα
θαηαζιηπηηθά ηνπο ζπκπηψκαηα, δελ παξνπζίαζαλ παξά ειάρηζηε ή θακία κεηαβνιή ζε
επίπεδν ηθαλφηεηαο. Απηφ ην ζρεκαηηθφ κνληέιν παξαηεξήζεθε ζε θάζε είδνπο
ςπρηαηξηθή λφζν θαη φρη κφλν ζηελ θαηάζιηςε, αιιά θαη πρ ζηε γεληθεπκέλε αγρψδε
δηαηαξαρή. Ζ θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα ζηνπο αζζελείο πνπ βειηηψζεθαλ έθηαζε
κάιηζηα ην αξρηθφ επίπεδν ζην νπνίν ήηαλ ε νκάδα ειέγρνπ – δειαδή νη θπζηνινγηθή
βαζηθή γξακκή. Δπίζεο, ε δηακήθεο απηή αλάιπζε έδεημε φηη ν ζπζρεηηζκφο κεηαμχ
ςπρηαηξηθήο λφζνπ θαη αλαπεξίαο ήηαλ αλεμάξηεηνο ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε ρξνληθή
ζηηγκή ηεο έλαξμεο ησλ ζπκπησκάησλ. Οη αζζελείο πνπ ήηαλ ρξφληα θαηαζιηπηηθνί, ήηαλ
θαη φπσο αλακελφκελν ειηθησκέλνη θαη θέξαλ θαη άιιεο ζπλλνζεξφηεηεο κε θπζηθέο
λφζνπο, ρσξίο φκσο απηφ λα επεξεάδεη ηε ζρέζε κεηαμχ λφζνπ θαη αληθαλφηεηαο. Ζ
θπζηθή λφζνο κπνξεί λα πξνθαιέζεη αληθαλφηεηα ιφγσ πεξηνξηζκψλ ζε θπζηθφ επίπεδν :
θηλεηηθφηεηα, ειαηησκαηηθά αηζζεηήξηα φξγαλα, πεξηνξηζκφ ζηελ αεξφβηα άζθεζε θαη
ζηε δχλακε, ελψ ε ςπρηθή λφζνο ζα πξνθαιέζεη αληθαλφηεηα ιφγσ πεξηνξηζκνχ ζε
γλσζηαθφ επίπεδν, επίπεδν θηλήηξνπ, ζπλαηζζεκαηηθψλ αληνρψλ θαη ζα επεξεάδεη
πνιιαπιά ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα πρ θνχξαζε θαη πφλνο.209 Απηνύ νη πςεινύ βαζκνύ
πεξηνξηζκνί θαίλεηαη όηη είλαη πνιύ πην ζεκαληηθνί όζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή
αιιειεπίδξαζε, αθνχ νη κηθξνί πεξηνξηζκνί ζην ζσκαηηθφ επίπεδν δελ επεξεάδνπλ έσο
θαη θαζφινπ ην επίπεδν απηφ ιεηηνπξγίαο ηνπ αζζελνχο. Τπάξρνπλ επηρεξήκαηα φηη ε
ςπρηθή λφζνο είλαη δεπηεξεχνπζα ηεο αλαπεξίαο, θαη ε θνηλσληθή πίεζε θαη ην ζηξεο
πνπ θέξλεη ε αλαπεξία λα παξνπζηάδεηαη σο ν αηηηνινγηθφο κεραληζκφο. 210 Απηφ φκσο
πνπ θαίλεηαη λα ηζρχεη, ε πην πηζαλή δειαδή αηηηνινγηθή ζπζρέηηζε ησλ δχν απηψλ
πξαγκαησλ είλαη ε χπαξμε ελφο ακνηβαία εληζρπφκελνπ κεραληζκνχ κε αξρή ζηελ
επίδξαζε ζην ςπρηθφ επίπεδν, πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ δπζιεηηνπξγία ζε
επαγγεικαηηθφ επίπεδν θαη θνηλσληθψλ ξφισλ, πνπ επηδξνχλ αξλεηηθά ζε επίπεδν
πξνζσπηθφ, απηνεθηίκεζεο, απηνπξαγκάησζεο θαη επηδεηλψλνπλ ηε ςπρηθή λφζν. Ζ
ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ηεο ςπρηθήο λόζνπ ζα δώζεη ηέινο ζηνλ ακνηβαίν απηό
θύθιν αλαηξνθνδόηεζεο ησλ ζπκπησκάησλ. [βξόγρνο ζεηηθήο αλαηξνθνδόηεζεο – πξβ
θεθ 6.5]

3.5 πκπέξαζκα
Ζ θαηάζιηςε έρεη κεγάιε ζπλλνζεξφηεηα κε άιιεο παζήζεηο θαη ε θιαζζηθή
ηαηξηθή έρεη πεηχρεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ πεξηγξαθή απηψλ ησλ ζπζρεηηζκψλ κέζσ ηεο
ζηαηηζηηθήο. [θεθ 3.2-3.4 ζει 68-86]
Οη δε πξνζπάζεηεο ζύλδεζεο ησλ παζνινγηθώλ θαηαζηάζεσλ κεηαμύ ηνπο όκσο, ζηακαηάλε
ζηελ αλαδήηεζε γξακκηθώλ ζπζρεηίζεσλ.
Παξαηεξνχκε φηη ε θαηάζιηςε, παξφιν πνπ είλαη κηα δηαηαξαρή ε νπνία εζηηάδεηαη
θπξίσο ζην ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν, παξνπζηάδεη έληνλε ζπλλνζεξφηεηα κε άιιεο
παζήζεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ ην ζχλνιν ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ. Πνιιέο θνξέο γηα
ηηο αηηηψδεηο ζρέζεηο κπνξνχκε λα θάλνπκε αλαγσγηζηηθέο ππνζέζεηο, νη νπνίεο καο
207
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δίλνπλ θάπνηα ηνπιάρηζηνλ αιεζνθαλή επεμεγεκαηηθά κνληέια. Οη παξαπάλσ φκσο
ζπζρεηίζεηο, νη νπνίεο έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ θιαζζηθή έξεπλα, κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηνπ νιηζηηθνχ κνληέινπ θαη λα
ιεηηνπξγήζνπλ σο επηθπξσηηθνί παξάγνληεο ηεο εγγπξφηεηάο ηνπ, αιιά θαη σο πεγή
ηδεψλ γηα ηελ αξηηφηεξε ζχζηαζή ηνπ [πξβ θεθ 6.4]. Σέινο, θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
νιηζηηθήο πεξηγξαθήο, ελδερνκέλσο λα πξνθχςνπλ λέεο ζπζρεηίζεηο πνπ κέρξη ηψξα δελ
είραλ αλαδεηεζεί απφ ηελ θιαζζηθή βηβιηνγξαθία [πξβ θεθ 6.5 ζει 186-191] θαη πηζαλφλ
ζε απηφ λα βνεζήζεη ν πινχζηνο θφζκνο ηδεψλ πνπ είλαη ε θιαζζηθή νκνηνπαζεηηθή
ηαηξηθή [πξβ Φσξίαζε σο κέξνο ηεο αιιφζηαζεο ηεο θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο ζει
188].
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4. Η ομοιοπαθηηική προζέγγιζη ζηην αιηιολογία ηης
καηάθλιυης
4.1 Δηζαγσγή
Σν θεθάιαην απηφ αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνζεγγίδεη ε θιαζζηθή
νκνηνπαζεηηθή ηνλ θαηαζιηπηηθφ αζζελή. Θα κπνξνχζακε λα κηιήζνπκε γηα
νκνηνπαζεηηθή παζνθπζηνινγία, παξφιν πνπ ν φξνο γεληθά δε ρξεζηκνπνηείηαη, αλ θαη
ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα πεξηγξάθεη ην ζχλνιν ησλ αηηηνπαζνγελεηηθψλ κεραληζκψλ
πνπ νδεγνχλ ζηε λφζν, ζχκθσλα κε ην νκνηνπαζεηηθφ κνληέιν. Θα δνχκε ινηπφλ, πσο ε
ζεσξία ηεο νκνηνπαζεηηθήο πξνζεγγίδεη ην ζέκα απηφ, πσο δειαδή ν αλζξψπηλνο
νξγαληζκφο πεξλάεη απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ζε απηήλ ηεο λφζνπ, κέζα απφ πνηα
βήκαηα θαη ηέινο ζπγθεθξηκέλα ζην παξάδεηγκα ηεο θαηάζιηςεο. Γηα λα ρηίζνπκε ηελ
πεξηγξαθή καο, ζα μεθηλήζνπκε θαη‘αξράο απφ ην πεξηγξαθηθφ κνληέιν πνπ έρεη ε
νκνηνπαζεηηθή γηα ην αλζξψπηλν νλ, ην νπνίν είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθφ απφ απηφ ηεο
θιαζζηθήο ηαηξηθήο, ζα πξνρσξήζνπκε ζηνλ νξηζκφ ηεο πγείαο φπσο ηνλ έρεη δψζεη ν
θαζ. Γ.Βπζνχιθαο, ζα δνχκε ην κέηξν ηεο πγείαο θαη ηελ ζεσξία ησλ επηπέδσλ, θαη ηέινο
ζα δψζνπκε κηα πεξηγξαθή ησλ βεκάησλ πνπ αθνινπζεί έλαο νξγαληζκφο θαηά ηελ
πνξεία ηνπ πξνο ηε λφζν. Με ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ, είλαη ζεκαληηθφ λα
πξνζζέζνπκε ζηνηρεία απφ ηελ νκνηνπαζεηηθή θαξκαθνινγία, ηα νπνία δίλνπλ κηα
θαιχηεξε εηθφλα ηνπ πσο ν νκνηνπαζεηηθφο ηαηξφο ρεηξίδεηαη κηα θαηαζιηπηηθή
πεξίπησζε αζζελνχο, πσο ηαμηλνκνχληαη ηα ζπκπηψκαηα, πσο δεκηνπξγείηαη ε πινχζηα
εηθφλα ηνπ ηζηνξηθνχ θαη πσο απηή ζπλδπάδεηαη κε ηελ εηθφλα ηνπ θαξκάθνπ απφ ηελ
Materia Medica. Ζ ζεσξία ηεο νκνηνπαζεηηθήο ζα καο δψζεη πνιχ ρξήζηκα εξγαιεία,
θαζψο θαη ηελ νιηζηηθή δηάζηαζε ε νπνία ζα καο είλαη πνιχ ρξήζηκε θαηά ηε
κνληεινπνίεζε. ην θιείζηκν ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ ζα αζρνιεζνχκε κε δχν πν΄ιπ
ζεκαληηθά δεηήκαηα. Σν πξψην είλαη νη πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη απφ πιεπξάο
νκνηνπαζεηηθήο λα απνδείμεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο ηεο γηα ηελ
θαηάζιηςε, ηη έρεη επηηεπρζεί θαη πνηα πξνβιήκαηα παξνπζηάζηεθαλ ζε απηήλ ηελ
πξνζπάζεηα. Σν δεχηεξν έρεη λα θάλεη κε ηελ πξνζπάζεηα πνπ έρεη ήδε μεθηλήζεη γηα λα
εκπινπηηζηεί ε νκνηνπαζεηηθή ζεσξία απφ ηηο ηδέεο ηεο ζπζηεκηθήο θαη ηεο ζεσξίαο ηεο
πνιππινθφηεηαο, πνηεο ππνζέζεηο έρνπλ γίλεη θαη ζε ηη ζπκπεξάζκαηα έρνπλ θαηαιήμεη.

4.2 Ζ νκνηνπαζεηηθή πξνζέγγηζε γηα ην αλζξώπηλν νλ
Ζ νκνηνπαζεηηθή θαη ε θιαζζηθή ηαηξηθή δελ κνηξάδνληαη ην ίδην κνληέιν
πεξηγξαθήο γηα ην αλζξψπηλν νλ. Παξφιν πνπ ε αλαηνκία, ε θπζηνινγία, ε βηνρεκεία, ε
ηζηνινγία θαη άιιεο βαζηθέο επηζηήκεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε γεληθέο γξακκέο απφ θνηλνχ
θαη κε ηνλ ίδην ηξφπν, νη δχν επηζηήκεο δηαρσξίδνληαη ζε πνιιά ζεκεία πνπ αθνξνχλ
θπξίσο ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πεξηγξαθψλ θαη ηελ ηεξάξρεζε δνκψλ θαη
ιεηηνπξγηψλ. Βαζηθή δηαθνξά ζην πξψην απηφ επίπεδν ηεο πεξηγξαθήο αθνξά ηελ
χπαξμε ηξηψλ επηπέδσλ θαη ηελ ηεξάξρεζή ηνπο, θαζψο θαη ηελ ηεξάξρεζε κέζα ζηα ίδηα
ηα επίπεδα απφ ηελ άπνςε ηεο νκνηνπαζεηηθήο. Ζ πξνζέγγηζε απηή παξέρεη κηα
νιηζηηθφηεηα ε νπνία απνπζηάδεη απφ ην κεραληζηηθφ κνληέιν ηεο θιαζζηθή ηαηξηθήο.
Καζψο φκσο πεξλάκε ζε κεηέπεηηα επίπεδα αλάιπζεο, ε ςαιίδα αλάκεζα ζηηο δχν
επηζηήκεο νινέλα θαη απμάλεη θαζψο ηφζν ε παζνθπζηνινγία ηεο λφζνπ φζν θαη ε
λνζνινγία θαίλεηαη λα ηπγράλνπλ δηαθνξεηηθήο θαηεγνξηνπνίεζεο. Απηφ έρεη ζαλ
απνηέιεζκα ηφζν νη επηζηήκεο απηέο λα αδπλαηνχλ, φρη κφλν λα κνηξαζηνχλ κηα θνηλή
γιψζζα απνηειεζκάησλ θαη παξαηεξήζεσλ, αιιά θαη λα απέρνπλ παξαζάγγαο ζηε
ζεξαπεπηηθή ηνπο πξαθηηθή.
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Μηιψληαο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ κνληέινπ, ν θαζεγεηήο θ.Βπζνχιθαο
αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ‗ην αλζξψπηλν νλ είλαη ηφζν ζχλζεην ζηε δνκή θαη ηνλ ηξφπν
ιεηηνπξγίαο ηνπ, πνπ θάζε πξνζπάζεηα γηα έλα νινθιεξσκέλν πξφηππν ζα ήηαλ φρη κφλν
κάηαηε, αιιά θαη ζρεδφλ αδχλαηε. Έλα πιήζνο ακθηβνιηψλ καο θαηαιακβάλνπλ φηαλ
ζπλεηδεηνπνηνχκε ην γεγνλφο φηη ην ζχλνιν ηνπ νξγαληζκνχ είλαη θάηη πνιχ
πεξηζζφηεξν απφ κηα απιή ζχλζεζε ησλ θπηηάξσλ, ησλ ηζηψλ θαη ησλ νξγάλσλ πνπ ην
απαξηίδνπλ.‘ Απηή είλαη κηα ηδηαίηεξα ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ζα κπνξνχζε λα πεη
θάπνηνο γηα ην αλζξψπηλν νλ, θαηά ηελ νπνία πεξηγξάθεηαη έλα βαζηθφ αμίσκα ηεο
ζεσξίαο ζπζηεκάησλ, [βι Κεθ 5.2], φηη δειαδή ζε έλα ζχζηεκα, ην φινλ είλαη θάηη
παξαπάλσ απφ ην άζξνηζκα ησλ κεξψλ.
Το μονηέλο ηυν ηπιών επιπέδυν
Θα μεθηλήζνπκε κειεηψληαο ην κνληέιν ησλ ηξηψλ επηπέδσλ, φπσο ην έρεη
πεξηγξάςεη ν θαζεγεηήο θ.Βπζνχιθαο. Σν αλζξψπηλν νλ δεκηνπξγείηαη απφ ηηο εμήο
νληφηεηεο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη σο ελεξγεηαθά πεδία ή νξγαλσηηθά πξφηππα211
i.
ii.
iii.

Γηαλνεηηθφ ή πλεπκαηηθφ
πλαηζζεκαηηθφ ή ςπρηθφ
σκαηηθφ ή πιηθφ επίπεδν

Το Διανοηηικό επίπεδο: Μηα βαζηθή δηάζηαζε ηνπ επηπέδνπ απηνχ είλαη ε
πλεπκαηηθή δηάζηαζε ηνπ αηφκνπ, ε νπνία κνινλφηη δελ είλαη αξθεηά αλεπηπγκέλε ζε
φινπο ηνπο αλζξψπνπο, επηδέρεηαη εμέιημε θαη βξίζθεηαη ελ δπλάκεη θαηάζηαζε. ηαλ ην
πλεπκαηηθφ επίπεδν είλαη δξαζηεξηνπνηεκέλν θαη ζε εγξήγνξζε, ην άηνκν παξαθηλείηαη
απφ εζσηεξηθή επηζπκία λα βξεη απαληήζεηο ζε νπζηψδε ππαξμηαθά δεηήκαηα, φπσο
‗πνηνο είκαη‘ ‗πνχ πεγαίλσ‘ ‗ηί είλαη ε αιήζεηα‘ θηι. Ζ ζεηηθή πιεπξά απηνχ ηνπ
επηπέδνπ εθθξάδεηαη κε ηελ αλάπηπμε κηαο πλεπκαηηθήο ζπλείδεζεο πνπ ζπλερψο
αλειίζζεηαη, ελψ ε αξλεηηθή ηνπ εθθξάδεηαη κε ηε κείσζε θαη ηελ εμαθάληζε ηεο
ζπλείδεζεο θαη ηνλ επαθφινπζν εθθπιηζκφ, πνπ νδεγεί ζε έλα ράνο εζηθήο θαη
ζπκπεξηθνξάο. Σν άηνκν πνπ αλαπηχζζεη ην πλεπκαηηθφ ηνπ επίπεδν κε ηξφπν πγηή
απνιακβάλεη ηελ αίζζεζε βαζηάο εξεκίαο θαη πλεπκαηηθήο γαιήλεο. Αληίζεηα, ην
πλεπκαηηθφ επίπεδν πνπ αλαπηχζζεηαη ιαλζαζκέλα, επηθέξεη ζην άηνκν ηδηφηεηεο
ελνριεηηθέο γηα ην ίδην θαη γηα ηνπο άιινπο, φπσο ε έπαξζε, ν άθξαηνο εγσηζκφο θαη ε
ηδηνηέιεηα, πνπ ζην ηέινο αθήλνπλ κηα αίζζεζε αλεζπρίαο θαη βαζηάο ελνρήο. Άιιεο
ιεηηνπξγίεο ηνπ δηαλνεηηθνχ επηπέδνπ ζηελ ηεξαξρηθή θιίκαθα είλαη νη δηαδηθαζίεο ηεο
ζθέςεο, νη ηθαλφηεηεο ζχγθξηζεο, ππνινγηζκνχ ζχλζεζεο, αλάιπζεο, επηθνηλσλίαο,
αληίιεςεο, δεκηνπξγίαο, έθθξαζεο ηδεψλ, αθεξεκέλεο ζθέςεο θηι. είλαη ην πην βαζχ θαη
απηφ πνπ πξνζβάιιεηαη πην δχζθνια δειαδή πξνζηαηεχεηαη , εθηφο αλ έρεη ππνζθαθζεί
ν νξγαληζκφο απφ θιεξνλνκηθή πξνδηάζεζε. Σν Γηαλνεηηθφ επίπεδν είλαη εθείλν πνπ
θαηαγξάθεη ηηο αιιαγέο ζηελ αληίιεςε θαη ηελ θαηαλφεζε. Οη 3 απαξαίηεηεο ηδηφηεηεο
πνπ πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ ηηο δηαλνεηηθέο ιεηηνπξγίεο είλαη : 1) Γηαύγεηα 2) πλνρή θαη
ινγηθή αθνινπζία 3) Γεκηνπξγηθόηεηα, ζηελ ππεξεζία ηφζν ηνπ αηφκνπ φζν θαη ηνπ
ζπλφινπ. Με ηνλ φξν πγηήο δεκηνπξγηθφηεηα ελλνείηαη, εθηφο απφ ηελ θαιιηηερληθή,
θάζε άιιε δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα φπσο ε θαηαζθεπή ελφο επίπινπ ην ρηίζηκν ελφο
ζπηηηνχ, ε νξγάλσζε ελφο καγαδηνχ θ.α. Γηα λα ζεσξεζνχλ ηα παξαπάλσ φηη
πξνέξρνληαη απφ έλα πγηέο δηαλνεηηθφ πεδίν, ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα
θηλεηνπνηνχληαη απφ δχν νπζηψδεηο πξνυπνζέζεηο: Να ππεξεηνύλ ην άηνκν
ηθαλνπνηώληαο ηηο αλάγθεο ηνπ γηα επηβίσζε θαη ηελ ηάζε ηνπ γηα αλέιημε θαη θαη
λα ππεξεηνύλ ηαπηόρξνλα ηνπο άιινπο πνπ έρνπλ ηνπο ίδηνπο αληηθεηκεληθνύο
211
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ζθνπνύο. Έλα πξαγκαηηθά πγηέο άηνκν ζε πλεπκαηηθφ επίπεδν ππνινγίδεη πάληνηε ηηο
ζπλέπεηεο πνπ έρνπλ νη πξάμεηο ηνπ ζηνπο άιινπο. Σν δηαλνεηηθφ επίπεδν είλαη ηεξαξρηθά
αλψηεξν απφ ηα άιια δχν.
Το Σσναιζθημαηικό επίπεδο είλαη εθείλν ην επίπεδν πνπ παξάγεη θαη θαηαγξάθεη ηα
ζπλαηζζήκαηα. Tη ζεκαίλεη παξάγσ θαη θαηαγξάθσ έλα ζπλαίζζεκα δε επεμεγείηαη
πιήξσο ζην βηβιίν αιιά ζεσξνύκε νηη είλαη ζεκαληηθό λα μεθαζαξηζηεί θαη ζα καο
απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα ζε επόκελα θεθάιαηα [βι. Κεθ 5.8 ζει 154-161]. Θεηηθά
ζπλαηζζήκαηα είλαη εθείλα πνπ ηείλνπλ λα ην νδεγήζνπλ ζε θαηάζηαζε επηπρίαο.
Αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα είλαη εθείλα πνπ ηείλνπλ λα ην νδεγήζνπλ ζε θαηάζηαζε
δπζηπρίαο. Απηό πνπ πξαγκαηηθά βηώλεη έλα άηνκν είλαη όιεο νη δηαβαζκίζεηο ησλ
ελδηακέζσλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ αλάκεζα ζηα δύν απηά πνιηθά
αληίζεηα. [απηή ε ραξαθηεξηζηηθή ηδηφηεηα ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ επηπέδνπ λα
δεκηνπξγεί θαηαζηάζεηο εληφο δηπφισλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ νιηζηηθή πεξηγξαθή βι.
Ππξεληθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ζει.155] Ζ αιιαγή θαη νη κεηαπηψζεηο ησλ
ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ απνηεινχλ πξαγκαηηθφηεηα. Μηα ραξαθηεξηζηηθή
πνηφηεηα ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη φηη δίλνπλ ζην άηνκν κηα αίζζεζε
ελνπνίεζεο κε ην χκπαλ, κηα ψζεζε έλσζεο κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. Γηαηί είλαη ζηε
θχζε ηεο αγάπεο λα θέξλεη ηνπο αλζξψπνπο θνληά κεηαμχ ηνπο, λα ηνπο ελψλεη θαη λα
μεπεξλά ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ρσξηζκνχ. Σα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηείλνπλ λα
πξνθαιέζνπλ κηα αίζζεζε ρσξηζκνχ, κηα αίζζεζε απνκφλσζεο ηνπ αηφκνπ απφ ηνλ
θφζκν θαη γεληθά απφ ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ εηδηθά, δηφηη είλαη ζηε θχζε ηνπ κίζνπο λα
εκπνδίδεη ελψζεηο θαη λα ρσξίδεη. ην ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν κπνξνχκε λα
ζπκπεξηιάβνπκε ηελ ςπρηθή πιεπξά ηνπ αλζξσπίλνπ φληνο, πνπ εθθξάδεηαη κέζσ ηνπ
ππνζπλεηδήηνπ, ηνπ αζπλεηδήηνπ θαη ηνπ δηαηζζεηηθνχ ζηνηρείνπ. [επίζεο εδώ δελ
παξέρεηαη αθξηβήο νξηζκόο ησλ ελλνηώλ ‘ελνπνίεζε’ ‘ζύκπαλ’ ‘δηαηζζεηηθό ζηνηρείν’
παξόιν πνπ ππνλλνείηαη θάπνηα κε-θπξηνιεθηηθή ρξήζε] Απηφ ην κέξνο ηνπ αλζξσπίλνπ
φληνο είλαη πνιχ ηζρπξφ θαη ην είδνο ησλ εληππψζεσλ πνπ ζα ιάβεη έρεη ζηελή ζρέζε κε
ηελ εθδήισζε ηεο αξξψζηηαο. ηα άξξσζηα άηνκα ην ππνζπλείδεην είλαη ζπρλά
θνξησκέλν κε αξλεηηθέο εληππψζεηο, αξθεηά δπλαηέο λα ζπγθξνηήζνπλ θαη λα
επεξεάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ γηα κεγάιν δηάζηεκα. Αληηζέησο, ηα πγηή
άηνκα έρνπλ έλα ‗ειαθξφ‘ ή ‗θαζαξφ‘ ππνζπλείδεην, πνπ ηνπο δίλεη έλα κεγάιν βαζκφ
ειεπζεξίαο. Σα ζπλαηζζήκαηα ηξέθνληαη κε εληππψζεηο. Αλ ε ηξνθή είλαη
δειεηεξηαζκέλε, αλ νη εληππψζεηο δειαδή πνπ πξνζιακβάλεη έλα άηνκν είλαη ηξνκεξέο,
θξηρηέο, θνβνγφλεο ή κνρζεξέο – φπσο έλα παηδί πνπ γίλεηαη κάξηπξαο ησλ γνληψλ ηνπ
πνπ καιψλνπλ κε νξγή θαη θαθία, φηαλ βιέπεη ζηελ ηειεφξαζε, αιιά θαη ζηελ αιεζηλή
δσή, βία θαη αδηθία, φηαλ γίλεηαη κάξηπξαο ηεο επηζεηηθφηεηαο θαη ηεο έιιεηςεο
αξκνλίαο ηφηε ην ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν ζα δηαηαξαρζεί γξήγνξα θαη βαζηά. Σν
ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν είλαη ελδηάκεζν ζε επίπεδν ηεξαξρίαο αλάκεζα ζην πλεπκαηηθφ
θαη ην ζσκαηηθφ.
Το Σφμαηικό επίπεδο, κε φιε ηελ πνιππινθφηεηά ηνπ, δηαηεξεί κηα ηεξαξρία
ζπνπδαηφηεηαο ησλ νξγάλσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ. Δπίζεο, ππάξρεη θαη κηα ελδεηθηηθή
ηεξάξρεζε θάπνησλ νξγάλσλ ηνπ αλζξσπίλνπ φληνο κε ηελ ππνζεκείσζε φηη ν
νξγαληζκφο πάληα πξνζπαζεί λα θξαηά ηηο δηαηαξαρέο καθξηά απφ ηα ζεκαληηθά φξγαλά
ηνπ. Γελ επηδηψθεηαη κε θαλέλαλ ηξφπν απηή ε ηαμηλφκεζε λα είλαη απφιπηε, αιιά κφλν
ελδεηθηηθή θαη σο ηέηνηα πξέπεη λα εθιεθζεί απφ ηνλ αλαγλψζηε. Δίλαη κηα πνιχ
ρνλδξνεηδήο ηαμηλφκεζε, πνπ απνζθνπεί ζην λα δψζεη ζην γηαηξφ κηα αξρηθή ηδέα γηα ην
αλ ε ζεξαπεία θαηεπζχλεηαη πξνο ην ζσζηφ δξφκν:
i.
ii.

Κεληξηθφ θαη πεξηθεξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα
Καξδηά θαη αγγεηαθφ ζχζηεκα
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iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

Τπφθπζε θαη ελδνθξηλείο αδέλεο
Λεκθηθφ ζχζηεκα
Πλεχκνλεο θαη αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα
Νεθξνί θαη νπξνπνηεηηθφ ζχζηεκα
ξρεηο / Χνζήθεο θαη γελλεηηθφ ζχζηεκα
πφλδπινη θαη ζθειεηηθφ ζχζηεκα
Μπτθφ ζχζηεκα
Βιελλνγφλνη
Γέξκα

Ζ ηεξάξρεζε απφ ηνλ θ.Βπζνχιθα έρεη γίλεη κε βάζε ηελ εμήο δηάθξηζε: φηαλ
έλα ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο βιάβεο πξνθαιείηαη ζε έλα φξγαλν δεκηνπξγεί ζηνλ
νξγαληζκφ κηα δπζιεηηνπξγία, ε δπζιεηηνπξγία απηή είλαη αλάινγε κε ηελ ζπνπδαηφηεηα
ηνπ νξγάλνπ. Γηα παξάδεηγκα, κηα βιάβε ελφο εθαηνζηνχ ζηνλ εγθέθαιν πξνθαιεί
κεγαιχηεξε δπζιεηηνπξγία απφ κηα ίζνπ κεγέζνπο βιάβε ζε έλαλ κπ. Ζ ελδεηθηηθή απηή
ηεξάξρεζε κπνξεί λα δηεγείξεη ηε θαληαζία σο πξνο ην γεγνλφο φηη ηα δνκηθά ζηνηρεία
ηνπ αλζξσπίλνπ φληνο είλαη ηεξαξρηθά δνκεκέλα, φκσο θαίλεηαη φηη πεξηιακβάλεη πνιιέο
αζάθεηεο, πνπ δεκηνπξγνχλ εξσηεκαηηθά πνπ επεθηείλνληαη θαη ζηελ θιηληθή ηεο
δηάζηαζε. Σα πξνβιήκαηα πνπ ζα κπνξνχζακε λα εληνπίζνπκε είλαη ηα εμήο:
Η. Ζ αζάθεηα ηνπ θξηηεξίνπ : Ζ βιάβε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο δελ
απνηειεί αμηφπηζην θξηηήξην. Ο ιφγνο είλαη ζρεδφλ πξνθαλήο – νη βιάβεο πνπ
πξνμελνχληαη ζηνπο ηζηνχο είλαη δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο, ν θάζε ηζηφο είλαη επάισηνο
ζε δηαθνξεηηθά είδε βιαβψλ θαη νη δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ θάζε νξγάλνπ έρνπλ
δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά σο πξνο ηα παξαπάλσ. Έηζη κπνξνχκε λα έρνπκε βιάβεο νη
νπνίεο δελ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ σο πξνο ην κέγεζφο ηνπο [πρ θαθνήζεο αλαηκία,
ζπγγελήο αηκνρξσκάησζε, λφζνο ειαρίζησλ αιινηψζεσλ], βιάβεο ζηηο νπνίεο ην
κέγεζνο δελ αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξαγκαηηθή δηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο [πρ βιάβε ελφο
ρηιηνζηνχ ζην πεξηθάξδην δηαθέξεη απφ ην ίδην κέγεζνο βιάβεο ζηα ζηεθαληαία αγγεία]
θαη βιάβεο νη νπνίεο παξφιν πνπ έρνπλ ην ίδην κέγεζνο έρνπλ εληειψο δηαθνξεηηθή
ζεκαζία [έλα εγθεθαιηθφ αηκάησκα 1 εθ θαη έλα πνιχκνξθν γινηνβιάζησκα ίδηνπ
κεγέζνπο ζηελ ίδηα πεξηνρή]. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ζε άιιν ζεκείν ν θ.Βπζνχιθαο:
‗πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηφ φηη παξφκνηα ηεξαξρία ππάξρεη κέζα ζηα ζπζηήκαηα ή
φξγαλα. Γηα παξάδεηγκα, κεξηθέο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ είλαη πνιχ πην δσηηθέο απφ ηηο
πεξηθεξηθέο απνιήμεηο ησλ λεχξσλ θηι‘. Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ,
θαηαιήγνπκε ζηελ ππφζεζε φηη ην θξηηήξην ηνπ κεγέζνπο ηεο βιάβεο είλαη αζαθέο θαη
ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε θάπνην άιιν θξηηήξην γηα λα ζηεξίμνπκε ηελ ηεξάξρεζε ζην
ζσκαηηθφ επίπεδν.
ΗΗ. Ζ απνπζία θάπνησλ νξγάλσλ : εγείξεη ην εξψηεκα πνπ απηά ζα πξέπεη λα
ηνπνζεηεζνχλ. Παξαδείγκαηα νξγάλσλ πνπ ιείπνπλ είλαη, ν θάξπγγαο, ν νηζνθάγνο, ην
δηάθξαγκα [θαηεγνξηνπνηείηαη κε ηνπο γξακκσηνχο κπο ή κε ην αλαπλεπζηηθφ
ζχζηεκα;], ν κπειφο ησλ νζηψλ, ην αίκα, ν ζχκνο, ν ζπιήλαο, θαη ελ γέλεη ηα φξγαλα ηνπ
γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα.
ΗΗΗ. Ζ παξνπζία ηεο ππόθπζεο ρσξίο ηνλ ππνζάιακν : ε ζηελή ζρέζε
ππνζαιάκνπ θαη ππφθπζεο ηφζν ζηελ ελδνθξηληθή θαη λεπξνελδνθξηληθή ιεηηνπξγία φζν
θαη ζηελ αλαηνκηθή ηνπο ζπλάθεηα εγείξεη ην εξψηεκα πσο ηεξαξρνχληαη νη δχν απηέο
δνκέο θαη θπξίσο πνπ βξίζθεηαη ν ππνζάιακνο [απνηειεί ηκήκα ηνπ εγθεθάινπ ίζσο;]
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IV. Ζ παξνπζία ηνπ εγθεθάινπ ζην ζσκαηηθό επίπεδν : είλαη ίζσο έλα απν ηα
πην δχζθνια θαη δπζεπίιπηα ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ παξαπάλσ ηεξάξρεζε.
Απν ηε ζηηγκή πνπ είλαη πξνθαλέο φηη ν εγθέθαινο ζαλ βηνινγηθφ ππφζηξσκα απνηειεί
ηε δνκή πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ην νηθνδφκεκα ηεο λφεζεο θαη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο,
είλαη αξθεηά δχζθνιν λα δηαρσξήζνπκε πνπ ηειεηψλεη ην ζσκαηηθφ θαη πνπ μεθηλάεη ην
πλεπκαηηθφ πρ επίπεδν. Δίλαη γλσζηφ φηη κηα βιάβε ηνπ εγθεθάινπ ζην θαζαξά πιηθφ
επίπεδν ζα έρεη αλάινγεο επηπηψζεηο ζηε λφεζε πρ ζηελ πξνζσπηθφηεηα, ηε κλήκε, ηε
ζπγθέληξσζε. Σφηε πσο κπνξνχκε λα δηαρσξίζνπκε κε ζαθήλεηα βιάβεο πνπ αθνξνχλ
ηνλ εγθέθαιν ζην ζσκαηηθφ επίπεδν θαη βιάβεο ηνπ δηαλνεηηθνχ επηπέδνπ ελ γέλεη;
Τπάξρνπλ άξαγε βιάβεο πνπ επεξεάδνπλ ην δηαλνεηηθφ επίπεδν, αθήλσληαο ην
βηνινγηθφ ππφζηξσκα αλέπαθν, ή απιά είλαη ζέκα θιίκαθαο αλάγλσζεο; Γηαηί πρ αθφκε
θαη ζηε ζρηδνθξέλεηα πνπ ζεσξείηαη θαη‘ εμνρήλ θαζαξή δηαηαξαρή ηνπ πλεπκαηηθνχ
επηπέδνπ, πάιη έρνπκε έλα παζνινγηθφ βηνινγηθφ ππφζηξσκα, λεπξνδηαβηβαζηψλ θαη
λεπξσληθψλ δηθηχσλ. Σν παξφλ δήηεκα ζα αλαιπζεί θαη παξαθάησ. Η έλλνηα ηεο
αλάδπζεο ζα απνηειέζεη εξγαιείν ηεο νιηζηηθή κνληεινπνίεζεο ην νπνίν ζα βνεζήζεη ζηελ
απάληεζε ησλ παξαπάλσ εξσηεκάησλ [βι. Κεθ 5.6 ζει 147-149]
V. Ζ δηάθξηζε ησλ όξρεσλ/νσζεθώλ από ηνπο ππόινηπνπο ελδνθξηλείο
αδέλεο. Γελ αλαθέξεηαη θάπνηα ηθαλνπνηεηηθή εμήγεζε γηα ην γεγνλφο φηη ελψ φινη νη
ελδνθξηλείο αδέλεο ηαμηλνκνχληαη κε ηελ ππφθπζε ζηε ζέζε iii, νη γνλάδεο
ηνπνζεηνχληαη μερσξηζηά ζηε ζέζε vii. Δπίζεο, ηη ζπκβαίλεη κε ηα φξγαλα πνπ έρνπλ
κεηθηή ιεηηνπξγία; Πρ ην ήπαξ ή ην πάγθξεαο ιεηηνπξγνχλ ηφζν σο ελδνθξηλείο φζν θαη
σο εμσθξηλείο αδέλεο. Θα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε πςειή ζέζε καδί κε ηα
ελδνθξηληθά φξγαλα, ή πην ρακειά κε ηα φξγαλα ηνπ γαζηξελεηεξηθνχ ζπζηήκαηνο;
VI. Αλ ιάβνπκε ππφςε καο ηα θξηηήξηα ηνπ κεγέζνπο ηεο βιάβεο θαη ηεο
πξνζηαζίαο, ζα θαηαιήμνπκε φηη ην ζχζηεκα ππνζάιακνο/ππφθπζε πνπ αζθεί ηελ
θεληξηθή νξκνληθή ξχζκηζε ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ηεξαξρηθά ζε αλψηεξε ζέζε απφ
ην θαξδηαγγεηαθφ, κηαο θαη βξίζθνληαη ζε πην πξνζηαηεπκέλε ζέζε απφ ηελ θαξδηά θαη
ιφγσ ηνπ ζρεηηθνχ κηθξνχ κεζέζνπο ηνπο νη απεηξνειάρηζηεο βιάβεο πξνθαινχλ ζρεηηθά
έληνλα ζπκπηψκαηα. Καηαιήγνπκε, ινηπφλ, φηη αλ δερηνχκε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, λα
θηάζνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα έρεη ππεξεθηηκεζεί, ίζσο
ιφγσ ηεο ζνξπβψδνπο εηθφλαο ηεο νμείαο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο.
Καηαιήγνληαο ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα πνπ ηίζνληαη
δε ζα πξέπεη λα καο απνγνεηεχνπλ ή λα καο θάλνπλ λα απνξξίπηνπκε ηελ πξνζπάζεηα
ηεξάξρεζεο, δηφηη απηή ε ηαμηλφκεζε δελ έρεη απαηηήζεηο αθξηβείαο, αιιά πξνζθέξεη
έλα θαηάιιειν πιαίζην αλαθνξάο γηα λα ζπιιάβνπκε ηελ έλλνηα ηεο θαηαπίεζεο, ζε
αληηδηαζηνιή κε ηελ έλλνηα ηεο ζεξαπείαο. 212
Ιεπάπσηζη μέζα ζηα επίπεδα
Φαίλεηαη φηη ν νξγαληζκφο κε θάπνην πνιχπινθν κεραληζκφ δηαηεξεί κηα
ηεξαξρία αλάκεζα ζηα ηξηα απηά επίπεδα. Ζ ηεξάξρεζε απηή ζπλνδεχεηαη απφ ηελ
αμησκαηηθή ζέζε πνπ δειψλεη φηη ν νξγαληζκφο ζα πξνζπαζήζεη πάληα λα
πξνζηαηεχεζεη ην πην εζσηεξηθφ ηκήκα ηνπ, ζηακαηψληαο ηε δηαηαξαρή ζε πην
πεξηθεξηθά επίπεδα [πβι Κεθ 4.6 - ‗ε ππφζεζε ηνπ επθπνχο ζψκαηνο‘] Σα ηξία απηνχζηα
επίπεδα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο κε εμαηξεηηθή επθπΐα θη αληηδξνχλ ζε θάζε εξέζηζκα
κε έλα ζπλνιηθφ ηξφπν, πνπ είλαη πάληα ζχκθσλνο κε ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπο.
Αλαθέξεηαη επίζεο φηη ‗ηα ηξία επίπεδα ζπληζηνχλ δηαθνξεηηθέο νληφηεηεο πνπ
δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο νπζηαζηηθά ζηηο ζπρλφηεηεο δφλεζεο θαη ζηα κνληέια
212
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πιεξνθνξηψλ‘213. Παξφια απηά νη παξαπάλσ φξνη ‗δφλεζε‘ ‗θαη ‗πιεξνθνξία‘ δελ
νξίδνληαη επαξθψο. Ζ ζεκαληηθφηεηα απηήο ηεο ηεξάξρεζεο έξρεηαη απφ ην γεγνλφο φηη
ζηελ νκνηνπαζεηηθή ζεξαπεπηηθή πξάμε, ν ηαηξφο θαιείηαη λα αμηνινγήζεη ην
ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα ζχκθσλα κε δηάθνξα θξηηήξηα πνπ ππνδειψλνπλ ηελ πνξεία
ηεο λφζνπ. [βι. Κεθ 4.3] Έλα απφ απηά θαη θχξην είλαη ην θαηά πφζν ε δηαηαξαρή απηή
κεηαηνπίδεηαη απφ ηα βαζχηεξα ζηξψκαηα ηνπ νξγαληζκνχ πξνο ηα πην επηθαλεηαθά. Έλα
παξάδεηγκα, δειαδή, επηηπρεκέλεο ζεξαπείαο, ή αιιηψο θαιήο πνξείαο ηεο ζεξαπείαο ζα
ήηαλ λα είρακε έλαλ θαηαζιηπηηθφ αζζελή, ζηνλ νπνίν κεηά ηε ρνξήγεζε ελφο
θαξκάθνπ, ηα ζπκπηψκαηα ηεο θαηάζιηςεο ζα εμαθαληζηνχλ θαη ζα εκθαλίζεη έλα
εμάλζεκα. ε απηήλ ηε πεξίπησζε βιέπνπκε ηε κεηαηφπηζε ηεο δηαηαξαρήο πξνο
θαηψηεξα ηεξαξρηθά επίπεδα – ν αζζελήο δειαδή γίλεηαη πγηέζηεξνο. Φαίλεηαη ινηπφλ ε
φηη ηεξάξρεζεο ζηελ θιηληθή νκνηνπαζεηηθή πξαθηηθή, απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν
αμηνιφγεζεο ηεο ζεξαπεπηηθήο πνξείαο.
Ιεπάπσηζη βαπύηηηαρ παθολογικών καηαζηάζευν
«Γε ζα ζεξαπεύζεηε πνηέ κηα θαηάζιηςε αλ δελ πεξάζεη από ην ζηάδην ζπκνύ θαη
επεξεζηζηόηεηαο : θσλάδεη – ζπάεη πξάγκαηα θηι. Αληίζεηα αλ θάπνηνο πνπ είλαη
επεξέζηζηνο θαη ηνλ θάλεηο λα έρεη απάζεηα – ηόηε ηνλ έρεηο δηαιύζεη. Καλνληθά ζα πξέπεη
λα είρακε έλα πιήξε θαηάινγν ηεο ςπρνδηαλνεηηθήο δηαηαξαρήο κέζα ζε κηα ηεξαξρεκέλε
θαηάζηαζε.» 214
Ζ ηεξάξρεζε ηεο βαξχηεηαο ησλ παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ έρεη γίλεη απφ ηνλ
θαζεγεηή θ.Γεψξγην Βπζνχιθα μερσξηζηά γηα ηα ηξία επίπεδα. Ζ ηεξάξρεζε είλαη θαη
εδψ ελδεηθηηθή:

213
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Γηαλνεηηθό επίπεδν

πγθηλεζηαθό επίπεδν

Πιήξεο δηαλνεηηθή ζχγρπζε

Απηνρεηξηθή θαηάζιηςε

Γηαηαξαρέο ηνπ εγθεθάινπ

Καηαζηξνθηθφ παξαιήξεκα

Απάζεηα

Γηαηαξαρέο ηεο θαξδηάο

Παξαλντθέο ηδέεο

Μειαγρνιία

Παξαηζζήζεηο

Αγσλία

Γηαηαξαρέο ηνπ ήπαηνο

Λεζαξγηθή θαηάζηαζε ηνπ λνπ

Φνβίεο

Γηαηαξαρέο ησλ πλεπκφλσλ

Γηαλνεηηθή λσζξφηεηα

Άγρνο

Γηαηαξαρέο ησλ λεθξψλ

Αδπλακία ζπγθέληξσζεο

Δθλεπξηζκφο/Δπεξεζηζηφηεηα

Γηαηαξαρέο ηνπ ζθειεηνχ

Έθπησζε ηεο κλήκεο

Αίζζεκα αληθαλνπνίεηνπ

Αθεξεκάδα

σκαηηθό ή θπζηθό επίπεδν

Γηαηαξαρέο ηνπ ελδνθξηληθνχ ζπζηήκαηνο

Γηαηαξαρέο ησλ κπψλ
Γηαηαξαρέο ηνπ δέξκαηνο

Table 7 – πκπηώκαηα ζηα ηξία επίπεδα ηνπ αλζξσπίλνπ όληνο

Ζ παξαπάλσ ηεξάξρεζε έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία γηα ηελ θιηληθή πξαθηηθή. Έρεη
απνηειέζεη ζε κεγάιν βαζκφ έλαλ θαλφλα ιεηηνπξγίαο γηα ην ζεξαπεπηηθφ ζχζηεκα ηεο
νκνηνπαζεηηθήο αιιά θαη κέζνδν παξαηήξεζεο θαη εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ. Σα
παξαδείγκαηα είλαη πάξα πνιιά. ηαλ αληηκεησπίδνπκε έλαλ αζζελή, ν νπνίνο
παξνπζηάδεη πρ έλα εμάλζεκα, ην νπνίν εμαθαλίδεηαη κε θάπνηα αγσγή θαη ζηε ζέζε ηνπ
εκθαλίδεηαη αξζξίηηδα ηφηε δε κηιάκε γηα ζεξαπεπηηθή πνξεία αιιά θαηαπίεζε ή
επηδείλσζε [φρη ζεξαπεπηηθή]. Αληηζέησο, αλ έλα θαηαζιηπηηθφ ζπλαίζζεκα
εμαθαλίδεηαη θαη απηφ πνπ αθήλεη πίζσ ηνπ είλαη εθλεπξηζκφο ηφηε έρνπκε ζσζηή
ζεξαπεπηηθή πνξεία. Ζ ηδέα ηεο ηεξαξρίαο, αλαθέξεη ν θ.Βπζνχιθαο, απνδεηθλχεηαη
πεηζηηθά φηαλ παξαηεξνχκε ηελ εμέιημε κηαο πνξεία κηαο αξξψζηηαο ζε έλα άηνκν.
Αξρηθά ε αξξψζηηα θαίλεηαη λα είλαη ζην θπζηθφ επίπεδν, ζην ζσκαηηθφ κέξνο, αιιά αλ
εθαξκνζηεί κηα ιαλζαζκέλε ή θαηαπηεζηηθή ζεξαπεία, ε δηαηαξαρή εγθαηαιείπεη ην
θπζηθφ ζψκα θαη πξνρσξάεη ζην πην εζσηεξηθφ ζεκείν ηνπ νξγαληζκνχ. Σφηε αξρίδνπκε
λα παξαηεξνχκε δηαηαξαρέο ζην δηαλνεηηθφ θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν. Γηα
παξάδεηγκα, κηα γπλαίθα κε θνιπηθή εθξνή νπνηαζδήπνηε αηηηνινγίαο, πνπ εθαξκφδεη
ηνπηθά ππφζεηα, κπνξεί λα θαηαζηείιεη ηελ έθθξηζε, αιιά κπνξεί επίζεο λα αλαπηχμεη
ζχληνκα εζσηεξηθφηεξα πξνβιήκαηα, φπσο αυπλία θαη θαηάζιηςε. Μφιηο φκσο
επαλέιζεη ε εθξνή εμαηηίαο θάπνηαο ζεξαπείαο ή απφ θαζαξή αληίδξαζε ησλ κεραληζκψλ
άκπλαο ηνπ νξγαληζκνχ, ε αυπλία θαη ε θαηάζιηςε εμαθαλίδνληαη. Δίλαη ινηπφλ θαλεξή
ε αιιειεμάξηεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ έθθξαζεο ηεο δηαηαξαρήο. Βιέπνληαο κηα
ηέηνηα δηαηαξαρή λα επαλέξρεηαη, θαηλφκελν πνπ δελ είλαη ζπάλην ζηηο γπλαίθεο,
δηαπηζηψλνπκε ηελ εζσηεξηθνπνίεζε ηεο λφζνπ πνπ νπζηαζηηθά κέλεη ε ίδηα αιιά ζε
δηαθνξεηηθή κνξθή, πην εζσηεξηθή, πην νδπλεξή θαη πην επηθίλδπλε γηα ηνλ νξγαληζκφ
γεληθφηεξα. Ζ εκθάληζε αυπλίαο ή θαηάζιηςεο δελ είλαη νη κνλαδηθέο δηαηαξαρέο πνπ
κπνξεί λα εκθαληζηνχλ θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν. Ζ αληίδξαζε είλαη εμαηνκηθεπκέλε θαη ε
δηαηαξαρή ζα κπνξνχζε λα πάξεη εθείλε ηε κνξθή ζηελ νπνία είλαη επάισηνο ν
νξγαληζκφο. Ζ ηεξάξρεζε απηή ησλ ζπκπησκάησλ, θαζώο ηα παζνθπζηνινγηθά
επαθόινπζα πνπ ππνλνεί όζνλ αθνξά ηελ εκθάληζε θαη εμέιημε κηαο λόζνπ, απνηειεί
κείδσλα δηαθνξνπνηεηηθό παξάγνληα από ηελ θιαζζηθή ζεώξεζε θαη νδεγεί ζε κηα
ελνπνηεηηθή ζεώξεζε γηα ηε λόζν. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ ζεξαπεπηηθνχ απνηειέζκαηνο
απφ ηνλ ηαηξφ θαζψο θαη επηινγή ηνπ ζσζηνχ θαξκάθνπ, ή ηεο ζσζηήο ζεξαπείαο ελ
γέλεη, ππάγνληαη πιένλ ζε έλαλ θαλφλα ηεξάξρεζεο ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ αζζελνχο. Ζ
ζεκαληηθφηεηά ηεο δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε λα ηνπνζεηεζεί επί ράξηνπ, λα αμηνινγεζεί,
λα αλαγλσξηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα θαη νη αηέιεηεο πνπ πεξηέρεη, λα δηαηεξεζνχλ ηα
βηψζηκα, ρξήζηκα, ζεκαληηθά θνκκάηηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ αλέγεξζε ηνπ
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λένπ κνληέινπ. Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε παξαπάλσ ηεξάξρεζε θαίλεηαη λα
είλαη ηα εμήο :
Η. Ζ απνπζία κέηξνπ αμηνιόγεζεο ησλ παζνινγηθώλ θαηαζηάζεσλ : Μπνξεί ζε κηα
επηθαλεηαθή ζηαηηζηηθή πξνζέγγηζε, ιακβάλνληαο ππφςε καο ηνλ νξηζκφ ηεο πγείαο [βι.
Κεθ 4.3 ζει 97] λα κπνξνχκε λα πνχκε φηη έλαο αζζελήο θαηαζιηπηηθφο, ν νπνίνο πάζρεη
απφ βαζηά κειαγρνιία θαη αλεδνλία, είλαη ιηγφηεξν δεκηνπξγηθφο ήηνη ιηγφηεξν πγηήο
απφ έλαλ αζζελή ν νπνίνο εθλεπξίδεηαη. Πξάγκαηη, ν εθλεπξηζκφο είλαη αξθεηά
ηεξαξρηθά ρακειφηεξα απφ ηε κειαγρνιία ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο. κσο,
κπνξεί λα έρνπκε έλαλ αζζελή κε κειαγρνιία, πνπ απιά δε ηνπ αξέζεη ε δνπιεηά ηνπ θαη
δπζθνιεχεηαη λα ζεθσζεί απφ ην θξεββάηη, θαη απφ ηελ άιιε έλαλ αζζελή πνπ ζηνλ
εθλεπξηζκφ ηνπ βγάδεη έλα φπιν θαη ζθνηψλεη ηε γπλαίθα ηνπ. Γπζηπρψο, ζα πξέπεη λα
παξαδερηνχκε θάπνηα αζαθή φξηα γηα λα δερηνχκε ηελ παξαπάλσ ηεξάξρεζε.
ΗΗ. Ζ πνηθηιία ησλ δηαηαξαρώλ ζην ζσκαηηθό επίπεδν : είλαη γλσζηφ απηφ ην
πξφβιεκα, ν ίδηνο ν θαζεγεηήο ην αλαθέξεη ζην βηβιίν ηνπ. ην ςπρηθφ θαη πλεπκαηηθφ
επίπεδν έρνπκε ηεξάξρεζε ζπκπησκάησλ. Αληίζεηα, ζην ζσκαηηθφ επίπεδν κηιάκε ελ
γέλεη γηα δηαηαξαρέο νξγάλσλ ή ζπζηεκάησλ. κσο νη δηαηαξαρέο απηέο έρνπλ ηεξάζηηα
πνηθηινκνξθία. Γηα παξάδεηγκα, παξφιν πνπ νη ελδνθξηληθέο δηαηαξαρέο βξίζθνληαη
πςειφηεξα απφ απηέο ησλ λεθξψλ, δε ζα κπνξνχζε πνηέ θαλείο λα ακθηζβεηήζεη φηη ε
λεθξηθή αλεπάξθεηα είλαη βαξχηεξε δηαηαξαρή απφ ηηο πνιπθπζηηθέο νσζήθεο. Μπνξεί
λα έρνπκε κηα ηεξάξρεζε αιιά αλαγθαζηηθά ζα πξέπεη λα αζαθνπνηήζνπκε πεξαηηέξσ
θαη απηά ηα φξηα γηα λα είκαζηε πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθή δηάζηαζε ησλ πξαγκάησλ.
ΗΗΗ. Ζ παξνπζία ηνπ εγθεθάινπ ζηηο δηαηαξαρέο ζην ζσκαηηθό επίπεδν : εγείξεη ην
εμήο εξψηεκα: Πνηεο είλαη απηέο νη δηαηαξαρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ δελ ππάγνληαη νχηε
ζην ςπρηθφ νχηε ζην λνεηηθφ επίπεδν. Πφηε, δειαδή, κηα δηαηαξαρή ηνπ εγθεθάινπ σο
βηνινγηθφ ππφζηξσκα ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο δηάλνηαο, δελ θέξεη ζπκπηψκαηα απφ
ηα δχν παξαπάλσ επίπεδα; Καη αλ ππάξρεη απηή ε δηαηαξαρή, ηη είδνπο ζπκπηψκαηα
παξάγεη απφ ηνλ εγθέθαιν πνπ δελ αλήθνπλ ζηα δχν παξαπάλσ επίπεδα; Μηα ππφζεζε
θαίλεηαη εδψ σο ε πην ινγηθή: Αλ παξαηεξήζνπκε ηα ζπκπηψκαηα πνπ δίλεη ν θαζεγεηήο
γηα ηα δχν αλψηεξα επίπεδα, ζα δνχκε φηη αθνξνχλ ηε ζπλείδεζε θαη ηηο αλψηεξεο
ιεηηνπξγίεο, φζνλ αθνξά ην πλεπκαηηθφ επίπεδν θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζθαίξα, φζνλ
αθνξά ην ςπρηθφ επίπεδν. Δπνκέλσο ζα κπνξνχζακε λα ππνζέζνπκε φηη νη ιεηηνπξγίεο
ηνπ εγθεθάινπ πνπ αθνξνχλ ην «ζσκαηηθφ» θνκκάηη ηνπ εγθεθάινπ, είλαη ζε γεληθέο
γξακκέο νη εμήο ελαπνκείλνπζεο: ν έιεγρνο θαη ζπληνληζκφο ησλ θηλήζεσλ θαη ηεο
ηζνξξνπίαο, ε νινθιήξσζε ησλ αηζζήζεσλ, ν έιεγρνο θαη ε ξχζκηζε ηνπ απηνλφκνπ
ζπζηήκαηνο, ν έιεγρνο θαη ξχζκηζε ησλ θηξθάδησλ ξπζκψλ, ηνπ εζσηεξηθνχ
πεξηβάιινληνο θαη ησλ ελδνθξηληθψλ ιεηηνπξγηψλ. Καη‘ επέθηαζε, νη δηαηαξαρέο απηψλ
ησλ ιεηηνπξγηψλ απνηεινχλ δηαηαξαρέο ηνπ ζσκαηηθνχ επηπέδνπ. Γηα παξάδεηγκα, έλα
αγγεηαθφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην ηεο κέζεο εγθεθαιηθήο αξηεξίαο πνπ ζα πξνθαιέζεη
εκηπιεγία, ή έλαο φγθνο ζην νπηηθφ ρίαζκα πνπ ζα πξνθαιέζεη ακθηθξνηαθηθή
εκηαλνςία, είλαη δηαηαξαρέο πνπ αλήθνπλ ζην ζσκαηηθφ επίπεδν.
IV. Ο θαηάινγνο ησλ ζπκπησκάησλ είλαη ειιεηπήο : ζην ςπρηθφ θαη δηαλνεηηθφ
επίπεδν απνπζηάδνπλ ζπκπηψκαηα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα είηε αλνίμνπκε ηε Materia
Medica είηε έλα εγρεηξίδην θιαζζηθήο ηαηξηθήο ζα βξνχκε δεθάδεο ζπκπησκάησλ ηα
νπνία ζα ρξεηαζηεί λα ηα ηεξαξρήζνπκε ζηνπο παξαπάλσ πίλαθεο. [Θα δώζνπκε
ελδεηθηηθά κεξηθά από απηά : ςεπδαηζζήζεηο, ηδενςπραλαγθαζηηθέο λεπξώζεηο, δηαηαξαρέο
πξνζσπηθόηεηαο, καληαθά ζπκπηώκαηα, ζεμνπαιηθέο δηαζηξνθέο, εμαξηήζεηο νπζηώλ,
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αθαζίεο, ακλεζίεο, εγσηζκόο, ππεξεθάλεηα, δήιεηα θ.α.] Ζ δνπιεηά απηή θαίλεηαη
δχζθνιε θαη ηα θαηάιιεια θξηηήξηα ζα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ.
πκπεξαζκαηηθά, ε ηεξάξρεζε ησλ παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη πνιχ
ζεκαληηθή, αιιά πξνο ην παξφλ παξνπζηάδεη θάπνηα πξνβιήκαηα αζάθεηαο.
χκθσλα κε ηελ νκνηνπαζεηηθή ζεψξεζε ππάξρνπλ 2 εηδψλ ζπκπηψκαηα :
i.
ii.

Functional (ιεηηνπξγηθά πνπ νθείινληαη ζε νξγαλσζηαθέο δηαηαξαρέο ) θαη
Lesional (πνπ νθείινληαη ζε θαηαζηξνθή ή αιινηψζεηο ησλ ηζηψλ θαη ησλ
νξγάλσλ). ηηο βαξηέο βιάβεο επίζεο αλήθνπλ ηα ρξφληα δηαλνεηηθά ζπκπηψκαηα
πνπ δελ έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα αληρλεχζνπκε δνκηθέο δηαηαξαρέο: θνβηθή,
ςπραλαγθαζηηθή,
ηδενιεπηηθή,
ππνρνλδξηαθή
λεχξσζε,
θαηάζιηςε,
λεπξαζζέλεηα, ζρηδνεηδείο θαηαζηάζεηο. Απηέο νη θαηαζηάζεηο γηα ηελ
νκνηνπαζεηηθή αμηνιφγεζε αλήθνπλ ζηα lesional ζπκπηψκαηα. Πνηα απφ απηά ηα
12 επίπεδα ζα έρνπλ functional θαη πνηα lesional ζπκπηψκαηα; ηα αλψηεξα
επίπεδα πγείαο ν αζζελήο δελ έρεη δηαηαξαρέο πνπ νθείινληαη ζε θαηαζηξνθή ή
αιινηψζεηο ησλ ηζηψλ θαη ησλ νξγάλσλ (lesional). ζν θαηεβαίλνπκε ηα επίπεδα
ηφζν απμάλνληαη νη κε θαηαζηξνθή ή αιινηψζεηο.

Η θευπία ηυν επιπέδυν ςγείαρ
Κάζε νξγαληζκφο δηαθέξεη απφ ηνλ άιινλ σο πξνο ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα
αληηκεησπίδεη ηα δηάθνξα εξεζίζκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία ηνπ. Ζ ηθαλφηεηα απηή
ραξαθηεξίδεη ην επίπεδν πγείαο ηνπ νξγαληζκνχ. Έηζη, νη νξγαληζκνί ρσξίδνληαη
ζχκθσλα κε ην επίπεδν πγείαο ηνπο, απφ ην ηδαληθφ επίπεδν πγείαο, έσο ηηο βαξχηαηεο
πεξηπηψζεηο ζε νκάδεο, νη νπνίεο έρνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά:
Group 1 ( επίπεδα 1-2-3 ) Καηά ην πιείζηνλ έρνπκε ιεηηνπξγηθέο δηαηαξαρέο .
Σα ζπκπηψκαηα δίλνπλ θαζαξή εηθφλα κεγάινπ ζπλήζσο θαξκάθνπ θαη ην θάξκαθν πνπ
ζα δψζνπκε, ζα έρεη δξάζε γηα πνιιά ρξφληα. ην πξψην επίπεδν δελ έρνπκε αξρηθή
επηδείλσζε. Απφ ην 2o επίπεδν έρνπκε επηδείλσζε αιιά πνιχ ζχληνκε ζε δηάξθεηα .
Απφ ην 2ν επίπεδν αξρίδνπλ ηα νμέα πεξηζηαηηθά πνπ γίλνληαη πην ζπρλά ζην 3ν
επίπεδν . ε απηφ ην group ζπλήζσο βιέπνπκε θπξίσο κηθξνβηαθέο κνιχλζεηο απφ θνηλά
κηθξνβηαθά ζηειέρε πνπ δελ είλαη αλζεθηηθά ζηα αληηβηνηηθά, πνλνθέθαινη ειαθξηάο
κνξθήο, εθδέκαηα (φρη λεπξνδεξκαηίηηδα), πξνεκκελνξπζηαθφ ζχλδξνκν
(ρσξίο
εδνκεηξίσζε ) , ηζρηαιγίεο, αξζξηηηθά ειαθξηάο κνξθήο, θ.η.ι.
ην 1ν group
ρξεζηκνπνηνχκε δπλακνπνίεζε έσο 50Μ.
Group 2 ( επίπεδα 4-5-6 ) ε απηφ ην group ην ακπληηθφ ζχζηεκα έρεη θαηέβεη
θαη νη αζζελείο έρνπλ κία πξνδηάζεζε λα πξνζβάιινληαη πην εχθνια θαη πην ζπρλά απφ
νμείεο αζζέλεηεο. ζν θαηεβαίλνπκε ζε επίπεδν ηφζν πην ζνβαξέο θαη ζπρλέο ινηκψμεηο
ζα έρνπκε . Απηέο νη ππνηξνπηάδνπζεο ινηκψμεηο είλαη έλδεημε φηη ν νξγαληζκφο θάλεη
κηα πξνζπάζεηα λα απαιιαγεί απφ ηελ αξρηθή ηνπ αδπλακία. Οη ινηκψμεηο ζε απηφ ην
group είλαη ζπλήζσο πην αλζεθηηθέο ζηα αληηβηνηηθά (π.ρ. πξσηέαο , ππνθπαληθφο
βάθηιινο θ.ι.π.) Γηα λα έρνπκε κηα νινθιεξσκέλε ζεξαπεπηηθή αληίδξαζε ζα
ρξεηαζηνχλε 2-5 θάξκαθα . ην 2ν group ρξεζηκνπνηνχκε δπλακνπνίεζε έσο 10Μ ζην
4ν επίπεδν θαη 1Μ ζην 5ν, 6ν επίπεδν
Group 3 ( επίπεδα 7-8-9 ) ην 7ν επίπεδν κπνξνχλ λα ππάξρνπλ ιίγεο νμείεο
θαηαζηάζεηο πνπ πεξλάλε γξήγνξα. ηα θαηψηεξα επίπεδα δελ έρνπκε πηα εκθάληζε
νμέσλ λνζεκάησλ . ε απηφ ην group νη αζζέλεηεο είλαη πην ζνβαξέο θαη έρνπκε
νξγαληθέο βιάβεο π.ρ λφζν ηνπ Crohn , ειθψδεο θνιίηηδα, βξνγρηθφ άζζκα , λνζήκαηα
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ηνπ θνιιαγφλνπ, επηιεςία , ςπρηθέο αζζέλεηεο (θαηάζιηςε , αγρψδεηο θαηαζηάζεηο ,
θνβηθή λεχξσζε θ.ι.π. ) αξηεξηνζθιήξπλζε , λφζνο ηνπ Meniere , λεπξνδεξκαηίηηδεο ,
λφζν ηνπ Parkinson θ.ι.π. ην 3ν group ρξεζηκνπνηνχκε δπλακνπνίεζε έσο 200 CH
Group 4 ( επίπεδα 10-11-12 ) ε απηφ ην group δελ ζα δνχκε θαζφινπ νμέα
πεξηζηαηηθά. Δδψ νη αζζέλεηεο είλαη πνιχ ζνβαξέο θαη είλαη φιεο κε εθηεηακέλεο
νξγαληθέο βιάβεο, π.ρ Ca κε κεηαζηάζεηο , Aids , λεαληθφο δηαβήηεο , λφζνο ηνπ
Αιηζράηκεξ, ηειηθέο θαηαζηάζεηο
ρξφλησλ αζζελεηψλ, θίξξσζε ηνπ ήπαηνο ,
λεπξνκπτθέο παζήζεηο, ( π.ρ. πιάγηα ακπνηξνθηθή ζθιήξπλζε ) ζρηδνθξέλεηα, βαξηέο
θαξδηνπάζεηεο, βαξηέο επηιεςίεο. ην 4ν group μεθηλάκε απφ ρακειέο δεθαηηαίεο
δπλακνπνηήζεηο ή εθαηνζηηαίεο , 3 θνξέο ηελ εκέξα θαη αλεβαίλνπκε κηα ή δπν
δπλακνπνηήζεηο αλά 15 ήκεξν πεξίπνπ πρ. 3Υ ή 12CH X 3 θνξέο εκεξεζίσο Υ15
εκέξεο… ζηελ ζπλέρεηα 13CH Υ3 θνξέο Υ15 εκέξεο θιπ. Μπνξνχκε φκσο αλάινγα κε
ηελ πεξίπησζε λα μεθηλήζνπκε θαη κε 30CH Υ1 θνξά εκεξεζίσο γηα 15 εκέξεο θιπ.
Δ1
Δ2

GROUP 1

Δ3

50Μ

Δ4
Δ5

GROUP 2

Δ6

10Μ

Δ7
Δ8

GROUP 3

Δ9

200CH

Δ10
Δ11

GROUP 4

Δ12

12-30CH

Κπξίσο ιεηηνπξγηθέο δηαηεξαρέο, άκεζα ζεξαπεχζηκεο κε ηελ
νκνηνπαζεηηθή, ηππηθνί κηθξννξγαληζκνί, εκθάληζε παηδηθψλ
ινηκνδψλ λνζεκάησλ, ήπηα ζεξαπεπηηθή θξίζε

Ηδαληθή
θαηάζηαζε
πγείαο

πρλφηεξεο ζνβαξέο ινηκψμεηο θαη ινηκψμεηο απφ αλζεθηηθνχο
ζε αληηβηνηηθά κηθξννξγαληζκνχο, ηζρπξή αξρηθή ζεξαπεπηηθή
θξίζε

Πεξηζζφηεξεο ζνβαξέο ρξφληεο εθθπιηζηηθέο λφζνη. Γελ
εκθαλίδνληαη ζπρλά ινηκψμεηο θαη αδπλακία ηνπ νξγαληζκνχ λα
αλεβάζεη πςειφ ππξεηφ. Πνιχ έληνλε θαη παξαηεηακέλε
ζεξαπεπηηθή θξίζε
νβαξφηαηεο ρξφληεο λφζνη, πνπ επηδξνχλ ζην αλνζνπνηεηηθφ
θαη ην ΚΝ. Πιήξεο απνπζία νμέσλ πεξηζηαηηθψλ. Καζφινπ
αξρηθή ζεξαπεπηηθή θξίζε, αζεξάπεπηεο θαηαζηάζεηο, κε
αλαζηξέςηκεο παζνινγναλαηνκηθέο βιάβεο

Βαξχηαηεο
παζνινγίεο –
Μέγηζηνο
βαζκφο
εληξνπίαο

Table 8 – Δπίπεδα πγείαο ζηελ νκνηνπαζεηηθή

4.3 Οξηζκόο ηεο πγείαο
ηαλ ζέινπκε λα κηιήζνπκε γηα ηε λφζν, γηα λα δψζνπκε έλαλ ζσζηφ νξηζκφ ηνπ
ηη ελλννχκε φηαλ ιέκε φηη ν αλζξψπηλνο νξγαληζκφο λνζεί, ζα πξέπεη θαη‘ αξραο λα
δνχκε ηη ζεκαίλεη φηαλ ιέκε φηη έλαο αλζξψπηλνο νξγαληζκφο είλαη πγηήο. Θα δνχκε ηφζν
ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ν παγθφζκηνο νξγαληζκφο πγείαο [WHO] φζν θαη ηνλ νξηζκφ πνπ
έρεη δψζεη ν θαζεγεηήο θ.Γηψξγνο Βπζνχιθαο. ζνλ αθνξά ηνλ νξηζκφ ηνπ WHO:
‗Η πγεία είλαη κηα θαηάζηαζε ζσκαηηθήο, δηαλνεηηθήο επεμίαο θαη θνηλσληθήο
ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη όρη απιώο ε απνπζία αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο.‘215

215

Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted by the International Health
Conference, New York, 19-22 June, 1946; signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States
(Official Records of the World Health Organization, no. 2, p. 100) and entered into force on 7 April 1948
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Ο θαζεγεηήο θ.Γηψξγνο Βπζνχιθαο δίλεη ηνλ εμήο νξηζκφ γηα ηελ πγεία: Ζ αζζέλεηα, είηε
εθδειψλεηαη σο πφλνο είηε σο δπζαλεμία είηε σο αδπλακία, ηείλεη πάληνηε λα πεξηνξίζεη
ην άηνκν. Σν αληίζεηφ ηεο, ε πγεία, δίλεη αίζζεζε ειεπζεξίαο θαη επεμίαο. Απηφο είλαη ν
ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζηνλ νξηζκφ πνπ αθνινπζεί ρξεζηκνπνηεί ηε ιέμε ελεσθερία σο ιέμε
- θιεηδί. Γηαρσξίδνληαο, ινηπφλ , ηνλ νξηζκφ γηα ηα ηξία επίπεδα:
Υγεία ζηο θσζικό ζώμα, κπνξνύκε λα νξίζνπκε όηη ην άηνκν αηζζάλεηαη πγηέο ζην θπζηθό
ζώκα όηαλ είλαη ειεύζεξν από ηνλ πόλν θαη βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ζσκαηηθήο επεμίαο.
Κάζε πφλνο, δπζαλεμία ή αδπλακία ηνπ θπζηθνχ ζψκαηνο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο ειεπζεξίαο θαη κηα αίζζεζε δέζκεπζεο ή ππνηαγήο ζηνλ πφλν ή ηε
δπζαλεμία. Ο αζζελήο αλαγθαζηηθά εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηνλ πφλν, απνθιείνληαο
νηηδήπνηε άιιν θαη, θπζηθά, ράλεη ηε γεληθή αίζζεζε ηεο επξσζηίαο.
Υγεία ζηο ζσναιζθημαηικό – υστικό επίπεδο : Δίλαη ε ειεπζεξία από ηα ΄πάζε΄, πνπ έρεη
σο απνηέιεζκα κηα δπλακηθή θαηάζηαζε πξαόηεηαο θαη εξεκίαο . Τπεξβνιηθφ θαη άκεηξν
πάζνο γηα νηηδήπνηε θαλεξψλεη έλα βαζκφ αληζνξξνπίαο ζην ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν.
Σν πάζνο πνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία, αθφκα θαη γηα ηελ πην ζνβαξή, νδεγεί ην άηνκν ζην
ζεκείν λα ελεξγεί θαηαζηξνθηθά ζε βάξνο άιισλ, είλαη ζαθψο κηα θαηάζηαζε
αζζέλεηαο. Σν επηζπκεηφ είλαη κηα θαηάζηαζε εξεκίαο θαη γαιήλεο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη
απφ δπλακηζκφ θαη δεκηνπξγηθφηεηα. Γελ είλαη παζεηηθή, αδηάθνξε ή θαηαζηξνθηθή.
Δίλαη κηα θαηάζηαζε αγάπεο θαη ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη φρη κίζνπο, πνπ
θπξηαξρνχλ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα.
Υγεία ζηο πνεσμαηικό επίπεδο : Δίλαη ε ειεπζεξία από ηνλ εγσηζκό, πνπ έρεη σο
θαηάζηαζε ηελ θαζαξόηεηα ζηε ζθέςε θαη ηελ θαηαλόεζε ηεο Αιήζεηαο. Υαξαθηεξηζηηθφ
ελφο
πγηνχο πλεχκαηνο είλαη ε θαζαξφηεηα ζηελ ζθέςε, ε ζπλνρή θαη ε
δεκηνπξγηθφηεηα . Ζ πλεπκαηηθή εηξήλε είλαη δπλαηφ λα επεξεαζηεί πνιχ δξαζηηθά απφ
ηνλ εγσηζκφ, ηε θηιαπηία θαη ηνλ πφζν ηδηνθηεζίαο. ζν πην εγσηζηηθφ είλαη έλα άηνκν,
ηφζν πην πηζαλή είλαη ε ελδερφκελε πλεπκαηηθή ηνπ απνδηνξγάλσζε. Δίλαη γλσζηφ φηη
έλαο άλζξσπνο πνπ είλαη πνιχ εγσηζηήο κπνξεί λα γίλεη έμσ θξελψλ, φηαλ ε εμνπζία
ηνπ, ε γλψζε ηνπ ή ηα επηηεχγκαηά ηνπ πξνζβάιινληαη ή ηίζεληαη ππφ ακθηζβήηεζε.
Έλαο ηαπεηλφο άλζξσπνο κε απηνγλσζία ζα αγλνήζεη ηελ άδηθε θξηηηθή ή ζα αληηδξάζεη
κε κεηξηνπάζεηα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζα ιάβεη ππφςε ηνπ ηελ φπνηα ζεηηθή πιεπξά ηεο
θξηηηθήο θαη, αλάινγα, ζα δηνξζψζεη ηηο πξάμεηο ηνπ. Σν ίδην έληνλν εξέζηζκα πνπ ζα
απνδηνξγαλψζεη θαη ζα θαηαζηξέςεη θάπνηνλ εγσηζηή είλαη δπλαηφλ λα αθήζεη
αλεπεξέαζην έλαλ ηαπεηλφ άλζξσπν.
Μνλάδα κέηξεζεο ηεο αλζξψπηλεο πγείαο είλαη ν βαζκφο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο
ηζνδχλακα γηα ην θαιφ ηνπ αηφκνπ θαη γηα ην θαιφ ηνπ ζπλφινπ. Με ηνλ φξν
δημιοσργικόηηηα ελλννχκε φιεο ηηο πξάμεηο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ νδεγνχλ αηνκηθά θαη
θνηλσληθά ζην βαζηθφ ζθνπφ ηεο δσήο : ηε δηαξθή θαη ρσξίο φξνπο επηπρία. ην βαζκφ
πνπ έλα άηνκν πεξηνξίδεηαη ζηελ άζθεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπ, ζε απηφ ην βαζκφ
είλαη άξξσζην.
Απηφ πνπ ζα πξέπεη λα δνχκε είλαη ην εμήο: φηαλ έρνπκε έλαλ άξξσζην κε
θαηάζιηςε, ν νπνίνο θέξεη πάλσ ηνπ έλα θάζκα ζπκπησκάησλ, πφζν αζζελήο είλαη;
Δίλαη ζαθέο φηη θάπνηνο αζζελήο κπνξεί λα πιεξεί ηα θξηηήξηα κείδνλνο θαηαζιηπηηθνχ
επεηζνδίνπ αιιά ελ ηνχηνηο λα είλαη ηξφπνλ ηηλά δεκηνπξγηθφο ζε θάπνην επίπεδν – λα
πεγαίλεη πρ ζηε δνπιεηά ηνπ, αθφκε θαη αλ απηή δε ηνπ πξνζθέξεη θακία επραξίζηεζε.
Απφ ηε άιιε κπνξεί λα έρνπκε θαη έλαλ αζζελή απηνθαηαζηξνθηθφ, ν νπνίνο ζέιεη λα
δψζεη ηέινο ζηε δσή ηνπ. Έηζη βιέπνπκε φηη ππάξρεη κηα δηαβάζκηζε ζην θάζκα ηεο
αξξψζηηαο. Απηφ ην ζέκα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηνλ εμήο ιφγν: ζα πξέπεη λα
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είκαζηε ζε ζέζε λα αμηνινγνχκε ζε θάζε πεξίπησζε πφηε ε ζεξαπεπηηθή καο παξέκβαζε
έρεη θέξεη ηνλ άξξσζην απηφ ζε θαιχηεξε θαηάζηαζε απφ φηαλ ήηαλ πξηλ. Καη γηα λα ην
πεηχρνπκε απηφ πξέπεη λα κπνξνχκε λα αμηνινγνχκε ζε θάζε ζηηγκή ην κέηξν ηεο πγείαο
ηνπ.

4.4 Πξνο ηε λόζν
Επεθίζμαηα, αςηοοπγάνυζη και κβανηικό άλμα
Κάζε αλζξψπηλν νλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα είλαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζπλεθηηθφ,
νινθιεξσκέλν θαη νξγαλσκέλν, έηζη ψζηε λα πξνρσξά πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο
αλαγέλλεζεο. Αιιά ηαπηφρξνλα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα επεξεαζηεί απφ δηάθνξνπο
εμσηεξηθνχο ή εζσηεξηθνχο αξλεηηθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη νδεγνχλ ζηελ αληίζεηε
θαηεχζπλζε θαη είλαη δπλαηφλ λα δηαξξήμνπλ ην ζχζηεκα νιφθιεξν θαη λα πξνθαιέζνπλ
ηνλ εθθπιηζκφ ηνπ. Απηφ πνπ εμειίζζεηαη ή εθθπιίδεηαη δελ είλαη κφλν ην ζψκα αιιά
θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ε πλεπκαηηθή πιεπξά ηνπ αλζξσπίλνπ φληνο.216 Σν αλζξψπηλν
ζψκα, ινηπφλ, δελ είλαη ζηαηηθφ, αιιά κηα δπλακηθή νληόηεηα ε νπνία όζν πην πγηήο
είλαη ηόζν πην νξγαλσκέλε θαη ζπλεθηηθή, ελώ αληίζεηα ε λόζνο ραξαθηεξίδεηαη
από απνδηνξγάλσζε θαη εθθπιηζκό.
Ο νξγαληζκφο έξρεηαη ζπλερψο ζε επαθή κε εξεζίζκαηα ζεηηθά, πνπ πξνάγνπλ
ηελ εμέιημε, ή αξλεηηθά πνπ πξνάγνπλ ηνλ εθθπιηζκφ. Σα εξεζίζκαηα απηά, ζηα νπνία ν
νξγαληζκφο είλαη δεθηηθφο, είλαη δειαδή επαίζζεηνο θαη θαη‘ επέθηαζε ηξσηφο. Ζ
δεθηηθφηεηα απηή πξνθαιεί κηα αληαπφθξηζε ζην εξέζηζκα. Ζ παζνινγία θαίλεηαη
ζπρλά λα πξνθύπηεη κεηά από εξεζίζκαηα πνπ πηέδνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνλ
νξγαληζκό θαη επεηδή δηαθνξεηηθνί νξγαληζκνί έρνπλ δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο
επαηζζεζίαο ζηνπο ίδηνπο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο, ε ηζρχο ελφο εξεζίζκαηνο είλαη
επζέσο αλάινγε ζην βαζκφ επαηζζεζίαο πνπ έρεη ν νξγαληζκφο πξνο απηφ. Σε ζηηγκή
πνπ έλα εξέζηζκα μεπεξλά έλα θξίζηκν ζεκείν κέζα ζηνλ νξγαληζκφ, δειαδή ηελ
ηθαλφηεηα ηνπ λα αληαπεμέιζεη ζε απηφ απηφκαηα, εθδειψλεηαη κηα αιιαγή, θαηά ηελ
νπνία ιακβάλεη ρψξα είηε θάπνηα απηνξξχζκηζε είηε θάπνηα δηαηαξαρή. Ζ ελεξγεηαθή
απηή αιιαγή είλαη παξφκνηα ζηε θχζε ηεο κε έλα θβαληηθφ άικα, πνπ πξνθαιείηαη απφ
λέα αλαδηάξζξσζε ησλ ελεξγεηαθψλ δνκψλ. Σν θβαληηθό απηό άικα πεξηγξάθεη ηε
κεηαβνιή ζην επίπεδν πγείαο θαη ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε κηαο αλνδηθήο
εμειηθηηθήο δηεξγαζίαο ή ελόο εθθπιηζκνύ. Σν άικα απηφ είλαη αλαγθαίν γηα λα
κπνξέζεη ν νξγαληζκφο λα αληαπεμέιζεη ζηε λέα θαηάζηαζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ
έλα ερζξηθφ ή νηθείν εξέζηζκα.
Το ζςνεσέρ μιαρ Ενοποιηηικήρ Θευπίαρ για ηιρ αζθένειερ : οξείερ ή σπόνιερ 217
Ζ ηαηξηθή νδφο πνπ ζα αθνινπζήζεη έλαο νξγαληζκφο είλαη πξνθαζνξηζκέλε απφ
ηα γνλίδηά ηνπ. Ση ζεκαίλεη απηφ; Δίλαη ε ηεξαξρία ηνπ νξγαληζκνχ πνπ πξνθαζνξίδεη ηε
δηαδνρή ησλ πξνζσπηθψλ ηαηξηθψλ ζπκβάλησλ. Κάζε νξγαληζκφο έρεη ζηάδηα
αληίζηαζεο, πνπ δηαηεξνχληαη φζν θαηξφ ν εξεζηζκφο δελ μεπεξλά ηελ αληηζηαζηαθή
ηνπο νπδφ. Σν θαηά πφζν ζα εθδεισζεί θαη ζε πνην επίπεδν εμαξηάηαη απφ ηελ έληαζε
ηνπ ζηξεζζνγφλνπ εξεζίζκαηνο. Οη νμείεο θαη νη ρξφληεο παζήζεηο είλαη θιεγκνλψδεηο
δηεξγαζίεο δηαθνξεηηθήο ηάμεσο. ηαλ έλαο νξγαληζκφο είλαη ζε ζέζε λα εθδειψλεη κηα
νμεία λφζν κε ππξεηφ, είλαη ζε θαιχηεξε θαηάζηαζε απφ έλαλ νξγαληζκφ πνπ αδπλαηεί.
216
217

Γ.Βπζνχιθαο – Ζ λέα δηάζηαζε ζηελ ηαηξηθή, εθδφζεηο Μαξάζηα Αζήλα 2000, ζει. 121
Vithoulkas G., The continuum of a Unified theory for diseases: acute or chronic
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Οη ρξφληεο εθθπιηζηηθέο παζήζεηο είλαη ππνμείεο θιεγκνλψδεηο δηεξγαζίεο πνπ
εθδειψλνληαη κφλν κεηά απφ κηα ζεηξά απφ νμείεο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαπηέδνληαη κε
πνιινχο δηαθφξνπο ηξφπνπο. Κάζε ρξφληα θαηάζηαζε δηαηεξείηαη απφ έλαλ θιεγκνλψδε
παξάγνληα είηε γλσζηνχ είηε άγλσζηνπ ραξαθηήξα. Γηαθνξεηηθέο πξσηετληθέο νληφηεηεο
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνθαινχλ ζπλερείο θιεγκνλψδεηο δηεξγαζίεο θαη λα
θαηαζηξέθνπλ πγηή θχηηαξα ελφο νξγάλνπ ή ελφο ζπζηήκαηνο.
Πποδιάθεζη ζηην αππώζηια και μιάζμαηα ηος Φάνεμαν
Ο Υάλεκαλ ζην ξγαλνλ αλαθέξεη φηη : Ζ αξξψζηηα είλαη ην απνηέιεζκα κηαο
«αηηίαο» θαη κηαο «αθνξκήο». Ζ αηηία είλαη ε θιεξνvoκεκέλε ρξφληα πξνδηάζεζε γηα
αξξψζηηα, ην «κίαζκα». Ζ κηαζκαηηθή πξνδηάζεζε δελ είλαη απιψο ππφζεζε ηνπ DNA,
αθνχ αξξψζηηεο πνπ απνθηνχκε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο, κπνξνχλ λα κεηαβηβάζoπλ
ηελ επίδξαζή ηνπο ζηηο επφκελεο γελεέο. Οη ρξφληεο πξνδηαζέζεηο είλαη ν θχξηνο ιφγνο
πνπ κεξηθέο πεξηπηψζεηο ζπλερίδνπλ λα ππνηξνπηάδνπλ, παξά ηε ζσζηή ζεξαπεπηηθή
αvηηκεηψπηζε. Οη ζεσξίεο ησλ κηαζκάησλ ηνπ Hahnemann παξεμεγήζεθαλ,
αγλνήζεθαλ ή κεηαηξάπεθαλ ζε ξνπηίλα γηα ην «μεθαζάξηζκα» ησλ πεξηπηώζεσλ
από ηα κηάζκαηα.
Ζ πην ζεκαληηθή πξνζθνξά ησλ εξεπλψλ ηνπ Hahnemann ζην πεδίν ησλ κηαζκάησλ
είλαη ε ηδέα φηη θάησ απφ ηα αδχλακα θαη παξνδηθά ελνριήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη,
ππάξρνπλ αξθεηά ζηξψκαηα πξνδηάζεζεο πνπ πξέπεη λα έρνπκε ππφςε φηαλ ζέινπκε λα
ζεξαπεχζνπκε απνιχησο. ' απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζα ρξεηαζηεί ζρεηηθά κεγάιν ρξνληθφ
δηάζηεκα, γηα ηελ πιήξε ζεξαπεία αθνχ ν γηαηξφο ζα αθαηξεί ζπζηεκαηηθά ην έλα
ζηξψκα πξνδηάζεζεο κεηά ην άιιν, ζπληαγνγξάθνληαο πξνζερηηθά θάζε θνξά ην
θάξκαθν πνπ ζα βαζίδεηαη ζην ζχλνιν ησλ ζπκπησκάησλ ηεο ζηηγκήο. Ζ ζεηξά πνπ
εκθαλίδνληαη είλαη ζπγθεθξηκέλε. Ζ νκνηνπαζεηηθή ζεξαπεία πξέπεη λα ζπλερίδεηαη
κέρξηο φηνπ θχγνπλ φια ηα ζηξψκαηα πξνδηάζεζεο. Αλ ζπvηαγoγξάςoπκε έλα θάξκαθν
βαζηζκέλν κφλν ζην αηνκηθφ ή νηθνγελεηαθφ αλακλεζηηθφ θαη φρη ζηελ παξνχζα
ζπκπησκαηνινγία ηνπ αζζελνχο, κπνξεί απηφ ην θάξκαθν λα εκπνδίζεη ηειηθά θάζε
πξφνδν γηα ηε ζεξαπεία θαη αθφκα ρεηξφηεξα, κπνξεί λα δηαηαξάμεη ηνλ ακπληηθφ
κεραληζκφ ηφζν, ψζηε λα είλαη πνιχ δχζθνιν κεηά λα αλαθαιπθζεί ε εηθφλα ηνπ
ζσζηνχ θαξκάθνπ. Αο εμεηάζνπκε έλα πξαγκαηηθφ θιηληθφ παξάδεηγκα γηα λα δνχκε
θαζαξά ηελ επίδξαζε ησλ θιεξνλνκνχκελσλ πξνδηαζέζεσλ ζε κηα πεξίπησζε αζζελνχο
θαη πψο απηή ε ηδέα επεξεάδεη ηε ζπvηαγoγξάθεζε:
Έρνπκε έλα λεαξφ άλδξα, ν νπνίνο απφ πνιιά ρξφληα παξνπζηάδεη επαλεηιεκκέλα
επεηζφδηα αζζκαηηθήο βξνγρίηηδαο. Γηα ηα νμέα επεηζφδηα έρεη πάξεη πνιιά θάξκαθα,
φπσο Bryonia, Gelsenium, πάιη Bryonia, Δupatorium perfoliatum θαη ηειηθά Kali
carbonicum. Κάζε θνξά ην νμχ επεηζφδην πεξλά γξήγνξα, αιιά κεηά απφ κηα πεξίνδν
ελφο ή δχν ρξφλσλ θαίλεηαη θαζαξά φηη ε βαζηθή πξνδηάζεζε γηα ηηο θξίζεηο δελ έρεη
επεξεαζηεί θαζφινπ. Ξαλαθνηηάδνληαο ηα ζπκπηψκαηα ζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο
βιέπνπκε κεξηθέο ελδείμεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην Tuberculinum. Eξεπλνχκε αλ είρε
θαλείο ζηελ νηθνγέλεηα θπκαηίσζε. Πξάγκαηη, έλαο απφ ηνπο γνλείο είρε, αιιά ην παηδί
δελ εθδήισζε πνηέ θαλέλα ζχκπησκα θπκαηίσζεο. Δπεηδή ν αζζελήο παξνπζηάδεη
νκνηνπαζεηηθά ζπκπηψκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο απνδείμεηο ηνπ Tuberculinum,
δίλνπκε ην θάξκαθν ζε πςειή δπλακνπνίεζε θαη νη θξίζεηο ηεο αζζκαηηθήο βξνγρίηηδαο
κεηψλνληαη ζεακαηηθά ζε έληαζε θαη ζπρλφηεηα θαη, ηειηθά, εμαθαλίδνληαη ηειείσο.218
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Ζ κηαζκαηηθή πξνδηάζεζε δελ είλαη κόλν ε απιή κεηαβίβαζε ζπγθεθξηκέλεο
παζνινγηθήο θαηάζηαζεο, αιιά είλαη κάιινλ ε κεηαβίβαζε ζπγθεθξηκέλνπ
ζπλδξόκνπ πνπ νθείιεηαη ζηελ επίδξαζε ηνπ κηάζκαηνο. Έλα κίαζκα κεηαβηβάδεηαη
απφ γεληά ζε γεληά θαη απνκαθξχλεηαη κε ηε ρνξήγεζε ηνπ nosode. Ζ πξνδηάζεζε ηνπ
παηδηνχ είλαη ζπλδπαζκφο ησλ πξνδηαζέζεσλ ησλ γνλέσλ. Ζ κεηαβηβαδφκελε
πξνδηάζεζε ησλ γνλέσλ είλαη απνηέιεζκα, αθ' ελφο, ηεο γεληθήο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο
ηνπο θαη αθ' εηέξνπ, ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπο θαηά ηε ζηηγκή ηεο
ζχιιεςεο.

Σπκπέξαζκα
Καηά ηνλ Υάλεκαλ, ηα λνζήκαηα ησλ ελειίθσλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δσήο, απνηεινχλ έλαλ παξφγνληα πξνδηάζεζεο γηα αζζέλεηα ζην παηδί πνπ
ζα γελλεζεί. Σα λνζήκαηα ησλ ελειίθσλ, δειαδή, εγγξάθνπλ – κεηαβηβάδνπλ έλα είδνο
πιεξνθνξίαο – ελδνδηακφξθσζεο ζην παηδί πνπ γελληέηαη. Ζ ελδνδηακφξθσζε απηή
απνηειεί πξνδηάζεζε γηα λφζν. Ζ πξνδηάζεζε απηή γηα λφζν δχλαηαη λα αξζεί κε ηε
ρνξήγεζε ηνπ θαηάιιεινπ nosode, εθφζνλ ην παζνινγηθφ ζχλδξνκν πνπ πεξηγξάθεηαη
απφ ην θάξκαθν έξζεη ζηελ επηθάλεηα ηεο παζνινγηθήο εηθφλαο. ηα παξαπάλσ ζέκαηα
εγείξνληαη νη εμήο απνξίεο: ζηε ζχγρξνλε επνρή, πνπ ν δπηηθφο πιεζπζκφο δελ
καζηίδεηαη πιένλ απφ ηηο ίδηεο λφζνπο, ηφζν ε ςψξα, φζν θαη ε θπκαηίσζε θαη ε
γνλλφξξνηα έρνπλ θαηά πνιχ πεξηνξηζηεί, αιιά ζηε ζέζε ηνπο έρνπκε θαξδηαγγεηαθά,
ππέξηαζε, δηαβήηε θαξθίλν θαη άιια, ηη γίλεηαη κε ηα παιαηφηεξα κηάζκαηα; Τπάξρνπλ
αθφκε ζηνλ πιεζπζκφ θαη γηα πφζν αθφκε ζα ππάξρνπλ; Γεκηνπξγνχληαη λέα κηάζκαηα
απφ ηε κνληέξλα παζνινγία θαη ηηο ζχγρξνλεο θαξκαθεπηηθέο παξεκβάζεηο; Σα
παξαπάλσ εξσηήκαηα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν κειέηεο.
Τα παιδιά ηος έπυηα219
Πσο κπνξνύκε λα έρνπκε πγηέζηεξα παηδηά ζηηο ζεκεξηλέο θνηλσλίεο; Ση
γίλεηαη κε ηνπο νξγαληζκνχο πνπ έρνπλ ράζεη ιεηηνπξγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην
ςπρνπλεπκαηηθφ επίπεδν. Μπνξνχζαλ απηέο λα αλαπιεξσζνχλ κε άιιεο ςπρηθέο
ιεηηνπξγίεο;
Δίλαη δπλαηόλ λα έρνπκε ηεξαηνγελέζεηο ζε ςπρηθό ή πλεπκαηηθό επίπεδν;
Καη αλ λαη, πνπ νθείιεηαη απηφ, θαη κήπσο ππάξρεη ηξφπνο λα ην πξνιάβνπκε; ήκεξα
γλσξίδνπκε φηη εθηφο απφ ηα θπζηθά φξγαλα ηνπ ζψκαηνο, ν νξγαληζκφο δηαζέηεη
«ιεηηνπξγίεο» ή φξγαλα-πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζπλαηζζεκαηηθφ
θαη ην λνεηηθφ ηνπ επίπεδν.
Aλαιχνληαο νη επηζηήκνλεο ηνλ ςπρηζκφ ελφο εηδερζνχο εγθιεκαηία πνπ βξίζθεη
λεαξέο γπλαίθεο, ηηο βηάδεη, ηηο ηεκαρίδεη θαη ηηο ζάβεη, έρνπλ αλαθαιχςεη φηη
πξνζπαζνχζε λα δηεγείξεη ηνλ νξγαληζκφ ηνπ ψζηε λα ληψζεη θάπνηα ζπλαηζζήκαηα πνπ
δελ κπνξνχζε λα ηα βηψζεη θπζηνινγηθά. Aπηνχ ηνπ είδνπο ηα εγθιήκαηα, παξ‘ φιν πνπ
είλαη αθξαία θαη πνπ εθδειψλνληαη κφλν απφ πνιχ ιίγνπο, σζηφζν έρνπλ ηελ αλαινγηθή
ηνπο δηάζηαζε ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζε εθαηνκκχξηα αλζξψπσλ ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έρνπκε παηδηά πνπ παξαηεξνχκε φηη έρνπλ κία
ππεξαλάπηπμε ηνπ λνεηηθνχ επηπέδνπ ελψ ζπγρξφλσο ππάξρεη κηα ππαλάπηπμε ηνπ
219
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ζπγθηλεζηαθνχ ηνπο κέξνπο. Βιέπνπκε π.ρ. αγφξηα 15-16 ρξνλψλ λα είλαη ππεξβνιηθά
έμππλα αιιά ζπλαηζζεκαηηθά ηειείσο αλψξηκα. Δίλαη ζαλ λα κελ ππάξρνπλ απηά ηα
θπζηνινγηθά ςπρηθά φξγαλα πνπ ηνπο ρξεηάδνληαη γηα λα έξζνπλ ζε επηθνηλσλία κε ηελ
νηθνγέλεηα, ηνπο θίινπο ηνπο, ηελ θνηλσλία θαη ελ ζπλερεία είλαη αλίθαλα γηα κηα πην
ζηελή ζρέζε πνπ είλαη ε εξσηηθή. Μήπσο απηά ηα παηδηά είραλ γελλεζεί φηαλ νη γνλείο
ηνπο, νπζηαζηηθά απνκαθξπζκέλνη ν έλαο απφ ηνλ άιινλ, είραλ έιζεη ζε ζεμνπαιηθή
επαθή κφλν θαη κφλν κε ηελ πξφζεζε λα γελλήζνπλ έλα παηδί;
Γηαηί ε «έιιεηςε» λα είλαη επηθίλδπλε; Γηφηη ν νξγαληζκφο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα
αλαπιεξψζεη κε θάπνηα άιιε ιεηηνπξγία απηφ πνπ ηνπ ιείπεη, κε θάπνηα άιια
ζπλαηζζήκαηα ή ηθαλφηεηεο, ζην λνεηηθφ επίπεδν, ψζηε λα ηζνξξνπήζεη. Mπνξεί λα κελ
κπνξεί λα ληψζεη αγάπε ή ζπκπφληα, αιιά κπνξεί λα θάλεη πξάγκαηα πνπ νη άιινη ζα ηνλ
ζαπκάδνπλ θαη ζα ηνλ επαηλνχλ, αθφκα θαη λα ηνπ δίλνπλ αγάπε. O ίδηνο φκσο δελ
κπνξεί λα ληψζεη αγάπε.
Tν εξψηεκα ήηαλ, χζηεξα απφ απηέο ηηο παξαηεξήζεηο, ζε ηη πνζνζηφ ε
ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ θαηά ηελ ψξα ηεο ζχιιεςεο κπνξεί λα ήηαλ
ππεχζπλε γη‘ απηέο ηηο ειιείςεηο ζην παηδί πνπ κεξηθέο θνξέο κπνξνχζε λα ηηο ζεσξήζεη
θάπνηνο θαη ζαλ ηεξαηνγελέζεηο; Ξεθηλψληαο απφ ηελ ππφζεζε φηη ην ζπέξκα ή ην σάξην
δελ είλαη κεκνλσκέλα ηκήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ αιιά εκπεξηέρνπλ ελ δπλάκεη φιε ηε
δνκή, ηε ζχζηαζε θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ θαη θπξίσο πεξηέρνπλ
"πιεξνθνξίεο" απφ φια ηα επίπεδα: ην ζσκαηηθφ, ην ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ην λνεηηθφ.
Tν ζπεξκαηνδσάξην θαη ην σάξην θέξνπλ ελ δπλάκεη απνηχπσκα ηεο
πιεξνθνξίαο ηεο θαηάζηαζεο πνπ βξίζθνληαλ ηα δχν φληα, θαηά ηελ ψξα ηεο
ζπλεχξεζεο, απφ φια ηα επίπεδα ηεο χπαξμεο ηνπο. ζν πην ζπληνληζκέλα ήζαλ ηα δπν
κέξε, φζν πεξηζζφηεξν ηαίξηαδαλ, ηφζν πην εχθνιε θαη νινθιεξσκέλε ζα ήηαλ ε
«κείμε» ηνπο, ε ζπλεχξεζε ηνπο. ζν πην κεγάιεο είλαη νη δηαθνξέο θαη νη αληηζέζεηο
κεηαμχ ηνπο, ηφζν ε ηαχηηζε ζα κηθξαίλεη, νη δηαθνξέο ζα κεγαιψλνπλ θαη ην «θελφ» ηελ
ψξα ηεο ζπλεχξεζεο ζα πιαηαίλεη. Αλ ε δηάζηαζε θαη ε αληίζεζε γίλεη ηεξάζηηα, είλαη
δπλαηφλ λα έρνπκε κηα ζράζε, έλα είδνο ζρηδνθξέλεηαο, δηπιήο πξνζσπηθφηεηαο πνπ ην
άηνκν ζθέθηεηαη ηζνδχλακα κε δχν δηαθνξεηηθέο ζέζεηο, απφςεηο.
Yπάξρεη βέβαηα ε πηζαλφηεηα ηα δχν άηνκα λα ηαηξηάδνπλ ζεμνπαιηθά θαη ηα
φξγαλα ηνπ θπζηθνχ ζψκαηνο λα είλαη ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε, αιιά ζπλαηζζεκαηηθά
θαη πλεπκαηηθά ηα άηνκα λα βξίζθνληαη ην θαζέλα ζε έλαλ δηαθνξεηηθφ θφζκν. ηελ
πεξίπησζε απηή ηα πξνβιήκαηα ζα εκθαληζζνχλ αξγφηεξα θαη ζα είλαη θπξίσο ζηνλ
ςπρηθφ ηνκέα ηνπ παηδηνχ.
Αληηζέησο, γηα λα επηηεπρζεί κηα θαηάζηαζε ζπληνληζκνχ, ζα πξέπεη λα
θηάζνπλ θαη ηα δχν άηνκα ζε κία θαηάζηαζε ηέηνηα πνπ λα «θαηαξγεί» ην εγψ ηνπο θαη
λα ράλεηαη ν έλαο κέζα ζηνλ άιιν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζπλεχξεζεο. Ζ
θχζε έρεη πξνβιέςεη λα θηάλνπκε εχθνια ζε απηέο ηηο θαηαζηάζεηο. Mαο έρεη δψζεη
απηφ ην αθάληαζηα δπλαηφ ζπλαίζζεκα πνπ ιέγεηαη «έξσηαο». Tν εξσηεπκέλν δεπγάξη
δεη φ,ηη πην σξαίν, πην ηδαληθφ ππάξρεη κέζα ηνπ. Aπηή ζα έπξεπε λα είλαη ε ηεξή ψξα
ηεο ηεθλνπνίεζεο. Mε απηφλ ηνλ ηξφπν ε θχζε έρεη πξνβιέςεη λα γίλεηαη ε αλαλέσζε
ηνπ είδνπο θαη λα πξνιακβάλεηαη ε εθθχιηζε. Eκείο ζην δπηηθφ θφζκν δπζηπρψο
αθνινπζνχκε κε ζπλέπεηα ηνλ δξφκν ηεο εθθχιηζεο. ηηο ζεκεξηλέο θνηλσλίεο καο,
απηά ηα παηδηά ηνπ έξσηα ζπλήζσο ηα ζθνηώλνπκε κε ηελ δηθαηνινγία φηη «δελ ήιζε
αθφκα ε ψξα ηεο νηθνγέλεηαο γηα εζέλα». Πξέπεη βέβαηα λα ηνλίζνπκε φηη απηή ε
δσξεά ηεο θχζεο γηα ηνλ έξσηα δελ δηαξθεί πνιχ. Eίλαη ηζρπξή ζηα πξψηα ζθηξηήκαηα
θαη παξακέλεη δπλαηή ηα πξψηα δχν, ηξία ρξφληα ηεο ζρέζεο, ηφηε δειαδή πνπ νη γνλείο
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είλαη αθφκα λένη, ζθξηγεινί θαη αζψνη, ηφηε πνπ πξέπεη λα απνθηήζνπλ παηδηά ψζηε λα
αλαλεψζνπλ ην είδνο κέζα απφ ηελ αζσφηεηα ηνπο. Οη ζχγρξνλνη άλζξσπνη θαηαπηέδνπλ
θαη εμαθαλίδνπλ ηα πην βαζηά, ηα πην βαζηθά, ηα πην σξαία ζπλαηζζήκαηα, ζην βσκφ ηεο
ζθνπηκφηεηαο θαη ηνπ ζπκθέξνληνο. Δπνκέλσο ζα κπνξνύζακε λα θαηαιήμνπκε ζην
ζπκπεξαζκα όηη γηα λα έρνπκε κηα πγηή θνηλσλία πνπ ζα κπνξεί λα αλαλεώλεηαη, ζα
πξέπεη λα αθήζνπκε ηα παηδηά ηνπ πξώηνπ έξσηα λα δήζνπλ.

Σπκπέξαζκα
Απφ ηελ παξαπάλσ νκηιία ζα πξέπεη λα εληνπίζνπκε θαη λα ππνγξακκίζνπκε ηα
εμήο ζεκαληηθά ζεκεία : Πξψηνλ, ε ςπρνδηαλνεηηθή θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ θαηά ηελ
εξσηηθή ζπλεχξεζε πνπ ζα θαηαιήμεη ζε ζχιιεςε, εγγξάθεη έλα είδνο πιεξνθνξίαο –
ελδνδηακφξθσζεο ζην έκβξπν. Γεχηεξνλ, ε πιεξνθνξία – ελδνδηακφξθσζε απηή,
επεξεάδεη ηελ ςπρνδηαλνεηηθή αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνχ θαη δπλεηηθά κπνξεί λα
νδεγήζεη ηνλ αλαπηπζζφκελν νξγαληζκφ ζε έλα είδνο ςπρνδηαλνεηηθήο νξγαληθήο
αλεπάξθεηαο. Ζ ςπρνδηαλνεηηθή απηή αλεπάξθεηα απνηειεί αηηία ή πξνδηαζεζηθφ
παξάγνληα γηα κηα ςπρνπαζνινγία.

4.5 Κιηληθή εηθόλα ηεο θαηάζιηςεο γηα ηελ νκνηνπαζεηηθή
Γηα ηελ νκνηνπαζεηηθή πξνζέγγηζε, ην ζχλνιν ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ αζζελνχο
ζην πιεξέζηεξν δπλαηφ θάζκα ηεο πνιππινθφηεηάο ηνπο ζπλζέηνπλ απηφ πνπ ιέκε ‗ηελ
εηθφλα ηνπ αζζελνχο‘. θνπφο ηνπ ηαηξνχ είλαη κέζα απφ ην ηζηνξηθφ λα αληιήζεη ηα
ζηνηρεία απηά πνπ είλαη ηα πην ζεκαληηθά θαη λα ηαηξηάμεη ηελ εηθφλα ηνπ αζζελνχο κε
ηελ εηθφλα ηνπ θαξκάθνπ απφ ηε Materia Medica. Έηζη ζε αληίζεζε κε ηελ θιαζζηθή
ηαηξηθή, ν νξγαληζκφο αλαιχεηαη ζε αξθεηά επίπεδα ηα νπνία ε ζπκβαηηθή έξεπλα δελ
έρεη βξεη ηξφπν λα αμηνινγήζεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη πξνο ψθειφο ηεο. Γηα παξάδεηγκα,
ζε έλαλ αζζελή κε ρξφληα ζιίςε, ε έληνλε επηζπκία γηα αιάηη είλαη κηα άρξεζηε
πιεξνθνξία γηα ηνλ θιαζζηθφ ηαηξφ, γηα ηνλ νκνηνπαζεηηθφ φκσο δπλεηηθά κπνξεί λα
θαζνξίζεη ηε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε.
Γελ ππάξρεη πεξηγξαθή ηνπ θαηαζιηπηηθνχ ζπλδξφκνπ απφ ηελ νκνηνπαζεηηθή
ζεσξία. Καη απηφ δηφηη ε νκνηνπαζεηηθή ιεηηνπξγεί κε έλαλ εληειψο δηαθνξεηηθφ ηξφπν
ηαμηλφκεζεο. Γηα ηελ νκνηνπαζεηηθή, ην ζχλνιν ησλ ζπκπησκάησλ θαη άιισλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο νξγαληζκνχ [πρ δηαηξνθηθέο πξνηηκήζεηο ή επαηζζεζίεο ζε θάπνην
είδνο θαηξηθψλ ζπλζεθψλ] ιακβάλνληαη ππ‘ φςηλ πξνθεηκέλνπ λα αλεπξεζεί ε εηθφλα ηνπ
θαξκάθνπ. ηα νκνηνπαζεηηθά Repertory θαη Synthesis αλεπξίζθνληαη ρηιηάδεο
ζπκπηψκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε πξαθηηθά άπεηξνπο ηξφπνπο. Έηζη
δίλεηαη ε εληχπσζε φηη ην ζχζηεκα ιακβάλεη ππφςε ηνπ φιε ηελ πνηθηιία ηνπ
νξγαληζκνχ θαη φηη ε ζεξαπεία είλαη εμαηνκηθεπκέλε. Απηφ νδεγεί ζπρλά ηνπο
νκνηνπαζεηηθνχο ζεξαπεπηέο λα δειψλνπλ φηη ε νκνηνπαζεηηθή ζεξαπεία ιακβάλεη
ππφςε ηεο ηα ηδηνζπγθξαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππφ κειέηε νξγαληζκνχ θαη φηη
πξνζθέξεη θάπνηνπ είδνπο εηδηθή ζεξαπεία. Δδψ ζα ηζρπξηζηνχκε φηη απηφ είλαη ιάζνο.
Καη‘ αξραο, ε νκνηνπαζεηηθή ζεψξεζε φζν ζχλζεηε θαη λα είλαη, θαη
φζεο πιεξνθνξίεο θαη λα ζπιιέμεη ν νκνηνπαζεηηθφο ηαηξφο απφ ην ηζηνξηθφ, πνηέ δε ζα
θαηαθέξεη λα πιεζηάζεη ην ζύλνιν ηεο πνηθηιίαο ηνπ πξνο ζεξαπεία νξγαληζκνύ.
Απηφ ηζρχεη, είηε αλ ιάβνπκε ππφςηλ καο φρη κφλν ηηο πιεξνθνξίεο πνπ θαηαγξάθνληαη
[written case reports ή ιήςε πεξίπησζεο κε ηε ρξήζε ‗έμππλσλ‘ ζπζηεκάησλ φπσο ην
VES – Vithoulkas expert system] είηε αλ ιάβνπκε θαη ηα ππφινηπα ζηνηρεία, ζπλεηδεηά
θαη αζπλείδεηα πνπ ιακβάλεη ν ηαηξφο απφ ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ηνλ αζζελή.
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Βέβαηα, θάπνηνο ζα ηζρπξηζηεί φηη νη παξάκεηξνη πνπ ιακβάλεη ππφςε ηνπ ζην ζχλνιφ
ηνπο είλαη εμαηξεηηθά πνιιέο, ή αθφκε πεξηζζφηεξεο, αλ ζεσξήζνπκε φηη ν ηαηξφο
ιακβάλεη ππφςε ηνπ θαη ηελ απνπζία ζπκπησκάησλ πνπ πνιιέο θνξέο παίδεη
θαζνξηζηηθφ ξφιν.
Σε θάζε πεξίπησζε ε πνιππινθόηεηα ελόο νξγαληζκνύ ζα είλαη πάληα κεγαιύηεξε
απηό απηήλ πνπ ζα κπνξεί λα αληιήζεη, λα θαηεγνξηνπνηήζεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ν
νκνηνπαζεηηθόο ζεξαπεπηήο.
Δδψ δε ζέινπκε λα κεηψζνπκε ηελ αμία ηεο νκνηνπαζεηηθήο πξνζέγγηζεο. Απιά,
ζέινπκε λα ηνλίζνπκε φηη είλαη αδχλαηνλ γηα έλα ζεξαπεπηηθφ ζχζηεκα λα ιακβάλεη
ππφςε ηνπ φιε ηελ πνιππινθφηεηα ελφο νξγαληζκνχ. Απηό πνπ ζα ήηαλ πην ζσζηό λα
ιέκε ζηε πεξίπησζε απηή γηα ηελ νκνηνπαζεηηθή είλαη όηη ζπρλά ιακβάλεη ππόςε
ηεο κεγαιύηεξν κέξνο ηεο πνηθηιίαο ηνπ νξγαληζκνύ από όηη ε ζπκβαηηθή ηαηξηθή.
Ζ νκνηνπαζεηηθή πξνζέγγηζε, ινηπφλ, αζρνιείηαη ηδηαίηεξα κε ηηο ιεπηεπίιεπηεο
δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ ζπκπησκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, ην ζχκπησκα ‗ζιίςε‘ γηα
ηελ θιαζζηθή πξνζέγγηζε είλαη έλα, ελψ γηα ηελ νκνηνπαζεηηθή είλαη πνιιά
δηαθνξεηηθά, πνπ απαηηνχλ δηεξεχλεζε σο πξνο ηηο ιεπηεπίιεπηεο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπο:
πρ ‗ζιίςε κεηά απφ απψιεηα αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ‘ ή ‗ζησπειή ζιίςε‘. ηηο παξαθάησ
παξαγξάθνπο ζα δνχκε ηηο ζπρλφηεξεο εηθφλεο θαξκάθσλ πνπ ζπλαληά έλαο
νκνηνπαζεηηθφο ηαηξφο ζε αζζελείο πνπ ηαμηλνκνχληαη σο θαηαζιηπηηθνί απφ ηε
ζπκβαηηθή ηαηξηθή.
Εικόνερ θαπμάκυν
ε απηήλ ηελ παξάγξαθν ζα δνχκε πεξηιεπηηθά θαη ελδεηθηηθά θάπνηεο εηθφλεο
θαξκάθσλ πνπ είλαη ίζσο ηα ζπλεζέζηεξα πνπ ζα ζπλαληήζεη ν νκνηνπαζεηηθφο ηαηξφο,
φηαλ έρεη λα αληηκεησπίζεη θαηαζιηπηηθνχο αζζελείο. Βέβαηα, έλαο θαηαζιηπηηθφο
αζζελήο κπνξεί λα εκθαλίζεη θάιιηζηα κηα εηθφλα ελφο εληειψο δηαθνξεηηθνχ
θαξκάθνπ, αθφκα θαη ελφο πνπ ηα ζπκπηψκαηά ηνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηα ζπρλά θαη
ραξαθηεξηζηηθά ζπκπηψκαηα ηεο θαηάζιηςεο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα έρνπκε έλαλ
αζζελή ζε κείδσλ θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην πνπ λα εκθαλίζεη έληνλε δπζαλεμία ζην θξπν,
λα επηζπκεί ηα άθξα ηνπ λα είλαη δεζηά θαη λα θνξάεη θάιηζεο ην βξάδπ, έληνλε επηζπκία
γηα γιπθά θαη καιαθά βξαζηά απγά θαη λα ηδξψλεη ζηνλ απρέλα. Απηφο ν αζζελήο
πηζαλφλ λα εκθαλίδεη εηθφλα Calcarea carbonica, αλ θαη ην ζπγθεθξηκέλν θάξκαθν δελ
είλαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά θάξκαθα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ θαηάζιηςε. Δηδηθά ηα
κεγάια θάξκαθα, φπσο πρ Sepia, Phosphorus, Nux Vomica, Lycopodium θ.α. είλαη
αλακελφκελν λα ζπλαληψληαη ζπρλά αλάκεζα ζηνπο θαηαζιηπηηθνχο αζζελείο, φπσο θαη
ζην γεληθφ πιεζπζκφ. Δπνκέλσο εδώ δελ παξνπζηάδνπκε θάπνην θαξκαθεπηηθό
νδεγό γηα ηελ θαηάζιηςε, απιά θάλνπκε κηα αλαθνξά δε κεξηθέο εηθφλεο θαξκάθσλ,
ψζηε λα δείμνπκε κε πνην ηξφπν γίλεηαη ην ηαίξηαζκα ηεο ζχκπινθεο ζπκπησκαηνινγίαο
ηνπ αζζελνχο κε ηελ εηθφλα ηνπ θαξκάθνπ απφ ηε Materia Medica.

Aurum Metallicum220
Βαζεηά θαηάζιηςε κε απηνθηνληθό ηδεαζκό ή θαη απόπεηξεο – όηαλ
νδεγνύληαη ζε απηνθαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά επηιέγνπλ πηώζε από ύςνο. Οη
ζθέςεηο γηα απηνθηνλία θαιπηεξεχνπλ ηελ θαηάζιηςε. Πφλνη ζσκαηηθνί πνπ πξνθαινχλ
220

G.Vithoulkas, Materia Medica Viva, Homeopathic book pulishers London 1995, ηφκνο ΗΗ,
απνζπάζκαηα απφ ην θεθάιαην Aurum Metallicum, p.725-754
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επηζπκία γηα απηνθηνλία. Σν Aurum μεθηλά κε επαγγεικαηηθή απνηπρία [κε ην ρξήκα].
Έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα απηνχο ε θνηλσληθή ζέζε θαη ην ρξήκα, ζηέθνπλ ςειά θαη φηαλ
έξρεηαη ε παζνινγία αηζζάλνληαη φηη πέθηνπλ απφ χςνο. Ζ επηζπκία λα απηνθηνλήζνπλ
είλαη φηαλ είλαη ζε ςειφ κέξνο θαη ζέινπλ λα πεδήμνπλ. Αίζζεζε φηη κφλν αλ πεδήμνπλ
ζην θελφ ηα βάζαλά ηνπο ζα ηειεηψζνπλ. Γελ είλαη ηπραίν φηη ζέιεη λα πεδά, είλαη ζα λα
ζέιεη λα ράζεη θαη ζσκαηηθά απηφ πνπ έραζε ςπρηθά. Απνζηξνθή ζηε δσή. Αηζζάλεηαη
εληειψο αλάμηνο, θαηαθξίλεη ηνλ εαπηφ ηνπ. Σειεηνκαλήο, ζίγεηαη εχθνια. Έληνλε
απηνθξηηηθή, απζηεξφο κε ηνλ εαπηφ ηνπ. Σνλ θαηαζηξέθεη πνιχ ην λα κε πηζηεχνπλ νη
άιινη ζε απηφλ. Τπεξφπηεο θαη δελ εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ. θιεξφο, παγσκέλν
ζπλαίζζεκα, δε θαίλεηαη ε θαηάζιηςε. πλεπήο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ληξέπεηαη λα
θιάςεη. Αυπλία, μππλά κεηά απφ ιίγεο ψξεο χπλνπ ζε βαζηά θαηάζιηςε Βειηίσζε κε
κνπζηθή, ηδηαίηεξα θιαζζηθή. πλερή πξνζεπρή. Με θάζνδνο ηνπ νξρεσο ζε παηδηά.
Βνγγεηφ ζηνλ χπλν. Βειηίσζε απόγεπκα πξνο βξάδπ. νβαξνί, πηζηεχνπλ φηη
πξννξίδνληαη γηα θάηη ζπνπδαίν, πςεινί ζηφρνη.

Phosphoric Acid
ην Ph.ac. έρνπκε θαηάζηαζε πνπ πξνθύπηεη κεηά από ζηελνρώξηα, από
απώιεηα δηθνύ ηνπ πξνζώπνπ.221 Αδπλακία ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ επηπέδνπ, πνπ
πξνρσξεί πξννδεπηηθά πξνο ην ζσκαηηθφ θαη δηαλνεηηθφ επίπεδν. Έρεη κεγάιε
ζηελνρώξηα θαη θηάλεη ζε θαηάζηαζε θαηάζιηςεο θαη κέρξη πιήξνπο αδηαθνξίαο.
Γελ ηνλ ελδηαθέξεη απνιχησο ηίπνηα. Έρεη ράζεη έλα παηδί, έρεη άιια δχν θαη αλ
θαίγνληαη δελ θηλεηνπνηείηαη. Αλ ηνπ πνπλ φηη θαίγεηαη ην ζπίηη ηνπ ή πέζαλε ε γπλαίθα
ζνπ, δελ θηλεηνπνηείηαη κε ηίπνηα. Αθηλεζία ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Γελ κηιάεη γηα ηελ
ζηελνρψξηα ηνπ, Γελ έρεη δχλακε λα κηιήζεη, νχηε ζέιεη, νχηε έρεη λα πεη ηίπνηα. ια
κέλνπλ κέζα ηνπ, αιιά δελ έρεη ηνλ βαζχ πφλν ηνπ Aur. Γελ ππνθέξεη, είλαη ζαλ λεθξφο.
Λέεη : «ςπρηθά είκαη έλαο λεθξφο».
Έθπησζε ηεο κλήκεο. Δπεξεάδεηαη ην δηαλνεηηθφ επίπεδν ακέζσο κεηά ην
ζπλαηζζεκαηηθφ. Απηή ε εζσηεξηθή αθηλεζία θέξλεη κηα ακλεζία, απψιεηα κλήκεο.
Θέιεη λα πεη κηα ιέμε θαη ελψ έρεη ην αληηθείκελν κπξνζηά ηνπ δελ βξίζθεη ηε ζσζηή
ιέμε λα ην νλνκάζεη. Έρεη κηα θφπσζε, πνπ νδεγεί ζε θαηάξξεπζε. Δίλαη άηνκα πνπ
κπνξνχλ λα θνπξαζηνχλ θαη κέζα απφ ηηο εξγαζηαθέο δηαδηθαζίεο. Ννζηαιγία.
Αδπλακία θαη εμαζζέλεζε, κε ηάζε λα ηδξψλεη ή αίζζεκα δέζηεο. Δθξνή
ζπέξκαηνο θαηά ηνλ χπλν θαη θαηά ηελ θέλσζε. Χρξφο, αζζεληθή φςε. Δλνριήκαηα ζε
λένπο πνπ ςειψλνπλ πνιχ γξήγνξα, κε πνιιά νμέα λνζήκαηα. Πηώζε καιιηώλ κεηά
ζηελνρώξηα.

Natrium Sulphuricum
θέςεηο απηνθηνλίαο, κε ππξνβνιηζκό, αιιά εμαζθεί ηε ζέιεζή ηνπ λα κελ
ην θάλεη ιόγσ ηεο ζιίςεο πνπ ζα έθεξλε ζηνπο ζπγγελείο ηνπ. Tν θάξκαθν απηφ έρεη
θαηάζιηςε θαη ηάζε απηνθηνλίαο θαη θάλεη κεγάιε πξνζπάζεηα λα κελ απηνθηνλήζεη, γηα
λα κε ζηελαρσξήζεη ηνπο δηθνχο ηνπ. πάληα έρεη άιιεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο. Κιεηζηφο
σο πξνο ηνπο γνλείο, φλεηξα βαζαληζηηθά ιφγσ θαθήο επηθνηλσλίαο κε ηνπο γνλείο.
Φπρηθέο θαη δηαλνεηηθέο αιιαγέο/ επηδξάζεηο, κεηά από ηξαπκαηηζκό ζην θεθάιη ή ηε
ζπνλδπιηθή ζηήιε.

221

εκεηψζεηο απφ ηα καζήκαηα νκνηνπαζεηηθήο θαξκαθνινγίαο ζηα πιαίζηα ηνπ ΜΠ Οιηζηηθά
ελαιιαθηηθά ζεξαπεπηηθά ζπζηήκαηα – θιαζζηθή νκνηνπαζεηηθή. χξνο 2009
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Νηψζεη θάζε αιιαγή ηνπ θαηξνχ απφ μεξφ ζε πγξφ. Υεηξνηεξεχεη κε πγξφ θαηξφ
θαη αιιαγέο θαηξνχ. Καηαζηάζεηο πνπ άξρηζαλ κεηά απφ παξακνλή ζε πγξφ πεξηβάιινλ.
Εεζηό θαη πγξό, φρη κφλν θξχν θαη πγξφ. Άζζκα ζηα παηδηά κε θάζε αιιαγή ηνπ
θαηξνχ πξνο πγξφ θαηξφ. Ξππλά 4-5 ην πξσί απφ άζζκα. Κνλδπιψκαηα, κπξκεγθηέο θαη
απμεκέλε ζεμνπαιηθή δηάζεζε.

Ignatia Amara
Δξσηηθή απνγνήηεπζε πνπ νδεγεί ζε ζησπειή ζιίςε. Αλαζηελαγκόο κεηά
από ζιίςε. Ζ Ign κε ην παξακηθξό είδνο ζηξεο θάλεη αλαζηελαγκό. Δπκεηάβιεηε
δηάζεζε, ρανηηθά αζηαζή. Αλεβαίλεη ην πξσί , θαηεβαίλεη ην απφγεκα ζε δηάζεζε.
Μπνξεί ηελ ίδηα κέξα λα αηζζάλεηαη πνιχ επηπρηζκέλε θαη πνιχ δπζηπρηζκέλε. Έρεη έλα
ζηνηρείν πζηεξηθφ πνπ ζεκαίλεη φηη πεγαίλεη ζε άθξα. πλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα.
Παξάδνμα ζπκπηψκαηα. Τςειέο πξνζδνθίεο, ηδεαιηζηέο, εχθνια απνγνεηεχνληαη. Πνιχ
επαίζζεηα άηνκα, ελζνπζηψδε, πζηεξηθά .[πζηεξηθφ γέιην , πζηεξηθφ θιάκα- κηιάεη πνιχ
αιιά δελ αλαθέξεη ην δηθφ ηεο πξφβιεκα] Δίλαη άηνκα πνπ έρνπλ εγξήγνξζε [πηάλνπλ
πνπιηά ζηνλ αέξα] είλαη επαίζζεηα ζπλαηζζεκαηηθά θαη αλ ν άληξαο π.ρ. μελνθνηηάεη ε
Ignatia ην πηάλεη ακέζσο θαη ην θξαηάεη κέζα ηεο. Δάλ απηφ γίλεη πνιιέο θνξέο ζα
πξνθαιέζεη δχν αληηδξάζεηο: Θα θάλνπλ θξίζε δήιηαο θαη αηζζάλνληαη φηη είλαη γεινίνη
γηαηί ππεξαληηδξνχλ. Να κε κηιήζνπλ θαζφινπ αιιά λα πάξνπλ ηελ απφθαζε ηνπ
ρσξηζκνχ γηα λα γιηηψζνπλ γηαηί αλ ζπλερίζνπλ ζα ππνθέξνπλ. Γηαηί ρσξίδεη κε δηθή ηεο
πξσηνβνπιία; Γηαηί αηζζάλεηαη φηη φιν θαη πεξηζζφηεξν εξσηεχεηαη ελψ απηφο
απνκαθξχλεηαη θαη δελ αληέρεη πηα θαη θεχγεη θαη ππνθέξεη. Θα θάλεη ζθέςεηο θαη ζα
πάεη ζην δσκάηην θαη ζα θιαίεη κε θνβεξνχο ιπγκνχο. ηαλ απνθαζίδεη λα κείλεη κε κία
ζρέζε , δίλεηαη πάξα πνιχ θαη απηφ δεκηνπξγεί θαηάζηαζε εζσηεξηθήο αδπλακίαο, ηε
νπνία αληηιακβάλεηαη θαη πξνζέρεη ηηο ζρέζεηο ηεο, θαη γη‘ απηφ είλαη ζε εγξήγνξζε θαη
θνηηάδεη. H Ignatia επελδύεη ζπλαηζζεκαηηθά ζηε ζρέζε θαη όηαλ ε ζρέζε ραιάζεη ,
απηή θαηαξξέεη θαη γίλεηαη ζκπαξάιηα.
Αίζζεκα ζθημίκαηνο ή θόκπνπ ζην ιαηκό κεηά από ζιίςε, όηαλ πξνζπαζνύλ
λα εθθξάζνπλ ζπλαηζζήκαηα. Αδπλακία ζην λα εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο. ιε
απηή ε ιχπε θξαηηέηαη εζσηεξηθά θαη ην πξφβιεκά ηεο είλαη λα κε κάζεη θαλείο ηίπνηα.
Απηή δε κπνξεί λα θιάςεη γηαηί ην ζπλαίζζεκα θιείλεηαη ζην ιαηκφ. θίγγεη ν ιαηκφο
θαη δε κπνξεί λα βγεη ζπλαίζζεκα ή θιάκα. πγθξαηείηαη γηα λα κε θιάςεη. Σν ζεκείν
ηνπ ιαηκνχ είλαη αμεπέξαζην γηα ηελ Ignatia. Γη‘ απηφ έρνπκε δηφγθσζε ζπξενεηδήο. Σν
ζπλαίζζεκα είλαη πνιχ έληνλν θαη αηζζάλνληαη φηη αλ ην εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα
ζα ηνλ θαηαθιχζνπλ θαη ζα γίλνπλ γεινίνη. Ρνκαληηθφο ηδεαιηζκφο. Απνζηξνθή ζηελ
παξεγνξηά, δε ζέιεη νχηε επαίλνπο. Δπηδξάζεηο ζην λεπξηθφ ζχζηεκα : Κξάκπεο,
κπνθινλίεο, ρνξεία, ζπαζκνί, ρνξεία κεηά απφ ζιίςε. Υνξεία πνπ βειηηψλεηαη φηαλ
μαπιψλεη. Γελ αληέρνπλ ηνλ θαπλό ηνπ ηζηγάξνπ, αλ θαη ε ίδηα κπνξεί λα θαπλίδεη.
Απνζηξνθή ζηα θξνύηα. Παξνμπζκηθφο βήραο πνπ δε κπνξεί λα αλαπλεχζεη γηα κηα
δπν ψξεο κεηά ηειείσο θαιά. Θιίςε θαη ππλειία, ζέιεη λα θνηκάηαη ζπλέρεηα

Natrium Muriaticum
Παζνινγία πνπ πξνθύπηεη κεηά από ζιίςε. ησπειή ζιίςε. Απνθεύγεη λα
πιεγσζεί κε νπνηνδήπνηε θόζηνο. πλαηζζεκαηηθή επαισηφηεηα πνπ νδεγεί ζε
εζσζηξέθεηα. Κιείλεηαη θαη δε κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη. Δλψ είλαη ηφζν θιεηζηφ
επηθνηλσλεί κε ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, ηα θαηαιαβαίλεη πνιχ εχθνια. Γε κηιάεη
εχθνια γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, νη άιινη ηνπ κηιάλε – εμνκνινγεηήο. Πεγαίλνπλ θαη ηνπ
εκπηζηεχνληαη πξάγκαηα. Απηνί φκσο δελ εκπηζηεχνληαη θαλέλαλ, δελ ηνικνχλ λα
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εθθξαζηνχλ γηαηί θνβνχληαη κήπσο γίλνπλ γεινίνη. Απνζηξνθή ζηελ παξέα. Γε ζέιεη
λα απνθαιπθηεί , πξνηηκά ηε ζηγνπξηά ηεο εζσηεξηθφηεηαο θαη ηεο κπζηηθφηεηαο.
Μπνξεί λα θαίλεηαη θνηλσληθφο. Θίγεηαη εχθνια , ζηελαρσξηέηαη εχθνια θαη ζπκπάζρεη.
Αλ δεη αδηαθνξία φηαλ κηιάεη ζε θάπνηνλ θιείλεηαη ηειείσο.
Φόβνο απόξξηςεο. Φνβάηαη θπξίσο ηελ απόξξηςε ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή
ζρέζε. Παζνινγία πνπ πξνθύπηεη κεηά από απόξξηςε. Αλαδεηά ζηγνπξηά ζηε
ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε. Σν ζπλαίζζεκα είλαη πνιχ κεγάιν, ε αίζζεζε φηη κπνξεί λα
γεινηνπνηεζεί είλαη πνιχ κεγάιε, ε αλάγθε λα εξσηεπηεί πνιχ κεγάιε θαη εξσηεχεηαη
θάπνηνλ πνπ δε κπνξεί λα έρεη ζρέζε καδί ηνπ. Δίλαη απφ ηα πην πηζηά άηνκα γηαηί δε
κπνξνχλ εχθνια λα θάλνπλ ζρέζεηο. Δίλαη επίζεο άηνκα πνπ αλ ραιάζεη ε ζρέζε ηνπο
κπνξεί λα κελ θνηκνχληαη επί λχρηεο νιφθιεξεο, ή θάζε βξάδπ λα έρνπλ δπζάξεζηεο
ζθέςεηο, λα θιαίλε κε ιπγκνχο θαη ηελ άιιε κέξα ζπγθξαηηνχληαη. Γε θιαίλε ζρεδφλ
πνηέ κπξνζηά ζηνπο άιινπο. Λππάηαη αιιά δε κπνξεί λα θιάςεη. Υεηξόηεξα κε ηε
παξεγνξηά. Δκκέλεη ζε παξειζνληηθέο δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο. Πξνβιέπεη
θαηαζηξνθέο.
Απνζηξνθή ζηνλ ήιην. Δπηζπκεί αιάηη θαη ακπινχρεο ηξνθέο, απνζηξνθή ζην
ιίπνο, ζηα γινηψδε. Τπνθέξνπλ από πνλνθεθάινπο ζπλαηζζεκαηηθνύο, γηαηί δε
κπνξνύλ λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Πξσί μεθηλά ν πνλνθέθαινο φηαλ
μππλά θαη σο ηηο 2-3 θαη κεηά θαιπηεξεχνπλ. Υεηξφηεξα απφ ηηο 10 ην πξσί σο ηηο 3 ην
απφγεπκα. Βειηηψλεηαη κε ην λα είλαη μαπισκέλνο ζε ζθνηεηλφ θαη ήζπρν δσκάηην.
Αυπλία απφ ζιίςε ή απφ ζθέςεηο παιηψλ δπζάξεζησλ θαηαζηάζεσλ. Ξππλά ζηηο 3-4 θαη
δε κπνξεί λα μαλαθνηκεζεί. Σξνκαθηηθά φλεηξα. Ξεξφηεηα θφιπνπ.

Anthracinum
Aλίθαλνο λα ληώζεη ή λα εθθξάζεη ζπλαηζζήκαηα. ε άηνκα θνπξαζκέλα απφ
ηε δσή θαη απφ ηα γεγνλφηα πνπ έρνπλ πεξάζεη θαη ηα έρνπλ θξαηήζεη φια κέζα ηνπο,
ρσξίο λα δηακαξηπξεζνχλ ή λα θιάςνπλ [όπσο Nat-m]. Σν Anthr επεηδή δελ είλαη
επηθνηλσληαθφ, ληψζεη πην αζθαιήο ζην ζπίηη. χγρπζε κπαινχ. Ενχλε ζε ζχγρπζε, δελ
θαηαιαβαίλνπλ θαιά ηελ πξαγκαηηθφηεηα.
Γε κπνξεί λα ζπκεζεί γεγνλφηα, παξά ην ζπλαηζζεκαηηθφ ηξαχκα πνπ έρνπλ
πξνθαιέζεη ζηε δσή θαη ηελ πγεία ηνπ. Πνιχ θιεηζηφ άηνκν, πνπ δελ έρεη
ζπλεηδεηνπνηήζεη πφζν έρεη ππνθέξεη ζηε δσή. Πρ γπλαίθα παληξεκέλε,
θαθνκεηαρεηξηζκέλε, πνπ ηελ έρεη δηψμεη ν άληξαο ηεο, κε έλα παηδί πνπ ην κεγαιψλεη,
έξρεηαη θαη θεχγεη ν άληξαο ηεο θαη μαλά ην ίδην. Καξηάεη κέζα ηεο φιε ηε πίθξα θαη ηε
καπξίια. ιε απηή ε πίθξα ζε θάπνηα ζηηγκή εκθαλίδεηαη ζαλ φγθνο κε αθφξεηνπο
πφλνπο [κεγαιχηεξνη ζηε ΜΜ] θαη έθθξηκα καχξν [επψδπλνη καχξνη δνζείλεο]
Τπνθέξεη ζησπειά, ζαλ λα είλαη φια θξπκκέλα κέζα ζε έλα κεγάιν καχξν ζππξί.
Δθείλν πνπ ζπκβαίλεη είλαη όηη δε κηιάεη, δελ εθθξάδεηαη θαη ην ζώκα παίξλεη όινλ
ηνλ πόλν. Θα ηελ ξσηήζεηο αλ ππνθέξεη ςπρηθά θαη ζα πεη φρη. Ο πφλνο απφ ηελ ςπρή
έρεη πάεη ζην ζψκα. Γελ θιαίεη, κεηά ην Anthr κπνξεί λα θιάςεη. Θα θιάςεη κεηά ην
θάξκαθν θαη ζα θάλεη ηέηνηα αληίδξαζε πνπ ζα λνκίδεη φηη έπαζε θαηάζιηςε απφ ην
θάξκαθν. Ο πφλνο πνπ ήηαλ ζην ππνζπλείδεην έξρεηαη ζην ζπλεηδεηφ, θαη ν νξγαληζκφο
αξρίδεη λα δπλακψλεη. Γελ πάεη ρεηξφηεξα, αξρίδεη λα εθθξάδεη ηνλ πφλν ηεο ςπρήο ηνπ.
Αίζζεκα φηη ν ζάλαηνο είλαη θνληά ή πιεζηάδεη.

Stannum
Απειπηζκέλνο θαη απνθαξδησκέλνο, ζέιεη λα θιαίεη όιε ηελ ώξα. Έρεη
απειπηζία γη‘ άιπηα πξνβιήκαηα ή έηζη ηα ζεσξεί. Πρ έρεη έλα παηδί πνπ είλαη άξξσζην,
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πξφβιεκα άιπην. Απηό νδεγεί ζε αδπλακία. Ζ θόπσζε πξνέξρεηαη από θαθή
ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ ή από ηελ απειπηζηηθή θαηάζηαζε. Έρεη εγθαηαιείςεη ηνλ
αγψλα γηα δσή. Τπάξρεη έληνλε θφπσζε ζην ζψκα, αιιά θαη ζην ζπλαηζζεκαηηθφ θαη
λνεηηθφ.
Υεηξφηεξα απφ ην θιάκα. Θέιεη λα θιάςεη, αιιά αλ θιάςεη, λνηώζεη άζρεκα,
πην θνπξαζκέλνο θαη πην θαηαζιηπηηθόο. Ο ιφγνο είλαη φηη έρεη ράζεη ηελ ειπίδα ηνπ.
Αλ αγαπάκε θαη πηζηεχνπκε ζε θάηη έρνπκε δπλάκεηο. Γη‘ απηφ ην Stann δελ έρεη
δπλάκεηο. Αλ ην Stan εξσηεπηεί ηφηε ε θνχξαζε ζα θχγεη δηα καγείαο.
Δπεξέζηζηνο απφ θφπσζε. Δλψ είλαη θνπξαζκέλν, αληηκεησπίδνληαο ηα
πξνβιήκαηα, καδεχεη φιεο ηηο δπλάκεηο πνπ έρεη, βάδεη ηηο θσλέο θαη κεηά θαηαξξέεη. Γε
ζέιεη λα βιέπεη αλζξψπνπο. Γελ ηνπ αξέζνπλ νη θνηλσληθέο ζρέζεηο, γηαηί είλαη πνιχ
θνπξαζκέλν γη‘ απηφ. Κάλεη πνιχ κεγάιε πξνζπάζεηα γηα λα ζηαζεί. πξψρλεη ηνλ εαπηφ
ηνπ θαη αληέρεη αιιά κεηά ηε ζπλέληεπμε θαηαξξέεη, γηαηί έρεη αδεηάζεη απφ ελέξγεηα.
Έρεη θνχξαζε, θαηάζιηςε, ζέιεη λα κείλεη κφλν, δελ ζέιεη θφζκν. Θιίςε πξηλ ηελ
έκκελν ξχζε.

Staphysagria
Καηαζηνιή ζπλαηζεκάησλ. Ηδίσο απηώλ πνπ επηθεληξώλνληαη ζηηο
ξνκαληηθέο ζρέζεηο. Δθεί πνπ ππνθέξεη πεξηζζφηεξν, πνπ έρεη ηελ κεγαιχηεξε
αδπλακία ην θάξκαθν απηφ είλαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν. Δπεηδή ην ζπλαηζζεκαηηθφ
δέρεηαη φια ηα ζηξεο ρσξίο αληίδξαζε, γηα απηφ δελ αλαπηχζεηαη θαη έρεη παηδηθφηεηα,
αζσφηεηα. Γελ πηέδεη πνηέ. Δίλαη γιπθφ, ήπην άηνκν. Γελ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηα
δίθαηά ηνπ. Θ‘ απνδερζεί ζπρλά, ρσξίο αληίδξαζε, πξάγκαηα θαη θαηαζηάζεηο πνπ ηελ
πιεγψλνπλ.
Παζνινγία πνπ πξνθύπηεη από ζιίςε, θαηαπηεζκέλν ζπκό, αγαλάθηεζε, κεηά
από πξνζβνιέο, ή ηαπείλσζε. Π.ρ. δεη κε άληξα βίαην, απφηνκν. Aλ δελ αληηδξάζεη ζηελ
πίεζε, δεκηνπξγεί ζπκπηψκαηα ζην ζσκαηηθφ θαη δηαλνεηηθφ επίπεδν. Αλ δερηνχλ κία
πξνζβνιή ηα άιια θάξκαθα ζ‘ αληηδξάζνπλ, ζα πνπλ θάηη ή ζα θιάςνπλ. Σν Staph ζα
απνξξνθήζεη ην ζνθ, ρσξίο θακία αληίζηαζε. Αζζελείο πνπ έρνπλ ηζηνξηθό πνιιαπιώλ
ζιίςεσλ θαηά ηε δηάξθεηα πνιιώλ ρξόλσλ. Λφγσ ηνπ φηη δελ αληηδξά ζ‘ απηή ηελ βία,
ζηγά – ζηγά ζα δεκηνπξγήζεη εζσηεξηθέο δηαηαξαρέο θαη ζ‘ αξρίζνπλ ζπκπηψκαηα, φπσο
π.ρ. πνλνθέθαινη, ςσξίαζε, ηα παηδηά κπνξεί λ’ αλαπηύμνπλ ρνξνία.
Πνιχ επαίζζεην ζηηο πλεπκαηηθέο εληππψζεηο, ε παξακηθξή πξάμε ή κηα άθαθε
θνπβέληα ηνλ πξνζβάιιεη. Ζ πξνζβνιή πνπ ζα ηνπ θάλνπλ πξνζβάιιεη φια ηα θχηηαξα
θαη κέλεη κία νιφθιεξε δσή κέζα ηνπ.
Βίαηα μεζπάζκαηα πάζνπο κε ηάζε λα πεηάεη πξάγκαηα φηαλ είλαη ζπκσκέλνο. Οη
δηάθνξεο πξνζβνιέο έρνπλ κείλεη κέζα θαη θακία θνξά ε πίεζε απ‘ απηέο είλαη ηφζν
κεγάιε, πνπ δελ κπνξεί λ‘ αληέμεη ηνλ ςπρηθφ πφλν θαη πξνζβάιιεηαη ην δηαλνεηηθφ
επίπεδν θαη δεκηνπξγείηαη ηξέια. Κάλεη επεηζφδην ςχρσζεο θαη κεηά ζπλέξρεηαη. ηελ
θάζε ηεο ςχρσζεο βγαίλεη φινο ν ζπκφο, γίλεηαη επηζεηηθφο, αιιά θαη πάιη είλαη ζρεηηθά
γιπθφο.
Σςμπηώμαηα από ηο Repertory
ηελ παξάγξαθν απηή ζα δνχκε πσο ηαμηλνκνχληαη ηα ζπκπηψκαηα ηεο
θαηάζιηςεο ζε κηα νκνηπαζεηηθή πεξίπησζε. Θα θάλνπκε κηα ελδεηθηηθή αλαθνξά ζηα
ζεκαληηθφηεξα ζπκπηψκαηα θαη ζα παξνπζηάζνπκε ηηο ιεπηεπίιεπηεο απηέο
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δηαθνξνπνηήζεηο πνπ θάλνπλ ηελ νκνηνπαζεηηθή πξνζέγγηζε ‗πην εηδηθή‘, λα
ρξεζηκνπνηεί δειαδή, ζηελ αλάιπζή ηεο κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ
νξγαληζκνχ.
ηελ αλάιπζε ησλ ζπκπησκάησλ απφ ην Repertory δε ζα αθνινπζήζνπκε ηε
ζχληαμε ηνπ repertory δειαδή δε ζα γξάθνπκε MIND-AILMENTS FROM- ANGER –
silent grief with, αιιά ζα αλαθέξνπκε ην ζχκπησκα ζε απζηεξή κεηάθξαζε κε ειεχζεξε
ζχληαμε, ράξηλ επθνιίαο αλάγλσζεο. Θα αλαιχζνπκε ην ζχκπησκα ‗ζιίςε‘ φπσο απηφ
πξνζεγγίδεηαη ζηελ νκνηνπαζεηηθή θιηληθή πξαθηηθή, ζηηο δηάθνξεο παξαιιαγέο ηνπ:
1. Παζνινγία πνπ πξνθχπηεη απφ ζιίςε ή απφ ζησπειή ζιίςε
2. ησπειή ζιίςε κε αγαλάθηεζε
3. Αιθννιηζκφο κεηά απφ ζιίςε
4. Άγρνο απφ ζιίςε
5. Μειαγρνιία απφ ζιίςε ή απφ θαηά θαληαζία ζιίςε
6. Θιίςε ελαιαζζφκελε κε ραξά ή επζπκία ή δσληάληα
7. Παξαίζζεζε φηη αηζζάλεηαη ζιίςε ή ζιίςε κε ζπκφ
8. Φφβνο απφ ζιίςε
9. Θιίςε απφ πνλνθέθαιν
10. Θιίςε πνπ θέξλεη πζηεξία, ηξέια, επεξεζηζηφηεηα, γέιην
11. ησπειή ζιίςε απφ εξσηηθή απνγνήηεπζε
12. Θιίςε πνπ θέξλεη έθπησζε ζηε κλήκε
13. Θιίςε πνπ θέξλεη δηαλνεηηθή έθπησζε
14. ησπειή ζιίςε πνπ ελαιιάζεηαη κε δηάζεζε γηα θαπγάδεο
15. ηελαρψξηα κεηά απφ ζιίςε
16. Θιίςε πνπ θέξλεη απηνθηνληθή δηάζεζε
17. Τπεξαηκία ζην θεθάιη απφ ζιίςε
18. Θιίςε πνπ θέξλεη δέζηε ζην θεθάιη ή ζηελ θνξπθή ηνπ θεθαιηνχ
19. Θιίςε πνπ θέξλεη πνλνθέθαιν ή πφλν ζην ηλίν ή ζηελ θνξπθή ηνπ θεθαιηνχ
20. Θιίςε πνπ πξνθαιεί ηξηρφπησζε γεληθεπκέλε ή ζε ζεκεία ή ζην γέλεην
21. Θιίςε πνπ πξνθαιεί γθξηδάξηζκα ησλ καιιηψλ
22. Θιίςε πνπ πξνθαιεί απψιεηα φξαζεο ή κείσζε νπηηθήο νμχηεηαο
23. Αιιεξγηθφ ζπλάρη απφ ζιίςε
24. Δηεξφπιεπξε παξάιπζε ηνπ πξνζψπνπ κεηά απφ ζιίςε
25. Γηφγθσζε ηνπ ζηνκάρνπ κεηά απφ ζιίςε
26. Θιίςε πνπ πξνθαιεί πφλν, έιθνο, αλαγσγέο, ή δπζπεςία ζην ζηνκάρη
27. Θιίςε πνπ πξνθαιεί δηφγθσζε ζηελ θνηιηαθή ρψξα
28. Θιίςε πνπ πξνθαιεί θιεγκνλή ηνπ παρέσο εληέξνπ
29. Θιίςε πνπ πξνθαιεί δηάξξνηα ή αθνχζηα απψιεηα θνπξάλσλ
30. Καηαζηνιή ηεο νχξεζεο απφ ζιίςε
31. Απνβνιή εκβξχνπ απφ ζιίςε ή απφ θαηαπηεζκέλε ζιίςε
32. Απνζηξνθή ζηε ζπλνπζία απφ ζιίςε
33. Πξνβιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ απφ ζιίςε
34. Πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ινρείαο απφ
θαηαπηεζκέλε ζιίςε
35. Θιίςε πνπ πξνθαιεί ακελφξξνηα ή δπζκελφξξνηα ή παξαηεηακκέλε έκκελν
ξχζε
36. Θιίςε πνπ θέξλεη ηελ έκκελν ξχζε ή πνπ ηελ θαηαπηέδεη
37. Αζζκαηηθή αλαπλνή απφ ζιίςε
38. Βήραο απφ ζιίςε
108

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο

39. Αίζζεκα ζθημίκαηνο ζηελ θαξδηά κεηά απφ ζιίςε
40. Θσξαθηθφ άιγνο κεηά απφ ζιίςε
41. Αίζζεκα παικψλ κεηά απφ ζιίςε
42. Θιίςε πνπ πξνθαιεί πφλν ή ζπαζκνχο ζηε ξάρε
43. Παξάιπζε ησλ θάησ άθξσλ κεηά απφ ζιίςε
44. Τπεξππλία ή αυπλία κεηά απφ ζιίςε
45. Αίζζεκα θξχνπ απφ ζιίςε
46. Φσξηαζηθφ εμάλζεκα κεηά απφ θαηαπίεζε ζπλαηζζεκάησλ ή ζιίςεο
Βιέπνπκε απφ ηα παξαπάλσ, φηη ην ζχκπησκα ‗ζιίςε‘ αλαιχεηαη ζε αξθεηέο
παξακέηξνπο. Απηφ ζεκαίλεη, φηη φηαλ ν νκνηνπαζεηηθφο ηαηξφο ζπλαληάεη απηφ ην
ζχκπησκα ζε έλαλ αζζελή, θαιείηαη λα αλαδεηήζεη ηηο ιεπηνθπείο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ
μερσξίδνπλ ηνλ αζζελή απηφ απφ έλαλ άιιν. Παξφιν πνπ πνιιέο απφ ηηο παξαπάλσ
ζπζρεηίζεηο παξαηεξνχληαη θαη ζην ηζηνξηθφ ηεο θιαζζηθήο ηαηξηθήο, ην ζεκαληηθφ ζηελ
πεξίπησζε ηεο νκνηνπαζεηηθήο πξνζέγγηζεο είλαη φηη κέζσ ηεο θαξκαθνινγίαο, δίλεηαη
ε δπλαηφηεηα λα ηαηξηάμνπκε ηελ θαηάιιειε ζεξαπεία κε ην παξαηεξνχκελν
ζπλδπαζηηθφ θαηλφηππν ζπκπησκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα αζζελή ηεο νπνίαο ε
ζιίςε πξνθαιεί ακελφξξνηα νδεγνχκαζηε πξνο ην θάξκαθν ignatia amara222, ελψ φηαλ
πξνθαιεί δπζκελφξξνηα πξνο ην cocculus indicus.223 Αληίζηνηρα ζα κπνξνχζακε λα
αλαιχζνπκε θαη ην ππφινηπν πιήζνο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη κε ραξαθηεξηζηηθψλ
ζπκπησκάησλ ηεο θαηάζιηςεο, γηα λα δνχκε ην ραξαθηήξα ηεο νκνηνπαζεηηθήο
αλάιπζεο ζην πιήξεο εχξνο ηεο αιιά θάηη ηέηνην δελ θξίλεηαη ρξήζηκν γηα ηνπο ζθνπνχο
ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Απηφ πνπ είλαη επίζεο ζεκαληηθφ, είλαη φηη θαηά ηε ιήςε ηνπ
νκνηνπαζεηηθνχ ηζηνξηθνχ ιακβάλνληαη ππ‘ φςηλ θαη άιια ‗ζπκπηψκαηα‘ ή
‗ηδηνζπγθξαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά‘ φπσο ε δπζαλεμία ζην θξχν ή ζηε δέζηε, νη
πξνηηκήζεηο ζηα θαγεηά θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ αμηνινγνχληαη σο
ζπκπηψκαηα απφ ηελ θιαζζηθή ηαηξηθή.

4.6 Οκνηνπαζεηηθέο έξεπλεο γηα ηελ θαηάζιηςε
Ο ρψξνο ηεο ζπκπεξσκαηηθήο θαη ελαιιαθηηθήο ηαηξηθήο γεληθά, θαη ε
νκνηνπαζεηηθή έξεπλα γηα ηελ θαηάζιηςε ζπγθεθξηκέλα, 224 έρεη ππνθέξεη αξθεηά απφ
φρη απιά ηελ έιιεηςε πςειήο πνηφηεηαο ηπραηνπνηεκέλσλ θιηληθψλ κειεηψλ [RCTs],
αιιά θαη απφ εθηελείο ζπλδπαζθέςεηο πάλσ ζην πσο ζα πξέπεη λα δηελεξγνχληαη νη
θαηάιιειεο RCTs ζην ζρεδηαζκφ ηνπο θαη ζηελ παξαηήξεζε θαη εξκελεία ησλ
εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ. Αληί λα απνδερηνχκε φιεο ηηο παξαδνρέο θαη ηηο αμίεο ηεο
ζπκβαηηθήο, αζζελν-θεληξηθήο, δεκνθηινχο δπηηθνχ-ηχπνπ θαξκαθεπηηθήο έξεπλαο, ε
νκνηνπαζεηηθή έξεπλα ζα πξνρσξήζεη θαιχηεξα αλ κπνξέζεη λα δηαηεξήζεη κηα
ζηνρεπκέλε ζηνλ άλζξσπν πνξεία θαη έκθαζε ζηελ μερσξηζηή ηδηαηηεξφηεηα ηνπ
αηφκνπ, πξάγκα πνπ εθαξκφδεη ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξαθηηθή. Μηα αζζελνθεληξηθή
νκνηνπαζεηηθή έξεπλα γηα ηελ θαηάζιηςε κπνξεί λα είλαη άηεγθηε, ζρνιαζηηθή θαη
βαζηκέλε ζε ηεθκήξηα, αιιά ζα πξέπεη λα δσζεί έκθαζε ζηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα
άηνκα μερσξηζηά θαη φρη ζηηο νκαδηθέο κέζεο ηηκέο, ηφζν ζηελ επηινγή ησλ πεξηζηαηηθψλ
θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηελ ζεξαπεπηηθή παξέκβαζεο, φζν θαη ζηελ αλαιπηηθή δηεξγαζία
ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ.
222

Schroyens S, Essential Synthesis 9.2 – from Morrison Roger Desktop guide to keynotes and
confirmatory symptoms
223
Schroyens S, Essential Synthesis 9.2 – from Kent J.Tyler, Lectures on Homeopathic Materia Medica
224
GUEST EDITORIAL Depres sion research in homeopathy : Hopeless or hopeful? Homeopathy (2005)
94, 141–144
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Οη πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα λα απνδείμνπλ ηε
δξαζηηθφηεηα ηεο νκνηνπαζεηηθήο είλαη πάξα πνιιέο. πλνιηθά κέρξη ην ηέινο ηνπ 2006
είραλ καδεπηεί πάλσ απφ 1100 πεηξάκαηα δεκνζηεπκέλα ζε πεξίπνπ 900 πξνηφηππα
άξζξα ηα νπνία πεξηιάκβαλαλ 1014 βηνινγηθέο κειέηεο. Οη νξγαληζκνί πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζαλ κνληέια δξάζεο ησλ νκνηνπαζεηηθψλ θαξκάθσλ πεξηιάκβαλαλ
εθηφο απφ ηνλ άλζξσπν, δψα [607 κειέηεο – θπξίσο αξνπξαίνη 209 θαη πνληίθηα 171],
θπηά [171 κειέηεο θπξίσο κε ζηηάξη 52], κχθεηεο θαη κηθξνβηα. Οη πεξηζζφηεξεο απφ
απηέο ηηο κειέηεο εζηηάδνληαη ζηελ απφδεημε ηεο δξάζεο ηνπ νκνηνπαζεηηθνχ θαξκάθνπ
θαη ζηελ απφδεημε ηεο αξρήο ησλ νκνίσλ. 225
Η Ομοιοπαθηηική θεπαπεία για ηην καηάθλιτη ζηην κλινική ππακηική
Έλα παξάδεηγκα κειέηεο πνπ πξνζπάζεζε λα δείμεη ηε δξαζηηθφηεηα ηεο
νκνηνπαζεηηθήο ζεξαπείαο, είλαη απφ ηδησηηθή πξαθηηθή άζθεζε, ζηελ νπνία
αληηκεησπίζηεθαλ πνιιά θνηλά λνζήκαηα, κεηαμχ απηψλ φπσο ην άγρνο, ε
νζηεναξζξίηηδα, ε νζθπαιγία θαη ε θαηάζιηςε. Παξαθνινπζήζεθαλ 455 αζζελείο [1100
επηζθέςεηο] γηα ηνπο νπνίνπο ε ζπκβαηηθή ηαηξηθή ζεξαπεπηηθή είρε είηε απνηχρεη, είηε
θηάζεη ζε έλα πιαηψ δξάζεο, είηε είρε αληέλδεημε ιφγσ ηεο ειηθίαο ή ηεο θαηάζηαζεο
ηνπ αζζελνχο. Σν 66.8% ησλ αζζελψλ σθειήζεθαλ απφ ηελ νκνηνπαζεηηθή ζεξαπεία.
Σν 32.5% ήηαλ ζε ζέζε λα ζηακαηήζεη ή λα ειαηηψζεη θαη λα δηαηεξήζεη ηελ ειάηησζε
ησλ ζπκβαηηθψλ θαξκάθσλ πνπ έπεξλαλ γηα ηε λφζν ηνπο. πγθεθξηκέλα γηα ηελ
θαηάζιηςε εμεηάζηεθαλ 27 αζζελείο κε 81% επηηπρία [ζεηηθφ απνηέιεζκα ζηελ
Οκνηνπαζεηηθή Ννζνθνκεηαθή Κιίκαθα Αζζελψλ ηεο Γιαζθψβεο – GHHOS]. Tα
ζπρλφηεξα θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ηα Natrium muriaticum, Sepia,
Calcarea carbonica, Phosphorus, Carcinosin, Nux Vomica θαη to Bowel Nosode. Οη
ζπρλφηεξεο δπλακνπνηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ νη 30CH.
Μηα άιιε κειέηε, πξνζπάζεζε λα εξεπλήζεη ηελ δξάζε ηεο Chamomilla 6CH ζε
πνληίθηα ζε θαηαζηάζεηο ζηξεο θαη θαηάζιηςεο. Ζ ρξήζε ηνπ θαξκάθνπ έγηλε πάλσ ζηελ
αλάιπζε απφ ηε Materia Medica, φπνπ ηα θχξηα ζπκπηψκαηα ήηαλ : αλεζπρία,
εθλεπξηζκφο, αυπλία, άγρνο θαη επηζεηηθφηεηα, θαζψο θαη αληηζπαζκσδηθέο θαη
αλαγιεηηθέο δξάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη γηα ην θάξκαθν ζηελ Lathoud JA. Materia
Medica Homeopatica. Sa˜o Paulo: Robe Ed, 2002, pp 191–194 ζε ζρέζε κε ηηο δξάζεηο
ηνπ θαξκάθνπ ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα θαη έγηλε έηζη ε ζεψξεζε φηη ην θάξκαθν
απηφ δπλεηηθά ζα είλαη ρξήζηκν γηα ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο.
χκθσλα κε απηήλ ηελ πεξηγξαθή θαη ην πεηξακαηηθφ κνληέιν πνπ θηηάμαλε γηα ηα
πνληίθηα, θαηαιήμαλε ζε θάπνηα δεδνκέλα. Σα δεδνκέλα ηνπο απηά ζπλέζηελαλ φηη ε
ζεξαπεία κε Chamomilla 6CH ζρεηίδεηαη κε επαλαθνξά ζηε βαζηθή ζπκπεξηθνξηθή
θαηάζηαζε ζε πνληίθηα πνπ εθηίζεληαη ζε ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο. 226
Μφλν κία δεκνζηεπκέλε ηπραηνπνηεκέλε κειέηε, ε νπνία εξεπλά ηε ρξήζε ηεο
νκνηνπαζεηηθήο ζηελ θαηάζιηςε εληνπίζηεθε. ε απηήλ ηε κειέηε 227 ε νπνία έγηλε ζηε
225

R Van Wijk Classiﬁcation of systems and methods used in biological basic research on homeopathy
Homeopathy (2007) 96, 247–251
226

Sandra Augusta Gordinho Pinto, Elisabeth Bohland, Cideli de Paula Coelho Maria Sı´lvia Furquim de
Azevedo Morgulis and Leoni Villano Bonamin An animal model for the study of Chamomilla in stress and
depression: pilot Homeopathy (2008) 97, 141–144
227

Heulluy B. Random trial of L.72 with Diazepam 2 in cases of nervous depression. Essai randomise
ouvert de L 72 (specialite homeopathique) contre diazepam 2 dans les etats anxiodepressifs. Metz:
Laboratoires Lehning, Unpublished study, 1985.
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Γαιιία, ε νπνία παιαηφηεξα είρε ραξαθηεξηζηεί σο ‗αλνηρηή ηπραηνπνηεκέλε κειέηε‘ ε
νπνία ζπλέθξηλε ηε δξαζηηθφηεηα ηεο δηαδεπάκεο κε απηήλ ηεο νκνηνπαζεηηθήο δξάζεο
ζε αζζελείο κε κηθηή αγρψδε θαη θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή. Θεηηθά απνηειέζκαηα γηα ην
νκνηνπαζεηηθφ θαξκαθεπηηθφ ζχκπιεγκα ζηελ ζηαληαξηζκέλε θαηαζθεπαζηηθή ηνπ
θφξκνπια, αλαθέξζεθαλ. Παξφια απηά, ζηε ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε ησλ Kleijnen
et al.228 ε κειέηε απηή ζθνξάξεη κφλν 45 ζηα 100, γηα ηελ κεζνδνινγηθή ηεο
απζηεξφηεηα, ελψ ην θαηψηαην φξην γηα ηηο κειέηεο ήηαλ ην 55. Ζ ρξήζε ελφο
αγρνιπηηθνχ θαξκάθνπ ζαλ κέζνδνο ειέγρνπ θαίλεηαη φηη είλαη αθαηάιιειε ζε κηα
κειέηε κε θαηαζιηπηηθνχο αζζελείο θαη ε κεηέπεηηα εθηίκεζε ηεο κειέηεο απνθάιπςε
ηελ έιιεηςε πιεξνθνξηψλ ζε πνιιέο απφ ηηο κεηξήζεηο ηεο πνηφηεηαο ηεο δνθηκαζίαο:
ζηε κέζνδν ηπραηνπνίεζεο, ζηελ ηπθινπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζηε ζπκκφξθσζε
θαη ζηηο κε πξνβιεπφκελεο παξεκβάζεηο. Τπήξμε επίζεο πξφβιεκα κε ηε δηαγλσζηηθή
ηαμηλφκεζε θαη ηελ αθαηαιιειφηεηα ησλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ.
Καηά ζπλέπεηα, ζε κεηέπεηηα κεηα-αλαιχζεηο θαη αλαζθνπήζεηο, δελ αλαθέξνληαη θακία
ηπραηνπνηεκέλε κειέηε εηδηθή γηα ηελ νκνηνπαζεηηθή θαη ηελ θαηάζιηςε. 229 Παξφια
απηά, κηα αθφκε ηπραηνπνηεκέλε κειέηε απφ ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα, έγηλε απφ κηα
νκάδα επηζηεκφλσλ ηνπ East London, ζε ζπλεξγαζία κε ην Royal London Homeopathic
Hospital. 230 Ο ζηφρνο απηήο ηεο πηινηηθήο κειέηεο ήηαλ λα θαζνξίζεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ
θαηά πφζν κηα κειέηε απφ ηελ γεληθή ηαηξηθή πξαθηηθή ζα ήηαλ εθηθηή γηα λα ζπγθξίλεη
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νκνηνπαζεηηθή ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζεο ελάληηα ζηε
θινπνμεηίλε [Prozac] θαη ην εηθνληθφ θάξκαθν [Placebo]. Ζ κεζνδνινγία πνπ
πεξηγξάθεθε ήηαλ απζηεξή: ηπραηνπνηεκέλε, δηπιή ηπθιή θαη double dummy. Παξφια
απηά παξνπζηάζηεθαλ δπζθνιίεο ζηε ζπγθέληξσζε αζζελψλ πνπ ζα ζπκκεηείραλ ζηε
κειέηε. Έηζη βξέζεθαλ κφλν 11 ζπκκεηέρνληεο, θαη κφλν 6 νινθιήξσζαλ ηε κειέηε.
Δθηφο ηπραηνπνηεκέλσλ κειεηψλ ηψξα, νη Davidson et al. αλαθέξνπλ ηε ζεξαπεία
12 αζζελψλ ζε έλα επξχ δηαγλσζηηθφ θάζκα, απφ θαηάζιηςε έσο αγρψδεηο
δηαηαξαρέο231. Πιήξεο ςπρηαηξηθή δηαγλσζηηθή πξνζπέιαζε έιαβε ρψξα, καδί κε ηελ
νκνηνπαζεηηθή ζπλέληεπμε θαη αθνινπζήζεθε απφ εμαηνκηθεπκέλε ζπληαγνγξάθεζε
νκνηνπαζεηηθήο ζεξαπείαο. Οη 7 [58%] ησλ αζζελψλ αλαθέξζεθε φηη είραλ βειηίσζε
απφ ηελ νκνηνπαζεηηθή ζεξαπεία, ζηε βάζε ηεο θιίκαθαο ηεο ζθαηξηθήο θιηληθήο
βειηίσζεο [Clinical Global Improvement Scale CGI] ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 2 απφ ηνπο
3 αζζελείο κε κείδσλα θαηάζιηςε. Σν είδνο θαη ε δπλακνπνίεζε ησλ θαξκάθσλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ , ε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο θαη νη παξεκβάζεηο είραλ δηαθνξνπνίεζε
απφ αζζελή ζε αζζελή θαη νη αξρηθέο δηαγλψζεηο καδί επέθεξαλ δπζθνιίεο ζηελ
εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ. Παξφια απηά, απηή ε κειέηε ζεσξήζεθε αμηφινγε θαη
εθηηκήζεθε σο κηα αμηφπηζηε πξνθαηαξθηηθή αλαθνξά.
Πνιιέο κειέηεο αθνξνχλ ηε δξάζε ηεο νκνηνπαζεηηθήο ζηε δηάζεζε ή ηα επίπεδα
θαηάζιηςεο αλάκεζα ζε άιιεο κεηξήζεηο, ζε αζζελείο κε θαηαζηάζεηο φπσο ν θαξθίλνο ή
ην ζχλδξνκν ρξνλίαο θφπσζεο. Μηα ηπραηνπνηεκέλε δνθηκαζία ειέγρνπ ηεο ζεξαπείαο
64 αζζελψλ κε κεηα-ηνγελέο ζχλδξνκν θφπσζεο ή κπαιγηθή εγθεθαινκπειίηηδα,
πεξηιάκβαλε ηελ κέηξεζε ζηελ απην-αλαθνξηθή δηαηαξαρή ζηε δηάζεζε θαη βξήθε
228
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Jorm A, Christensen H, Grifﬁths K, Rodgers B. Effectiveness of complementary and self help
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230
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κεγαιχηεξε βειηίσζε ζηνπο αζζελείο πνπ έιαβαλ νκνηνπαζεηηθή ζεξαπεία αληη γηα
απηνχο πνπ έιαβαλ εηθνληθφ θάξκαθν.232 Παξφια απηά, δελ έγηλαλ άιιεο κεηξήζεηο ηεο
δηάζεζεο ή ηεο θαηάζιηςεο θαη έηζη ε ζεκαζία απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηνπο
αζζελείο κε παξνχζα άιιε παζνινγία είλαη αδηεπθξίληζηε.
Οη άιιεο κειέηεο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηνλ θαξθίλν ήηαλ κε-ειεγρφκελεο θαη
πεξηιάκβαλαλ ηε ρξήζε νκνηνπαζεηηθήο γηα έλα κεγάιν εχξνο πξνβιεκάησλ. Ζ
θαηάζιηςε ήηαλ απιά έλα απν ηα αλαθεξφκελα πξνβιήκαηα. Απηέο νη κειέηεο παξέρνπλ
κφλν αζζελείο ελδείμεηο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηφζν ιφγσ ηεο έιιεηςεο νκάδαο
ειέγρνπ, φζν θαη ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ λα εξκελεπηνχλ ηα απνηειέζκαηα απφ κηα
εηεξφθιεηε νκάδα πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίζηεθαλ. Παξφια απηά ζα ηηο
αλαιχζνπκε παξαθάησ: Οη αζζελείο πνπ έπξεπε λα εθηηκεζνχλ ζην θαηά πφζν
βνεζήζεθαλ απφ ηελ νκνηνπαζεηηθή παξέκβαζε, εθηηκήζεθαλ αξρηθά κε ηε βνήζεηα ηελ
Ννζνθνκεηαθήο Κιίκαθαο Άγρνπο θαη Καηάζιηςεο [HADS – Hospital Anxiety and
Depression Scale ] θαη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζσκπησκάησλ ηνπ Rotterdam. Οη
βειηηψζεηο ζηελ ςπρνινγηθή ππνθιίκαθα παξαηεξήζεθαλ κεηά απφ ηελ 3ε θαη 4ε
επίζθεςε θαη ην πνζνζηφ κε θπζηνινγηθή HADS αλέβεθε απφ 48% ζε 75% κέζα ζε
απηήλ ηελ πεξίνδν. Παξφια απηά, ε έιιεηςε νκάδαο ειέγρνπ, νη πνηθίιεο παξεκβάζεηο
θαη ε έιιεηςε επαλαιεπηηθνχ ειέγρνπ ζην 58% επέθεξαλ δπζθνιίεο ζηελ εξκελεία ησλ
απνηειεζκάησλ. Πην πξφζθαηα, κηα θαινζρεδηαζκέλε κε-ειεγρφκελε θιηληθή δνθηκαζία
κε ηε ρξήζε εμαηνκηθεπκέλεο νκνηνπαζεηηθήο παξέκβαζεο γηα αλαθνχθηζε
ζπκπησκάησλ 100 αζζελψλ κε θαξθίλν, ην 52% ησλ αζζελψλ θάλεθε λα έρεη βειηίσζε
ησλ επηπέδσλ θαηάζιηςεο ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ κειέηεο. 233 Σα ελνριήκαηα απφ ηε
δηάζεζε θαζνξίζηεθαλ κε ηε ρξήζε ηεο HADS. ηελ αξρή ηεο κειέηεο, 37 αζζελείο
ήηαλ θαηαζιηπηηθνί θαη 20 απφ απηνχο είραλ δηάγλσζε θαηάζιηςεο [ζθνξ >10] θαη 17
είραλ νξηαθή θαηάζιηςε [ζθνξ 8-10]. Τπήξμε ζεκαληηθή βειηίσζε ζηε κέζε ηηκή ηνπ
θαζηαζιηπηηθνχ ζθνξ φινπ ηνπ γθξνππ ησλ αζζελψλ, ζε ζχγθξηζε κε ηελ αξρηθή ηηκή,
είηε σο κέζνο φξνο αλάκεζα ζηηο επηζθέςεηο, είηε σο ην κέζν φξν θαηά ηελ ηειηθή
επίζθεςε [P > 0,05]. πλνιηθά, ην 52% ησλ αζζελψλ είραλ βειηίσζε ζηηο ηηκέο ηεο
θαηάζιηςεο ζην ηέινο ηεο παξαηεξνχκελεο πεξηφδνπ, δειαδή κεηά απφ 4-5 ζπλεδξίεο,
κε κηα κέζε βειηίσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 1.4 (95% CI 0.1–2.6). Τπήξμε κεγάιν πνζνζηφ
πξνζηξηβψλ: κφλν ην 52% νινθιήξσζε ηε κειέηε θαη 17 αζζελείο ππέθεξαλ απφ
επηδείλσζε ησλ ζπκπησκάησλ ή ηελ επαλεκθάληζε παιαηψλ ζπκπησκάησλ πνπ
ζεσξήζεθαλ αληηδξάζεηο απφ ηα ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα. Κακία παξελέξγεηα δελ
νδήγεζε ζε απφζπξζε απφ ηε ζεξαπεία. Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηε ζεξαπεία κεηξήζεθε κε
απην-ζπκπιεξνχκελν εξσηεκαηνιφγην θαη ήηαλ πςειή αλάκεζα ζε απηνχο πνπ
νινθιήξσζαλ ηελ κειέηε. Σν 75% ζεψξεζε ηελ νκνηνπαζεηηθή ζεξαπεία φηη ππήξμε
βνεζεηηθή ή πεξηζζφηεξν απφ βνεζεηηθή.
ε άιιε κε ειεγρφκελε θιηληθή δνθηκαζία εμαηνκηθεπκέλεο νκνηνπαζεηηθήο
ζεξαπεπηηθήο γηα ζπκπηψκαηα ζηέξεζεο νηζηξνγφλσλ γηα αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ
καζηνχ, κηα ζεκαληηθή βειηίσζε ηνπ θαηαζιηπηηθνχ ζθνξ βξέζεθε αλάκεζα ζηηο
γπλαίθεο κε θαηάζιηςε, αιιά φρη ζην ζχλνιν ηεο νκάδαο. 234 Σν 89% ησλ αζζελψλ
νινθιήξσζε ηελ κειέηε θαη πάιη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηε ζεξαπεία ήηαλ πςειή. Σν 67%
232
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233
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ζεψξεζε ηελ νκνηνπαζεηηθή ζεξαπεία σο βνεζεηηθή, πνιχ βνεζεηηθή θαη εμαηξεηηθά
βνεζεηηθή γηα ηα ζπκπηψκαηά ηνπο.
ε κηα δεκνζθνπηθή κειέηε παξαηήξεζεο νκνηνπαζεηηθήο ζεξαπείαο 269
γπλαηθψλ κε γπλαηθνινγηθά πξνβιήκαηα, 38% ησλ νπνίσλ αλέθεξαλ φηη έρνπλ
πξνβιήκαηα απφ ηε δηάζεζε. 235 Παξφια απηά, δελ παξείραλ πιεξνθνξίεο γηα ηε
δηάγλσζε, θαη ηα 269 εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιεξψζεθαλ απφ 31 γπλαηθνιφγνπο
αληηζηνηρνχλ ζε έλα πνζνζηφ απάληεζεο κφλν 28.5%. Ζ απάληεζε ζηελ ζεξαπεία
ζηεξίρζεθε ζε κηα θιίκαθα πέληε βαζκψλ θαη γηα ην 67% ησλ γπλαηθψλ ζηε κειέηε έλα
‗πνιχ θαιφ‘ ή ‗θαιφ‘ απνηέιεζκα ζηε ζπκπηψκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηα πξνβιήκαηα ηεο
δηάζεζεο αλαθέξζεθε.
Δπίζεο ζε κηα πξννπηηθή πηινηηθή κειέηε ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε ε
ζπζηεκαηηθή ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ ζεξαπείεο 1783 αζζελψλ νη νπνίνη
επηζθέθηεθαλ 14 ηδησηηθά ηαηξεία, κε ζπρλφηεξεο αηηηάζεηο ην άγρνο, ηελ θαηάζιηςε θαη
ην ζχλδξνκν επεξέζηζηνπ εληέξνπ. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο απηή έδεημαλ φηη ην
75.9% ησλ αζζελψλ απηψλ είραλ ζεηηθή, ην 4.6% αξλεηηθή ην 14.7% θακία επίδξαζε
απφ ηελ αγσγή. ην 4.8% δελ θαηαγξάθεθε απνηέιεζκα. 236 Ζ εγθπξφηεηα κηα ηέηνηαο
κειέηεο είλαη πξνθαλψο πνιχ ρακειή.
Σέινο, ηα απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ, πεξηιακβάλνληαο απηέο ησλ Richardson,
Van Wassenhoven θαη Ives αλαθέξνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε αζζελείο κε έλα επξχ
θάζκα δηαηαξαρψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θαηάζιηςεο. Έηζη, κφλν δχν
ηπραηνπνηεκέλεο ειεργφκελεο κειέηεο εληνπίζηεθαλ. Ζ κία είρε πνιιά κεζνδνινγηθά
πξνβιήκαηα θαη ε άιιε παξνπζίαζε πξνβιήκαηα απφ ηελ ζπγθέληξσζε ησλ αζζελψλ
ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα. Πνιιέο κε-ειεγρφκελεο κειέηεο θαη κειέηεο παξαηήξεζεο
αλέθεξαλ ζεηηθά απνηειέζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πςειήο ηθαλνπνίεζεο απφ
ηνπο αζζελείο. Λφγσ ηεο έιιεηςεο νκάδαο ειέγρνπ, είλαη πνιχ δχζθνιν λα
εμαθξηβψζνπκε θαηά πφζν ην θαηλφκελν απηφ νθείιεηαη θαζαξά ζηελ νκνηνπαζεηηθή
δξάζε. Οη ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο ήηαλ επίζεο πνηθίιεο. Υξεζηκνπνηήζεθε ε επηινγή
θαξκάθνπ απφ κηα πεξηνξηζκέλε ιίζηα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαξκαθεπηηθά ζπκπιέγκαηα
ή εμαηνκηθεπκέλε ζεξαπεπηηθή.
Αλεπηζήκεηεο ελέξγεηεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζε κειέηεο θάλεθαλ πεξηνξηζκέλεο θαη
αθνξνχζαλ ‗ζεξαπεπηηθή επηδείλσζε‘, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρεηξνηέξεπζεο ησλ
ζπκπησκάησλ, ηελ εκθάληζε θαηλνχξγησλ ζπκπησκάησλ θαη ηελ επαλεκθάληζε παιαηψλ
ζπκπησκάησλ. Οη αληηδξάζεηο απηέο ήηαλ γεληθψο θαιά αλεθηέο, αιιά ζε κηα κειέηε,
έλαο αζζελήο δηέθνςε ηε ζεξαπεία ιφγσ ηεο επηδείλσζεο ησλ ζπκπησκάησλ.

Σπκπεξαζκαηηθά
Ζ εθηεηακέλε έξεπλα γηα δεκνζηεπκέλεο θαη κε κειέηεο έδεημε φηη νη ελδείμεηο γηα
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νκνηνπαζεηηθήο ζηελ θαηάζιηςε είλαη πεξηνξηζκέλεο, ιφγσ
ηεο έιιεηςεο θιηληθψλ κειεηψλ πςειήο πνηφηεηαο. ηαλ πξνζπαζήζεθαλ, νη RCTs
θαινχ ζρεδηαζκνχ ζπλάληεζαλ πξνβιήκαηα, εηδηθά κε ηελ εχξεζε αζζελψλ, πξφβιεκα
πνπ ζπλαληάηαη θαη ζηηο κε-νκνηνπαζεηηθέο κειέηεο γηα ηελ θαηάζιηςε.
Οη
αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πνπ αλαθέξζεθαλ, ηαηξηάδνπλ κε ηε βηβιηνγξαθία πνπ αθνξά ηελ
αζθάιεηα ηεο νκνηνπαζεηηθήο, θαη πξνηείλνπλ φηη ηα νκνηνπαζεηηθά θάξκαθα δχλαηαη
235
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236
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λα πξνθαιέζνπλ αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο, αιιά απηέο είλαη ζπάληεο, ήπηεο θαη παξνδηθέο,
παξφιν πνπ πηζαλφλ ππν-αλαθέξνληαη. 237 Μηα πξφζθαηε ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε
ζηε ζπρλφηεηα ηεο νκνηνπαζεηηθήο ζεξαπεπηηθήο επηδείλσζεο ζηηο δηπιέο ηπθιέο,
ηπραηνπνηεκέλεο θιηληθέο κειέηεο κε θάξκαθα αιεζηλά θαη εηθνληθά δελ αλαγλψξηζαλ
θαζαξέο ελδείμεηο γηα ηελ χπαξμε νκνηνπαζεηηθψλ επηδεηλψζεσλ,238 παξφια ηα
αληηθξνπφκελα ζηνηρεία απφ ηελ θιηληθή πξαθηηθή. Πάλσ ζην ζέκα απηφ ππάξρεη αξθεηή
ζπδήηεζε θαη δηαθσλία, επί ησλ ζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ πνπ απνθιίλνπλ απφ ηηο αξρέο
ζεξαπείαο ηνπ Υάλεκαλ θαη ηνπ ηξφπνπ παξαζθεπήο ησλ θαξκάθσλ, κηαο θαη ην
θαηλφκελν ηεο θαξκαθεπηηθήο επηδείλσζεο έρεη παξαηεξεζεί απφ παιηά, ηδηαίηεξα κε ηε
ρξήζε κνλνζεξαπείαο θαη πςειψλ δπλακνπνηήζεσλ. ζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα ησλ
νκνηνπαζεηηθψλ θαξκάθσλ δχλαηαη λα ζπλνςίζνπκε σο εμήο: Σα νκνηνπαζεηηθά
θάξκαθα ζε πςειέο δπλακνπνηήζεηο, πνπ ζπληαγνγξαθνχληαη απφ εθπαηδεπκέλνπο
επαγγεικαηίεο είλαη πηζαλφηαηα αζθαιή θαη είλαη δχζθνιν λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξέο
αλεπηζήκεηεο αληηδξάζεηο. 239
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Ενδείξειρ για ηην πολςπλοκόηηηα ζηην ομοιοπαθηηική θεώπηζη
ε κηα κεηα-αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ηζνπαζεηηθψλ κειεηψλ πνπ
αλαδεηνχζαλ ηε ζεξαπεπηηθή αληίδξαζε αζζελψλ κε άζζκα θαη αιιεξγηθή ξηλίηηδα θαη
ζηνπο νπνίνπο ρνξεγήζεθε Dust Mite 30C, έγηλε κηα πξνζπάζεηα γηα λα εξκελεπηνχλ νη
δηαθνξέο πνπ είραλ ηα επξήκαηά ηνπο. πγθεθξηκέλα παξαηεξήζεθε κηα δηαθχκαλζε ή
αιιηψο κηα ηαιάλησζε ζην ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα ηφζν ζε επίπεδν θπζηνινγίαο φζν
θαη ππνθεηκεληθή. Ζ ηαιάλησζε απηή είλαη ζχκθσλε κε ηελ εξκελεία ηεο ζεσξίαο ηεο
πνιππινθφηεηαο θαη πηζαλφηαηα απηφ ζα έρεη κεγάιε επίδξαζε ζηε κειέηε θαη ην
ζρεδηαζκφ ησλ θιηληθψλ κειεηψλ γηα ηελ νκνηνπαζεηηθή ζην κέιινλ, θαζψο θαη γηα ηελ
εξκεκλεία ηνπο. Απηφ πνπ παξαηεξνχκε είλαη ε θιηληθή βειηίσζε ησλ αζζελψλ. κσο
ζηελ νκνηνπαζεηηθή θιηληθή πξάμε, κηα αξρηθή επηδείλσζε, ιεγφκελε θαη ζεξαπεπηηθή
επηδείλσζε ζπκβαίλεη ζην 10-15%. ηελ ηειεπηαία κειέηε ηνπ 2002, παξφιν πνπ δελ
θάλεθε θάπνην ηειηθφ απνηέιεζκα ζην πέξαο ηεο κειέηεο, παξφια απηά, θαζφιε ηε
δηάξθεηα ηεο κειέηεο παξαηεξήζεθαλ κεγάιεο κεηαβνιέο αλάκεζα ζηελ ζεξαπεπφκελε
ηζνπαζεηηθά νκάδα θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ.

Δηθόλα 5 - Σαιάλησζε ηεο κέγηζηεο εθλεπζηηθήο ξνήο ζε αζζελείο θιηληθήο κειέηεο 240

240

Reprinted from Lewith GT, Watkins AD, Hyland ME, Shaw S, Broomﬁeld JA, Dolan G, Holgate ST. A
double-blind, randomised, controlled clinical trial of ultramolecular potencies of house dust mite in house
dust mite allergic asthmatic patients. BMJ324: 520–523.
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Δηθόλα 6 – Σαιάλησζε ηεο δηάζεζεο ζηνπο αζζελείο ηεο θιηληθήο κειέηεο

Παξαηεξψληαο απηέο ηηο ηαιαληψζεηο νη κειεηεηέο ηνπ άξζξνπ απηνχ θαηέιεμαλ ζε
θάπνηα ζπκπεξάζκαηα. Θεσξώληαο όηη ην αλζξώπηλν ζώκα είλαη έλα πνιύπινθν
δηθηπαθό ζύζηεκα, ην νπνίν παξνπζηάδεη απην-νξγαλνύκελε πξνζαξκνζηηθόηεηα
θαη ρανηηθή ζπκπεξηθνξά, θαηαιήγνπλ ζηελ ππόζεζε ηνπ εθπνύο ζώκαηνο241.
χκθσλα κε απηήλ ηελ ππφζεζε, ππάξρεη κέζα ζην ρανηηθφ πιέγκα ησλ δηθηχσλ
πνπ ειέγρνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο, έλα δίθηπν, αλψηεξεο ηάμεο
[δεχηεξεο ή ηξίηεο] ην νπνίν ειέγρεη φια ηα δίθηπα ειέγρνπ. Σν εθηεηακέλν απηφ δίθηπν
δηαπεξλά φινλ ηνλ νξγαληζκφ θαη ιεηηνπξγεί ππφ θαλφλεο. Έλαο απφ απηνχο είλαη ν
θαλφλαο ηεο αλαπιήξσζεο/αληηζηάζκηζεο.242 χκθσλα κε απηφλ ηνλ θαλφλα, ην δίθηπν
αληηζηαζκίδεη θάζε εμσηεξηθή δηαθχκαλζε θαη παξελφριεζε κε ζθνπφ λα επηηχρεη έλα
γελλεηηθά θαζνξηζκέλν απνηέιεζκα, ζεσξψληαο φηη απηφο ν θαλφλαο εξκελεχεη ηελ
εμέιημε ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ζην ζψκα. ηελ νπζία, ην δίθηπν ειέγρεη ηα
ζπζηήκαηα ειέγρνπ, θαηά πφζν ιεηηνπξγνχλ νκαιά, ζχκθσλα κε γελλεηηθά
θαζνξηζκέλνπο θαλφλεο θαη θάλεη ξπζκίζεηο φηαλ παξαηεξεί φηη απηά απνθιίλνπλ. Ο
θαλφλαο ηεο αληηζηάζκηζεο ζεσξείηαη φηη έρεη εμέρνλ ξφιν ζηελ αλζξψπηλε
παζνθπζηνινγία, κηαο θαη ζεσξείηαη φηη πνιιέο θνξέο απηή ε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη
ξχζκηζεο είλαη ε ξίδα ηεο παζνινγηθήο αιιαγήο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε ρξφληα λφζν. Ο
θαλφλαο απηφο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα πεξηγξάςεη ηελ εθηεηακέλε θιεγκνλψδε
απάληεζε ζην άζζκα. χκθσλα κε ηε δη-θαζηθή ζεσξία γηα ην άζζκα απφ αηηηνινγηθήο
άπνςεο, έρνπκε κηα ζπλερφκελε ζπλδπαζκέλε πξφθιεζε απφ ην αλνζνπνηεηηθφ [πρ ηνί,
αθάξεα] θαη αλνζνθαηαζηνιήο [κφιπλζε ηεο αηκνζθαηξαο]. Σν δίθηπν αληηιακβάλεηαη
ηελ αλνζνινγηθή αληίδξαζε σο ππν-αληίδξαζε θαη ξπζκίδεη πξνο ηα πάλσ ηελ
αλνζνινγηθή απάληεζε. Δπνκέλσο, ζην άζζκα, ε ππεξβνιηθή θαη απνξπζκηζκέλε
αλνζνινγηθή απάληεζε είλαη έλα απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ην
νπνίν αληηιακβάλεηαη ηελ αλνζνινγηθή αληίδξαζε σο αλεπαξθή. σκαηηθέο ζεξαπείεο
ζα έρνπλ ςπρνινγηθή δξάζε θαη ην αληίζεην, κηαο θαη ζηνλ νξγαληζκφ ην δίθηπν
πεξηιακβάλεη θαη ηνλ εγθέθαιν. Έηζη, ε ζσκαηηθή-ςπρνινγηθή αιιεινδηαθχκαλζε
αληαλαθινχλ αιιαγέο πνπ πξνζχζηεξα έρνπλ ζπκβεί ζην δίθηπν. Καπνηα δίθηπα
ελδέρεηαη λα ‘θνιιήζνπλ’ ζε εκηζηαζεξέο θαηαζηάζεηο. Απηέο νη εκη-ζηαζεξέο
θαηαζηάζεηο κπνξεί λα ζεσξεζνύλ σο ηνπηθά ειάρηζηα, ή σο εθιπζηήξεο ζηνπο
νπνίνπο ην δίθηπν έιθεηαη. [βι. Κεθ 5.3] ε θάζε πεξίπησζε, ην δίθηπν κπνξεί λα
‗θνιιήζεη‘ ζε δηάθνξεο δπλακηθέο ή ζηαηηθέο θαηαζηάζεηο, απφ ηηο νπνίεο γηα λα
241
242

Hyland ME. The intelligent body. New Scientist 2001;170:32–33.
Hyland ME. The intelligent body and its discontents. J Health Psychol 2002;7: 21–32.
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δηαθχγεη ζα ρξεηαζηεί επηπιένλ ελέξγεηα. Έηζη, ε ππνθείκελε παζνινγία παξακέλεη
επεηδή ην δίθηπν είλαη αλίθαλν απφ κφλν ηνπ, λα πεηχρεη ηελ πγηή θαηάζηαζε ηεο
απνηειεζκαηηθήο αληηζηαζκηζηηθήο ξχζκηζεο. Παξφιν πνπ νη επηπηψζεηο ηνπ λα είζαη
‗θνιιεκέλνο‘ ζε κηα θαηάζηαζε δπζπξνζαξκνζηηθήο ξχζκηζεο κπνξνχλ λα
αληηκεησπηζηνχλ ζεξαπεπηηθά [πρ εηζπλεπφκελα ζηεξνεηδή] ε ππνθείκελε παζνινγία
παξακέλεη ρξφληα θαη έηζη ε ζπκβαηηθή ζεξαπεία είλαη θαηαζηαιηηθή θαη φρη
ζεξαπεπηηθή. Γηα λα θάλεηο κηα ζεξαπεία ζηνρεπκέλε ζην ίδην ην δίθηπν, πξέπεη λα
βξεζεί ελαο ηξφπνο λα ην παξελνριήζνπκε έηζη ψζηε λα επαλαξπζκηζηεί ζην ζσζηφ
‗ζεξκνζηάηε‘, δειαδή λα ην βνεζήζνπκε λα μεθνιιήζεη απφ απηήλ ηελ θαηάζηαζε πνπ
βξίζθεηαη θαη λα νδεγήζεη ηνλ νξγαληζκφ ζε κηα πγηή θαηάζηαζε δπλακηθήο
αιιειεπίδξαζεο. Ζ νκνηνπαζεηηθή ζεξαπεία, πηζηεχεηαη φηη παξελνριεί ηελ απηννξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ θαη έηζη ζέηεη ην ζχζηεκα ζε κηα ηαιάλησζε πνπ έρεη
ζρεηηδφκελν κε ηνλ θάζε αζζελή κνηίβν. Σν αλ απηή ε ηαιάλησζε ζα θαηαιήμεη λα έρεη
ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα γηα ηνλ θάζε αζζελή εμαξηάηαη θαη απφ άιιεο πξνζαγσγέο ζην
ζχζηεκα παξακέηξνπο. Καηά ηε δηάξθεηα κηα ζεξαπείαο έλαο αζζελήο κπνξεί λα
ρξεηαζηεί πνιιά εμαηνκηθεπκέλα θάξκαθα πνπ ζα ‗μεθνιιήζνπλ‘ ην ζχζηεκα απφ
δηαθνξεηηθνχο ειθπζηήξεο. Δπίζεο είλαη δπλαηφλ λα πεξάζεη απφ πνιιά ζηάδηα
επηδείλσζεο. Δπίζεο κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ θαη άιιεο παξεκβάζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
νκνηνπαζεηηθή ζεξαπεία. ια ηα παξαπάλσ έρνπλ θιηληθή θαη επηζηεκνινγηθή δηάζηαζε
γηα ηελ αμηνιφγεζε ηφζν ησλ παιαηψλ φζν θαη ησλ κειινληηθψλ νκνηνπαζεηηθψλ
εξεπλψλ. 243

4.7 πκπέξαζκα
ην παξαπάλσ θεθάιαην είδακε ζην κέηξν πνπ ήηαλ δπλαηφ ηα ζηνηρεία απηά πνπ
ραξαθηεξίδνπλ ηελ νκνηνπαζεηηθή πξνζέγγηζε ζην ππφ κειέηε λφζεκα, μεθηλψληαο απφ
ηηο ζεσξεηηθέο βάζεηο γηα ην αλζξψπηλν νλ, ηελ ηεξάξρεζε ησλ ζπκπησκάησλ, ηηο
πξνδηαζέζεηο θαη ηηο ζεσξίεο ηνπ Υάλεκαλ γηα ηα κηάζκαηα, ηελ ελνπνηεηηθή πξνζέγγηζε
γηα ηα λνζήκαηα, ηα παηδηά ηνπ έξσηα, ηνλ νξηζκφ ηεο πγείαο θαη ηηο θαηαπηεζηηθέο
ζεξαπείεο. Δίδακε, δειαδή, ζε κεγάιν βαζκφ, πσο πξνζεγγίδεη ε νκνηνπαζεηηθή ην
δήηεκα ηνπ πψο πξνθχπηεη κηα λφζνο, πνηνη παξάγνληεο ηξνπνπνηνχλ ή επλννχλ ηελ
εκθάληζή ηεο, πνηα είλαη ε ζχλδεζή ηεο κε ηελ πγεία αιιά θαη ηα ππφινηπα λνζήκαηα
πνπ κπνξεί λα πξνζβάιινπλ ην άηνκν. Όζηεξα είδακε ηελ θιηληθή ηαμηλφκεζε πνπ
ραξαθηεξίδεη ηελ νκνηνπαζεηηθή, κε ζηνηρεία απφ ηε Materia Medica θαη ηελ
νκνηνπαζεηηθή θαξκαθνινγία, ηηο εηθφλεο ησλ θαξκάθσλ θαη ηελ πξνζέγγηζε ησλ
ζπκπησκάησλ. Δπίζεο θάλακε κηα αλαζθφπεζε ζηε δηεζλή βηιηνγξαθία γηα ηηο
πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε θιηληθφ επίπεδν, γηα λα θαζηεξσζεί ε νκνηνπαζεηηθή
πξνζέγγηζε ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ θαη παξαηεξήζακε ηα πξνβιήκαηα πνπ απηή
ζπλάληεζε ζηελ πξνζπάζεηα απηή. Σέινο, είδακε αξθεηά ζηνηρεία πνπ καο θαλεξψλνπλ
φηη νη ηδέεο ηεο πνιππινθφηεηαο δελ είλαη άγλσζηεο ζηνλ ρψξν ηεο νκνηνπαζεηηθήο, φηη
ππάξρνπλ επηζηεκνληθέο νκάδεο πνπ ρξφληα ηψξα θηλνχληαη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε,
θαη νη πξνζπάζεηεο λα κπνιηαζηεί ε νκνηνπαζεηηθή ζεσξία κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα
εξγαιεία πνπ παξέρνπλ απηέο νη επηζηήκεο έρνπλ ήδε μεθηλήζεη. ια ηα παξαπάλσ ζα
απνηειέζνπλ πεγή πιεξνθνξηψλ θαη βάζε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ νιηζηηθνχ κνληέινπ γηα
ηε παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο, θαζψο θαη ζα δψζνπλ πηζαλέο λέεο ζπζρεηίζεηο πνπ
ιείπνπλ απφ ηελ αλαγσγηζηηθή αλάιπζε. Δπηγξακκαηηθά ζπκπεξαίλνπκε φηη:

243

M E Hyland Oscillatory effects in a homeopathic clinical trial: an explanation using complexity theory,
and implications for clinical practice Homeopathy (2002) 91, 145–149
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i.

ii.

iii.

iv.

Σν κνληέιν ησλ ηξηψλ επηπέδσλ θαη ε ηεξάξρεζε κέζα ζηα επίπεδα είλαη
ζεκαληηθά ζηνηρεία πάλσ ζηα νπνία παηά ε νκνηνπαζεηηθή ζεσξία θαη ρξήδνπλ
πξνζεθηηθφηεξεο θαη εθηελέζηεξεο αλάιπζεο [θεθ 4.2 ζει 88-96]
Ζ νκνηνπαζεηηθή πξνζεγγίδεη ηε λφζν κέζσ ηεο αλεχξεζεο ηεο θαηάιιειεο
εηθφλαο ηνπ θαξκάθνπ πνπ ρξεηάδεηαη ν αζζελήο. Σα ζπκπηψκαηα πνπ
αλαιχνληαη θαηά ην νκνηνπαζεηηθφ ηζηνξηθφ αλαδεηθλχνπλ ιεπηνθπείο
απνρξψζεηο πνπ ιείπνπλ απφ ηελ θιαζζηθή πξνζέγγηζε [θεθ 4.5 ζει 108-110]
Ζ ζεξαπεία ηεο θαηάζιηςεο απφ ηελ νκνηνπαζεηηθή πξνζέγγηζε δελ έρεη
ηεθκεξησζεί αθφκε επηζηεκνληθά ιφγσ ηνπ ρακεινχ επηπέδνπ ησλ
δεκνζηεπκέλσλ εξεπλψλ θαη ιφγσ πξνβιεκάησλ θαηά ηε δηελέξγεηα
ηπραηνπνηεκέλσλ θιηληθψλ κειεηψλ [θεθ 4.6 ζει 111-115]
Ζ δηεζλήο νκνηνπαζεηηθή θνηλφηεηα έρεη ήδε αξρίζεη λα αλαδεηά ηξφπνπο γηα λα
εκπινπηίζεη ηε ζεσξεηηθή ηεο βάζε κε ζηνηρεία απφ ηε ζπζηεκηθή ζεσξία θαη ηε
ζεσξία ηεο πνιππινθφηεηαο [θεθ 4.6 ζει 115-117]
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5. Ανοικοδομώνηας ένα ολιζηικό μονηέλο
5.1 Δηζαγσγή
Ζ νκνηνπαζεηηθή θαη ε επηζηεκνληθή ηαηξηθή θνηλφηεηα αλαπηχρζεθαλ ρσξηζηά.
Γηα παξάδεηγκα, νη νκνηνπαζεηηθνί δελ αληηιήθζεθαλ ηελ αλάγθε, ζηελ θιηληθή ηνπο
πξαθηηθή, γηα απνδείμεηο πνπ ζα έξζνπλ κέζα απφ θιηληθέο κειέηεο ή απφ βαζηθή έξεπλα
απφ πεηξάκαηα ζε δψα ή ζε εξγαζηεξηαθέο κειέηεο in vitro. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη
πεξηζζφηεξνη αθαδεκαηθνί ηαηξηθνί επηζηήκνλεο έδεημαλ ειάρηζην ή θαη θαζφινπ
ελδηαθέξνλ γηα ηελ νκνηνπαζεηηθή πξνζέγγηζε ζηελ ζεξαπεπηηθή. Παξφια απηά, ηα
ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη έλα νιφ έλα θαη απμαλφκελν ελδηαθέξνλ, ηφζν σο πξνο ηελ
επηζηεκνληθή απφδεημε απφ πιεπξά νκνηνπαζεηηθήο, φζν θαη απφ ηελ πην αλζξσπηζηηθή
θαη νιηζηηθή πξνζέγγηζε απφ ηελ πιεπξά ηεο ζπκβαηηθήο ηαηξηθήο. Απηφ έρεη ζαλ
απνηέιεζκα λα αλαδεηεζεί κία θφξκα επηθνηλσλίαο, έλα δηαζπλδεηηθφ ζηνηρείν κε ην
νπνίν νη δχν απηνί θφζκνη ζα επηθνηλσλήζνπλ. Μηα ηέηνηα θφξκα επηθνηλσλίαο, έλα
ηέηνην δηαζπλδεηηθφ ζηνηρείν κπνξεί δπλεηηθά λα πξνζθεξζεί, θαη λα νδεγήζεη ζηε
αλάπηπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ κνληέινπ γηα ηε λφζν θαη ηε ζεξαπεία.
Ζ νκνηνπαζεηηθή είλαη βαζηζκέλε πάλσ ζην «νιηζηηθφ» θαη ην «βηηαιηζηηθφ»
παξάδεηγκα, πνπ κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ – ηνπιάρηζηνλ ελ κέξε – κε φξνπο ηνπ
πιαηζίνπ πνπ παξέρεηαη απφ ηε ζεσξία ησλ δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηε ζεσξία ηεο
πνιππινθφηεηαο. Σα ελλνηνινγηθά κνληέια θαη θάπνηα πεηξακαηηθά επξήκαηα απφ ηε
ζεσξία ηεο πνιππινθφηεηαο ελδερνκέλσο ππνζηεξίδνπλ ηηο παξάδνμεο αξρέο ηεο
νκνηνπαζεηηθήο, φπσο ηνλ λφκν ησλ νκνίσλ ή θαη ηηο επηδξάζεηο ησλ δηαδνρηθψλ
αξαηψζεσλ θαη δπλακνπνηήζεσλ. πδεηείηαη ην θαηά πφζν, ε θαιχηεξε εθηίκεζε ησλ
ηξηψλ θχξησλ ηδηνηήησλ ησλ πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ : ε κε-γξακκηθφηεηα, ε απηννξγάλσζε θαη ε δπλακηθφηεηα, ζα πξνζζέζνπλ φρη κφλν ζηελ βαζηθή καο θαηαλφεζε
ησλ νκνηνπαζεηηθψλ θαηλνκέλσλ αιιά ζα αλνίμνπλ λένπο δξφκνπο γηα πεηξακαηηθέο
κειέηεο θαη αλαδεηήζεηο θαη ζεξαπεπηηθά πιαίζηα.244
Ζ πξν-ζπζηεκηθή ζθέςε ραξαθηεξηδφηαλ απφ δηακάρεο κεηαμχ κεραληζηψλ νη νπoίoη
πίζηεπαλ ζε κηα γξακκηθή ζρέζε αηηίνπ αηηηαηνχ, θαη βηηαιηζηέο, νη νπνίνη πίζηεπαλ πσο
θάπνηα κπζηεξηψδεο δχλακε ελνηθνχζε ηηο πνιχπινθεο νληφηεηεο φπσο ηνπο νξγαληζκνχο. Ζ
δπζθνιία ήηαλ φηη, πξηλ απφ ηε ζπζηεκηθή ζθέςε, δελ ππήξραλ ηθαλνπνηεηηθέο έλλνηεο γηα
ηελ θαηαλφεζε θαηλνκέλσλ, εθηφο απφ ηηο έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη θπζηθνί, νη νπνίεο
έκνηαδαλ αλίθαλεο λα εμεγήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά πνιχπινθσλ θαηλνκέλσλ. Έηζη, ππήξρε
ρψξνο γηα λα επδνθηκνχλ ηα κεηαθπζηθά δφγκαηα ηνπ βηηαιηζκνχ. Απφ ηελ πξφνδν ζηε
βηνινγία απφ επηζηεκνληθέο εμειίμεηο πνπ νδήγεζαλ ζηελ εμήγεζε κεξηθψλ πεηξακαηηθψλ
απνηειεζκάησλ, κέρξη ηφηε αλεμήγεησλ κε φξνπο αηηηνινγηθήο ζρέζεο, ν δξφκνο γηα ηνλ
ζξίακβν ηνπ κεραληζκνχ θάλεθε λα αλνίγεη δηάπιαηνο.
κσο, ε κεραληζηηθή ζθέςε βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε θαη ζηελ αλαγσγή θαη ζεσξεί
νηη φια ηα αληηθείκελα θαη ηα γεγνλφηα, θαζψο θαη νη ηδηφηεηέο ηνπο, κπνξνχλ λα γίλνπλ
θαηαλνεηά ππφ φξνπο ζεκειησδψλ ζηνηρείσλ. Γπζηπρψο γηα ην κεραληζκφ, νη ίδηεο εθείλεο
δπζρέξεηεο, πνπ επέηξεπαλ ζηνλ βηηαιηζκφ λα επηβηψλεη σο πεηζηηθή ζεσξία γηα ηφζν κεγάιν
ρξνληθφ δηάζηεκα, εμαθνινχζεζαλ λα αληηζηέθνληαη ζηηο ιχζεηο ηνπ. Οη δπζθνιίεο εμήγεζεο
ησλ νξγαλψζεσλ, βηνινγηθήο ή θνηλσληθήο θχζεο, δελ ππνρσξνχζαλ ζηελ αλαγσγηθή ζθέςε.

244

Complexity science and homeopathy: a synthetic overview P Bellavite Homeopathy (2003) 92, 203-212
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ηε ζπζηεκηθή ζθέςε, ζχζηεκα είλαη έλα πνιχπινθν θαη εμαηξεηηθά δηαζπλδεδεκέλν
δίθηπν κεξψλ, ηα νπνία επηδεηθλχνπλ ζπλεξγαζηηθέο ηδηφηεηεο - φπνπ ην φιν ππεξβαίλεη ην
άζξνηζκα. ησλ κεξψλ ηνπ. Ζ ζπζηεκηθή ζθέςε ινηπφλ, αλαπηχρζεθε σο ελαιιαθηηθή ηεο
κεραληζηηθήο θαη απνδείρηεθε ηθαλνπνηεηηθφηεξε γηα ηελ εμήγεζε πνιππιφθσλ βηνινγηθψλ
θαηλνκέλσλ.
ηε πξνζπάζεηα λα θαηαλνήζνπκε ηε δξάζε ησλ νκνηνπαζεηηθψλ θαξκάθσλ, αιιά
θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηιέγνπκε ην ζσζηφ ‗φκνην‘ θάξκαθν γηα ηε ζεξαπεία πξέπεη λα
παξαηεξήζνπκε ην αλζξψπηλν ζψκα. Καηά ηε ιήςε ελφο ηζηνξηθνχ αιιά θαη θαηά ηελ
θιηληθή εμέηαζε ν ηαηξφο ζπιιέγεη έλαλ κεγάιν θαηάινγν ζπκπησκάησλ θαη παξακέηξσλ.
Πνιιά απφ απηά ηα γξάθεη ζην ραξηί, άιια απιψο ηα παξαηεξεί θαη άιια ηα δέρεηαη
ππνζπλείδεηα. ια απηά δίλνπλ ζηνλ ηαηξφ ηελ πινχζηα εηθφλα ηνπ αζζελνχο. Παίξλνληαο
ηψξα ζηα ρέξηα καο ηε Materia Medica θαη παξαηεξψληαο φια απηά ηα δηάζπαξηα
ζπκπηψκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη γηα θάζε θάξκαθν ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε όηη ε
νκνηνπαζεηηθή έρεη βαζηζηεί ζηε κεηαζεσξεηηθή ππόζεζε όηη ην αλζξώπηλν ζώκα είλαη
έλα πνιύπινθν ζύζηεκα.245

5.2 Θεσξία πζηεκάησλ – Δηζαγσγή ζηα ζπζηεκηθά εξγαιεία
Ζ γεληθή ζεσξία ζπζηεκάησλ εηζήρζε απφ ην βηνιφγν Ludwig Von Bertanlaffy
σο κηα πξνζπάζεηα αλάπηπμεο κηαο ελνπνηεκέλεο επηζηήκεο κε ζθνπφ ηε κειέηε ησλ
θνηλψλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηα αλνηρηά θαη εμειηθηηθά αλαπηπζζφκελα ζπζηήκαηα. Ζ
γεληθή ζεσξία ησλ ζπζηεκάησλ είλαη κηα γεληθή επηζηήκε ε νπνία πξνζπάζεζε λα
πξνζεγγίζεη ην ζέκα ηεο νιηζηηθφηεηαο. Θεσξήζεθε αζαθήο έσο θαη εκη-κεηαθπζηθή
έλλνηα αληηηαζζφκελε ζηελ θπξίαξρε ζέζε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ζχγρξνλεο θπζηθήο
πξνζπαζψληαο λα ππνγξακκίζεη ηε δηαθνξά κεηαμχ θπζηθψλ θαη βηνινγηθψλ
ζπζηεκάησλ. Έρεη πξνζθάησο, ινηπφλ, παξνπζηαζηεί ε άπνςε, φηη πξέπεη λα
επαλαδηαηππσζεί κηα λέα θπζηνινγία θαη παζνθπζηνινγία φπνπ ηα έκβηα ζπζηήκαηα λα
είλαη δπλακηθά θαη φρη ζηαηηθά, έρνπλ ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο φπνπ ππάξρεη εηζξνή
[χιεο, πιεξνθνξίαο, ελέξγεηαο] θηι. Δπίζεο έρεη πξνηαζεί ηα ζπκπηψκαηα ηνπ
νξγαληζκνχ λα κε ζεσξνχληαη αζζέλεηεο πρ εκεηφο, ππξεηφο, βήραο, αιιά αλαδπφκελεο
ηδηφηεηεο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ. 247
Πξηλ αξρίζνπκε λα αλνηθνδνκνχκε ην νιηζηηθφ κνληέιν ηεο παζνθπζηνινγίαο γηα ηελ
θαηάζιηςε ζα παξνπζηάζνπκε πξψηα ηα ‗ζπζηεκηθά εξγαιεία‘, ηηο έλλνηεο δειαδή πνπ
ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ κνληεινπνίεζε. Όζηεξα ζα μεθηλήζνπκε ηελ πεξηγξαθή ελφο
νιηζηηθνχ κνληέινπ θπζηνινγίαο πάλσ ζην νπνίν ζα παηήζεη ν κεραληζκφο ηεο λφζνπ.
Σα βαζηθά εξγαιεία-έλλνηεο πνπ ζα καο απαζρνιήζνπλ είλαη ε πνηθηιία, ε απηναλαθνξηθφηεηα, ε θαηεπζπληηθφηεηα ζε ηειηθφ ζθνπφ, ν έιεγρνο, νη κεραληζκνί ειέγρνπ,
ε ηεξαξρίεο θαη ηέινο, ε απην-νξγάλσζε, ε δπλακηθή απην-ξχζκηζε, ε αλάδπζε θαη ε
πξνζαξκνγή.
246
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νλνκάδεηαη καηάζηαζη (state) ηνπ ζπζηήκαηνο. [Heylighen, 1987] Αξγφηεξα ν [Klir,
1991] φηαλ ππνζηεξίδεη φηη νη θαηαζηάζεηο ελόο ζπζηήκαηνο κπνξνύλ λα πεξηγξαθνύλ
ζύκθσλα κε ην ζύλνιν ησλ ζηηγκηαίσλ ηηκώλ όισλ ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Έλα
πνιχ ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ηεο κνληεινπνίεζεο ζπζηεκάησλ είλαη ν νξηζκφο ελφο
πνζνηηθνχ κέηξνπ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην κέγεζνο ηνπ ρψξνπ θαηαζηάζεσλ ελφο
ζπζηήκαηνο ή απιά ηνλ αξηζκφ ησλ μερσξηζηψλ θαηαζηάζεψλ ηνπ. Σν κέηξν απηφ
νλνκάδεηαη ποικιλία (variety) θαη αληηπξνζσπεχεη ηελ ειεπζεξία ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ
επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ θαηαζηάζεσλ θαη ζπλεπψο ηελ αβεβαηφηεηα πνπ έρνπκε γηα ην
πνηα θαηάζηαζε θαηέρεη ην ζχζηεκα κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.
Αςηο-Αναθοπικόηηηα
Σα δπλακηθά ζπζηήκαηα, ζηα νπνία κπνξνχκε λα κειεηήζνπκε ηελ κεηαηξνπή
ηεο εμφδνπ ζε είζνδν δεκηνπξγψληαο κία θπθιηθή ζρέζε αηηίνπ θαη αηηηαηνχ, νδεγνχληαη
ζην παξάδνμν ηεο ασηό-αναθοράς (self-reference).
Καηεςθςνηικόηηηα ζε ηελικό ζκοπό και έλεγσορ
Έλα απηφλνκν ζχζηεκα, φπσο έλαο νξγαληζκφο, έλαο άλζξσπνο, θαη γεληθφηεξα
φιεο νη νληφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε έμππλεο ελέξγεηεο, ραξαθηεξίδνληαη απφ ην
γεγνλφο φηη επηδηψθνπλ (κέζσ ησλ ελεξγεηψλ ηνπο), έλα ζπγθεθξηκέλν ζηφρν, θαη
επνκέλσο, πξέπεη λα απνθεχγνπλ ηηο δηάθνξεο παξελνριήζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ ην
πεξηβάιινλ, παξεθθιίλνληάο ηνπο απφ ηνλ ηειηθφ ηνπο ζθνπφ. Έηζη, ην θαηλφκελν ηεο
θαηεπζπληηθόηεηαο ζε ηειηθό ζθνπό ζπλεπάγεηαη ηελ ρύθμιζη (regulation) ή ηνλ έλεγτο
(control) ησλ εμσηεξηθψλ παξελνριήζεσλ. Ζ θαηεπζπληηθόηεηα ζε ηειηθό ζθνπό είλαη
δειαδή, κία θαηαζηνιή ησλ ηπρψλ παξεθθιίζεσλ ελφο ζπζηήκαηνο απφ κία ακεηάβιεηε
ηειηθή θαηάζηαζε. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ν ηειηθφο ζθνπφο (ζηφρνο) ηνπ ζπζηήκαηνο,
είλαη κία θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο απηνχ, ζηελ νπνία επηζηξέθεη κεηά απφ θάζε
παξελφριεζε. Ζ απνθπγή απνρψξεζεο ελφο ζπζηήκαηνο απφ ηελ επηζπκεηή θαηάζηαζε,
γίλεηαη κέζσ ιεηηνπξγηψλ ειέγρνπ.

Δηθόλα 7 - Έλα νινθιεξσκέλν ζύζηεκα ειέγρνπ. Αλαπαξάζηαζε ησλ ζρέζεσλ ηεο αληίιεςεο,
αλαπαξάζηαζεο, ξνήο πιεξνθνξίαο θαη δξάζεο ηνπ πξάθηνξα.

Ζ παξαπάλσ πεξίπησζε δελ είλαη ε κνλαδηθή. Σα δχν ππνζπζηήκαηα (ειεγθηήο θαη
ειεγρφκελνο) κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ακνηβαίνπ έιεγρνπ, κία πην
πνιχπινθε θαηάζηαζε.
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Δηθόλα 8 - Ακνηβαία ζρέζε ειέγρνπ κεηαμύ ηνπ ειεγθηή θαη ηνπ ειεγρόκελνπ

Δδψ, ην ειεγρφκελν ππνζχζηεκα πεξηγξάθεηαη κέζσ κεηαβιεηψλ νη νπνίεο
δηαρσξίδνληαη ζε απηέο πνπ επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηνλ ειεγθηή θαη ζε απηέο πνπ
παξαηεξνχληαη απφ ηνλ ειεγθηή κέζσ παξαηήξεζεο. Δπίζεο, έρεη πξνζηεζεί ν ζκοπός
(goal) ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ, σο έλα αληηθείκελν πνπ επεξεάδεη ηνλ πξάθηνξα. Ο
ηειεπηαίνο, ζπγθξίλεη ηελ ηξέρνπζα αλαπαξάζηαζε ηνπ ειεγρφκελνπ ππνζπζηήκαηνο κε
ηνλ ζθνπό ηνπ ειεγθηή θαη πξάηηεη αλάινγα κε ζθνπφ ηνλ εθκεδεληζκφ ηεο κεηαμχ ηνπο
δηαθνξάο. Απηφ, είλαη κία έλδεημε ζθόπηκεο ζπκπεξηθνξάο (purposeful behavior), ην
νπνίν απνηειεί ηελ βάζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θαηεπζπληηθφηεηαο πνπ πεξηγξάςακε
πξνεγνπκέλσο. Αλάινγα ην ζεκείν εζηίαζεο θαη δηάθξηζεο, ζα δνχκε φηη κέζα ζηνλ
αλζξψπηλν νξγαληζκφ ππάξρνπλ άπεηξα ηέηνηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ. Απφ ην πην βαζηθφ
βηνρεκηθφ θαη θπηηαξηθφ επίπεδν, πρ έιεγρνο νζκσηηθήο θαη ειεθηξνιπηηθήο ηζνξξνπίαο
ζην ελδν θαη εμσθπηηάξην πεξηβάιινλ, αιιά θαη ζε αλψηεξα ηεξαξρηθά επίπεδα, φπσο ην
ηζηηθφ ην νξγαληθφ θαη ην επίπεδν ζπζηεκάησλ πρ νξκνληθή ξχζκηζε, ξχζκηζε ηεο
θαξδηαθήο παξνρήο. Σν ηη ζα νλνκάζνπκε ειεγθηή θαη ηη ειεγρφκελν είλαη θαζαξά ζέκα
δηάθξηζεο. Σν ίδην θαη ζην ηη είλαη ζχζηεκα θαη πεξηβάιινλ. Γηα ην αλαπλεπζηηθφ
ζχζηεκα πρ ε ηζηηθή ππνμία είλαη παξαηεξνχκελε/ειεγρφκελε κεηαβιεηή, πνπ ζα
πξνθαιέζεη έλα είδνο αλαπαξάζηαζεο εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ πρ ρακειά επίπεδα
αλαθνξάο PCO2 ζην ζηέιερνο, πξάγκα πνπ ζα νδεγήζεη θάπνηνλ πξάθηνξα λα δξάζεη πρ
απμάλνληαο ηε ζπρλφηεηα αλαπλνήο κε ζθνπφ λα επηδξάζεη ζηελ παξαηεξνχκελε
κεηαβιεηή. Ζ κεηαβιεηή απηή [νμπγφλσζε ησλ ηζηψλ] ζα επεξεαζηεί ηφζν απφ ηα
δπλακηθά ηνπ πεξηβάιινληνο, φζν θαη απφ ηπραίεο παξελνριήζεηο πρ ππνγιπθαηκηθφ ζνθ.
Θα θάλνπκε ηελ ππνρξεσηηθή ζεψξεζε, φηη ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ, ηνπιάρηζηνλ
απφ ην θπηηαξηθφ επίπεδν θαη πάλσ [βαζηθή κνλάδα απηνλνκίαο] φιεο νη δηεξγαζίεο
δηέπνληαη απφ θάπνηνλ ζθνπφ. Απηφ καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη θάζε δηεξγαζία απφ
ην θπηηαξηθφ επίπεδν θαη πάλσ δχλαηαη λα πεξηγξαθεί σο κηα ακνηβαία ζρέζε ειεγθηή
ειεγρφκελνπ. Κάησ απφ ην θπηηαξηθφ επίπεδν δε κπνξεί λα είκαζηε ζίγνπξνη. Έρνπλ γηα
παξάδεηγκα νη λεπξνδηαβηβαζηέο , νη ίδηνη σο βηνρεκηθά κφξηα, ζθνπφ, ή ε ιεηηνπξγία
ηνπο εμεπεξεηεί ζπλζήθεο θιεηζηφηεηαο πνπ απνθηνχλ λφεκα κφλν ζε αλψηεξα επίπεδα
νξγάλσζεο; Σν παξαπάλσ δήηεκα ζα αλαιπζεί θαη αιινχ.
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Μησανιζμοί ελέγσος και ο νόμορ ηηρ αναγκαίαρ ποικιλίαρ
Πξνθεηκέλνπ ην ζχζηεκα λα πεηχρεη ηνλ ζηφρν ηνπ, ζα πξέπεη λα έρεη έλα ηξφπν
ψζηε λα κπινθάξεη ηηο δξάζεηο ησλ παξελνριήζεσλ ζηηο ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο ηνπ. Γηα
ηελ πξαγκαηνπνίεζε κίαο ηέηνηαο ξχζκηζεο, ππάξρνπλ ηξεηο βαζηθνί κέζνδνη: η
απομονφηική βαθμίδα (buffering), η αναηροθοδόηηζη (feedback) θαη η πρόζθια
ηροθοδόηηζη (feedforward). Ο κεραληζκφο ηεο βαζκίδαο απνκφλσζεο είλαη απηφο ηνπ
επζηαζνχο ζπζηήκαηνο. Δθκεδελίδεη ηηο παξελνριήζεηο, ρσξίο ελεξγή επέκβαζε. Ο
έιεγρνο κέζσ πξόζζηαο ηξνθνδόηεζεο ζα εθκεδελίζεη ηελ παξελφριεζε, πξηλ απηή
πξνιάβεη λα επεξεάζεη ηηο ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηφ, πξνυπνζέηεη
ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο λα πξνβιέςεη ηελ επίδξαζε ησλ εμσηεξηθψλ
παξελνριήζεσλ ζηνλ ζθνπφ ηνπ, δηαθνξεηηθά, δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζεη πνηέο
παξελνριήζεηο πξαγκαηηθά εκπνδίδνπλ ην ζχζηεκα.
Ζ ρξήζε ηεο αλαηξνθνδόηεζεο (feedback), δει. ε αληηζηάζκηζε ελφο ζθάικαηνο
ηνπ ζπζηήκαηνο ή κίαο απφθιηζήο ηνπ απφ ηνλ ζθνπφ ηνπ, αθνχ απηή έρεη ζπκβεί,
δηεπθνιχλεη θάπσο ηα πξάγκαηα. Έηζη, ν έιεγρνο κέζσ αλαηξνθνδφηεζεο νλνκάδεηαη
ρύθμιζη ελεγτόμενη από ζθάλμα (error-controlled regulation), εθφζνλ ην ίδην ην
ζθάικα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δξάζεο ειέγρνπ ζην ζχζηεκα. Σν
κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ αλαηξνθνδφηεζεο είλαη φηη πξέπεη πξψηα λα επηηξέςεη ηελ
απφθιηζε ηνπ ζπζηήκαηνο (ηελ δεκηνπξγία ηνπ ζθάικαηνο) θαη κεηά λα πξάμεη
αλαιφγσο.

Δηθόλα 9 - Απνηειέζκαηα ηεο ζεηηθήο θαη αξλεηηθήο αλαηξνθνδόηεζεο αληίζηνηρα.

ηελ πεξίπησζε πνπ ε επαλαιακβαλφκελε επίδξαζε ηεο εμφδνπ ζηελ είζνδν
εληζρχεη ε ελδπλακψλεη ην ζχζηεκα πξνο ηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζή ηνπ, έρνπκε
θεηική αναηροθοδόηηζη (positive feedback). Δάλ ε αληίδξαζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηά ηελ
αλαηξνθνδφηεζε είλαη αληίζεηε κε ηελ αληίδξαζε πξηλ απφ απηή (ε αξρηθή αιιαγή
εμνπδεηεξψλεηαη ή ειαηηψλεηαη), ηφηε ε αλαηξνθνδφηεζε είλαη αρνηηική (negative
feedback). Ζ ζεηηθή αλαηξνθνδόηεζε έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εθζεηηθή αλάπηπμε ηνπ
ζπζηήκαηνο ή ηελ άκεζε εμαζζέλεζή ηνπ. Ζ αξλεηηθή αλαηξνθνδόηεζε ζηαζεξνπνηεί ην
ζχζηεκα, θέξλνληαο ηηο απνθιίζεηο ηνπ ζηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο. Μπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αλαθφςεη ηελ «ηξειή» πνξεία κίαο ζεηηθήο αλαηξνθνδόηεζεο,
νδεγψληαο ην ζχζηεκα ζε κία πξνζαξκνζηηθή (adaptive) ζπκπεξηθνξά.
Σα παξαδείγκαηα κπνξεί λα είλαη πάξα πνιιά, κηαο θαη ην αλζξψπηλν ζψκα
θαηαθέξλεη πεξίθεκα, ρξεζηκνπνηψληαο ζε πνιιέο πεξηζηάζεηο φινπο ηνπο κεραληζκνχο
ειέγρνπ, λα δεκηνπξγήζεη ζρέζεηο ειέγρνπ ηφζν κε ην εμσηεξηθφ φζν θαη ην εζσηεξηθφ
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πεξηβάιινλ. Θα δψζνπκε έλα παξάδεηγκα, πσο ν αλζξψπηλνο νξγαληζκφο αληηκεησπίδεη
κηα θαηάζηαζε ςχρνπο ζην πεξηβάιινλ. ε κηα θαηάζηαζε ςχρνπο ν νξγαληζκφο
ελεξγνπνηεί απνκνλσηηθέο βαζκίδεο: θνξάεη ξνχρα, ρηίδεη ζπίηηα θαη θιείλεηαη κέζα, νη
αλειθηήξεο ησλ ηξηρψλ θάλνπλ ην ηξίρσκα πην ζεξκνκνλσηηθφ. ια απηά κπινθάξνπλ
ην ςπρξφ πεξηβάιινλ θαη ην εκπνδίδνπλ απφ ην λα δξάζεη πάλσ ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ
ζψκαηνο. κσο απηφ κπνξεί λα κελ είλαη αξθεηφ, ην ςχρνο κπνξεί λα δηαπεξάζεη θαη λα
δξάζεη πάλσ ζην ζψκα εθηξέπνληαο ηε ζεξκνθξαζία απφ ην θπζηνινγηθφ. Ζ δξάζε απηή
ηψξα ζα πξέπεη λα ξπζκηζηεί απφ ηελ δηα κέζσ ζθάικαηνο ειεγρφκελε ξχζκηζε ε νπνία
ζα δξάζεη επαλαθέξνληαο ηελ αξρηθή ηηκή. Σα πεξηθεξηθά αγγεία ζα ζπζπαζηνχλ, νη κπο
ζα θάλνπλ ηξφκν, ε θαξδηαθή ζπρλφηεηα ζα αλέβεη, ην αίκα ζα κεηαθεξζεί ζηα
ζεκαληηθά κέξε ηνπ ζψκαηνο ηφζν γηα λα πξνθπιάμεη ηα ζεκεία απηά, φζν θαη γηα λα
κεηψζεη ηηο απψιεηεο ζεξκφηεηαο. Μφιηο ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο ζα αξρίζεη λα
πιεζηάδεη ζηελ επηζπκεηή ηηκή, φινη απηνί νη κεραληζκνί ζηγά ζηγά ζα ππνρσξήζνπλ.
ηελ ελεξγή ξχζκηζε (κέζσ πξφζζηαο ηξνθνδφηεζεο ή αλαηξνθνδφηεζεο), θάζε
παξελφριεζε ζα πξέπεη λα απνθαηαζηαζεί απφ κία αληίζηνηρε ελέξγεηα ηνπ ξπζκηζηή.
Αλ ινηπφλ, επηζπκνχκε ηελ αληηζηάζκηζε φισλ ησλ επηξξνψλ ηνπ πεξηβάιινληνο, ν
ξπζκηζηήο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα παξάγεη ηφζεο (ή πεξηζζφηεξεο) αληελέξγεηεο φζεο θαη
ην πιήζνο ησλ δηαθνξεηηθψλ παξελνριήζεσλ. πλεπψο, ε πνηθηιία ηνπ ξπζκηζηή πξέπεη
λα είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε απφ ηελ πνηθηιία ηνπ πεξηβάιινληνο. Αλ ιάβνπκε ππφςε ηελ
ζηαζεξή ειάηησζε ηεο πνηθηιίαο Κ ιφγσ ηεο νπνηαζδήπνηε βαζκίδαο απνκφλσζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο, ηφηε ε παξαθάησ ζρέζε εθθξάδεη ηνλ λόκν ηεο αλαγθαίαο πνηθηιίαο:
V(βαςικών μεταβλητών ςυςτήματοσ) V(περιβάλλοντοσ) – V(ενέργεια ρυθμιςτή) – K
Ο λφκνο ηεο αλαγθαίαο πνηθηιίαο έρεη κεγάιε ζπνπδαηφηεηα. Απφ ηελ ζηηγκή,
φπνπ ν αξηζκφο ησλ εμσηεξηθψλ παξελνριήζεσλ ελφο ζπζηήκαηνο είλαη απεξηφξηζηνο,
πρέπει πάνηα να προζπαθούμε να μεγιζηοποιούμε ηην εζφηερική ηοσ ποικιλία, έηζη
ψζηε λα είλαη πξνεηνηκαζκέλν γηα φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο θαη κε εμσηεξηθέο επηξξνέο.
Έρνπκε ππνζηεξίμεη φηη ε κεγηζηνπνίεζε απηή ηεο πνηθηιίαο είλαη έλδεημε πςεινχ
επηπέδνπ πγείαο θαη απνηειεί πξνζηαηεπηηθφ παξάγνληα γηα ηε λφζν [Κεθ 1.10, 4.2 θαη
6.4].
Ιεπαπσίερ Ελέγσος
ηα πνιχπινθα ζπζηήκαηα ειέγρνπ, φπσο νη νξγαληζκνί, νη νξγαλψζεηο, θηι. νη
ζηφρνη θαηαηάζζνληαη ζε ηεξαξρίεο, φπνπ νη πςειφηεξνη ζηφρνη ειέγρνπλ ηηο ξπζκίζεηο
ησλ θαηψηεξσλ. Ο απαηηνχκελνο αξηζκφο επηπέδσλ εμαξηάηαη απφ ηελ ξπζκηζηηθή
ηθαλφηεηα θάζε βξφρνπ ειέγρνπ. Όζν πην κηθξή ε ηθαλόηεηα ηνπ θάζε βξόρνπ, ηόζν
κεγαιύηεξνο ν αξηζκόο ησλ αλαγθαίσλ επηπέδσλ. Σν ηειεπηαίν είλαη γλσζηφ θαη σο ν
λόκνο ηεο απαξαίηεηεο ηεξαξρίαο ηνπ Aulin. Απφ ηελ άιιε, ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ
επηπέδσλ έρεη αξλεηηθφ απνηέιεζκα ζηελ ζπλνιηθή ξπζκηζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ειεγθηή,
εθφζνλ, φζν κεγαιχηεξνο ν αξηζκφο ησλ ζεκάησλ ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ δξάζεσλ
πνπ πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ απφ ην έλα επίπεδν ζην άιιν, ηφζν κεγαιχηεξε ε απψιεηά
ηνπο ιφγσ ζνξχβνπ, αιινίσζεο θαη θαζπζηέξεζεο. Δπνκέλσο, είλαη πξνηηκφηεξν λα
κεγηζηνπνηεζεί ε ξπζκηζηηθή δπλαηφηεηα ηνπ θάζε επηπέδνπ, ψζηε λα κεησζεί ν αξηζκφο
ηνπο.
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Σν παξαπάλσ δήηεκα είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο θαη ζπλάδεη ηδηαίηεξα κε ηελ
νκνηνπαζεηηθή ζεσξία. Γηα παξάδεηγκα, απφ ηα νκνηνπαζεηηθά ηζηνξηθά παξαηεξνχκε
ζπρλά ην εμήο θαηλφκελν: αζζελήο πνπ έθαλε παιηά ακπγδαιίηηδεο, κεηά απφ έλα ζηξεο
ζηακάηεζε λα θάλεη ακπγδαιίηηδεο θαη μεθίλεζε κηα ρξφληα δηαηαξαρή αζζκαηηθήο
βξνγρίηηδαο. Ση καο ιέεη απηφ; Μηα πηζαλή εξκελεία είλαη φηη ε λόζνο πεγαίλεη πξνο ηα
βαζύηεξα επίπεδα [ηεξαξρηθά πςειόηεξα] γηα λα κεγηζηνπνηεζεί ε ηθαλόηεηα
ειέγρνπ, όηαλ ηα ρακειόηεξα επίπεδα έρνπλ απνηύρεη λα ξπζκίζνπλ κηα
παξελόριεζε [βι 6.2 Βαζηθέο ηδέεο]. Άιιν παξάδεηγκα, φηαλ έλαο νξγαληζκφο
βνκβαξδίδεηαη απφ ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο, επεηδή νη εκπεηξίεο απηέο, αλ δελ αληηδξάζεη
ξπζκηζηηθά, ή αλ αληηδξάζεη ξπζκηζηηθά ζην θαηψηεξν επίπεδν ξχζκηζεο [πρ νξκνληθή
ξχζκηζε] ζα ηνλ νδεγήζνπλ ζηελ θαηαζηξνθή [πρ δελ γίλεηαη έλαο νξγαληζκφο λα
επηβηψλεη ζε δηαξθέο ζηξεο ή κε κφληκα απμεκέλν HR], ρξεηάδεηαη έλα ξπζκηζηηθφ
ζχζηεκα πςειφηεξεο ηεξαξρίαο πνπ ζα δψζεη κηα απνηειεζκαηηθφηεξε ιχζε. ηε
πξνθεηκέλε πεξίπησζε, κηα απνηειεζκαηηθφηεξε ιχζε είλαη κηα αληίδξαζε απάζεηαο, ή
κηα αληίδξαζε ακλεζίαο, θαηά ηελ νπνία ν νξγαληζκφο ππναληηδξά ζηα πεξηβαιινληηθά
εξεζίζκαηα θαη δε ηα δηαηεξεί ζηε κλήκε ηνπ [πξβ. Phos-ac, ή Post Traumatic Stress
Disorder] Παξφκνηνο πηζαλφο κεραληζκφο κπνξεί λα ηζρχεη θαη γηα ηελ ακλεζία θαη
λεπξνεθθχιηζε απφ θαηάζιηςε ζηνπο ειηθησκέλνπο.
Οπγάνυζη και αςηο-οπγάνυζη
Οξγάλσζε είλαη νη ζρέζεηο θαη νη δηεξγαζίεο ηεο επηθνηλσλίαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ κεηαμχ ησλ
ζηνηρείσλ θαη ησλ κεηαβιεηψλ ελφο ζπζηήκαηνο ηα νπνία: θαζνξίδνπλ ηα δπλακηθά ηεο
αιιειεπίδξαζεο θαη ησλ κεηαηξνπψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε απηφ, ζπληζηνχλ ηελ
ελφηεηά ηνπ είηε απφ ηελ πιεπξά ελφο παξαηεξεηή, είηε γηα ηνλ ίδην.
Ζ θαιή νξγάλσζε είλαη ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ζπλφινπ ησλ παξελνριήζεσλ θαη
ηνπ ζθνπνχ απηνχ. ε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ ζπλφινπ ησλ παξελνριήζεσλ, ε
νξγάλσζε γίλεηαη θαθή, κε επηζπκεηή. Aπηό-νξγάλσζε είλαη ε ηδηόηεηα ελόο
ζπζηήκαηνο λα κεηαβαίλεη εθνύζηα από κία ιηγόηεξν θαηάιιειε κνξθή νξγάλσζεο
ζε κία πεξηζζόηεξν θαηάιιειε. Ζ έλλνηα απηή ηεο απην-νξγάλσζεο καο ελδηαθέξεη
ηδηαίηεξα γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ σο ζχζηεκα, δηφηη πεξηγξάθεη κία απφ ηηο
ζεκειηψδεηο ηδηφηεηέο ηνπ: θαηά ηελ απην-νξγάλσζε ην ζχζηεκα αιιάδεη απφ κφλν ηνπ
ηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ηνπ, απφ κε επηζπκεηή ζε επηζπκεηή. ηα απηφ-νξγαλσκέλα
ζπζηήκαηα ν έιεγρνο είλαη καηανεμημένος.
Γηα λα κπνξέζεη έλα ζχζηεκα λα απηό-νξγαλσζεί πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ
βξφρνη αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ. Μία δηεξγαζία απηφ-νξγάλσζεο
μεθηλάεη κε κία θάζε ζεηηθψλ αλαηξνθνδνηήζεσλ, φπνπ κία αξρηθή δηαθχκαλζε
εληζρχεηαη θαη δηαδίδεηαη ηαρχηεξα θαηαιακβάλνληαο φιν ην ζχζηεκα. Μφιηο θάπνηα
ζηνηρεία απνθιίλνπλ ηεο θπξίαξρεο δηακφξθσζεο, νη ίδηεο δπλάκεηο πνπ ηελ πξνελίζρπζαλ ζα θαηαζηείινπλ ηηο απνθιίζεηο θέξλνληαο ην ζχζηεκα ζε ζηαζεξή
θαηάζηαζε. Απηή είλαη ε θάζε ησλ αξλεηηθώλ αλαηξνθνδνηήζεσλ.
Γεληθφηεξα, έλα απηφ-νξγαλσκέλν ζχζηεκα κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε πιήζνο
ζρεηηθά απηφλνκσλ, νξγαλσζηαθά θιεηζηψλ ππνζπζηεκάησλ, ηα νπνία ζα ζπλερίδνπλ λα
αιιειεπηδξνχλ κε πην έκκεζνπο ηξφπνπο. Οη αιιειεπηδξάζεηο απηέο ζα ηείλνπλ λα
ζηαζεξνπνηεζνχλ ζε απηάξθεηο «θιεηζηέο» δηακνξθψζεηο, θαζνξίδνληαο ηα
ππνζπζηήκαηα πςειφηεξσλ επηπέδσλ ηεο ηεξαξρίαο, ηα νπνία εκπεξηέρνπλ ηα
πξσηαξρηθά ππνζπζηήκαηα σο ζηνηρεία ηνπο. Απηά ηα πςειφηεξνπ επηπέδνπ ζπζηήκαηα,
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ζα αιιειεπηδξνχλ κέρξη λα θηάζνπλ ζε έλα θιεηζηφ ηχπν αιιειεπηδξάζεσλ πνπ ζα
νξίδεη κε ηελ ζεηξά ηνπ έλα ζχζηεκα αθφκε πςειφηεξεο ηάμεο.
Έηζη εμεγείηαη ε ηεξαξρηθή αξρηηεθηνληθή ησλ πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ, ζε θάζε
επίπεδν ησλ νπνίσλ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ζρεηηθά απηφλνκεο, θιεηζηέο νξγαλψζεηο.
Γηα παξάδεηγκα, έλα θχηηαξν είλαη έλα νξγαλσζηαθά θιεηζηφ ζχζηεκα, πνπ
πεξηιακβάλεη έλα πνιχπινθν δίθηπν αιιειεπηδξαζηηθψλ ρεκηθψλ θχθισλ κέζα ζε κία
κεκβξάλε πνπ ην πξνζηαηεχεη απφ εμσηεξηθέο παξελνριήζεηο. Χζηφζν, ηα θχηηαξα είλαη
νξγαλσκέλα ζε ηζηνχο θηηάρλνληαο έλαλ πνιπθπηηαξηθφ νξγαληζκφ.
Ομοιόζηαζη και δςναμική αςηο-πύθμιζη
Ζ νκνηόζηαζε είλαη κία απφ ηηο πην αμηνζεκείσηεο ηδηφηεηεο ησλ αλνηθηψλ θαη
πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ. Ο φξνο εηζήρζε ην 1932 απφ ηνλ Ακεξηθαλφ θπζηνιφγν
Walter Cannon. Έλα νκνηνζηαηηθφ ζχζηεκα είλαη έλα αλνηθηφ ζχζηεκα πνπ δηαηεξεί ηε
δνκή θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ κέζσ ηεο πνιιαπιφηεηαο δπλακηθψλ ηζνξξνπηψλ πνπ
ειέγρνληαη απζηεξά απφ αιιειεμαξηψκελνπο ξπζκηζηηθνχο κεραληζκνχο. Έλα ηέηνην
ζχζηεκα, αληηδξά ζε θάζε αιιαγή ηνπ πεξηβάιινληνο, ή ζε θάζε ηπραία παξελφριεζε,
κέζσ ζεηξάο ηζνκεγεζψλ θαη αληίξξνπσλ κεηαηξνπψλ. Ο ζθνπφο ησλ κεηαηξνπψλ είλαη
ε δηαηήξεζε ηεο εζσηεξηθήο ηζνξξνπίαο.
Δίδακε φηη ε αλάπηπμε ελφο πνιχπινθνπ ζπζηήκαηνο, κπνξεί λα πξνθιεζεί κέζσ
ηνπ κεραληζκνχ ζεηηθήο αλαηξνθνδόηεζεο. Ζ δξάζε ηνπ κεραληζκνχ απηνχ δχλαηαη λα
έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επηηαρπλφκελε αχμεζε ηεο πνηθηιίαο. Ζ ελίζρπζε απηή έρεη σο
απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο επηινγήο, άξα, ηελ δεκηνπξγία
πνιππινθφηεηαο ιφγσ ησλ απμεκέλσλ δπλαηνηήησλ αιιειεπίδξαζεο. Ζ πνηθηιία θαη ε
πνιππινθφηεηα, είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο. Ζ πνηθηιία, είλαη έλαο βαζηθόο όξνο γηα
ηελ ζηαζεξόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ε νκνηόζηαζε, κπνξεί λα
δηαηεξεζεί, κόλν όηαλ ππάξρεη κεγάιε πνηθηιία ειεγθηώλ.248 Σν ηειεπηαίν
ηζρπξνπνηείηαη κέζσ ηνπ λφκνπ ηεο αλαγθαίαο πνηθηιίαο (requisite variety), φπσο έρνπκε
δεη. Ζ νκνηφζηαζε κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη σο δπλακηθή απηό-ξύζκηζε ελφο
ζπζηήκαηνο.
‗Ωο ν τώρος καηαζηάζεφν ηνπ ζπζηήκαηνο νξίδεηαη ην ζύλνιν όισλ ησλ πηζαλώλ
θαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο κπνξεί λα βξεζεί έλα ζύζηεκα ζε ζπλδπαζκό κε ηηο κεηαμύ ησλ
ζρέζεηο. [Turchin, 1977]
Ανάδςζη
Ζ νξγαλσζηαθή θιεηζηφηεηα κεηαθξάδεηαη ζε κία ζπιινγή απφ αιιειεπηδξαζηηθά
ζηνηρεία κέζα ζε κία μερσξηζηή, ινγηθή νιφηεηα (ζχλνιν). Απηφ ην ζχλνιν, έρεη
ηδηφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ νξγάλσζή ηνπ θαη δελ κπνξνχλ λα αλαρζνχλ ζηηο
ηδηφηεηεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ. Οη ηδηφηεηεο απηέο νλνκάδνληαη αναδσόμενες. Ζ αλάδπζε
είλαη:
1. Απηφ πνπ επηηπγράλνπλ φια καδί ηα ζηνηρεία ελφο ζπζηήκαηνο, ελψ δελ ζα
κπνξνχζαλ λα ην επηηχρνπλ μερσξηζηά, δει. ζπιινγηθή ζπκπεξηθνξά.
Ο παξαπάλσ νξηζκφο αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ζπκπεξηθνξά ηνπ
ζπζηήκαηνο ζε κεγαιχηεξεο θιίκαθεο πξνθχπηεη απφ ηελ ιεπηνκεξή δνκή, ηηο
ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο ζρέζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε πνιχ κηθξφηεξεο
248
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θιίκαθεο. Γεληθφηεξα, ε αλάδπζε ησλ ζπιινγηθψλ ηδηνηήησλ αλαθέξεηαη ζην ηξφπν κε
ηνλ νπνίν ε καθξνζθνπηθή ζπκπεξηθνξά ελφο ζπζηήκαηνο πξνθχπηεη απφ ηελ
κηθξνζθνπηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ζηνηρείσλ ηνπ.
«Έηζη, κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζπλδένληαη ηα δέληξα
κε ην δάζνο. Απηό ζεκαίλεη όηη έρνπκε ηελ δπλαηόηεηα λα παξαηεξνύκε, αιιά θαη λα
αγλννύκε ηηο ιεπηνκέξεηεο. Η επηηπρία έγθεηηαη ζηνλ λα κπνξνύκε λα μερσξίδνπκε πνηεο
από ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ δέληξσλ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ παξαηήξεζε ηνπ δάζνπο.»
2. Απηφ πνπ ην ζχζηεκα επηηπγράλεη ιφγσ ηεο ζρέζεο ηνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ
χκθσλα κε ην (2), ε αλάδπζε αλαθέξεηαη σο φιεο νη ηδηφηεηεο πνπ πξνζάπηνπκε
ζην ζχζηεκα, ηδηφηεηεο ηεο ζρέζεο ζπζηήκαηνο θαη πεξηβάιινληνο. Έλα απιφ
παξάδεηγκα είλαη ην θιεηδί, πνπ έρεη κία ζπγθεθξηκέλε δνκή. Ζ πεξηγξαθή ηεο δνκήο ηνπ
δελ αξθεί γηα λα θαηαιάβεη θάπνηνο φηη κπνξεί κε απηφ λα αλνίμεη κία ζπγθεθξηκέλε
πφξηα. Έλα απφ ηα πξνβιήκαηα ζηελ αλάιπζε ησλ πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ είλαη φηη
ζπρλά ηνπο πξνζάπηνληαη ηδηφηεηεο πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ηδηφηεηεο ηεο ζρέζεο
ζπζηήκαηνο θαη πεξηβάιινληνο. Ζ πξψηε άπνςε ηεο αλάδπζεο ζπλδέεηαη κε ηελ
δεχηεξε, γηαηί ην ζχζηεκα κπνξεί λα ζεσξεζεί, καδί κε άιια κέξε ηνπ πεξηβάιινληφο
ηνπ, σο έλα κεγαιχηεξν ζχζηεκα.
Πποζαπμογή
Αληί λα αληηδξά ζηηο εμσηεξηθέο παξελνριήζεηο κέζσ αξλεηηθψλ
αλαηξνθνδνηήζεσλ, νη νπνίεο επηζηξέθνπλ ην ζχζηεκα ζηελ ίδηα ζέζε ηζνξξνπίαο, έλα
far-from-equilibrium ζχζηεκα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα παξάγεη κεγάιε πνηθηιία
ξπζκηζηηθψλ ελεξγεηψλ, θαηαιήγνληαο ζε πνιιαπιέο ζηαζεξέο δηακνξθψζεηο. Σν
πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην ζχζηεκα ζα δηαηεξήζεη κία
ζπγθεθξηκέλε νξγάλσζε παξά φισλ ησλ πεξηβαιινληνινγηθψλ αιιαγψλ, ζπλεπψο ην
εξψηεκα είλαη πνηέο ξπζκηζηηθέο ελέξγεηεο ζα επηιέμεη γηα ηηο αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο.
Απηφ είλαη ην γλσζηφ πξφβιεκα ηεο προζαρμογής. Πξνζαξκνγή κπνξεί λα ζεσξεζεί
σο ε πξαγκαηνπνίεζε ελφο ηαηξηάζκαηνο (fit) ηνπ ζπζηήκαηνο κε ην πεξηβάιινλ.
Ο Jean Piaget πξνψζεζε ηελ έλλνηα ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ ζηελ εθαξκνζκέλε
ςπρνινγία. Ο [von Glasersfeld, 1982], εξκελεχεη ην έξγν ηνπ σο ηελ άκεζε ζπλέπεηα δχν
ζεκειησδψλ ηδεψλ:
i.

φηη ε γλσζηηθή ιεηηνπξγία (ε λφεζε) παξάγεη ελλνηνινγηθέο δνκέο απφ
αληαλαθιψκελεο αθεξεκέλεο έλλνηεο ιφγσ ησλ πιηθψλ πνπ ππάξρνπλ ζην
ζχζηεκα θαη απφ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κε ηα ζπγθεθξηκέλα πιηθά.

ii.

φηη ε ιεηηνπξγία ηεο λφεζεο είλαη πξνζαξκνζηηθή θαηά ηελ βηνινγηθή έλλνηα.
[Piaget, 1937, 1967b].

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη θαλείο ηελ ζεκαζία θαη ηελ δχλακε πνπ θξχβεη ε δεχηεξε
ηδέα ζα πξέπεη πξψηα λα θαηαιάβεη φηη ε πξνζαξκνγή δελ είλαη κία δξαζηεξηφηεηα, αιιά
κία εμάιεηςε (εμαθάληζε) ησλ κε πξνζαξκφζηκσλ, ησλ κε ιεηηνπξγηθψλ (φπσο έρνπκε
αλαιχζεη ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα). πλεπψο, νηηδήπνηε θαηαθέξλεη λα επηβηψζεη
πξνζαξκφδεηαη ζην πεξηβάιινλ ζην νπνίν ηπραίλεη λα δεη. Ακέζσο θαηαιαβαίλνπκε φηη
απηφ πνπ κεηξάεη δελ είλαη λα ηαηξηάμνπκε (λα ζπλαγσληζηνχκε) κε νιφθιεξν ηνλ
θφζκν, αιιά λα πξνζαξκνζηνχκε, λα ελαξκνληζηνχκε κε απηφλ παξ‘ φια ηα εκπφδηα πνπ
κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ. Αλ ηα παξαπάλσ ηα εθαξκφζνπκε ζηελ λφεζε θαηαιήγνπκε
ζην φηη «ην λα γλσξίδνπκε» δελ ζεκαίλεη λα θαηέρνπκε «αιεζηλέο αλαπαξαζηάζεηο» ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο, αληηζέησο, ζεκαίλεη λα δηαηεξνχκε ηξφπνπο θαη κέζα ζθέςεο θαη
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δξάζεο πνπ ζα καο επηηξέςνπλ λα επηηχρνπκε ηνπο ζηφρνπο καο. πλεπψο, ην «λα
γλσξίδνπκε» δελ ζεκαίλεη λα έρνπκε ηηο «ζσζηέο εηθφλεο», αιιά ηηο εθαξκφζηκεο
δηαδηθαζίεο θαη κεζφδνπο ή φπσο είπε ν [Maturana, 1988: 53], λα κπνξνύκε λα
ιεηηνπξγνύκε επαξθώο ζε κία κεκνλσκέλε ή ζπλεξγαηηθή πεξίζηαζε.
O Νόμορ ηηρ απαιηούμενηρ γνώζηρ
Πξνθεηκέλνπ νη δηάθνξεο παξελνριήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε έλα ξπζκηδόκελν
ζύζηεκα λα αληηζηαζκηζηνύλ επαξθώο, ην ζύζηεκα απηό ζα πξέπεη λα γλσξίδεη πνηα
αληηζηαζκηζηηθή δξάζε λα επηιέμεη από ηελ πνηθηιία ησλ δηαζέζηκσλ δξάζεσλ.
χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ λφκν πνπ δηέπεη ηα ζπζηήκαηα, πξνθχπηεη ην εμήο
πνιχ ζεκαληηθφ εξψηεκα: Πξέπεη λα ζεσξήζνπκε αμησκαηηθά, όηη ην αλζξώπηλν
ζώκα σο ζύζηεκα γλσξίδεη πάληα πνηα είλαη ε θαηάιιειε αληηζηαζκηζηηθή δξάζε;
[εδψ ζα πξέπεη λα παξαβάιινπκε ηε ζέζε ηνπ θαζ.Γ.Βπζνχιθα, ν νπνίν απαληά
θαηαθαηηθά ζηελ παξαπάλσ εξψηεζε, φπσο θαη ηε ζεσξία ηνπ ‗εθπνχο ζψκαηνο‘] Ζ
νξγάλσζε ελφο γλσζηηθνχ ζπζηήκαηνο νξίδεη κία πεξηνρή αιιειεπηδξάζεσλ ζηελ νπνία
κπνξεί λα δξάζεη κε ζηφρν ηελ δηαηήξεζή ηνπ θαη ε δηεξγαζία ηεο λφεζεο είλαη ε
πξαγκαηηθή (επαγσγηθή) δξάζε ή ζπκπεξηθνξά ζηελ πεξηνρή απηή [Maturana & Varela,
1980]. Με απηή ηελ πξννπηηθή, ην αληηθείκελν ηεο λφεζεο (π.ρ. ν «πξαγκαηηθφο θφζκνο»
ή ην πεξηβάιινλ), αμηνινγείηαη αλαγθαζηηθά ζε ζρέζε κε ηνλ παξαηεξνχκελν
νξγαληζκφ. Γηα θάζε δσληαλό ζύζηεκα, ε νξγάλσζή ηνπ ππνλνεί κία πξόβιεςε γηα ην
πεξηβάιινλ, ην νπνίν, κε ηνλ ηξόπν πνπ πξνβιέπεηαη, σο κία πεξηνρή θαηεγνξηώλ
αιιειεπίδξαζεο, ζπληζηά ην ζύλνιν ηεο γλσζηηθήο πξαγκαηηθόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Νόημα
Ζφνηανά ζσζηήμαηα: πνιχ-επηπεδηθά, κε-γξακκηθά αιιειεπηδξνχλ δηαξθψο κε ην
εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα ην
θαηαλνήζνπλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζε απηφ. Γελ ππάξρεη θακία πεξίπησζε αλαγσγήο
ηνπο ζε κνληέια δπαδηθνχ θψδηθα. πσο ιέλε θαη νη Emmeche and Hoffmeyer (1991) ηα
απξφβιεπηα γεγνλφηα είλαη θαζνξηζηηθά γηα ηε δσή θαη επνκέλσο ο καθοριζμός
πιθανοηήηφν ζε νέα γεγονόηα είναι αδύναηος. Απηφ ρξεηάδεηαη έλα θιεηζηφ ρψξν
πηζαλνηήησλ πνπ δελ ππάξρεη ζηα ζπζηήκαηα πνπ παξάγνπλ λφεκα.
Ανάδςζη Νοήμαηορ Ανάμεζα ζε Διαθοπεηικά Επίπεδα Οπγάνυζηρ 249
Αλ ζέινπκε λα θαηαλνήζνπκε ηα δσληαλά ζπζηήκαηα σο ζπζηήκαηα παξαγσγήο
λνήκαηνο ζα πξέπεη αξρηθά λα δερηνχκε ηελ αλαινγηθή θχζε ησλ δηεξγαζηψλ ηνπο: Αλ
γηα παξάδεηγκα νη πξσηεΐλεο πξνζιακβάλνπλ κηα ελεξγεηαθά επλνΐθή δνκή πξέπεη θαλείο
λα ιάβεη ππφςε ηα δηάθνξα μερσξηζηά θαη ζπκπιεξσκαηηθά επίπεδα νξγάλσζεο θαη
ζπλνξηαθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηβάιινληαη απφ ηα πςειφηεξα επίπεδα ηνπ ζπζηήκαηνο
ψζηε λα ιεθζεί απηή ε ηειηθή ηεηαξηνηαγήο δνκή. Δπίζεο, ε ηειηθή δνκή κηαο πξσηεΐλεο
εμαξηάηαη θαη απφ ην πεξηβάιινλ: ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο πξσηεΐλεο κε έλαλ ππνδνρέα.
Επομένφς, κανείς πρέπει να λάβει σπόυη ηοσ ηόζο ηα διάθορα επίπεδα οργάνφζης
όζο και ηο ζσγκεκριμένο πλαίζιο δράζης.
Οη εξκελεπηηθέο δηεξγαζίεο παξαγσγήο λνήκαηνο ιεηηνπξγνχλ σο κηα κνλαδηθή
δηεπαθή πνπ θάλεη δπλαηφ ηνλ εθάζηνηε ‗ππνινγηζκφ‘ κεηαμχ ησλ επηπέδσλ νξγάλσζεο
ρσξίο λα ράλεηαη ε ζηαζεξφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο. Ζ αλαδπφκελε δηεξγαζία ζην
249
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εζηηαθφ επίπεδν είλαη ην απνηέιεζκα αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ δηεξγαζηψλ πνπ
ζπκβαίλνπλ ζην ακέζσο θαηψηεξα θαη αλψηεξα επίπεδα. Δίλαη νη δπλαηνί ζπλδπαζκνί
ησλ πηζαλψλ αξρηθψλ ζπλζεθψλ πνπ εδξαηψλνληαη ζην ακέζσο θαηψηεξν επίπεδν.
Δπίζεο, νη δηεξγαζίεο ζην εζηηαθφ επίπεδν ζρεηίδνληαη κε ην πςειφηεξν επίπεδν πνπ
παίδεη ην ξφιν ηνπ πεξηβάιινληνο ή ηνπ πιαηζίνπ δξάζεο θαη ην νπνίν επηιέγεη ηηο
θαηαζηάζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ρακειφηεξνπ επηπέδνπ.
Γει. απηφ πνπ πξαγκαηηθά ζα αλαδπζεί ζα νδεγεζεί απφ ζπλδπαζκνχο ζπλνξηαθψλ
ζπλζεθψλ πνπ ζα επηβιεζνχλ απφ ην ακέζσο αλψηεξν επίπεδν. Απηέο νη ζπλνξηαθέο
ζπλζήθεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο κηα θαηεξρφκελε κνξθηθή ζρέζε αηηίνπ-αηηηαηνχ ή
ζαλ έλα θαηεξρφκελν κνξθηθφ πξνζδηνξηζκφ (downward formal causation/formal
determination). Ζ ξύζκηζε ηνπ εζηηαθνύ επηπέδνπ από ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο
πςειόηεξνπ επηπέδνπ ερμηνεύεηαι φς ένα είδος επιλεκηικής διεργαζίας.

Δηθόλα 10 – Αλάδπζε λνήκαηνο ζηα δηαθνξεηηθά επίπεδα νξγάλσζεο

Ζ πξνζδηνξηζηηθή απηή ζρέζε αληηκεησπίδεηαη σο κηα ζρέζε ηάζεο/ζπλήζεηαο. Αλ
θάπνηεο νληφηεηεο a,b,c,…,n ηνπ ρακειφηεξνπ επηπέδνπ επεξεάδνληαη απφ ηε γεληθή
νξγαλσζηαθή αξρή W, ηφηε ζα ππνδείμνπλ κηα ξνπή/ηάζε λα ζπκπεξηθεξζνχλ κε
θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο θαη επνκέλσο, λα πξαγκαηνπνηήζνπλ έλα ζχλνιν
ζπγθεθξηκέλσλ δηεξγαζηψλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε πξνζδηνξηζηηθή επηξξνή αζθείηαη
απφ ηε γενική οργανφζιακή αρτή ηοσ συηλόηεροσ επιπέδοσ ζε ζπγθεθξηκέλεο
δηεξγαζίεο ηνπ ρακειφηεξνπ επηπέδνπ θαη κπνξεί λα δηαηππσζεί σο εμήο: Αλ νη
a,b,c,…,n βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ επηξξνή ηεο W, ηφηε, ζα εκθαλίζνπλ κηα ηάζε, κία
πξνδηάζεζε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα δηεξγαζία p.
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Με άιια ιφγηα, ε εκθάληζε ηεο δηεξγαζίαο p ζα είλαη πην πηζαλή αλάκεζα απφ έλα
ζχλνιν δηεξγαζηψλ πνπ κπνξνχλ λα ιάβνπλ ρψξα ζην ρακειφηεξν επίπεδν ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο. 250
Ο κύκλορ ηηρ αςηονομίαρ251
Φαίλεηαη λα ππάξρεη κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ησλ ηδηνηήησλ ηεο
απηνλνκίαο, ηεο ιεηηνπξγίαο, ηεο πξφζεζεο θαη ηνπ λνήκαηνο.
i.

δελ κπνξεί λα ππάξμεη λειηοσργία ρσξίο ασηονομία,

ii.

πρόθεζη ρσξίο λειηοσργία θαη

iii.

νόημα ρσξίο πρόθεζη.

iv.

Ο θχθινο θιείλεη ζεσξψληαο ην νόημα σο πξνυπφζεζε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο
ασηονομίας ελφο ζπζηήκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλληλεπίδραζής ηνπ κε ην
πεξηβάιινλ.

Σημανηικέρ
αξίερ
ηηρ
Θευπίαρ
Σςζηημάηυν
Γηαηήξεζε ηεο Πνηθηιίαο Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε ζηαζεξφηεηα,
ζα πξέπεη λα δηαηεξεζεί ε πνηθηιία. Κάζε
είδνπο απινπνίεζε είλαη επηθίλδπλε γηαηί
εηζάγεη αληζνξξνπία. ηνλ άλζξσπν φζεο
πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο αληίδξαζεο έρεη
ζε ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο, δειαδή φζν
κεγαιχηεξε πνηθηιία αληίδξαζεο, ηφζν
πεξηζζφηεξν κπνξεί λα δηαηεξήζεη ηελ
ζηαζεξφηεηα ηνπ. ην κνληέιν ησλ
επηπέδσλ πγείαο, φζν θαηεβαίλεη επίπεδα
πγείαο ηφζν κεηψλεηαη ε πνηθηιία θαη ζπλεπψο ε δπλαηφηεηα αληίδξαζεο κε επαθφινπζν
ειάηησζε ηεο ζηαζεξφηεηαο. Αληίζηνηρα κε θαηαπηεζηηθέο ζεξαπείεο (αληηθαηαζιηπηηθά,
αληηβηνηηθά, αληηηζηακηληθά, αληηθιεγκνλψδε) ειαηηψλνπκε ηελ πνηθηιία ηνπ
ζπζηήκαηνο θαη έηζη, αθνινπζεί αληζνξξνπία θαη απνηπρία πξνζαξκνγήο ζηηο ηαρέα
κεηαβαιιφκελεο θαηαζηάζεηο.
Δηθόλα 11 – Ο θύθινο ηεο απηνλνκίαο

Απαγόξεπζε Αλνίγκαηνο ησλ Ρπζκηζηηθώλ Βξόρσλ - Ζ απνκφλσζε ελφο
ζεκαληηθνχ παξάγνληα νδεγεί ζε βηαζηηθέο ελέξγεηεο, ε επίδξαζε ησλ νπνίσλ
δηαηαξάζζεη ζρεδφλ φιν ην ζχζηεκα. Πνιιέο θνξέο πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε έλα
πξνζσξηλφ, γξήγνξν θαη άκεζν απνηέιεζκα, δηαθφπηνπκε έλαλ ζηαζεξνπνηεηηθφ βξφρν
ή κία ζεηξά βξφρσλ αλαηξνθνδφηεζεο, φληαο πεπεηζκέλνη φηη ελεξγνχκε άκεζα ζηηο
αηηίεο πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπκε ηα απνηειέζκαηα.
250

Γηδηαθηνξηθή Γηαηξηβή Αξγχξε Η. Αξλέιινπ, Γηεξεχλεζε ηνπ Ρφινπ ηεο Αλάδπζεο ηνπ Ννήκαηνο ζηηο
ρεδηαζηηθέο Γηεξγαζίεο ζηνπο Υψξνπο ησλ Απηφλνκσλ πζηεκάησλ θαη ησλ Σερλεηψλ Πεξηβαιιφλησλ,
χξνο 2007
251
Arnellos, A., Spyrou, T. & Darzentas, J. (2010), ―Towards the naturalization of agency based on an
interactivist account of autonomy‖, New Ideas in Psychology, 28, pp. 296-311
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εβαζκόο ζηνπο Υξόλνπο Απνθξίζεσλ - Σα πνιχπινθα ζπζηήκαηα ελνπνηνχλ
ηνλ ρξφλν ζηελ νξγάλσζή ηνπο. Κάζε ζχζηεκα έρεη έλαλ ραξαθηεξηζηηθφ ρξφλν
απφθξηζεο, ν νπνίνο είλαη απνηέιεζκα ησλ ζπλδπαζκέλσλ επηδξάζεσλ ησλ βξφρσλ
αλαηξνθνδφηεζεο, ησλ δηαθφξσλ θαζπζηεξήζεσλ θαη ηεο δπζθηλεζίαο ησλ ξνψλ. ε
πνιιέο πεξηπηψζεηο, δελ είλαη θαζφινπ ρξήζηκν λα ειέγρνπκε ηελ ηαρχηεηα ηεο
εθηέιεζεο κίαο δηεξγαζίαο, αιιά είλαη πξνηηκφηεξν λα πξνζπαζήζνπκε λα
θαηαλνήζνπκε ηα εζσηεξηθά δπλακηθά ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα πξνβιέπνπκε ηηο
θαζπζηεξήζεηο ησλ απνθξίζεσλ. Ζ ζσζηή αίζζεζε ηνπ ρξφλνπ επηηξέπεη ηελ θαιχηεξε
δπλαηή ρξήζε ηεο εζσηεξηθήο ελέξγεηαο ελφο πνιχπινθνπ ζπζηήκαηνο. Με ηελ έλαξμε
κηαο ζεξαπείαο πξέπεη λα πεξηκέλνπκε ηελ αληίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ γηα λα βγάινπκε
ηα ζπκπεξάζκαηα καο

5.3 Θεσξία ηεο πνιππινθόηεηαο
Κάζε λόζνο πνπ δελ είλαη εληειώο ρεηξνπξγηθή, απνηειείηαη κόλν από κία εηδηθή,
λνζνγόλν, δπλακηθή κεηαηξνπή ζηε δσηηθή ελέξγεηα [ξγαλνλ παξ.29]
Η λόζνο θαη ε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία αλαπηύζζνληαη κέζα από δπλακηθέο επηξξνέο
[ξγαλνλ παξ.86]
«Ο παξαδνζηαθόο ζηαζεξόο δεζκόο κεηαμύ αηηηνθξαηίαο θαη πξνβιεςηκόηεηαο πξέπεη λα
εγθαηαιεηθζεί. Τα ρανηηθά, αηηηνθξαηηθά ζπζηήκαηα κπνξνύλ λα επηηξέςνπλ ηελ πξόβιεςε
ζπλνιηθώλ πξνηύπσλ ζπκπεξηθνξάο (ζε πεξίπησζε πνπ αλαγλσξίζνπκε ηνπο παξάμελνπο
ειθπζηήξεο), αιιά δελ επηηξέπνπλ ηελ ιεπηνκεξή πξόβιεςε».
Ζ πνιππινθφηεηα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί απφ ηελ έιιεηςε ζπκκεηξίαο ή ην ζπάζηκν
ηεο ζπκκεηξίαο, απφ ην γεγνλφο φηη θαλέλα κέξνο ηεο πνιχπινθεο νληφηεηαο δελ επαξθεί,
κε άιια ιφγηα δελ παξέρεη ηελ απαηηνχκελε πιεξνθνξία, πξνθεηκέλνπ λα πξνβιεθζνχλ
ξεαιηζηηθά ή βάζεη πηζαλνηήησλ νη ηδηφηεηεο ησλ ππνινίπσλ κεξψλ. Απηφο είλαη θαη ν
ιφγνο ηνπ κεγάινπ βαζκνχ δπζθνιίαο πνπ παξνπζηάδεη ε κνληεινπνίεζε πνιχπινθσλ
ζπζηεκάησλ.
Τπάξρνπλ πνιιέο ελδείμεηο ηεο ζεσξίαο ηεο πνιππινθφηεηαο κέζα ζηελ
νκνηνπαζεηηθή. Παξφια απηά ζα ήηαλ κεγάιν ζθάικα θαη αζπγρώξεην από
επηζηεκνινγηθήο άπνςεο λα παξνπζηάζνπκε ηε ζεσξία ηεο πνιππινθόηεηαο σο κηα
επηζηεκνληθή «εμήγεζε» γηα ηα δπζεξκήλεπηα θαξκαθνινγηθά θαηλόκελα πνπ
παξαηεξνύληαη ζηελ νκνηνπαζεηηθή. Έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο επηζηήκεο ηεο
πνιππινθφηεηαο είλαη ε ηθαλφηεηά ηεο λα εξκελεχεη ηελ απην-νξγάλσζε, ηελ ηθαλφηεηα
ησλ πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ λα γελνχλ ηάμε κέζα απφ ηελ αηαμία, δνκέο κε ζπλνρή
πνπ δπλεηηθά ζα ζρεκαηίζνπλ δηάθνξεο δηαθπκάλζεηο θαη ειθπζηήξεο [βι 4.2].
Μη-γπαμμικόηηηα
Ο αλζξψπηλνο νξγαληζκφο σο ζχζηεκα είλαη κε-γξακκηθφ, φπσο φια ηα
πξαγκαηηθά ζπζηήκαηα. Δπηπιένλ, γηα λα κειεηήζνπκε ζπζηήκαηα πνπ δηέπνληαη απφ ην
θαηλφκελν ηεο απηφ-αλαθνξάο, φπνπ ην απνηέιεζκα ηξνθνδνηεί ηελ αηηία θαη ζηα νπνία
ζπζηήκαηα απηά δεκηνπξγνχληαη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο αλαηξνθνδνηήζεηο ζα πξέπεη γηα
λα κνληεινπνηήζνπκε απηά ηα ζπζηήκαηα, λα θάλνπκε ρξήζε κε-γξακκηθώλ (non-linear)
εμηζψζεσλ. Οη μη-γραμμικές εμηζψζεηο δελ παξνπζηάδνπλ ηηο απιέο πξνζζεηηθέο
ηδηφηεηεο ησλ γξακκηθψλ, φπνπ γεληθέο ιχζεηο κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζζνχλ κε εχθνιν
ηξφπν.
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Ελκςζηήπερ – λεκανοπέδια
ε πην πνιχπινθα απηφ-νξγαλσκέλα ζπζηήκαηα ππάξρνπλ ζπλερείο ζεηηθνί θαη
αξλεηηθνί βξφρνη αλαηξνθνδφηεζεο, κε απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ησλ αιιαγψλ πξνο κία
θαηεχζπλζε θαη ηελ ζπγθξάηεζε αιιαγψλ άιισλ θαηεπζχλζεσλ. Απηφ ην κε-γξακκηθφ
θαηλφκελν κπνξεί λα νδεγήζεη ην ζχζηεκα ζε πνιχπινθε θαη απξφβιεπηε ζπκπεξηθνξά
[ρανηηθή ζπκπεξηθνξά] κε απνηέιεζκα ηελ ηαρχηαηε αλάπηπμή ηνπ κέρξη λα θηάζεη ζε
κία ζπγθεθξηκέλε θαη ζηαζεξή θαηάζηαζε, πνπ νλνκάδεηαη ελκσζηήρας ηνπ
ζπζηήκαηνο. Ζ βαζηθή θαηλνηνκία ησλ λφκσλ ηεο ζεξκνδπλακηθήο είλαη ε ηδέα φηη
δηαθνξεηηθέο αηηίεο θαηαιήγνπλ ζην ίδην απνηέιεζκα, ζηελ θαηάζηαζε κε ηελ
κεγαιχηεξε εληξνπία. Ζ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο ζηελ νπνία ζπγθιίλνπλ νη ππφινηπεο
θαηαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλαο ειθπζηήξαο: είλαη ζαλ λα έιθεη
φιεο ηηο δηαθνξεηηθέο πηζαλέο θαηαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε φιεο
νη ηξνρηέο ηνπ λα θαηαιήγνπλ ζην ίδην ζηαζεξφ ζεκείν.
Ωο ειθπζηήξαο νξίδεηαη κία πεξηνρή ηνπ ρώξνπ θαηαζηάζεσλ ελόο δπλακηθνύ
ζπζηήκαηνο, ζηελ νπνία ην ζύζηεκα κπνξεί λα εηζέιζεη θαη ε νπνία είλαη ε κηθξόηεξε
δπλαηή. Γεληθόηεξα, έλαο ειθπζηήξαο είλαη κία πεξηνρή ηνπ ρώξνπ ησλ πηζαλώλ
θαηαζηάζεσλ, όπνπ ην ζύζηεκα κπνξεί λα εηζέξζεη, αιιά δελ κπνξεί λα εμέιζεη.
Κάζε ειθπζηήξαο έρεη έλα ιεθαλνπέδην, ην νπνίν ραξαθηεξίδεη ηελ πεξηνρή πνπ
πεξηζηνηρίδεη ηνλ ρψξν θαηαζηάζεσλ, έηζη ώζηε, όιεο νη ηξνρηέο πνπ μεθηλνύλ από
απηή ηελ πεξηνρή λα θαηαιήγνπλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ειθπζηήξα. Σα ιεθαλνπέδηα
δηαθνξεηηθψλ ειθπζηήξσλ δηαρσξίδνληαη απφ κία ζηελή ζπλνξηαθή γξακκή κε πνιχ
αθαλφληζην ζρήκα [12]. πλεπψο, δελ κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε ζε πνηνλ ειθπζηήξα
ζα θαηαιήμνπλ νη ηξνρηέο πνπ μεθηλνχλ απφ ζεκεία πνιχ θνληηλά ζηελ ζπλνξηαθή
γξακκή. Μηθξέο ηαιαληεχζεηο ηεο ηξνρηάο ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξνχλ λα ην νδεγήζνπλ ζε
δηαθνξεηηθά ιεθαλνπέδηα, επνκέλσο, ζε δηαθνξεηηθνχο ειθπζηήξεο. Κνληά ζηελ
ζπλνξηαθή γξακκή, ην ζχζηεκα ζπκπεξηθέξεηαη ρανηηθά, ελψ, κέζα ζην ιεθαλνπέδην ε
ζπκπεξηθνξά ηνπ είλαη πξνβιέςηκε.

Δηθόλα 12 - Σξεηο ειθπζηήξεο θαη νη ηξνρηέο πνπ θαηαιήγνπλ ζε απηνύο. Σα αληίζηνηρα ιεθαλνπέδηα
ρσξίδνληαη κε ηηο δηαθεθνκκέλεο γξακκέο.
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5.4 Έλα νιηζηηθό κνληέιν γηα ην αλζξώπηλν νλ
Γηα λα κπνξέζνπκε λα ζηεξίμνπκε επηζηεκνινγηθά έλα λέν κνληέιν
παζνθπζηνινγίαο γηα ηε λφζν, ζα πξέπεη λα δψζνπκε κηα θαηαιιειφηεξε πεξηγξαθή γηα
ην αλζξψπηλν νλ. Απηφ ζηεξίδεηαη ζηελ ππφζεζή καο, φηη ηφζν ε θιαζζηθή ηαηξηθή φζν
θαη ε νκνηνπαζεηηθή αληινχλ ηηο ειιείςεηο ησλ πεξηγξαθψλ ηνπο απφ ηελ αλεπάξθεηα
ησλ πεξηγξαθηθψλ ηνπο κνληέισλ. Γηα λα πεηχρνπκε ινηπφλ ζηελ πην νινθιεξσκέλε, πην
θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πεξηγξαθή καο ζα πξέπεη λα νξίζνπκε πσο ζεσξνχκε φηη
είλαη θαηαζθεπαζκέλν ην αλζξψπηλν νλ. Δίδακε φηη ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο
θιαζζηθήο ηαηξηθήο έρνπκε έλαλ νξγαληζκφ ηνλ νπνίν κπνξνχκε λα ζπάζνπκε ζε κηθξά
θνκκάηηα, λα αλαιχζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη χζηεξα λα ζπκπεξαζκαηνινγήζνπκε
γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ φινπ. ιν ην πξψην θεθάιαην αζρνιείηαη κε απηφ ην ζέκα,
πεξηγξάθνληαο ηηο δηάθνξεο επηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
απηέο πξνζπαζνχλ λα ζπλδέζνπλ ην δηθφ ηνπο ηνκέα κε ηελ παζνθπζηνινγία ηεο λφζνπ.
Πρ κειεηάκε ηε ζπκπεξηθνξά κηαο νξκφλεο, παξαηεξνχκε φηη απηή ε νξκφλε
ζπκπεξηθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηνπο πγηείο θαη ζηνπο θαηαζιηπηηθνχο θαη άξα
ζπκπεξαζκαηνινγνχκε φηη απηή ε νξκφλε ζρεηίδεηαη κε ηελ αηηηνπαζνγέλεζε ηεο λφζνπ.
Απηφ ζε γεληθέο γξακκέο πεξηγξάθεηαη σο αλαγσγηθή ζθέςε. Ζ αλαγσγηθή ζθέςε καο
πξνζθέξεη πνιιά, φπσο κηα πην ελδειερή παξαηήξεζε ζηηο επηκέξνπο ζρέζεηο ησλ
κειψλ. Απηφ κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζε ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα ρακειήο
πνιππινθφηεηαο, αιιά φρη θαη ηφζν ηθαλνπνηεηηθέο ζε πξνβιήκαηα πςειήο
πνιππινθφηεηαο. Θα δείμνπκε θαη παξαθάησ φηη ην πξφβιεκα ηεο θαηάζιηςεο απνηειεί
έλα πξφβιεκα πςειήο πνιππινθφηεηαο. Σα πξνβιήκαηα πςειήο πνιππινθφηεηαο φπσο
έρνπλ ππνζηεξίμεη αξθεηνί εξεπλεηέο [Bellavite 2001, Charitakis 2009] κπνξνχλ λα
αληηκεησπηζηνχλ κε αξθεηή επηηπρία απφ ηα νιηζηηθά ζεξαπεπηηθά ζπζηήκαηα. Γηαηί
γίλεηαη απηφ; Γηφηη ηα νιηζηηθά ζεξαπεπηηθά ζπζηήκαηα έρνπλ κηα δηαθνξεηηθή ζεψξεζε
γηα ην αλζξψπηλν ζψκα, κηα ζεψξεζε θαηά ηελ νπνία ην φινλ είλαη θάηη πεξηζζφηεξν
απφ ην άζξνηζκα ησλ κεξψλ. Απηή ε ζπζηεκηθή αξρή πνπ δηέπεη ηελ νιηζηηθή
πεξηγξαθή, νδεγεί ζηελ αλαδήηεζε αηηηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ νιφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ.
ηελ πεξίπησζε ηεο νκνηνπαζεηηθήο έρνπκε ηε δηαηαξαρή ζην δπλακηθφ επίπεδν. ην
παξφλ θεθάιαην ζα πξνζπαζήζνπκε λα δψζνπκε, ινηπφλ, κηα νιηζηηθή πεξηγξαθή γηα ην
αλζξψπηλν νλ, ρσξίο λα κπνχκε ζε ηδηαίηεξεο ιεπηνκέξεηεο δηφηη μεπεξλνχλ ην επίπεδν
απηήο ηεο εξγαζίαο, κε ζθνπφ λα παηήζεη επάλσ ζηελ πεξηγξαθή απηή ην
παζνθπζηνινγηθφ κνληέιν.
Η πολςπλοκόηηηα ζηην πεπιγπαθή ηος ανθπυπίνος όνηορ
Δθαξκφδνληαο ηε ζπζηεκηθή πεξηγξαθή ζην αλζξψπηλν νλ θαηαιήγνπκε ζηα
εμήο ζπκπεξάζκαηα: Σν αλζξψπηλν νλ είλαη έλα ζχζηεκα:
Η. Απηόλνκν, ππφ ηελ έλλνηα φηη εκπιέθεηαη ζε ιεηηνπξγίεο κε θαηεπζπληηθφηεηα
ζε ηειηθφ ζθνπφ γηα ηελ απηνδηαηήξεζή ηνπ.
ΗΗ. Θεξκνδπλακηθά αλνηρηό, ππφ ηελ έλλνηα φηη αληαιιάζεη χιε θαη ελέξγεηα κε
ην πεξηβάιινλ.
ΗΗΗ. Οξγαλσζηαθά θιεηζηό, ππν ηελ έλλνηα φηη αληηδξά ζε θάζε εμσηεξηθή
παξέκβαζε/δηαθχκαλζε ζχκθσλα κε ηε δηθή ηνπ νξγαλσζηαθή θιεηζηφηεηα.
IV. Μηα δπλακηθή νληόηεηα : δηφηη γηα κία δεδνκέλε είζνδν [εξέζηζκα],
παξαηεξνχληαη δηαθνξεηηθέο έμνδνη. Καηά ζπλέπεηα, αλ έλαο επηζπκεί λα πξνβιέςεη ηελ
αληίδξαζε ελφο νξγαληζκνχ γηα κία θαζνξηζκέλε είζνδν [εξέζηζκα] ρξεηάδεηαη θάπνηα
επηπξφζζεηε πιεξνθνξία. Πξνθαλψο θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα ππνινγίζνπκε κε
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αθξίβεηα ηηο ζηηγκηαίεο ηηκέο φισλ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο. Αθφκα
θαη αλ κπνξνχζακε λα θαζνξίζνπκε ην ζχλνιν απηψλ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ είλαη
αλαξίζκεηεο, αθφκα θαη αλ θαηαθέξλακε λα ηηο κεηξήζνπκε ζηηγκηαία, ζε dt ε κέηξεζή
καο ζα ήηαλ άρξεζηε δηφηη ην ππφ κειέηε ζχζηεκα [ν αλζξψπηλνο νξγαληζκφο] ζα είρε
ακεηάθιεηα κεηαβιεζεί. Έρνπκε άξα έλα ζχζηεκα ην νπνίν δηαξθψο αιιάδεη
θαηαζηάζεηο, νη δε λέεο θαηαζηάζεηο είλαη πάληνηε δηαθνξεηηθέο απφ ηηο πξνεγνχκελεο
[παξφιε ηε θαηλνκεληθή ζηαζεξφηεηα ιφγσ νκνηφζηαζεο πνηέ έλαο αλζξψπηλνο
νξγαληζκφο δελ κπνξεί λα βξεζεί ζηελ ίδηα αθξηβψο θαηάζηαζε κε θάπνηα πξνεγνχκελε
ρξνληθή ζηηγκή]. Έηζη, γηα λα δηεπθνιχλνπκε ηελ πεξηγξαθή καο, ζα ζεσξήζνπκε ηνλ
νξγαληζκφ σο έλα δηαθξηηφ ζχζηεκα ελφο πνιχ κεγάινπ αξηζκνχ πηζαλψλ θαηαζηάζεσλ.
Θα κπνξνχζε θάπνηνο λα ηζρπξηζηεί φηη εδψ θάλνπκε θάπνηα εζθεκκέλε ‗ζπληφκεπζε‘
ζηεξφληαο απφ ηνλ πξνο πεξηγξαθή ζχζηεκα έλαο κέξνο απφ ηελ πνιππινθφηεηά ηνπ.
κσο ζα ηζρπξηζηνχκε φηη ε πεξηγξαθή καο
i.
ii.

Θα πεξηιάβεη πνιχ κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πνιππινθφηεηαο απφ ηηο πξνεγνχκελεο
πεξηγξαθέο
Δπεηδή απψηεξνο ζηφρνο είλαη πάληα ε ζεξαπεπηηθή, θαη επεηδή νη ζεξαπεπηηθέο
ηερληθέο θαη ν ζπλδπαζκφο ηνπο είλαη πεπεξαζκέλνο, ε πεξηγξαθή ελφο
πεπεξαζκέλνπ αξηζκνχ θαηαζηάζεσλ γηα ην ζχζηεκα δελ ζα επεξεάζεη ηελ αμία
ηνπ κνληέινπ σο πξνο ηε ζεξαπεπηηθή ηνπ δηάζηαζε/εθαξκνγή.

Λακβάλνληαο ππ όςηλ ηηο θαηαζηάζεηο απηέο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηηο κεηαμύ
ηνπο ζρέζεηο ζα θηηάμνπκε θαη ηνλ ρώξν θαηαζηάζεσλ. ηνλ ρψξν απηφ θαη γηα ηηο
αλάγθεο θαη ην ζθνπφ ηεο παξνχζεο εξγαζίαο ζα πεξηιάβνπκε ηηο θαηαζηάζεηο πγείαο
θαη παζνινγίαο πνπ αθνξνχλ ην πξνο πεξηγξαθή πξφβιεκα. Οη δε θαηαζηάζεηο απηέο
κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο κηα επηιεθηηθή ελεξγνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο δνκήο
αλαπαξάζηαζεο, πνπ ζα πθίζηαληαη ζθόπηκνπο πεξηνξηζκνύο, πνπ ζα έρνπλ ζρέζε κε
ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.
V. Πνιύπινθν : Ζ πνηθηιία σο κέγεζνο είλαη πνιχ ζεκαληηθή ζηελ
κνληεινπνίεζή καο. χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο πγείαο [Κεθ 4.2] παξαηεξνχκε φηη :
‗ηα ζπζηήκαηα πςειήο πνηθηιίαο είλαη πην ‘ειεύζεξα’, έρνπλ δειαδή ηε δπλαηόηεηα
λα επηιέμνπλ από έλαλ κεγάιν αξηζκό θαηαζηάζεσλ, πνπ κε ηελ επηιεθηηθή ηνπο
ελεξγνπνίεζε ζα εμεπεξεηήζνπλ ηελ δηαηήξεζε ηεο απηνλνκίαο ηνπ ζπζηήκαηνο.‘
πσο έρνπκε δεη φκσο απφ ηνλ νξηζκφ ηεο πγείαο ε έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο έρεη
απφιπηε ζπλάθεηα κε ηελ πγεία. Καη απηφ ζα γίλεη αθφκε πην πξνθαλέο απφ ηα
παξαθάησ παξαδείγκαηα : Έζησ φηη είκαζηε ζηελ πξσηφγνλε επνρή θαη έρνπκε κηα θπιή
ε νπνία απεηιείηαη απφ κηα ηίγξε. Έλαο απφιπηα πγηήο αλζξψπηλνο νξγαληζκφο, ζα
κπνξέζεη λα ηξέμεη λα θξπθηεί ή αθφκε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε δηάλνηά ηνπ γηα λα βξεη
ηξφπνπο λα πξνζηαηεπηεί απφ ηελ απεηιή απηή θηηάρλνληαο φπια, ή αθφκε θαη λα
θαηαθέξεη λα πξνζηαηεχζεη θαη άιια κέιε ηεο θπιήο ηνπ [δεκηνπξγηθφο ηφζν σο πξνο
ηνλ εαπηφ, φζν θαη πξνο ην ζχλνιν]. Απφ ηελ άιιε ζα ππάξμνπλ νξγαληζκνί αζζελείο ζε
δηάθνξα επίπεδα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ιφγσ ηεο αζζέλεηάο ηνπο ζα ππάξρεη θάπνηνο
πεξηνξηζκφο σο πξνο ηελ επηιεθηηθή ελεξγνπνίεζε ησλ θαηαζηάζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο.
Έηζη, ν νξγαληζκφο πνπ ζα έρεη έλα ζπαζκέλν πφδη, δε ζα κπνξεί λα ζεθσζεί ή λα ηξέμεη.
Ο νξγαληζκφο πνπ ζα έρεη θαηάζιηςε δε ζα κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί αξθεηά απέλαληη
ζηνλ θίλδπλν θαη ζα παξακείλεη απαζήο. Ο νξγαληζκφο πνπ έρεη θνβία δε ζα είλαη ζε
ζέζε λα ζθεθηεί θαζαξά θαη ίζσο πεξάζεη ζε θαηάζηαζε παληθνχ. ινη νη παξαπάλσ
νξγαληζκνί, ζηεξνχληαη έλα θνκκάηη ηεο δηαζέζηκεο πνηθηιίαο ηνπο, ιφγσ ησλ
πεξηνξηζκψλ πνπ ηίζεληαη απφ ηε λφζν. Άιιν παξάδεηγκα είλαη παξκέλν απφ ηε ζεσξία
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ηεο νκνηνπαζεηηθήο: Βιέπνπκε αζζελείο κε πςειφ επίπεδν πγείαο [πςειφηεξε πνηθηιία]
νη νπνίνη κπνξνχλ αλ πξνζβιεζνχλ απφ κηα ινίκσμε λα αλεβάζνπλ πςειφ ππξεηφ. Ο
ππξεηφο σο γλσζηφλ είλαη κεραληζκφο άκπλαο ελαληίνλ ηνπ παζνγφλνπ νξγαληζκνχ,
ππξνδνηνχκελνο απφ ηνπο ππξεηνγφλνπο παξάγνληεο ηεο θιεγκνλήο. Αληίζεηα νη
αζζελείο κε ρακειφ επίπεδν πγείαο [ρακειφηεξε πνηθηιία] αδπλαηνχλ λα αλεβάζνπλ
πςειφ ππξεηφ [Βιέπε θεθ.4.1] Απηφ ζεκαίλεη φηη ν πην άξξσζηνο νξγαληζκφο ζηεξείηαη
ηε δπλαηφηεηα λα ελεξγνπνηήζεη επηιεθηηθά κηα πξνζαξκνζηηθή θαηάζηαζε, κε φηη
ζπλεπαθφινπζα απηφ θέξεη [δπζπξνζαξκνζηηθφηεηα – αθαηαιιειφηεηα σο πξνο ηηο
πεξηβάιινπζεο ζπλζήθεο/δηαθπκάλζεηο]. Έηζη βιέπνπκε φηη ν πγηήο νξγαληζκφο ζεκαίλεη
: πςειή δηαζέζηκε πνηθηιία, ή αιιηψο, πξαγκαηηθή πνηθηιία ην κέηξν ηεο νπνίαο είλαη
θνληά ζην κέγηζην δπλαηφ. Σν δε κέηξν ηνπ πεξηνξηζκνχ νπζηαζηηθά πεξηγξάθεη ην
κέηξν ηεο αζζέλεηαο. Καη άξα ζα κπνξνχζακε λα θαηαιήμνπκε ζην εμήο ζπκπέξαζκα,
φηη : αλ νξίζνπκε σο Ᾱ ην κέηξν ηεο αζζέλεηαο, ηφηε θαηαιήγνπκε ζηνλ εμήο ηχπν :
Ᾱ=

𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙

,
𝑉𝑚𝑎𝑥
Γειαδή σο κέηξν ηεο αζζέλεηαο ελφο αξζψπηλνπ νξγαληζκνχ είλαη ην πνηιίθν ηεο
δηαθνξάο κεηαμχ πξαγκαηηθήο θαη κέγηζηεο πνηθηιίαο, πξνο ηε κέγηζηε πνηθηιία. ηνλ
παξαπάλσ ηχπν ζα παξαηεξήζνπκε φηη : φηαλ ην ζχζηεκα – αλζξψπηλνο νξγαληζκφο δελ
πθίζηαηαη θαλέλαλ πεξηνξηζκφ ιφγσ αζζέλεηαο, ηφηε ε πξαγκαηηθή ηνπ πνηθηιία είλαη ίζε
κε ηε κέγηζηε δπλαηή θαη ην παξαπάλσ πνηιίθν καο δίλεη κεδέλ, δειαδή Ᾱ = 0. Απφ ηελ
άιιε, φηαλ ππάξρεη ν πεξηνξηζκφο ηεο αζζέλεηαο, ηφηε ε πξαγκαηηθή πνηθηιία είλαη
κηθξφηεξε απφ ηε κέγηζηε δπλαηή θαη ην πνηιίθν ζα καο δίλεη απνηειέζκαηα απφ κεδέλ
κέρξη έλα. Γειαδή 0 < Ᾱ ≤ 1 . Έλαο νξγαληζκφο, ινηπφλ, πνπ ιφγσ κηαο παζνινγηθήο
θαηάζηαζεο έρεη πεξηνξηζηεί σο πξνο ηελ πνηθηιία ηνπ θαηά ην ήκηζε, ην κέηξν ηεο
αζζέλεηάο ηνπ ζα είλαη 0.5, ην νπνίν κπνξεί λα εθθξαζηεί θαηά πξνηίκεζε θαη σο επί
ηνηο εθαηφ , δειαδή 50%. Καζψο ε αζζέλεηα πξνρσξάεη θαη πεξηνξίδεη φιν θαη
πεξηζζφηεξν ην ζχζηεκα – νξγαληζκφ ζηεξψληαο ηνπ ηελ αλαγθαία πνηθηιία, ηφζν θαη ην
κέηξν ηεο αζζέλεηαο Ᾱ κεγαιψλεη. ηελ πεξίπησζε πνπ ην ζχζηεκα νξγαληζκφο πεζάλεη,
ηφηε ιακβάλεη κία θαηάζηαζε πνπ δελ δχλαηαη λα αιιάμεη πξνο ηελ εμεπεξέηεζε ηεο
απηνλνκίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε πνηθηιία ηνπ δειαδή έρεη πξαθηηθά κεδεληζηεί θαη ην Ᾱ =
1. Ο παξαπάλσ ηχπνο απνηειεί παξαιιαγή ηνπ ηχπνπ πνπ δίλεη ηνλ πεξηνξηζκφ ζηα
ζπζηήκαηα γεληθφηεξα. Ο ηχπνο απηφο είλαη ν εμήο : C = Vmax – V φπνπ C είλαη ν
πεξηνξηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ κεηαηξνπή ηεο δηαθνξάο ζε πνηιίθν έγηλε κε ην εμήο
ζθεπηηθφ:
Η. Ζ κέγηζηε δπλαηή πνηθηιία δελ είλαη ίδηα ζε όινπο ηνπο νξγαληζκνύο. Δδψ δελ
αλαθεξφκαζηε ζε γελλεηηθέο αλσκαιίεο ή πξνδηαζέζεηο. Απιά θάζε αλζξψπηλνο
νξγαληζκφο, ζχκθσλα κε ηα δνκηθά ηνπ ζηνηρεία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην
πεξηβάιινλ δχλαηαη λα απνθηήζεη δηαθνξεηηθε πνηθηιία. Γελ ππάξρεη ηξφπνο λα
θαζνξηζηεί ην κέηξν απηήο, νχηε θαη ην είδνο ησλ θαηαζηάζεσλ απφ ηνλ ρψξν
θαηαζηάζεσλ πνπ απνηεινχλ απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο πγείαο. Γηα παξάδεηγκα:
θάπνηνο άλζξσπνο πνπ κηιάεη δχν μέλεο γιψζζεο έρεη ζίγνπξα κεγαιχηεξε πνηθηιία απφ
θάπνηνλ ν νπνίνο δε κηιάεη θακία. κσο, ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε
αληθαλφηεηα ελφο αλζξψπνπ λα κηιήζεη μέλεο γιψζζεο απνηειεί λφζν; [δηφηη ηνλ
πεξηνξίδεη πρ ζηηο θνηλσληθέο ηνπ ζπλαλαζηξνθέο ή δε κπνξεί λα γξάςεη πνίεζε ζηα
θηλέδηθα;] κσο αλ θάπνηνο άλζξσπνο πνπ κηινχζε δχν μέλεο γιψζζεο πάςεη λα ηηο
κηιάεη, ιφγσ πρ θάπνηνπ ΑΔΔ, ηφηε απηφο ν άλζξσπνο έρεη πεξηνξηζηεί θαη ν πεξηνξηζκφο
απηφο δχλαηαη λα εθθξαζηεί κέζσ ηνπ κεγέζνπο Ᾱ. ηαλ ε πξαγκαηηθή πνηθηιία
εθθξαζηεί σο θιαζκαηηθή ζρέζε ηεο κέγηζηεο πνηθηιίαο, απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα
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ηελ απαινηθή ηεο κέγηζηεο πνηθηιίαο θαη έηζη ην κέηξν ηεο δελ ζα επεξεάδεη πιένλ ην
εθηηκψκελν κέγεζνο, δειαδή ην κέηξν ηεο αζζέλεηαο Ᾱ. Απηφ ίζσο καο δψζεη ηελ
ηθαλφηεηα λα θάλνπκε αδξνχο ππνινγηζκνχο, ή αθφκα θαη ζπγθξηηηθέο κειέηεο.
ΗΗ. Όηαλ ην κέηξν ηεο κέγηζηεο πνηθηιίαο είλαη κεγάιν, απηό απνηειεί
‘πξνζηαηεπηηθό παξάγνληα’ γηα ηελ εκθάληζε λόζνπ. Απηφ εθθξάδεηαη καζεκαηηθά
σο εμήο : έζησ k νη θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο αδπλαηεί λα θηάζεη ν νξγαληζκφο ιφγσ ηεο
λφζνπ ηφηε ν ηχπνο κεηαζρεκαηίδεηαη σο εμήο:
𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙
𝑉𝑚𝑎𝑥 − (𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑘)
𝑘
=
=
𝑉𝑚𝑎𝑥
𝑉𝑚𝑎𝑥
𝑉𝑚𝑎𝑥
Καη ε παξαπάλσ ζρέζε δείρλεη φηη ην κέηξν ηεο αζζέλεηαο θαη ε κέγηζηε δπλαηή πνηθηιία
είλαη πνζφ αληηζηξφθσο αλάινγα. Άξα, φζν πεξηζζφηεξεο είλαη νη θαηαζηάζεηο ζηηο
νπνίεο αδπλαηεί λα θηάζεη ν νξγαληζκφο ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο λφζνπ, ηφζν
κεγαιχηεξν ην κέηξν ηεο αζζέλεηαο. Καη όζν κεγαιύηεξε ε κέγηζηε πνηθηιία ηνπ
νξγαληζκνύ, γηα κηα δεδνκέλε ηηκή k, ηόζν κηθξόηεξν ην κέηξν ηεο αζζέλεηαο. Απηφ
έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηελ εξεπλεηηθή ππφζεζε θαηά ηελ νπνία ε πνηθηιία ελφο
νξγαληζκνχ απνηειεί πξνζηαηεπηηθή απνκνλσηηθή βαζκίδα γηα ηελ εκθάληζε
θαηάζιηςεο. [βι Κεθ. 1.10 Φπρνινγηθνί παξάγνληεο, Γλσζηαθή ζεξαπεία]
Ᾱ=

Θα πξνρσξήζνπκε ηε ζπιινγηζηηθή καο πνξεία θαη αξγφηεξα, αθνχ δείμνπκε πσο
ε πνηθηιία ελφο νξγαληζκνχ ζρεηίδεηαη κε ην επίπεδν πγείαο ηνπ, ζα δνχκε πσο ηα
παξαπάλσ ζπδένληαη κε ηε ζεσξία ησλ επηπέδσλ.
VI. Απην-αλαθεξόκελν : είλαη απηφ-αλαθεξφκελν (self-referential) ππφ ηελ έλλνηα φηη
παξαπέκπεη, αλαθέξεη θαη ζπζρεηίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζηνλ εαπηφ ηνπ. Ζ απηφαλαθνξηθφηεηα ηνπ πεγάδεη απφ ηελ ιεηηνπξγία ειέγρνπ ηνπ θψδηθά ηνπ, ζηελ
πξνθεηκέλε πεξίπησζε κάιινλ ην γελλεηηθφ πιηθφ. Δίλαη απηφ-αλαθεξφκελν απφ ηελ
ζηηγκή πνπ νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηα δνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά ηνπ ζηνηρεία ζα έρνπλ σο
απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ ηδηνηήησλ ηνπ. Καηά
απηφ ηνλ ηξφπν, ην αλζξψπηλν ζψκα αληηζηέθεηαη ζηηο δηάθνξεο αιιαγέο ή κεηαηξνπέο
πνπ κπνξεί λα ππνζηεί. Ζ ηδηφηεηα απηή ηεο απην-αλαθνξάο έρεη ζηελή ζρέζε κε ηελ
ηδηφηεηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο δηαηήξεζεο ησλ ξπζκηζηηθψλ βξφγρσλ. Έηζη, ην αλζξψπηλν
ζψκα, κέζσ ελφο πνιχπινθνπ δηθηχνπ ξπζκηζηηθψλ βξφγρσλ θαη κεραληζκψλ ειέγρνπ,
θέξλεη ην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ ζηελ θαηάζηαζε πνπ ζεσξεί σο
επηζπκεηή γηα λα εμεπεξεηήζεη ην ζθνπφ ηνπ.
VII. Ηεξαξρηθά δνκεκέλν : ππν ηελ έλλνηα φηη ππάξρεη ηεξάξρεζε κεηαμχ ησλ
ππνζπζηεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ, ηφζν σο πξνο ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία, φζν θαη σο
πξνο ην ζθνπφ. ηνλ πίλαθα 9, βιέπνπκε ηε δνκηθή ηεξάξρεζε πνπ παξαηεξνχκε ζηηο
βηνινγηθέο δνκέο. Απφ φηη παξαηεξνχκε απφ ηνλ πίλαθα απηφ, ε χιε/ελέξγεηα απφ ηελ
νπνία θαηαζθεπάδεηαη ην αλζξψπηλν νλ ππνθεηληαη ζε θάπνηα ηεξαξρηθή δφκεζε.
Ξεθηλψληαο απφ πνιχ ρακειά, ζα ζπλαληήζνπκε ην ππναηνκηθφ θαη ππνππξεληθφ
επίπεδν, ηα νπνία είλαη αληηθείκελα κειέηεο γηα ηε ζχγρξνλε θβαληνκεραληθή θπζηθή.
Σα επίπεδα απηά δελ έρνπλ απαζρνιήζεη ηε ζχγρξνλε έξεπλα,
10 Οηθνζπζηήκαηνο

Κνηλσλία/Πεξηβάιινλ

9

Οξγαληζκηθφ

Άλζξσπνο

8

πζηεκηθφ

Γαζηξεληεξηθφ, Καξδηαγγεηαθφ

7

Οξγαληθφ

Καξδηά, εγθέθαινο, λεθξνί
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6

Ηζηηθφ

Δπηζειηαθφο, κπηθφο, λεπξηθφο

5

Κπηηαξηθφ

Νεπξψλεο, ηλνβιάζηεο

4

Μαθξνκνξηαθφ

Πξσηείλεο, ζάθραξα, ιηπίδηα, DNA

3

Μνξηαθφ

H2O, O2, CO2, Ca2CO3

2

Αηνκηθφ

C, H, N, O, P, Ca, Na, K, Cl, θηι

1

Τπναηνκηθφ

Ππξεληθά ζσκαηίδηα, Quarks

Table 9 – Ηεξάξρεζε ησλ βηνινγηθώλ δνκώλ

αλ εμαηξέζνπκε ην γεγνλφο φηη θάπνηνη ζχγρξνλνη κειεηεηέο πξνζπαζνχλ λα δείμνπλ φηη
ε νκνηνπαζεηηθή θαξκαθνινγία είλαη έλα είδνο λαλνθαξκαθνινγίαο πνπ δξα ζε
ππναηνκηθφ επίπεδν, ηα δε θάξκαθα έρνπλ ηδηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ θαη
θαη‘ επέθηαζε λα κεηξεζνχλ θαη λα εξκελεπηνχλ κφλν ζε απηφ ην επίπεδν αλάιπζεο.252
Ίζσο ζην κέιινλ θαη κε ηε βνήζεηα ηεο θπζηθήο επηζηήκεο λα κπνξέζνπκε λα δνχκε ην
αλζξψπηλν νλ απφ κηα άιιε νπηηθή γσλία, κέρξη ζηηγκήο φκσο δελ ππάξρνπλ επαξθή
δεδνκέλα γηα λα ππνζηεξίμνπκε έλα paradigm shift πξνο απηήλ ηε θαηεχζπλζε.
Πξνρσξψληαο πξνο ηηο αλψηεξεο δνκέο, παξαηεξνχκε νινέλα θαη απμαλφκελα επίπεδα
νξγάλσζεο. ε αηνκηθφ θαη κνξηαθφ επίπεδν, κε ην νπνίν αζρνιείηαη ηδηαίηεξα ε ρεκεία
θαη ε βηνρεκεία, έρνπκε αξθεηέο αιιειεπηδξάζεηο νη νπνίεο θαζνξίδνπλ δνκηθά φιε ηελ
παξαπάλσ νξγάλσζε. Να αλαθεξζνχκε επηγξακκαηηθά ζηνπο δεζκνχο πδξνγφλνπ πνπ
επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ δεκνθηιέζηεξνπ κνξίνπ ζην αλζξψπηλν ζψκα, ηνπ
λεξνχ, ζηελ νζκσηηθή ηζνξξνπία, ζηηο νμεηδναλαγσγηθέο αληηδξάζεηο θαη ζην θνξηίν ησλ
κνξίσλ, πνπ θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ
αλζξσπίλνπ φληνο. Αλεβαίλνληαο πξνο ηα πάλσ, ζπλαληάκε ην καθξνκνξηαθφ επίπεδν
φπνπ ηα πξάγκαηα έρνπλ ήδε γίλεη ηδηαίηεξα πνιχπινθα. Γηα παξάδεηγκα, κε δεδνκέλε
ηελ πξσηνηαγή δνκή κηαο πξσηείλεο, δε κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε ηελ ηεηαξηνηαγή ηεο
δνκή, ιφγσ ηεο πςειήο πνιππινθφηεηαο ησλ ζπζρεηηζκψλ. H βηνινγία, βηνρεκεία, ε
ηζηνινγία, ε παζνινγηθή αλαηνκηθή, ε κηθξνβηνινγία θαη άιιεο επηζηήκεο
επηθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηα θπηηαξηθά θαη ηζηηθά επίπεδα, αλαδεηψληαο εθεί
αηηηνινγηθέο ζπζρεηίζεηο γηα ηα αλψηεξα επίπεδα – γηα παξάδεηγκα, ε πξνζπάζεηα πνπ
γίλεηαη γηα ηε γελλεηηθή ζπληζηψζα ηεο θαηάζιηςεο, ή ηηο ζεσξίεο δπζιεηηνπξγίαο ησλ
λεπξνδηαβηβαζηηθψλ ζπζηεκάησλ. Οη εηδηθφηεηεο ηεο ηαηξηθήο θαίλεηαη πνιιέο θνξέο λα
επηθεληξψλνληαη ζε έλα ζχζηεκα ή ζε έλα φξγαλν πρ επαηνινγία, ρσξίο απηφ λα
ζεκαίλεη φηη αγλννχλ πιήξσο ηνπο δνκηθνχο πξνθαζνξηκνχο θαη ηηο ζπζρεηίζεηο κε άιια
ζηνηρεία ηνπ ίδηνπ ή θαη άιινπ ηεξαξρηθνχ επηπέδνπ. Οη θνηλσληθέο επηζηήκεο θαη νη
επηζηήκεο ηεο ςπρνινγίαο ηείλνπλ λα επηθεληξψλνληαη ζηνλ άλζξσπν θαη ζηε ζρέζε ηνπ
κε ηα αλψηεξα επίπεδα νξγάλσζεο, ηελ νηθνγέλεηα, ηελ θνηλσλία θηι.
Πηζηεύνπκε όηη ρξεηάδεηαη έλα κνληέιν πεξηγξαθήο πνπ ζα είλαη νιηζηηθό, δειαδή
πνπ ζα ιακβάλεη ππόςηλ ηνπ ηελ νιόηεηα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ ρσξίο λα ππεξηηκά
νύηε λα ππνηηκά θάπνηα έθθαλζή ηεο. Μηα ηέηνηα πξνζπάζεηα έγηλε αιιά κε θησρά
απνηειέζκαηα κε ην βηνςπρνθνηλσληθό κνληέιν.
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Μη γπαμμικά δςναμικά ζηη θςζιολογία
Δίλαη επξέσο απνδεθηφ φηη ε ρανηηθή ζπκπεξηθνξά θπξηαξρεί ζηα
θπζηνινγηθά ζπζηήκαηα. Δπηπιένλ, νη πεξηνδηθέο θαη άιιεο κε-ρανηηθέο θαηαζηάζεηο
ζεσξνχληαη παζνινγηθέο, ελψ νη ρανηηθέο αληηζηνηρνχλ ζε θπζηνινγηθέο, πγηείο
θαηαζηάζεηο. Δδψ θαη γεληθά ζε φιεο ηηο εθαξκνγέο ηνπ ζηελ ηαηξηθή, ν φξνο ‗ράνο‘
ρξεζηκνπνηείηαη κε ηελ καζεκαηηθή έλλνηα. Ζ καζεκαηηθή έλλνηα ηνπ φξνπ έρεη λα θάλεη
κε ηε ζηνραζηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ εθδειψλεηαη ζε έλα ληεηεξκηληζηηθφ ζχζηεκα. Ζ
ινγηθή πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ απηήλ ηελ ηνπνζέηεζε ζα πξέπεη λα ζπζρεηηζηεί κε ην
ζεκειηψδεο πιενλέθηεκα ησλ κε γξακκηθψλ ζπζηεκάησλ πάλσ ζηα γξακκηθά. Πξάγκαηη,
ζεσξείηαη φηη ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ κε γξακκηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη ε
πνηνηηθά δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά γηα κηθξέο παξαιιαγέο ησλ παξακέηξσλ ειέγρνπ, ε
νπνία πξνζθέξεη κηα πην ιεπηεπίιεπηε, ηαρεία θαη ελεξγεηαθά ζπκθέξνπζα ειεγμηκφηεηα
ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ζχγθξηζε κε ηα γξακκηθά ζπζηήκαηα. Απηόο πηζαλόηαηα είλαη θαη ν
ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ε θύζε πξνηηκά ην ράνο από ηελ θαλνληθόηεηα/νκαιόηεηα.
Πεηξακαηηθέο κειέηεο ζηα νξκνληθά ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία απφ ηε
ζεσξία ησλ κε γξακκηθψλ δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 90‘. Ζ
αλαθαηαζθεπή ηνπ ρψξνπ θαηαζηάζεσλ, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ην πξνθίι ησλ νξκνλψλ
ζην πιάζκα, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα δψζεη κηα δηάζηαζε θαη λα απνθαιχςεη ηε ρανηηθή
θχζε ησλ ππνθείκελσλ δπλακηθψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηα δηάθνξα νξκνληθά ζπζηήκαηα.
Σέηνηα παξαδείγκαηα είλαη νη κειέηεο γηα ηελ παξαζνξκφλε 253, γηα ηελ πξνιαθηίλε254,
γηα ηελ θνξηηδφιε θαη ηελ απμεηηθή νξκφλε255. ε φιεο ηηο παξαπάλσ κειέηεο, ε
αλαθαηαζθεπή ηνπ ρψξνπ θαηαζηάζεσλ έδσζε ηε δεκηνπξγία ειθπζηήξσλ κε
θιαζκαηηθή [fractal] δηάζηαζε, δίλνληαο έηζη ηελ έλδεημε ηεο παξνπζίαο κε γξακκηθψλ
δπλακηθψλ. Οη κειέηεο ζπλερίζηεθαλ θαη κε ηε ρξήζε θαη άιισλ εξγαιείσλ φπσο ν
Πξνζεγγηζηηθφο Αιγφξηζκνο Δληξνπίαο [ApEn] πνπ βαζίδεηαη ζηνπο εθζέηεο ηνπ
Lyapunov.256 Ζ κέζνδνο απηή εθαξκφζηεθε ζε πνιιέο νξκφλεο φπσο ε θνξηηθνηξφπνο,
ε θνξηηδφιε, ε πξνιαθηίλε, ε ηλζνπιίλε, ε απμεηηθή, ε ηεζηνζηεξφλε θαη ε
σρξηλνηξφπνο. Έγηλε κάιηζηα ε ζπγθξηηηθή αλάιπζε αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο,
φπσο πγηείο θαη αζζελείο, ή δηαθνξεηηθά ειηθηαθά γθξνππ. 257 Ζ αλάιπζε ησλ
απνηειεζκάησλ απνθάιπςε ηε ρανηηθή θχζε ησλ νξκνλψλ θαη ησλ ππνθείκελσλ
δπλακηθψλ πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα κνληεινπνίεζε.
253

K. Prank, H. Harms, M. Dammig, G. Brabant, F. Mitschke, and R. D.Hesch. Is there low-dimensional
chaos in pulsatile secretion of parathyroid hormone in normal human subjects? Am. J. Physiol.
266:E653–658 (1994).
254
S. S.Papavasiliou, T.Brue, P.Jaquet, and E.Castanas. Pattern of prolactin diurnal secretion in normal
humans: Evidence for nonlinear dynamics. Neuroendocrinology 62:444–453 (1995).
255
I. Ilias, A. N. Vgontzas, A. Provata, E. O. Bixler, A. Kales, G. P. Chrousos, and G. Mastorakos.
Complexity and non-linear description of diurnal cortisol and growth hormone (GH) secretory patterns
before and after sleep deprivation. In ENDO ‘99 Program & Abstracts, June 12–19 San Diego CA, The
Endocrine Society, 1999 pp. 276.
256
Οη εθζέηεο ηνπ Lyapunov είλαη δείθηεο ηεο ρανηηθήο ζπκπεξηθνξάο ελφο ζπζηήκαηνο θαη εθθξάδνπλ ηελ
απφθιηζε αξρηθά γεηηνληθψλ ηξνρηψλ πξνο θάζε δηεχζπλζε. Έηζη θάζε δπλακηθφ ζχζηεκα έρεη ηφζνπο
εθζέηεο, φζεο θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ. ηαλ νη εθζέηεο είλαη αξλεηηθνί απηφ ππνδειψλεη έλα ζηαζεξφ
ζχζηεκα, κηαο θαη νη αξρηθά γεηηνληθέο ηξνρηέο ηείλνπλ λα ζπγθιίλνπλ. ηαλ είλαη κεδεληθνί απηφ
ππνδειψλεη κε εθζεηηθή απφθιηζε θαη φηαλ είλαη ζεηηθνί ππνδειψλνπλ ζεηηθή απφθιηζε. Έλα δπλακηθφ
ζχζηεκα κπνξεί λα έρεη εθζέηεο Lyapunov θάζε πξνζήκνπ θαη ζεσξείηαη ρανηηθφ φηαλ έλαο ηνπιάρηζηνλ
είλαη ζεηηθφο. Ζ παξνπζία ηνπ ζεηηθνχ εθζέηε ππνδειψλεη επαηζζεζία ζηηο αξρηθέο ζπλζήθεο. Γεληθά, νη
αξλεηηθνί εθζέηεο ππνδειψλνπλ ηελ ζχγθιηζε ηεο ηξνρηάο ηνπ ζπζηήκαηνο εληφο ελφο ειθπζηήξα, ελψ νη
ζεηηθνί ηελ ρανηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ εληφο ηνπ ειθπζηήξα.
257
J. D. Veldhuis and S. M. Pincus. Orderliness of hormone release patterns: a complementary measure to
conventional pulsatile and circadian analyses. Eur. J. Endocrinol. 138:358–362 (1998).
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Ζ εθαξκνγή κε-γξακκηθψλ δπλακηθψλ ζηελ ειεθηξηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ
εγθεθάινπ δίλεη λέεο πιεξνθνξίεο γηα ηα δπλακηθά ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ πνπ
κνξθνπνηνχληαη θάησ απφ ηηο δηαηαξαρέο ηνπ εγθεθάινπ ζηε βάζε πνηνηηθψλ
δηαθνξνπνηήζεσλ.258 Καη πάιη, νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα κε-γξακκηθά
εξγαιεία,
πνπ
βαζίδνληαη
ζε
πεηξακαηηθέο
θαηαγξαθέο
ησλ
ειεθηξνεγθεθαινγξαθεκάησλ θαη επηδεηθλχνπλ ηελ αθαλφληζηε ζπκπεξηθνξά ηεο
εγθεθαιηθήο ειεθηξηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Γηάθνξα κεηξηθά εξγαιεία ρξεζηκνπνηήζεθαλ
γηα λα θαζνξίζνπλ ηελ ΖΔΓξαθηθή δηαθχκαλζε, ηερληθέο γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ
ρψξνπ θαηαζηάζεσλ θαη ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ αλάδεημε ηεο θιαζκαηηθήο δηάζηαζεο
ηεο ΖΔΓξαθηθήο θαηαγξαθήο. Απηέο νη ηερληθέο, εθηφο απφ ην φηη αλέδεημαλ ην
πξνθαλέο, ηελ πνιππινθφηεηα δειαδή ησλ εγθεθαιηθψλ ειεθηξηθψλ ζεκάησλ, παξείραλ
επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζπκπιεξσκαηηθέο ησλ θιαζζηθψλ ηερληθψλ, φπσο ε αλάιπζε
Fourier, γηα ηελ πνηνηηθή δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο ΖΔΓξαθηθέο θαηαγξαθέο,
φπσο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηιεπηηθψλ θξίζεσλ, ηελ λφζνπ Parkinson θαη ηεο
ζρηδνθξέλεηαο. 259 Παξφκνηα, ζε πνιιέο άιιεο κειέηεο αλαδεηήζεθαλ νη επηδξάζεηο ησλ
θαξκάθσλ ζηηο κεηξνχκελεο απηέο παξακέηξνπο: γηα παξάδεηγκα ρακειέο δφζεηο
αηζαλφιεο βξέζεθαλ φηη κεηψλνπλ ηελ κε-γξακκηθφηεηα ζηε δνκή ηεο εγθεθαιηθήο
δξαζηεξηφηεηαο.260
Ζ εθαξκνγή κε γξακκηθψλ δπλακηθψλ ζηε θπζηνινγία θαη ηα ζπζηήκαηα ηνπ
αλζξσπίλνπ φληνο, ζέηεη λέεο βάζεηο ζην θαηά πψο ζπγθεθξηκέλα παζνινγηθά θαηλφκελα
αλαδχνληαη. Έλα θχξην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ην παζνινγηθφ ζχκπησκα ζεσξείηαη
ζαλ κηα μαθληθή πνηνηηθή αιιαγή ζηε ρξνληθή εμέιημε κηαο αζζέλεηαο, δειαδή, κηα
δηαθιάδσζε πνπ ιακβάλεη ρψξα. Απηή ε αιιαγή κπνξεί λα πξνθαιείηαη είηε απφ
ελδνγελείο παξάγνληεο είηε απφ εμσγελή εξεζίζκαηα, πνπ κεηαβάινπλ κηα ή
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θξίζηκεο παξακέηξνπο ειέγρνπ. χκθσλα κε απηφλ ηνλ ηξφπν
ζθέςεο, νη ζεξαπεπηηθή ζηξαηεγηθή ζα πξέπεη λα ζηνρνπνηεί απηέο ηηο παξακέηξνπο
ειέγρνπ κε ζθνπφ λα ηηο ηξνπνπνηήζεη ψζηε λα επαλαθέξεη ηηο θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο.
Απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ θιαζζηθή πξνζέγγηζε φπνπ ε πξνζπάζεηα εληνπίδεηαη
ζηελ απαινηθή ησλ ζπκπησκάησλ κε κηα γξακκηθή ινγηθή πνπ ζπζρεηίδεη ην
ζεξαπεπηηθφ εξέζηζκα κε ην απνηέιεζκά ηνπ κέζσ αλαινγίαο. Απηή ε γεληθή ζεψξεζε
ησλ πξαγκάησλ αλαθέξεηαη θαη σο δπλακηθή αζζέλεηα, έλαο φξνο ν νπνίνο είλαη γλσζηφο
απφ παιηά. 261

5.5 H έθθξαζε ηεο πνιππινθόηεηαο ζηε λόζν
Φαοηικά δςναμικά ζηη νόζο
To επηθξαηέο ηαηξηθφ πξφηππν ζηεξίδεηαη πάλσ ζηνλ γξακκηθφ-αλαγσγηζηηθφ
αιγφξηζκν: θιηληθή-εξγαζηεξηαθή-παζνινγηθή ζπζρέηηζε. Πάλσ ζε απηφ ην
θαηαζθεχαζκα, ην ζχλνιν ησλ ζεκείσλ θαη ζπκπησκάησλ [απνηέιεζκα] εμεγείηαη
γξακκηθά απφ κηα αλαηνκηθή βιάβε, ή έλα εξγαζηεξηαθφ εχξεκα [αηηία]. Γελ ππάξρεη
ακθηζβήηεζε ζην θαηά πφζν απηή ε γξακκηθή-αλαγσγηζηηθή πξνζέγγηζε έρεη βνεζήζεη
ηα κέγηζηα ζηελ θαηαλφεζε πνιιψλ γξακκηθψλ λφζσλ [απηψλ κε θιηληθν-παζνινγηθή
258

J. Milton and D. Black. Dynamic diseases in neurology and psychiatry. Chaos 5:8–13 (1995).
A. Accardo, M. Affinito, M. Carrozzi, and F. Bouquet. Use of the fractal dimension for the analysis of
electroencephalographic time series. Biol. Cybern. 77:339–350 (1997).
260
C. L. Ehlers, J. Havstad, D. Prichard, and J. Theiler. Low doses of ethanol reduce evidence for nonlinear
structure in brain activity. Neurosci. 18:7474–7486 (1998)
261
M. C. Mackey and J. G. Milton. Dynamical diseases. Ann. NY Acad. Sci. 504:16–32 (1987).
259
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ζπζρέηηζε]. Αληίζεηα, έρεη θαλεί ιηγφηεξν βνεζεηηθή ζε πνιππινθεο, κε γξακκηθέο
λφζνπο, φπσο ε ηλνκπαιγία θαη παξφκνηεο αζζέλεηεο. 262
χκθσλα κε ηνλ Manuel Martinez-Lavin, ε επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε, ηεο
ζεσξίαο ηεο πνιππινθφηεηαο, δχλαηαη λα έρεη κηα βαζηά επίδξαζε ζηελ ηαηξηθή
πξαθηηθή. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο, ιέεη, γηα λα πξνζεγγίζνπκε θαη λα θαηαλνήζνπκε έλα
πνιχπινθν ζχζηεκα είλαη ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε. Παξαηεξψληαο ηα δπλακηθά ηνπ
ζπζηήκαηνο ζηελ πιεξφηεηά ηνπο θαζψο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο κε ην πεξηβάιινλ. Ζ
πνιππινθφηεηα ινηπφλ, παξέρεη ην επηζηεκνληθφ ζεκέιην ηεο νιηζηηθφηεηαο. Δπίζεο,
αληί γηα αληηπάινπο, ε νιηζηηθφηεηα θαη ν αλαγσγηζκφο, ζα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο
ζπκπιεξσκαηηθά ηαηξηθά πξφηππα : θαη νη δχν πξνζεγγίζεηο ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ
θαηαιιειφηεξε πεξηγξαθή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 263
Έλα πνιχπινθν ζχζηεκα κπνξεί λα ζπληίζεηαη απφ κφλν ιίγα ζηνηρεία, αιιά ε
αιιειεπίδξαζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζε θάπνηα θιίκαθα ζα νδεγήζεη ζε πνιχπινθε
ζπλνιηθή ζπκπεξηθνξά ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα, κηα ζπκπεξηθνξά ε νπνία δε ζα
κπνξνχζε λα πξνβιεθζεί επαγσγηθά απφ ηε γλψζε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ. Απηή ε
αληίιεςε ησλ αλαδπφκελσλ ηδηνηήησλ ησλ πνιιαπιψλ αιιειεπηδξψλησλ κεξψλ
επηηξέπεη ηελ εξκελεία ηεο ‗δσηηθήο δχλακεο‘ ηνπ Hahnemann ζην επίπεδν ηεο
ιεηηνπξγίαο ησλ αιιειεπηδξψλησλ θπηηάξσλ ηνπ ζψκαηνο, κε ηηο πνιχπινθεο
αλαηξνθνδνηήζεηο θαη ηηο δπλακηθέο ηεο νκνηφζηαζεο.264
Αλ αλαγλσξίζνπκε φηη ηα ζπκπηψκαηα είλαη ε έθθξαζε κηα βαζχηεξεο εληαίαο
δηαηαξαρήο θαη ελφο ζπληνληζκνχ ησλ εζσηεξηθψλ δσηηθψλ αληηδξάζεσλ, απηφ ζα έρεη
έλα πνιχ ηζρπξφ αληίθηππν ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνληαη ηα δηάθνξα
ζπκπηψκαηα. Οη θπζηνινγηθνί ξπζκνί είλαη θεληξηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δσή. Σφζν νη
θαλνληθέο φζν θαη νη κε-θαλνληθεο, ρανηηθέο ηαιαληεχζεηο βξίζθνληαη πνιχ ζπρλά ζηα
πνιχπινθα δίθηπα.265 Απηέο είλαη ππεχζπλεο γηα ηδηφηεηεο φπσο νη εκεξίζηνη ξπζκνί, γηα
ηα επίπεδα νξκνλψλ, θπηηνθηλψλ, γηα ην επίπεδν εγξήγνξζεο θαη ζπλεηδεηφηεηαο,
λεπξσληθήο δξαζηεξηφηεηαο ή δξαζηεξηφηεηαο λεπξσληθψλ θπθισκάησλ. Οη
ηαιαληέπζεηο απηέο κπνξεί λα παξνπζηάδνληαη ζηελ ππξεηηθή δξαζηεξηφηεηα κίαο
ινηκψδνπο λφζνπ, ζε ππνηξνπηάδνληα λνζήκαηα φπσο ν νηθνγελήο κεζνγεηαθφο ππξεηφο,
ε αζξνηζηηθή θεθαιαιγία ή ε ξνδφρξνπο λφζνο ή λα παξνπζηάδνληαη ζηελ θαηάζιηςε ή
ηελ ζρηδνθξέλεηα. Ζ ρξνληθή νξγάλσζε ησλ βηνινγηθψλ θαηλνκέλσλ είλαη ηδηαίηεξα
εκθαλήο ζηε ξπζκηθή ιεηηνπξγηθή ηξνπνπνίεζε ησλ θπηηάξσλ, ησλ ηζηψλ θαη ησλ
νξγάλσλ. Φπζηνινγηθέο παξάκεηξνη εληειψο δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο, φπσο ελδπκηθέο
αληηδξάζεηο, λεπξσληθή δξαζηεξηφηεηα, θαξδηαθφο ξπζκφο, αλαπλνή, εθίδξσζε,
θπηηαξηθή δηαίξεζε, θηξθάδηνη ξπζκνί, κεηαβνιέο επηπέδσλ αζβεζηίνπ ζην αίκα,
εθπνιψζεηο/επαλαπνιψζεηο
θπηηαξηθψλ
κεκβξαλψλ,
φιεο
ππφθεηληαη
ζε
ρξνλνεμαξηψκελεο ηαιαληεχζεηο θαη δεκηνπξγνχλε πξφηππα ππνδείγκαηα [patterns]
Απηέο νη ηαιαληψζεηο θαη ηα πξφηππα ππνδείγκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ, κπνξνχλ λα
ζεσξεζνχλ σο δπλακηθνί ειθπζηήξεο ησλ εκπιεθνκέλσλ θπζηνινγηθψλ παξακέηξσλ θαη
λα κειεηεζνχλ σο ηέηνηνη. Πεξηνδηθέο δηαθπκάλζεηο ησλ κνξηαθψλ ζπγθεληξψζεσλ
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα δσληαλά ζπζηήκαηα, σο κέζα γηα ηελ θσδηθνπνίεζε θαη ηελ
κεηάδνζε κηαο πιεξνθνξίαο. Με άιια ιφγηα, ηα ζήκαηα, δελ επηθνηλσλνχληαη κφλν σο
262

Nackley AG, et al. Catechol-O-methyltransferase inhibition increases pain sensitivity through activation
of both beta2- and beta3-adrenergic receptors. Pain 2007;128(3):199–208.
263
Manuel Martinez-Lavin, Complex Adaptive Systems Allostasis in Fibromyalgia , Rheum Dis Clin N Am
35 (2009) 285–298
264
Bellavite Ρ Complexity science and homeopathy: a synthetic overview Homeopathy (2003) 92, 203-212
265
Callard R, George AJ, Stark J. Cytokines, chaos, and complexity. Immunity 1999; 11: 507-513.
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κηα δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην κέηξν ηεο έληαζεο ελφο θαηλνκέλνπ, αιιά θαη απφ ηελ
ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία απηφ εκθαλίδεηαη. Κνηλά παξαδείγκαηα ξπζκηδφκελνπ απφ
ζπρλφηεηα κεηάδνζεο ζήκαηνο είλαη ηα δπλακηθά ελεξγείαο θαη ε θεληξηθή νξκνληθή
ξχζκηζε.266
ε κηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα κειέηε, εξεπλήζεθε ε αηηηψδεο δνκή ηεο κνλνπνιηθήο
δηαηαξαρήο. Μειεηήζεθαλ δχν γπλαίθεο, νη νπνίεο θαηέγξαθαλ ηα επίπεδα ζιίςεο ηνπο
κέζα ζηε κέξα, δέθα θνξέο ηε κέξα γηα 6 κήλεο. Ζ κία είρε ηζηνξηθφ κνλνπνιηθήο
δηαηαξαρήο ελψ ε άιιε φρη. Σα δεδνκέλα αλαιχζεθαλ κε νπηηθή παξαηήξεζε, έιεγρν
ησλ κεηαηξνπψλ ηνπ Fourier ζηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο θαη ε δηάζηαζε ζπζρέηηζεο. Σα
απνηειέζκαηα θέξαλε ελδείμεηο γηα ηελ παξνπζία ελφο πνιχ ηζρπξνχ πεξηνδηθνχ
ζηνηρείνπ πνπ ππήξρε κφλν ζηηο θαηαγξαθέο ηεο γπλαίθαο κε κνλνπνιηθή δηαηαξαρή,
ππνλνψληαο ηελ χπαξμε θάπνηαο ρακειήο δηαζηάζεσο ρανηηθήο δηεξγαζίαο. ηελ πγηή,
θακία πεξηνδηθφηεηα νχηε δηεξγαζία δε κπφξεζε λα παξαηεξεζεί. 267
Σα ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηα δείρλνπλ ηελ ειεθηξηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ
εγθεθάινπ. Αθφκε θαη ε αλάιπζε ειεθηξνεγθεθαινγξαθεκάησλ πγηψλ αλζξψπσλ
παξνπζηάδεη ρανηηθά δπλακηθά ζην λεπξηθφ ζχζηεκα. Σν ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα
είλαη πνιχ πηζαλφ λα παξάγεηαη απφ έλα κε-γξακκηθφ ζχζηεκα κε ηνπιάρηζηνλ 3
βαζκνχο ειεπζεξίαο, ην νπνίν ζα παξνπζηάδεη ρανηηθή ζπκπεξηθνξά. Δπίζεο, ηέηνηα
ζπζηήκαηα κπνξνχλ αλ έρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία, πηζαλφλ πνιιαπιέο, ζηαζεξέο
θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο ζα θπβεξλνχληαη απφ ρανηηθνχο [«παξάδνμνπο»] αηξάθηνξεο.
Έλα ζεκείν θιεηδί γηα ηα ρανηηθά ζπζηήκαηα είλαη ε παξνπζία άπεηξσλ αξηζκψλ απφ
αζηαζή πεξηνδηθά ζεκεία ζηαζκνχο, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε ηπραία ελεξγά λεπξσληθά
δίθηπα [πρ ζηελ επηιεςία] Οη λεπξνδηαβηβαζηέο κεηαθέξνπλ πιεξνθνξία, κέζα απφ 10 16
λεπξσληθέο ζπλάςεηο πνπ ππάξρνπλ εθεί. Παξφια απηά, θάζε λεπξνδηαβηβαζηήο, δξα
κέζσ ππνδνρέσλ, κε ηνπο πνιπάξηζκνπο ππνδνρείο ηνπ θαη ηνπο ππνηχπνπο ηνπ,
παξέρνληαο έηζη πνιχπινθεο αιιειεπηδξάζεηο. ηελ επηιεςία ν ξφινο ηνπ ράνπο ζηα
ειεθηξνεγθεθαινγξαθηθά επξήκαηα είλαη θαιψο απνδεδεηγκέλνο, ζηελ πεξίπησζε φκσο
ηεο θαηάζιηςεο, ν ξφινο ηνπ ράνπο θεξδίδεη ζηγά-ζηγά έδαθνο. Οη πνιχπινθνη ξφινη ηεο
άζθεζεο, ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ, ηεο εγθεθαιηθήο πιαγίσζεο εκηζθαηξίνπ είλαη επίζεο
γλσζηνί ζηελ θαηάζιηςε. Σν θνηλφ ζεκείν επαθή απηψλ κπνξνχλ λα είλαη ηα κεγξακκηθά δπλακηθά.
Ζ κειέηε ησλ κε γξακκηθψλ/ρανηηθψλ δπλακηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη ηα λέα
ζεσξεηηθά κνληέια πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο ηαιάλησζεο ηνπ
ηδίνπ λεπξνδηαβηβαζηή ζε δηαθνξεηηθνχο ππνηχπνπο ππνδνρέα, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
θαιχηεξε θαηαλφεζε ζηα εγθεθαιηθά λεπξνδπλακηθά, ζηελ πγεία θαη ζηελ αξξψζηηα.
χλζεηνη ξπζκνί ζην αλζψπηλν ζψκα είλαη ζπρλνί. Απηνί νη ξπζκνί πξνθχπηνπλ
απφ κε γξακκηθνχο βηνινγηθνχο κεραληζκνχο αιιειεπίδξαζεο κε έλα δηαθπκκελφκελν
πεξηβάιινλ. Ζ αξξψζηηα πνιιέο θνξέο νδεγεί ζε αιιαγή απφ ην θπζηνινγηθφ ζην
παζνινγηθφ ξπζκφ. πλδπαζκέλεο ηερληθέο απφ ηε θπζηθή θαη ηα καζεκαηηθά,
ζπλδπαζκέλεο κε ηαηξηθέο κειέηεο κεηαιιάζνπλ ηελ θαηαλφεζή καο ζηνπο ξπζκνχο ηεο
δσήο.
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Οη Nandrino et al.268 αλαθέξνπλ κείσζε ζηελ πνιππινθφηεηα ηνπ
ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο, σο έλα ζεκείν γηα ηελ θαηάζιηςε. Ζ κεησκέλε
πνιππινθφηεηα ηεο εγθεθαιηθήο ιεηηνπξγίαο ζηελ θαηάζιηςε, κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ
ρακεινχ επηπέδνπ αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ. Απηφ πνπ είλαη επίζεο ελδηαθέξνλ
είλαη φηη ην πξψην επεηζφδην θαη νη ππνηξνπηάδνπζεο πεξηπηψζεηο, δηαθέξνπλ ζεκαληηθά
σο πξνο ηε δπλακηθή αληίδξαζή ηνπο ζε ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο. 269
[Απηό ζα κπνξνύζε λα εμεγήζεη γηαηί ηα πςειά επίπεδα πγείαο θάλνπλ έλα νμύ
επεηζόδην πνπ ζεξαπεύεηαη ελώ ηα ρακειόηεξα ππνηξνπηάδνπλ θαη έηζη ε δηαθνξά ζηε
δπλακηθή αληαλαθιά ηε δηαθνξά ζην ππνθείκελν επίπεδν πγείαο]
Οη Vogel et al. 270 έρνπλ ζεσξήζεη ηελ απνζηέξεζε REM χπλνπ, ζαλ έλαλ
κεραληζκφ δξάζεο, γηα ηελ θαηάζιηςε, πάλσ ζηνλ νπνίν δξνχλ ηα αληηθαηαζιηπηηθά
θάξκαθα. Οη Oniani et al. έρνπλ δείμεη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγξήγνξζεο θαη ζηνλ
χπλν REM, νη εγθεθαιηθέο, λεπξνβηνινγηθέο δηεξγαζίεο, εηδηθά ζηελ πεξηνρή ηνπ
κεησπηαίνπ ινβνχ είλαη παξφκνηεο, ζέηνληαο ηηο δχν απηέο θαηαζηάζεηο ζπγθξίζηκεο. Ζ
ζεσξία ησλ δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ επηηξέπεη ζε θάπνηνλ λα πεξηγξάςεη ηηο αιιαγέο
ζηελ καθξνζθνπηθή ζπκπεξηθνξά ελφο ζπζηήκαηνο ζαλ κηα δηαθιάδσζε ησλ
ππνθείκελσλ δπλακηθψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζην θαηαζιηπηηθφ ζχλδξνκν, ε χπαξμε κηαο
αληαπφθξηζεο αλάκεζα ζηελ θιηληθή δηάζηαζε θαη ζηα ειεθηξνθπζηνινγηθά επξήκαηα
είλαη εκθαλήο, φπσο επίζεο ε θιηληθή βειηίσζε ζρεηίδεηαη κε επαλνξγάλσζε ησλ
δπλακηθψλ ηνπ εγθεθάινπ [δηαθιάδσζε δπλακηθψλ]. ηε βάζε κηαο ηέηνηαο
πεηξακαηηθήο κειέηεο, ηέηνηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θπζηνινγία έλαληη ζηελ
παζνινγία ζηελ ςπρηαηξηθή, θαη ηε ζρέζε κεηαμχ εγθεθάινπ θαη λνπ κπνξνχλ λα
ζπδεηεζνχλ. Σα ειεθηξνεγθεθαινγξαθηθά ζήκαηα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ φηη
παξάγνληαη απφ έλα κε γξακκηθφ ζχζηεκα πνπ παξνπζηάδεη ρανηηθή ζπκπεξηθνξά. Σν
ζχζηεκα κπνξεί λα ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ έλα ληεηεξκηληζηηθφο ρανηηθφο ειθπζηήξαο. Ζ
πνιππινθφηεηα ηνπ ειθπζηήξα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί απφ ηε δηάζηαζε ζπζρεηηζκνχ,
πνπ κπνξεί λα ππνινγηζηεί απφ έλα ζήκα πνπ παξάγεη ην ζχζηεκα. Οη κε γξακκηθέο
ηδηφηεηεο ησλ βηνινγηθψλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ είλαη ε νπδφο γηα ηε γέλλεζε αηρκψλ.
Δπίζεο απηνί νη πιεζπζκνί αιιειεπηδξνχλ κέζσ βξφγρσλ αλαηξνθνδφηεζεο θαη
ραξαθηεξίδνληαη απφ ρξνληθή θαζπζηέξεζε.271
Ο ειεθηξηθφο εξεζηζκφο απφ πνιχπινθα δπλακηθά ζηα θαξδηαθά θαη ηα
λεπξσληθά ζπζηήκαηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο ειέγρνπ ηνπ ράνπο, νδήγεζε ζηελ
θαλνληθνπνίεζε ησλ πνιχπινθσλ ξπζκψλ.
Τπάξρεη έλα επξχ θάζκα δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζρεηίδεηαη ηφζν κε
θπζηνινγηθή φζν θαη κε παζνινγηθή θπζηνινγία. Τπεξβνιηθά θαλνληθά δπλακηθά είλαη
ζπρλά ζπζρεηηδφκελα κε ηελ αζζέλεηα, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο αλαπλνήο CheyneStokes, θαζνξηζκέλσλ αλψκαισλ θαξδηαθψλ ξπζκψλ [WPW Syndrome, Mobitz II],
θπθιηθά λνζήκαηα ηνπ αίκαηνο, επηιεςία, λεπξνινγηθά ηηθο θαη ηξφκνη. Παξφια απηά, ε
θαλνληθή πεξηνδηθφηεηα κπνξεί επίζεο λα ραξαθηεξίδεη πγηή δπλακηθά, φπσο απηά ηνπ
268
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χπλνπ-εγξήγνξζεο, εκκήλνπ ξχζεσο θηι. Σέινο ηα αθαλφληζηα δπλακηθά κπνξεί λα
αληαλαθινχλ ηε λφζν. Καξδηαθέο αξξπζκίεο φπσο ε θνιπηθή καξκαξπγή, νη έθηνπνη
παικνί, θαη λεπξνινγηθέο αλσκαιίεο φπσο ε κεηα-αλνμηθή κπνθινλία είλαη ηδηαίηεξα
αλψκαιεο. Ο φξνο «δπλακηθή λφζνο» ζπιιακβάλεη ηελ αίζζεζε ησλ αλψκαισλ ξπζκψλ,
πνπ κπνξεί λα είλαη είηε πην θαλνληθνί είηε πην αθαλφληζηνη απφ ην θπζηνινγηθφ, θαη
πξνθχπηνπλ απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ θπζηνινγηθφ έιεγρν ησλ ζπζηεκάησλ πνπ
νδεγνχλ ζε δηρνηφκεζε ζηα δπλακηθά.
Απηό πνπ είλαη πην ζεκαληηθό ζηε δηάθξηζε ηεο πγείαο από ηελ αζζέλεηα είλαη ε
αιιαγή ησλ δπλακηθώλ από ην θπζηνινγηθό, θαη όρη ε θαλνληθόηεηα ή όρη ησλ δπλακηθώλ.
Σαιαληψζεηο ζηηο ειεγρφκελεο παξακέηξνπο ηεο θπζηνινγίαο ελφο ζπζηήκαηνο είλαη
ην πην ζπρλφ θαη θπζηνινγηθφ λα ζπκβαίλεη ζε έλα ζχζηεκα ξχζκηζεο. ην παξάδεηγκα
ηνπ εγθεθάινπ έρνπκε πνιιά ηέηνηα παξαδείγκαηα φπσο ε ιεηηνπξγηθφηεηα ελφο
λεπξσληθνχ δηθηχνπ. Αλ όκσο γηα παξάδεηγκα ραζεί ν ζπληνληζκόο, ζαλ λα ιέκε ε
ηθαλφηεηα ζχλδεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ θαη κε ηνλ ππφινηπν νξγαληζκφ,
ηόηε θάπνηα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο ζα ηαιαληώλνληαη είηε εμεζεκαζκέλα, είηε κε
απξόβιεπην ή αλνύζην ηξόπν, θαη ζα δεκηνπξγνύλ έηζη ηνπηθέο δηαηαξαρέο πνπ
δύλαηαη λα εληζρπζνύλ θαη λα επεθηαζνύλ νη ζπλέπεηέο ηνπο θαη ζε άιια ζεκεία ηνπ
νξγαληζκνύ [ε ελίζρπζε ησλ δηαθπκάλζεσλ είλαη ηππηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ρανηηθψλ
ζπζηεκάησλ]. αλ ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζα κπνξνχζακε λα πάξνπκε απηφ ησλ
θαξδηαθψλ αξξπζκηψλ. Έλα αξξπζκηνγφλν θέληξν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε έθηαθηεο
ζπζηνιέο, παζνινγηθνχο ξπζκνχο κέρξη θαη ζαλαηεθφξεο αξξπζκίεο. πσο έρνπκε δεη
θαη πξνζχζηεξα [βι. 5.4] ε χπαξμε ηέηνησλ παζνινγηθψλ ηαιαληψζεσλ κπνξνχλ λα
νδεγήζνπλ θάπνην ππνζχζηεκα ζε έλαλ ειθπζηήξα, απφ ηνλ νπνίν λα κε δχλαηαη λα
εμέιζεη ν νξγαληζκφο απφ κφλνο ηνπ, παξά κφλν κε ηελ επίδξαζε κηαο εμσηεξηθήο
παξέκβαζεο πρ. ηελ επίδξαζε κηαο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο. Με άιια ιφγηα, κηα
ηαιάλησζε ή κηα δνκηθή κεηαηξνπή, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο παζνινγηθή
ζπκπεξηθνξά γηα έλα ζχζηεκα θαη λα ην ‗δέζεη‘ κέζα ζε έλαλ παζνινγηθφ ειθπζηήξα,
αθφκε θαη κε κία απεηξνειάρηζηε δηαθχκαλζε, αθαηξψληαο ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα
αληηζηξέςεη ην γεγνλφο. Απηνύ ηνπ είδνπο ε παζνινγηθή κεηαηξνπή ηνπ δπλακηθνύ
ζπζηήκαηνο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ‘εζθαικέλε πξνζαξκνγή’, ζην ζεκείν πνπ ην
ζύζηεκα βξίζθεη ζηαζεξόηεηα, ή σο κηα πεξηνδηθή ηαιαληεπφκελε ζπκπεξηθνξά εθηφο
ηνπ θπζηνινγηθνχ εχξνπο δηαθχκαλζεο. ε έλα δεδνκέλν ρσξνρξνληθφ ππνζχλνιν πρ
ηνπηθά ή γηα έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, απηφο ν λένο ειθπζηήξαο κπνξεί λα απνηειεί
ηελ θαιχηεξε ιχζε φζνλ αθνξά ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο. Παξφια απηά, γηα ην ζχζηεκα
σο φινλ θαη γηα ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, κηα εζθαικέλε
πξνζαξκνγή κπνξεί λα είλαη θαηαζηξνθηθή. Τπφ απφ απηφ ην πξίζκα ζα πξνζπαζήζνπκε
λα κειεηήζνπκε θαη ηελ θαηάζιηςε σο λφζν, ζην νιηζηηθφ κνληέιν πνπ ζα
θαηαζθεπάζνπκε.
χκθσλα κε ηνλ Goldberger 272, νη αζζελείο πνπ λνζνχλ απφ δηάθνξεο αηηίεο ράλνπλ
ηε κε-γξακκηθόηεηά ηνπο, ηελ πνιππινθόηεηά ηνπο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ
ζπζηεκάησλ θαη ησλ ππνζπζηεκάησλ ηνπο θαη έηζη ε πξνζαξκνζηηθόηεηα ζηηο
πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο είλαη ηδηαίηεξα κεησκέλε. Μηα επξέσο θάζκαηνο απψιεηα
θπζηνινγηθήο πνιππινθφηεηαο, απφ κνξηαθφ ζε θπηηαξηθφ επίπεδν θαη απφ ηζηηθφ ζε
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Goldberger AL. Non-linear dynamics for clinicians: chaos theory, fractals, and complexity at the
bedside. Lancet 1996; 347: 1312-1314.

143

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο

επίπεδν νξγάλσλ ζπλνδεχεη ηε γήξαλζε θαη ηηο ζπζρεηηδφκελεο κε γήξαλζε λνζνγφλεο
νληφηεηεο.273,
ηελ πεξίπησζε ηεο θαηάζιηςεο απηφ ππνζηεξίδεηαη θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ
κηα άιιε αθφκε κειέηε. Απηφ πνπ θάλεθε, ήηαλ φηη νη θαηαζιηπηηθνί αζζελείο, έρνπλ κηα
ειεθηξηθή εγθεθαιηθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία είλαη πην πξνβιέςηκε απφ ηελ πγηή νκάδα
ειέγρνπ.274 Μεηά απφ ζεξαπεία, νη αζζελείο νη νπνίνη έρνπλ θιηληθή βειηίσζε ηεο λφζνπ
απνθηνχλ κηα πξνβιεςηκφηεηα ε νπνία είλαη ζπγθξίζηκε κε απηή ηεο νκάδαο ειέγρνπ.
Αληίζεηα, νη αζζελείο πνπ ζπλερίδνπλ λα λνζνχλ δηαηεξνχλ ηα ίδηα επίπεδα
πξνβιεςηκφηεηαο [πςειφηεξα απφ ηα θπζηνινγηθά]. Δπίζεο παξαηεξήζεθαλ δηαθνξέο
αλάκεζα ζηα πξσηνεκθαληδφκελα επεηζφδηα θαηάζιηςεο θαη ζηνπο αζζελείο πνπ
ππνηξνπηάδνπλ. Δθεί, παξφιν πνπ ηα θιηληθά επίπεδα δελ δηαθέξνπλ πνιχ ζηηο νκάδεο
απηέο θαηά ηελ 21ε κέξα, ελ ηνχηνηο παξαηεξνχκε ζηελ πξψηε νκάδα ζεξαπείαο, ηελ
εληξνπία λα απμάλεηαη πξνο ηα θπζηνινγηθά επίπεδα, αιιά λα δηαηεξείηαη ζηα αξρηθά
ηεο επίπεδα ζηνπο αζζελείο πνπ ππνηξνπηάδνπλ. Δπίζεο δηαθέξνπλ ζε επίπεδν γξακκηθήο
πνιππινθφηεηαο. Οη δηαθνξέο απηέο αλάκεζα ζηελ ειεθηξνθπζηνινγηθή θαη θιηληθή
δηάζηαζε κπνξεί λα αληαλαθιά δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο θιίκαθεο αλάκεζα ζηα
ζπκπεξηθνξηθά θαη ηα θπζηνινγηθά επίπεδα ησλ δηεξγαζηψλ απνζεξαπείαο.
Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ φηη ηα δεδνκέλα ηνπο ηνπο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη
αζζελείο πνπ πξσηνεκθαλίδνπλ ηε λφζν θαη νη ππνπηξνπηάδνληεο αζζελείο δηαθέξνπλ
δξακαηηθά. Οη ππνηξνπηάδνληεο αζζελείο παξνπζηάδνπλ έλα είδνο αδξάλεηαο, πνπ
ρξεηάδεηαη κηα πξννπηηθή κειέηε γηα λα θαζνξηζηεί ε ζρέζε ηνπ κε ηε θαξκαθεπηηθή
παξέκβαζε θαη ηε ζεξαπεία. Ζ δπλακηθή κειέηε απηψλ ησ πεξηζηαηηθψλ καο δίλεη ην
έλαπζκα γηα παξαηήξεζε ησλ δηαθνξψλ αλάκεζα ζηελ πξσηνεκθαληδφκελε ςπρηθή λφζν
θαη ζηελ ππνηξνπή. Δπίζεο, ε πνζνηηθνπνίεζε ησλ δπλακηθψλ είλαη ξεμηθέιεπζε
πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο κηα ‗θβαληνκεραληθήο ςπρηαηξηθήο‘ κηαο θαη καο δίλεη ην
δηθαίσκα λα παξαηεξήζνπκε καθξνζθνπηθέο δπλακηθέο κεηαβιεηέο. 275
H θαξκαθνδπλακηθή είλαη πνιχ ηζρπξά ζπλδεδεκέλε κε κε-γξακκηθέο
παζνθπζηνινγηθέο δηεξγαζίεο θαη νη ζπλέπεηεο απηήο ηεο ζρέζεο απαηηνχλ κηα λέα
πξνζέγγηζε, δηαθνξεηηθή απφ ηελ θιαζζηθή πξνζέγγηζε πνπ ζα πηνπεηεζεί ζε
κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηελ θαξκαθνινγία.276 Ζ ζεξαπεπηηθή ζηξαηεγηθή απαηηεί ηε
ζεξαπεία φινπ ηνπ νξγαληζκνχ, ζηε δπλακηθφηεηα θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ, θαη φρη ηελ
ηξνπνπνίεζε ελφο κεκνλσκέλνπ παξάγνληα ή ελφο κνξηαθνχ κεραληζκνχ. Τπφ ην πξίζκα
απηφ ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο λφζνπ κπνξνχκε θαιχηεξα λα θαηαλνήζνπκε ην ξφιν ηεο
νκνηνπαζεηηθήο ζηε ζχγρξνλε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε θαη λα παξάγνπκε γεληθέο ππνζέζεηο
γηα ην κεραληζκφ δξάζεο ηεο.
«Α 'chronically pathological' system could be trapped or stuck in a pathologic attractor, from
where it could not be able, by itself, of 'finding' the way to a correct series of modifications leading
to the healthy state.»
Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ησλ κε γξακκηθψλ δπλακηθψλ ζηε λφζν έξρεηαη απφ ηε
κειέηε ηνπ χπλνπ. Ζ ζπκβαηηθή αλάιπζε ηνπ χπλνπ, ζχκθσλα κε ηνπο Rechtschaffen θαη
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αξρηηεθηνληθή ηνπ χπλνπ ζηελ θαηάζιηςε. Παξφια απηά, δελ ππάξρεη θακία
ραξαθηεξηζηηθή αιιαγή ζηνλ ππληθφ θχθιν, πνπ λα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο
ραξαθηεξηζηηθή ηεο λφζνπ. Έηζη, έγηλε ε απαξρή γηα ηελ αλαδήηεζε κε γξακκηθψλ
ηδηνηήησλ ζηα ειεθηξνεγθεθαινγξαθηθά δεδνκέλα κε ζθνπφ λα απνζαθεληζηνχλ νη
ιεηηνπξγηθέο κεηαβνιέο άιιεο απφ απηέο πνπ παίξλνπκε απιά απφ ηελ θιαζζηθή
αλάιπζε ηνπ χπλνπ. Ζ εθαξκνγή κεζφδσλ απφ ηε ζεσξία ησλ κε γξακκηθψλ
ζπζηεκάησλ ζηα ειεθηξνεγθεθαινγξαθηθά δεδνκέλα νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην
ΖΔΓ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί σο κηα αηηηνθξαηηθή ρανηηθή δηεξγαζία. Σα ρανηηθά
ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο επαίζζεηα ή εμαξηψκελα απφ ηηο αξρηθέο
ζπλζήθεο. Απηή ε ηδηφηεηα κπνξεί λα πνζνηηθνπνηεζεί απφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εθζεηψλ
ηνπ Lyapunov ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ είλαη ην κέηξν ηνπ εθζεηηθνχ δηαρσξηζκνχ
γεηηνληθψλ αξρηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ην ρψξν θαηαζηάζεσλ. Γηα 15 θαηαζιηπηηθνχο
αζζελείο [κείδνλα θαηάζιηςε ζχκθσλα κε ην DSM-III-R] θαη 13 άηνκα νκάδα ειέγρνπ,
ηαηξηαζκέλα σο πξνο ην θχιιν, ηελ ειηθία, ηελ εθπαίδεπζε, ππνινγίζηεθε ν πξσηεχσλ
εθζέηεο Lyapunov L1 ζηα ΖΔΓξαθηθά ηκήκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα ζηάδηα ηνπ χπλνπ
NREM I, II, III, IV θαη REM, γηα ηηο ζέζεηο ησλ ειεθηξνδίσλ Cz θαη Pz. Βξέζεθε
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε ησλ ηηκψλ ηνπ L1 ζην ζηάδην IV ζηνπο θαηαζιηπηηθνχο
αζζελείο, ζε ζχγθξηζε κε ηελ πγηή νκάδα ειέγρνπ. 277
πσο έρνπκε δεη θαη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ε θαηάζιηςε ζρεηίδεηαη κε
ζνβαξά θαξδηαγγεηαθά επεηζφδηα ζε αζζελείο κε γλσζηή πξνυπάξρνπζα θαξδηαγγεηαθή
λφζν. Ζ κείσζε ηεο θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πλεπκνλνγαζηξηθνχ, φπσο απηή
παξνπζηάδεηαη ζηε κείσζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο, έρεη
ζπζρεηηζηεί κε μαθληθφ ζάλαην. Καηά ηε ζχγθξηζε ηνπ κεγαιχηεξνπ εθζέηε Lyapunov
[LLE] θαη ησλ κε γξακκηθψλ ζθνξ ζηηο κε θηιηξαξηζκέλεο θαη ηηο θηιηξαξηζκέλεο
ρξνληθέο θαηαγξαθέο ηεο θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο, αλάκεζα ζε αζζελείο κε θαηάζιηςε
[λ=14] θαη νκάδα πγηψλ ειέγρνπ [λ=18], θάλεθαλ ηα εμήο: επξέζε ζεκαληηθά
ρακειφηεξνο LLE ζηηο κε θηιηξαξηζκέλεο θαηαγξαθέο ζε νπνηαδήπνηε ζηάζε, θαη ζηηο
θηιηξαξηζκέλεο, ζηηο πςειέο ζπρλφηεηεο ζηελ χπηηα ζηάζε, ζηνπο αζζελείο κε
θαηάζιηςε (p<0.002). Δπίζεο ν LLE ήηαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξνο ζηνλ ιφγν LF/UF,
πξάγκα πνπ ππνδήισλε ζρεηηθά πςειφηεξε ζπκπαζεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ αλάζθειε
θαη φξζηα ζέζε ζηνπο αζζελείο [p<0.05] Δπίζεο, ν ιφγνο LF/HF [LLE] ήηαλ πςειφηεξνο
ζηνπο αζζελείο ζε θάζε ζέζε. Σα επξήκαζηα απηά, ππνδειψλνπλ φηη ε κείδνλα
θαηάζιηςε ζρεηίδεηαη κε κεησκέλε δξαζηεξηφηεηα ηνπ πλεπκνλνγαζηξηθνχ θαη ζρεηηθά
απμεκέλε ζπκπαζεηηθή ιεηηνπξγία, πνπ δπλεηηθά κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε πςειφηεξν
θίλδπλν θαξδηαγγεηαθήο ζλεηφηεηαο ζε απηήλ ηελ νκάδα αζζελψλ. Δπίζεο, ε κειέηε
απηή αλαδεηθλχεη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ κε-γξακκηθψλ ρανηηθψλ κεηξήζεσλ, φπσο ν LLE
πξνζζεηηθά κε ηηο θνηλέο κεηξήζεηο.278
Οη παξαπάλσ δχν κειέηεο είλαη ραξαθηεξηζηηθέο ελδείμεηο, γηα ην γεγνλφο φηη νη
αζζελείο κε θαηάζιηςε έρνπλ ράζεη έλα κέξνο ηεο πνιππινθφηεηά ηνπο, ηα δπλακηθά
ηνπο είλαη πεξηζζφηεξν γξακκηθά θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο πην πξνβιέςηκε.

277

J. Rνschke J. Fell R Beckmann Nonlinear analysis of sleep EEG in depression: calculation of the
largest lyapunov exponent Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci (1995) 245:27-35
278

Vikram Kumar Yeragani, , K. A. Radha Krishna Rao, M. Ramesh Smitha, Robert B. Pohl, Richard
Balona and K. Srinivasan Diminished chaos of heart rate time series in patients with major depression
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Αλλόζηαζη και αλλοζηαηικό θοπηίο
Νφζνη φπσο ε θαηάζιηςε, κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα εμεζεκαζκέλεο
αιιόζηαζεο ησλ πνιύπινθσλ ζπζηεκάησλ καο, θαηά ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα
πξνζαξκνζηνύλ ζε έλα ερζξηθό πεξηβάιινλ. Ζ έλλνηα ηεο αιιφζηαζεο, πξνηάζεθε
απφ ηνπο Sterling θαη Eyre ην 1988 κε ζθνπφ λα πεξηγξάςεη ηελ επηπιένλ πξνζπάζεηα
πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα μαλαεπηηεπρζεί ε νκνηφζηαζε. Κπξηνιεθηηθά, ν φξνο αιιφζηαζηο
[άιιν+ζηάζηο] ζεκαίλεη ζηαζεξφηεηα κέζσ ηεο αιιαγήο.279 Σν αιινζηαηηθφ θνξηίν,
είλαη έλαο φξνο πνπ εηζήρζε απφ ην McEwen θαη αθνξά ζην ηίκεκα πνπ πξέπεη ην ζψκα
λα πιεξψζεη, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη είλαη ππνρξεσκέλν λα πξνζαξκνζηεί ζε έλα
δπζκελέο ςπρνθνηλσληθφ ή θπζηθφ πεξηβάιινλ, θαη πεξηγξάθεη ηελ παξνπζία
ππεξβνιηθνχ ζηξεο ή ηελ αλεπαξθή ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο απάληεζεο ζην
ζηξεο. 280
Μηα πξνζπάζεηα εθαξκνγήο απηνχ ηνπ κνληέινπ ηεο αιιφζηαζεο έρεη γίλεη απφ
ηνπο Manuel Martinez-Lavin et al. Aπηνί ζεκεηψλνπλ φηη, ηo απηφλνκν λεπξηθφ ζχζηεκα
είλαη έλα θαιφ παξάδεηγκα πνιχπινθνπ πξνζαξκνζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δίλαη έλα
ηεξαξρηθά δνκεκέλν, απηνξπζκηδφκελν ζχζηεκα πεξηθεξηθνχ ειέγρνπ. Κάζε επίπεδν
αλεβαίλεη ην κέηξν ηεο απηνλνκίαο, νδεγψληαο ζε πςειφηεξα επίπεδα νξγάλσζεο. Σν
ΑΝ ζπλεηζθέξεη ζηε δηαηήξεζε θαη ηελ πξνζαξκνγή ζηηο αιιαγέο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη
ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Δίλαη ζε ζέζε λα κάζεη, λα κεηξήζεη, λα πξνζαξκφζεη ηε
ιεηηνπξγία ηνπ. Γηαηεξεί ηελ νκνηφζηαζε ζε πεξηπηψζεηο φπνπ εμσηεξηθέο δηαθπκάλζεηο
[θπζηθά ή ςπρνδηαλνεηηθά ζηξεο] έξρνληαη ζην πξνζθήλην. 281
Σν κνληέξλν πεξηβάιινλ έρεη γίλεη δχζθνιν ζηελ επηβίσζε γηα πνιινχο ιφγνπο :
νη λπρηεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο θαη νη ζφξπβνη, ε έιιεηςε άζθεζεο, νη απαξάδεθηνη ηξφπνη
δηαηξνθήο, νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, φια απηά θάλνπλ ην πεξηβάιινλ ερζξηθφ.
Πξνηείλνπλ ινηπφλ, φηη ε αιιφζηαζε ζην ερζξηθφ πεξηβάιινλ πεηπραίλεηαη ζε κεγάιν
βαζκφ απφ ηελ ζπκπαζεηηθή ππεξδξαζηεξηφηεηα. Απηή ε δηελεθήο αιιφζηαζε ζα
νδεγήζεη ηειηθά ζε έλα δπζιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. ηελ πεξίπησζε ηεο ηλνκπαιγίαο, ην
αιινζηαηηθφ θνξηίν εθδειψλεηαη σο ε αληθαλφηεηα ηνπ ζπκπαζεηηθνχ λεπξηθνχ
ζπζηήκαηνο λα απαληήζεη ζην επηπιένλ ζηξεο θαη ζε αλψκαια ζπκπαζεηηθά-nociceptive
βξαρπθπθιψκαηα πνπ νδεγνχλ ζε έλα ζχλδξνκν ρξφληνπ πφλνπ, δηαηεξνχκελνπ απφ ην
ζπκπαζεηηθφ. 282

5.6 Οιηζηηθή πεξηγξαθή ζηα ηξία επίπεδα νξγάλσζεο
πσο έρνπκε πεη παξαπάλσ, ζεσξνχκε ην αλζξψπηλν νλ σο έλα πνιχπινθν
ζχζηεκα. Πξνθαλψο, ινηπφλ, ην αλψηεξν επίπεδν νξγάλσζεο ην νπνίν ζα ζπλαληήζνπκε
ζχκθσλα κε απηήλ ηε δηάθξηζε είλαη ην επίπεδν ηνπ νξγαληζκνχ. Θα μεθηλήζνπκε λα ην
πεξηγξάθνπκε, δηαθξίλσληαο ηξία επίπεδα νξγάλσζεο. Σν ζσκαηηθφ, ην ςπρηθφ θαη ην
δηαλνεηηθφ. Ζ δηάθξηζή καο απηή δελ έρεη νληνινγηθφ ραξαθηήξα, δελ ζεσξνχκε,
δειαδή, φηη ηα ηξία απηά επίπεδα αμησκαηηθά ππάξρνπλ σο μερσξηζηέο ιεηηνπξγηθέο ή
αλαηνκηθέο νληφηεηεο, αιιά ζεσξνχκε φηη κηα ηέηνηα δηάθξηζε κπνξεί λα απνβεί
ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηελ πεξηγξαθή ηφζν ηεο θπζηνινγίαο φζν θαη ηεο
279

Sterling P, Eyer J. Allostasis: a new paradigm to explain arousal pathology. In: Fischer S, Reason J,
editors. Handbook of life stress, cognition and health. New York: John Wiley & Sons; 1988. p. 629–49.
280
McEwen BS. Protective and damaging effects of stress mediators. N Engl J Med 1998;338(3):171–9.
281
Goldberger AL. Non-linear dynamics for clinicians: chaos theory, fractals, and complexity at the
bedside. Lancet 1996;347(9011):1312–4.
282
Manuel Martinez-Lavin, Complex Adaptive Systems Allostasis in Fibromyalgia , Rheum Dis Clin N
Am 35 (2009) 285–298
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παζνθπζηνινγίαο. Γηα παξάδεηγκα θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα θάλεη κηα άιιε δηάθξηζε ζηα
ππνζπζηήκαηα ηνπ αλζξσπίλνπ φληνο θαη λα δηαθξίλεη ην ηζηνινγηθφ γηα παξάδεηγκα
επίπεδν νξγάλσζεο απφ ην θπηηαξηθφ, ή ην θπθινθνξηθφ ζχζηεκα απφ ην αλαπλεπζηηθφ,
αλ ζεσξνχζε φηη κηα ηέηνηα δηάθξηζε ζα κπνξνχζε λα ηνλ βνεζήζεη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ.
H θιαζζηθή πξνζέγγηζε κάιηζηα είλαη γεκάηε απφ ηέηνηνπ είδνπο δηαθξίζεηο θαη ε
νληνινγηθή ηνπο ππφζηαζε ζεσξείηαη de facto, απηνλφεηε θαη απηνεπεμεγεκαηηθή. ηελ
επφκελε παξάγξαθν ζα ππνζηεξίμνπκε γηαηί ην κνληέιν ησλ ηξηψλ επηπέδσλ, εθηφο απφ
ηε ιεηηνπξγηθή ηνπ επειημία πνπ ζα θαλεί ρξήζηκε, έρεη θαη εμειηθηηθή βάζε.
Σα ηξία απηά επίπεδα νξγάλσζεο βξίζθνληαη ζε έλα πιέγκα αιιειεπηδξάζεσλ
θαη επηθνηλσλίαο. Κάζε κεηαβνιή ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν, επεξεάδεη ιηγφηεξν ή
πεξηζζφηεξν θαη ηα άιια. Δπίζεο, είλαη αδχλαηνλ θαλείο λα μερσξίζεη έλα ηκήκα ηνπ
φληνο, λα ην κειεηήζεη μερσξηζηά θαη λα εμάγεη νινθιεξσκέλα ζπκπεξάζκαηα, δηφηη,
φπσο έρνπκε ππνζηεξίμεη θαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, ε αλάδπζε ηδηνηήησλ
πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ, δεκηνπξγεί επίπεδα
ηεξαξρίαο, ηα νπνία πθίζηαληαη κφλν φηαλ φια ηα ζηνηρεία βξίζθνληαη ζε έλα απηννξγαλσκέλν ζχλνιν. Ζ δηεξγαζίεο βξίζθνπλ θιεηζηόηεηα θαη λόεκα ζε αλώηεξα
επίπεδα, πξάγκα πνπ θάλεη απηνλόεηε ηελ αλάγθε λα ζπκπεξηιάβνπκε απηά ηα
επίπεδα ζηε κειέηε ηνπ θαηώηεξνπ επηπέδνπ. Γηα παξάδεηγκα, δε κπνξεί θάπνηνο λα
απνκνλψζεη ην απηφλνκν λεπξηθφ ζχζηεκα απφ ηελ επηξξνή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο
ζθαίξαο θαη λα εμάγεη αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Μπνξεί, ίζσο λα
εμάγεη θάπνηα αλαγσγηζηηθά ζπκπεξάζκαηα, αιιά ζα ζηεξεζεί ηελ νιηζηηθή πξννπηηθή.
Οχηε κπνξεί θάπνηνο λα απνκνλψζεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζθαίξα απφ ηηο γλσζηαθέο
δηεξγαζίεο. Σα ηξία απηά επίπεδα δεκηνπξγήζεθαλ εμειηθηηθά, θαζψο ε θπινγέλλεζε
πξνρσξνχζε απφ ηα πξψηα ζπνλδπισηά, πξνο ηνλ άλζξσπν φπσο ηνλ μέξνπκε ηψξα, σο
πλεπκαηηθφ νλ. Κνηηψληαο πξνζερηηθά ζα δνχκε φηη αθφκε θαη ζε φληα πςειήο
γλσζηηθήο ηθαλφηεηαο φπσο ν άλζξσπνο, ηα πην απιά αξρέηππα παξακέλνπλ σο
νξγαλσηηθά παξαδείγκαηα γηα ηε γλσζηηθή δηάζηαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ καο. Βαζηθά
παξαδείγκαηα ζπλαηζζεκάησλ, φια ελεξγνπνηνχληαη δηα κέζνπ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ
πνπ θαηνηθνεδξεχνπλ ζην φξην κεηαμχ γλσζηαθνχ-ζπλαηζζήκαηνο. Έηζη πνιύ ζπρλά ε
γλσζηαθή δηεξγαζία ιεηηνπξγεί σο έλαο από επάλσ πξνο ηα θάησ ζπλαηζζεκαηηθόο
παξαθηλεηήο. Αιιά θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ζθαίξα απνηειεί ππφβαζξν γηα ηε γλσζηαθή
ιεηηνπξγία. Ζ εμειηθηηθή πξνζέγγηζε καο ιέεη όηη ην ζπλαίζζεκα είλαη κηα
εμειηθηηθή πξνέθηαζε ηεο νκνηόζηαζεο [δπλακηθή απηνξξύζκηζε ζην ζσκαηηθό
επίπεδν], θαη ε γλσζηαθή ιεηηνπξγία πξνέθηαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη όηη ν
εγθέθαινο είλαη νξγαλσκέλνο ώζηε λα πεηπραίλεη ηελ κνλνθόκκαηε νινθιήξσζε
ηεο νκνηόζηαζεο – ζπλαηζζήκαηνο – γλσζηαθήο ιεηηνπξγίαο.283,284 Μηα
αιιεινδηείζδπζε ησλ ηξηψλ απηψλ βαζηθψλ θαηλνκέλσλ αληαλαθιά ηελ εμειηθηηθή
ηειεηνπνίεζε ηεο εγθεθαιηθήο αλαιπηηθήο ηθαλφηεηαο, θαζψο ε εγθεθαινπνίεζε
πξνρψξεζε πξνο ηα έμσ, απφ έλα πξσηφγνλν εγθεθαιηθφ ζηέιερνο – δηθηπσηφ ππξήλα,
απφ πνιχ λσξίο ζηε θπινγέλλεζε ησλ ζπνλδπισηψλ, δεκηνπξγψληαο ηξία αλαηνκηθά
δηαθξηηά
εμειηθηηθά
κέξε,
φπσο
ην
ζηέιερνο
[ραξαθηεξηζηηθφ
ησλ
ζπνλδπισηψλ/εξπεηψλ], ην κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα [ραξαθηεξηζηηθφ θπξίσο ησλ πξψησλ
ζειαζηηθψλ] θαη ν λενθινηφο [ραξαθηεξηζηηθφ θπξίσο ησλ λεφηεξσλ ζειαζηηθψλ].
Φπζηθά νη δηαζπλδέζεηο ησλ παξαπάλσ κεξψλ ζηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν έρνπλ ηεξάζηηα
πνιππινθφηεηα. Δπίζεο, ε ζχγρξνλε εμειηθηηθή βηνινγία δε δέρεηαη ζε θακία πεξίπησζε
ηε γξακκηθή εμειηθηηθή πνξεία πνπ είρε πξνηαζεί [ΜacLean 1960], αιιά θάπνηνη
283
284

Damasio, A. (2003). Looking for Spinoza: Joy, Sorrow and the Feeling Brain. Harcourt, Orlando, FL.
Ziemke, T. (2008). On the role of emotion in biological and robotic autonomy, BioSystems 91 (2) pp. 401–408
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εξεπλεηέο παξακέλνπλ αλ αλαγλσξίδνπλ θάπνηα αμία ζην ηξηαδηθφ κνληέιν ηνπ
αλζξσπίλνπ εγθεθάινπ [Kazlev, et al., M. Alan (2003). "The Triune Brain." Panksepp, J.
(2003). Foreword to Cory, G. and Gardner, R. (2002) The Evolutionary Ethology of Paul
MacLean. Greenwood Publishing Group.] Απηέο, ινηπφλ, νη βαζηθέο αξρέο ηεο εμέιημεο,
εθθξάδνληαη ζηε ζεκειηψδε αιιειεπηδξαζηηθφηεηα θαη ζηηο πινχζηεο δηαζπλδέζεηο
αλάκεζα ζηα ζαιακνθινηψδε [θπξίσο ξαρηαία] εγθεθαιηθά ζπζηήκαηα θαη ζηα πνιιά
ππνθινηψδε ζπζηήκαηα [βαζηθνχ κεησπηαίνπ ινβνχ, δηεγθεθάινπ θαη κεζεγθεθάινπ –
δηθηπσηνχ ζρεκαηηζκνχ]. Αλ θαη ηα ηειεπηαία δέρνληαη αλώηεξεο ιεηηνπξγίεο θαη
παξνπζηάδνπλ θάπνην βαζκό κεξηθήο απηνλνκίαο, θάζε αίζζεζε πιήξνπο
αλεμαξηεζίαο είλαη παξαπιαλεηηθή. 285 ηαλ θάπνηνο βξεζεί ζε κηα θαηάζηαζε πνπ
απεηιεί ηε δσή, ην λα παιεχεη πρ κε θνβεξή πείλα ή δίςα, ή αλ είλαη ζε ηεξάζηην πφλν,
ζα θαηαιάβεη απηφ ην γεγνλφο. ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, ηα νκνηνζηαηηθά
πξνζηάγκαηα θπξηαξρνχλ πάλσ ζε θάζε γλσζηαθή δηεξγαζία θαη ζε θάζε ζπλεηδεηή
εζηηαζκέλε ζπκπεξηθνξά. Δίλαη ινγηθφ λα ζεσξήζνπκε, φηη ε εμέιημε ηεο
ζπλεηδεηφηεηαο αξρηθά αληαλαθινχζε έλαλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν ν λεπξηθφο ηζηφο
κπνξνχζε λα θσδηθνπνηήζεη ηηο βηνινγηθέο ηηκέο. Σελ θσδηθνπνίεζε απηή ζα
αθνινπζήζεη κηα πξνγξακκαηηζκέλε απάληεζε ζε κηα αξρεηππηθή πξνζαξκνζηηθή
πξφθιεζε. Με απηήλ ηελ έλλνηα, ε πξσηφγνλε ζπλείδεζε παξείρε ζην ζψκα έλαλ άκεζν
ππεξέηε ηνπ νπνίνπ νη πξνζηαγέο αθνξνχζαλ ηε δηαηήξεζε ηνπ ζψκαηνο θαηά θχξην
ιφγν. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ πνλάκε ηξαβάκε ην ρέξη ή φηαλ πεηλάκε εκθαλίδεηαη ην
αίζζεκα ηεο πείλαο. ηελ πξψηε πεξίπησζε πξνθπιιάζνπκε ηνπο ηζηνχο απφ
θαηαζηξνθηθά εξεζίζκαηα, ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε πξνθπιάζζνπκε ηνλ νξγαληζκφ
απφ κεηαβνιηθέο θαθνηνπηέο.
Αθνχ, ινηπφλ είδακε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο δηάθξηζήο καο ζηα ηξία επίπεδα ηνπ
νξγαληζκνχ, πάκε λα δνχκε αλαιπηηθά ηελ νξγαλσζηαθή απηή δηάθξηζε.

5.7 Σν ζσκαηηθό επίπεδν
Σν ζσκαηηθφ επίπεδν νξγάλσζεο ζπληζηά ην πιηθφ ζψκα ηνπ αλζξσπίλνπ φληνο.
Σν πιηθφ ζψκα γίλεηαη δηαηζζεηηθά αληηιεπηφ απφ ηε πξνζσπηθή καο εκπεηξία θαη
δνκείηαη απφ επηκέξνπο ηεξαξρεκέλα ππνζπζηήκαηα. Μηα πξνθαλήο δηάθξηζε καο δίλεη
ην λεπξηθφ, ην ελδνθξηληθφ, ην αλνζνπνηεηηθφ, ην θπθινθνξηθφ θαη ηα άιια ζπζηήκαηα,
ηα νπνία δνκνχληαη απφ φξγαλα φπσο ν εγθέθαινο θαη ην ήπαξ, θαη ηα φξγαλα δνκνχληαη
απφ ηζηνχο, φπσο ν λεπξηθφο θαη ν επηζειηαθφο, νη ηζηνί δνκνχληαη απφ θχηηαξα φπσο ηα
εξπζξά αηκνζθαίξηα θαη νη λεπξψλεο, ηα θχηηαξα απφ νξγαλίδηα, φπσο ηα κηηνρφλδξηα
θαη ηα ξηβνζψκαηα, καθξνκφξηα, φπσο νη πξσηείλεο, κφξηα φπσο ην λεξφ θαη ην δηνμείδην
ηνπ άλζξαθα θηι. Σν ζσκαηηθφ επίπεδν είλαη εμαηξεηηθά πνιχπινθν θαη επηδέρεηαη
αλάιπζεο ε νπνία μεθεχγεη απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Θα αλαιχζνπκε
φκσο θάπνηα ζηνηρεία πνπ ζεσξνχκε φηη είλαη ζεκαληηθά. Σν ζσκαηηθφ επίπεδν είλαη
ηεξαξρηθά δνκεκέλν, ψζηε νη ζεκαληηθέο δνκέο λα πξνζηαηεχνληαη κε ζθνπφ ηε
δηαηήξεζε ηεο απηνλνκίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, ε ηεξάξρεζε απηή παξέρεη ηε
δπλαηφηεηα θεληξηθνχ ειέγρνπ. Ζ νξγαλσζηαθή θιεηζηφηεηα είλαη ραξαθηεξηζηηθή θαη νη
ζπλζήθεο θιεηζηφηεηαο πεηπραίλνληαη ζπρλά κε ηε βνήζεηα ξπζκηζηηθψλ βξφγρσλ
ειέγρνπ. Γηα παξάδεηγκα, ηα ελδνθπηηάξηα θαη εμσθπηηάξηα επίπεδα ειεθηξνιπηψλ
πξέπεη λα ξπζκίδνληαη κέζα ζε απζηεξά φξηα, ψζηε λα δηαηεξεζεί ε απηνλνκία ησλ
θπηηάξσλ θαη θαη‘επέθηαζε ε επηβίσζε ηνπ νξγαληζκνχ.
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Δηθόλα 13 – Πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ εμσθπηηαξίνπ λαηξίνπ σο κηα ζρέζε ειεγρηή ειεγρόκελνπ

Ζ δηαηήξεζε ησλ επηπέδσλ απηψλ ξπζκίδεηαη απφ έλα πιήζνο βξφγρσλ αξλεηηθήο
αλαηξνθνδφηεζεο ζηνπο νπνίνπο εκπιέθνληαη δηακεκβξαληθέο πξσηεΐλεο ηνληηθψλ
δηαχισλ, ε απνξξφθεζε ησλ ηφλησλ απφ ην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα [ππελζπκίδνπκε φηη
ην αλζξψπηλν ζψκα είλαη ζεξκνδπλακηθά αλνηρηφ], ε ξχζκηζε ηεο απέθξηζή ηνπο απφ
ηνπο λεθξνχο κεζσ ησλ νχξσλ, ή κέζσ άιισλ βηνινγηθψλ πγξψλ πρ θφπξαλα ή ηδξψηαο.
Ο ιεπηεπίιεπηνο ρεηξηζκφο γίλεηαη κέζσ νξκνληθψλ θαη απηφλνκσλ λεπξηθψλ δξάζεσλ
νη νπνίεο ππφθεηληαη ηφζν ζε θεληξηθφ φζν θαη ζε πεξηθεξηθφ έιεγρν. ιεο απηέο νη
δηεξγαζίεο απνηεινχλ έλα απην-αλαθνξηθφ πιέγκα ξπζκηζηηθψλ βξφγρσλ πνπ δηαηεξνχλ
ηα επίπεδα ζηηο επηζπκεηέο ηηκέο. Θα δψζνπκε έλα ζρεκαηηθφ παξάδεηγκα ηεο ξχζκηζεο
ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ εμσθπηηαξίνπ λαηξίνπ, σο κηα ζρέζε ειεγρηή – ειεγρφκελνπ
[ζρήκα 13]. Να ζεκεηψζνπκε φηη ην ζρήκα είλαη ελδεηθηηθφ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ
ιακβάλεη ππφςε ηνπ φιεο ηηο παξακέηξνπο ξχζκηζεο θαη φινπο ηνπο βξφγρνπο
αλαηξνθνδφηεζεο. Έηζη έρνπκε γηα παξάδεηγκα, ηνπο σζκσηηθνχο ππνζαιακηθνχο
ππνδνρείο πνπ αληηιακβάλνληαη ηελ απφθιηζε ηεο επηζπκεηήο ηηκήο, ηελ επηθνηλσλνχλ
ζηνλ ππνζάιακν, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ ξπζκίδεη ηελ έθθξηζε αληηδηνπξεηηθήο
νξκφλεο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο έρεη σο φξγαλν ζηφρν ην λεθξφ θαη ξπζκίδεη ηελ
επαλαπξφζιεςε λεξνχ απφ ην αζξνηζηηθφ ζσιελάξην. ηαλ νη ηηκέο πιεζηάζνπλ ζηηο
επηζπκεηέο, νη παξαπάλσ κεηαβνιέο ζα ηείλνπλ αζπκπησηηθά ζηηο αξρηθέο ζηάζκεο. Έηζη
ιεηηνπξγνχλ ακέηξεηνη βξφγρνη αξλεηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κέζα ζην ζψκα,
ζπλζέησληαο ην πιέγκα ηεο δπλακηθήο απην-ξχζκηζεο, πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ
νκνηφζηαζε. Έηζη ην αλζξψπηλν νλ ζηε θπζηνινγία ηνπ δελ είλαη ζηαηηθφ, αιιά ζπλερψο
κεηαβάιιεηαη, εληφο ησλ νξίσλ πνπ απαηηεί ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ θαη επηηξέπνπλ νη
εζσηεξηθέο δηαθπκάλζεηο θαη νη εμσηεξηθέο παξελνριήζεηο. Δζσηεξηθέο δηαθπκάλζεηο
απνηεινχλ γηα παξάδεηγκα νη θηξθάδηνη ξπζκνί, ελψ εμσηεξηθέο παξελνριήζεηο
απνηεινχλ γηα παξάδεηγκα νη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. Παξνκνίσο ιεηηνπξγνχλ φιεο
νη δηεξγαζίεο ξχζκηζεο ησλ αλζξψπηλσλ ιεηηνπξγηψλ, φπσο ε αηκάησζε θαη ε
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νμπγφλσζε ησλ ηζηψλ, ε παξαγσγή θαη απνζήθεπζε ελέξγεηαο, ε αλάπηπμε, ε θπηηαξηθή
αλαλέσζε, ε αλνζνινγηθή πξνζηαζία θηι. Σν εξψηεκα πνπ πξέπεη λα ζέζνπκε εδψ είλαη
ην εμήο: πσο ην αλζξψπηλν ζψκα θαηαθέξλεη λα πεηπραίλεη απηή ηε ιεπηή ξχζκηζε; Οη
κεραληζκνί είλαη πνιινί θαη αλαδεηψληαη ππξεησδψο απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη ε
νπνηαδήπνηε αλαιπηηθή αλαθνξά ζε έλα ζπγθεθξηκέλν κεραληζκφ επηδέρεηαη εθηελνχο
αλάιπζεο.
Οη
εξεπλεηέο
είλαη
ζε
ζέζε
πιένλ
λα
αλαδεηήζνπλ
ηηο
αλαγσγηζηηθέο/κεραληζηηθέο αηηηψδεηο ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ κε ηξφπν αιγεβξηθφ ηνπο
παξαπάλσ κεραληζκνχο. Ζ κεραληζηηθή απηή αλάιπζε φπσο έρνπκε πεη καο είλαη
ρξήζηκε γηαηί καο πξνζθέξεη κηα πνιχ θαιή αλάιπζε ησλ επηκέξνπο ζρέζεσλ. κσο, ζε
έλα δσληαλφ ζχζηεκα πνπ παξάγεη λφεκα δελ έρνπκε θιεηζηφ ρψξν θαηαζηάζεσλ. Έηζη,
φπσο έρνπκε ηνλίζεη θαη παξαπάλσ: αλ ζέινπκε λα θαηαλνήζνπκε ηα δσληαλά
ζπζηήκαηα σο ζπζηήκαηα παξαγσγήο λνήκαηνο ζα πξέπεη αξρηθά λα δερηνχκε ηελ
αλαινγηθή θχζε ησλ δηεξγαζηψλ ηνπο. Γηα λα θαηαλνήζεη, γηα παξάδεηγκα, ινηπφλ,
θαλείο ηε ιεηηνπξγία έθθξαζεο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ γνληδίσλ πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ
έθθξαζε ησλ αθνπαπνξηλψλ [δηακεκβξαληθέο πξσηεΐλεο ζηφρνη ηεο αληηδηνπξεηηθήο
νξκφλεο], φζν θαη ηεο ελεξγεηαθά ζπκθέξνπζαο ηεηαξηνηαγνχο δνκήο πνπ απηέο νη
πξσηεΐλεο ιακβάλνπλ πάλσ ζηε θπηηαξηθή κεκβξάλε ηνπ αζξνηζηηθνχ ζσιελαξίνπ,
πξέπεη λα ιάβεη ππόςε ηα δηάθνξα μερσξηζηά θαη ζπκπιεξσκαηηθά επίπεδα
νξγάλσζεο θαη ζπλνξηαθώλ ζπλζεθώλ πνπ επηβάιινληαη από ηα πςειόηεξα επίπεδα
ηνπ ζπζηήκαηνο. Τπελζπκίδνπκε φηη νη εξκελεπηηθέο δηεξγαζίεο παξαγσγήο λνήκαηνο
ιεηηνπξγνχλ σο κηα κνλαδηθή δηεπαθή πνπ θάλεη δπλαηφ ηνλ εθάζηνηε ‗ππνινγηζκφ‘
κεηαμχ ησλ επηπέδσλ νξγάλσζεο ρσξίο λα ράλεηαη ε ζηαζεξφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο.
Δπνκέλσο, πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε ηελ παξαγσγή ηνπ λνήκαηνο ζηηο δηεξγαζίεο ηεο
δπλακηθήο απηνξξχζκηζεο. Πξνθαλψο ε αθνπαπνξίλε δελ γλσξίδεη γηαηί ιακβάλεη απηή
ηε ηεηαξηνηαγή δνκή θαη γηαηί είλαη δηαπεξαηή απφ ηα κφξηα ηνπ λεξνχ, νχηε γηαηί ε
ιεηηνπξγία ηεο ξπζκίδεηαη απφ ηελ αληηδηνπξεηηθή νξκφλε. Σν λφεκα ησλ παξαπάλσ
ζρέζεσλ ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζε αλψηεξα ηεξαξρηθά επίπεδα. Έηζη, ε αλαδπφκελε
δηεξγαζία [ιεηηνπξγία ηεο αθνπαπνξίλεο] ζην εζηηαθφ επίπεδν είλαη ην απνηέιεζκα
αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ δηεξγαζηψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ακέζσο θαηψηεξα [γνληδηαθή
κεηάθξαζε θαη πξσηετλνζχλζεζε] θαη αλψηεξα επίπεδα [ιεηηνπξγία ADH]. (βιέπε
ζρήκα 14) κσο, φπσο είλαη πξνθαλέο, νη δηεξγαζίεο λνήκαηνο δελ θιείλνπλ ζε απηφ ην
επίπεδν νξγάλσζεο. Γειαδή, πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε αθφκε πςειφηεξα ηελ
θιεηζηφηεηα ησλ δηεξγαζηψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ αλάγθε ξχζκηζεο ηεο επαλαπξφζιεςεο
λεξνχ απφ ην αζξνηζηηθφ ζσιελάξην. Πνηα είλαη, δειαδή, ε ιεηηνπξγία απηή πνπ
εμεπεξεηείηαη, ε νπνηά θάλεη ηελ εκπξφζεηε αιιειεπίδξαζε λα παξάγεη λφεκα κε ζθνπφ
ηε δηαηήξεζε ηεο απηνλνκίαο ηνπ ζπζηήκαηνο; ίγνπξα κπνξνχκε λα αλαιχζνπκε ζε
θάζε βήκα, κε ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε, ηα βήκαηα κε ηα νπνία ε αιιειεπίδξαζε
αλεβαίλεη ζαλ ζθαινπάηηα ηα ηεξαξρηθά επίπεδα βξίζθνληαο φιν θαη πςειφηεξα ηελ
θιεηζηφηεηα ησλ δηεξγαζηψλ ηεο. Γηα λα γίλεη απηφ, αξθεί λα ππελζπκήζνπκε φηη ην
επίπεδν πνπ δξνχζε σο ζπλνξηαθή ζπλζήθε γηα έλα θαηψηεξν, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη
σο δνκηθφο πξνθαζνξηζκφο γηα έλα αλψηεξν θαη νχησ θαζ‘ εμήο. Μηα ηέηνηα αλάιπζε
μεθεχγεη απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζα δψζνπκε φκσο έλα παξάδεηγκα
αθφκε γηα λα δείμνπκε φηη νη δηεξγαζίεο παξαγσγήο λνήκαηνο θαζνξίδνπλ θαη ηηο
αιιειεπηδξάζεηο θαη ζε άιιν επίπεδν ηεξαξρίαο. Μπνξεί λα αλαξσηεζεί θαλείο, γηαηί ν
άλζξσπνο έρεη θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα; Αλ θάπνηνο πάξεη ην θαξδηαγγεηαθφ θαη ην
εμεηάζεη μερσξηζηά απφ ηνλ ππφινηπν νξγαληζκφ, ε ζσζηή απάληεζε ζίγνπξα δε ζα
βξεζεί. Φαίλεηαη φηη κία βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη λα
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κεηαθέξεη ηα απαξαίηεηα πιηθά, φπσο νμπγφλν, πδαηάλζξαθεο, ιηπνπξσηεΐλεο ζε φινπο
ηνπο ηζηνχο ηνπ ζψκαηνο. Μηα άιιε ιεηηνπξγία ζα κπνξνχζε λα είλαη ε κεηαθνξά
θπηηάξσλ απφ ην έλα κέξνο ηνπ ζψκαηνο ζε έλα άιιν.

ε θάζε πεξίπησζε θαίλεηαη φηη νη κε ηειηθφ ζθνπφ αιιειεπηδξάζεηο ζηηο νπνίεο
εκπιέθεηαη ην θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα θαζνξίδνληαη, ηφζν απφ ηηο αξρηθέο ζπλζήθεο,
φπσο ε δνκή ηεο θαξδηάο θαη ησλ αγγείσλ ζε αλαηνκηθφ, ηζηνινγηθφ θαη βηνρεκηθφ
επίπεδν, φζν θαη απφ ηηο αλάγθεο ησλ ηζηψλ ζε αηκάησζε, νη νπνίεο δξνπλ σο ζπλνξηαθέο
ζπλζήθεο. Ζ δνκή, ινηπφλ, θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο ζηνλ
άλζξσπν είλαη απνηέιεζκα ελόο δνκηθνύ πξνθαζνξηζκνύ, απηνχ πνπ καο δίλεη ε χιε
απφ ηελ νπνία είλαη θηηαγκέλν ην αλζξψπηλν ζψκα, θαη κηαο θαηεξρόκελεο ζρέζεο
αηηίνπ-αηηηαηνύ, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηηο αλάγθεο απηνλνκίαο ηνπ ζπζηήκαηνοάλζξσπνο. Καη‘ επέθηαζε θάζε δνκή ή ιεηηνπξγία θαξδηαγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο ε νπνία
δελ εμεπεξεηεί ηηο αλάγθεο ηεο απηνλνκίαο απνξξίπηεηαη, αθνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα
δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο θιεηζηφηεηαο κέζα ζε κηα εκπξφζεζκε αιιειεπίδξαζε. Φπζηθά,
αλ αλαδεηήζνπκε ην λφεκα αλεβαίλνληαο ζπλερψο ηα ζθαιηά ηεο ηεξαξρίαο αλαπφθεπθηα
ζα θαηαιήμνπκε ζε ππαξμηαθά εξσηήκαηα, φπσο ην ‗πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηεο
αλζξψπηλεο χπαξμεο‘ θηι.

Δηθόλα 14 – Πεξηγξαθή ηεο αλάδπζεο λνήκαηνο
ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αθνπαπνξίλεο
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Δηθόλα 15 – Πεξηγξαθή ηεο αλάδπζεο λνήκαηνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαξδηαγγεηαθνύ ζπζηήκαηνο

Γηα παξάδεηγκα, ζην πξψην παξάδεηγκα κε ηελ αθνπαπνξίλε: ε δνκή ηεο
αθνπαπνξίλεο εμεπεξεηεί ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηελ ADH θαη θαη‘ επέθηαζε ηελ
σζκσηηθή ξχζκηζε. Ζ σζκσηηθή ξχζκηζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο
απηνλνκίαο ησλ θπηηάξσλ θαη θαη‘ επέθηαζε ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ ηνπ εγθεθάινπ. Ζ
απηνλνκία ησλ εγθεθαιηθψλ θπηηάξσλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ εγθεθάινπ θαη θαη‘ επέθηαζε ηεο ζπλείδεζεο, ηεο ζπκπεξηθνξάο,
ηεο αληίιεςεο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ. Ζ αιιειεπίδξαζε κε ην
πεξηβάιινλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηβίσζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηελ αλαπαξαγσγή
ηνπ, γηα ηε δηαηψληζε ηνπ είδνπο. Καη εδψ αξρίδνπλ ηα δχζθνια, δηφηη ε πξνζεηηθή
αιιειεπίδξαζε ηνπ αλζξσπίλνπ φληνο κε ην πεξηβάιινλ, κε ζθνπφ ηελ επηβίσζε θαη ηελ
αλαπαξαγσγή είλαη κηα δηεξγαζία ηεο νπνία ην λφεκα δελ είλαη εχθνιν λα νλνκάζνπκε.
Δπεηδή ε αλάιπζή καο έρεη ηαηξηθνχο ζθνπνχο ζα αθήζνπκε ην παξαπάλσ δήηεκα ζηελ
άθξε λα απαληεζεί απφ ηελ επηζηήκε, ηε θηινζνθία ή ηε ζενινγία. Αληηζέησο, εκείο,
ζηελ παξνχζα αλάιπζε πνπ ζηακαηά ζην επίπεδν ηνπ νξγαληζκνχ, ζα πνχκε απιά φηη
όιεο νη δηεξγαζίεο ηνπ θπζηθνύ επηπέδνπ θαηαιήγνπλ ζαλ ππξακίδα ζηελ
ππνζηήξημε ησλ δηαλνεηηθώλ απηώλ ιεηηνπξγηώλ. Πξηλ θηάζνπκε φκσο ζην
δηαλνεηηθφ απηφ επίπεδν, ζα αλαιχζνπκε εθηελψο ην ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν θαη ην
ξφιν ηνπ σο ελδηάκεζν επίπεδν αλάκεζα ζην ζσκαηηθφ θαη ην δηαλνεηηθφ.
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5.8 Σν ζπλαηζζεκαηηθό επίπεδν
Οξγαλψλνληαο απηφ ην επίπεδν νξγάλσζεο ζα δνχκε φηη ππάξρεη έλα βηνινγηθφ
ππφζηξσκα, ην επξχηεξν κεηαηρκηαθφ καδί κε δηάθνξεο ζπλδέζεηο ηνπ, απφ ην νπνίν
αλαδχεηαη έλα επίπεδν νξγάλσζεο ην νπνίν δηαθξίλεηαη σο ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν. Σν
ζπλαηζζεκαηηθό επίπεδν είλαη ην επίπεδν παξαγσγήο θαη αληίιεςεο ησλ
ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ εκπεηξηώλ. Ζ έλλνηα ηεο αλάδπζεο εδψ
πεξηγξάθεη ην γεγνλφο φηη νη ηδηφηεηεο ηεο παξαγσγήο θαη αληίιεςεο ησλ
ζπλαηζζεκάησλ δελ απνηεινχλ ηδηφηεηεο νχηε ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ, νχηε ησλ
θπηηάξσλ αιιά νχηε ησλ λεπξσληθψλ νκάδσλ ή δηθηχσλ. Δίλαη κηα ηδηφηεηα πνπ
απνθηνχλ φια απηά ηα επηκέξνπο ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ην βηνινγηθφ ππφζηξσκα ηνπ
ζπλαηζζεκαηηθνχ επηπέδνπ, απφ ηε ζηηγκή πνπ απην-νξγαλψλνληαη θαη εκπιέθνληαη ζε
δηεξγαζίεο θιεηζηφηεηαο κε θαηεπζπληηθφηεηα ζε ηειηθφ ζθνπφ. Πνηνο είλαη ν ζθνπφο
χπαξμεο ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ επηπέδνπ είλαη έλα εξψηεκα κε δχζθνιε απάληεζε, απηφ
πνπ θαίλεηαη απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία λα επηθξαηεί είλαη ην γεγνλφο φηη:
ηα ζπλαηζζήκαηα παξέρνπλ ηαρείεο ιύζεηο όηαλ εξρόκαζηε αληηκέησπνη κε κηα
ζύλζεηε εκπεηξία, ηξνπνπνηώληαο ηόζν ηε ζπκπεξηθνξά [πξνο ηα πάλσ ξύζκηζε] όζν θαη
ην νξκλνληθό, απηόλνκν λεπξηθό, αλνζνινγηθό ππόζηξσκα [πξνο ηα θάησ ξύζκηζε].
Σα δε ζπλαηζζήκαηα είλαη γλσζηαθά βαζηζκέλεο θαηαζηάζεηο, πνπ ζπληνλίδνπλ
εκη-απηφλνκεο δηεξγαζίεο ζην λεπξηθφ ζχζηεκα. Παξέρνπλ κία βηνινγηθή ιχζε ζε
ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα κεηάβαζεο αλάκεζα ζηα ζρέδηα, κε ζπζηήκαηα πνιιαπιψλ
ζηφρσλ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο είλαη λα επηηπγράλνπλ θαη λα δηαηεξνχλ απηέο ηηο κεηαβάζεηο,
θαη λα ηηο επηθνηλσλνχλ ζηνπο άιινπο θαη ζηνλ εαπηφ καο. Οη κεηαβάζεηο επηζπκβαίλνπλ
ζε ζεκαληηθνχο θφκβνπο ζρεδίσλ, φηαλ ε εθηίκεζε ηεο επηηπρίαο ζε έλα ζρέδην αιιάδεη.
ην βηνινγηθφ ππφζηξσκα ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ επηπέδνπ ζίγνπξα, εθηφο απφ ην
κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα, εκπεξηέρνληαη θαη νη δηάθνξεο δηαζπλδέζεηο ηνπ πρ κε ηνλ
πξνκεησπηαίν θινηφ, πνπ παξέρνπλ ηελ απαξαίηεηε επηθνηλσλία κε ην λεν-θινηφ ηφζν
γηα ηελ αληίιεςε αιιά θαη γηα ηελ παξαγσγή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εκπεηξίαο. Σα αθξηβή
φξηα ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ θαη θπθισκάησλ [πρ θχθισκα Papez] πνπ απνηεινχλ ηηο
αξρηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάδπζε ηνπ επηπέδνπ δε ζα καο απαζρνιήζνπλ ζηελ
κνληεινπνίεζή καο, κηαο θαη αθφκε θαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία αθφκε αλαδεηνχληαη.
286

Πνιιέο θνξέο ηφζν ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία δπηηθνχ ηχπνπ φζν θαη ζηελ
νκνηνπαζεηηθή παξάδνζε, ζεσξία θαη θαξκαθνινγία, ρξεζηκνπνηνχληαη νη δηάθνξεο
επνλνκαδφκελεο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο ε αγσλία, ν θφβνο, ν εθλεπξηζκφο.
Οη ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ππνλννχλ ηελ χπαξμεο κηαο ζπλαηζζεκαηηθήο
εκπεηξίαο ε νπνία αθνξά, εηδηθά ζην κνληέιν ησλ ηξηψλ επηπέδσλ ηεο νκνηνπαζεηηθήο,
ην ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν. Έλα πξφβιεκα πνπ έρεη ην γεγνλφο φηη ρξεζηκνπνηνχκε
θάπνηα ζεκαηηθά ηππηθά φπσο ν ‗θφβνο‘ ή ε ‗νξγή‘ σο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο,
είλαη ην φηη ππνλλννχλ κηα γλσζηαθή δνκή. Απηφ δηφηη ην θάζε ζπλαίζζεκα ηππηθά
ζρεηίδεηαη κε θάηη. Γηα παξάδεηγκα: ε Αιίθε θνβάηαη ηελ αξθνχδα, ή αθξηβέζηεξα,
θνβάηαη φηη ε αξθνχδα ζα ηεο επηηεζεί θαη ζα ηεο θάλεη θαθφ. Οη θηιφζνθνη πνπ
αζρνινχληαη κε ην ζπλαίζζεκα, ιέλε φηη ην ζπλαίζζεκα έρεη γλσζηαθφ πεξηερφκελν, πην
ηερληθά, φηη έρεη ‗πξνζεηηθφ αληηθείκελν‘. ηελ παξάδνζε, ε θαηεγνξηνπνίεζε απηή
είλαη επαξθήο, θαη νη θαηαζηάζεηο φπσο ν θφβνο ή ν ζπκφο είλαη θαιψο νξηζκέλεο. κσο
ππάξρεη θαη ε αληίζεηε άπνςε πνπ ιέεη φηη δελ είλαη νξηζκέλεο απφ αλαγθαία θαη ηθαλά
286

David W. Patterson Neuroanatomy of the human aﬀective system Brain and Cognition 52 (2003) 24–26
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ραξαθηεξηζηηθά. χκθσλα κε ηελ παξνχζα αλάιπζε, πξνβιέπεηαη φηη δελ ππάξρεη θαη
νύηε ζα απνδεηρζεί ζην κέιινλ όηη ζα ππάξμεη, θάπνην λεπξσληθό θύθισκα, θάπνην
εηδηθό πεπηίδην ή άιινο βηνινγηθόο δείθηεο, πνπ λα είλαη κνλαδηθόο γηα ηνλ θόβν ή
θάπνην άιιν μερσξηζηό ζπλαίζζεκα. Αληηζέησο, ην λα θαηεγνξηνπνηνχκε, αθνξά ζην
λα ππνγξακκίδνπκε ηελ νκνηφηεηα αλάκεζα ζε παξαηεξνχκελα ζηνηρεία θαη κηα λνεηηθή
αλαπαξάζηαζε. Παιαηφηεξα κνληέια απέηπραλ λα δψζνπλ απηή ηε δηάζηαζε ησλ
πξαγκάησλ [Russell 1980], γηα παξάδεηγκα, απέηπραλ ζην λα εμεγήζνπλ επαξθψο πψο ν
θφβνο, ε δήιεηα, ν ζπκφο, θαη ε ληξνπή είλαη δηαθνξεηηθά θαη πσο νη παξαηεξεηέο
δχλαηαη λα ηα μερσξίζνπλ. κσο, δελ είλαη αλάγθε λα δέζνπκε φια ηα επηκέξνπο
ζηνηρεία ζε έλα παθέην. Σα αξρεηππηθά ζπλαηζζεκαηηθά επεηζφδηα [θφβνο, ζπκφο θηι]
είλαη ζπλεθηηθά παθέηα, φρη επεηδή πξνθχπηνπλ απφ έλαλ εληαίν κεραληζκφ, αιιά επεηδή
επηιέγνληαη απφ έλαλ παξαηεξεηή κε βάζε ηελ νκνηφηεηά ηνπο κε έλα ζπλεθηηθφ παθέην:
ηελ παξαδνζηαθή ζεκαηνινγία ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Θα αλαιχζνπκε
ηψξα ηνπο φξνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ αλάιπζή καο:
Πςπηνική ζςναιζθημαηική καηάζηαζη
Ζ ππξεληθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε είλαη ε λεπξνθπζηνινγηθή θαηάζηαζε,
πνπ είλαη ζπλεηδεηά πξνζβάζηκε ζαλ κηα κε-δηαλνεηηθή αίζζεζε θαη είλαη ην
απνηέιεζκα ηεο ζχλζεζεο εδνληθψλ [επραξίζηεζε – δπζαξέζθεηα] θαη δηεγεξηηθψλ
[απελεξγνπνίεζεο-ελεξγνπνίεζεο] αμηψλ. Ζ Ππξεληθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε είλαη
ειεχζεξε αληηθεηκέλνπ αιιά κέζσ ηεο απφδνζεο κπνξεί λα θαηεπζπλζεί πξνο θάπνην
Αληηθείκελν. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ππξεληθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε είλαη ζπλεηδεηή
εκπεηξία,
ζίγνπξα
απνηειεί
εγθεθαιηθή δηεξγαζία, αιιά φρη
γλσζηαθή,
νχηε
απνηέιεζκα
ζθέςεο. Κάζε άηνκν έρεη πάληα
κηα ππξεληθή ζπλαηζζεκαηηθή
θαηάζηαζε ε νπνία κπνξεί λα
πεξηγξαθεί σο έλα ζεκείν πάλσ
ζην επίπεδν πνπ πεξηγξάθεηαη ζην
ζρήκα 16. πσο ζα δνχκε, ε ζέζε
ηνπ ζεκείνπ θαζνξίδεηαη απφ
πνιινχο
παξάγνληεο
ηφζν
‗εζσηεξηθνχο‘
φζν
θαη
‗εμσηεξηθνχο‘ αιιά θαη ηπραίεο
δηαθπκάλζεηο.
Μπνξεί λα έρεη
ζρεηηθά νπδέηεξε ζέζε [θεληξηθή] ,
Δηθόλα 16 - Ππξεληθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε κεζαία , αιιά θαη εμαηξεηηθά
(original sheme)
νξηαθή [ζηελ πεξηθέξεηα].
Ζ
κεηαβνιέο κπνξεί λα είλαη παξνδηθέο [ιήςε θαξκάθσλ] ή πην παξαηεηακέλεο [θιηληθή
θαηάζιηςε] 287Γελ πξέπεη λα κπεξδεπηνχκε θαη λα λνκίζνπκε φηη ην ζρήκα πεξηγξάθεη
θάπνην ζπλαίζζεκα. Ζ ππξεληθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ραξαθηεξηζηηθά
πεξηιακβάλεη θαηαζηάζεηο φπσο ε ιεζαξγηθή, ε νπνία θαη‘ εμνρήλ δελ είλαη
ζπλαηζζεκαηηθή. Δπίζεο, ε ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ζηηο δχν δηαζηάζεηο, δελ είλαη ζε
ζέζε λα δηαθνξνδηαγλψζεη αλάκεζα ζηα δηάθνξα επηκέξνπο ζπλαηζζήκαηα. Ο ζπκφο, ν
θφβνο, ε νξγή, ε δήιεηα, ε αεδία, ε πεξηθξφλεζε, ην άγρνο, ν θζφλνο ή ην νμχ πέλζνο
287

James A. Russell Core Affect and the Psychological Construction of Emotion Psychological Review
2003, Vol. 110, No. 1, 145–172
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είλαη φια θαηαζηάζεηο δπζαξέζθεηαο θαη πςειήο ελεξγνπνίεζεο, θαη άξα ζα ηα βξνχκε
ην έλα θνληά ζην άιιν ζην επάλσ αξηζηεξφ ηξηηεκφξην ηνπ ζρήκαηνο. Ζ δηαθνξά φκσο
ζε φια απηά ηα ζπλαηζζήκαηα δελ είλαη ιίγν πεξηζζφηεξν ελεξγνπνίεζε, ιίγν ιηγφηεξν
επραξίζηεζε. Πξάγκαηη, ζα κπνξνχζαλ δχν ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο δηαθνξεηηθέο λα
έρνπλ ζαλ ππφβαζξν ηελ ίδηα ππξεληθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε.
πσο ε αίζζεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο, ε ππξεληθή ζπλαηζζεκαηηθή
θαηάζηαζε είλαη κηα έκθπηε, κε-γισζζνινγηθή νληφηεηα. Ζ ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε
γηα λα ηελ πεξηγξάςνπκε δελ έρνπλ ηφζε ζεκαζία, φζν ε ίδηα ε νληφηεηα πνπ
πεξηγξάθεηαη. Έηζη κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί πξφβιεκα, φζνλ αθνξά ηελ έλλνηα ηεο
ελεξγνπνίεζεο ή ηεο επραξίζηεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε ελεξγνπνίεζε είλαη ζπρλά
ιεηηνπξγηθά νξηζκέλε, ζαλ κηα κνλαδηθή κέηξεζε ηεο πεξηθεξηθήο απηφλνκεο
δξαζηεξηφηεηαο. [πρ αηκάησζε ηνπ δέξκαηνο, θαξδηαθφο ξπζκφο, αξηεξηαθή πίεζε]
Απηέο νη κεηξήζεηο δελ ζρεηίδνληαη πάληα θαιψο κε ην επίπεδν ελεξγνπνίεζεο 288
Μπνξεί ην απηφλνκν ζχζηεκα λα είλαη έλα πνιχπινθν ζχζηεκα πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ηελ
ελεξγνπνίεζε ηνπ νξγαληζκνχ, αιιά ε ελεξγνπνίεζε αθνξά κηα θαηάζηαζε ηνπ
θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, ε νπνία βηψλεηαη ζαλ έλα ππνθεηκεληθφ αίζζεκα κε
πεξηθεξηθέο ζπζρεηηδφκελεο παξακέηξνπο.
Πνηεο είλαη φκσο νη παξάκεηξνη, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ ππξεληθή
ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε; Δίλαη πξνθαλψο ην γελλεηηθφ ππφβαζξν θαη φηη απηφ
ζεκαίλεη γηα ηελ πξνδηαζεζηθή απαληεηηθφηεηα ζηα εξεζίζκαηα – γηα παξάδεηγκα, κεηά
απφ κηα ηνγελή ινίκσμε, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη πνιιέο θνξέο ε πησζε ηεο
ππξεληθήο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο πξνο ηε ιεζαξγηθφηεηα θαη ηελ
απελεξγνπνίεζε, κπνξεί λα νθείηαη ζηελ θιεγκνλψδε απάληεζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηελ
ελεξγνπνίεζε θπηνθηλψλ [IL-1, IL-2, IL-6, TNF-a] θαη ηελ επίδξαζε απηψλ ησλ
παξαγφλησλ ζηνπο λεπξψλεο είηε ζε θάπνην θεληξηθφ λεπξσληθφ ζρεκαηηζκφ [πρ
ππνζάιακν]. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κεηαβνιή ηεο ππξεληθήο ζπλαηζζεκαηηθήο
θαηάζηαζεο θαη – ίζσο ζαλ απνηέιεζκα απηήο – κεηαβνιή ζηε ζπκπεξηθνξά ή ηε
γλσζηαθή ιεηηνπξγία. 289 Άιιεο ‗εζσηεξηθέο‘ επηδξάζεηο απνηεινχλ νη θηξθάδηεο
δηαθπκάλζεηο, νξκνληθέο κεηαβνιέο, ελδνθξηληθέο δπζ-ιεηηνπξγίεο, αγγείσζε ηνπ
εγθεθάινπ, αηζζεηεξηνθηλεηηθνί βξφγρνη αλαηξνθνδφηεζεο, ηξνθηθνί παξάγνληεο,
επψδσζε ή ππεξιεηηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ, ε δξαζηεξηφηεηα ησλ
λεπξνδηαβηβαζηηθψλ ζπζηεκάησλ, ε παξνπζία θαξκαθεπηηθψλ θαη άιισλ ρεκηθψλ
παξαγφλησλ, φπσο ε γιπθφδε. Έηζη γηα παξάδεηγκα, ε πείλα κπνξεί λα απνηειέζεη
παξάγνληα δπζαξέζθεηαο θαη ε ππνγιπθαηκία παξάγνληα απελεξγνπνίεζεο. Ζ ππξεληθή
ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ζπρλά απνδηδεηαη ζε έλα αληηθείκελν: ην Αληηθείκελν είλαη
κηα εζσηεξηθή ςπρνινγηθή αλαπαξάζηαζε ζηελ νπνία θαηεπζχλεηαη ε δηαλνεηηθή
θαηάζηαζε. Γελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα είλαη αιεζηλή ή λα έρεη νληνινγηθή ππφζηαζε
εθηφο ηνπ λνπ ζηνλ νπνίν θαηαζθεπάζηεθε [θνλζηξνπθηηβηζηηθή πξνζέγγηζε – αλ γηα
παξάδεηγκα έλαο εγθέθαινο εξκελεχεη ηε ζηελαρψξηα σο ππνγιπθαηκία, κπνξεί φπνηε
αηζζάλεηαη ζηελαρσξεκέλνο λα αλαδεηά γιπθφ, παξφιν πνπ ηα επίπεδα ηεο γιπθφδεο ηνπ
λα είλαη θπζηνινγηθά].
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Σςναιζθημαηική ποιόηηηα και ζςναιζθημαηικά απσέηςπα
Ζ ζπλαηζζεκαηηθή πνηφηεηα δηαθξίλεη ηηο ππξεληθέο ζπλαηζζεκαηηθέο
θαηαζηάζεηο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζην ίδην ζεκείν ηεο δηζδηάζηαηεο απεηθφληζεο. Σα
αξρέηππα, είλαη γλσζηαθέο θαηαζθεπέο, πνπ θαζνξίδνπλ ηα ηππηθά ζπζηαηηθά, ηηο
αηηηψδεηο ζπλδέζεηο θαη ηε ρξνληθή ζπλάθεηα γηα θάζε ζπλαηζζεκαηηθή έλλνηα πρ ην
θφβν. Ο θφβνο θαη νη ππφινηπεο ζπλαηζζεκαηηθέο έλλνηεο νξίδνπλ θαηεγνξίεο ησλ
νπνίσλ ηα φξηα είλαη αζαθή. ε έλα αξρεηππηθφ ζπλαηζζεκαηηθφ επεηζφδην, έρνπκε ηε
ζπληέιεζε ελφο γεγνλφηνο πνπ ηαηξηάδεη θαηάιιεια ζε έλα αξρέηππν, θαη ζεσξείηαη φηη
απνηειεί κηα ζηηγκή εθείλνπ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο.
Ζ αληίιεςε ηνπ ίδηνπ ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο απφ ην άηνκν πνπ ην βηψλεη, θαη ε θαηεγνξηνπνίεζή ηνπ ζε
ζπγθεθξηκέλνπο ζπλαηζζεκαηηθνχο φξνπο δηα κέζνπ ηεο γλσζηηθήο δηακεζνιάβεζεο,
είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή κεηα-εκπεηξία. Έηζη, ε ππνθεηκεληθή ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία
είλαη έλα δεπηεξεχνλ επίπεδν ζπλείδεζεο. 290 Ζ ζπλαηζζεκαηηθή κεηα-εκπεηξία
παξεκβάιιεηαη ζηελ πξνζπάζεηα ξχζκηζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία
θάπνηνο κπνξεί λα βξεη ηνλ εαπηφ ηνπ. πκπεξαζκαηηθά, ε πνηνηηθή αληίιεςε ησλ
ζπλαηζζεκάησλ, είλαη κηα δεπηεξεύνπζα ρξνληθά ιεηηνπξγία, πνπ έξρεηαη ζαλ
απνηέιεζκα ηεο γλσζηαθήο δηακεζνιάβεζεο/εξκελείαο ζηελ ππξεληθή
ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε.
ε αληίζεζε κε ηε γλσζηαθή ιεηηνπξγία πνπ ζεσξείηαη αξγή, ςπρξή, ζπλεηδεηή
θαη ινγηθή, φηαλ ε δξάζε ζεσξείηαη φηη ζθνπίκσο ζρεδηάζηεθε απφ ηελ ειεπζέξα
βνχιεζε, ηφηε ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε θάπνπ ηε γξήγνξε, αθνχζηα θαη ζεξκφαηκε
δξάζε. Απηή ραξαθηεξίδεη ηα ζπλαηζζεκαηηθά επεηζφδηα φπσο ην λα ηξέμεηο λα θχγεηο
φηαλ ζε θπλεγά ε αξθνχδα. Ζ ζθέςε ‗αληηηίζεηαη‘ ζην ζπλαίζζεκα, ην θεθάιη ζηελ
θαξδηά θαη ηα ζπιάρλα, ν εγθεθαιηθφο θινηφο κε ην κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα. Ζ
ζπλαηζζεκαηηθή δσή απνηειείηαη απφ ζπλερφκελεο δηαθπκάλζεηο ηεο ππξεληθήο
ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο, ζε ζπλερή αληίιεςε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο πνηφηεηαο,
ζπρλή απφδσζε ηεο ππξεληθήο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ζε έλα Αληηθείκελν θαη
ελίνηε αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκαηηθψλ αξρέηππσλ [φηαλ απηά πξνθχπηνπλ], πάληα ζε
αιιειεπίδξαζε κε ηηο αληηιεπηηθέο, ηηο γλσζηαθέο θαη ηηο ζπκπεξηθνξηθέο δηεξγαζίεο.
Η νεςπολογική βάζη ηος ζςναιζθήμαηορ
Κάζε έληνλε ζπγθηλεζηαθή θαηάζηαζε (φπσο θφβνο, νξγή, αλαζηάησζε, αγάπε,
κίζνο) πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ζσκαηηθέο κεηαβνιέο νξηζκέλσλ ηχπσλ, θπξίσο
ζπιαγρληθέο θαη ειεγρφκελεο απφ ην απηφλνκν λεπξηθφ ζχζηεκα, θαη ζπλήζσο νδεγεί ζε
παξφξκεζε γηα δξάζε ή ζε ζπγθεθξηκέλε κνξθή ζπκπεξηθνξάο. Αλ ε ζπγθίλεζε είλαη
έληνλε, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηαηαξαρή ησλ δηαλνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, δειαδή ζε
θάπνηνπ βαζκνχ απνδηνξγάλσζε ηεο ινγηθήο ζθέςεο θαη ζε ζπκπεξηθνξά κε ηάζε
απηνκαηηζκνχ θαη κε αδηακφξθσην θαη ζηεξεφηππν ραξαθηήξα. ηελ πην γλσζηή
αλζξψπηλε κνξθή ηνπ, ην ζπλαίζζεκα, μεθηλά κε ηελ αληίιεςε ελφο πξαγκαηηθνχ ή
θαληαζηηθνχ εξεζίζκαηνο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλώξηζε ηνπ εξεζίζκαηνο,
ηελ εγγξαθή ηνπ ζηε κλήκε θαη ηε ζπζρέηηζή ηνπ κε πξνεγνύκελεο εκπεηξίεο. Ζ
ζπγθηλεζηαθή θαηάζηαζε πνπ γελληέηαη αληηθαηνπηξίδεηαη ζε κηα εζσηεξηθή ςπρηθή
εκπεηξία, πνπ είλαη εληειψο ππνθεηκεληθή θαη γίλεηαη έκκεζα γλσζηή ζηνπο άιινπο,
κέζσ ηνπ ιφγνπ ηνπ αζζελνχο ή κε αλάιπζε ησλ κεηαβνιψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ.
Απηέο νη κεηαβνιέο δηελεξγνχληαη ελ κέξεη απφ ην απηφλνκν [νξκνληθέο θαη ζπιαρληθέο
κεηαβνιέο] θαη ελ κέξεη απφ ην ζσκαηνθηλεηηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα , θαη εθδειψλνληαη
290
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ζην πξφζσπν, ζηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, ηα θσλήκαηα θαη ηελ θαηεπζπλφκελε εθνχζηα
δξαζηεξηφηεηα ηνπ αζζελνχο. Πξνθαλώο ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλαηζζήκαηνο
ρξεζηκνπνηεί λεπξσληθά δίθηπα, ηόζν γλσζηηθώλ ιεηηνπξγηώλ , όζν θαη
ζπλαηζζεκαηηθώλ αληηδξάζεσλ.
Ζ εκθάληζε ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ πνπ απνθιίλνπλ απφ ην θπζηνινγηθφ
θαηά ηελ πνξεία κηαο λφζνπ, ζπλδέεηαη κε βιάβεο, πνπ θαηά πξνηίκεζε πεξηιακβάλνπλ
νξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαζηνο. Απηέο νη πεξηνρέο πνπ νλνκάδνληαη
ζπιινγηθά, κεηαηρκηαθέο είλαη απφ ηηο πην πνιχπινθεο θαη απφ ηηο ιηγφηεξν θαηαλνεηέο
πεξηνρέο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ ιαηηληθή ιέμε limbus ζεκαίλεη «φξην» ή
«κεηαίρκην». Ζ εηζαγσγή απηνχ ηνπ φξνπ απνδίδεηαη ζηνλ Broca πνπ ηνλ ρξεζηκνπνίεζε
γηα λα πεξηγξάςεη ην δαθηχιην θαηάο
νπζίαο, πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηελ
παξατππνθάκπεηα έιηθα θαη ηελ έιηθα ηνπ
πξνζαγσγίνπ θαη πεξηβάιιεη ην κεζνιφβην
θαη ηελ ππνθείκελε αλψηεξε κνίξα ηνπ
ζηειέρνπο.
Νεψηεξνη
λεπξναλαηφκνη
επηβεβαίσζαλ απηήλ ηελ άπνςε θαη
επέθηεηλαλ ηα φξηα ηνπ κεηαηρκηαθνχ
ινβνχ , πεξηιακβάλνληαο ζε απηφλ, φρη
κφλν ηελ παξατππνθάκπεηα έιηθα θαη ηελ
έιηθα ηνπ πξνζαγσγίνπ, αιιά θαη ηνλ
ππνθείκελν ζρεκαηηζκφ ηνπ ηππνθάκπνπ,
ηελ ππνκεζνιφβην έιηθα θαη ηελ
παξαoζθξεηηθή
πεξηνρή.
Οη
φξνη
ζπιαρληθφο εγθέθαινο θαη κεηαηρκηαθφ
ζχζηεκα
έρνπλ
αθφκε
επξχηεξν
πεξηερφκελν. Δθηφο απφ φια ηα ηκήκαηα
ηνπ κεηαηρκηαθνχ ινβνχ, πεξηιακβάλνπλ
θαη
έλαλ
αξηζκφ
ζρεηηδφκελσλ
ππνθινησδψλ ππξήλσλ, φπσο απηνί ηνπ
ζπκπιέγκαηνο ηεο ακπγδαιήο, ηεο πεξηνρήο
ηνπ
δηαθαλνχο
δηαθξάγκαηνο,
ηνπ
ππνζαιάκνπ, ηνπ πξνζζίνπ ζαιάκνπ, ηεο
ελίαο, θαη ηεο θεληξηθήο θαιχπηξαο ηνπ
κεζεγθεθάινπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ππξήλσλ ηεο ξαθήο θαη ηνπ κεζνζθειηαίνπ
ππξήλα.
H
θπηηαξναξρηηεθηνληθή
ηνπ
κεηαηρκηαθνχ θινηνχ ηνλ μερσξίδεη απφ ηνλ Δηθόλα 17 – Πεξηγξαθή ηεο αλάδπζεο λνήκαηνο
ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο
πεξηβάιινληα λενθινηφ. Ο ηειεπηαίνο,
απνηειείηαη ραξαθηεξηζηηθά απφ 6 ζηνηβάδεο. Αληίζεηα, ην εζσηεξηθφ ηκήκα ηνπ
κεηαηρκηαθνχ θινηνχ [ηππφθακπνο] απνηειείηαη απφ αηάθησο δηαηεηαγκέλα
ζπζζσκαηψκαηα λεπξηθψλ θπηηάξσλ, πνπ ηείλνπλ λα ζρεκαηίζνπλ ηξία πέηαια
[αξρηανθινηφο ή αιινθινηφο]. Ο θινηφο ηεο έιηθαο ηνπ πξνζαγσγίνπ, πνπ ζρεκαηίδεη
ηνλ εμσηεξηθφ δαθηχιην ηνπ κεηαηρκηαθνχ ινβνχ, έρεη δνκή κεηαβαηηθή κεηαμχ
αξραηνθινηνχ θαη λενθινηνχ θαη γηα απηφ νλνκάδεηαη κεζνθινηφο. Σα παξαπάλσ
ηζηνινγηθά δεδνκέλα, ππνδειψλνπλ έλα είδνο δηαθνξνπνίεζεο ησλ παξαπάλσ δνκψλ.
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Έηζη ε πξνζκνλή ηεο αλάδπζεο δχν μερσξηζηψλ επηπέδσλ απφ ην λενθινηφ [δηαλνεηηθφ]
θαη ην κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα [ζπλαηζζεκαηηθφ] εληζρχεηαη. Πιεξνθνξίεο απφ πνιιέο
νκάδεο λεπξψλσλ ηνπ θινηνχ ζπγθιίλνπλ πξνο ηελ νδνλησηή έιηθα θαη πξνσζνχληαη ζηα
ππξακηδηθά θχηηαξα ηνπ ακκσλείνπ θέξαηνο [CA, Cornu Ammonis] ηνπ ηππνθάκπνπ.
Αληίζεηα, ε θχξηα πχιε εμφδνπ δεδνκέλσλ απφ ηνλ ηππνθάκπεην ζρεκαηηζκφ είλαη ηα
ππξακηδηθά θχηηαξα ηνπ ηνκέα CA1 θαη ην ππφζεκα. Ο ζρεκαηηζκφο ηεο ακπγδαιήο,
ελφο ηκήκαηνο ηνπ κεηαηρκηαθνχ ινβνχ πνπ πεξηιακβάλεη ππνθινηψδεηο ππξήλεο, έρεη
επίζεο κνλαδηθή δνκή. Απνηειείηαη απφ πνιινχο αιιειναθνξηδφκελνπο ππξήλεο, πνπ ν
θαζέλαο ζπλδέεηαη μερσξηζηά κε άιιεο κεηαηρκηαθέο δνκέο.
Οη ζπλδέζεηο αλάκεζα ζηελ θνγρηθή κνίξα ησλ κεησπηαίσλ ινβψλ θαη ην
κεηαηρκηαθφ ινβφ, αλάκεζα ζηα επηκέξνπο ζπζηαηηθά ηνπ κεηαηρκηαθνχ ινβνχ θαη
αλάκεζα ζην κεηαηρκηαθφ ινβφ θαη ηνλ ππνζάιακν θαη ην κεζεγθέθαιν αληαιαθινχλ ηηο
έληνλεο ιεηηνπξγηθέο ζρέζεηο ησλ δνκψλ απηψλ. ηνλ ππξήλα απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο
βξίζθεηαη ε έζσ ηειεγθεθαιηθή δεζκίδα, έλα ζχκπιεγκα απφ αληφληα θαη θαηηφληα
δεκάηηα πνπ ζπλδένπλ κεηαμχ ηνπο : πξνζζίσο, ηε κέζε θνγρηθή κνίξα ηνπ κεησπηαίνπ
θινηνχ, ηνπο ππξήλεο ηνπ δηαθαλνχο δηαθξάγκαηνο, ηελ ακπγδαιή θαη ηνλ ηππφθακπν
θαη νπηζζίσο νξηζκέλνπο ππξήλεο ηνπ κεζεγθεθάινπ θαη ηεο γέθπξαο. Απηφ ην ζχζηεκα
έρεη σο θέληξν ηνλ ππνζάιακν, θαη έρεη πεξηγξαθεί απφ ηνλ Nauta σο δηαθξαγκαηνππνζαιακν-κεζεγθεθαιηθφ ζπλερέο.
Τπάξρνπλ πνιιέο αθφκε δηαζπλδέζεηο αλάκεζα ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ
κεηαηρκηαθνχ ζπζηήκαηνο, ιίγεο απφ απηέο κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ εδψ. Οη
γλσζηφηεξνη είλαη ην ιεγφκελν θχθισκα ηνπ Papez, πνπ μεθηλά απφ ηνλ ηππφθακπν,
πεξλά απφ ηελ ςαιίδα θαη θαηαιήγεη ζηα καζηία, ην δηαθαλέο δηάθξαγκα θαη ηελ
πξννπηηθή πεξηνρή. Ζ δεζκίδα ηνπ Vicq d‘ Azur [καζηηνζαιακηθή νδφο] ζπλδέεη ηα
καζηία κε ηνπο πξνζζίνπο ππξήλεο ηνπ ζαιάκνπ, απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο ζπλδένληαη κε
ηελ έιηθα ηνπ πξνζαγσγίνπ θαη κέζσ ηνπ πξνζαγσγίνπ κε ηνλ ηππφθακπν. Σν
πξνζαγψγην πνξεχεηαη νκφθεληξα κε ηελ θπξηή επηθάλεηα ηνπ κεζνινβίνπ, ζπλδέεη
κεηαμχ ηνπο δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ κεηαηρκηαθνχ ινβνχ θαη ζηέιλεη απαγσγέο ίλεο πξνο
ην ξαβδσηφ ζψκα θαη νξηζκέλνπο ππξήλεο ηνπ ζηειέρνπο. Αθφκα, ην πξνζαγψγην
δέρεηαη ίλεο απφ ην θαηψηεξν βξεγκαηηθφ ινβίν θαη ηνλ θξνηαθηθφ ινβφ, πνπ απνηεινχλ
αλψηεξα πνιπδχλακα θέληξα απαξηίσζεο ησλ νπηηθψλ, αθνπζηηθψλ θαη απηηθψλ
παξαζηάζεσλ. πλδέεηαη κε ην αληίπιεπξν πξνζαγψγην κέζσ ηνπ κεζνινβίνπ.

Φπζηνινγία ηνπ κεηαηρκηαθνύ ζπζηήκαηνο
Οη ιεηηνπξγηθέο ηδηφηεηεο ησλ δνκψλ ηνπ κεηαηρκηαθνχ ζπζηήκαηνο έγηλαλ γηα
πξψηε θνξά γλσζηέο θαηά ηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε δεθαεηία ηνπ 20νπ αηψλα. Με ηε
βνήζεηα κειεηψλ πνπ βαζίδνληαλ ζε ηκεκαηηθέο εθηνκέο θαη δηεγέξζεηο, νη Cannon, Bard
θαη άιινη πηζηνπνίεζαλ φηη ν ππνζάιακνο απνηειεί αλψηεξν θέληξν απαξηίσζεο ησλ
ιεηηνπξγηψλ ηνπ απηνλφκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, ηφζν ηνπ ζπκπαζεηηθνχ φζν θαη ηνπ
παξαζπκπαζεηηθνχ ζθέινπο. Λίγν αξγφηεξα, άιινη αλαηφκνη αλαθάιπςαλ απαγσγέο
νδνχο απφ ηνλ ππνζάιακν πξνο ηηο λεπξηθέο δνκέο πνπ ππεξεηνχλ ηα αληαλαθιαζηηθά
ηνπ ζπκπαζεηηθνχ θαη ηνπ παξαζπκπαζεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Έλα ηέηνην αληαλαθιαζηηθφ
πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ζπκπαζεηηθή ελεχξσζε ησλ επηλεθξηδίσλ, απνηέιεζε ηε βάζε ηεο
ζεσξίαο ηεο επείγνπζαο ζπκπαζεηηθν-επηλεθξηδηαθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Cannon, ε νπνία
επηθξάηεζε γηα πνιιά ρξφληα ησλ απφςεσλ ζρεηηθά κε ηε λεπξνθπζηνινγία ηεο νμείαο
ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο. Αθνινχζσο ηνπ Cannon, ν Bard εληφπηζε ζηνλ
ππνζάιακν ηνλ θεληξηθφ κεραληζκφ ξχζκηζεο ηεο αλαπλνήο, ηεο εγξήγνξζεο θαη ηεο
ζεμνπαιηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Αξγφηεξα ν ππνζάιακνο βξέζεθε λα πεξηέρεη θαη
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λεπξνεθθξηηηθά θχηηαξα πνπ ξπζκίδνπλ ηελ έθθξηζε νξκνλψλ ηεο ππφθπζεο. ε απηφλ
εδξάδνληαη επίζεο εμεηδηθεπκέλνη αηζζεηηθνί ππνδνρείο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ πείλα, ηε
δίςα, ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο θαη ηα επίπεδα ησλ ειεθηξνιπηψλ ζην αίκα. Έηζη
ζρεκαηίζηεθε βαζκηαία ε εηθφλα ελφο ζπζηήκαηνο ππνζαιάκνπ-ππνθχζεσο-απηνλφκνπ
πνπ έρεη δσηηθή ζεκαζία ηφζν γηα ηε βαζηθή νκνηφζηαζε, φζν θαη γηα ηηο αληηδξάζεηο
έθηαθηεο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ ιεηηνπξγηθή αλαηνκία ηνπ απηνλφκνπ θαη ηνπ
λεπξνελδνθξηληθνχ ζπζηήκαηνο δε ζα πεξηγξαθεί εδψ.
Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηβεβαηψζεθαλ νη εηθαζίεο ησλ θπζηνιφγσλ ηνπ 19νπ
αηψλα, φηη δειαδή νη αληηδξάζεηο ηνπ απηνλφκνπ απνηεινχλ ην βαζηθφ θηλεηηθφ
ζπζηαηηθφ ηνπ ελζηηθηψδνπο ζπλαηζζήκαηνο. Κάπνηα ζηηγκή κάιηζηα είρε δηαηππσζεί ε
ζεσξία φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία δελ είλαη παξά ε ζπλεηδεηή αληίιεςε απηψλ ησλ
ζπιαρληθψλ ιεηηνπξγηψλ [ζεσξία ησλ James-Lange γηα ηα ζπλαηζζήκαηα]. Ζ ζεσξία
απηή θπζηθά θαηαξξίθζεθε ζχληνκα απφ ηνλ Cannon φηαλ απηφο έδεημε φηη ε δηαθνπή
φισλ ησλ πξνζαγσγψλ νδψλ δελ θαηαξγεί ηελ ηθαλφηεηα εθδήισζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ
κεηαβνιψλ. Αλ θαη θπζηθά ζπγθηλεζηαθά εξεζίζκαηα γίλνληαη αληηιεπηά κε ηνπο ίδηνπο
κεραληζκνχο ηνπ λενθινηνχ πνπ είλαη ππεχζπλνη θαη γηα ηελ αληίιεςε θαη επεμεξγαζία
κε ζπγθηλεζηαθψλ εξεζηζκάησλ, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο, σο πξνο ηηο έληνλεο
ζπιαγρληθέο εθδειψζεηο θαη ηηο ηδηαίηεξεο επηπηψζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά πνπ
πξνθαινχληαη απφ ηηο ζπγθηλήζεηο. Πξψηνο ν Bard πξνθάιεζε ςεπδν-νξγή ζε γάηεο,
αθαηξφληαο ηα εθγεθαιηθά ηνπο εκηζθαίξηα θαη αθήλνληαο άζηθην ηνλ ππνζάιακν θαη ην
ζηέιερνο. ε απηήλ ηελ θαηάζηαζε ην δψν αληηδξά ζε φια ηα εξεζίζκαηα κε εθδειψζεηο
έληνλεο νξγήο θαη ζεκεία ππεξδξαζηεξηφηεηαο ηνπ απηνλφκνπ. ε δηαδνρηθέο κειέηεο, νη
Bard θαη Mountcastle βξήθαλ φηη ε ςεπδν-νξγή πξνθαιείηαη κφλν αλ ζηελ εθηνκή
πεξηιακβάλνληαη νη ακπγδαινεηδείο ππξήλεο ακθνηεξφπιεπξα. Αληίζεηα, ε αθαίξεζε
νιφθιεξνπ ηνπ λενθινηνχ αιιά φρη ησλ κεηαηρκηαθψλ δνκψλ πξνθαιεί παζεηηθφηεηα.
Δίλαη επίζεο ελδηαθέξνλ φηη ζε ακθνηεξφπιεπξε εθηνκή ησλ ακπγδαινεηδψλ ππξήλσλ
ζε καθάθν [πίζεθν], πνπ είλαη θπζηνινγηθά έλα επηζεηηθφ θαη δχζηξνπν δψν,
ειαηηψλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ νη αληηδξάζεηο θφβνπ θαη νξγήο. Ο Papez βαζηδφκελνο
ζε απηέο θαη ζε δηθέο ηνπ αλαηνκηθέο παξαηεξήζεηο, δηαηχπσζε ηελ ππφζεζε φηη νη
κεηαηρκηαθέο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ θεληξηθή ιεηηνπξγία ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο θαη ζπκκεηέρνπλ επίζεο ζηελ έθθξαζή ηνπ. Ζ ελδηάκεζε ζέζε ησλ
κεηαηρκηαθψλ δνκψλ ζηνλ εγθέθαιν, ηνπο επηηξέπεη λα αλακεηαδίδνπλ ηα κπλήκαηα πνπ
δέρνληαη εμσζελ απφ ην λενθινηφ πξνο ηνλ ππνζάιακν θαη ην κεζεγθέθαιν, πνπ
βξίζθνληαη ζηελ εζσηεξηθή ηνπο πιεπξά. Απηή είλαη θαη κηα λεπξναλαηνκηθή επηθχξσζε
ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ βηνινγηθνχ ππνζηξψκαηνο ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ επηπέδνπ αλάκεζα
ζην δηαλνεηηθφ θαη ην ζσκαηηθφ.
Πνιχ έρεη ζπδεηεζεί ε έιηθα ηνπ πξνζαγσγίνπ θαη ν ξφινο ηεο ζηε ζπκπεξηθνξά
ησλ δψσλ θαη ησλ αλζξψπσλ. Λέγεηαη φηη ε δηέγεξζή ηεο παξάγεη ζπκπηψκαηα εθ ηνπ
απηνλφκνπ, παξφκνηα κε ηηο λεπξνθπηηθέο ζπλέπεηεο ησλ ζπγθηλήζεσλ [αχμεζε ηεο
θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο θαη ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, κπδξίαζε, αλφξζσζε ηξηρψλ,
αλαπλεπζηηθή αλαθνπή ή θξάηεκα ηεο αλαπλνήο. Πην πνιχπινθεο αληηδξάζεηο, φπσο
θφβνο, άγρνο ή επραξίζηεζε, έρνπλ αλαθεξζεί θαηά ηε δηάξθεηα λεπξνρεηξνπξγηθψλ
επεκβάζεσλ δηέγεξζεο θαη αθαίξεζεο ηκεκάησλ. Οη αληηδξάζεηο φκσο απηέο δελ
αλαπαξάγνληαη ζηαζεξά. Ακθνηεξφπιεπξεο εθηνκέο ηνπ πξνζαγσγίνπ πνπ έγηλαλ ζε
λεπξσηηθνχο θαη ςπρσηηθνχο αζζελείο πξνθάιεζαλ άκβιπλζε ησλ ζπγθηλεζηαθψλ
αληηδξάζεσλ [Ballantine et al Brown] Οξηζκέλνη εξεπλεηέο πηζηεχνπλ φηη νη έιηθεο ηνπ
πξνζαγσγίνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε κλεκνληθή επεμεξγαζία [πξνθαλψο ζε ζπλδπαζκφ κε
ηνπο έζσ ξαρηαίνπ ππξήλεο ηνπ ζαιάκνπ θαη ηελ εζσηεξηθή κνίξα ησλ θξνηαθηθψλ
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ινβψλ] φπσο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο πξνζνρήο θαη αλαδήηεζεο ζηα νπηηθά εξεζίζκαηα.
χκθσλα κε ηνλ Bear, ζηνπο αλζξψπνπο απηφ ην ζχζηεκα θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί
απνηειεζκαηηθφηεξα ζην κε επηθξαηέο εκηζθαίξην. Οη Baleydier θαη Mauguiere ηνλίδνπλ
ην δηπιφ ιεηηνπξγηθφ ξφιν ηεο έιηθαο ηνπ πξνζαγσγίνπ ζηελ αληίιεςε θαη ηηο
ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο.
Οη λέεο γλψζεηο γηα ηνπο λεπξνδηαβηβαζηέο έθεξαλ ζην θσο κία αθφκα πιεπξά
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηαηρκηαθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ ζπγθέληξσζε λνξεπηλεθξίλεο είλαη
κεγαιχηεξε ζηνλ ππνζάιακν θαη αθνινπζνχλ ηα έζσ ηκήκαηα ηνπ κεηαηρκηαθνχ
ζπζηήκαηνο. Σνπιάρηζηνλ 70% ηεο λνξεπηλεθξίλεο βξίζθεηαη ζηηο απνιήμεηο λεπξψλσλ
πνπ μεθηλνχλ απφ ηνλ πξνκήθε θαη ηνλ ππνκέιαλα ηφπν ηεο πξνζζίαο γέθπξαο. Οη
άμνλεο άιισλ αληνπζψλ ηλψλ, εηδηθά απηψλ πνπ μεθηλνχλ απφ ην δηθηπσηφ ζρεκαηηζκφ
ηνπ κεζεγθεθάινπ θαη θαηαιήγνπλ ζηελ ακπγδαιή, ηνπο ππξήλεο ηνπ δηαθαλνχο
δηαθξάγκαηνο θαη ηηο πιάγηεο πεξηνρέο ηνπ κεηαηρκηαθνχ ινβνχ είλαη πινχζηνη ζε
ζεξνηνλίλε. Σέινο, ην κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα πεξηέρεη πεξηζζφηεξν ςεπδάξγπξν απφ
νπνηνδήπνηε άιιν ηκήκα ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά ε ζεκαζία απηνχ ηνπ
γεγνλφηνο είλαη άγλσζηε.
Παξφια απηά, ελδερνκέλσο ε πιεζψξα ησλ δνκψλ πνπ πεξηγξάθεθαλ λα κελ
απνηεινχλ κε ηηο δηαζπλδέζεηο ηνπο κηα εληαία ιεηηνπξγηθή κνλάδα. Πηζαλφλ ν φξνο
κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα λα είλαη αηπρήο, θαζψο ηα δηάθνξα ηκήκαηά ηνπ έρνπλ
δηαθνξεηηθέο ζπλδέζεηο κε ην λενθινηφ θαη ηνπο θεληξηθνχο ππξήλεο, ρξεζηκνπνηνχλ
δηαθνξεηηθνχ λεπξνδηαβηβαζηέο θαη εθδειψλνπλ ηηο βιάβεο ηνπο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν.
Έηζη, εκείο ζα ζεσξήζνπκε ην κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα κε ηηο δηαζπλδέζεηο ηνπ ηφζν πξνο
ηα πάλσ πξνο ζην λενθινηφ, φζν θαη πξνο ηα θάησ, ζηνλ ππνζάιακν θαη ην ζηέιερνο,
απιά σο βηνινγηθφ ππφζηξσκα ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ επηπέδνπ, ρσξίο λα
πξνζπαζήζνπκε λα αθνινπζήζνπκε ζε πιήξεο βάζνο ηε ιεηηνπξγία ηεο θάζε επηκέξνπο
δνκήο.

5.9 Γηαλνεηηθό επίπεδν
Οξγαλψλνληαο ην επίπεδν απηφ νξγάλσζεο ζα δνχκε φηη ππάξρεη έλα βηνινγηθφ
ππφζηξσκα, πνπ αθνξά θπξίσο ην ηειεγθέθαιν/λενθινηφ, κε ηα εγθεθαιηθά εκηζθαίξηα
θαη ηηο ζπλδέζεηο ηνπο, απφ ηα νπνία αλαδχεηαη έλα επίπεδν νξγάλσζεο ην νπνίν
δηαθξίλεηαη σο δηαλνεηηθφ επίπεδν. Σν δηαλνεηηθό επίπεδν είλαη ην επίπεδν αληίιεςεο
θαη θαηαλόεζεο. Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πλεπκαηηθή δηάζηαζε ηνπ
αλζξσπίλνπ φληνο, θαζψο θαη κε ηηο αλψηεξεο ιεηηνπξγίεο, πξνζνρή, ζπγθέληξσζε,
ζρεδηαζκφο, κλήκε θηι. Δπίζεο, ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πλεπκαηηθνχ επηπέδνπ αλήθνπλ ε
έθθξαζε, ε αλάιπζε, ε αθεξεκέλε ζθέςε, ε ζχγθξηζε, νη ππνινγηζκνί, ε νινθιήξσζε
ησλ αηζζήζεσλ θαη ησλ θηλήζεσλ, ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ην ρηνχκνξ. Ζ έλλνηα ηεο
αλάδπζεο εδψ πεξηγξάθεη ην γεγνλφο φηη νη ηδηφηεηεο ηνπ πλεπκαηηθνχ επηπέδνπ δελ
απνηεινχλ ηδηφηεηεο νχηε ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ, νχηε ησλ θπηηάξσλ αιιά νχηε ησλ
λεπξσληθψλ νκάδσλ ή δηθηχσλ. Δίλαη ηδηφηεηεο πνπ απνθηνχλ φια απηά ηα επηκέξνπο
ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ην βηνινγηθφ ππφζηξσκα ηνπ δηαλνεηηθνχ επηπέδνπ, απφ ηε
ζηηγκή πνπ απην-νξγαλψλνληαη θαη εκπιέθνληαη ζε δηεξγαζίεο θιεηζηφηεηαο κε
θαηεπζπληηθφηεηα ζε ηειηθφ ζθνπφ. Παξφιε ηε θαηλνκεληθή αλεμαξηεζία πνιιψλ
πεξηνρψλ ηνπ λενθινηνχ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα εγθεθαιηθά εκηζθαίξηα θέξνπλ
παξάιιειεο ζπλδέζεηο νη νπνίεο θηηάρλνπλ έλα αιιειεπηδξαζηηθφ δίθηπν. Έηζη,
παξαηεξείηαη πςειφ επίπεδν αιιειεμάξηεζεο αλάκεζα ζηηο δηαλνεηηθέο ιεηηνπξγίεο.
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Σν δηαλνεηηθφ επίπεδν ιακβάλεη
ηελ ηεξαξρηθά αλψηεξε ζέζε απφ ηα άιια
δχν επίπεδα, ην ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ην
ζσκαηηθφ, ην νπνία κάιηζηα απνηεινχλ ηνλ
δνκηθφ πξνθαζνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ απηνχ.
Χο ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο ηνπ δηαλνεηηθνχ
επηπέδνπ ζα πξέπεη λα ζεσξήζνπκε
νηηδήπνηε βξίζθεηαη έμσ απφ ηνλ
αλζξψπηλν νξγαληζκφ θαη αιιειεπηδξά κε
ην αλζξψπηλν νλ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα
θαζνξίζνπκε ζηε δηάθξηζή καο ηα φξηα ηνπ
αλζξσπίλνπλ φληνο, νηηδήπνηε βξίζθεηαη
εθηφο, θαη ν άλζξσπνο είλαη ζε ζέζε λα
αιιειεπηδξάζεη καδί ηνπ, κέζσ ζπλεηδεηήο
ή αζπλείδεηεο αληηιεπηηθήο δηεξγαζίαο,
κπνξεί λα απνηειέζεη ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο.
Έηζη, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ πνπ καο
πεξηβάιιεη ζαλ χιε θαη ζαλ ελέξγεηα, ε
ειηαθή αθηηλνβνιία θαη ην θσο ελ γέλεη, ε
βαξχηεηα, ε ζεξκφηεηα, νη δνλήζεηο, ηα
ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία, ηα αηζζεηεξηαθά
εξεζίζκαηα
κε
ηηο
εζσηεξηθέο
αλαπαξαζηάζεηο πνπ ρηίδνπκε γηα απηά,
απνηεινχλ
ζεκείν
αιιειεπίδξαζεο
[πξνθαλψο πνιιά απφ ηα παξαπάλσ
επηδξνχλ θαη άκεζα ζην ζσκαηηθφ/πιηθφ
επίπεδν]. Δπίζεο έρνπκε θαη ην θνηλσληθφ
πεξηβάιινλ, ηελ νηθνγέλεηα, ηελ θνηλσλία
ηελ αλζξσπφηεηα θαη φια ηα φληα κε ηα Δηθόλα 18 – Πεξηγξαθή ηεο αλάδπζεο λνήκαηνο
ηεο δηαλνεηηθήο ιεηηνπξγίαο
νπνία
επηζπλάπηνπκε
δηαπξνζσπηθέο
ζρέζεηο. Πξνθαλψο ην δηαλνεηηθφ επίπεδν απνηειεί ηηο αξρηθέο ζπλζήθεο/δνκηθφ
πξνθαζνξηζκφ γηα ηε δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο, θνηλσλίαο θαη δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ,
αιιά ηα επίπεδα απηά αζθνχλ ζην δηαλνεηηθφ επίπεδν κηα δξάζε ε νπνία νπζηαζηηθά
είλαη κηα θαηεξρφκελε ζρέζε αηηίνπ-αηηηαηνχ. Κάζε εξέζηζκα κε ην νπνίν έξρεηαη ζε
επαθή ν άλζξσπνο πξνθαιεί κηα ελδνδηακφξθσζε [in-formation] ζην δηαλνεηηθφ
επίπεδν. Υαξαθηεξηζηηθά έρνπκε αλαθέξεη φηη ‗ν λνπο ηξέθεηαη θαη αλειίζεηαη κε ηδέεο‘.
Έηζη, ν άλζξσπνο ρηίδεη εζσηεξηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ
ην πεξηβάιινλ, φπσο ηνπ είλαη δπλαηφ λα ην αληηιεθζεί, ηφζν ζε ζπλεηδεηφ φζν θαη ζε
αζπλείδεην επίπεδν. Ζ αζπλείδεηε αληίιεςε ηνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί κηα ζεκαληηθή
δηάζηαζε ηνπ πλεπκαηηθνχ επηπέδνπ, κηαο θαη απνηειεί ζπγθξηηηθά ην κεγαιχηεξν ηκήκα
ηεο αιιειεπίδξαζεο καο κε ηνλ έμσ θφζκν. Μέξνο απηήο ηεο αιιειεπίδξαζεο πηζαλφλ
λα κελ είλαη κεηξήζηκε κε ηα ππάξρνληα ηερλνινγηθά κέζα θαη θαη‘ επέθηαζε λα είλαη
άγλσζηε θαη αδχλαηνλ λα πξνζεγγηζηεί επηζηεκνληθά. Μηα αθφκε επηζηεκνληθά
ακθηιεγφκελε ιεηηνπξγία ηνπ δηαλνεηηθνχ επηπέδνπ είλαη ν χπλνο, ηνπ νπνίνπ ε
ιεηηνπξγία δελ έρεη αθφκε απνζαθεληζηεί. Ζ εμήγεζε φηη ε απνζχλδεζε ησλ ηξηψλ
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επηπέδσλ θαηά ηνλ χπλν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ νξγαληζκφ λα αλαπιεξψζεη ηα
απνζέκαηα ζπκπαληηθήο ελέξγεηαο291, πξνθαλψο ζηεξείηαη ηεθκεξίσζεο.
Τπελζπκίδνπκε φηη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ δηαλνεηηθνχ επηπέδνπ ραξαθηεξίδνληαη ζηε
θπζηνινγηθή ηνπο κνξθή απφ δηαχγεηα, ζπλνρή θαη δεκηνπξγηθφηεηα. Δπίζεο ε
δεκηνπξγηθφηεηα ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπκπεξηθνξά, ε νπνία λα ππεξεηεί ην
άηνκν, ηθαλνπνηψληαο ηηο αλάγθεο ηνπ γηα επηβίσζε θαη ηάζε γηα αλέιημε, αιιά
ηαπηφρξνλα λα ππεξεηεί θαη ηνπο άιινπο πνπ έρνπλ ηνπο ίδηνπο αληηθεηκεληθνχο
ζθνπνχο.

5.10 ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε θαη επεμήγεζε
ηελ παξάγξαθν απηή ζα θάλνπκε ηε ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ κνληέινπ
ησλ ηξηψλ επηπέδσλ, ηνπνζεηψληαο ηα ηεξαξρηθά κε ηε ζεηξά, ην ζσκαηηθφ, ην
ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ην δηαλνεηηθφ. Δδψ λα ηνλίζνπκε, αλ δελ έρεη γίλεη μεθάζαξν απφ ηηο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, φηη ηα δχν αλψηεξα επίπεδα, ην δηαλνεηηθφ θαη ην
ζπλαηζζεκαηηθφ, είλαη άπια. Γειαδή, φηαλ ιέκε δηαλνεηηθφ επίπεδν, ελλνχκε ην
αλαδπφκελν απηφ επίπεδν πνπ πεξηιακβάλεη φιεο απηέο ηηο ηδηφηεηεο πνπ πεξηγξάςακε
ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ ζε ηδηφηεηεο
λεπξψλσλ, λεπξνγινίαο ή λεπξηθνχ ηζηνχ ελ γέλεη. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην βηνινγηθφ
ππφζηξσκα, ην πιηθφ θνκκάηη απφ ην νπνίν αλαδχεηαη ην δηαλνεηηθφ επίπεδν αλήθεη ζην
ζσκαηηθφ επίπεδν. Παξνκνίσο ηζρχεη θαη γηα ην ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν. Απηή ε ίδηα ε
αλάδπζε, είλαη θαη ε απόδεημε όηη ηα επίπεδα απηά είλαη ηεξαξρηθά αλώηεξα από ην
ζσκαηηθό, δηφηη ην αλαδπφκελν επίπεδν είλαη εμ‘ νξηζκνχ ηεξαξρηθά αλψηεξν απφ
επίπεδν απφ ην νπνίν γίλεηαη ε αλάδπζε. Σψξα, ζηε βάζε ηνπ ζρήκαηνο [ρήκα 19]
παξαηεξνχκε φηη έρνπκε ηηο δηεξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην ζσκαηηθφ επίπεδν. ηε
κέζε ηνπ ζρήκαηνο παξαηεξνχκε ην ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν κε ηελ ππξεληθή
ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε θαη ζηελ θνξπθή ην δηαλνεηηθφ κε ηηο αλψηεξεο δηαλνεηηθέο
ιεηηνπξγίεο. Σν πεξηβάιινλ ηνπνζεηήζεθε ζην πιάη, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
πεξηβάιιεη ηα ηξία επίπεδα θαη αιιειεπηδξά ζπλερψο κε απηά.
Σν δηαλνεηηθφ επίπεδν αιιειεπηδξά άκεζα κε ην ζπλαηζζεκαηηθφ κέζσ ησλ
ζπλδέζεσλ λενθινηνχ-αξραηνθινηνχ. Μία απφ ηηο πην βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαπάλσ αιιειεπίδξαζε είλαη ε αληίιεςε ησλ ζπλαηζζεκάησλ,
ε απφδσζε, δειαδή, ηεο ππξεληθήο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ζε θάπνην αληηθείκελν
θαη ην ηαίξηαζκα κηαο ζπλαηζζεκαηηθήο εκπεηξίαο ζε έλα ζπλαηζζεκαηηθό αξρέηππν
πρ ην θφβν. Μηα άιιε επίζεο βαζηθή ιεηηνπξγία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαπάλσ
αιιειεπίδξαζε είλαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ζύκθσλα κε ηε
ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην άηνκν.
Σν ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν επηθνηλσλεί κε ην ζσκαηηθφ κέζσ δχν κεγάισλ
δηαχισλ επηθνηλσλίαο: ηεο νξκνληθήο θαη ηεο απηφλνκεο λεπξηθήο ξχζκηζεο.
Υαξαθηεξηζηηθά έρνπκε δεη ηελ επίδξαζε ησλ κεηαηρκηαθώλ δνκώλ ζηνλ άμνλα
ππνζαιάκνπ-ππόθπζεο-πεξηθεξηθώλ αδέλσλ θαη ζην απηόλνκν λεπξηθό ζύζηεκα,
δηα κέζσ ησλ νπνίσλ έρνπκε κηα θαηεξρφκελε ζρέζε αηηίνπ-αηηηαηνχ απφ ην
ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν ζην ζσκαηηθφ θαη ηδηαίηεξα ζε επίπεδα θαξδηναλαπλεπζηηθήο
ξχζκηζεο, αηκάησζεο/αγγείσζεο ηζηψλ, αλνζνινγηθήο ξχζκηζεο, κεηαβνιηζκνχ,
αλάπηπμεο, δηαρείξηζεο ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ [πρ γιπθφδε], δηαρείξηζεο θπζηθψλ
πφξσλ [πρ λεξφ], θηξθάδησλ ξπζκψλ, σζκσηηθήο θαη ειεθηξνιπηηθήο ξχζκηζεο,
291

Γ.Βπζνχιθαο – Ζ λέα δηάζηαζε ζηελ ηαηξηθή, εθδφζεηο Μαξάζηα 2000, ζει 101
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θηλεηηθφηεηαο ηνπ πεπηηθνχ ζσιήλα, ιεηηνπξγίαο ηνπ γελλεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο
ηεθλνπνίεζεο. Ζ ζρέζε θπζηθά είλαη ακθίδξνκε, αθνύ ηα πεξηζζόηεξα ζπζηήκαηα
ιεηηνπξγνύλ κε ξπζκηζηηθνύο βξόγρνπο, κε ζπρλφηεξε ηελ αξλεηηθή αλαηξνθνδφηεζε [
ΤΤΔ άμνλαο], αιιά θαη ηελ πξνζζία ηξνθνδφηεζε [πεξηθεξηθή αγγεηνζχζπαζε ζηελ
επίδξαζε ηνπ θξχνπ ή επί θφβνπ] ηελ απνκνλσηηθή βαζκίδα [ξπζκηζηηθά δηαιχκκαηα]
θαη ηε ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε [ξπζκηζηηθφο βξφγρνο σθπηνθίλεο]. Δπνκέλσο είλαη
αλακελφκελν κεηαβνιέο ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ επηπέδνπ λα έρνπλ επηπηψζεηο ζην
ζσκαηηθφ θαη ην αληίζηξνθν. Οη δε κεηαβνιέο δχλαηαη λα είλαη αξρηθά πην έληνλεο ζηα
άκεζα ζεκεία δηεπαθήο ησλ δχν επηπέδσλ, ελψ νη απνκαθξπζκέλεο ζπζρεηίζεηο λα
απαηηνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν [βι. 5.4 εβαζκφο ζηνπο ρξφλνπο απνθξίζεσλ].
Σέινο, είλαη πξνθαλέο φηη ην δηαλνεηηθφ επίπεδν ζα ζπλδέεηαη έκκεζα κέζσ ηνπ
ζπλαηζζεκαηηθνχ αιιά θαη άκεζα κε ην ζσκαηηθφ επίπεδν κέζσ ηνπ λεπξηθνχ
ζπζηήκαηνο. Δπνκέλσο, ην δηαλνεηηθφ επίπεδν δχλαηαη λα επεξεάζεη φιεο ηηο
πξναλαθεξζείζεο παξακέηξνπο ηνπ ζσκαηηθνχ επηπέδνπ αιιά θαη ην αληίζεην. Γηα
παξάδεηγκα, ην αίζζεκα ηεο δίςαο ηξνπνπνηεί ηε ζπκπεξηθνξά ψζηε λα αλαδεηήζνπκε
λεξφ, ελψ έλα αιγεηλφ εξέζηζκα ζην άλσ άθξν καο θάλεη λα ηξαβήμνπκε απφηνκα ην ρέξη
καο. Αληηζέησο, ε αληίιεςε κηα θαηάζηαζεο θηλδχλνπ απφ ην πλεπκαηηθφ επίπεδν
ηξνπνπνηεί ηελ νξκνληθή ξχζκηζε ζην ζσκαηηθφ, ψζηε λα πξνεηνηκάζεη ην ζψκα γηα κηα
αληίδξαζε κάρεο ή θπγήο. εκείν θιεηδί ζηηο παξαπάλσ αιιειεπηδξάζεηο είλαη θαη πάιη
ε παξνπζία ξπζκηζηηθψλ βξφγρσλ.
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Δηθόλα 19 – Οιηζηηθό ζρεκαηηθό κνληέιν γηα ην αλζώπηλν νλ

5.11 πκπεξάζκαηα
ην θεθάιαην απηφ είδακε ην ζχλνιν ησλ εξγαιείσλ απφ ηε ζεσξία ησλ
ζπζηεκάησλ, θαη ηε ζεσξία ηεο πνιππινθφηεηαο, κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ ζα
επηρεηξήζνπκε ζην επφκελν θεθάιαην ηελ ελνπνίεζε ηεο θιαζζηθήο πξνζέγγηζεο κε
απηήλ ηεο νκνηνπαζεηηθήο ζεσξίαο. Δίδακε ζε κεγάιν βαζκφ πσο ε δηεζλήο
βηβιηνγξαθία έρεη ζηξαθεί κε ελδηαθέξνλ πξνο απηά ηα εξγαιεία θαη έρεη δψζεη
απνηειέζκαηα θαη κηα νπηηθή ε νπνία έιιεηπε απφ ηελ αλαγσγηζηηθή πξνζέγγηζε. Δπίζεο
είδακε αξθεηέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο γηα ην γεγνλφο φηη θαη ε νκνηνπαζεηηθή ζα
πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο ηηο ελ ιφγσ ζεσξίεο γηα λα εμειίμεη ην επηζηεκνληθφ ηεο
ππφβαζξν. Δπίζεο, απνθαιχθζεθε φηη κε δεδνκέλε ηελ πνιχπινθε θχζε ηνπ
αλζξσπίλνπ φληνο, ε νπνία αλαιχζεθε εθηεηακέλα, ε αλάγθε γηα δεκηνπξγία ελφο κε
γξακκηθνχ κνληέινπ γηα ηε λφζν γίλεηαη φρη κφλν απηνλφεηε αιιά θαη επηηαθηηθή. Ο δε
θσηηζκφο πνπ ζα δνζεί απφ ηελ πεξηγξαθή ηεο δπλακηθήο θχζεο ηεο λφζνπ αλακέλεηαη
λα πξνζθέξεη κειινληηθέο δπλαηφηεηεο αλαδεηήζεσλ. Δπίζεο, ζην παξαπάλσ θεθάιαην
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θάλεθε φηη απηφ έρεη ήδε μεθηλήζεη λα γίλεηαη, φπσο καο απνθάιπςαλ νη πξνζπάζεηεο
ηεο νιηζηηθήο κνληεινπνίεζεο γηα ηελ ηλνκπαιγία, αιιά θαη γηα ην ηη επειπηζηνχκε γηα
ηελ θαηάζιηςε, φπσο θάλεθε απφ ηηο ΖΔΓξαθηθέο κειέηεο κε ηε ρξήζε ησλ εθζεηψλ ηνπ
Luyapunov. Σέινο, έγηλε εθηελήο αλάιπζε, ζην κέηξν πνπ επηηξέπεη ην βάζνο ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο, γηα ην κνληέιν ηνπ αλζξσπίλνπ φληνο ζηα ηξία επίπεδα, πάλσ ζηελ
νπνία πεξηγξαθή ζα βαζηζηεί ην επφκελν θεθάιαην.
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6. Ολιζηική μονηελοποίηζη ζηην παθοθσζιολογία ηης
καηάθλιυης
6.1 Δηζαγσγή
«Πνιιέο λόζνη είλαη πνιππαξαγνληηθέο, απην-νξγαλνύκελεο, δπλακηθέο δηεξγαζίεο,
πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ην ζύλνιν ηνπ νξγαληζκνύ θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ. Απηά ηα πνιιαπιά
επίπεδα πνιππινθόηεηαο απαηηνύλ λέα αληηκεηώπηζε ζηελ ηαηξηθή, ηόζν ζηε δηαγλσζηηθή
πξνζπέιαζε όζν θαη ζηε ζεξαπεπηηθή.» 292
ην θεθάιαην απηφ ζα αλαπηχμνπκε ηηο βαζηθέο ηδέεο ζηηο νπνίεο ζα βαζηζηεί ην
νιηζηηθφ κνληέιν γηα ην κεραληζκφ ηεο θαηάζιηςεο. Θα γίλεη ε ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε
ηνπ κνληέινπ ηφζν ζε επίπεδν βαζηθψλ ζεκάησλ, φζν θαη επί παξαδεηγκάησλ. Δπίζεο ζα
πξνζπαζήζνπκε λα ππνζηεξίμνπκε ηελ εγγπξφηεηα ηνπ κνληέινπ θαη λα δνθηκάζνπκε ηελ
αμία ηνπ.

6.2 Βαζηθέο ηδέεο
i.

ii.

iii.

Ζ θαηάζιηςε, όπσο θαη ηα λνζήκαηα γεληθά, είλαη απνηέιεζκα
εμεζεκαζκέλεο αιιόζηαζεο ηνπ νξγαληζκνύ, θαηά ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα
πξνζαξκνζηεί ζε έλα πεξηβάιινλ παξελνριήζεσλ. ηαλ ιέκε αιιφζηαζε,
ελλννχκε ηελ επηπιένλ πξνζπάζεηα πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα μαλαεπηηεπρζεί ε
νκνηφζηαζε. [πξβ θεθ 5.5 ζει 147] Ο νξγαληζκφο δειαδή, κέζσ ξπζκηζηηθψλ
ηξνπνπνηήζεσλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ, αλαδεηά ζηαζεξόηεηα κέζσ ηεο αιιαγήο.
Σν ζύλνιν ησλ ζπκπησκάησλ πνπ βγαίλνπλ ζηελ επηθάλεηα απνηεινύλ ην
αιινζηαηηθό θνξηίν ηεο λόζνπ, θαη αθνξά ζην ηίκεκα πνπ πξέπεη ην ζψκα λα
πιεξψζεη, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη είλαη ππνρξεσκέλν λα πξνζαξκνζηεί ζε έλα
δπζκελέο ςπρνθνηλσληθφ ή θπζηθφ πεξηβάιινλ, θαη λα νδεγεζεί ζε έλα λέν
ζεκείν ηζνξξνπίαο. Σν λέν απηφ ζεκείν απνηειεί νπζηαζηηθά έλα ηκήκα ηνπ
ρψξνπ θαηαζηάζεσλ θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλαο ειθπζηήξαο [πξβ θεθ 5.3
ζει 133].
Ζ παζνινγία θιεηδώλεη ην ζύζηεκα κέζα ζε έλαλ ειθπζηήξα. πρλά απηφ
γίλεηαη κεηά ηε δξάζε ελφο εξεζίζκαηνο πνπ μεπεξλά ηελ νπδφ απηνξξπζκηζηηθήο
ηθαλφηεηαο ησλ βαζηθψλ κεραληζκψλ ειέγρνπ [θαη απαηηεί ηελ ελεξγνπνίεζε
βαζχηεξσλ κεραληζκψλ]. Δλδερνκέλσο λα είλαη έλα εξέζηζκα ζην νπνίν ν
νξγαληζκφο έρεη εγγελή επαηζζεζία, ή είλαη πνιχ ηζρπξφ ή επαλαιιακβαλφκελν.
Ζ κεηαθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο κέζα ζηνλ ρψξν θαηαζηάζεσλ απφ ηνλ έλα
ειθπζηήξα ζε έλαλ άιιν ελδερνκέλσο λα γίλεηαη κε ηξφπν αζπλερή [απηφ πνπ
πεξηγξάθεηαη σο θβαληηθφ άικα απφ ηελ νκνηνπαζεηηθή ζεσξηά], παξφιε ηελ
αλαινγηθή θχζε ησλ βηνινγηθψλ κεηαβιεηψλ. Έηζη ε λέα θαηάζηαζε/εθιπζηήξαο
πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ αιιφζηαζε πεξηγξάθεη κηα θαηάζηαζε απμεκέλνπ
πεξηνξηζκνχ, δειαδή κείσζε ηεο πνηθηιίαο/δπλαηφηεηαο ζην ρψξν θαηαζηάζεσλ
θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζρεηίδεηαη κε ηελ αιιαγή ηνπ επηπέδνπ πγείαο. [πξβ
θεθ 4.2 ζει 96] Καη‘ απηήλ ηελ έλλνηα, πςειή πνηθηιία, ζεκαίλεη κεγάιε
ειεπζεξία απηνξξπζκηζηηθψλ δξάζεσλ/επηιεθηηθψλ ελεξγνπνηήζεσλ ζην ρψξν
θαηαζηάζεσλ, ζεκαίλεη κεγάιε δπλαηφηεηα αληηξνπήζεσλ βιαβεξψλ
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εξεζηζκάησλ, ζεκαίλεη πςειφ επίπεδν πγείαο. Ζ παξαπάλσ ζρέζε ελδερνκέλσο
εθθξάδεηαη θαη καζεκαηηθά απφ ηνλ ηχπν:
Ᾱ=

iv.

v.

vi.

𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙
𝑉𝑚𝑎𝑥

, [βι. Κεθ 5.4]

Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο είλαη ‘εθπήο’ [βι. Κεθ 4.6 ζει 117], επνκέλσο ηα
δηάθνξα ζπκπηψκαηα ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο αλαγθαίν ηίκεκα πνπ ζα
πξέπεη λα πιεξσζεί ψζηε λα βξεζεί ην λέν ζεκείν ηζνξξνπίαο, θαη φρη σο
ζεξαπεπηηθνί ζηφρνη. Ζ επηζεηηθή ζεξαπεία ησλ ζπκπησκάησλ ζπρλά έρεη ζαλ
απνηέιεζκα ηε δηάξξεμε ησλ ξπζκηζηηθώλ βξόγρσλ αλαηξνθνδόηεζεο, [βι.
Κεθ 5.2 ζει 131] πξάγκα πνπ αλαγθάδεη ηνλ νξγαληζκφ λα αλαδεηά λέν ζεκείν
ηζνξξνπίαο. ηαλ νη βξφγρνη ηεο ξχζκηζεο ζηα ρακειά επίπεδα αλαηξνχληαη, ηφηε
γίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ξπζκηζηηθψλ βξφγρσλ πςειφηεξσλ
επηπέδσλ, νη νπνίνη έρνπλ κεγαιχηεξε ξπζκηζηηθή ηθαλφηεηα. Απηφ φκσο,
αλαπφθεπθηα, κεηαθέξεη ηελ παζνινγία ζε βαζχηεξα επίπεδα. Υαξαθηεξηζηηθό
παξάδεηγκα ησλ παξαπάλσ είλαη νη θαηαπηεζηηθέο ζεξαπείεο.
Ζ κείδνλα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή έρεη έλα πξνεμάξρνλ ραξαθηεξηζηηθό: ην
θιείδσκα ηεο ππξεληθήο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο εληόο ελόο
παζνινγηθνύ ειθπζηήξα. Ζ παξαπάλσ ηνπνζέηεζε ζα απνηειέζεη αθξνγσληαίν
ιίζν ζηε κνληεινπνίεζή καο θαη απνηειεί ην ζέκα ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ.
Ζ έλλνηα ηνπ ειθπζηήξα ζπλεπάγεηαη ηελ παξαδνρή ηεο αδπλακίαο ηεο
ιεπηνκεξνύο πξόβιεςεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο.

6.3 Διθπζηήξεο ηεο ππξεληθήο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο
Ελκςζηήπαρ κανονικόηηηαρ
Ζ ππξεληθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, φπσο έρνπκε πεη θαη πξνζχζηεξα, είλαη
έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ επηπέδνπ. [θεθ 5.8 ζει 155] ε
έλαλ άλζξσπν λνξκνζπκηθφ, ε ππξεληθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε δχλαηαη λα ιάβεη
πνιχ δηαθνξεηηθέο ζέζεηο πάλσ ζηε δηζδηάζηαηε απεηθφληζε, ζε αληίζεζε κε έλαλ
θαηαζιηπηηθφ αζζελή. Υαξαθηεξηζηηθά, ε θάζε παζνινγία, αλάινγα κε ην είδνο ηεο
αιιφζηαζεο πνπ απαηηεί απφ ηνλ νξγαληζκφ, νδεγεί ζην θιείδσκα ηεο ππξεληθήο
ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο εληφο ελφο ειθπζηήξα. Δδψ δελ πξέπεη λα ζπγρένπκε ηνλ
ειθπζηήξα ηεο κείδνλνο θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο ζηνλ νπνίν εηζέξρεηαη ν νξγαληζκφο,
κε ηνπο ειθπζηήξεο ηεο ππξεληθήο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο πνπ αθνξνχλ ην
ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ επηπέδνπ. Θα δηαθξίλνπκε αξρηθά
έλαλ ελδεηθηηθφ ειθπζηήξα πνπ ζεσξνχκε φηη ππάξρεη ζηε θπζηνινγηθή θαηάζηαζε.
Δίλαη έλαο ειθπζηήξαο ν νπνίνο παξέρεη ηε κέγηζηε ειεπζεξία ζηνλ νξγαληζκό λα
βηώζεη όιν ην θάζκα ησλ ππξεληθώλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ, αλάινγα κε
ηηο απαηηήζεηο ηνπ. Γηαθξίλνπκε ζην ζρήκα 20, ην νπνίν δίλεη κηα δηζδηάζηαζε
απεηθφληζε ηεο ππξεληθήο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο, ελψ ηα δηαλχζκαηα
πεξηγξάθνπλ ηε δηαδξνκή πνπ ελδερνκέλσο δηαγξάθεη έλαο νξγαληζκφο ζηε δηάξθεηα ηνπ
ρξφλνπ. Έηζη, έλαο νξγαληζκφο ηε ζηηγκή t1 κπνξεί λα βξίζθεηαη ζην θέληξν θαη ηε
ζηηγκή t2 λα βξεζεί ζηελ πεξηθέξεηα θηι. Απηφ, φπσο έρνπκε αλαιχζεη ζην θεθάιαην 5.8,
πξνθχπηεη δηα κέζσ ηφζν ηνπ δνκηθνχ πξνθαζνξηζκνχ ηνπ θπζηθνχ επηπέδνπ, ην νπνίν
απνηειεί αξρηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάδπζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ επηπέδνπ, φζν θαη ηεο
θαηεξρφκελεο ζρέζεο αηηηνπ-αηηηαηνχ πνπ αζθείηαη απφ ην δηαλνεηηθφ επίπεδν πάλσ ζην
ζπλαίζζεκα.
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Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, φηαλ ν νξγαληζκφο ζα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε
απελεξγνπνίεζεο [πρ ρξεηάδεηαη λα μεθνπξαζηεί, ή βξίζθεηαη χπν επήξεηα λαξθσηηθψλ
νπζηψλ, ή ιφγσ θαρεμίαο απφ νμχ λφζεκα θ.α.] ην ζεκείν ην νπνίν ζα αληηζηνηρεί ε
ππξεληθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε [ζεκείν Α] ζα θηλείηαη πξνο ηα θάησ. Αληηζέησο,
φηαλ ν νξγαληζκφο ζα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ελεξγνπνίεζεο [πρ ππάξρεη αλάγθε γηα
επείγνπζα δξάζε, ή βξίζθεηαη ππφ ηελ επήξεηα δηεγεξηηθψλ νπζηψλ, ή ε θπζηνινγηθή
ελεξγνπνίεζε ηνπ βηνξπζκνχ θ.α.] ην ζεκεηφ αληηζηνίρεζεο Α ζα θηλείηαη πξνο ηα πάλσ.
Αληίζηνηρα ιεηηνπξγνχλ ηφζν νη αθξαίεο ζέζεηο επραξίζηεζεο θαη δπζαξέζθεηαο, φζν θαη
νη ελδηάκεζεο ζέζεηο. Ο θπζηνινγηθόο άλζξσπνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο θαη ηεο
λύρηαο, έρεη κηα θπζηνινγηθή δηαθύκαλζε ηεο ππξεληθήο ζπλαηζζεκαηηθήο
θαηάζηαζεο ε νπνία πξνθχπηεη ηφζν απφ ηνπο εγγελείο θηξθάδηνπο βηνξπζκνχο,
λεπξνηξνθηθνχο, βηνρεκηθνχο, κεηαβνιηθνχο, αγγεηαθνχο, αλνζνινγηθνχο παξάγνληεο
φζν θαη απφ ηηο εμσηεξηθέο παξελνριήζεηο. Έηζη γηα παξάδεηγκα, ε έθθξηζε κνλνακηλψλ
θαηά ηε δηάξθεηα ελφο θξχνπ ληνχδ ζα κεηαθηλήζεη πξνζσξηλά ην ζεκείν Α πξνο ηα
πάλσ. Σν ίδην κπνξεί λα θάλεη θαη ε πφζε ελφο θιπληαδηνχ θαθέ, ε νπνία ζα έρεη
δηεγεξηηθή δξάζε ζηνπο λεπξψλεο. Απφ ηελ άιιε, ην άθνπζκα κηαο άξπαο κπνξεί λα
κεηαθηλήζεη ην ζεκείν Α πξνο ηα θάησ θαη δεμηά. Ο θάζε παξάγνληαο πνπ
πξναλεθέξζεθε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα δηάλπζκα, ε ζπληζηακέλε ησλ νπνίσλ καο
δίλεη ην κέηξν θαη ηε δηεχζπλζε πνπ ζα έρεη ζε θάζε ζηηγκή ε κεηαηφπηζε ηνπ ζεκείνπ Α
ηεο ππξεληθήο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο. Πξνθαλψο ν θάζε νξγαληζκφο αληηδξά ζε
έλα ζπγθεθξηκέλν εξέζηζκα ζχκθσλα κε ηελ δηθή ηνπ νξγαλσζηαθή θιεηζηφηεηα. Έηζη,
απφ ηε ζηηγκή πνπ θάζε νξγαληζκφο είλαη νξγαλσκέλνο δηαθνξεηηθά απφ νπνηνλδήπνηε
άιιν, δελ κπνξνχκε παξά λα πεξηγξάςνπκε ελδεηθηηθέο κεηαηνπίζεηο ζηελ ππξεληθή
ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, γηα έλα ζπγθεθξηκέλν εξέζηζκα. Έηζη ν πγηήο άλζξσπνο ζα
πξέπεη λα δχλαηαη λα βηψζεη, φιν ην θάζκα ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, ρσξίο
πεξηνξηζκνχο, ζε έλα θπζηνινγηθφ εχξνο εξεζηζκάησλ. Πξνθαλψο, έλαο άλζξσπνο αλ
κάζεη φηη έλα ζηελφ ηνπ πξφζσπν πέζαλε, ζα ζηελαρσξεζεί. κσο απηφ δελ είλαη κηα
θαηάζηαζε πεξηνξηζκνχ, δηφηη ν νξγαληζκφο απηφο δχλαηαη λα επαλέιζεη. Ζ έλλνηα ηνπ
πεξηνξηζκνύ έρεη λα θάλεη κε ηελ αδπλακία ηνπ νξγαληζκνύ λα ελεξγνπνηήζεη
επηιεθηηθά θάπνηεο θαηαζηάζεηο από ην ρώξν θαηαζηάζεσλ θαη επνκέλσο, απηφ
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μερσξίδεη έλαλ πγηή νξγαληζκφ απφ έλαλ νξγαληζκφ πνπ λνζεί. ηε δηζδηάζηαηε
απεηθφληζε απηφ παξνπζηάδεηαη σο ην θιείδσκα εληφο ελφο παζνινγηθνχ ειθπζηήξα. Θα
δψζνπκε, ινηπφλ, θάπνηα ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα παζνινγηθψλ ειθπζηήξσλ γηα ηελ
ππξεληθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε.
Παθολογικοί ελκςζηήπερ ηηρ πςπηνικήρ ζςναιζθημαηικήρ καηάζηαζηρ
Βιέπνπκε ζηα ζρήκαηα [21] [22] θάπνηνπο ελδεηθηηθνχο ειθπζηήξεο γηα ηελ ππξεληθή
ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, νη νπνίνη πεξηγξάθνπλ ην ρψξν θαηαζηάζεσλ ζηνλ νπνίν
βξίζθεηαη ε ππξεληθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ζε πεξηπηψζεηο θαηάζιηςεο.

Δηθόλα 21 - – Διθπζηήξαο ηεο ππξεληθήο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο
ηύπνπ ελεξγνπνίεζεο
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Δηθόλα 22 – Διθπζηήξαο ηεο ππξεληθήο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο
ηύπνπ απελεξγνπνίεζεο

Να ηνλίζνπκε εδψ φηη νη ειθπζηήξεο ηεο ππξεληθήο ζπλαηζζεκαηηθήο
θαηάζηαζεο αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπκπεξηθέξεηαη ε ζπγθεθξηκέλε
βηνινγηθή παξάκεηξνο θαη είλαη δηαθνξεηηθνί, ππνζχλνιν ζα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί
θάπνηνο, απφ ηνπο ειθπζηήξεο πνπ αθνξνχλ ηελ παζνινγία ηνπ νξγαληζκνχ ζην ζχλνιφ
ηνπ, κε ηνπο νπνίνπο ζα αζρνιεζνχκε εθηελέζηεξα ζηε ζπλέρεηα. Μειεηψληαο ινηπφλ,
ηνπο δχν δηαγλσζηηθνχο ππφηππνπο ηεο θαηάζιηςεο [πξβ θεθ 1.4 – Νεπξνελδνθξηληθνί
παξάγνληεο], ζπκίδνπκε φηη είρακε κηιήζεη γηα ηελ κειαγρνιηθή θαη ηελ άηππε
θαηάζιηςε. ηελ κειαγρνιία, ε απάληεζε ζην ζηξεο θαίλεηαη ππεξβνιηθή, νη αζζελείο
είλαη αγρσκέλνη, θνβνχληαη ην κέιινλ, ράλνπλ ηελ απαληεηηθφηεηα πξνο ην πεξηβάιινλ,
έρνπλ αυπλία, ράλνπλ ηελ φξεμή ηνπο, θαη ε εκεξίζηα δηαθχκαλζε ηεο δηάζεζεο είλαη
ρεηξφηεξα ην πξσί. Έρνπλ επίζεο έλα ελεξγνπνηεκέλν θνξηηθνεθιπηηθφ ζχζηεκα θαη
έρνπλ κεησκέλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο απμεηηθήο νξκφλεο θαη ησλ αλαπαξαγσγηθψλ
αμφλσλ. Θα παξαβάιινπκε απηφλ ηνλ ηχπν ηεο θαηάζιηςεο κε ηνλ ‗ηχπν ελεξγνπνίεζεο‘
ηνπ νπνίνπ ν ειθπζηήξαο θαίλεηαη ζην ζρήκα [21]. Απφ ηελ άιιε, νη αζζελείο κε άηππε
θαηάζιηςε, παξνπζηάδνπλ έλα ζχλδξνκν πνπ θαίλεηαη θαηά θάπσο αληίζεην απφ απηφ
ηεο κειαγρνιίαο. Δίλαη ιεζαξγηθνί, θνπξαζκέλνη, ππεξθαγηθνί, ππλειηθνί, αληηδξνχλ ζην
πεξηβάιινλ, θαη δείρλνπλ εκεξήζηα δηαθχκαλζε πνπ είλαη θαιχηεξα ην πξσί. ε
αληίζεζε κε ηε κειαγρνιία, έρνπκε έλα ξπζκηζκέλν πξνο ηα θάησ ππνζάιακνππνθπζηαθφ άμνλα θαη θνξηηθνεθιπηηθή αλεπάξθεηα θεληξηθήο αηηηνινγίαο. Ζ άηππε
απηή εθδνρή ηεο θαηάζιηςεο ζα ζπζρεηηζηεί κε ηνλ ηχπνπ απελεξγνπνίεζεο ειθπζηήξα
[22]. Με δεδνκέλε ηελ δηαθνξεηηθφηεηα απηή ηεο θαηάζιηςεο έρεη πξνηαζεί λα εμεηαζηεί
μερσξηζηά ν θάζε ππφηππνο ηεο θαηάζιηςεο θαη απηφ αθξηβψο ζθνπεχνπκε λα θάλνπκε
ζε απηήλ ηελ παξάγξαθν. Έηζη, έρνπκε ηελ πεξίπησζε ειθπζηήξα θαηαζιηπηηθήο
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δηαηαξαρήο ‗ηχπνπ ελεξγνπνίεζεο‘ [21], ε νπνία ζην θαηαζιηπηηθφ ζπλαίζζεκα έξρεηαη
λα πξνζηεζεί κηα εζσηεξηθή αλεζπρία, ε νπνία κπνξεί λα νδεγεί ζε δηαηαξαρέο χπλνπ
θηι. Δπίζεο, έρνπκε ηελ πεξίπησζε ειθπζηήξα θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο ‗ηχπνπ
απελεξγνπνίεζεο‘ [22] φπνπ ν αζζελήο ραξαθηεξίδεηαη απφ θαηαζιηπηηθφ ζπλαίζζεκα
ζην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο κέξαο, ζπλνδεπφκελν απφ κεησκέλε ελέξγεηα γηα λα αλαιάβεη
δεκηνπξγηθφ έξγν, ςπρνθηλεηηθή επηβξάδπλζε θαη απάζεηα. Ζ ςπρνθηλεηηθή
επηβξάδπλζε πεξηγξάθεη ηε δπζθηλεζία ηεο ππξεληθήο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο,
ελψ ε απάζεηα, ηελ αδπλακία ηνπ νξγαληζκνχ λα ελεξγνπνηεζεί ζε εξεζίζκαηα πνπ ζα
έπξεπε λα ηνλ θηλεηνπνηνχλ. ε θάζε πεξίπησζε, ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε αλεδνλία, ε
νπνία φηαλ είλαη παξνχζα ζηε ζπκπησκαηνινγία ηνπ αζζελνχο πεξηγξάθεηαη σο ε
αδπλακία ηνπ νξγαληζκνχ λα επραξηζηεζεί απφ πξάγκαηα ή δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο
ζην παξειζφλ ηνπ ήηαλ επράξηζηεο. ηε δηζδηάζηαηε απεηθφληζε πεξηγξάθεηαη σο ε
αδπλακία ηεο ππξεληθήο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο λα κεηαθηλεζεί πξνο ην δεμί
εκηκφξην.
ηε ζπλέρεηα ζα δψζνπκε κηα ελδεηθηηθή ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ
ειθπζηήξα ελφο αζζελνχο πνπ ζα έρεη κεηθηή θαηαζιηπηηθή θαη γεληθεπκέλε αγρψδεο
δηαηαξαρή [ζρήκα 23]. ηα θεθάιαηα 2.4 θαη 3.3 αλαιχζακε εθηελψο ην πσο απηέο νη δχν
λφζνη εκπιέθνληαη ηφζν ζε επίπεδν θιηληθφ φζν θαη παζνθπζηνινγίαο. Δπνκέλσο, είλαη
αλακελφκελν λα παξαηεξνχκε ζηε δηζδηάζηαηε απεηθφλεζε, ε κεηθηή δηαηαξαρή λα
βξίζθεηαη θάπνπ αλάκεζα ζηνλ ειθπζηήξα ηεο θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο ‗ηχπνπ
ελεξγνπνίεζεο‘ θαη απηνχ ηεο αγρψδνπο δηαηαξαρήο. Έηζη ζα κπνξνχζακε λα
ηζρπξηζηνχκε φηη ε δηζδηάζηαηε απεηθφλεζε ησλ ειθπζηήξσλ ηεο ππξεληθήο
ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ελδερνκέλσο λα καο δίλεη ην ππόβαζξν θαη κηα
ελνπνηεκέλε ζεσξία αλάκεζα ζηε θαηάζιηςε θαη ηε γεληθεπκέλε αγρώδε
δηαηαξαρή, δηφηη απνθαιχπηεί ηφζν ηηο δπλακηθέο πνπ κέλνπλ αθαλείο ζηελ
αλαγσγηζηηθή πξνζέγγηζε, φζν θαη ηε ζπλέρεηα πνπ ζπλδέεη ηηο δχν δηαηαξαρέο, ζε
αληίζεζε κε ηα ζθιεξά φξηα πνπ ζέηεη ε θιαζζηθή ηαμηλφκεζε. Δπίζεο κπνξεί λα δίλεη
ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο ηαμηλφκεζεο ησλ δηαηαξαρψλ ή θαη λα εξκελεχεη ην θαηλφκελν
ηεο ζπρλήο αιιαγήο δηάγλσζεο απφ γεληθεπκέλε αγρψδεο δηαηαξαρή ζε θαηάζιηςε θαη
ην αληίζεην.
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Δηθόλα 23 – Διθπζηήξαο ηεο ππξεληθήο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο κεηθηήο δηαηαξαρήο
άγρνπο/θαηάζιηςεο
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Δηθόλα 24 – Διθπζηήξαο ηεο ππξεληθήο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο γεληθεπκέλεο αγρώδνπο
δηαηαξαρήο

Δδψ λα ηνλίζνπκε, φηη κηα ηέηνηα ζεσξία ελνπνίεζεο ηεο θαηαζιηπηηθήο
δηαηαξαρήο κε ηε γεληθεπκέλε αγρψδε, εθηφο απφ ην γελλεηηθφ θαη γεληθφηεξν
παζνθπζηνινγηθφ ππφβαζξν ην νπνίν θαίλεηαη λα έρεη, ππνζηεξίδεηαη πνιχ ηζρπξά ηφζν
απφ ηε ζεσξία ηεο καζεκέλεο αλεκπνξηάο [θεθ 1.10] φζν θαη απφ ηε ζεσξία ησλ
επηπέδσλ πγείαο, ησλ πξνδηαζέζεσλ θαη ηεο πνξείαο πξνο ηε λφζν [θεθ 4.2, 4.3, 4.4].
πσο είρακε πεη ην ζψκα είλαη ηεξαξρηθά δνκεκέλν. Έηζη, ηα βιαβεξά εξεζίζκαηα ζα
ζπλαληήζνπλ πξψηα ηνπο ξπζκηζηηθνχο βξφγρνπο ησλ θαηψηεξσλ νξγαλσζηαθψλ
επηπέδσλ. πσο είρακε ηνλίζεη, φηαλ έλα εξέζηζκα είλαη ηφζν ηζρπξφ πνπ δε κπνξεί λα
αληηζηαζκηζηεί απφ έλαλ βξφγρν ειέγρνπ, ηφηε αλαγθάδνληαη λα ελεξγνπνηνχληαη
ξπζκηζηηθνί βξφγρνη αλψηεξσλ νξγαλσζηαθψλ επηπέδσλ νη νπνίνη έρνπλ κεγαιχηεξε
ξπζκηζηηθή ηθαλφηεηα. Απηφ αλαπφθεπθηα κεηαθέξεη ηελ παζνινγία πξνο αλψηεξα
νξγαλσζηαθά ηκήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ. Απηφ ζηελ νκνηνπαζεηηθή ζεσξία πεξηγξάθεηαη
σο ε κεηαθνξά ηεο λφζνπ ‗ζε βαζχηεξα ηκήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ‘ ή απιψο ‗πην βαζηά
παζνινγία‘. Ζ νκνηνπαζεηηθή ζεσξία ηεξαξρεί ηα ζπκπηψκαηα ηνπ νξγαληζκνχ θαη ε
επεξεζηζηόηεηα, ην άγρνο, κειαγρνιία θαη ε απάζεηα έρνπλ κηα ηεξαξρηθή ζρέζε.293
[εδψ λα ζεκεηψζνπκε φηη ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε απφ ην βηβιίν ηνπ θ.Γ.Βπζνχιθα, φηαλ
αλαθέξεηαη ε απηνρεηξηθή θαηάζιηςε, πξνθαλψο ελλνείηαη κηα ζιίςε ηφζν βαζηά πνπ
νδεγεί ην άηνκν ζε απηνθαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά – αληηζέησο ν απηνθηνληθφο
293

Γ.Βπζνχιθα, Δπηζηήκε ηεο νκνηνπαζεηηθήο, εθδφζεηο Γηεζλνχο αθαδεκίαο νκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο,
Αζήλα 2005
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ηδεαζκφο σο ζχκπησκα αλήθεη ζην δηαλνεηηθφ επίπεδν θαη δελ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην
ζπλαηζζεκαηηθφ θαη θαη‘ επέθηαζε κε ηελ ππξεληθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε].
Δπίζεο, βιέπνπκε απφ ηα νκνηνπαζεηηθά ηζηνξηθά, ζηα νπνία ε θαηαγξαθή ηεο ρξνληθήο
δηαδνρήο ησλ δηαηαξαρψλ είλαη πνιχ πην ιεπηνκεξήο θαη πξνζερηηθή, φηη πνιχ ζπρλά ν
αζζελήο πξηλ εκθαλίζεη θαηάζιηςε πεξλά απφ έλα ζηάδην εθλεπξηζκνχ ή άγρνπο. Καη ην
αληίζεην ζπκβαίλεη, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζεξαπεπηηθήο πνξείαο, ν νξγαληζκφο πνπ
βγαίλεη απφ ηελ θαηάζιηςε εκθαλίδεη επεξεζηζηφηεηα ή άγρνο. Οη παξαπάλσ
παξαηεξήζεηο ζπλάδνπλ κε ηε ζεσξία ηεο καζεκέλεο αλεκπνξηάο, θαηά ηελ νπνία ην
ππνθείκελν πνπ πθίζηαηαη κηα ζεηξά απφ ζηξεζνγφλα/νδπλεξά εξεζίζκαηα κπαίλεη
αξρηθά ζε κηα θαηάζηαζε άγρνπο/ζηξεο κε ζθνπφ λα βξεη ηξφπν λα απαιιαγεί απφ ηα
εξεζίζκαηα απηά. ηαλ θηάζεη ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρεη ηξφπνο ηα απνθχγεη
κπαίλεη ζε κηα θαηάζηαζε απελεξγνπνίεζεο/απάζεηαο/αλεκπνξηάο πνπ ππνδειψλεη
παξαίηεζε απφ ηελ πξνζπάζεηα. Δπίζεο, νη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο ζηεξίδνληαη θαη
απφ θιαζζηθέο κειέηεο: γηα παξάδεηγκα, έρεη θαλεί φηη νη θαηαζιηπηηθνί αζζελείο
επεξεάδνληαλ ζε επίπεδν θνηλσληθήο δπζιεηηνπξγίαο πεξηζζόηεξν από όηη νη
πάζρνληεο από άγρνο. ε γεληθέο γξακκέο, όζν πην έληνλε ε ςπρηαηξηθή λόζνο, ηόζν
κεγαιύηεξν ην επίπεδν ηεο αληθαλόηεηαο. Σα απνηειέζκαηα απηά επηβεβαηψλνληαη
ζπρλά.294 295 Ζ ππφζεζε απηή κπνξεί λα απεηθνληζηεί ζρεκαηηθά [25] σο εμήο:

Δηθόλα 25 – ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε κεηαθνξάο ηεο παζνινγίαο ζε βαζύηεξα επίπεδα ηνπ
νξγαληζκνύ

Καη πεξηγξάθεη ηε κεηαθνξά ηνπ αιινζηαηηθνχ θνξηίνπ, απφ ηνπο ρακειφηεξνπο
ηεξαξρηθά απηνξξπζκηζηηθνχο βξφγρνπο [άγρνο] ζηνπο πςειφηεξνπο [απάζεηα], κε ζθνπφ
ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή θαη θαη‘ επέθηαζε ηε δηαηήξεζε ηεο απηνλνκίαο. Ση ζα
γηλφηαλ ζην ππνθείκελν πνπ δέρεηαη ζπλερφκελα βιαβεξά/ζηξεζνγφλα εξεζίζκαηα, αλ
δελ αλαδεηνχζε, κέζσ αιιφζηαζεο, ην λέν ζεκείν ηζνξξνπίαο ζηνλ ειθπζηήξα ηεο
θαηάζιηςεο; Σν πην πηζαλφ είλαη φηη ην νξκνληθφ θαη απηφλνκν λεπξηθφ πεξηβάιινλ πνπ
ζα αλαπηπζζφηαλ ζα απνηεινχζε δπζβάζηαρην αιινζηαηηθφ θνξηίν πνπ ελδερνκέλσο λα
νδεγνχζε ην ζχζηεκα ζηελ θαηαζηξνθή. Γηα παξάδεηγκα, ζε θαηαζηάζεηο ζηξεο νη
θαξδηαθνί παικνί απμάλνληαη ξαγδαία. Πφζελ ψξα κπνξεί έλαο νξγαληζκφο λα
δηαηεξήζεη απηά ηα πςειά επίπεδα ζηξεο θαη πφηε ζα πξέπεη λα αλαδεηήζεη άιινπο
ηξφπνπο γηα λα δηαρεηξηζηεί ην πεξηβάιινλ ηνπ; Ζ παξαπάλσ αλάιπζε καο νδεγεί ζην
εμήο ζπκπέξαζκα: ε θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή δελ είλαη απιά κηα λφζνο πνπ εκθαλίδεη
θάπνηνο δπζηπρήο ή άηπρνο αζζελήο. Δίλαη πηζαλόηαηα ε θαιύηεξε επηιεθηηθή
ελεξγνπνίεζε πνπ έρεη δηαζέζηκε εθείλε ηε ζηηγκή ν ζπγθεθξηκέλνο νξγαληζκόο πνπ
λνζεί, κε ζθνπό λα ηζνξξνπήζεη κέζα ζε έλα ερζξηθό γηα απηόλ πεξηβάιινλ. Ζ
294

Casey PR, Tyrer PJ, Platt S. The relationship between social functioning and psychiatric
symptomatology in primary care. Soc Psychiatry. 1985;20:5-9.
295
Hurry J, Sturt E. Social performance in a population sample: relations to psychiatric symptoms. In:
Wing JK, Bebbington P, Robins LN, eds. What is a case? London, England: Grant McIntyre; 1981.
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παξαπάλσ ηνπνζέηεζε ππνλνεί φηη ε εκθάληζε ησλ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ είλαη
απνηέιεζκα εκπξόζεηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ νξγαληζκνύ θαη κηα δηαδηθαζία ε
νπνία παξάγεη λόεκα ζε αλώηεξα ηεξαξρηθά επίπεδα.
Σέινο, ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη παξφιν πνπ ε ζρεκαηηθή απεηθφληζε είλαη
ειθπζηηθή αηζζεηηθά, δε ζα πξέπεη λα ππεξηηκνχκε ηελ αμία ηεο. Σν αθξηβέο ζρήκα ηνπ
θάζε ειθπζηήξα ζα λα είλαη δηαθνξεηηθφ ζε θάζε άλζξσπν θαη απηφ είλαη πνπ ζηεξίδεη
ην αζζελνθεληξηθφ κνληέιν πξνζέγγηζεο. Έηζη, απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ δελ είλαη λα
αλαγλσξίζνπκε ηα αθξηβή φξηα ηνπ θάζε ειθπζηήξα, αιιά ε χπαξμή ηνπ.
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6.4 Αλαδεηώληαο ην ζεκείν ηζνξξνπίαο

Δηθόλα 26 – ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ νιηζηηθνύ κνληέινπ παζνθπζηνινγίαο
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πσο έρεη απνδεηρηεί ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ε αηηηνινγία ηεο θαηάζιηςεο
είλαη πνιππαξαγνληηθή. Ζ νιηζηηθή αλάιπζε ησλ ζπληζηακέλσλ παξαγφλησλ καο δίλεη
κηα θαιχηεξε νπηηθή ηνπ δπλακηθνχ ραξαθηήξα ησλ εκπιεθφκελσλ δπλάκεσλ πνπ
νδεγνχλ ηνλ νξγαληζκφ ζηελ εκθάληζε ηεο λφζνπ. Πσο γίλεηαη απηφ; Αξθεί λα δνχκε κε
βάζε ην παξαπάλσ ζρήκα, πσο γίλεηαη ε δπλακηθή αλάιπζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ [θεθ
6.2] :
Πεπί αιηιολογίαρ
Ζ θαηάζιηςε, είλαη απνηέιεζκα εμεζεκαζκέλεο αιιόζηαζεο ηνπ νξγαληζκνύ,
θαηά ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα πξνζαξκνζηεί ζε έλα πεξηβάιινλ παξελνριήζεσλ. πρλά
απηφ γίλεηαη κεηά ηε δξάζε ελφο εξεζίζκαηνο πνπ μεπεξλά ηελ νπδφ απηνξξπζκηζηηθήο
ηθαλφηεηαο ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ. Δλδερνκέλσο λα είλαη έλα εξέζηζκα ζην νπνίν ν
νξγαληζκφο έρεη εγγελή επαηζζεζία, ή είλαη πνιχ ηζρπξφ ή επαλαιιακβαλφκελν. Ο
νξγαληζκφο δειαδή, κέζσ ξπζκηζηηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ, αλαδεηά
ζηαζεξόηεηα κέζσ ηεο αιιαγήο. Πξνζπαζεί λα βξεί έλα λέν ζεκείν ηζνξξνπίαο κε
ζθνπφ λε επηηχρεη μαλά νκνηφζηαζε, κηαο θαη νη εζσηεξηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ
πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ έρνπλ αιιάμεη. Γηα παξάδεηγκα, έλα ζχκα ζεμνπαιηθήο
θαθνπνίεζεο έρεη κεηά ην ζπκβάλ πνιχ δηαθνξεηηθή νπηηθή γηα ην πεξηβάιινλ ηνπ.
πσο είρακε πεη [θεθ 5.11] ην δηαλνεηηθφ επίπεδν δεκηνπξγεί εζσηεξηθέο
αλαπαξαζηάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο κε ζθνπφ λα θαηαθέξεη λα αιιειεπηδξάζεη
πξνζεηηθά κε απηφ, δεκηνπξγψληαο ξπζκηζηηθνχο βξνγρνπο. ην ζπγθεθξηκέλν
παξάδεηγκα κηα πηζαλή ξπζκηζηηθή δξάζε είλαη λα δεκηνπξγεζεί θάπνηνο βξφγρνο
πξνζζίαο ηξνθνδφηεζεο, ν νπνίνο ζα δηαθνξνπνηήζεη ελ δπλάκεη ηε ζπκπεξηθνξά, έηζη
ψζηε λα κελ επηηξέςεη ζε έλα παξφκνην εξέζηζκα λα δξάζεη ζην κέιινλ. Έηζη, ε βίσζε
ηεο εκπεηξίαο ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο δξα ελδν-δηακνξθσηηθά [in-formatively/ηα
εξεζίζκαηα είλαη πιεξνθνξίεο296] θαη‘ αξρήλ ζην δηαλνεηηθφ επίπεδν. κσο, θάζε
αιιαγή ζε αλώηεξν ηεξαξρηθό επίπεδν, κέζσ ηεο θαηεξρόκελεο ζρέζεο αηηίνπ
αηηηαηνύ νδεγεί ζε αιιαγέο ζηα θαηώηεξα επίπεδα. Πξάγκαηη, ε αιιαγή απηή ζηελ
εζσηεξηθή αλαπαξάζηαζε νδεγεί ζε αιιαγέο ηφζν ζην ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν φζν θαη
ζην ζσκαηηθφ θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δηαπεξλά φιν ην ζχλνιν ηνπ νξγαληζκνχ κέρξη
ηνπ ηειεπηαίνπ θπηηάξνπ. κσο, δελ είλαη φιεο νη αιιαγέο νχηε δξακαηηθέο, νχηε
ζεκαληηθέο. Οη πην ζεκαληηθέο θαη νη πην δξακαηηθέο αιιαγέο είλαη απηέο πνπ καο
απαζρνινχλ θαη απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο παζνθπζηνινγηθήο κνληεινπνίεζεο θαη ηεο
ζεξαπεπηηθήο ζηφρεπζεο. Έηζη, κηα ηέηνηα εκπεηξία ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ
εκθάληζε πρ ζπκνχ, άγρνπο, αεδίαο ή θαη ζιίςεο ζην ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν - ν θάζε
νξγαληζκφο αληηδξά ζην εξέζηζκα ζχκθσλα κε ηε δηθή ηνπ νξγαλσζηαθή θιεηζηφηεηα.
ην δε ζσκαηηθφ επίπεδν, νη εζσηεξηθέο αλαπαξαζηάζεηο δχλαηαη λα νδεγήζνπλ ζηε
δεκηνπξγία hard-wired θπθισκάησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ, ηα νπνία ζα θαζνξίζνπλ κηα
εηδηθή ξχζκηζε ηφζν ζε επίπεδν λεπξσληθήο δξαζηεξηφηεηαο, φζν θαη ζε επίπεδν
κεηαβνιηζκνχ, νξκνληθήο ιεηηνπξγίαο, βηνρεκείαο, λεπξνδηαβηβαζηψλ, ή έθθξαζεο
γνληδίσλ. Ζ αιιφζηαζε φκσο δε ζα πεξηνξηζηεί αλαγθαζηηθά ζηα ζηελά φξηα ηνπ
λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, φπνπ νη επίδξαζε ηεο εκπεηξίαο είλαη άκεζε θαη πξνθαλήο. Ο
νξγαληζκφο γηα λα βξεη ην ζεκείν ηζνξξνπίαο κπνξεί λα αλαγθαζηεί λα αλαπηχμεη θαη
ζπκπηψκαηα απφ άιια ζπζηήκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα δπζπεςία ή θάπνην εμάλζεκα.
Ζ νκνηνπαζεηηθή ζεψξεζε βξίζεη ηέηνηνπ είδνπο παξαδεηγκάησλ. ιεο απηέο νη
κεηαβνιέο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, απνηεινχλ ηηο ξπζκηζηηθέο δξάζεηο ζηηο νπνίεο πξέπεη
λα πξνβεί ην ζσκαηηθφ επίπεδν θαη νη νπνίεο ‗επηιέγνληαη/επηβάινληαη‘ απφ απφ ηα
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αλψηεξα ηεξαξρηθά επίπεδα, ψζηε λα επηηπργάλεηαη ε θιεηζηφηεηα ησλ δηεξγαζηψλ, ε
παξαγσγή λνήκαηνο, δειαδή, ζηα αλψηεξα απηά ηεξαξρηθά επίπεδα. Οη κεηαβνιέο
δειαδή, έξρνληαη ζαλ απνηέιεζκα ηεο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ λα ειέγμεη ην
πεξηβάιινλ ηνπ, ε εζσηεξηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ νπνίνπ έρεη κεηαβιεζεί απφ ηελ
εκπεηξία. Ζ λέα ηζνξξνπία επηηπγράλεηαη κε ηε δεκηνπξγία ελφο ξπζκηζηηθνχ βξφγρνπ:
έηζη είλαη αλακελφκελν ηελ επφκελε θνξά ζε θάζε λέα εκπεηξία, ν νξγαληζκφο ζα
αληηδξά δηαθνξεηηθά, απφ ην θαηψηεξν κνξηαθφ γελλεηηθφ επίπεδν, έσο ην αλψηεξν
επίπεδν ηεο δηαλνεηηθήο ιεηηνπξγίαο. Απηφο ν ηξφπνο δπλακηθήο ξχζκηζεο είλαη
δεδνκέλνο γηα ηνλ άλζξσπν σο πνιχπινθν βηνινγηθφ ζχζηεκα θαη πεξηγξάθεη θαη‘
επέθηαζε θαη ηε δπλακηθή θχζε ηεο λφζνπ ηνπ.
Απηφ ήηαλ έλα ‗απφ πάλσ πξνο ηα θάησ‘ παξάδεηγκα. Να δνχκε φκσο θαη έλα
‗απφ θάησ πξνο ηα πάλσ‘ παξάδεηγκα: έζησ φηη έρνπκε έλαλ νξγαληζκφ ν νπνίνο
ιακβάλεη ζεξαπεία κε θνξηηδφλε. Ζ εμσγελήο ρνξήγεζε θνξηηδφλεο ζα νδεγήζεη ζε
αιιαγέο ηφζν ζην νξκνληθφ επίπεδν, φζν θαη ζην κεηαβνιηθφ, ζην αλνζνινγηθφ θαη ην
βηνρεκηθφ επίπεδν ηνπ ζψκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, κεηαμχ άιισλ, ζα επεξεαζηεί ε
δξαζηεξηφηεηα ησλ καθξνθάγσλ, ε ειεθηξνιπηηθή ηζνξξνπία θαη ν ΤΤΔ άμνλαο. Αλ θαη
δελ κπνξνχκε λα είκαζηε ζίγνπξνη, ιφγσ ηεο ηεξάζηηαο πνιππινθφηεηαο, θαίλεηαη φηη ε
ηειεπηαία δξάζε ηεο θνξηηδφλεο είλαη ε πην ζεκαληηθή σο πξνο ηελ εκθάληζε
θαηάζιηςεο, ζχκθσλα κε ηηο έξεπλεο ηεο θιαζζηθήο ηαηξηθήο [Κεθ. 1.4 – ππεξιεηηνπξγία
ηνπ ΥΥΔ άμνλα] κηαο θαη ε θαηάζιηςε είλαη κηα απφ ηηο γλσζηέο θαη θαιψο
θαηαγεγξακκέλεο παξελέξγεηεο ηνπ θαξκάθνπ. Απηφ είλαη αλακελφκελν δηφηη: έρνπκε δεη
φηη ην ζσκαηηθφ επίπεδν απνηειεί ην βηνινγηθφ ππφζηξσκα ησλ αλσηέξσλ επηπέδσλ.
Δπνκέλσο, κηα κεηαβνιή ζε έλα ζεκείν ζην ζσκαηηθό επίπεδν ζα πξνθαιέζεη, κέζσ
ηνπ δνκηθνύ πξνθαζνξηζκνύ, κεηαβνιή θαη ζην ζπλαηζζεκαηηθό θαη ην δηαλνεηηθό.
πγθεθξηκέλα ζηελ πεξίπησζε ηεο εμσγελνχο ρνξήγεζεο θνξηηδφλεο ην πην πηζαλφ είλαη
λα ζπκβαίλεη ε δηάξξεμε ελφο ξπζκηζηηθνχ βξφγρνπ, ζηνλ νπνίν εκπιέθεηαη ε ξχζκηζε
κέζσ ηνπ ΤΤΔ άμνλα, κε απνηέιεζκα ν νξγαληζκφο λα αλαγθάδεηαη λα δξάζεη ζε
αλψηεξν επίπεδν, φπνπ νη βξφγρνη έρνπλ κεγαιχηεξε ξπζκηζηηθή ηθαλφηεηα. Σν επίπεδν
απηφ είλαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ, κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ησλ θαηαζιηπηηθψλ
ζπκπησκάησλ, σο ξπζκηζηηθέο δξάζεηο γηα ηελ επίηεπμε λέαο ηζνξξνπίαο. Αληίζηνηρα
κπνξεί λα δξα ν ππνζπξενεηδηζκφο, ε κνλνακηλεξγηθή αλεπάξθεηα, ε δηαηαξαγκέλε
αηκάησζε πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ, ε αλνζνινγηθή δπζιεηηνπξγία θαη ε θιεγκνλή, ην
ειαηησκαηηθφ BRS, ε ρακειή ζεξκνθξαζία, ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ θαη πνιιψλ
άιισλ πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα.
πκπέξαζκα ησλ παξαπάλσ είλαη όηη δελ ππάξρεη έλαο θαη κνλαδηθόο
κεραληζκόο ν νπνίνο νδεγεί ζηελ θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή θαη νπνηαδήπνηε ηέηνηα
πξνζέγγηζε ζα θαηαιήγεη αλαπφθεπθηα ζε αδηέμνδν, φπσο ην παξάδεηγκα ηεο CREBBDNF-Trk3 ππφζεζεο [Κεθ 1.12] φπνπ ππήξμε ε ειπίδα φηη κηα κνλήξεο γελλεηηθή
κεηάιιαμε ζα νδεγνχζε ζηελ εκθάληζε ηεο θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ. Ή γηα λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα κεηαθνξά: δελ ππάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή πνπ
αθνινπζεί ε κπάια γηα λα θαηαιήμεη ζηα δίρηπα. Τπάξρνπλ ζπρλέο δηαδξνκέο, πρ απφ
ζέληξα ή απφ θάνπι έμσ απφ ηελ πεξηνρή, αιιά ε πξνζπάζεηα λα πξνβιέςνπκε ηελ
αθξηβή δηαδξνκή πνπ ζα αθνινπζήζεη ε κπάια κέρξη ην ηέξκα είλαη κάηαηε. Έηζη, δελ
πξέπεη λα ελζνπζηαδφκαζηε απφ ηελ αλαθάιπςε επηκέξνπο αλαγσγηζηηθψλ
παζνθπζηνινγηθψλ ζπζρεηηζκψλ, κηαο θαη απηνί δελ απνηεινύλ ηελ αηηία ηεο λόζνπ,
αιιά απιώο ηηο ζπρλέο δηαδξνκέο πνπ νξγαληζκόο αθνινπζεί γηα λα θαηαιήμεη ζην
λέν ζεκείν ηζνξξνπίαο, δηα κέζνπ αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ.
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Πεπί ζςμπηυμάηυν και θεπαπείαρ αςηών
Σν ζύλνιν ησλ ζπκπησκάησλ πνπ βγαίλνπλ ζηελ επηθάλεηα ζε απηήλ ηε
πξνζπάζεηα ηνπ νξγαληζκνύ απνηεινύλ ην αιινζηαηηθό θνξηίν ηεο λόζνπ, θαη αθνξά
ζην ηίκεκα πνπ πξέπεη ην ζψκα λα πιεξψζεη, γηα λα νδεγεζεί ζην λέν ζεκείν
ηζνξξνπίαο. Ζ ηδηαηηεξφηεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηφζν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ
πνπ λνζεί, φζν θαη ησλ εξεζηζκάησλ πνπ δέρεηαη, ζα θαζνξίζεη ην πνηα είλαη απηά ηα
ζπκπηψκαηα πνπ ζα εκθαληζηνχλ, πνηα ζα είλαη ε έληαζή ηνπο θαη πνηα ε ζεηξά
εκθάληζεο. Καη‘ απηήλ ηελ έλλνηα, ην θάζκα ησλ ζπκπησκάησλ πεξηγξάθεη έλα εχξνο
θαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο ν νξγαληζκφο ηζνξξνπεί. Έηζη, ην λέν απηό ζεκείν
ηζνξξνπίαο απνηειεί έλα ηκήκα ηνπ ρώξνπ θαηαζηάζεσλ θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί σο
έλαο ειθπζηήξαο. Δίλαη ινηπφλ ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε φηη ε λφζνο, δελ είλαη κηα
ζπγθεθξηκέλε ζηαζεξή θαηάζηαζε, αιιά έλα εχξνο θαηαζηάζεσλ κέζα ζηελ ελαιιαγή
ησλ νπνίσλ εγθισβίδεηαη έλαο νξγαληζκφο. Καη‘ απηήλ ηελ έλλνηα ε παζνινγία
θιεηδψλεη ην ζχζηεκα κέζα ζε έλαλ παζνινγηθφ ειθπζηήξα θαη ε επηηπρήο ζεξαπεία ζα
βνεζήζεη ηνλ νξγαληζκφ λα εμέιζεη απηνχ. πκπέξαζκα ησλ παξαπάλσ είλαη φηη ε απιή
απαινηθή ησλ ζπκπησκάησλ κέζσ δηαξξήμεσλ ησλ απηνξξπζκηζηηθώλ βξόγρσλ
πνπ ηα παξάγνπλ ζε θακία πεξίπησζε δελ είλαη ζεξαπεία, εθ φζνλ ην ζχζηεκα
εμαθνινπζεί λα παξακέλεη εληφο ηνπ παζνινγηθνχ ειθπζηήξα. Έηζη, ε αλνξεμία γηα
παξάδεηγκα πνπ ζα πξνθχςεη κεηά απφ ςπρνπηεζηηθφ γεγνλφο δελ πξέπεη λα γίλεηαη απηή
θαζ΄ απηή ζεξαπεπηηθφο ζηφρνο, γηαηί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπκκεηέρεη ζε θάπνην
εμηζνξξνπνηεηηθφ ξπζκηζηηθφ βξφγρν. Βέβαηα, απηφ δε ζα πξέπεη λα καο νδεγεί ζην λα
μεράζνπκε ηνλ αλαθνπθηζηηθφ ξφιν πνπ πξέπεη λα έρεη ν ηαηξφο, απέλαληη ζηα
ζπκπηψκαηα ηνπ αζζελνχο. Έλα ζχκπησκα ην νπνίν ηαιαηπσξεί θαη πεξηνξίδεη ηνλ
αζζελή, ζα πξέπεη λα αζρνιεζνχκε καδί ηνπ κε ζθνπφ λα πεξηνξίζνπκε ηε δξάζε ηνπ,
φηαλ κηα ηέηνηα ελαζρφιεζε δε ζα ζέηεη ζε θίλδπλν ηε δπλαηφηεηα ζεξαπείαο. κσο, ζε
απηήλ ηελ πεξίπησζε δε ζα πξέπεη λα εθιακβάλνπκε ηελ απάιεηςε ηνπ ζπκπηψκαηνο σο
ζεξαπεία, αιιά σο αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα.
Λακβάλνληαο θαηά λνπ, ινηπφλ, φηη ν νξγαληζκφο εληφο ηνπ παζνινγηθνχ
ειθπζηήξα ηεο θαηάζιηςεο εκθαλίδεη έλα κεγάιν θάζκα ζπκπησκάησλ θαη απφ ηα ηξία
επίπεδα: Σφζν ζην ζσκαηηθφ επίπεδν, φπνπ κπνξεί λα έρνπκε αηνλία, ππφηαζε, ή
απψιεηα βάξνπο φζν ζην ζπλαηζζεκαηηθφ, φπνπ κπνξεί λα έρνπκε ζιίςε, αλεδνλία, ή
απάζεηα θαη ζην δηαλνεηηθφ επίπεδν, φπνπ κπνξεί λα έρνπκε ιηκλαζκφ ηδεψλ ή
απηνθηνληθφ ηδεαζκφ, γίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνιφγεζε ηεο ζεκαζίαο απηψλ.
Παξάιιεια, ν θάζε νξγαληζκφο δε ζα εκθαλίζεη ηα ίδηα ζπκπηψκαηα κε ηνλ άιινλ. Έηζη
γίλεηαη εκθαλήο ε αλάγθε ηεο DSM-IV ηαμηλφκεζεο, ε νπνία δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα
νκαδνπνηεζνχλ θάπνηα ζπκπηψκαηα, λα ηνληζηεί πνηα είλαη ηα ζπκπηψκαηα πνπ είλαη
ραξαθηεξηζηηθά θαη ζεκαληηθά θαη ηίζεηαη θαη έλα ειάρηζην φξην αιινζηαηηθνχ θνξηίνπ
πνπ ζηνηρεηνζεηεί ηελ χπαξμε ηεο δηαηαξαρήο. Αθφκε φκσο θαη κε ηελ ηαμηλφκεζε απηή,
δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα ζπκπηψκαηα πνπ ζα είλαη πάληα παξφληα, κε άιια ιφγηα,
δελ ππάξρεη ζχκπησκα πνπ λα απνηειεί ηθαλή ή αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ θαηαζιηπηηθή
δηαηαξαρή, νχηε θαλ ε ζιίςε ε νπνία απνηειεί ην ζπρλφηεξν θαη πξνεμάξρνλ ζχκπησκα.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα ζπκπηψκαηα ηεο λφζνπ θαη νη εληάζεηο ηνπο ζπλερψο
κεηαιιάζνληαη κε ηξφπν αλαινγηθφ, αληηθαηνπηξίδνληαο ηελ αλαινγηθή θχζε ησλ
αιιειεπηδξάζεσλ ηεο χιεο. ‗...από ηελ θαηάζηαζε ηεο απόιπηεο πγείαο έσο απηήλ πνπ
αγγίδεη ην ζάλαην ππάξρεη κηα ζπλερήο ξνή θαη κεηάπησζε πνιππιεζώλ θαηαζηάζεσλ ηνπ
νξγαληζκνύ πνπ ζπλερώο κεηαιιάζνληαη. Σε νξηζκέλεο ρξνληθέο ζηηγκέο απηέο νη
κεηαιιαγέο θαηαιήγνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε παζνινγία πνπ ηε γλσξίδνπκε από θιηληθά θαη
εξγαζηεξηαθά επξήκαηα. Έηζη απνθξπζηαιιώλεηαη ζηε θαληαζία καο ε παζνινγία απηή θαη
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ηεο πξνζδίδνπκε έλα όλνκα. Η ξνή ησλ κεηαιιαγώλ δε ζηακαηά, κόλν ε θαληαζία καο
παξακέλεη ζε απηήλ ηελ παζνινγία, έσο όηνπ νη ζπλερηδόκελεο κεηαιιαγέο θαηαιήμνπλ ζε
κηα λέα παζνινγηθή εηθόλα πνπ ηελ έρνπκε πξνζδηνξίζεη εθ ησλ πξνηαίξσλ κε έλα άιιν
όλνκα...‘ 297 Σα παξαπάλσ είλαη απνιχησο ζσζηά, αιιά δελ απνξξίπηνπλ νχηε ηε
θιαζζηθή [κείδνλα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή] νχηε ηελ νκνηνπαζεηηθή [Ignatia Amara]
ηαμηλφκεζε νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ‗εηηθέηεο‘. Ούησο ή άιισο, ην νπνηνδήπνηε
κνληέιν θαη ε νπνηαδήπνηε ηαμηλόκεζε δελ έρεη νληνινγηθό ραξαθηήξα, αιιά
απνηειεί έλα εξγαιείν κε ην νπνίν πεξηγξάθνπκε έλα θαηλφκελν κε ζθνπφ λα ην
θαηαλνήζνπκε θαη λα ην ειέγμνπκε.
πκπεξαζκαηηθά, ππάξρεη ε αλάγθε λα κπνξέζνπκε λα νκαδνπνηήζνπκε ην
ζχλνιν ησλ ζπκπησκάησλ πνπ εκθαλίδεη ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή έλαο νξγαληζκφο, κε
ηξφπν πνπ, ηφζν λα κελ πξνζβάιεηαη ε αλαινγηθή θχζε πνπ ηα ραξαθηεξίδεη, φζν θαη λα
αλαδεηθλχεηαη ν δπλακηθφο ηνπο ραξαθηήξαο.
Πεπί ολιζηικόηηηαρ, νοήμαηορ, ελκςζηήπυν και μη-γπαμμικόηηηαρ
Ο ειθπζηήξαο, σο έλλνηα, καο πξνζθέξεη απηφ πνπ δε κπνξεί λα δψζεη ε DSMIV ηαμηλφκεζε: ππνγξακκίδεη ηε δπλακηθή δηάζηαζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη ηεο λφζνπ,
κεηαθέξεη ην θέληξν βάξνπο ζην επίπεδν ηνπ νξγαληζκνχ θαη κεηαβάιιεη ηελ
ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ζηα ζπκπηψκαηα. Καη επεηδή θαη νη ηξεηο παξαπάλσ ηδηφηεηεο
είλαη ραξαθηεξηζηηθέο ηεο νκνηνπαζεηηθήο ζεψξεζεο, ε έλλνηα ηνπ ειθπζηήξα πηζαλφλ
λα απνβεί ρξήζηκε αλ ελζσκαησζεί δεκηνπξγηθά ζηελ νκνηνπαζεηηθή βάζε. Ζ δε
ελζσκάησζή ηνπ ζα είλαη ηδηαίηεξα εχθνιε, κηαο θαη ε ζεσξία ηεο νκνηνπαζεηηθήο θαη
απηή ηεο πνιππινθφηεηαο κνηξάδνληαη αξθεηέο αξρέο απφ θνηλνχ [θεθ 4.6]. Αληίζεηα,
ελδερνκέλσο λα καο δπζθνιέςεη ε εηζαγσγή ηνπ ζην κνληέιν ηεο θιαζζηθή ηαηξηθήο,
ιφγσ ηνπ δηάρπηνπ αλαγσγηζκνχ πνπ δηαπλέεη ηελ πεξηγξαθή απηή.
Δδψ λα μεθαζαξίζνπκε φηη όηαλ κηιάκε γηα ειθπζηήξα θαηάζιηςεο, ελλννύκε
ηελ πεξηνρή ηνπ ρώξνπ θαηαζηάζεσλ ζηελ νπνία εηζέξρεηαη ν νξγαληζκόο θαη ε
νπνία έρεη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο
ππξεληθήο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο [πξβ. Διθπζηήξεο ηεο ππξεληθήο
ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο]. Άξα, ν ειθπζηήξαο αλαθέξεηαη ζην επίπεδν ηνπ
νξγαληζκνχ θαη απηό είλαη πνπ θάλεη ηελ πεξηγξαθή απηή νιηζηηθή. Οπνηαδήπνηε
αλάιπζε ρακειφηεξνπ επηπέδνπ, αθφκε θαη απηή ησλ ηξηψλ επηπέδσλ, ζα εκπεξηείρε
θάπνηνλ αλαγσγηζηηθφ ραξαθηήξα [ζπάκε δειαδή ηνλ νξγαληζκφ ζε ηξία επίπεδα,
κειεηάκε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαζελφο απφ απηά θαη ζπκπεξαζκαηνινγνχκε γηα ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ φινπ]. ηελ παξνχζα αλάιπζε, πνπ επηιέγνπκε λα θάλνπκε ηε
δηάθξηζε καο ζην επίπεδν ηνπ αλζξσπίλνπ φληνο, είλαη αλακελφκελν ην αλψηεξν
ηεξαξρηθφ επίπεδν πνπ λα ζπλαληάκε λα είλαη ην επίπεδν ηνπ νξγαληζκνχ. Δπνκέλσο, ηα
ζπκπηώκαηα, ε ζπλλνζεξόηεηα θαη νη δηάθνξεο ξπζκηζηηθέο δξάζεηο αλακέλνπκε λα
παξάγνπλ λόεκα ζην επίπεδν ηνπ νξγαληζκνύ. Γηα παξάδεηγκα, πσο παξάγεη λφεκα ε
εκθάληζε απάζεηαο ζην ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν κεηά απφ ηελ απψιεηα ελφο αγαπεκέλνπ
πξνζψπνπ [πξβ 4.5 Phos-ac]; Ζ απάληεζε απφ ηελ νιηζηηθή αλάιπζε ε εμήο: ν
νξγαληζκφο παξάγεη απάζεηα, δηφηη δελ κπνξεί λα παξάγεη πεξηζζφηεξε ζιίςε, δηφηη
i.
ii.
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δελ έρεη ηελ ηθαλφηεηα, φπσο έλαο αζζελήο ηνπ 4νπ γθξνππ δε κπνξεί λα
αλεβάζεη ππξεην, ή φπσο έλαο θαηαγκαηίαο δε κπνξεί λα ηξέμεη.
δε ζα ηελ άληερε θαη ζα θαηαζηξεθφηαλ ή ζα είρε άιιεο δπζκελείο
ζπλέπεηεο

Γ.Βπζνχιθαο Ζ λέα δηάζηαζε ζηελ ηαηξηθή εθδφζεηο Μαξάζηα, Αζήλα 2000, ζει 52
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πλεπψο, ε εκθάληζε απάζεηαο είλαη ε επηιεθηηθή ελεξγνπνίεζε κηαο
απηνξξπζκηζηηθήο δξάζεο, ε νπνία είλαη ε θαιύηεξε δπλαηή πνπ κπνξεί λα επηιέμεη ν
ζπγθεθξηκέλνο νξγαληζκόο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή. Έηζη, ε εκθάληζε απάζεηαο
είλαη κηα πξνζπάζεηα λα μαλαβξεί ηζνξξνπία έλαο νξγαληζκφο ν νπνίνο δέρηεθε έλα
εξέζηζκα, πνπ ηνλ κεηαθίλεζε απφ ηελ πξνεγνχκελή ηνπ θαηάζηαζε θαη είλαη κηα δξάζε
ε νπνία παξάγεη λφεκα φρη ζην ίδην ην ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν, αιιά ζε αλψηεξν
επίπεδν επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ, φπνηνη θαη αλ είλαη απηνί [έρνπκε πεη θαη
ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην φηη ε αλάιπζε ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ μεθεχγεη απφ ηνλ
ζηφρν ηεο παξνχζεο εξγαζίαο].
Πξνέθηαζε ησλ παξαπάλσ είλαη φηη ν νξγαληζκφο κεηαθηλείηαη απφ ηε ζηηγκή ηεο
ζχιιεςεο κέρξη ηε ζηηγκή ηνπ ζαλάηνπ ηνπ απφ ειθπζηήξα ζε ειθπζηήξα, αλαδεηψληαο
ζεκεία ελεξγεηαθήο ζηαζεξφηεηαο. Έηζη, ε ζηαζεξφηεηα απηή απαηηεί ηε δηελεθή
πξνζπάζεηα γηα αιιαγή/πξνζαξκνγή ζηηο ζπλζήθεο ηεο εθάζηνηε ζηηγκήο. Καη εδψ
εηζέξρεηαη ε έλλνηα ηεο κε-γξακκηθφηεηαο, δηφηη ην αλζξψπηλν νλ είλαη έλα ζχζηεκα
πνιχπινθν θαη απεηξνειάρηζηα εξεζίζκαηα δηα κέζσ ηεο ελίζρπζεο ησλ βξφγρσλ
αλαηξνθνδφηεζεο δχλαηαη λα πξνθαιέζνπλ
δπζαλάινγα κεγάιεο αιιαγέο. Γηα
παξάδεηγκα, έλα εξέζηζκα ηνπ ηχπνπ: ‗ε εηαηξία ζνπ ρξενθφπεζε‘ ζε έλαλ νξγαληζκφ κε
εγγελή επαηζζεζία ζην ζπγθέθξηκέλν εξέζηζκα, κπνξεί λα πάξεη δηαζηάζεηο θαη λα
νδεγήζεη ηνλ νξγαληζκφ ζε απηνθαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά πρ ηελ πηψζε απφ έλα
θηήξην [πξβ. 4.5 Aur]. Αληίζεηα, ην ίδην εξέζηζκα ζε έλαλ άιιν νξγαληζκφ κπνξεί λα
νδεγήζεη ζηελ εκθάληζε ςσξίαζεο ή θαξδηαθνχ εκθξάθηνπ. Ζ έλλνηα ηεο κεγξακκηθφηεηαο είλαη πνιχ ζεκαληηθή ζηελ αλάιπζή καο δηφηη πεξηγξάθεη κηα ζεκειηψδε
ηδηφηεηα πνπ έρεη ν νξγαληζκφο: δηα κέζνπ απεηξνειάρηζησλ παξελνριήζεσλ από ην
πεξηβάιινλ ν νξγαληζκόο δύλαηαη λα ηαμηδέςεη εληόο ηνπ ρώξνπ θαηαζηάζεσλ από
έλα ειθπζηήξα ζε έλαλ άιιν ηφζν δηαθνξεηηθφ πνπ λα είλαη αδχλαηνλ λα
αθνινπζήζνπκε ην αθξηβέο κνλνπάηη θαη ηνλ παζνθπζηνινγηθφ κεραληζκφ κε ηνλ νπνίν
ε ζπγθεθξηκέλε κεηάβαζε πξνθιήζεθε απφ κηα ηφζν απεηξνειάρηζηε εμσηεξηθή
παξελφριεζε. Πεξηηηφ λα ηνλίζνπκε ηε ζεκαζία ηεο παξαπάλσ πεξηγξαθήο γηα ηελ
επηθχξσζε ηεο ζεσξεηηθήο βάζεο ηεο νκνηνπαζεηηθήο θαξκαθνινγίαο.
Ζ κεηαθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο κέζα ζηνλ ρώξν θαηαζηάζεσλ από ηνλ έλα
ειθπζηήξα ζε έλαλ άιιν ελδερνκέλσο λα γίλεηαη κε ηξόπν αζπλερή θαη πεξηγξάθεηαη
σο ‗θβαληηθφ άικα‘ απφ ηελ νκνηνπαζεηηθή ζεσξία. πλεπψο, ε επηινγή ηνπ νξγαληζκνχ
λα αλαδεηήζεη έλα λέν ζεκείν ηζνξξνπίαο γίλεηαη απφηνκα θαη φρη ζηαδηαθά, παξφιε ηελ
αλαινγηθή θχζε ησλ βηνινγηθψλ κεηαβιεηψλ. Φπζηθά, νη κεηξήζηκεο βηνινγηθέο θαη
θιηληθέο κεηαβιεηέο νη νπνίεο ζα επεξεαζηνχλ ζηε ζπλέρεηα παξακέλνπλ λα έρνπλ
αλαινγηθή θαη ζπλερή θχζε, αιιά απηφ έπεηαη ηεο εζσηεξηθήο αιιαγήο, θαη κπνξεί λα
εθθξαζηεί σο ν ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη έλα ζχζηεκα γηα λα ηαμηδέςεη απφ ειθπζηήξα ζε
ειθπζηήξα δηα κέζσ ζπλνξηαθψλ γξακκψλ θαη ιεθαλνπεδίσλ. Γειαδή, γηα παξάδεηγκα,
ν νξγαληζκφο έρεη ήδε πξνγξακκαηίζεη λα εηζέιζεη ζηνλ ειθπζηήξα ηεο θξίζεο παληθνχ,
βξίζθεηαη πρ εληφο ηνπ αληίζηνηρνπ ιεθαλνπεδίνπ, πξνηνχ ε αδξελαιίλε ρηππήζεη
θφθθηλν. Δπίζεο, πξψηα ν νξγαληζκφο ζα εμέιζεη ηνπ ειθπζηήξα θαη χζηεξα, ζηγά-ζηγά,
ν θαξδηαθφο ξπζκφο ζα απνθαηαζηαζεί. Σν ζεκαληηθό είλαη εδώ λα θαηαλνήζνπκε όηη
νη ξπζκηζηηθνί βξόγρνη έρνπλ θάπνην ρξόλν απόθξηζεο, άιινηε κηθξφ θαη άιινηε
κεγάιν θαη απηφ ζεκαίλεη φηη ε ρξνληθή ζηηγκή ζηελ νπνία επηζπκβαίλεη ε λφζνο, ή ε
ζεξαπεία, δελ ζρεηίδνληαη απφιπηα ρξνληθά κε ηελ εκθάληζε ησλ βηνινγηθψλ θαη
θιηληθψλ αιιαγψλ. Ζ ζηηγκή ε νπνία κπνξεί λα ηαπηίζηεί απόιπηα κε ηελ έλαξμε ηεο
παζνινγίαο ηνπ νξγαληζκνύ είλαη ε είζνδνο ηνπ εληόο ηνπ παζνινγηθνύ ειθπζηήξα
θαη ε ζηηγκή πνπ ζεξαπεχεηαη, ε ζηηγκή εμφδνπ ηνπ απφ απηφλ.
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Πεπί επιπέδος ςγείαρ
Φπζηθά φκσο, ν νξγαληζκφο θεχγεη απφ ηνλ έλαλ ειθπζηήξα γηα λα πάεη ζε
θάπνηνλ άιιν θαη ην θαηά πφζν ε κεηαθνξά απηή είλαη ζεξαπεπηηθή ή επηβιαβήο
θαζνξίδεηαη απφ ην βαζκφ πεξηνξηζκνχ πνπ πξνζθέξεη ζην ζχζηεκα, ζην ρψξν
θαηαζηάζεσλ, ν λένο ειθπζηήξαο ζε ζρέζε κε ηνλ παιηφ. Έηζη, φηαλ έλαο νξγαληζκφο
πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ‗ειθπζηήξα ηεο ππέξηαζεο‘, ππφ ηελ επήξξεηα αληηυπεξηαζηθψλ
θαξκάθσλ θχγεη θαη πάεη ζηνλ ειθπζηήξα ηεο θαηάζιηςεο, ηφηε ζα πνχκε φηη
πηζαλφηαηα ην λέν ζεκείν ηζνξξνπίαο επηβάιιεη ζην ζχζηεκα κεγαιχηεξν πεξηνξηζκφ
επηιεθηηθψλ ελεξγνπνηήζεσλ ζην ρψξν θαηαζηάζεσλ θαη θαη‘ επέθηαζε θάλεη ηνλ
νξγαληζκφ ιηγφηεξν πγηή. Έηζη αληηιακβαλφκαζηε φηη, εθόζνλ ν αλζξώπηλνο
νξγαληζκόο κεηαθέξεηαη θβαληηθά από ηνλ έλαλ ειθπζηήξα ζηνλ άιιν θαη όηη απηό
πεξηγξάθεη ηελ αζπλέρεηα κε ηελ νπνία επηβάιινληαη νη πεξηνξηζκνί ηεο ηθαλόηεηαο
επηιεθηηθήο ελεξγνπνίεζεο ζην ρώξν θαηαζηάζεσλ, απηό ζεκαίλεη όηη ν νξγαληζκόο
κεηαβάιιεη κε ηξόπν θβαληηθό ην επίπεδν πγείαο ηνπ. Σνλ θβαληηθφ απηφ ηξφπν ε
ζεσξία ηεο νκνηνπαζεηηθήο ηνλ έρεη πεξηγξάςεη θαη ηνλ έρεη ρσξίζεη ζε επίπεδα πνπ
αλαιχζεθαλ ζην θεθάιαην 4.2. Σν παξφλ δήηεκα έρεη ηεξάζηηεο πξνεθηάζεηο. Ζ βαζηθή
ζπληζηψζα απηψλ είλαη ην γεγνλφο φηη: νη αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ παζνινγηθφ
ειθπζηήξα ηεο κείδνλνο θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο δελ έρνπλ νχηε ηα ίδηα ζπκπηψκαηα,
νχηε ηνλ ίδην βαζκφ πνηθηιίαο σο ζπζηήκαηα, νχηε αζθείηαη πάλσ ηνπο ν ίδηνο βαζκφο
πεξηνξηζκνχ απφ ην αιινζηαηηθφ θνξηίν. Καηαιήγνπκε, ινηπφλ, ζην φηη, φηαλ έρνπκε
κηα νκάδα αζζελψλ νη νπνίνη έρνπλ εηζέιζεη ζηνλ παζνινγηθφ απηφ ειθπζηήξα, ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα έρνπκε κηα νκάδα αλζξώπσλ κε εληειώο δηαθνξεηηθό βαζκό
παζνινγίαο θαη δηαθνξεηηθό επίπεδν πγείαο. Ζ παξαπάλσ ηνπνζέηεζε νθείιεη λα καο
αιιάμεη ηφζν ηελ θιηληθή ζεψξεζε φζν θαη ηε ζεξαπεπηηθή καο πξνζέγγηζε ζηε λφζν.
ηελ θιηληθή ζεψξεζε πξέπεη λα απνθηήζνπκε ηελ ηθαλφηεηα λα δηαθξίλνπκε αλάκεζα
ζηα πεξηζηαηηθά πνηα έρνπλ πςειφ θαη πνηα ρακειφ επίπεδν πγείαο θαη ηε ζεξαπεπηηθή
πξνζέγγηζε απαηηείηαη πην εμαηνκηθεπκέλε ζεξαπεία θαη δηαθνξεηηθέο πξνζδνθίεο. Έηζη,
έλαο αζζελήο πξψηνπ επηπέδνπ πγείαο [βι. Κεθ 4.2] αλ εηζέιζεη εληφο ηνπ ειθπζηήξα ηεο
κείδνλνο θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο ζα αλαπηχμεη ζπκπηψκαηα, ηα νπνία φκσο δε ζα
θαηαθέξνπλ παξά ειάρηζηα λα πεξηνξίζνπλ ην άηνκν απηφ δηφηη:
i.
ii.

iii.

iv.

Γε ζα είλαη αξθεηά έληνλα [πρ ζιίςε κέηξηαο εληάζεσο ή ήπηα θφπσζε]
Θα είλαη έληνλα αιιά ν νξγαληζκόο ζα είλαη αξθεηά δπλαηόο ώζηε λα
αληαπνθξηζεί ζην αιινζηαηηθό θνξηίν [πρ έληνλε ςπρνθηλεηηθή
επηβξάδπλζε, αιιά ν νξγαληζκφο θαηαθέξλεη λα είλαη δεκηνπξγηθφο ζηε
δνπιεηά ηνπ]
Τςειή πνηθηιία πξνζηαηεύεη ηνλ νξγαληζκό, ηνπ δίλεη κεγάιε
δπλαηφηεηα απηνξξπζκηζηηθψλ αληηξξνπήζεσλ. Ο νξγαληζκφο επηιέγεη ηηο
θαιχηεξεο θαη ηηο θαηαιιειφηεξεο πξνζαξκνζηηθέο ξπζκίζεηο απφ έλα
κέγηζην εχξνο επηινγψλ [πρ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα απηνξξπζκίδεη
πξνζαξκνζηηθά ηε γνληδηαθή, λεπξνηξνθηθή, αλνζνινγηθή ή
λεπξνδηαβηβαζηηθή ηνπ ιεηηνπξγία]
Ο νξγαληζκφο απηφο πηζαλφλ λα εμέιζεη ηνπ παζνινγηθνχ απηνχ
ειθπζηήξα ρσξίο έληνλεο παξεκβάζεηο θαη ρσξίο επηπινθέο.

Αληηζέησο, αλ γηα παξάδεηγκα έλαο αζζελήο ηνπ ελλάηνπ επηπέδνπ πγείαο εηζέιζεη ζηνλ
παζνινγηθφ ειθπζηήξα ηεο κείδνλνο θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο, ηφηε είλαη αξθεηά
πηζαλφ λα έιζεη ζε κηα θαηάζηαζε πεξηνξηζκνχ πνιχ κεγαιχηεξε απφ απηήλ ζηελ νπνία
ήηαλ πξηλ εηζέιζεη ζηνλ ειθπζηήξα δηφηη:
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i.

ii.

iii.

Θα αλαπηύμεη βαξηά ζπκπηώκαηα, ην αιινζηαηηθό θνξηίν ζα είλαη
πνιύ έληνλν θαη θαη‘ επέθηαζε ην ηίκεκα πνπ ζα πξέπεη λα πιεξψζεη ν
νξγαληζκφο γηα λα ηζνξξνπήζεη ζα είλαη κεγάιν [πρ ζα αλαπηχμεη
απάζεηα, ζχκπησκα πνπ ζα πεξηνξίδεη ην άηνκν ζε θάζε θνηλσληθή
αιιειεπίδξαζε]
Σα ζπκπηψκαηα κπνξεί λα κελ είλαη έληνλα, αιιά ν νξγαληζκφο λα κελ
έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αληαπνθξηζεί ζην ειάρηζην αιινζηαηηθφ θνξηίν
γηαηί δελ έρεη εθεδξίεο [πρ ήπηα ζιίςε θαη ην κπαιφ πάεη ζηελ
απηνθηνλία]. Απηφ νπζηαζηηθά είλαη απνηέιεζκα ηεο ρακειήο πνηθηιίαο
ηνπ νξγαληζκνύ, κηθξήο, δειαδή, ηθαλόηεηαο επηινγήο θαηάιιεισλ
ξπζκηζηηθώλ δξάζεσλ. [πρ ν νξγαληζκφο πνπ θέξεη κεηνλεθηηθή
γελλεηηθή πξνδηάζεζε γηα ηελ θαηάζιηςε ζην επίπεδν ηνπ ΝΣrk3 ζα έρεη
κεησκέλε ηθαλφηεηα ξπζκηζηηθψλ δξάζεσλ ζην επίπεδν λεπξσληθήο
πιαζηηθφηεηαο]
Ο νξγαληζκφο απηφο δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εμέιζεη ηνπ ειθπζηήξα
ρσξίο έληνλεο παξεκβάζεηο, νη νπνίεο κάιηζηα ζα έρνπλ επηπινθέο [πρ ηελ
είζνδν ηνπ νξγαληζκνχ ζε έλαλ άιιν παζνινγηθφ ειθπζηήξα.]

Πεπι ελκςζηήπυν ζηην ομοιοπαθηηική
Τπάξρεη έλα πξφβιεκα, κέρξη ζηηγκήο αλππέξβιεην, φζνλ αθνξά ηε θνηλή
γιψζζα αλάκεζα ζηελ θιαζζηθή ηαηξηθή πξνζέγγηζε θαη ηελ νκνηνπαζεηηθή. ηελ
επαθή ηνπ κε ηε δηαγλσζηηθή πξνζπέιαζε ν θαηαζιηπηηθφο αζζελήο πνπ ζα ζπλαληήζεη
ηνλ θιαζζηθφ ηαηξφ ζα πξέπεη λα πιεξεί ηα DSM-IV θξηηήξηα, ψζηε λα ηαμηλνκεζεί ψο
αζζελήο πνπ παξνπζηάδεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή θαη λα ιάβεη ηελ αληίζηνηρε
ζεξαπεία. Βέβαηα ζηελ ηαηξηθή πξαθηηθή πνιιέο θνξέο ε ζεξαπεία ιακβάλεη ρψξα,
αθφκε θαη ρσξίο ηελ απφιπηε ζηγνπξηά θαη ηεθκεξίσζε ηεο δηαγλσζηηθήο ηαμηλφκεζεο.
Απηφ ζηελ νκνηνπαζεηηθή πξνζέγγηζε είλαη αδχλαην, δηφηη δηάγλσζε θαη ζεξαπεία
ζρεδφλ ηαπηίδνληαη θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ εηθφλα ηνπ θαξκάθνπ. Ο νκνηνπαζεηηθφο
ηαηξφο αξθεί λα δηαγλψζεη ηε ζσζηή εηθφλα ηνπ αζζελνχο γηα λα πξνρσξήζεη ζηε
ρνξήγεζε ηνπ θαηάιιεινπ θαξκαθεπηηθνχ ζεξαπεπηηθνχ παξάγνληα πνπ ηαηξηάδεη κε
ηελ παξαπάλσ εηθφλα, ιακβάλνληαο ππ φςηλ ηνπ θαη άιια ζηνηρεία, φπσο ην είδνο ηεο
παζνινγίαο θαη ην επίπεδν πγείαο, ψζηε λα επηιέμεη ηελ θαηάιιειε δπλακνπνίεζε θαη ηε
ζπρλφηεηα ρνξήγεζεο.
Σί είλαη φκσο ε εηθφλα ηνπ αζζελνχο εθηφο απφ έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ
παξακέηξσλ νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ απφ ηα πην γεληθά έσο ηα πην ιεπηνθπή
ραξαθηεξηζηηθά ελφο αλζξψπνπ ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή; Δίλαη κηα θαηάζηαζε ζηελ
νπνηά έρεη επέιζεη έλαο νξγαληζκφο κεηά απφ έλα ζχλνιν πνιιαπιψλ αιιειεπηδξάζεσλ
κε ην πεξηβάιινλ απφ ηε ζηηγκή ηεο ζχιιεςήο ηνπ θαη ηηο νπνίεο δηαρεηξίζηεθε ζχκθσλα
κε ηε δηθή ηνπ νξγαλσζηαθή θιεηζηφηεηα. Δίλαη κηα θαηάζηαζε ε νπνία κπνξεί λα είλαη
δπλακηθά ζηαζεξή, αιιά πάληα δηαξθψο κεηαβαιιφκελε.
Απφ ηελ άιιε, ηί είλαη ε εηθφλα ηνπ θαξκάθνπ εθηφο απφ κηα αξρεηππηθή
αλάιπζε ησλ θχξησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ αλακέλνπκε λα έρεη έλαο αζζελήο πνπ ζα
εκθαλίδεη απηήλ ηελ παζνινγία; Δίλαη έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ παξακέηξσλ απφ ηηο
νπνίεο, φηαλ αλαγλσξίδνπκε ζε έλαλ αζζελή ζην ζχλνιφ ηνπο, ή θάπνηεο ζεκαληηθέο εμ
απηψλ, ή θάπνηεο ηδηαίηεξεο εμ απηψλ, ή θάπνηα ραξαθηεξηζηηθή ππννκάδα απηψλ ηφηε
κπνξνχκε κε αξθεηή ζηγνπξηά λα ππνζηεξίμνπκε φηη ε εηθφλα ηνπ αζζελνχο ηαηξηάδεη
ζηελ εηθφλα ηνπ θαξκάθνπ θαη λα πξνρσξήζνπκε ζηε ζεξαπεία. Δπίζεο, λα ηνλίζνπκε
φηη ζηελ θιαζζηθή νκνηνπαζεηηθή θαξκαθνινγία, κόλν έλα θάξκαθν ηαηξηάδεη ζε θάζε
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αζζελή ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη ην πνην είλαη απηφ ην θάξκαθν είλαη κηα
ζπλζήθε πνπ κεηαβάιιεηαη ζπλερψο. Έηζη, ε εηθφλα ηνπ αζζελνχο πνπ ζπλερψο
κεηαβάιιεηαη, κεηαθέξεηαη ζηνλ ρψξν θαηαζηάζεσλ πνπ πεξηγξάθεη ην ζχλνιν ησλ
εηθφλσλ ησλ θαξκάθσλ, πεδψληαο απφ εηθφλα ζε εηθφλα. Έηζη, ν αζζελήο πνπ ηψξα έρεη
κηα εηθφλα Ignatia Amara θαη λα ρξεηάδεηαη απηφ ην θάξκαθν, ζε κηα επφκελε ζηηγκή
κπνξεί λα έρεη κηα εηθφλα Ambra Grisea θαη λα ρξεηάδεηαη απηφ ην θάξκαθν. Απηφ
ζπκβαίλεη παξφιε ηελ αλαινγηθή θχζε ησλ βηνινγηθψλ ηνπ κεηαβιεηψλ θαη δίρσο λα
κεζνιαβεί θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ν αζζελήο λα ρξεηάδεηαη ιίγν απφ ην
έλα θάξκαθν θαη ιίγν απφ ην άιιν. Βέβαηα, ν νξγαληζκφο ζα ρξεηαζηεί θάπνην ρξφλν
ψζηε λα εκθαλίζεη ηα ζπκπηψκαηα θαη ηα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ θαξκάθνπ
πνπ ρξεηάδεηαη. Απηφ έρεη λα θάλεη κε ηνπο ρξφλνπο απφθξηζεο ησλ ξπζκηζηηθψλ
βξφγρσλ νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ αλαινγηθά θαη ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα ζεβφκαζηε ζηε
ζεξαπεπηηθή καο πξνζέγγηζε [πρ πξέπεη λα πεξηκέλνπκε λα παξνπζηαζηεί ε θαζαξή
εηθφλα πξηλ παξέκβνπκε]. ια ηα παξαπάλσ γελλνχλ ηηο παξαθάησ παξαηεξήζεηο:
i.

ii.

iii.

iv.

v.

Ζ εηθόλα ηνπ αζζελνύο είλαη κηα δπλακηθά ζηαζεξή θαηάζηαζε ε
νπνία κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ειθπζηήξαο. Ο ειθπζηήξαο απηφο, φπσο
έρνπκε δεη θαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο κπνξεί λα θέξεη θάπνηα
πξνεμάξρνληα ραξαθηεξηζηηθά πνπ λα καο δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηνλ
θαζνλνκάζνπκε, πρ δαλεηδφκελνη πεξηγξαθέο απφ ηελ θιαζζηθή ηαηξηθή:
‗ειθπζηήξαο ηεο κείδνλνο θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο‘
Ο ειθπζηήξαο, φκσο, ελόο αζζελνύο, δύλαηαη λα πεξηγξαθεί θαη από
ηελ νκνηνπαζεηηθή πξνζέγγηζε, δηα κέζνπ ηνπ ηαηξηάζκαηνο ηεο
εηθφλαο ηνπ αζζελνχο κε ηελ εηθφλα ηνπ θαξκάθνπ. Απηφ ζα έρεη ζαλ
απνηέιεζκα λα καο δσζεί ε δπλαηφηεηα λα θαζνλνκάζνπκε ηνλ
παζνινγηθφ απηφ ειθπζηήξα ζηνλ νπνίν έρεη εηζέιζεη ην ζχζηεκα –
νξγαληζκφο, ζχκθσλα κε ην θάξκαθν ην νπνίν ηαηξηάδεη ζηελ πεξίπησζε.
Γηα παξάδεηγκα, κπνξνύκε λα πνύκε όηη ν νξγαληζκόο έρεη εηζέιζεη
ζηνλ παζνινγηθό ειθπζηήξα ‘aur-m’.
Έλαο νξγαληζκφο ν νπνίνο έρεη εηζέιζεη εληφο ελφο παζνινγηθνχ
ειθπζηήξα είλαη δπλαηφλ λα εμέιζεη απφ απηφλ δηα κέζσ κηαο
απεηξνειάρηζηεο, αιιά θαηάιιειεο, δηαθχκαλζεο. Έηζη, ν νξγαληζκόο ν
νπνίνο έρεη εηζέιζεη ζηνλ ειθπζηήξα ‘aur-m’ κε ηε ρνξήγεζε ηνπ
θαξκάθνπ ‘aur-m’ δύλαηαη λα εμέιζεη απφ απηφλ θαη ηαμηδεχνληαο κέζα
ζηνλ ρψξν θαηαζηάζεσλ λα θαηαιήμεη ζε θάπνηνλ άιιν ειθπζηήξα.
Ζ θαζπζηέξεζε ηεο κεηάβαζεο απφ ηνλ έλαλ ειθπζηήξα ζηνλ άιιν, ε
νπνία πξνθχπηεη απφ ηνπο ρξφλνπο απφθξηζεο ησλ ξπζκηζηηθψλ βξφγρσλ,
πεξηγξάθεηαη θιηληθά σο κηα θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ε εηθφλα ηνπ
αζζελνχο είλαη ζπγθερπκέλε. Δίλαη ν ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη ν νξγαληζκφο
γηα λα εκθαλίζεη κηα θαηλνχξγηα εηθφλα θαξκάθνπ. Έηζη, κπνξνύκε λα
ππνζέζνπκε όηη ν νξγαληζκόο βξίζθεηαη εληόο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ αιιά
εθηόο ειθπζηήξα θαη εηζέξρεηαη εληφο ηνπ ειθπζηήξα κε ηε
ζηαζεξνπνίεζε ησλ ξπζκηζηηθψλ βξφργσλ. Σφηε εκθαλίδεηαη θαη ε λέα
θαζαξή εηθφλα θαξκάθνπ θαη κπνξνχκε γηα παξάδεηγκα λα πνχκε φηη
έλαο αζζελήο εμήιζε απφ ηνλ ειθπζηήξα ‗aur-m‘ θαη εηζήιζε ζηνλ
ειθπζηήξα ‗staph‘.
Καηά ηε κεηάβαζή απφ έλαλ ειθπζηήξα ζε έλαλ άιιν, έλαο νξγαληζκόο
κπνξεί λα πεξάζεη από δηάθνξεο εκη-ζηαζεξέο ή αζηαζείο
θαηαζηάζεηο νη νπνίεο κπνξεί λα ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλε
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vi.

vii.
viii.

ix.

x.

ζπκπησκαηνινγία ή εκθάληζε νμέσλ λνζεκάησλ θαη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα απνηεινχλ ην ηαμίδη ηνπ νξγαληζκνχ απφ κηα ζηαζεξή
θαηάζηαζε ζε κηα άιιε, απφ έλαλ ειθπζηήξα, δειαδή, ζε έλαλ άιιν, δηα
κέζσ ζπλνξηαθψλ γξακκψλ θαη ιεθαλνπεδίσλ. Απηά ηα ηαμίδηα
ελδερνκέλσο ζπλνδεύνληαη θαη από ηελ άλνδν ή ηελ πηώζε ηνπ
επηπέδνπ πγείαο.
ηαλ έλα ζχζηεκα βξίζθεηαη πάλσ ή θνληά ζε κηα ζπλνξηαθή γξακκή
είλαη επαίζζεην ζε κηθξέο δηαθπκάλζεηο θαη απηφ είλαη ζεκαληηθφ ζηε
ζεξαπεπηηθή, δηφηη απφ ηηο δηαθπκάλζεηο απηέο ζα θαζνξηζηεί ζε πνηνλ
ειθπζηήξα ζα θαηαιήμεη ν νξγαληζκφο.
Κνληηλά θάξκαθα δύλαηαη λα πεξηγξαθνύλ σο γεηηνληθνί ειθπζηήξεο
ηνπ ρψξνπ θαηαζηάζεσλ.
πκπιεξσκαηηθά θάξκαθα δχλαηαη λα πεξηγξαθνχλ σο ζπκπιεξσκαηηθνί
ειθπζηήξεο νη νπνίνη έρνπλ ην εμήο ραξαθηεξηζηηθφ: νη νξγαληζκνί ζπρλά
ηαμηδεύνπλ από ηνλ έλα ζπκπιεξσκαηηθό ειθπζηήξα ζηνλ άιιν θαηά
ηε δηάξθεηα κηαο ζεξαπεπηηθήο πνξείαο. Ζ ζπκπιεξσκαηηθή απηή ζρέζε
είλαη ζπρλά κνλφδξνκε θαη κπνξεί λα εκπεξηέρεη παξαπάλσ απφ δχν
ειθπζηήξεο.
Μεγάια θάξκαθα δύλαηαη λα πεξηγξαθνύλ σο κεγάινη ειθπζηήξεο,
ελώ ηα κηθξά σο κηθξνί. Σν κέγεζνο ηνπ ειθπζηήξα έρεη λα θάλεη κε ην
εχξνο ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ θαηαιακβάλεη ζην ρψξν θαηαζηάζεσλ. Έηζη,
νη κεγάινη ειθπζηήξεο εκθαλίδνληαη πην ζπρλά θαη είλαη θαη πην ζηαζεξνί
δηφηη επηηξέπνπλ ζην ζχζηεκα κεγαιχηεξε ειεπζεξία θηλήζεσο εληφο ηνπ
ειθπζηήξα. Απηή ε παξαηήξεζε ζπλάδεη κε ην γεγνλφο φηη ζηα πςειά
επίπεδα πγείαο παξνπζηάδνληαη εηθφλεο κεγάισλ θαξκάθσλ, ελψ ζηα
ρακειά επίπεδα πγείαο ην αληίζεην. Σα πςειά επίπεδα πγείαο είλαη ζε
ζέζε λα δηαηεξνχλ κηα εηθφλα γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ
ζεκαίλεη φηη ην ζχζηεκα βξίζθεηαη εληφο ελφο κεγάινπ θαη ζηαζεξνχ
ειθπζηήξα. Αληηζέησο, ζηα ρακειά επίπεδα πγείαο είλαη ζπρλή ε
ελαιιαγή κεηαμχ αζηαζψλ κηθξψλ ειθπζηήξσλ.
Ζ θαζαξόηεηα ελόο θαξκάθνπ δύλαηαη λα πεξηγξαθεί σο
αληηζηξόθσο αλάινγε από ηε ζπλνξηαθή γξακκή. Έλα ζχζηεκα,
δειαδή, ην νπνίν βξίζθεηαη εληφο ελφο ειθπζηήξα θάπνηνπ θαξκάθνπ,
παξνπζηάδεη ηφζν θαζαξφηεξε εηθφλα απηνχ ηνπ θαξκάθνπ, φζν πην
καθξηά βξίζθεηαη απφ ηε ζπλνξηαθή γξακκή ηνπ ειθπζηήξα.

Μία παθολογία, έναρ ελκςζηήπαρ, πολλέρ διαγνώζειρ
Πξνθαλψο φηαλ έρνπκε έλαλ νξγαληζκφ πνπ λνζεί, απηφο ζα έρεη θάπνηα
ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία είλαη αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν πνπ εκείο ηνλ
πξνζεγγίδνπκε δηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά. Έηζη, ν νξγαληζκφο, αλαπηχζζεη κηα
παζνινγία ε νπνία απαηηεί έλα είδνο αιιφζηαζεο θαη ε νπνία θέξεη θάπνην αιινζηαηηθφ
θνξηίν. ηε πεξίπησζε πνπ έλαο νξγαληζκφο, γηα παξάδεηγκα, έρεη αλαπηχμεη βαζηά
ζιίςε κεηά απφ εξσηηθή απνγνήηεπζε, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπκπηψκαηα είλαη
ζπγθεθξηκέλα, ην ίδην θαη ην αιινζηαηηθφ θνξηίν θαη ην ζεκείν ηζνξξνπίαο ην νπνίν
βξίζθεη ν ζπγθεθξηκέλνο νξγαληζκφο ζε εθείλε ηε θάζε. ια ηα παξαπάλσ είλαη
αλεμάξηεηα απφ ην αλ εκείο επηιέγνπκε λα νλνκάζνπκε απηή ηε δπλακηθή θαηάζηαζε
ηεο λφζνπ ηνπ ‗ειθπζηήξα ηεο κείδνλνο θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο‘ ή ‗ειθπζηήξα Ignatia
amara‘. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, απηφ πνπ πεξηγξάθεηαη είλαη ε αλάγθε αλαδήηεζεο
ελφο λένπ ζεκείνπ ηζνξξνπίαο, ην νπνίν ζα είλαη ην ελεξγεηαθά επλντθφηεξν γηα εθείλε
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ηε ζηηγκή θαη ε πξνζπάζεηα επίηεπμήο ηεο κέζσ ηεο αιιαγήο. Οη αιιαγέο απηέο ζα
ππφθεηληαη ηνλ ηεξαξρηθφ έιεγρν ησλ ξπζκηζηηθψλ βξφγρσλ θαη ζα ππαθνχνπλ ζηηο αξρέο
ηεο κε-γξακκηθφηεηαο πνπ δηέπεη φια ηα πνιχπινθα ζπζηήκαηα, αλεμαξηήησο
ζεξαπεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ην νπνίν ζα επηιέμνπκε λα πξνζεγγίζνπκε ηνλ αζζελή.
πλεπψο, θαίλεηαη φηη νη έλλνηεο φπσο ε αιιφζηαζε, ην αιινζηαηηθφ θνξηίν, ν
ειθπζηήξαο, ε απην-νξγάλσζε, ε ηεξαξρία, ε κε-γξακκηθφηεηα, ε πνιππινθφηεηα θαη
ίζσο αξθεηέο αθφκε, λα κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ θνηλό ιεμηιόγην αλάκεζα ζηελ
θιαζζηθή ηαηξηθή θαη ηελ νκνηνπαζεηηθή ζεώξεζε.

6.5 Τπνβάιινληαο ην κνληέιν ζε δνθηκαζίεο
ην ππνθεθάιαην απηφ ζα δνθηκάζνπκε θαηά πφζν ην νιηζηηθφ κνληέιν ηεο
παζνθπζηνινγίαο ηεο θαηάζιηςεο είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη λέεο ππνζέζεηο ή λα
πξνβιέςεη ήδε παιηέο γλσζηέο ζπζρεηίζεηο παηψληαο απνθιεηζηηθά ζηε ζεσξεηηθή ηνπ
βάζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα πξνζπαζήζνπκε λα αλαδείμνπκε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ
νιηζηηθνχ κνληέινπ λα βγάδεη ζηελ επηθάλεηα ηε δπλακηθή θχζε ηεο λφζνπ, ηελ
ζσζηφηεξε πεξηγξαθή ησλ ήδε γλσζηψλ αηηησδψλ ζπζρεηηζκψλ θαη ηελ αλαθάιπςε
λέσλ. Με άιια ιφγηα, ζα πξνζπαζήζνπκε λα δψζνπκε θάπνηα παξαδείγκαηα ηεο
ρξεζηκφηεηαο ηεο νιηζηηθήο πεξηγξαθήο.
Η δςναμική διάζηαζη ζηην κοινυνική δςζλειηοςπγία
ηελ παξάγξαθν απηή ζα πξνζπαζήζνπκε λα πεξηγξάςνπκε ηεο εκθάληζεο
θνηλσληθήο δπζιεηηνπξγίαο ζηελ κείδνλα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή, κε φξνπο
ζπζηεκηθνχο θαη ζπγθεθξηκέλα ζα πξνζπαζήζνπκε λα ηελ πεξηγξάςνπκε σο έλα
ξπζκηζηηθφ βξφγρν ζεηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο. Παξαηεξνχκε ην ζρήκα [27] ζην νπνίν
έγηλε ε πξνζπάζεηα λα απεηθνληζηεί, ζαλ ηκήκα ηνπ ζρήκαηνο πνπ πεξηιακβάλεη
νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ, ν βξφγρνο ζεηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο πνπ ζπλδέεη ηε
δηαηαξαρή ζην ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν κε ηελ θνηλσληθή δπζιεηηνπξγία.

Δηθόλα 27 – ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ βξόγρνπ ζεηηθήο αλαηξνθνδόηεζεο θνηλσληθήο
δπζιεηηνπξγίαο

186

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο

Ζ λφζνο έρεη ζπζρεηηζηεί κε πςειφ βαζκφ θνηλσληθήο ‗αληθαλφηεηαο‘.
Οπζηαζηηθά κηιάκε γηα έλαλ αζζελή ν νπνίνο είλαη δπζιεηηνπξγηθφο κέζα ζε έλα
θνηλσληθφ πιαίζην. [θεθ 3.4 Κνηλσληθή δπζιεηηνπξγία] Φαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ
δπζιεηηνπξγία κπνξεί λα είλαη επίκνλε θαη λα έρεη πνιιά πεδία επηπηψζεσλ θαζφηη
εκπιέθνληαη ηφζν πξνζσπηθνί, νηθνγελεηαθνί φζν θαη νηθνλνκηθνί θαη εξγαζηαθνί
παξάγνληεο. ζνλ αθνξά, ινηπφλ, απηήλ ηελ θνηλσληθή αλαπεξία, πψο ζρεηίδεηαη
αηηηνινγηθά κε ηελ ςπρηθή λφζν, πνηα ε ζρέζε ηεο κε ηε πηζαλφλ ζπλππάξρνπζα λφζν
ζην θπζηθφ επίπεδν θαη θαηά πφζν ε θαηάζιηςε θαη ε θνηλσληθή αλαπεξία θέξνπλ
παξάιιειεο πνξείεο ζην ρξφλν;
χκθσλα κε ηηο κειέηεο πνπ έρνπλ πξναλαθεξζεί, ε ςπρηθή λφζνο ζρεηίδεηαη
ζηελά κε ηελ θνηλσληθή αλαπεξία, ηφζν ζε πνιιά επίπεδα φζν θαη ζε βάζνο ρξφλνπ. Σα
επίπεδα ζηα νπνία θαίλεηαη λα εθθξάδεηαη πην έληνλα απηή ε θνηλσληθή δπζιεηηνπξγία,
ήηαλ ζηελ εμαζζελεκέλε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή
ιεηηνπξγηθφηεηα. ην βάζνο ηνπ ρξφλνπ θάλεθε φηη, φηαλ ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα
βειηηψζεθαλ, νη αζζελείο απηνί παξνπζίαζαλ βειηίσζε ζηελ θνηλσληθή ηνπο ιεηηνπξγία
ε νπνία έθηαζε κάιηζηα ην αξρηθφ επίπεδν ζην νπνίν ήηαλ ε νκάδα ειέγρνπ – δειαδή ηε
θπζηνινγηθή βαζηθή γξακκή. Αληίζεηα νη αζζελείο πνπ δελ θαηάθεξαλ λα βειηησζνχλ
φζνλ αθνξά ηα θαηαζιηπηηθά ηνπο ζπκπηψκαηα, δελ παξνπζίαζαλ παξά ειάρηζηε ή
θακία κεηαβνιή ζε επίπεδν ηθαλφηεηαο.
ην ζρήκα [27] δελ απεηθνλίδεηαη φιν ην ζσκαηηθφ επίπεδν κε ηηο
αιιειεμαξηήζεηο θαη ηνπο βξφγρνπο αλαηξνθνδφηεζήο ηνπ κε ηα αλψηεξα επίπεδα γηα
ράξηλ ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ζρεδηαζκνχ. Παξφια απηά, ηα αλψηεξα επίπεδα
εμαθνινπζνχλ λα δηαηεξνχλ ηελ θαηεξρφκελε αηηηψδε ζρέζε ηνπο θαη λα
πξνθαζνξίδνληαη δνκηθά απφ ην θαηψηεξν ζσκαηηθφ επίπεδν. Ζ ςπρηθή λφζνο ζα
πξνθαιέζεη θνηλσληθή αληθαλφηεηα ιφγσ πεξηνξηζκνχ ζε γλσζηαθφ επίπεδν, επίπεδν
θηλήηξνπ, ζπλαηζζεκαηηθψλ αληνρψλ θαη ζα επεξεάδεη πνιιαπιά ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα
πρ θνχξαζε θαη πφλνο. Οκσο νη πςεινύ βαζκνύ πεξηνξηζκνί θαίλεηαη όηη είλαη πνιύ
πην ζεκαληηθνί όζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, αθνχ νη κηθξνί
πεξηνξηζκνί ζην ζσκαηηθφ επίπεδν δελ επεξεάδνπλ έσο θαη θαζφινπ ην επίπεδν απηφ
ιεηηνπξγίαο ηνπ αζζελνχο. Τπάξρνπλ επηρεξήκαηα φηη ε ςπρηθή λφζνο είλαη
δεπηεξεχνπζα ηεο αλαπεξίαο, θαη ε θνηλσληθή πίεζε θαη ην ζηξεο πνπ θέξλεη ε αλαπεξία
λα παξνπζηάδεηαη σο ν αηηηνινγηθφο κεραληζκφο. 298 Έλα δεχηεξν ελδερφκελν είλαη ε
θνηλσληθή αλαπεξία λα είλαη δεπηεξεχνπζα ηεο ςπρηθήο λφζνπ, απνηέιεζκα δειαδή,
κηαο δηαηαξαρήο ε νπνία μεθίλεζε απφ ην ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν θαη επεξέαζε κέζσ
ηεο αιιαγή ζην επίπεδν ηεο γλσζηαθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηελ θνηλσληθή
αιιειεπίδξαζε θαη νδήγεζε ζηαδηαθά ζε θνηλσληθή αλαπεξία. Τπάξρεη θαη κηα ηξίηε
πεξίπησζε: ε αηηηνινγηθή ζπζρέηηζε ησλ δχν απηψλ πξαγκαησλ λα είλαη ε χπαξμε ελφο
ακνηβαία εληζρπφκελνπ κεραληζκνχ κε αξρή ζηελ επίδξαζε ζην ςπρηθφ επίπεδν, πνπ
έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ δπζιεηηνπξγία ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν θαη θνηλσληθψλ
ξφισλ, πνπ επηδξνχλ αξλεηηθά ζε επίπεδν πξνζσπηθφ, απηνεθηίκεζεο,
απηνπξαγκάησζεο θαη επηδεηλψλνπλ ηε ςπρηθή λφζν. Σν νιηζηηθό κνληέιν έξρεηαη λα
επηβεβαηώζε ηε ηξίηε απηή αηηηνινγηθή πξνζέγγηζε κέζσ ηεο πεξηγξαθήο ελόο
βξόγρνπ ζεηηθήο αλαηξνθνδόηεζεο ν νπνίνο ζπλδέεη ην ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν, ην
δηαλνεηηθφ επίπεδν θαη ην επίπεδν ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπίζεο, επηθπξψλεη φηη ε
ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ηεο ςπρηθήο λφζνπ πηζαλφηαηα ζα δψζεη ηέινο ζηνλ ακνηβαίν
298

Turner RJ, BeiserM. Major depression and depressive symptomatology among the physically disabled:
assessing the role of chronic stress. JNerv MentDis. 1990;178: 343-350.

187

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο

απηφ θχθιν ζεηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο ησλ ζπκπησκάησλ θαη καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα
λα ππνζέζνπκε όηη αλάινγα απνηειέζκαηα κπνξεί λα έρνπκε κε νπνηαδήπνηε
ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ε νπνία ζα δηαξξήμεη ην βξόγρν απηό [πρ γλσζηαθή
ςπρνζεξαπεία, θνηλσληθή απνθαηάζηαζε θηι] Σα δε ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα
κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη παίδνπλ δεπηεξεχνληα ξφιν, κφλν κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο λα
πξνθαζνξίδνπλ δνκηθά ηα αλψηεξα επίπεδα, θαη έηζη ε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ζε απηφ
ην επίπεδν αλακέλεηαη λα έρεη θάπνηα απνηειέζκαηα αιιά ζπρλά φρη ζεξαπεπηηθά.
Δμαίξεζε ζε απηφ κπνξεί λα απνηειεί ε πεξίπησζε ελφο αζζελνχο ηνπ νπνίνπ ηα
ζπκπηψκαηα ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ επηπέδνπ νθείινληαη ζε θαζαξά ζσκαηηθά αίηηα [πρ
αθφξεηνη πφλνη].
Χυπίαζη υρ μέπορ ηηρ αλλόζηαζηρ ηηρ καηαθλιπηικήρ διαηαπασήρ
Ζ ςσξίαζε είλαη κηα ρξφληα θιεγκνλψδεο λφζνο ηνπ δέξκαηνο, γηα ηελ νπνία
έρεη πξνηαζεί φηη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο ελδερνκέλσο παίδνπλ ζεκαληηθφ
παζνγελεηηθφ ξφιν. Καηάζιηςε δηαγηγλψζθεηαη ζε αξθεηά πςειφ πνζνζηφ αλάκεζα
ζηνπο ςσξηαζηθνχο αζζελείο θαη αθνξά θπξίσο ηνπο λένπο αζζελείο. Έλα κεγάιν
πνζνζηφ ςσξηαζηθψλ αζζελψλ αλαθέξνπλ φηη βηψζαλ θάπνην ζηξεζζνγφλν γεγνλφο ζην
κήλα πνπ πξνεγήζεθε απφ ηελ παξφμπλζε ηεο λφζνπ [πξβ θεθ 3.2 πζρεηηζκνί κε
ζσκαηηθά λνζήκαηα - Φσξίαζε]. Ζ βαξχηεηα ηεο ςσξίαζεο ζπζρεηίζηεθε κε
ζηξεζζνγφλα γεγνλφηα ζηε δσή ηνπο αιιά φρη κε ηε βαξχηεηα ηνπ ζηξεο ή ηεο
θαηάζιηςεο πνπ ππήξρε. πκπεξαζκαηηθά, ζε κεγάιν βαζκφ, ε βαξχηεηα ηεο ςσξίαζεο
επηδεηλψλεηαη κεηά απφ ζηξεζζνγφλα ζπκβάληα θαη έρεη κεγάιε αιιειεπηθάιπςε κε
θαηάζιηςε. 299 Δπίζεο, έλα ζεκαληηθά απμεκέλν πνζνζηφ ςσξηαζηθψλ αζζελψλ
αλαπηχζεη απηνθηνληθφ ηδεαζκφ [2.5% ζηνπο εμσηεξηθνχο αζζελείο θαη 7.2% ζηνπο
ελδνλνζνθνκεηαθνχο]. Σα ζπγθεθξηκέλα επξήκαηα ηνλίδνπλε ηε ζεκαζία αλαγλψξηζεο
ςπρηαηξηθήο ζπλλνζεξφηεηαο, εηδηθά θαηάζιηςεο, αλάκεζα ζηνπο δεξκαηνινγηθνχο
αζζελείο θαη δείρλεη φηη αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο ήπηαο ή κέηξηαο βαξχηεηαο λφζνπ
φπσο ε ςσξίαζε κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθή θαηάζιηςε θαη απηνθηνληθφ
ηδεαζκφ.300 Σέινο, ζε αζζελείο κεηξίαο έσο βαξηάο ςσξίαζεο, είδακε φηη ν βαζκφο ηεο
θαηαζιηπηηθήο ςπρνπαζνινγίαο ήηαλ αλαιφγσο ζπζρεηηδφκελνο κε ηε βαξχηεηα ηνπ
θλεζκνχ. ε λεφηεξε κειέηε απνθαιχθζεθε φηη ε θαηαζιηπηηθή θαηάζηαζε ηνπ
αζζελνχο κεηψλεη ζηελ ςσξίαζε ηελ νπδφ εκθάληζεο θλεζκνχ.301 Κάπνηνη απφ ηνπο
παξαπάλσ ζπζρεηηζκνχο είλαη αλαγλσξηζκέλνη θαη απφ ηελ νκνηνπαζεηηθή
βηβιηνγξαθία. Γηα παξάδεηγκα ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε ξνχκπξηθα : SKIN –
ERUPTIONS – PSORIASIS – grief after : staph302 Λακβάλνληαο ππφςε φια ηα
παξαπάλσ, ζα πξνζπαζήζνπκε λα πξνζεγγίζνπκε κέζσ ηνπ νιηζηηθνχ κνληέινπ ηα
δεδνκέλα απηά, κε ηελ ειπίδα φηη ζα θαηαιήμνπκε ηνπιάρηζηνλ ζηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα
θαη ίζσο θαηαθέξνπκε λα δσζεί θαη έλαο δηαθνξεηηθφο θσηηζκφο απηψλ.
Καη‘ αξράο, ιφγσ ηεο νιηζηηθφηεηαο ηεο αλάιπζήο καο ππνρξενχκαζηε λα
ζεσξήζνπκε ηελ εκθάληζε ηεο ςσξίαζεο, φρη σο κηα κεκνλσκέλε δηαηαξαρή πνπ
299

P. Pacan, J.C. Szepietowski, A. Kiejna Stressful Life Events and Depression in Patients Suffering from
Psoriasis Vulgaris Dermatology and Psychosomatics Vol. 4, No. 3, 2003
300

Gupta & Gupta Depression and suicidal ideation in dermatology patients with acne, alopecia areata,
atopic dermatitis and psoriasis British Journal of Dermatology Volume 139 Issue 5, Pages 846 – 850
301
MA Gupta, AK Gupta, NJ Schork and CN Ellis Depression modulates pruritus perception: a study of
pruritus in psoriasis, atopic dermatitis, and chronic idiopathic urticaria Psychosomatic Medicine, Vol 56,
Issue 1 36-40
302
Roger Morrison, Desktop Guide to Keynotes and Confirmatory Symptoms, 1993 Albany
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επηζπκβαίλεη ηπραία πάλσ ζε έλαλ θαηαζιηπηηθφ αζζελή, αιιά σο κέξνο κηαο
ζπλνιηθήο δηαηαξαρήο. Δπνκέλσο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπκε ζπλλνζεξφηεηα ησλ
δχν δηαηαξαρψλ, ε εκθάληζε ςσξίαζεο απνηειεί κέξνο ηεο αιιόζηαζεο ηεο
ζπλνιηθήο δηαηαξαρήο ηνπ νξγαληζκνύ. Σα δε ζπκπηψκαηα ηα νπνία ηε ζπλνδεχνπλ
απνηεινχλ κέξνο ηνπ αιινζηαηηθνχ θνξηίνπ ην νπνίν θέξεη ε ζπλνιηθή δηαηαξαρή, ην
νπνίν αθνξά ζην ηίκεκα ην νπνίν πξέπεη λα πιεξψζεη ν νξγαληζκφο γηα λα ηζνξξνπήζεη.
Δπίζεο, αλ ιάβνπκε ππφςε καο ην γεγνλφο φηη ην αλζξψπηλν ζψκα είλαη δνκεκέλν
ηεξαξρηθά, ε δηαηαξαρή ζην επίπεδν ηνπ δέξκαηνο, ην νπνίν απνηειεί έλα απφ ηα
ρακειφηεξα ζσκαηηθά επίπεδα [ην ρακειφηεξν ζχκθσλα κε ηελ επηζηήκε ηεο
νκνηνπαζεηηθήο303] είλαη ηεξαξρηθά ιηγφηεξν ζεκαληηθή απφ ηε δηαηαξαρή ηνπ
ζπλαηζζεκαηηθφπ επηπέδνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηνπο δηάθνξνπο αζζελείο νη νπνίνη
εκθαλίδνπλ ζπλλνζεξφηεηα ηεο δεξκαηνινγηθήο πάζεζεο κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή
δηαηαξαρή, έρεη κεγάιε αμία λα παξαηεξήζνπκε θαη λα αμηνινγήζνπκε ην κέγεζνο ηνπ
πεξηνξηζκνχ πνπ αζθεί ζηελ επηινγή απηνξξπζκηζηηθψλ δπλαηνηήησλ ην θάζε είδνο
αιινζηαηηθνχ θνξηίνπ. Έηζη, πηζαλφηαηα ν πεξηνξηζκφο πνπ αζθείηαη ιφγσ ηεο
θαηάζιηςεο είλαη αξθεηά πην ζεκαληηθφο απφ απηφλ ηεο δεξκαηνινγηθήο λφζνπ θαη απηή
είλαη κηα παξάκεηξνο ε νπνία έρνπκε δεη φηη έρεη ηεξάζηηα αμία σο πξνο ην πφζν πγηήο
είλαη ν νξγαληζκφο πνπ πάζρεη. πκπεξαζκαηηθά, ε εκθάληζε ςσξίαζεο κεηά από κηα
ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή απνηειεί έλα είδνο απηνξξπζκηζηηθήο δξάζεο ελόο
νξγαληζκνύ πξνζπαζεί κέζσ παξαγσγήο ζπκπησκάησλ λα ηζνξξνπήζεη. Δίλαη,
δειαδή, ε θαιχηεξε απηνξξπζκηζηηθή δξάζε ηελ νπνία έρεη δηαζέζηκε ζε εθείλε ηε
ρξνληθή ζηηγκή ν ζπγθεθξηκέλνο νξγαληζκφο θαη είλαη κηα δξάζε ε νπνία παξάγεη
λόεκα ζε αλώηεξν ηεξαξρηθό επίπεδν πρ δηαηήξεζε απηνλνκίαο ηνπ νξγαληζκνχ. Δίλαη
πάξα πνιχ δχζθνιν λα πξνζδηνξίζνπκε κε αθξίβεηα ηνλ αθξηβή κεραληζκφ κε ην νπνίν
γίλεηαη απηφ ιφγσ ηεο ηεξάζηηαο πνιππινθφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ησλ πνιππιεζψλ
παξακέηξσλ πνπ εκπιέθνληαη. Θα κπνξνχζακε λα αλαδεηήζνπκε θνηλέο
παζνθπζηνινγηθέο παξακέηξνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ παξνπζία θιεγκνλήο θαη ηε
δπζιεηηνπξγία ηεο ιεκθνθπηηαξηθήο δξάζεο πνπ παξνπζηάδεηαη θαη ζηηο δχν λφζνπο,
αιιά κηα ηέηνηα αλάιπζε απέρεη παξαζάγθαο απφ ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε.

303

Γ.Βπζνχιθα, Δπηζηήκε ηεο νκνηνπαζεηηθήο, εθδφζεηο Γηεζλνχο αθαδεκίαο
νκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο, Αζήλα 2005
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Δηθόλα 28 – ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ξπζκηζηηθνύ βξόγρνπ ζπλλνζεξόηεηαο ςσξίαζεο θαη
θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο

Αο ππνζέζνπκε φηη έρνπκε πξψηα ηε δξάζε ελφο ςπρνπηεζηηθνχ γεγνλφηνο θαη αο
νλνκάζνπκε απηφ βήκα έλα (1). Αο νλνκάζνπκε βήκα δχν (2) ηελ εκθάληζε θάπνηαο
δηαηαξαρήο ζην ζσκαηηθφ επίπεδν ε νπνία νδεγεί ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα ζε
ξπζκηζηηθέο δξάζεηο. Όζηεξα, έρνπκε ην βήκα ηξία (3) κε ηελ εκθάληζε ησλ
ζπκπησκάησλ ηεο ςσξίαζεο [αξγπξφρξνεο πιάθεο απνιέπηζεο θηι], ηα νπνία είλαη
άκεζν απνηέιεζκα ηνπ βήκαηνο (2). Ζ εκθάληζε ςσξίαζεο ζπρλά επεξεάδεη ηελ εηθφλα
πνπ έρνπκε γηα ηνλ εαπηφ καο, αιιά θαη θαη‘ επέθηαζε ηελ εηθφλα πνπ ζέινπκε λα έρνπλ
νη άιινη γηα εκάο. Γηα απηφ θαη ηα επίπεδα θαηάζιηςεο είλαη ζπρλφηεξα ηφζν ζηηο κηθξέο
ειηθίεο ςσξηαζηθψλ αζζελψλ, φζν θαη ζηηο πεξηπηψζεηο εθηεηακέλεο λφζνπ. Αο
νλνκάζνπκε βήκα ηέζζεξα (4) ηελ επίδξαζε απηή ζην δηαλνεηηθφ επίπεδν. Ζ αιιαγέο
πνπ επηθέξεη απηφ ην βήκα ζην δηαλνεηηθφ επίπεδν πξνθαλψο θαη επεξεάδνπλ κέζσ κηαο
θαηεξρφκελεο ζρέζεο αηηίνπ αηηηαηνχ ηελ παξαγσγή ζπλαηζζήκαηνο βήκα πέληε (5) πνπ
πξνθαιεί ζιίςε, ζηελαρψξηα θαη άιια ζπλαηζζήκαηα φπσο κειαγρνιία, ε νπνία κε ηε
ζεηξά ηεο απνηειεί αξρηθέο ζπλζήθεο γηα ην γλσζηαθφ επίπεδν, ην νπνίν επεξεάδεηαη εθ
λένπ , βήκα έμη (6). Απηή είλαη κηα ζρεκαηηθή απεηθφληζε [28] ηνπ ξπζκηζηηθνχ βξφγρνπ
πνπ κφιηο πεξηγξάθεθε ν νπνίνο παξνπζηάδεη ηε δπλακηθή αλάιπζε ησλ θπξηφηεξσλ
εκπιεθφκελσλ παξακέηξσλ. Πάλσ ζην ζρήκα απηφ [28], ινηπφλ, κπνξνχκε λα θάλνπκε
θάπνηεο ππνζέζεηο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξνχκε λα πνχκε φηη κηα παξέκβαζε ζην επίπεδν
ηνπ βήκαηνο ηξία (3) κε θάπνην αληηθιεγκνλψδεο θάξκαθν δχλαηαη λα κπινθάξεη ηελ
εκθάληζε ςσξίαζεο ζην ζσκαηηθφ επίπεδν θαη πηζαλφλ λα ζηακαηήζεη θαη ηα βήκαηα
(4), (5) θαη (6). κσο πξέπεη λα έρνπκε θαηά λνπ ηα εμήο:
i.

ii.

Σν γεγνλφο φηη έρνπκε αθήζεη αλελφριεην ηα βήκαηα (1) θαη (2) ζεκαίλεη φηη
είλαη αξθεηά πηζαλφλ κε ην πέξαο ηεο δξάζεο ηνπ θαξκάθνπ ηα ζπκπηψκαηα απφ
ην δέξκα λα μαλαεκθαληζηνχλ.
Με ην δεδνκέλν φηη ε εκθάληζε ςσξίαζεο είλαη ε θαιχηεξε επηιεθηηθή
ελεξγνπνίεζε ζην ρψξν θαηαζηάζεσλ, ην γεγνλφο φηη κε ηελ παξέκβαζή καο
ζηεξνχκε ηνλ νξγαληζκφ απφ απηήλ ηελ απηνξπζκηζηηθή δξάζε, είλαη πηζαλό ν
190

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο

iii.

νξγαληζκόο λα νδεγεζεί ζε κηα λέα επηιεθηηθή ελεξγνπνίεζε ε νπνία δε ζα
είλαη ε θαιύηεξε θαη ελδερνκέλσο λα θέξεη βαξχηεξν αιινζηαηηθφ θνξηίν [πρ
κεηαθνξά παζνινγίαο ζε αλψηεξα ηεξαξρηθά επίπεδα] Δμαλαγθάδνπκε, δειαδή,
ηνλ νξγαληζκφ, λα αλαδεηήζεη έλα άιιν ζεκείν ηζνξξνπίαο, έλαλ άιιν
ειθπζηήξα. Απηφ ζα εθθξαζηεί θιηληθά κε ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ζπκπησκάησλ,
ηεο εηθφλαο ηνπ αζζελνχο ή ηνπ νκνηνπαζεηηθνχ θαξκάθνπ πνπ ρξήδεη.
Έλαο πγηήο νξγαληζκφο κε απμεκέλε πνηθηιία απηνξξπζκηζηηθψλ επηινγψλ ζα
βξεη ηξφπν λα κελ νδεγεζεί ζε βαζηά παζνινγία, ζα κπινθάξεη δειαδή ηνλ
βξφγρν ζηα πξψηα ηνπ βήκαηα.

Δπίζεο, ηα απαηζηφδνμα ζηνηρεία ζηε ζθέςε πνπ ππνζηεξίδεηαη φηη κπνξνχλ λα
νδεγήζνπλ ζηελ θαηάζιηςε, ελδερνκέλσο ζα επηδεηλψζνπλ ηε ζπκπησκαηνινγία ηεο, ζα
απμήζνπλ ηε δηάξθεηά ηεο θαη ζα δηαπιερζνχλ κε ηελ θαηάζιηςε ζε έλα θαχιν θχθιν,
φπνπ ε θαηαζιηπηηθή ζθέςε νδεγεί ζε θαηαζιηπηηθφ ζπλαίζζεκα θαη απηφ κε ηε ζεηξά
ηνπ εληζρχεη ηελ θαηαζιηπηηθή ζθέςε.304 [πξβ Κεθ 1.10 – Γλσζηαθή ζεσξία] Απηφ
ζεκαίλεη φηη ηα βήκαηα (4) θαη (5) ή θαη (6) δχλαηαη λα επαλαιεθζνχλ πνιιέο θνξέο
αλεμάξηεηα απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ππφινηπνπ βξφγρνπ, ιεηηνπξγψληαο σο έλαο
βξφγρνο ζεηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο, νδεγψληαο ην ζχζηεκα ζε έλα εληειψο δηαθνξεηηθφ
ζεκείν ηζνξξνπίαο.
Καηάθλιτη υρ παπενέπγεια ηυν ανηιςπεπηαζικών
Αμίδεη λα ζπγθεληξψζνπκε ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα θαη λα λα ππνβάιινπκε θάησ απφ ην
κηθξνζθφπην ηεο νιηζηηθήο αλάιπζεο:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Ζ θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή ζρεηίδεηαη κε ρακειή ζπζηνιηθή πίεζε θαη ιηγφηεξε
ππέξηαζε
Ζ ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ αληηθαηαζιηπηηθψλ θαξκάθσλ ζρεηίδεηαη κε πςειή
ζπζηνιηθή θαη δηαζηνιηθή πίεζε θαη ππέξηαζε.
Σνλίδεηαη ε ζεκαληηθή δξάζε ηεο ςπρνπαζνινγίαο ζην απηφλνκν λεπξηθφ
ζχζηεκα.
Ζ θαηάζιηςε απνηειεί κηα απφ ηηο παξελέξγεηεο πνπ παξαηεξνχληαη ζηε
ρνξήγεζε αληηππεξηαζηθψλ θαξκάθσλ
Ζ αηκάησζε ηνπ εγθεθάινπ είλαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθέο παξακέηξνπο ηνπ
βηνινγηθνχ ππνζηξψκαηνο ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ επηπέδνπ θαη αιιαγέο ζε απηφ
ην επίπεδν δχλαηαη λα πξνθαιέζνπλ εκθάληζε δηαηαξαρήο [πρ ‗αγγεηαθή‘
θαηάζιηςε, δηαηαξαρέο ηνπ κεηαβνιηζκνχ δηαθφξσλ πεξηνρψλ θηι]

Μέζα απφ ηελ νιηζηηθή νπηηθή, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ην γεγνλφο φηη ε θαηάζιηςε
θαη ε αξηεξηαθή πίεζε ζπλδένληαη κε θάπνην ξπζκηζηηθφ βξφγρν ν νπνίνο επεξεάδεηαη
κε ηε ρνξήγεζε θαξκάθσλ. Έηζη, θαηαιήγνπκε ζηελ ππφζεζε, φηη ε εκθάληζε
θαηάζιηςεο κεηά ηε ρνξήγεζε ελφο αληηυπεξηαζηθνχ θαξκάθνπ ελδερνκέλσο λα κελ
είλαη κηα ηπραία παξελέξγεηα πνπ εκθαλίδεη έλαο αζζελήο πνπ είρε ηελ ηδηνζπγθξαζηαθή
επαηζζεζία ζηελ αληηππεξηαζηθή νπζία. Αληηζέησο, κπνξεί λα είλαη κηα ζπγθεθξηκέλε
δξάζε πνπ ζα εκθαλίδεη απηή ε νπζία, όηαλ ρνξεγείηαη ζε έλαλ αζζελή ν νπνίνο έρεη
ηζνξξνπήζεη ζε έλαλ ειθπζηήξα κε ηε ξπζκηζηηθή δξάζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
βξόγρνπ. Ζ πξαθηηθή αμία απηνχ ηνπ πξάγκαηνο είλαη φηη ζα κπνξνχζακε ίζσο λα
εληνπίζνπκε αλάκεζα ζηα πεξηζηαηηθά ηα άηνκα πνπ πξφθεηηαη λα εκθαλίζνπλ ηε
ζπγθεθξηκέλε παξελέξγεηα θαη λα αλαδεηήζνπκε άιινπο ηξφπνπο ζεξαπείαο, φπσο γηα
304
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παξάδεηγκα έλα ζεξαπεπηηθφ ζχζηεκα πνπ ζέβεηαη ηνπο απηνξξπζκηζηηθνχο βξφγρνπο πρ
ε νκνηνπαζεηηθή.

6.6 Υξήζηκα ζπκπεξάζκαηα από ηελ αλάιπζε ηνπ νιηζηηθνύ κνληέινπ
i.

ii.

iii.

iv.
v.
vi.

vii.
viii.

ix.
x.

xi.

xii.

xiii.

xiv.

Ζ έλλνηα ηεο αιιφζηαζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πεξηγξάςεη κηα
παζνινγία φπσο ε θαηάζιηςε, δίλνληαο κηα πην λαηνπξαιηζηηθή πεξηγξαθή ζηε
δπλακηθή θχζε ηεο λφζνπ
Ζ έλλνηα ηνπ αιινζηαηηθνχ θνξηίνπ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηξνπνπνηήζεη
ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνηφ πξνζεγγίδνπκε ηα ζπκπηψκαηα ηεο θαηάζιηςεο ζε φια ηα
επίπεδα ηνπ νξγαληζκνχ.
Ζ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο λφζνπ απνδεηθλχεη φηη ε
απαινηθή ησλ ζπκπησκάησλ δελ είλαη ζεξαπεία, αιιά, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε
αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα θαη ζηε ρεηξφηεξε, βιαβεξή γηα ηνλ νξγαληζκφ.
Ζ νιηζηηθή πξνζέγγηζε θέξλεη ζην θσο ηηο αιιεινζπλδέζεηο θαη ηηο ηεξαξρηθέο
ζπζρεηίζεηο πνπ δηέπνπλ ηελ εκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο λφζνπ.
Ζ νιηζηηθή πεξηγξαθή παξέρεη απφδεημε ζηελ ηεξαξρηθή ζρέζε πνπ δηέπεη ηελ
εκθάληζε ησλ παζνινγηθψλ δηαηαξαρψλ ζηνλ άλζξσπν [πρ άγρνο/θαηάζιηςε]
Ζ ππξεληθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε θαη νη ζπλαθείο ηεο έλλνηεο
[ζπλαηζζεκαηηθή πνηφηεηα θαη ζπλαηζζεκαηηθά αξρέηππα], εθηφο φηη πξνζθέξνπλ
κηα πην νινθιεξσκέλε πεξηγξαθή ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ επηπέδνπ, κπνξνχλ λα
παξέρνπλ κηα βάζε γηα ηε ζχλδεζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ κεηαμχ
ηνπο.
Ζ πεξηγξαθή ηεο δηάξξεμεο ησλ απηνξξπζκηζηηθψλ βξφγρσλ αλαηξνθνδφηεζεο
παξέρεη ζεκαληηθά επηρεηξήκαηα ελάληηα ζηηο θαηαπηεζηηθέο ζεξαπείεο.
Ζ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηνπ λνήκαηνο είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη κεηαβάιιεη ην
θέληξν βάξνπο ηεο πξνζέγγηζεο ηεο παζνθπζηνινγίαο απφ ην ‗πσο εκθαλίδεηαη
κία λφζνο‘ ζην ‗γηαηί ε λφζνο εκθαλίδεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαη φρη κε θάπνηνλ
άιιν‘.
Ζ έλλνηα ηεο κε-γξακκηθφηεηαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
ζεσξεηηθήο βάζεο ηεο νκνηνπαζεηηθήο θαξκαθνινγίαο.
Ζ έλλνηα ηνπ ειθπζηήξα καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα πεξηγξάςνπκε ηελ
παζνινγία ηφζν κε φξνπο θιαζζηθήο ηαηξηθήο φζν θαη κε νκνηνπαζεηηθνχο
φξνπο θαη λα εξκελεχζνπκε ην θβαληηθφ άικα ηνπ νξγαληζκνχ πνπ ζπλδέεηαη κε
ηε ζεσξία ησλ επηπέδσλ πγείαο
Σν νιηζηηθφ κνληέιν παζνθπζηνινγίαο θαηέιεμε ζηελ ππφζεζε φηη δελ ππάξρεη
έλαο θαη κνλαδηθφο κεραληζκφο ν νπνίνο νδεγεί ζηελ θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή.
Απηφ, δηφηη νη κεραληζηηθέο αηηηνινγηθέο ζπζρεηίζεηο δελ απνηεινχλ ηελ αηηία ηεο
λφζνπ, αιιά απιψο ηηο ζπρλέο δηαδξνκέο πνπ νξγαληζκφο αθνινπζεί γηα λα
θαηαιήμεη ζην λέν ζεκείν ηζνξξνπίαο, δηα κέζνπ αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ
ιεηηνπξγίαο ηνπ.
Αλ ζεσξήζνπκε ηελ νιηζηηθή πεξηγξαθή σο ηελ πιενλ λαηνπξαιηζηηθή απφ ηηο
δηαζέζηκεο πεξηγξαθηθά, ηφηε ηφζν ε θιαζζηθή ηαηξηθή φζν θαη ε νκνηνπαζεηηθή
κπνξνχλ λα δαλεηζηνχλ ζηνηρεία απφ απηήλ.
Ζ νιηζηηθή πεξηγξαθή απέηπρε ζην λα ‗παληξέςεη‘ πιήξσο ηελ θιαζζηθή
πξνζέγγηζε κε ηελ νκνηνπαζεηηθή, αιιά αλεπξέζεζαλ θάπνηα θνηλά ζεκεία
επαθήο θαη θάπνην θνηλφ ιεμηιφγην.
Ζ νιηζηηθή πεξηγξαθή δίλεη ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο λέσλ ππνζέζεσλ.
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7. Παράρηημα
Σςγκενηπυηικά ζςμπεπάζμαηα από ηη επγαζία
i.
Ζ θιαζζηθή ηαηξηθή πξνζεγγίδεη ην ζέκα ηεο παζνθπζηνινγίαο ηεο θαηάζιηςεο
κε ηξφπν αλαγσγηζηηθφ, κε ηηο δηάθνξεο εμεηδηθεπκέλεο νκάδεο επηζηεκφλσλ λα
ηνλίδνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ επξεκάησλ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο [θεθ 1.1-1.10
ζει 10-45]
ii. Ζ πνξεία ηεο έξεπλαο ζηελ θιαζζηθή ηαηξηθή έρεη πνιιέο παγίδεο πνπ θάλνπλ ηα
ζπκπεξάζκαηα ηεο κεξηθέο θνξέο αλαμηφπηζηα. [θεθ 1.12 ζει. 52-54] Ζ έξεπλα
γηα ηε θαηάζιηςε σο επηζηεκνληθφ πεδίν θέξεη πνιιέο απφ απηέο ηηο παγίδεο θαη
απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα νη επηζηήκνλεο λα νδεγνχληαη θάπνηεο θνξέο ζε
αδηέμνδα [θεθ 1.12 ζει 54-56]
iii. Ζ θαηάζιηςε έρεη έλα κεγάιν εχξνο ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο εκθαλίδεηαη ζην
ζχλνιν ησλ αζζελψλ. Σα δε ζπκπηψκαηά ηεο αθνξνχλ θαηά πεξίπησζε ζην
ζχλνιν ηνπ αλζξσπίλνπ φληνο απφ ην θαηψηεξν ζσκαηηθφ επίπεδν έσο ηηο
αλψηεξεο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο. [θεθ 2.1-2.12 ζει 56-65]
iv.
Ζ θαηάζιηςε έρεη κεγάιε ζπλλνζεξφηεηα κε άιιεο παζήζεηο θαη ε θιαζζηθή
ηαηξηθή έρεη πεηχρεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ πεξηγξαθή απηψλ ησλ ζπζρεηηζκψλ
κέζσ ηεο ζηαηηζηηθήο. [θεθ 3.2-3.4 ζει 68-86] Οη δε πξνζπάζεηεο ζχλδεζεο ησλ
παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ κεηαμχ ηνπο ζηακαηάλε ζηελ αλαδήηεζε γξακκηθψλ
ζπζρεηίζεσλ. [θεθ 3.5 ζει 86]
v. Σν κνληέιν ησλ ηξηψλ επηπέδσλ θαη ε ηεξάξρεζε κέζα ζηα επίπεδα είλαη
ζεκαληηθά ζηνηρεία πάλσ ζηα νπνία παηά ε νκνηνπαζεηηθή ζεσξία θαη ρξήδνπλ
πξνζεθηηθφηεξεο θαη εθηελέζηεξεο αλάιπζεο [θεθ 4.2 ζει 88-96]
vi.
Ζ νκνηνπαζεηηθή πξνζεγγίδεη ηε λφζν κέζσ ηεο αλεχξεζεο ηεο θαηάιιειεο
εηθφλαο ηνπ θαξκάθνπ πνπ ρξεηάδεηαη ν αζζελήο. Σα ζπκπηψκαηα πνπ
αλαιχνληαη θαηά ην νκνηνπαζεηηθφ ηζηνξηθφ αλαδεηθλχνπλ ιεπηνθπείο
απνρξψζεηο πνπ ιείπνπλ απφ ηελ θιαζζηθή πξνζέγγηζε [θεθ 4.5 ζει 108-110]
vii.
Ζ ζεξαπεία ηεο θαηάζιηςεο απφ ηελ νκνηνπαζεηηθή πξνζέγγηζε δελ έρεη
ηεθκεξησζεί αθφκε επηζηεκνληθά ιφγσ ηνπ ρακεινχ επηπέδνπ ησλ
δεκνζηεπκέλσλ εξεπλψλ θαη ιφγσ πξνβιεκάησλ θαηά ηε δηελέξγεηα
ηπραηνπνηεκέλσλ θιηληθψλ κειεηψλ [θεθ 4.6 ζει 111-115]
viii. Ζ δηεζλήο νκνηνπαζεηηθή θνηλφηεηα έρεη ήδε αξρίζεη λα αλαδεηά ηξφπνπο γηα λα
εκπινπηίζεη ηε ζεσξεηηθή ηεο βάζε κε ζηνηρεία απφ ηε ζπζηεκηθή ζεσξία θαη ηε
ζεσξία ηεο πνιππινθφηεηαο [θεθ 4.6 ζει 115-117]
ix. Έλα νιηζηηθφ κνληέιν γηα ην αλζξψπηλν νλ πνπ λα αλαδεηθλχεη ηελ πνιχπινθε,
ηελ απηφλνκε θαη ηε κε-γξακκηθή θχζε ηνπ, πεξηγξάθνληαο ηηο απην-ξπζκηζηηθέο
ηνπ δξάζεηο θαη ηελ αλάδπζε λνήκαηνο ζηα δηάθνξα επίπεδα ηεο ηεξαξρίαο ηνπ
είλαη δπλαηφλ λα πεξηγξαθεί [θεθ 5.4 131-136] θαη πεξηγξάθεθε [θεθ 5.6-5.10
ζει 145-161]
x. Σν κνληέιν απηφ κπνξεί λα γίλεη βάζε γηα παηήζεη πάλσ ηνπ κηα νιηζηηθή
παζνθπζηνινγηθή πεξηγξαθή, φπσο ε νιηζηηθή πεξηγξαθή ηεο παζνθπζηνινγίαο
ηεο θαηάζιηςεο [θεθ 6.4 ζει 174-183]
xi. Ζ πεξηγξαθή ηεο δηάξξεμεο ησλ απηνξξπζκηζηηθψλ βξφγρσλ αλαηξνθνδφηεζεο
παξέρεη ζεκαληηθά επηρεηξήκαηα ελάληηα ζηηο θαηαπηεζηηθέο ζεξαπείεο. [θεθ 6.2
ζει 168]
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xii.

xiii.

xiv.

xv.

xvi.

xvii.

xviii.

xix.

xx.

xxi.

xxii.

Σν νιηζηηθφ κνληέιν παζνθπζηνινγίαο θαηέιεμε ζηελ ππφζεζε φηη δελ ππάξρεη
έλαο θαη κνλαδηθφο κεραληζκφο ν νπνίνο νδεγεί ζηελ θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή.
Απηφ, δηφηη νη κεραληζηηθέο αηηηνινγηθέο ζπζρεηίζεηο δελ απνηεινχλ ηελ αηηία ηεο
λφζνπ, αιιά απιψο ηηο ζπρλέο δηαδξνκέο πνπ νξγαληζκφο αθνινπζεί γηα λα
θαηαιήμεη ζην λέν ζεκείν ηζνξξνπίαο, δηα κέζνπ αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ
ιεηηνπξγίαο ηνπ.[θεθ 6.4 ζει 174]
Ζ έλλνηα ηεο αιιφζηαζεο, πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζην παξειζφλ γηα ηελ
νιηζηηθή πεξηγξαθή άιισλ παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ [θεθ 5.5 ζει 144], κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα λα πεξηγξάςεη κηα παζνινγία φπσο ε θαηάζιηςε,
δίλνληαο κηα πην λαηνπξαιηζηηθή πεξηγξαθή ζηε δπλακηθή θχζε ηεο λφζνπ [ζει
175]
Ζ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο λφζνπ απνδεηθλχεη φηη ε
απαινηθή ησλ ζπκπησκάησλ δελ είλαη ζεξαπεία, αιιά, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε
αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα θαη ζηε ρεηξφηεξε, βιαβεξή γηα ηνλ νξγαληζκφ. [θεθ 6.4
ζει 177]
Ζ έλλνηα ηνπ αιινζηαηηθνχ θνξηίνπ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα
πεξηγξάςεη ηα ζπκπηψκαηα ηεο θαηάζιηςεο θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα
αλαδεηήζνπκε ηελ αλάδπζε λνήκαηνο ζηηο απηνξπζκηζηηθέο ιεηηνπξγίεο [θεθ 6.4
ζει 177-178].
Ζ πνηθηιία ελφο νξγαληζκνχ απνηειεί πξνζηαηεπηηθφ παξάγνληα απέλαληη ζηελ
θαηάζιηςε [θεθ 1.10 ζει 44], ην κέηξν ηεο ζρεηίδεηαη κε ην επίπεδν πγείαο ηνπ
νξγαληζκνχ [θεθ 6.4 ζει 181] θαη δχλαηαη λα ζπζρεηηζηεί κε καζεκαηηθφ ηχπν κε
ην κέηξν ηεο αζζέλεηαο, κέζσ ηεο έλλνηαο ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο [θεθ
5.4 ζει 132-134].
Ζ νιηζηηθή πξνζέγγηζε θέξλεη ζην θσο ηηο αιιεινζπλδέζεηο θαη ηηο ηεξαξρηθέο
ζπζρεηίζεηο πνπ δηέπνπλ ηελ εκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο λφζνπ θαη παξέρεη
ελδείμεηο γηα ηελ ηεξαξρηθή ζρέζε πνπ δηέπεη ηελ εκθάληζε ησλ παζνινγηθψλ
δηαηαξαρψλ ζηνλ άλζξσπν [θεθ 6.3 ζει 172]
Ζ ππξεληθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε θαη νη ζπλαθείο ηεο έλλνηεο
[ζπλαηζζεκαηηθή πνηφηεηα θαη ζπλαηζζεκαηηθά αξρέηππα], εθηφο φηη πξνζθέξνπλ
κηα πην νινθιεξσκέλε πεξηγξαθή ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ επηπέδνπ [θεθ 5.8 ζει
151-154], κπνξνχλ λα παξέρνπλ κηα βάζε γηα ηε ζχλδεζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ
δηαηαξαρψλ κεηαμχ ηνπο. [θεθ 63 ζει 167-172]
Ζ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηνπ λνήκαηνο είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη κεηαβάιιεη ην
θέληξν βάξνπο ηεο πξνζέγγηζεο ηεο παζνθπζηνινγίαο απφ ην ‗πσο εκθαλίδεηαη
κία λφζνο‘ ζην ‗γηαηί ε λφζνο εκθαλίδεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαη φρη κε θάπνηνλ
άιιν‘. [θεθ 6.4 ζει 178]
Ζ έλλνηα ηεο κε-γξακκηθφηεηαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
ζεσξεηηθήο βάζεο ηεο νκνηνπαζεηηθήο θαξκαθνινγίαο. [θεθ 4.6 ζει 115 θαη θεθ
6.4 ζει 178]
Ζ έλλνηα ηνπ ειθπζηήξα καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα πεξηγξάςνπκε ηελ
παζνινγία ηφζν κε φξνπο θιαζζηθήο ηαηξηθήο [ζει 165-170] φζν θαη κε
νκνηνπαζεηηθνχο φξνπο [ζει 182-184] θαη λα εξκελεχζνπκε ην θβαληηθφ άικα
ηνπ νξγαληζκνχ πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ζεσξία ησλ επηπέδσλ πγείαο.[θεθ 6.4 ζει
181]
Ζ νιηζηηθή πεξηγξαθή δίλεη ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο λέσλ ππνζέζεσλ [θεθ 6.5
ζει 184-189].
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xxiii.

xxiv.

Αλ ζεσξήζνπκε ηελ νιηζηηθή πεξηγξαθή σο ηελ πιενλ λαηνπξαιηζηηθή απφ ηηο
δηαζέζηκεο πεξηγξαθηθά, ηφηε ηφζν ε θιαζζηθή ηαηξηθή φζν θαη ε νκνηνπαζεηηθή
κπνξνχλ λα δαλεηζηνχλ ζηνηρεία απφ απηήλ. [θεθ 6.6 ζει 191]
Ζ νιηζηηθή πεξηγξαθή απέηπρε ζην λα ‗παληξέςεη‘ πιήξσο ηελ θιαζζηθή
πξνζέγγηζε κε ηελ νκνηνπαζεηηθή, αιιά αλεπξέζεζαλ θάπνηα θνηλά ζεκεία
επαθήο θαη θάπνην θνηλφ ιεμηιφγην. [θεθ 6.6 ζει 192]

Ππορ μια πανανθπώπινη πποζέγγιζη ζηην ςγεία
Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε, απηφ πνπ είρακε αλαθέξεη θαη ζηελ αλάιπζε ησλ
επηπέδσλ: φιεο νη ιεηηνπξγίεο θαη νη δηεξγαζίεο ησλ ρακειφηεξσλ επηπέδσλ θαηαιήγνπλ
ζαλ ππξακίδα ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ αλψηεξσλ επηπέδσλ. Γειαδή,
φιεο νη δηεξγαζίεο πεηπραίλνπλ θιεηζηφηεηα θαη παξάγνπλ λφεκα ζε αλψηεξα ηεξαξρηθά
επίπεδα. Έηζη, ζηελ παξνχζα αλάιπζε, ζηακαηάκε ηελ αλαδήηεζε ηνπ λνήκαηνο ησλ
δηεξγαζηψλ ζην επίπεδν ηνπ αλζξσπίλνπ φληνο, σο πλεπκαηηθφ θαη θνηλσληθφ νλ. Μηα
πην εθηεηακέλε αλάιπζε ζα κπνξνχζε λα πεξηιάβεη κεγαιχηεξα ζπζηήκαηα, φπσο ε
νηθνγέλεηα, ε θνηλσλία, ή νιφθιεξε ε αλζξσπφηεηα. ε κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε, νη
έλλνηεο ηεο πγείαο θαη ηνπ λνήκαηνο ησλ δηεξγαζηψλ απνθηνχλ δηαθνξεηηθή δηάζηαζε
θαη νδεγνχκαζηε πξνο κηα παλαζξψπηλε πξνζέγγηζε γηα ηελ πγεία θαη ηελ ηαηξηθή.

Εςσαπιζηίερ
Κιείλσληαο ηελ κεηαπηπρηαθή απηή εξγαζία, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ θαη’ αξράο
ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θύξην Αξγύξε Ι. Αξλέιιν γηα ηελ πνιύηηκε θαζνδήγεζή ηνπ
θαη ηηο ζπκβνπιέο ηνπ. Δπίζεο, ηνλ πξόεδξν ηνπ ηκήκαηνο θύξην Ισάλλε Γαξδέληα γηα ηε
δπλαηόηεηα πνπ καο πξνζέθεξε λα εθπαηδεπηνύκε ζηα νιηζηηθά ζεξαπεπηηθά ζπζηήκαηα ζε
έλα παλεπηζηεκηαθό πεξηβάιινλ. Θέισ λα επραξηζηήζσ όινπο ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ
ηκήκαηνο θαη ηνπο νκνηνπαζεηηθνύο ηαηξνύο πνπ ζπκκεηείραλ κεδελόο εμαηξνπκέλνπ κε
απηαπάξλεζε θαη ππνκνλή ζηελ πξσηνπνξηαθή απηή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη καο
πξνζέθεξαλ ηα θώηα ηνπο ζην δηεπηζηεκνληθό πιαίζην πνπ ιεηηνύξγεζε ην κεηαπηπρηαθό
πξόγξακκα ζπνπδώλ. Τέινο, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ επίηηκν θαζεγεηή ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θύξην Γεώξγην Βπζνύιθα, γηα ηνλ ηεξάζηην πινύην ησλ ηδεώλ κε
ηηο νπνίεο καο κπόιηαζε κέζα από ηε δηδαζθαιία θαη ηα βηβιία ηνπ, κηαο θαη ε παξνύζα
εξγαζία είλαη ζε κεγάιν βαζκό εκπλεπζκέλε από ην έξγν ηνπ.
Σύξνο Ινύληνο 2010
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