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Ο όρος «σωµατόµορφες διαταραχές» αναφέρεται σε µία οικογένεια διαταραχών µε κοινό
χαρακτηριστικό την ύπαρξη σωµατικών συµπτωµάτων που υποδηλώνουν την ύπαρξη
κάποιας σωµατικής πάθησης. Οι σωµατόµορφες διαταραχές διακρίνονται από τις
ακατανόητα προσποιητές διαταραχές ή την υπόκριση από το γεγονός ότι τα σωµατικά αυτά
συµπτώµατα δεν υπόκεινται στο συνειδητό έλεγχο του ατόµου, αλλά και από τα
ψυχοσωµατικά προβλήµατα από το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποια διαγνώσιµη σωµατική
πάθηση στην οποία θα µπορούσαν να αποδοθούν τα σωµατικά συµπτώµατα. Βέβαια η
παράλληλη ύπαρξη προσποιητών ή ψυχοσωµατικών συµπτωµάτων ή ακόµη και κάποιας
σωµατικής πάθησης δεν είναι σπάνια.

Κλινική εικόνα
∆ιαταραχή σωµατοποίησης
Αναφέρεται σε ένα πρότυπο πολλαπλών επαναλαµβανόµενων σωµατικών συµπτωµάτων, τα
οποία οδηγούν σε αναζήτηση ιατρικής φροντίδας ή προκαλούν σηµαντική επιβάρυνση της
λειτουργικότητας. Τα σωµατικά συµπτώµατα πρέπει να έχουν εµφανιστεί πριν την ηλικία
των 30 ετών και να εµφανίζονται κατά τη διάρκεια µίας περιόδου αρκετών ετών. Επίσης, τα
συµπτώµατα θα πρέπει να µην µπορούν να εξηγηθούν πλήρως από καµία γνωστή σωµατική
πάθηση ή από την επίδραση κάποιας ουσίας ή αν εµφανίζονται στο πλαίσιο κάποιας
σωµατικής πάθησης θα πρέπει η έντασή τους ή η επιβάρυνση της λειτουργικότητας να είναι
µεγαλύτερη από ό,τι θα περίµενε κανείς µε βάσει τα κλινικά ευρήµατα.

Για να δοθεί η διάγνωση της διαταραχής σωµατοποίησης θα πρέπει να υπάρχει:

-

Πόνος σε τουλάχιστον τέσσερα σηµεία ή λειτουργίες του σώµατος.
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-

Ιστορικό τουλάχιστον δύο γαστρεντερικών συµπτωµάτων (εκτός του πόνου).

-

Ιστορικό τουλάχιστον ενός συµπτώµατος που να σχετίζεται µε τη σεξουαλική ή την
αναπαραγωγική λειτουργικότητα (εκτός του πόνου).

-

Ιστορικό τουλάχιστον ενός συµπτώµατος νευρολογικού τύπου.

Συνήθως τα άτοµα που υποφέρουν από τη διαταραχή περιγράφουν τα συµπτώµατά τους µε
παραστατικό και υπερβολικό τρόπο, συχνά χωρίς αναφορές σε συγκεκριµένες πληροφορίες
και µε ασυνέπειες στο ιστορικό των συµπτωµάτων. Πολλές φορές αναζητούν ιατρική
φροντίδα από πολλούς ειδικούς παράλληλα, γεγονός που µπορεί να οδηγήσει σε περίπλοκους
και µερικές φορές επικίνδυνους συνδυασµούς θεραπειών. Ως αποτέλεσµα τα άτοµα αυτά
συχνά υποβάλλονται σε πολυάριθµες ιατρικές εξετάσεις, διαγνωστικές διαδικασίες,
εγχειρίσεις και εισαγωγές στο νοσοκοµείο, µε αποτέλεσµα η υγεία τους να διατρέχει
σηµαντικό κίνδυνο. Οι ιατρικές εξετάσεις χαρακτηρίζονται από αξιοσηµείωτη έλλειψη
ευρηµάτων που να εξηγούν τα αναφερόµενα συµπτώµατα.

Εκδηλώνουν σε πολλές περιπτώσεις εµφανή συµπτώµατα άγχους και καταθλιπτική διάθεση
και µπορεί να συνυπάρχει παρορµητική ή αντικοινωνική συµπεριφορά, απειλές και
απόπειρες αυτοκτονίας και δυσαρµονία στις ερωτικές τους σχέσεις. Ιδίως όταν συνυπάρχει
διαταραχή προσωπικότητας στον άξονα δύο η ζωή τους µπορεί να είναι χαοτική. Ο
επιπολασµός της διαταραχής σωµατοποίησης κυµαίνεται από 0,2% έως 2% για τις γυναίκες
και είναι χαµηλότερος του 0,2% για τους άντρες. Ωστόσο είναι αξιοσηµείωτο ότι
τουλάχιστον οι Έλληνες άντρες που κατοικούν στις Η.Π.Α. εµφανίζουν µε υψηλότερη
συχνότητα τη διαταραχή.

Η πορεία της διαταραχής είναι χρόνια µε διακυµάνσεις αν και σπάνια υπάρχουν περίοδοι
ολοκληρωτικής αποδροµής των συµπτωµάτων. Σπάνια περνάει περισσότερος από ένας
χρόνος χωρίς το άτοµο να εκδηλώσει κάποιο ανεξήγητο σύµπτωµα. Συνήθως τα διαγνωστικά
κριτήρια πληρούνται πριν την ηλικία των 25 ετών, αλλά σε πολλές περιπτώσεις τα αρχικά
συµπτώµατα ανιχνεύονται στην εφηβεία. Έρευνες έχουν δείξει ότι γενετικοί παράγοντες
παίζουν ρόλο στην εµφάνιση της διαταραχής µε το 10% µε 20% των γυναικών που είναι
πρώτου βαθµού συγγενείς µε γυναίκες που υποφέρουν από τη διαταραχή να εµφανίζουν και
αυτές τη διαταραχή. Έρευνες υιοθεσίας έχουν δείξει ότι η ύπαρξη ενός βιολογικού ή θετού
συγγενή µε διαταραχή σωµατοποίησης αυξάνουν την πιθανότητα εµφάνισης της διαταραχής.
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Η διαταραχή σωµατοποίησης διαγιγνώσκεται πολύ πιο σπάνια όταν ο ειδικός ψυχικής υγείας
δεν είναι ιατρός. Συνήθως τα συµπτώµατα της διαταραχής σωµατοποίησης διαφοροποιούνται
από αυτά µίας σωµατικής πάθησης από (α) το γεγονός ότι αφορούν παράλληλα σε πολλά
οργανικά συστήµατα, (β) το γεγονός ότι η πρώιµη έναρξη και η χρόνια πορεία των
συµπτωµάτων δεν συνοδεύονται από την ανάπτυξη σωµατικών ενδείξεων ή δοµικών
ανωµαλιών και (γ) έλλειψη εργαστηριακών ευρηµάτων.

Ως προς τη διαφοροδιάγνωση, πολλαπλά σωµατικά συµπτώµατα εµφανίζονται και στη
διαταραχή πανικού, αλλά εµφανίζονται κυρίως κατά τη διάρκεια των κρίσεων πανικού. Το
ίδιο ισχύει και για τη γενικευµένη αγχώδη διαταραχή, όµως στην περίπτωση αυτή το άγχος
και η ανησυχία του ατόµου δεν περιορίζονται στα σωµατικά συµπτώµατα. Τα άτοµα που
υποφέρουν από κατάθλιψη επίσης εµφανίζουν σωµατικά συµπτώµατα (κυρίως ανεξήγητους
πόνους και γαστρεντερικές διαταραχές), αλλά τα συµπτώµατα αυτά περιορίζονται στις
περιόδους καταθλιπτικής διάθεσης, ενώ στα άτοµα µε διαταραχή σωµατοποίησης τα
σωµατικά συµπτώµατα εµφανίζονται ανεξάρτητα από την ψυχολογική τους διάθεση καθόλη
τη διάρκεια της ζωής τους.

Αδιαφοροποίητη σωµατόµορφη διαταραχή (νευρασθένεια)
Πρόκειται για µία διαταραχή που διαγιγνώσκεται όταν υπάρχουν επίµονες σωµατόµορφες
εκδηλώσεις που όµως δεν πληρούν τα κριτήρια της σωµατοποιητικής διαταραχής ή κάποιας
άλλης σωµατόµορφης διαταραχής. Κριτήριο για τη διάγνωση είναι η ύπαρξη ενός ή
περισσότερων σωµατικών συµπτωµάτων (συνήθως χρόνια κόπωση, απώλεια όρεξης,
γαστρεντερικά συµπτώµατα ή συµπτώµατα από το αναπαραγωγικό ή το ουροποιητικό
σύστηµα), το οποίο επιµένει για διάστηµα 6 µηνών ή περισσότερο. Όταν η διάρκεια των
συµπτωµάτων είναι µικρότερη των 6 µηνών δίνεται η διάγνωση της Σωµατόµορφης
διαταραχής µη καθοριζόµενης αλλιώς. Η µεγαλύτερη συχνότητα ανεξήγητων σωµατικών
συµπτωµάτων εµφανίζεται σε νεαρές γυναίκες χαµηλού κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου.
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∆ιαταραχή πόνου
Αναφέρεται στην ύπαρξη πόνου που αποτελεί την κύρια κλινική εκδήλωση και είναι τέτοιας
έντασης που χρήζει κλινικής προσοχής και επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό τη
λειτουργικότητα του ατόµου. Παραδείγµατα επιβάρυνσης της λειτουργικότητας εξαιτίας του
πόνου συµπεριλαµβάνουν την αδυναµία εργασίας ή εκπλήρωσης των ακαδηµαϊκών
υποχρεώσεων, συχνή χρήση υπηρεσιών υγείας, ο πόνος να καταστεί το κύριο θέµα της ζωής
του ατόµου, κατάχρηση φαρµάκων, προβλήµατα στις ερωτικές σχέσεις και διαταραχή του
τρόπου ζωής. Ψυχολογικοί παράγοντες θεωρείται ότι παίζουν σηµαντικό ρόλο στη έναρξη,
την ένταση, την επιδείνωση ή τη διατήρηση του πόνου, παρότι ο πόνος µπορεί να οφείλεται
ή να επηρεάζεται εν µέρει από µία σωµατική πάθηση (οπότε το άτοµο λαµβάνει πρόσθετη
διάγνωση στον Άξονα ΙΙΙ). Ο πόνος που οφείλεται αποκλειστικά σε µία σωµατική πάθηση
δεν αποτελεί ψυχική διαταραχή.

Τα άτοµα µε επαναλαµβανόµενα επεισόδια οξέος πόνου ή χρόνιο πόνο µερικές φορές είναι
πεπεισµένα ότι κάπου υπάρχει ένας ειδικός που έχει τη «γιατρειά» για τον πόνο και µπορεί
να ξοδέψουν πολύ χρόνο και χρήµα στην αναζήτηση αυτή. Ο πόνος µπορεί να οδηγήσει σε
περιορισµό των δραστηριοτήτων και σε κοινωνική αποµόνωση, µε αποτέλεσµα να
εµφανιστούν επιπρόσθετα ψυχολογικά προβλήµατα και µείωση της φυσικής αντοχής. Η
οξεία διαταραχή πόνου (λιγότερο από 6 µήνες) δείχνει να σχετίζεται συχνότερα µε τις
αγχώδεις διαταραχές και η χρόνια διαταραχή πόνου (περισσότερο από 6 µήνες) µε τις
διαταραχές της διάθεσης. Και στις δύο µορφές συχνά παρουσιάζεται αϋπνία.

Τα άτοµα µε χρόνιες µορφές της διαταραχής πόνου συχνά υποφέρουν από ανεργία, έχουν
κάποιας µορφής αναπηρία και αντιµετωπίζουν οικογενειακά προβλήµατα. Η διαταραχή
πόνου µπορεί να εκδηλωθεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Οι γυναίκες δείχνουν να εµφανίζουν
διάφορες καταστάσεις που προκαλούν πόνο πιο συχνά από τους άντρες, αν και η διαταραχή
πόνου είναι γενικώς σχετικά συχνή. Τα περισσότερα επεισόδια οξέος πόνου υποχωρούν
εντός σχετικά σύντοµου χρονικού διαστήµατος. Στις περισσότερες περιπτώσεις χρόνιου
πόνου το άτοµο υποφέρει για πολλά χρόνια πριν απευθυνθεί σε κάποιο ειδικό ψυχικής
υγείας. Υπάρχουν στοιχεία ότι ο χρόνιος πόνος είναι πιο συχνός µεταξύ πρώτου βαθµού
βιολογικών συγγενών ατόµων µε διαταραχή πόνου.
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Μετατρεπτική

διαταραχή

(υστερία,

υστερική

νεύρωση,

σύνδροµο

Briquet)
Πρόκειται για µία διαταραχή που αναφέρεται στην ύπαρξη συµπτωµάτων που επηρεάζουν
την εκούσια κινητική ή την αισθητική λειτουργικότητα και υποδηλώνουν την ύπαρξη
κάποιας νευρολογικής ή άλλου είδους σωµατικής πάθησης. Θωρείται ότι ψυχολογικοί
παράγοντες σχετίζονται µε το σύµπτωµα βάσει του γεγονότος ότι της έναρξη ή της
επιδείνωσης του συµπτώµατος προηγούνται συγκρούσεις ή άλλου είδους στρεσογόνοι
παράγοντες.

Επειδή τα συµπτώµατα αναφέρονται στην κινητικότητα και την αισθητικότητα συχνά
αναφέρονται ως «ψευδονευρολογικά» και όσο πιο περιορισµένες είναι οι ιατρικές γνώσεις
του ατόµου, τόσο λιγότερο πειστικά είναι τα συµπτώµατα. Τα συµπτώµατα συνήθως δεν
ανταποκρίνονται στην ανατοµία και τη φυσιολογία του ανθρώπινου σώµατος και συχνά δεν
παρουσιάζουν σταθερότητα. Για παράδειγµα ένα «παράλυτο» χέρι που τοποθετείται πάνω
από το κεφάλι του ατόµου και αφήνεται δεν πέφτει πάνω στο κεφάλι, αλλά παραµένει για
ένα σύντοµο διάστηµα ακίνητο και µετά πέφτει στο πλάι αποφεύγοντας το κεφάλι ή υπάρχει
η ίδια δυσκολία κατάποσης για τις υγρές και τις στερεές τροφές. Τα µετατρεπτικά
συµπτώµατα δεν συνοδεύονται από εργαστηριακά ευρήµατα και γενικώς δεν οδηγούν σε
σωµατικές αλλοιώσεις ή αναπηρίες, παρότι συχνή είναι και η παράλληλη ύπαρξη µη
µετατρεπτικών σωµατικών συµπτωµάτων.

Παρ’ όλα αυτά έµφαση θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι οι γνώσεις µας για την ανθρώπινη
φυσιολογία και ανατοµία είναι ατελείς και κατά συνέπεια η διάγνωση θα πρέπει να έχει
προσωρινό χαρακτήρα και να δίδεται µε επιφυλάξεις. Σε άλλες περιπτώσεις η πραγµατική
αιτία ενός «µετατρεπτικού» συµπτώµατος µπορεί να πάρει χρόνια για να ανιχνευθεί (π.χ.
σκλήρυνση κατά πλάκας) και σε παλαιότερες έρευνες περισσότερο από το 25% ασθενών που
είχαν λάβει διάγνωση µετατρεπτικής διαταραχής διαγνώστηκαν στη συνέχεια µε κάποια
σωµατική πάθηση (αν και το ποσοστό των λανθασµένων διαγνώσεων έχει µειωθεί σηµαντικά
στις πιο πρόσφατες έρευνες). Ο όρος «µετατρεπτική» αναφέρεται στην υπόθεση ότι το
σωµατικό σύµπτωµα αναπαριστά τη συµβολική επίλυση µίας ασυνείδητης ψυχολογικής
σύγκρουσης και παρότι η λογική αυτή δεν υπονοείται στις σύγχρονες περιγραφές της
διαταραχής είναι σηµαντικό για τη διάγνωση η στενή χρονική σχέση µεταξύ ενός
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στρεσογόνου παράγοντα και της εµφάνισης ή της επιδείνωσης του συµπτώµατος, ιδίως αν το
άτοµο είχε αναπτύξει µετατρεπτικά συµπτώµατα σε ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν.

Σε ψυχολογικό επίπεδο τα άτοµα µε µετατρεπτική διαταραχή µπορεί να εµφανίσουν αυτό
που ονοµάζεται µακάρια αδιαφορία (έλλειψη ενδιαφέροντος για τη φύση ή τις συνέπειες του
συµπτώµατος) ή να το εκδηλώνουν µε δραµατικό τρόπο. Το άτοµο µπορεί να αποκοµίζει
«δευτερογενή οφέλη» από τη διαταραχή, υπό την έννοια ότι χάρη στο σύµπτωµα αποφεύγει
δυσάρεστα καθήκοντα ή να απολαµβάνει προνόµια. Τα άτοµα µε µεταπετρεπτική διαταραχή
είναι συχνά υποβόλιµα και τα συµπτώµατά τους µπορεί να τροποποιούνται ή να
εξαφανίζονται υπό την επήρεια εξωτερικών ερεθισµάτων. Τα µετατρεπτικά συµπτώµατα
είναι πιο συχνά µετά από ακραίο ψυχολογικό στρες (π.χ. πόλεµος, απώλεια αγαπηµένου
προσώπου) και είναι δυνατόν το άτοµο να εκδηλώσει εξάρτηση ή να αναλάβει το ρόλο του
ασθενούς κατά την πορεία της θεραπείας.

Η µετατρεπτική διαταραχή είναι συχνότερη σε αγροτικές και αναπτυσσόµενες περιοχές, σε
άτοµα χαµηλού κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου και σε άτοµα που έχουν περιορισµένες
γνώσεις σχετικά µε ιατρικές και ψυχολογικές παθήσεις. Η συχνότητα κυµαίνεται από 11 έως
300 άτοµα στις 100.000 και η διαταραχή εµφανίζεται πιο συχνά στις γυναίκες µε την
αναλογία να κυµαίνεται από 2:1 έως 10:1. Ειδικά στις γυναίκες τα συµπτώµατα είναι πολύ
πιο συχνά στην αριστερή πλευρά του σώµατος, ενώ οι γυναίκες (και σπάνια οι άντρες)
µπορεί να εκδηλώσουν την πλήρη κλινική εικόνα της διαταραχής σωµατοποίησης.

Η έναρξη της διαταραχής σπάνια εντοπίζεται πριν την ηλικία των 10 και µετά την ηλικία των
35 ετών. Συνήθως η έναρξη είναι οξεία, αλλά είναι δυνατόν να υπάρξει και σταδιακή
εµφάνιση των συµπτωµάτων. Η διάρκεια των συµπτωµάτων είναι συνήθως µικρή και στις
περισσότερες περιπτώσεις τα µετατρεπτικά συµπτώµατα των ατόµων που εισάγαγονται στο
νοσοκοµείο υποχωρούν µετά από 2 εβδοµάδες. Οι υποτροπές είναι συχνές και υπολογίζεται
ότι περίπου το 1/4 µε το 1/5 των ατόµων µε µετατρεπτικά συµπτώµατα υποτροπιάζουν εντός
ενός έτους.

Η µετατρεπτική διαταραχή εµφανίζει συνοσηρότητα µε τις διασχιστικές διαταραχές, τη
µείζονα κατάθλιψη και την οιστριονική, την αντικοινωνική (ιδίως στους άντρες) και την
εξαρτητική διαταραχή προσωπικότητας. Ως προς τη διαφοροδιάγνωση θα πρέπει να
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σηµειωθεί ότι σε περίπτωση που τα νευρολογικού τύπου συµπτώµατα εµφανίζονται στο
πλαίσιο υποχονδρίασης, το άτοµο ασχολείται µε τη «σοβαρή πάθηση» που υπάρχει πίσω από
τα συµπτώµατα αυτά, ενώ στη µετατρεπτική διαταραχή το άτοµο εστιάζεται στο ίδιο το
σύµπτωµα ή παρουσιάζει µακάρια αδιαφορία. Αντίθετα, στη σωµατοδυσµορφική το άτοµο
εστιάζεται σε κάποιο φανταστικό ή ασήµαντο πρόβληµα εµφάνισης και όχι σε ένα σύµπτωµα
που αφορά την εκούσια κινητική ή αισθητική λειτουργικότητα.

Είναι αµφισβητήσιµο το κατά πόσο εµφανίζονται «ψευδο-ψευδαισθήσεις» στο πλαίσιο της
µετατρεπτικής διαταραχής. Πάντως οι ψευδο-ψευδαισθήσεις θα µπορούσαν να διακριθούν
από τις ψευδαισθήσεις στο πλαίσιο µίας ψυχωσικής διαταραχής βάσει του ότι (α) σε
αντίθεση µε τις πραγµατικές ψευδαισθήσεις το άτοµο διατηρεί την εναισθησία και δεν
υπάρχουν άλλα ψυχωσικά συµπτώµατα, (β) συχνά αφορούν σε περισσότερες από µία
αισθήσεις και (γ) συχνά έχουν αφελές, φανταστικό ή παιδικό περιεχόµενο. Πολλές φορές
φέρουν ψυχολογικό νόηµα και το άτοµο συνήθως τις περιγράφει ως µία ενδιαφέρουσα
ιστορία. Τέλος, το δευτερογενές όφελος που αποκοµίζει το άτοµο µε µετατρεπτική
διαταραχή από τα οφέλη που αποκοµίζουν τα άτοµα µε ακατανόητα προσποιητές διαταραχές
ή υπόκριση διαφοροποιούνται από το γεγονός ότι τα µετατρεπτικά συµπτώµατα δεν
υπόκεινται στο συνειδητό έλεγχο του ατόµου.

Υποχονδρίαση
Πρόκειται για µία διαταραχή που αναφέρεται στον έµµονο φόβο του ατόµου µήπως έχει
κάποια σοβαρή ασθένεια ή στην ιδέα ότι έχει µία σοβαρή ασθένεια, που βασίζεται στην
παρερµηνεία ενός ή περισσότερων σωµατικών συµπτωµάτων. Ο αβάσιµος φόβος ή η ιδέα
επιµένουν παρά τις ιατρικές διαβεβαιώσεις, ωστόσο δεν φτάνουν σε επίπεδο παραληρήµατος
και το άτοµο αποδέχεται την πιθανότητα ότι ο φόβος του µπορεί να είναι υπερβολικός ή να
µην υπάρχει καµία σωµατική πάθηση. Το άτοµο ασχολείται µε σωµατικές λειτουργίες,
ασήµαντα σωµατικά συµπτώµατα ή ασαφείς σωµατικές αισθήσεις για περισσότερο από έξι
µήνες, θεωρεί ότι αυτές οι σωµατικές αισθήσεις είναι ενδεικτικές κάποιας σωµατικής
πάθησης και ανησυχεί πολύ για την αιτιολογία και τη σηµασία τους. Η ανησυχία του ατόµου
αφορά σε διάφορα οργανικά συστήµατα κατά την πάροδο του χρόνου ή παράλληλα, ενώ σε
άλλες περιπτώσεις µπορεί να περιορίζεται σε ένα συγκεκριµένο όργανο ή σε µία
συγκεκριµένη σωµατική πάθηση. Το άτοµο µπορεί να τροµάζει όταν διαβάζει ή ακούει κάτι
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σχετικό µε σωµατικές παθήσεις, όταν κάποιος που γνωρίζει αρρωσταίνει ή από την
παρατήρηση του σώµατός του και από αισθήσεις που προέρχονται από αυτό.

Στην υποχονδρίαση το ιατρικό ιστορικό συχνά παρουσιάζεται πολύ λεπτοµερώς. Πολλές
φορές το άτοµο νιώθει ότι δε λαµβάνει την κατάλληλη ιατρική φροντίδα και συχνά
απευθύνεται παράλληλα ή διαδοχικά σε διάφορους ειδικούς σωµατικής υγείας αρνούµενο
πεισµατικά την παραποµπή σε ειδικούς ψυχικής υγείας. Συχνά παρατηρείται πρόβληµα στη
σχέση γιατρού – ασθενούς, αλλά και επιπλοκές από τις επαναλαµβανόµενες διαγνωστικές
διαδικασίες που εµπεριέχουν κάποιο βαθµό κινδύνου, αλλά και µεγάλο οικονοµικό κόστος.
Ωστόσο είναι γεγονός ότι επειδή τα άτοµα αυτά έχουν ένα ιστορικό πολλαπλών αιτιάσεων
χωρίς ξεκάθαρο σωµατικό υπόβαθρό συχνά υπόκεινται σε βιαστικές ιατρικές εξετάσεις και
µπορεί να µην ανιχνευθεί µία πραγµατική σωµατική πάθηση.

Η διαταραχή δηµιουργεί ένταση στις κοινωνικές σχέσεις επειδή το άτοµο απορροφάται από
την κατάσταση της υγείας του και συχνά περιµένει ειδική αντιµετώπιση από τους άλλους. Η
οικογενειακή ζωή µπορεί να διαταραχθεί, καθώς προοδευτικά αρχίζει να περιστρέφεται γύρω
από τη σωµατική υγεία του ατόµου. Τις περισσότερες φορές η διαταραχή επηρεάζει την
απόδοση και τη λειτουργικότητα του ατόµου, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να ανταποκριθεί
στις εργασιακές ή τις άλλες υποχρεώσεις του. Οι ιατρικές εξετάσεις δεν επιβεβαιώνουν τους
φόβους ή την πεποίθηση του.

Η διαταραχή είναι εξίσου συχνή στους άντρες και τις γυναίκες και µπορεί να εµφανιστεί σε
κάθε ηλικία, µε συχνότερη περίοδο εµφάνισης την αρχή της ενήλικης ζωής. Ο επιπολασµός
της πάθησης στο γενικό πληθυσµό είναι άγνωστος, ενώ ο επιπολασµός µεταξύ των ατόµων
που απευθύνονται σε υπηρεσίες υγείας κυµαίνεται από 4 έως 9%. Η πορεία της διαταραχής
είναι συνήθως χρόνια, µε συµπτώµατα περιοδικά αυξοµειούµενης έντασης, αλλά µερικές
φορές παρατηρείται πλήρης αποδροµή των συµπτωµάτων.

Συχνά συνυπάρχουν άλλες ψυχικές διαταραχές ιδίως αγχώδεις διαταραχές ή διαταραχές της
διάθεσης. Τα άτοµα µε υποχονδρίαση µπορεί να έχουν παρεισφρυτικές σκέψεις σχετικά µε
την

ύπαρξη
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ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής µόνο αν οι ιδεοληψίες και οι καταναγκασµοί δεν
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περιορίζονται στην ανησυχία σχετικά µε τη σωµατική υγεία. Ως προς τη διαφοροδιάγνωση,
στη σωµατοδυσµορφική διαταραχή η ανησυχία του ατόµου περιορίζεται στην εξωτερική του
εµφάνιση. Στη νοσοφοβία (ειδική φοβία) το άτοµο φοβάται µην εκτεθεί σε µία ασθένεια, ενώ
στην υποχονδρίαση ότι έχει την ασθένεια. Όπως αναφέρθηκε, στην υποχονδρίαση η
πεποίθηση του ατόµου ότι υποφέρει από κάποια ασθένεια δεν είναι παραληρητικής έντασης
σε αντίθεση µε τις ψυχωσικές διαταραχές.

Σωµατοδυσµορφική διαταραχή (δυσµορφοφοβία)
Πρόκειται για µία διαταραχή που αναφέρεται στην έµµονη ενασχόληση µε ένα πρόβληµα
εξωτερικής εµφάνισης. Το πρόβληµα είτε είναι φανταστικό, είτε παρότι υπάρχει κάποια
ασήµαντη σωµατική ανωµαλία η ανησυχία του ατόµου για αυτήν είναι υπερβολική. Συνήθως
τα συµπτώµατα αφορούν το πρόσωπο ή την κεφαλή (λέπτυνση των τριχών, ακµή, σηµάδια,
υπερβολική τριχοφυΐα, µέγεθος – σχήµα χαρακτηριστικών προσώπου κλπ.), αν και
οποιοδήποτε σηµείο του σώµατος µπορεί να αποτελεί το επίκεντρο της ανησυχίας του
ατόµου ή η ανησυχία να αφορά πολλά µέρη του σώµατος ταυτόχρονα. Συχνά το σύµπτωµα
είναι πολύ συγκεκριµένο (π.χ. µεγάλη µύτη), αλλά µερικές φορές είναι ασαφές (π.χ.
«πεσµένο» πρόσωπο). Ορισµένα άτοµα µε σωµατοδυσµορφική διαταραχή αποφεύγουν να
περιγράψουν τα ελαττώµατά τους µε λεπτοµέρειες εξαιτίας της ντροπής που νιώθουν για
αυτά και κάνουν αναφορά στη γενική «ασχήµια» τους.

Τα περισσότερα άτοµα βιώνουν έντονη δυσφορία και περιγράφουν την ενασχόλησή τους µε
τα ελαττώµατά τους ως βασανιστική. Επίσης, τα περισσότερα άτοµα δυσκολεύονται να
ελέγξουν την ενασχόλησή τους και δεν καταβάλουν ιδιαίτερες προσπάθειες για να την
περιορίσουν. Ως αποτέλεσµα συχνά περνούν αρκετές ώρες της ηµέρας αναλογιζόµενοι το
ελάττωµά τους, σε σηµείο που οι σχετικές σκέψεις να κυριαρχούν στη ζωή τους. Εξίσου
σηµαντικό χρόνο µπορεί να καταλαµβάνει η παρατήρηση του συµπτώµατος σε καθρέφτες ή
άλλες ανακλαστικές επιφάνειες, ενώ κάποιοι χρησιµοποιούν ειδικό φωτισµό, µεγεθυντικούς
φακούς κλπ. Σε άλλες περιπτώσεις το άτοµο αποφεύγει να κοιτάζεται σε καθρέφτες και
συχνά καλύπτει τους καθρέφτες ή τους αποµακρύνει από το περιβάλλον του.

Είναι δυνατόν να παρατηρηθεί υπερβολική ενασχόληση µε συµπεριφορές αυτοπεριποίησης,
παρότι οι συχνοί έλεγχοι και η υπερβολική αυτοπεριποίηση µπορεί να επιδεινώνουν την
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ένταση της ενασχόληση µε το ελάττωµα και το συνοδό άγχος. Μπορεί να υπάρχει συχνή
αναζήτηση διαβεβαιώσεων για το ελάττωµα, οι οποίες όµως προσφέρουν προσωρινή ή και
καθόλου ανακούφιση. Επίσης το άτοµο συχνά συγκρίνει το ελαττωµατικό σηµείο του
σώµατός τους µε το αντίστοιχο σηµείο άλλων ανθρώπων, ενώ πολλές φορές παρατηρούνται
ιδέες αναφοράς σχετικά µε το φανταστικό ελάττωµα, αλλά και προσπάθεια συγκάλυψής του.
Σε µερικές περιπτώσεις υπάρχει έντονος φόβος ότι το ελαττωµατικό σηµείο του σώµατος θα
δυσλειτουργήσει ή ότι είναι εξαιρετικά ευπαθές και σε µόνιµο κίνδυνο να υποστεί κάποια
βλάβη.

Η αποφυγή των συνηθισµένων δραστηριοτήτων µπορεί να οδηγήσει σε κοινωνική
αποµόνωση, ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις το άτοµο βγαίνει από το σπίτι του µόνο τα
βράδια ή δεν βγαίνει ποτέ. Η ένταση της ψυχολογικής δυσφορίας κυµαίνεται, αλλά µπορεί να
οδηγήσει σε επανειληµµένες νοσηλείες και σε απόπειρες αυτοκτονίας. Τα άτοµα µε
σωµατοδυσµορφική διαταραχή συχνά αναζητούν ιατρικές, οδοντιατρικές ή χειρουργικές
θεραπείες για το ελάττωµά τους, οι οποίες µπορεί να επιφέρουν επιδείνωση της διαταραχής
και εντονότερη ενασχόληση µε το ελάττωµα, ώστε το άτοµο να οδηγηθεί σε νέες ανεπιτυχείς
επεµβάσεις, µέχρις ότου φτάσει στο σηµείο το ελαττωµατικό σηµείο του σώµατός του να
είναι «συνθετικό», αλλά το άτοµο παρόλα αυτά να συνεχίζει να είναι δυσαρεστηµένο µε την
εµφάνισή του.

Η διαταραχή εµφανίζεται µε την ίδια συχνότητα στους άντρες και τις γυναίκες και γενικώς
θεωρείται ότι είναι συχνότερη από ό,τι νοµιζόταν, παρότι δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία
για τον επιπολασµό της. Συνήθως η έναρξή της τοποθετείται στην εφηβεία, αλλά συχνά δεν
διαγιγνώσκεται για πολλά χρόνια επειδή το άτοµο ντρέπεται να αποκαλύψει τα συµπτώµατά
του. Η έναρξη µπορεί να είναι απότοµη ή σταδιακή και συχνά η διαταραχή έχει συνεχή
πορεία µε λίγα διαστήµατα κατά τα οποία το άτοµο είναι ελεύθερο συµπτωµάτων, παρότι η
ένταση των συµπτωµάτων κυµαίνεται στο χρόνο. Το σηµείο του σώµατος που αποτελεί το
αντικείµενο της ανησυχίας µπορεί να παραµείνει σταθερό ή να αλλάξει.

Ως προς τη διαφοροδιάγνωση, στη νευρογενή ανορεξία η ενασχόληση του ατόµου
αναφέρεται γενικά στο «πάχος» του σώµατος και όχι σε κάποιο συγκεκριµένο σηµείο. Στην
αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητας και στην κοινωνική φοβία είναι δυνατόν το άτοµο
να ανησυχεί µήπως ντροπιαστεί εξαιτίας πραγµατικών ελαττωµάτων στην εµφάνισή του,
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αλλά η ανησυχία αυτή δεν είναι το κεντρικό ζήτηµα που το απασχολεί. Επίσης στην
παραληρητική διαταραχή σωµατικού τύπου παρατηρείται ενασχόληση µε ένα σωµατικό
ελάττωµα ή οποία όµως είναι ψυχωσικής έντασης.

Σωµατόµορφη διαταραχή µη καθοριζόµενη αλλιώς
Η διάγνωση αυτή δίνεται σε διαταραχές µε σωµατόµορφα συµπτώµατα που δεν πληρούν τα
κριτήρια για κάποια συγκεκριµένη σωµατόµορφη διαταραχή (π.χ ψευδοκύηση).

ICD-10
∆ιαταραχή σωµατοποίησης: Ικανοποιητική συµβατότητα – προστίθεται το κριτήριο
«επίµονη άρνηση του ατόµου να δεχθεί τις διαβεβαιώσεις αρκετών ιατρών ότι δεν υπάρχει
σωµατική εξήγηση για τα συµπτώµατα».

Αδιαφοροποίητη σωµατόµορφη διαταραχή: Πολύ ικανοποιητική συµβατότητα – σχεδόν
ίδια κριτήρια. Η Νευρασθένεια αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία που δεν κατατάσσεται στις
Σωµατόµορφες διαταραχές, αλλά στις Άλλες νευρωσικές διαταραχές και έχει δύο τύπους:
Στον πρώτο κεντρικό χαρακτηριστικό αποτελούν οι αιτιάσεις αυξηµένης κόπωσης µετά από
πνευµατική προσπάθεια, ενώ στο δεύτερο κεντρικό χαρακτηριστικό είναι το αίσθηµα
σωµατικής αδυναµίας και εξάντλησης µετά από µικρή προσπάθεια.

Μετατρεπτική διαταραχή: ∆εν κατατάσσεται στις σωµατόµορφες διαταραχές, αλλά στις
∆ιαταραχές αποσυνδετικού (µετατρεπτικού) τύπου, στην υποκατηγορία ∆ιαταραχές
κινητικότητας και αισθητικότητας αποσυνδετικού τύπου. Παραθέτονται διαφορετικά
κριτήρια για τους σπασµούς αποσυνδετικού τύπου, την αναισθησία και απώλεια της
αισθητικότητας αποσυνδετικού τύπου.

Σωµατόµορφη διαταραχή πόνου: Ονοµάζεται Σωµατόµορφη διαταραχή επίµονων αλγών
και τα κριτήρια παρουσιάζουν ικανοποιητική συµβατότητα.

Υποχονδρίαση: Αναφέρεται ως Υποχονδριακή διαταραχή. Τα κριτήρια που παρατίθενται
είναι κοινά και για τη σωµατοδυσµορφική διαταραχή.
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Σωµατοδυσµορφική διαταραχή: Υπάγεται στην υποχονδρίαση.

Σωµατόµορφη διαταραχή µη καθοριζόµενη αλλιώς: Πέραν της Σωµατόµορφης
διαταραχής µη καθοριζόµενης, υπάρχουν δύο ακόµη διαγνωστικές κατηγορίες, οι Άλλες
σωµατόµορφες διαταραχές και οι Σωµατόµορφες δυσλειτουργίες του αυτόνοµου νευρικού
συστήµατος.
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Γνωσιακή - θεώρηση και θεραπεία

Σωµατοποιητικές διαταραχές και πόνος
Η συνήθης αντιµετωπίση των σωµατοποιητικών διαταραχών είναι η χρήση κάποιου
περιεκτικού προγράµµατος διαχείρισης του στρες που µπορεί να περιλαµβάνει πλήρεις
ιατρικές εξετάσεις, εκπαίδευση για τα ψυχολογικά και τα σωµατικά συµπτώµατα του στρες,
εκπαίδευση στη χαλάρωση (Lidbeck, 2003), εκπαίδευση στην επίλυση προβληµάτων,
εκπαίδευση στη διεκδικητική συµπεριφορά (Bleichhardt, Timmer, & Rief, 2004),
προγραµµατισµό δραστηριοτήτων, εκπαίδευση στην υγιεινή του ύπνου και κάποιας µορφής
γνωσιακή αναδόµηση (Allena et al., 2001). Ο προγραµµατισµός των δραστηριοτήτων
αποσκοπεί στη µείωση της τάσης των ατόµων µε σωµατοποιητικές διαταραχές να
αποσύρονται από σηµαντικές δραστηριότητες της ζωής τους. Η εκπαίδευση στην υγιεινή του
ύπνου αποσκοπεί στη µείωση της δυσφορίας που προκαλεί η έλλειψη του ύπνου. Τέλος
σηµασία δίνεται στο περιβάλλον του ατόµου και ιδίως σε άτοµα που µε τη συµπεριφορά τους
µπορεί να ενισχύουν την ενασχόληση µε τα συµπτώµατα ή την έκφραση του πόνου.

Μετατρεπτική διαταραχή
Σύµφωνα µε τη θεωρία της µάθησης (Ραµπαβίλας, & Μαλιάρας, 1991), τα υστερικά
συµπτώµατα ακολουθούν το πρότυπο της µάθησης κάτω από συνθήκες τραυµατικής
αποφυγής. Τα συµπτώµατα αποτελούν συµπεριφορές αποφυγής που τείνουν να µειώσουν το
άγχος που προκαλεί το τραυµατικό γεγονός. Η αγχόλυση που προσφέρει το σύµπτωµα
µειώνεται µε την πάροδο του χρόνου, καθώς µειώνεται και η ένταση του τραυµατικού
γεγονότος, ενώ στις περιπτώσεις που παρατηρείται διατήρηση των συµπτωµάτων, αυτή
οφείλεται στις δευτερογενείς ενισχύσεις που το ενισχύουν.

Σύµφωνα µε τη γνωσιακή ερµηνεία (Beck, 1976), η µετατρεπτική διαταραχή αποτελεί το
κατ’ εξοχήν παράδειγµα γνωσιακής παραποίησης σε µία ψυχική διαταραχή. Το άτοµο
πιστεύει ότι έχει µία συγκεκριµένη σωµατική πάθηση και κατά συνέπεια βιώνει τις
εκδηλώσεις αυτής της ασθένειας. Όταν η δυσλειτουργική πεποίθησή του τροποποιηθεί τα
συµπτώµατα εξαφανίζονται.
13

Αυτό που συµβαίνει είναι ότι µε την ενεργοποίηση της πεποίθησης του ατόµου ότι υποφέρει
από µία σωµατική διαταραχή εγκαθιδρύεται ένας φαύλος κύκλος, όπου το άτοµο ερµηνεύει
τα συµπτώµατα της πάθησης ως απόδειξη ότι υποφέρει από µία πάθηση. Η θεραπευτική
παρέµβαση βασίζεται στη λειτουργική αξιοποίηση της φαντασίας του ατόµου που
παρουσιάζει τα µετατρεπτικά συµπτώµατα. Όπως φαντάστηκε την ύπαρξη της διαταραχής,
πρέπει να οδηγηθεί στο να φανταστεί την αποδροµή των συµπτωµάτων. Αυτό επιτυγχάνεται
µε διάφορες τεχνικές που υποδεικνύουν στο άτοµο ότι είναι σε θέση να ελέγξει τα
συµπτώµατα, µέσω υπόδειξης, πειθούς, ύπνωσης, αλλά και γνωσιακών τεχνικών. Ο
θεραπευτής µπορεί να ζητήσει από το θεραπευόµενο να φανταστεί τον εαυτό του χωρίς το
σύµπτωµα, να αναδοµήσει τις παρερµηνείες του σχετικά µε την εκδήλωση της ασθένειας
(καθώς συχνά τα συµπτώµατα δεν αντιστοιχούν σε υπαρκτές παθήσεις) και να τον
επανεκπαιδεύσει σχετικά µε την ανατοµία και τη λειτουργία του ανθρώπινου σώµατος.
Μόλις η δυσλειτουργική πεποίθηση αρθεί, το σύµπτωµα εξαφανίζεται.

Επίσης είναι δυνατόν να συµπεριληφθούν και καθαρά συµπεριφοριστικές τεχνικές, όπως η
σταδιακή διαµόρφωση της συµπεριφοράς, µε ενίσχυση κάθε συµπεριφοράς που δείχνει
έλεγχο του ατόµου επί του συµπτώµατός του (Schaefer, & Martin, 1975). Στην αρκετά
συνηθισµένη περίπτωση που το µετατρεπτικό σύµπτωµα συνδέεται άµεσα µε ένα τραυµατικό
γεγονός, η θεραπεία ακολουθεί τις µεθόδους και τις τεχνικές της θεραπείας της
µετατραυµατικής διαταραχής άγχους (έκθεση στη φαντασία µε χρήση νοητικών εικόνων και
αναδόµηση του νοήµατος που αποδίδει το άτοµο στα συµπτώµατα και στο τραυµατικό
γεγονός), είτε το άτοµο πληροί τα διαγνωστικά κριτήρια για τη διαταραχή αυτή είτε όχι
(Wald, Τaylor, & Scamvougeras, 2004).

Υποχονδρίαση
Για πολλά χρόνια η υποχονδρίαση θεωρείτο µία δευτερογενής διαταραχή (κυρίως της
κατάθλιψης) και πολλοί την θεωρούσαν ως µία χρόνια διαταραχή που δεν επιδέχεται
θεραπεία. Νεώτερες έρευνες έδειξαν ότι η πρωτογενής µορφή της διαταραχής είναι κοινή,
ενώ πλέον έχουν αναπτυχθεί αποτελεσµατικές γνωσιακές – συµπεριφοριστικές παρεµβάσεις.
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Τα τελευταία 15 χρόνια οι δύο κύριες στρατηγικές που ακολουθήθηκαν στην αντιµετώπιση
της υποχονδρίασης είναι η µείωση των αποφυγών και η παροχή καθησυχαστικών
διαβεβαιώσεων. Πρόσφατες µελέτες έδειξαν ότι η έκθεση ήταν πιο αποτελεσµατική στις
περιπτώσεις όπου το άτοµο φοβόταν µήπως αρρωστήσει, ενώ η χρήση µεθόδων πειθούς που
περιλάµβαναν αναπροσδιορισµό της απόδοσης αιτίων των συµπτωµάτων, πληροφόρηση,
εκπαίδευση και γνωσιακές τεχνικές χρησιµοποιείτο περισσότερο στις περιπτώσεις όπου το
άτοµο πίστευε ότι είχε κάποια ασθένεια. Ωστόσο βρέθηκε ότι υπάρχει λειτουργική οµοιότητα
µεταξύ της αναζήτησης διαβεβαιώσεων και των ιδεοψυχαναγκαστικών τελετουργιών. Η
πλέον σύγχρονη γνωσιακή θεωρία για την υποχονδρίαση διατυπώθηκε από τον Salkovskis
(1996), η οποία αναδεικνύει τη «συγγένεια» της υποχονδρίασης µε την ιδεοψυχαναγκαστική
διαταραχή και τη διαταραχή πανικού και στη γενική γνωσιακή θεωρία για το άγχος που
περιγράφουν οι Beck, Emery και Greenberg (1985), θα µπορούσε να συνοψιστεί µε την
παρακάτω εξίσωση:

Άγχος =
εκτιµώµενη πιθανότητα απειλής x εκτιµώµενο κόστος απειλής /
εκτιµώµενη ικανότητα αντιµετώπισης της απειλής + εκτιµώµενη εξωτερική βοήθεια για
αντιµετώπιση της απειλής

∆ηλαδή µία αύξηση στην εκτιµώµενη πιθανότητα να συµβεί η απειλή αυξάνει την ένταση
του βιούµενου άγχους, αλλά η σχέση αυτή δεν είναι τόσο απλή, καθώς επηρεάζεται και από
την εκτίµηση του ατόµου για το µέγεθος των συνεπειών της απειλής µέσα από µία
πολλαπλασιαστική σχέση συνέργιας. Κατά συνέπεια, είναι πιθανό ένα άτοµο να θεωρεί ότι
µία απειλή είναι πολύ πιθανή να συµβεί (π.χ. να λιποθυµήσει), αλλά παράλληλα να θεωρεί
ότι αυτό δε θα έχει σοβαρές συνέπειες και κατά συνέπεια να µη βιώνει έντονο άγχος. Σε µία
άλλη περίπτωση το άτοµο µπορεί να πιστεύει ότι παρότι η απειλή είναι απίθανο να
πραγµατοποιηθεί, οι συνέπειες θα είναι τροµερές και έτσι να βιώνει έντονο άγχος. Στο
πλαίσιο αυτό ο Salkovskis (1997) εξηγεί το υποχονδριακό άγχος, όπου το άτοµο
συνειδητοποιεί ότι η ανησυχία του µάλλον δεν αφορά σε κάτι που είναι πολύ πιθανό να
συµβεί, αλλά που θεωρεί ότι θα ήταν καταστροφικό το να συµβεί.

Η γνωσιακή βάση της υποχονδρίασης είναι η εξορισµού παρερµηνεία ενός σωµατικού
συµπτώµατος ως ένδειξη κάποιας σοβαρής απειλής της υγείας. Τα σωµατικά συµπτώµατα, οι
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αλλαγές στο σώµα και οι ιατρικές πληροφορίες τείνουν να ερµηνεύονται ως πιο επικίνδυνες
από ό,τι είναι και η εκδήλωση µίας σοβαρής ασθένειας θεωρείται πιο πιθανή από ό,τι
πραγµατικά είναι. Παράλληλα, το άτοµο θεωρεί ότι δεν µπορεί να εµποδίσει την εκδήλωση
της ασθένειας και να επηρεάσει την πορεία της, µε αποτέλεσµα να θεωρεί ότι δεν έχει κάποιο
µέσο αντιµετώπισης της εκτιµώµενης απειλής.

Οι γνώσεις και οι προηγούµενες εµπειρίες σχετικά µε τις ασθένειες (στον εαυτό ή στους
άλλους) οδηγεί στη διαµόρφωση συγκεκριµένων πεποιθήσεων για τα σωµατικά συµπτώµατα,
τις ασθένειες και τις συµπεριφορές υγείας. Οι πεποιθήσεις αυτές µαθαίνονται από διάφορες
πηγές, ιδίως από τις πρώιµες εµπειρίες, αλλά και από γεγονότα στον κοινωνικό κύκλο του
ατόµου ή από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Ιδιαίτερα σηµαντική θεωρείται η προηγούµενη
εµπειρία ασθενειών στο ίδιο το άτοµο ή σε µέλη της οικογένειάς του, καθώς και η
προηγούµενη εµπειρία µη ικανοποιητικής ιατρικής φροντίδας.

Τυπικές σχετικές δυσλειτουργικές πεποιθήσεις είναι οι ακόλουθες:

«Κάθε αλλαγή στο ανθρώπινο σώµα έχει µία ανιχνεύσιµη βιολογική αιτία»
«Αν δεν πας στο γιατρό αµέσως µόλις αισθανθείς κάτι παράξενο, µετά θα είναι πολύ αργά»
«Αν δεν ανησυχώ για την υγεία µου, θα αρρωστήσω» (Αυτό µπορεί να έχει την έννοια ότι
δεν πρέπει να προκαλεί κανείς τη µοίρα ή ότι αν δεν είσαι σε συνεχή επαγρύπνηση για
σωµατικά συµπτώµατα, θα καταλάβεις την ύπαρξή τους όταν θα έχουν φτάσει σε πολύ
σοβαρό επίπεδο.)
«Υπάρχει ιστορικό καρδιακών παθήσεων στην οικογένεια»
«Τα πνευµόνια µου ήταν αδύνατα από όταν ήµουν µωρό»
«Οι γιατροί κάνουν λάθη»

Μερικές πεποιθήσεις δεν είναι προβληµατικές από µόνες τους, αλλά σε συνδυασµό µε άλλες.
Για παράδειγµα δεν είναι σπάνιο το φαινόµενο ένας θεραπευόµενος να πιστεύει παράλληλα
τα ακόλουθα:

«Ο µόνος σίγουρος τρόπος να βεβαιωθώ ότι δεν έχω κάποια σοβαρή πάθηση είναι να µε
στείλει ο γιατρός µου για εξετάσεις»
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«Αν ο γιατρός µου µε στείλει για εξετάσεις αυτό σηµαίνει ότι είναι πεπεισµένος ότι πάσχω
από κάτι σοβαρό»

Οι πεποιθήσεις αυτές µπορεί να αποτελούν µία µόνιµη πηγή άγχους ή να ενεργοποιούνται
από κρίσιµα συµβάντα. Τέτοιου είδους κρίσιµα συµβάντα είναι τα ακόλουθα:

-

Μη συνηθισµένες σωµατικές αισθήσεις.

-

Νέες πληροφορίες σχετικά µε ασθένειες.

-

Εκδήλωση ασθένειας σε ένα άτοµο της ίδιας ηλικίας.

Όταν οι πεποιθήσεις αυτές είναι ενεργοποιηµένες, τότε προκαταλαµβάνεται η επεξεργασία
των πληροφοριών και το άτοµο ερµηνεύει µε καταστροφικό τρόπο σωµατικές αισθήσεις και
συµπτώµατα. Αν οι σωµατικές αισθήσεις ή συµπτώµατα που ερµηνεύονται καταστροφικά
δεν είναι του είδους που επιδεινώνονται ως αποτέλεσµα των σωµατικών αλλαγών που
συνοδεύουν το άγχος, τότε το άτοµο θα εκδηλώσει υποχονδρίαση, πιστεύοντας ότι είναι
ενδεικτικές κάποιας σοβαρής πάθησης (π.χ. έχω καρκίνο). Αν τα συµπτώµατα επηρεάζονται
από την διέγερση του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος που συνοδεύει το άγχος, τότε το
άτοµο θα εκδηλώσει διαταραχή πανικού, πιστεύοντας ότι οι συνέπειες στην υγεία του θα
είναι άµεσες (π.χ. θα πάθω καρδιακή προσβολή). Παρά τις διαφορές στον τύπο των
συµπτωµάτων και τη χρονική πορεία της εκτιµώµενης ασθένειας, ο γνωσιακός µηχανισµός
που ευθύνεται για την εµφάνιση των δύο διαταραχών είναι παρόµοιος.

Υπάρχουν τέσσερις παράγοντες που θεωρείται ότι συµβάλλουν στη διατήρηση της
ανησυχίας σχετικά µε τη σωµατική υγεία:

1. Αυξηµένη σωµατική διέγερση: Οφείλεται στην εκτίµηση ότι υπάρχει κίνδυνος, η
οποία προκαλεί στο άτοµο άγχος και τη σωµατική διέγερση που το συνοδεύει. Οι
αισθήσεις και τα συµπτώµατα της αυξηµένης σωµατικής διέγερσης ερµηνεύονται από
το άτοµο ως απόδειξη ύπαρξης κάποιας ασθένειας.
2. Προκατάληψη της προσοχής: Φυσιολογικές αλλαγές της σωµατικής λειτουργίας ή
όψεις της εξωτερικής εµφάνισης ή της σωµατικής λειτουργίας που προηγουµένως
είχαν περάσει απαρατήρητες γίνονται αντιληπτές από το άτοµο ως καινοφανείς. Ο
εστιασµός της προσοχής επιτείνει τις σωµατικές αισθήσεις είτε µέσω µηχανισµών
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εκούσιου ελέγχου (π.χ. δυσκολία κατάποσης), είτε µέσω µηχανισµών αυξηµένης
αισθητικής ενηµερότητας (π.χ πόνος). Παράδειγµα αποτελούν οι χειρισµοί που κάνει
ο θεραπευόµενος στο σώµα του, οι οποίοι επιδεινώνουν τα συµπτώµατα (π.χ.
ερεθισµός του δέρµατος κατά τη διάρκεια των ελέγχων) (Sisti, 1997).
3. Συµπεριφορές αποφυγής: Τα άτοµα µε υποχονδρίαση ανησυχούν κυρίως για απειλές
που προέρχονται από εσωτερικές καταστάσεις ή ερεθίσµατα (σωµατικές αισθήσεις).
Ωστόσο η προσοχή τους µπορεί να στραφεί σε αυτά τα εσωτερικά ερεθίσµατα από
εξωτερικούς παράγοντες, όπως το να διαβάσουν κάτι για µία ασθένεια. Επειδή είναι
πολύ δύσκολο να αποφύγουν εντελώς κάθε εξωτερικό ερέθισµα που πυροδοτεί την
ανησυχία τους, καταφεύγουν σε συµπεριφορές που αποσκοπούν στο να µειώσουν τις
σωµατικές εκδηλώσεις ή να αποτρέψουν την εµφάνιση της ασθένειας. Η πεποίθηση
ότι η ασθένεια αποφεύχθηκε χάρη στις συµπεριφορές αυτές οδηγεί στη διατήρηση
των δυσλειτουργικών πεποιθήσεων (π.χ. «αν δεν είχα κάνει αµέσως εισπνοές θα είχα
πάθει ασφυξία»). Σε µερικά άτοµα συµπεριφορές όπως ο έλεγχος του σώµατος ή η
αναζήτηση καθησυχαστικών διαβεβαιώσεων, ενισχύονται από τη βραχυπρόθεσµη
αγχόλυση, παρότι µακροπρόθεσµα οδηγούν σε αύξηση της ενασχόλησης και του
άγχους, όπως συµβαίνει και στην ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (εστιάζουν την
προσοχή του ατόµου και εµποδίζει την εξοικείωση στο στρεσογόνο ερέθισµα). Η
λογική της αναζήτησης διαβεβαιώσεων από το άτοµο είναι να στρέψει την προσοχή
των άλλων στην κατάσταση της σωµατικής του υγείας, ώστε να εντοπιστεί κάθε
σωµατική ανωµαλία.
4. Παρερµηνεία των σωµατικών αισθήσεων και συµπτωµάτων και της ιατρικής
πληροφόρησης: Πρόκειται για το πιο σηµαντικό στοιχείο του άγχους που σχετίζεται
µε θέµατα υγείας. Το άτοµο παρερµηνεύει φυσιολογικές σωµατικές αλλαγές ή τις
πληροφορίες που λαµβάνει από γιατρούς, φίλους ή τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και
τις εκλαµβάνει ως ενδεικτικές ύπαρξης µίας σοβαρής ασθένειας. Συχνά το άτοµο
αντιλαµβάνεται και ανακαλεί επιλεκτικά πληροφορίες που είναι σύστοιχες µε τις
δυσλειτουργικές του πεποιθήσεις.
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Φιλοσοφία και στόχος παρέµβασης
Βασική προϋπόθεση της θεραπείας είναι ο θεραπευτής και ο θεραπευόµενος να
διαµορφώσουν µία κοινή βάση κατανόησης του προβλήµατος µε ψυχολογικούς όρους. Στο
πλαίσιο αυτό είναι σηµαντικό νωρίς στη θεραπεία το άτοµο να βοηθηθεί να ανακαλύψει
εναλλακτικές ερµηνείες για τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει. Ουσιαστικά ο θεραπευόµενος
πρέπει να δει ότι το πρόβληµα που αντιµετωπίζει δεν είναι ότι «έχει καρκίνο», αλλά ότι
«πιστεύει και ανησυχεί ότι έχει καρκίνο». Κατά συνέπεια οι επακόλουθες θεραπευτικές
παρεµβάσεις θα πρέπει να οδηγήσουν στη µείωση των αβάσιµων αυτών ανησυχιών, αλλά και
των προσπαθειών να περιοριστεί ο κίνδυνος εκδήλωσης της ασθένειας.

Προκειµένου να επιτευχθεί αυτό το αρχικό βήµα, οι δύο πιθανές ερµηνείες των
προβληµάτων του θεραπευόµενου («το πρόβληµα είναι ότι έχω καρκίνο», «το πρόβληµα
είναι ότι πιστεύω ότι έχω καρκίνο») εξετάζονται συγκριτικά ως αµοιβαία αποκλειόµενες
εναλλακτικές και τα δεδοµένα που υποστηρίζουν ή καταρρίπτουν την κάθε υπόθεση
ανασκοπούνται και συζητώνται λεπτοµερώς. Πολλές φορές η διερεύνηση αυτή φτάνει σε ένα
σηµείο που πρέπει να αναζητηθούν πληροφορίες που επί του παρόντος ο θεραπευόµενος δεν
έχει στη διάθεσή του. Τότε χρησιµοποιούνται συµπεριφορικά πειράµατα ως ασκήσεις
συγκέντρωσης πληροφοριών. Για παράδειγµα, ο θεραπευόµενος µπορεί να αναφέρει ότι τα
συµπτώµατά του επιδεινώνονται αν δεν κοιµηθεί το µεσηµέρι. Τότε κατά τη συνεδρία
συµφωνείται ο θεραπευόµενος να µην κοιµηθεί τα µεσηµέρια µέχρι την επόµενη συνεδρία
και να κάνει αναλυτικές καταγραφές της έντασης των συµπωµάτων του. Έτσι η θεραπεία
παίρνει τη µορφή της σύνθεσης του γνωσιακής – συµπεριφοριστικής διατύπωσης του
προβλήµατος, της διερεύνησης του πώς οι εµπειρίες του θεραπευόµενου ταιριάζουν ή δεν
ταιριάζουν στη διατύπωση αυτή και στην παραγωγή νέων πληροφοριών µέσα από τα
συµπεριφορικά πειράµατα, προκειµένου να αναδειχθεί η εγκυρότητα της διατύπωσης.

Τα κύρια συστατικά της θεραπείας θα µπορούσαν να συνοψιστούν ως ακολούθως:

1. Ανάπτυξη µίας περιεκτικής γνωσιακής – συµπεριφοριστικής ερµηνείας της
διατήρησης του προβλήµατος. Αυτό περιλαµβάνει τον εντοπισµό των κύριων
δυσλειτουργικών πεποιθήσεων και τη συνεργατική διερεύνηση µίας µη απειλητικής
εναλλακτικής ερµηνείας του προβλήµατος.
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2. Εντοπισµό και αυτοπαρατήρηση των αυτόµατων σκέψεων σε συνδυασµό µε
ασκήσεις που βοηθούν το θεραπευόµενο να τροποποιήσει τις δυσλειτουργικές
σκέψεις.
3. Τεχνικές που αποσκοπούν στην πρόκληση και τροποποίηση των εκτιµήσεων απειλής
που κάνει ο θεραπευόµενος και των βασικών πεποιθήσεων στις οποίες βασίζονται οι
εκτιµήσεις αυτές.
4. Συµπεριφορικά πειράµατα για τον άµεσο έλεγχο των εκτιµήσεων. Σκοπός των
συµπεριφορικών πειραµάτων είναι να ελέγξει ο θεραπευόµενος την προηγούµενη
απειλητική ερµηνεία της εµπειρίας του σε σύγκριση µε τη νέα µη απειλητική
ερµηνεία στην οποία κατέληξε σε συνεργασία µε τον θεραπευτή.

Βασική φιλοσοφία της παρέµβασης είναι ότι οι παράγοντες που προηγουµένως οδηγούσαν
στην έκλυση άγχους και δυσφορίας θα συνεχίσουν να υφίστανται και στόχος της θεραπείας
είναι να αλλάξει το νόηµα που αποδίδει το άτοµο στους παράγοντες αυτούς, ώστε να µην
βιώνει άγχος. ∆εν γίνεται άµεση προσπάθεια να µειωθούν οι σωµατικές αισθήσεις που βιώνει
το άτοµο και κάθε τέτοιου είδους προσπάθεια εκ µέρους του θεραπευόµενου αποτελεί
αντικείµενο παρέµβασης στο επίπεδο των σκέψεων και των πεποιθήσεων που την
προκάλεσαν. Ωστόσο η µείωση των σωµατικών συµπτωµάτων αποτελεί επιθυµητή
παρενέργεια της γνωσιακής παρέµβασης

Εµπλοκή στη θεραπεία
Πολύ σηµαντικό είναι ο θεραπευτής ευθύς εξαρχής να αναγνωρίσει ότι τα συµπτώµατα που
βιώνει ο θεραπευόµενος είναι υπαρκτά και να εξηγήσει ότι σκοπός της θεραπείας είναι να
βρεθεί µία ικανοποιητική εξήγησή τους. Στο πλαίσιο αυτό η θεραπεία δε θα πρέπει να πάρει
ποτέ τη µορφή ανοιχτής αντιπαράθεσης, αλλά αντίθετα πρέπει να διαπνέεται από ένα κλίµα
εξερεύνησης και συνεργασίας.

Ο θεραπευόµενος πληροφορείται ότι σε αυτή τη νέα προσέγγιση στο πρόβληµα δε θα
υπάρξουν ιατρικές εξετάσεις, ούτε καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις και µακροσκελείς
συζητήσεις για τα συµπτώµατα. Ερωτήσεις που θα µπορούσαν να χρησιµεύσουν στο στάδιο
αυτό είναι οι ακόλουθες:

- Πόσο καιρό προσπαθούσες να λύσεις το πρόβληµα µε ιατρικά µέσα;
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- Πόσο αποτελεσµατικό ήταν αυτό;
- Έχεις ποτέ δοκιµάσει την ψυχολογική προσέγγιση που συζητάµε εδώ;

Αν συµφωνήσει να κάνει όλα όσα αποφασίσει µαζί µε το θεραπευτή στη θεραπεία και το
πρόβληµα δεν βελτιωθεί καθόλου εντός τεσσάρων µηνών, τότε θα ήταν λογικό να επιστρέψει
στην αρχική ιατρική λογική αντιµετώπισης του προβλήµατος. Έτσι ο θεραπευτής δε ζητά
από το θεραπευόµενο να αλλάξει οπτική, αλλά απλώς να εξετάσει µία εναλλακτική οπτική
για ένα περιορισµένο διάστηµα.

Αξιολόγηση
Ο θεραπευτής µπορεί να συγκεντρώσει πληροφορίες για τις συνιστώσες της εξίσωσης του
άγχους που εµπλέκονται στο πρόβληµα µε τις ακόλουθες ερωτήσεις:

- Ποιο είναι το χειρότερο που θα µπορούσε να συµβεί όταν τα συµπτώµατα βρίσκονται στη
µεγαλύτερη έντασή τους;
- Ποιες νοητικές εικόνες συνδέονται µε το πρόβληµα;
- Τι θα συµβεί αν αναπτύξεις την ασθένεια την οποία φοβάσαι;
- Πώς πιστεύεις ότι θα αντιδρούσε ένα άλλο άτοµο που θα σκεπτόταν µε τον ίδιο τρόπο;
- Για τις αποφυγές: Υπάρχουν πράγµατα που κάνεις για να προλάβεις τα συµπτώµατα;
- Τι θα ήταν το χειρότερο που θα µπορούσε να συµβεί αν δεν έκανες τα πράγµατα αυτά;
- Υπάρχουν πράγµατα που αν τα έκανες θα χειροτέρευαν τα συµπτώµατα;
- Τι θα ήταν το χειρότερο που θα µπορούσε να συµβεί αν έκανες τα πράγµατα αυτά;
- Αν τα συµπτώµατα δεν υποχωρούσαν ποτέ, µπορείς να σκεφτείς τι θα µπορούσες να κάνεις
για να αντιµετωπίσεις την κατάσταση;

Θεραπευτικοί χειρισµοί
Σηµαντικό είναι να στραφεί ο θεραπευόµενος στη διερεύνηση των παρακάτω ερωτηµάτων:
Κατά πόσο οι συµπεριφορές που υιοθετεί για να εµποδίσει την ασθένεια όντως τον
προστατεύουν;
Κατά πόσο οι συµπεριφορές που κάνει για να µειώσει τα συµπτώµατα όντως προκαλούν
ανακούφιση;
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Πολλές φορές οι θεραπευόµενοι παρερµηνεύουν ακόµη και τις ίδιες τις διαβεβαιώσεις, µε
αποτέλεσµα οι επαναλαµβανόµενες προσπάθειες αυξανόµενης έντασης να αποδείξουµε
στους θεραπευόµενους ότι δεν έχουν πρόβληµα οδηγούν τελικά σε αύξηση του άγχους.

Επιτρέπεται να γίνει µία «τελευταία» εξέταση, αφού καταστεί σαφές ότι αυτό δεν είναι
απαραίτητο για την σωµατική υγεία του θεραπευόµενου, αλλά µπορεί να βοηθήσει στην
ψυχολογική προσέγγιση του προβλήµατος. Καταγράφεται το άγχος πριν και µετά την
εξέταση. Αν υπάρξει µόνιµη µείωση του άγχους τότε το αποτέλεσµα είναι θετικό. Αν
υπάρξει προσωρινή µόνο ανακούφιση τότε πάλι είναι χρήσιµη καθώς αποτελεί ένα ακόµη
στοιχείο ότι η αναζήτηση διαβεβαιώσεων διατηρεί το άγχος.

Ρωτάται ο θεραπευόµενος µε ποια διαδικασία θα πείθονταν πλήρως ότι δεν υποφέρει από
κάποια πάθηση. Ο θεραπευτής ενσταλάζει αµφιβολία στη διαδιακασία που περιγράφει ο
θεραπευόµενος («Πώς είσαι σίγουρος ότι ο γιατρός ξέρει να χρησιµοποιήσει το τεστ;», «Πώς
ξέρεις ότι δε θα γίνει κανένα λάθος από τη γραµµατέα που γράφει τα αποτελέσµατα;»).
Σκοπός να καταδειχθεί ότι δεν είναι δυνατόν να είµαστε ποτέ απόλυτα βέβαιοι ότι δεν
υποφέρουµε από κάποια σοβαρή ασθένεια, ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο που δεν µπορούµε
να είµαστε απόλυτα βέβαιοι ότι δε θα µας πέσει ένας µετεωρίτης στο κεφάλι καθώς
περπατάµε.

Ως προς τις διαβεβαιώσεις µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο εξής χειρισµός:
«Πόσες φορές πρέπει να σε καθησυχάσω για να κρατήσει µέχρι το τέλος του χρόνου. Σήµερα
έχω χρόνο και µπορούµε να κάτσουµε 5 ή 6 ώρες. Φτάνουν;»

Για την ανάδειξη του τρόπου µε τον οποίο το άτοµο παράγει συµπτώµατα µέσω των ελέγχων
χρησιµοποιούνται συµπεριφορικά πειράµατα. Για παράδειγµα, ο θεραπευτής µπορεί να
ζητήσει από το θεραπευόµενο να αρχίσει να καταπίνει συνέχεια και να περιγράψει τα
αποτελέσµατα. Ο θεραπευόµενος συνήθως ανακαλύπτει µε έκπληξη ότι προοδευτικά γίνεται
όλο και πιο δύσκολο να καταπιεί.
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Οι πιο συχνά χρησιµοποιούµενες τεχνικές για τη θεραπεία της σωµατοδυσµορφικής
διαταραχής είναι η έκθεση και η παρεµπόδιση της αντίδρασης (Cororve, & Gleaves, 2001).
Η δια ζώσης έκθεση συνήθως περιλαµβάνει την έκθεση του ατόµου στη θέα του
ελαττώµατός του και στην έκθεση του ελαττώµατος στη θέα τρίτων σε κοινωνικές
περιστάσεις, µε παράλληλη διακοπή κάθε συµπεριφοράς που αποσκοπεί στην αποφυγή της
αξιολόγησης του ελαττώµατος από τρίτους. Η έκθεση στη φαντασία αφορά στη νοητική
απεικόνιση του ελαττώµατος µε υπερβολικό τρόπο και στην αξιολόγηση τρίτων προσώπων
για το ελάττωµα. Η παρεµπόδιση της αντίδρασης αναφέρεται σε καταναγκαστικές
συµπεριφορές, όπως το κοίταγµα στον καθρέφτη, την υπερβολική φροντίδα του εαυτού, την
αναζήτηση διαβεβαιώσεων και τη σύγκριση του εαυτού µε τους άλλους. Μπορεί να ζητηθεί
να καλυφθούν οι καθρέφτες στο σπίτι.

Επίσης συχνά χρησιµοποιείται η γνωσιακή αναδόµηση, η οποία αναφέρεται κυρίως στον
εντοπισµό και την πρόκληση των δυσλειτουργικών γνωσιών βάσει των διαθέσιµων
δεδοµένων. Σκοπός είναι το άτοµο να αποδεχθεί ότι η αξιολόγηση της εξωτερικής εµφάνισης
είναι κάτι υποκειµενικό και ότι οι άνθρωποι δεν κρίνονται µόνο στη βάση ενός ελαττώµατος
στην

εξωτερική

τους

εµφάνιση.

Προκειµένου

να

διευκολυνθεί

η

έκλυση

των

δυσλειτουργικών σκέψεων για να εξασκηθεί το άτοµο στην παραγωγή εναλλακτικών µπορεί
να ζητηθεί από το θεραπευόµενο να κοιτάξει το ελάττωµα στον καθρέφτη ή ο ίδιος ο
θεραπευτής να κοιτάξει το ελάττωµα από πολύ κοντινή απόσταση.
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