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ΠερίληΨη
Στη μελέτη αυτή έλαβαν μέρος 37 γυναίκες με Σκλήρυνση κατά 

Πλάκας από την περιοχή της Αττικής. Ο πρώτος στόχος της έρευνας αυ-
τής ήταν η μελέτη των συμπτωμάτων του άγχους και της καταθλιπτικής 
συμπτωματολογίας στον πληθυσμό αυτό, και δευτερευόντως η σχέση 
μεταξύ κάποιων δημογραφικών στοιχείων με τα συμπτώματα άγχους 
και κατάθλιψης.

Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν τις υποθέσεις μας. 
Η συσχέτιση του επιπέδου της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας και 
των συμπτωμάτων άγχους σε νέες γυναίκες με Σκλήρυνση κατά Πλά-
κας είναι θετική και μάλιστα στατιστικά πολύ σημαντική. Όσο δηλαδή 
αυξάνεται το επίπεδο άγχους, τόσο αυξάνεται και η καταθλιπτική συ-
μπτωματολογία ή και το αντίθετο, δηλαδή, όσο αυξάνεται το επίπεδο 
της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας τόσο αυξάνεται και το επίπεδο 
άγχους που βιώνει το άτομο. 

Το συγκεκριμένο θέμα μελετάται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και 
έτσι η έρευνα αυτή μπορεί να δώσει στοιχεία σε ένα τομέα μεγάλης 
σημασίας για την κλινική πρακτική της Εργοθεραπείας. Ως εκ τούτου ο 
Εργοθεραπευτής που θα ασχοληθεί με τα άτομα αυτής της διαγνωστι-
κής κατηγορίας, θα πρέπει να λάβει υπόψη του αυτά τα αποτελέσμα-
τα στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή εργοθεραπευτικών προγραμμά-
των, ώστε η παρέμβαση του να είναι αποτελεσματική. 

Λέξεις κλειδιά: Σκλήρυνση κατά πλάκας σε νέες γυναίκες, άγχος,

καταθλιπτική συμπτωματολογία, εργοθεραπεία 
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1. κλινική εικόνα της σκλήρυνσης κατά πλάκας
Η Σκλήρυνση κατά πλάκας ή αλλιώς πολλαπλή σκλήρυνση 

είναι μια χρόνια απομυελινωτική νόσος του κεντρικού νευρικού 
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συστήματος, καθώς προσβάλλεται ο εγκέφαλος, 
ο νωτιαίος μυελός και τα οπτικά νεύρα (Βασιλόπουλος, 
2003). Είναι νόσος της νεαρής ενήλικης ηλικίας με 
συνήθη εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων μεταξύ 
των 15-35 ετών. Χαρακτηρίζεται από τη διάσπαρτη 
προσβολή του νευρικού συστήματος και την ανά ώσεις 
εμφάνισή της, οι οποίες καταστρέφουν το περίβλημα 
της μυελίνης προκαλώντας πλάκες. Αυτό έχει ως απο- 
τέλεσμα τη διαταραχή στην αγωγιμότητα των νευραξόνων 
με αποτέλεσμα μείωση ή διακοπή της αγωγιμότητας 
και επακόλουθη λειτουργική έκπτωση. Η διάρκεια των 
συμπτωμάτων σε κάθε έξαρση μπορεί να είναι από λίγες 
ώρες μέχρι ημέρες, βδομάδες ή και περισσότερο. Οι 
υφέσεις μπορεί να διαρκούν βδομάδες, μήνες ή χρόνια. Η 
Σκλήρυνση κατά πλάκας προκαλεί βαρύτατες αναπηρίες 
με σημαντικές επιπτώσεις στη ζωή των πασχόντων 
(Βασιλόπουλος, 2003,  Pedretti & Early, 2001).

Η συχνότητα της νόσου αυξάνεται με την αύξηση 
του γεωγραφικού πλάτους από τον ισημερινό, ενώ ο 
κίνδυνος εμφάνισης της νόσου αλλάζει όταν ο πληθυ-
σμός μετακινείται από περιοχή σε περιοχή (Smolders & al., 
2008). Το γυναικείο φύλο ασθενεί σε σχέση με το ανδρικό 
σε μια σχέση αναλογίας 2:1 και η λευκή φυλή προσβάλ-
λεται περισσότερο από την κίτρινη και τη μαύρη. 

Υπολογίζεται ότι στην Αμερική τα άτομα με 
Σκλήρυνση κατά πλάκας ανέρχονται στις 400.000 και 
σε όλο τον κόσμο υπολογίζεται ότι ο αριθμός αυτός 
ανέρχεται στα 2.5 εκατομμύρια άτομα. Στις περιοχές της 
νότιας Ευρώπης ο επιπολασμός βρίσκεται μεταξύ 10-40 
ανά 100.000 πληθυσμό, στη χώρα μας έχει βρεθεί στο 
29.5, ενώ στον Ισημερινό η συχνότητα είναι μικρότερη 
από 5 ανά 100.000 κατοίκους (Alamanos & al., 2005, 
Βασιλόπουλος, 2003, Marrie & al., 2006, National 
Multiple Sclerosis Society, 2004, 2005).

Νεαρές γυναίκες της αναπαραγωγικής ηλικίας 
αποτελούν πληθυσμό που προσβάλλεται συχνά από 
τη νόσο. Τα συμπτώματα της νόσου σηματοδοτούν 
την πολυεστιακή θέση των βλαβών στη λευκή 
ουσία του κεντρικού νευρικού συστήματος, πάρεση, 
σπαστικότητα, διαταραχές της συνεργίας των κινήσεων, 
παρεγκεφαλιδικός τρόμος, αιμωδίες, υπαισθησία, 
σφιγκτηριακές διαταραχές, διαταραχές της όρασης, 
δυσαρθρία κ.α. (Βασιλόπουλος, 2003, De Souza, 1997).

2. Αιτιοπαθογέ νεια
Η αιτιοπαθογένεια της Σκλήρυνσης κατά πλάκας 

παραμένει άγνωστη. Η νόσος δεν είναι ούτε μεταδοτική 
ούτε κληρονομική. Πιθανολογείται ότι η σκλήρυνση 
κατά πλάκας  προκαλείται από τη δράση ενός 
λοιμώδους παράγοντα, ο οποίος από την παιδική 
ηλικία τροποποιεί τις λειτουργίες του ανοσοποιητικού 
συστήματος. Η παθογένεια της δηλαδή βασίζεται σε 
βραδείς δρώντες ιούς με μεγάλο χρόνο επώασης και 
με συμπτώματα που εμφανίζονται πιθανά κάτω από 
επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων. Γενετικοί και 
περιβαλλοντικοί παράγοντες παίζουν πιθανότατα ρόλο 
στην αιτιοπαθογένεια της νόσου (Kurtuncu & Tuzun, 
2008). Ο κίνδυνος εμφάνισης της νόσου σε συγγενείς 
πασχόντων είναι σαφώς μεγαλύτερος εκείνου του 
γενικού πληθυσμού με μια συχνότητα 10-15 φορές μεγα- 
λύτερη και τα μονοζυγωτικά δίδυμα εμφανίζουν και τα δύο 
τη νόσο σε πολύ μεγαλύτερη αναλογία από τα διζυγωτικά 
(Abramsky & Ovadia, 1997, Βασιλόπουλος, 2003, 
Λογοθέτης & Μυλωνάς, 1996, Williams & Jacobson, 2007).

3. συμπτώματα 
     της σκλήρυνσης κατά πλάκας
Τα συμπτώματα που εμφανίζονται μπορεί να ποικίλ- 

λουν από άτομο σε άτομο με πιο συχνά εμφανιζόμενα 
τα συμπτώματα που αναφέρονται σε προβλήματα 
ισορροπίας και συντονισμού, αδυναμία, κούραση, 
σπαστικότητα, δυσλειτουργία εντέρου και ουροδόχου 
κύστης, πόνο, ζαλάδες, προβλήματα όρασης, 
σεξουαλική δυσλειτουργία, διαταραχές του λόγου 
(δυσαρθρία), προβλήματα στην κατάποση (δυσφαγία), 
αλλαγές στις γνωστικές λειτουργίες και συναισθηματικά 
προβλήματα (National Multiple Sclerosis Society, 2005). 

Πιο ειδικά τα κλινικά χαρακτηριστικά της Σκλή-
ρυνσης κατά πλάκας μπορούν να περιγραφούν ως εξής:

α) Αισθητικές διαταραχές (μυρμηκιάσεις, νυγμοί, 
βελονισμοί, αίσθηση ψύχους, σημείο Lhermitte, δια-
ταραχές της εν τω βάθει αισθητικότητας, περιοχές 
υπαισθησίας κλπ.),

β) προσβολή εγκεφαλικών νεύρων (οπτική νευρίτιδα, 
διπλωπία κλπ.),

γ) κινητικές διαταραχές (βλάβη της πυραμιδικής 
οδού, βλάβη της παρεγκεφαλίδας),



1 1 5

ε ρ γ ο θ ε ρ Α Π ε ί Α

δ) διαταραχές στην ούρηση (επιτακτικές ουρήσεις) 
και γενετήσιες διαταραχές,

στ) ψυχοδιανοητικές διαταραχές (απώλεια μνήμης, 
προσοχής και συγκέντρωσης, κατάθλιψη, φοβίες, εναλ-
λαγές συναισθήματος κλπ),

ζ) κόπωση (έλλειψη σωματικής ή/και ψυχικής 
ενέργειας)

η) διαταραχές λόγου με χαρακτηριστική την 
«σκονταύτουσα ομιλία» Τα συμπτώματα τείνουν να 
ενισχύονται μετά από έκθεση σε θερμό περιβάλλον, 
ζεστό λουτρό και πυρετό (Βασιλόπουλος, 2003, 
Bowcher & May, 1998, Brudek & al., 2008, De Souza, 
1997, Johansson & al., 2008, Koch & al, 2008, Pedretti 
& Early, 2001).

4. Πορεία της νόσου
Αφού εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα της νόσου, 

ακολουθούν οι υποτροπές (ώσεις) χωρίς συγκεκριμένη 
στιγμή εμφάνισης στο χρόνο. Οι ώσεις αυτές είναι 
συμπτώματα που φτάνουν στο αποκορύφωμά τους 
μέσα σε λίγες μέρες. Με την πάροδο του χρόνου 
μετά από συνεχιζόμενες ώσεις αυξάνουν όλες οι 
οπτικές διαταραχές, ο λόγος γίνεται δυσκατανόητος, οι 
εκούσιες κινήσεις λιγοστεύουν λόγω αταξίας, τρόμου 
και σπαστικότητας και η βάδιση είναι αδύνατον να 
πραγματοποιηθεί. Όσο η νόσος προχωράει οι καθολικές 
μυϊκές ατροφίες εμφανίζονται μαζί με μυϊκές 
συσπάσεις, ενώ τα κάτω άκρα παραμένουν σε κάμψη. 
Τέλος ο ασθενής στα τελικά αυτά στάδια απειλείται 
από λοιμώξεις, οι οποίες είναι και δευτερογενή αίτια 
θανάτου (πνευμονίες κλπ.) (Βασιλόπουλος, 2003).

Η δυσκολία της διάγνωσης της Σκλήρυνσης 
κατά πλάκας περιπλέκεται από την ποικιλία των 
συμπτωμάτων που μπορεί να εμφανίζονται σε 
κάθε άτομο. Τα συμπτώματα της νόσου μπορεί να 
είναι παρόμοια με εκείνα άλλων νόσων και να μην 
ξαναεμφανιστούν (Βασιλόπουλος, 2003). Η διάγνωση 
γίνεται κλινικά από νευρολόγους και υποστηρίζεται με 
τη βοήθεια εξετάσεων όπως η μαγνητική τομογραφία 
εγκεφάλου και περιοχών του νωτιαίου μυελού, η 
ανάλυση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού,  αλλά και 
άλλες εξετάσεις όπως τα οπτικά προκλητά δυναμικά 
(Βασιλόπουλος, 2003, Fox & al., 2006).

5. Πρόγ νωση
Η πρόγνωση της νόσου είναι δύσκολη και εξαρτάται 

από τη μορφή της ασθένειας, τα αρχικά συμπτώματα, τη 
συχνότητα των ώσεων, την ηλικία του ασθενή, το φύλο 
και το βαθμό αναπηρίας που το άτομο βιώνει. Πιο ειδικά, 
σε όσο νεαρότερη ηλικία εμφανίζεται η Σκλήρυνση κατά 
πλάκας, τόσο πιο πολύ καθυστερεί η εξέλιξη της νόσου. 
Όταν η έναρξη της νόσου γίνει πριν τα 35 χρόνια, οι ασθενείς 
έχουν την καλύτερη πρόγνωση. Οι γυναίκες γενικά έχουν 
καλύτερη πρόγνωση σε σχέση με τους άντρες. Καλό 
προγνωστικό σημείο θεωρείται η ανάπτυξη ενός μόνο 
συμπτώματος κατά τον πρώτο χρόνο εμφάνισης της νόσου, 
σε αντίθεση με την εμφάνιση πολλών συμπτωμάτων ιδίως 
πυραμιδικού τύπου. Το ποσοστό των ατόμων που έχουν 
σοβαρή μορφή Σκλήρυνσης κατά πλάκας ανέρχεται στο 
5%. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 10-20% για τα άτομα 
που έχουν καλοήθη μορφή Σκλήρυνσης κατά πλάκας με 
αργή ή καμιά εξέλιξη της παθολογίας.  Γενικά, η Σκλήρυνση 
κατά πλάκας μικραίνει το προσδόκιμο ζωής κατά 6 χρόνια 
στις γυναίκες και κατά 11 χρόνια στους άντρες, Σε αυτή τη 
μείωση δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό των ατόμων, 
κυρίως νέων, που είναι αυτόχειρες (Βασιλόπουλος, 2003, 
Παπαγεωργίου, 2002).

6. Μορφές της σκλήρυνσης κατά πλάκας 
Ανάλογα με την πορεία της εξέλιξης της νόσου 

διακρίνουμε τις εξής μορφές: 

1) Διαλείπουσα-υποτροπιάζουσα.
Χαρακτηρίζεται από ξεκάθαρα προσδιοριζόμενες 

ώσεις με πλήρη ανάνηψη ή με υπολειπόμενη 
ανεπάρκεια στην ανάνηψη. Το 85% των ατόμων 
που διαγιγνώσκονται με Σκλήρυνση κατά πλάκας 
αντιστοιχεί σε αυτή τη μορφή.

2) Πρωτοπαθής προϊούσα.
Χαρακτηρίζεται από προοδευτική ανικανότητα 

από την έναρξη, χωρίς επιπεδώσεις και υφέσεις 
ή με περιστασιακές επιπεδώσεις στην πορεία και 
προσωρινές ελάχιστες βελτιώσεις.

3) Δευτεροπαθής προϊούσα.
Ξεκινά ως διαλείπουσα-υποτροπιάζουσα, ακολου- 

θούμενη από πρόοδο μεταβλητού ρυθμού, η οποία 
μπορεί να περικλείει περιοδικές υποτροπές και μικρές 
υφέσεις ή στασιμότητα.
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4) Προοδευτική- υποτροπιάζουσα.
Είναι η λιγότερη συχνή μορφή της νόσου και δείχνει 

πρόοδο από την έναρξη, αλλά με ξεκάθαρες οξείες 
υποτροπές, με ή χωρίς πλήρη ανάνηψη (Βασιλόπουλος, 
2003) ή κατά άλλους

1) Οξεία μορφή,
2) Ελαφριά μορφή,
3) Υποτροπιάζουσα μορφή,
4) Χρόνια προϊούσα μορφή.

Ανάλογα με την κατανομή της βλάβης διακρίνουμε 
τις εξής μορφές:

1) Γενικευμένη μορφή,
2) Νωτιαία μορφή
3) Παρεγκεφαλιδική μορφή.

Το 2001 θεσπίστηκαν νέα διαγνωστικά κριτήρια 
για την Σκλήρυνση κατά πλάκας που συμπεριέλαβαν 
απεικονιστικά κριτήρια από προηγούμενες μελέτες για 
την επιβεβαίωση της διασποράς της νόσου στο χώρο και 
στο χρόνο (Κούτσης & al., 2005)

7. θεραπεία 
Θεραπεία για ίαση δεν υπάρχει. Οι στρατηγικές 

αντιμετώπισης διακρίνονται σε φαρμακευτικές και 
μη φαρμακευτικές. Στη φαρμακευτική αντιμετώπιση 
χρησιμοποιούνται φάρμακα για τις εξάρσεις, για τα 
συμπτώματα και για την τροποποίηση της πορείας της 
νόσου (πχ. Ιντερφερόνες, κορτικοστερεοειδή κ.α.). Στη 
μη φαρμακευτική αντιμετώπιση διακρίνουμε τη φυσική 
αποκατάσταση (πχ. εργοθεραπεία, φυσικοθεραπεία), 
την ψυχοκοινωνική υποστήριξη (πχ. από ψυχολόγους, 
εργοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς κα.) 
και τη συμβουλευτική από εξειδικευμένα κέντρα 
στελεχωμένα με το κατάλληλο προσωπικό όλων 
των ειδικοτήτων (Finlayson, Garcia & Cho, 2008, 
Matuska, Mathiowetz & Finlayson, 2007). Προς 
αυτήν την κατεύθυνση τα αποτελέσματα μελετών 
υποστηρίζουν ότι η άσκηση σε άτομα με Σκλήρυνση 
κατά πλάκας που παρουσιάζουν ήπια κινητικά 
προβλήματα δίνει τη δυνατότητα βελτίωσης της 
λειτουργικής τους ικανότητας, ενώ τα άτομα με μέτρια 
ή αυξημένα κινητικά προβλήματα κατάφεραν να 
ελαχιστοποιήσουν τις λειτουργικές τους απώλειες 
(Heesen & al., 2006). 

Η θεραπεία του πάσχοντος αποσκοπεί:
1) στην άμεση αντιμετώπιση των συμπτωμάτων κάθε 

ώσης που προκαλούν ποικίλου βαθμού αναπηρία,
2) στην επιμήκυνση των μεσοδιαστημάτων ύφεσης και
3) στη συμπτωματική θεραπεία, αλλά και στη βοή- 

θεια του ασθενή και της οικογένειάς του να προσαρμο-
στούν στη νόσο (Βασιλόπουλος, 2003,  Finlayson, Shevil 
& Cho, 2009).

8. Μητρότητα και σκλήρυνση κατά πλάκας
Σύμφωνα με όλες σχεδόν τις έρευνες που έχουν 

πραγματοποιηθεί για τη Σκλήρυνση κατά πλάκας 
είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν τη νόσο οι γυναίκες 
παρά οι άντρες. Έχει αποδειχτεί ότι μεγάλος αριθμός 
γυναικών δοκιμάζει το ξεκίνημα της νόσου στη μέση 
της περιόδου της εγκυμοσύνης. Συμπτώματα με τα 
οποία εκδηλώνεται η νόσος στις εγκύους είναι κόπωση, 
ακράτεια ούρων, πρησμένα πόδια, κατακράτηση υγρών 
καθώς και μια σειρά αισθητικών ενοχλήσεων (De Sou-
za, 1997).

Σε μια σχετικά πρόσφατη μελέτη σε 153 εγκύους 
που καμιά δεν εμφάνισε πρόβλημα κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης τους, οκτώ μήνες μετά τον τοκετό 
εννέα γυναίκες ανέπτυξαν Σκλήρυνση κατά πλάκας, 
ποσοστό σχετικά χαμηλό. Στην ίδια μελέτη φάνηκε ότι 
η Σκλήρυνση κατά πλάκας δεν επηρεάζει την ανάπτυξη 
του εμβρύου, δεδομένου ότι δεν υπήρξαν δυσμορφίες 
στα βρέφη, δεν υπήρξαν πρόωροι τοκετοί ή χαμηλό 
σωματικό βάρος των νεογνών ή βρεφικός θάνατος. 
Αντίθετα καταδείχτηκε η ανησυχία της μητέρας με 
Σκλήρυνση κατά πλάκας για την ικανότητα της  να 
αντεπεξέλθει με επιτυχία στην ανατροφή του παιδιού 
της (Lorenzi & Ford, 2002). Η υποστηρικτική δουλειά του 
θεραπευτή έχει σα σκοπό να βεβαιώσει τη γυναίκα γονιό 
ότι η νόσος δεν την εμποδίζει να είναι καλή μητέρα.

B. κΑτΑθλίΨη κΑί Αγ χοσ
1. κατάθλιψη
Η κατάθλιψη αποτελεί μία ψυχική διαταραχή γνωστή 

από τους αρχαίους χρόνους. Η λέξη κατάθλιψη χρησι-
μοποιείται για ένα ευρύ φάσμα συναισθηματικών κατα-
στάσεων που μπορεί να είναι είτε φυσιολογικές είτε παθο-
λογικές. Έτσι λοιπόν η κατάθλιψη μπορεί να αποτελεί :
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 α) μια φυσιολογική διάθεση ή συναίσθημα, όπως 
για παράδειγμα στην περίπτωση μιας σημαντικής 
απώλειας ή θανάτου ενός αγαπημένου προσώπου,

β) ένα σύμπτωμα στην περίπτωση όπου η κατά- 
θλιψη είναι μια μορφή αντίδρασης στο στρες ή μια 
δευτερογενής αντίδραση σε ασθενείς με οργανικά ή 
ψυχιατρικά προβλήματα, και τέλος

γ) μια ψυχοπαθολογική διαταραχή ή σύνδρομο 
όπως για παράδειγμα η Μείζων Καταθλιπτική 
διαταραχή ή οι Διπολικές διαταραχές κλπ. (Kλεφτάρας, 
1998). Εμφανίζεται με ποικίλα συμπτώματα όπως 
άγχος, ενοχές, κόπωση, απώλεια ενδιαφέροντος για 
δραστηριότητες, αίσθηση κόπωσης, επιβράδυνση του 
λόγου, της σκέψης, της κίνησης, διαταραχή του ύπνου, 
ελάττωση της σεξουαλικής διάθεσης, διαταραχές 
λήψης τροφής, συναισθήματα χαμηλής αυτοεκτίμησης, 
σκέψεις θανάτου και αυτοκτονίας (Βlackburn & David-
son, 1995, Κλεφτάρας, 1998).

Η κατάθλιψη μπορεί να επηρεάσει το 15% έως και το 
47% των ατόμων με Σκλήρυνση κατά πλάκας (Chwastiak & 
al., 2002, Jose Sa, 2008,  Patten & al., 2003, Siegert & Aber-
nethy, 2005). Ερευνητικά δεδομένα κατα-γράφουν ότι το 
25% των ατόμων με Σκλήρυνση κατά πλάκας  αναφέρουν 
καταθλιπτικά συμπτώματα και κατάθλιψη που μπορεί να 
μην έχει διαγνωστεί κλινικά και να έχει αντιμετωπιστεί 
διεπιστημονικά (McGuigan & Hutchinson, 2006, Siegert & 
Abernethy, 2005) γιατί η έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση 
του πόνου και των άλλων συμπτωμάτων που βιώνει ο 
ασθενής. Η ετήσια πιθανότητα εμφάνισης κατάθλιψης στους 
ασθενείς με Σκλήρυνση κατά πλάκας φαίνεται να αγγίζει 
το 20% (Sadovnick & al., 1996, Siegert & Abernethy, 2005), 
ενώ έξαρση της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας απο- 
δείχτηκε πιο συχνή μετά την εμφάνιση ώσης της νόσου 
(McCabe, 2005). Τέλος, η κατάθλιψη αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα επιρροής της ποιότητας ζωής των ατόμων με 
Σκλήρυνση κατά πλάκας, ενώ φαίνεται να επηρεάζει 
αρνητικά την ανάρρωση από τα νευρολογικά συμπτώματα 
μετά την υποτροπή (Kanner & Barry, 2003, Lobentanz 
& al., 2004). 

2. Άγ χος
Το άγχος αποτελεί ένα είδος φόβου, του οποίου η 

αιτία δεν είναι σαφής και δεν μπορεί να προσδιοριστεί 

από το άτομο τη δεδομένη στιγμή που τον βιώνει.  Ο συγκε-
κριμένος φόβος μπορεί να φτάσει ή ακόμη και να ξεπεράσει 
τα όρια του τρόμου. Συνοδεύεται από πολλά ψυχοσωματικά 
συμπτώματα όπως ταχυπαλμίες, εφίδρωση και ένα έντονο 
αίσθημα πίεσης (Σολδάτος, 2000).

Τα άτομα που έχουν άγχος περιγράφουν αυτή τη 
συναισθηματική τους κατάσταση ως στρες, αγωνία, 
αναστάτωση, ανησυχία, νευρικότητα, υπερένταση, 
διέγερση. Αντιθέτως τα άτομα που δεν έχουν άγχος 
έχουν και την ικανότητα να αντιληφθούν τους φόβους 
τους που προέρχονται από κάποιο εξωτερικό ερέθισμα 
(Αλεβίζος, 1997, Blackburn & Davidson, 1995, Σολδάτος, 
2000). Συμπτώματα του άγχους είναι η συνεχής 
ανησυχία, εκνευρισμός, δυσκολία συγκέντρωσης, 
τάση φυγής, ανυπομονησία, φοβίες, διαταραχές ύπνου, 
τρόμος, ζάλη, δύσπνοια, ευερεθιστότητα, κόπωση, 
εφίδρωση κ.α. Η θεραπευτική αντιμετώπιση των 
αγχωδών διαταραχών επιτυγχάνεται αποτελεσματικά 
με διάφορους τύπους ψυχοθεραπείας, με φαρμακευτική 
αγωγή (όταν κρίνεται απαραίτητο), με χαλαρωτικές 
ασκήσεις, γιόγκα κ.α. (Willson, 1996).

Το άγχος δεν έχει μελετηθεί τόσο όσο η κατάθλιψη 
στα άτομα με Σκλήρυνση κατά πλάκας. Οι μελέτες 
που έχουν γίνει, παρόλο που δείχνουν αρκετά υψηλά 
ποσοστά άγχους σε αυτήν την κατηγορία των ασθενών, 
εστιάζονται κυρίως σε άτομα που νοσηλεύονται σε 
νευρολογική κλινική με υποτροπή και επομένως 
δεν αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα όλων των 
ατόμων με Σκλήρυνση κατά πλάκας (Siegert & Aber-
nethy, 2005). Οι γυναίκες ασθενείς σε σχέση με τους 
άντρες με Σκλήρυνση κατά πλάκας φαίνεται να είναι πιο 
αγχώδεις, ενώ ο συνδυασμός άγχους και κατάθλιψης 
σχετίζεται με συχνότερες αυτοκαταστροφικές σκέψεις, 
σωματικά ενοχλήματα και κοινωνική απόσυρση (Fein-
stein & al., 1999).

3. Διαταραχές της διάθεσης
     και σκλήρυνση κατά πλάκας
Οι πάσχοντες από Σκλήρυνση κατά πλάκας έχουν 

αυξημένη πιθανότητα να παρουσιάσουν κατάθλιψη 
καθώς και άλλες συναισθηματικές διαταραχές όπως 
ευφορία, ευτονία και συναισθηματική διακύμανση. 
Πολύ συχνά σε νευρολογικές παθήσεις όπως 
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η Σκλήρυνση κατά πλάκας παρατηρείται έκφραση 
αγχωδών εκδηλώσεων. 

Ο Kerr και οι συνεργάτες του (1977) περιέγραψαν 
πέντε φάσεις προσαρμογής ενός ατόμου στην κινητική 
δυσλειτουργία. Αρχικά είναι η φάση του shoc όταν το 
μέγεθος της αναπηρίας δεν έχει πλήρως κατανοηθεί. 
Ακολουθεί η φάση της προσδοκίας για ανάρρωση 
νοιώθοντας δυσπιστία και άρνηση για την οριστικοποίηση 
της διάγνωσης. Στη φάση του πένθους η αντίδραση 
του ατόμου είναι ότι «όλα χάθηκαν». Μετά έρχεται η 
φάση της άμυνας όπου το άτομο συνειδητοποιεί τι του 
έχει συμβεί. Η φάση αυτή μπορεί να εκδηλωθεί με 
δύο τρόπους: με την υγιή άμυνα όπου η αντίδραση του 
ατόμου είναι «θα προχωρήσω παρά το γεγονός αυτό» 
ή με την παθολογική άμυνα όπου το άτομο δεν δέχεται 
τις συνέπειες της αναπηρίας του. Η τελική αναγνώριση 
της πραγματικότητας της αναπηρίας και της μονιμότητας 
της συμβαίνει κατά την διάρκεια της τελικής φάσης, 
της φάσης της προσαρμογής και αποδοχής της 
δυσλειτουργίας που αντικατοπτρίζει την προσπάθεια 
αντιμετώπισης των δυσκολιών, της αναπηρίας και τη 
δυνατότητα κοινωνικής ένταξης. Οι φάσεις αυτές είναι 
τμήματα μιας συνέχειας που αναπόφευκτα περνούν τα 
άτομα με δυσλειτουργία, ενώ το καθένα από αυτά έχει 
το δικό του χρόνο παραμονής σε κάθε στάδιο, μπορεί 
να παλινδρομήσει και ίσως να μη φθάσει ποτέ και στην 
τελική φάση (Σφάγγος, 2001, Τζονιχάκη, 2010).

Στη Σκλήρυνση κατά Πλάκας το άγχος και η 
καταθλιπτική συμπτωματολογία είναι συχνότερα 
παρατηρούμενες συναισθηματικές αντιδράσεις. 
Κλινικά σημαντικός βαθμός άγχους φαίνεται ότι μπορεί 
να υπάρχει σε περιόδους έξαρσης της νόσου, μέχρι και 
στο 90% των ασθενών. Σε ασθενείς που νοσηλεύονταν 
με Σκλήρυνση κατά πλάκας, τα ποσοστά εμφάνισης 
μείζονος κατάθλιψης κατά τη διάρκεια της νοσηλείας 
ήταν διπλάσια από τα αντίστοιχα που σημειώθηκαν σε 
νοσηλευόμενους για άλλες αιτίες (Σολδάτος, 1999).Ο 
επιπολασμός της κατάθλιψης όπως αναφέρθηκε  μπορεί 
εφόρου ζωής να φτάνει  το 50% των ασθενών. Είναι 
μάλιστα δυνατόν να οδηγήσει σε αυτοκαταστροφικό 
ιδεασμό  συνοδευόμενο από απόπειρες αυτοκτονίας, 
κυρίως μετά από νέα επιδείνωση της κινητικής 
αναπηρίας. Οι ασθενείς με Σκλήρυνση κατά πλάκας 

έχουν 7 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να αποπειρα-
θούν να αυτοκτονήσουν, ενώ η αυτοκτονία συσχετίζεται 
με τη σωματική δυσλειτουργία και φτάνει στο υψηλό-
τερο ποσοστό της περίπου 10 χρόνια μετά την έναρξη της 
νόσου (Ron, 2003, Sadovnick & al., 1991). Η διπολική 
διαταραχή εμφανίζεται σε ποσοστά που ποικίλουν από 
13% ως 40%, ενώ ψυχωσικά επεισόδια δεν είναι πολύ 
συχνά, παρά μόνο κάποιες περιπτώσεις ψυχωσικών 
επεισοδίων ανάλογων της σχιζοφρένειας, τα οποία 
φαίνεται να συμπίπτουν με τις υποτροπές της νόσου 
(Feinstein & al.,1992, Ron, 2003).

Η μεταβολή της συναισθηματικής κατάστασης των 
ασθενών μπορεί να σχετίζεται με τη θεραπεία, αφού 
τα κορτικοειδή μπορεί να προκαλέσουν κατάθλιψη σε 
μερικούς ασθενείς. Σε πολλές περιπτώσεις η κατάθλιψη 
δεν διαγιγνώσκεται επαρκώς, επειδή εκδηλώνεται 
μόνο με σωματικά συμπτώματα (κόπωση, αδυναμία) 
που συχνά δεν μπορούν να διαφοροδιαγνωστούν από 
αντίστοιχες οργανικές εκδηλώσεις της υποκείμενης 
νόσου. Το άγχος μπορεί να εμφανιστεί ως αποτέλεσμα 
της νόσου σε επίπεδο ψυχοενδοκρινικό ή μεταβολικό 
(πρωτογενές ή σωματογενές άγχος). Συνήθως 
εμφανίζεται σε συννοσηρότητα με την κατάθλιψη 
(Σολδάτος, 1999). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το 
ερευνητικό εύρημα ότι το αυξημένο άγχος και στρες 
στην καθημερινή ζωή συσχετίζεται με την δημιουργία 
νέων εστιών της νόσου στον εγκέφαλο, ενώ δεν 
βρέθηκε συσχέτιση ψυχικού στρες και ώσεων-
υποτροπών (Mohr & al., 2000). Άλλη έρευνα έδειξε 
ότι ασθενείς κατά τη διάρκεια υποτροπής της νόσου 
δείχνουν να επηρεάζονται εντονότερα συναισθηματικά 
από στρεσσογόνα γεγονότα, χωρίς να είναι ξεκάθαρο 
εάν το άγχος προάγει την εμφάνιση υποτροπής ή εάν 
η υποτροπή η ίδια προκαλεί την περισσότερο αγχώδη 
αντίδραση στο στρεσσογόνο γεγονός (Warren & al., 
1991). Οι γυναίκες φαίνεται να αντιδρούν πιο θετικά 
στην εμφάνιση της νόσου, με περισσότερη αισιοδοξία, 
λιγότερο άγχος και κατάθλιψη και περισσότερη 
διάθεση να παραμείνουν στην εργασία τους από τους 
άντρες ασθενείς (Buchi & al., 1989). Στη θεραπεία της 
κατάθλιψης και του άγχους στη Σκλήρυνση κατά πλάκας 
από ιατρικής πλευράς δίνονται τα κατάλληλα φάρμακα, 
ενώ παράλληλα λαμβάνονται και τα κατάλληλα 
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ψυχοκοινωνικά μέτρα αντιμετώπισης που αφορούν 
τόσο στον ασθενή όσο και στην οικογένειά του 
(Αλεβίζος, 1997).

γ. συνθεση κΑί υΠοθεσείσ
Οι νέες γυναίκες με Σκλήρυνση κατά πλάκας 

αποτελούν ένα ευαίσθητο κομμάτι του Ελληνικού 
πληθυσμού, καθώς αντιμετωπίζει καθημερινά 
σωματικές, συναισθηματικές, οικογενειακές, αλλά 
και κοινωνικές αλλαγές. Πολλές φορές οι γυναίκες 
με Σκλήρυνση κατά πλάκας πιέζονται από αυτές 
τις αλλαγές και αντιδρούν με συμπτώματα άγχους. 
Άλλες φορές αντιδρούν με συμπτώματα κατάθλιψης. 
Ο πρώτος στόχος της έρευνας αυτής είναι η μελέτη 
των συμπτωμάτων του άγχους και της καταθλιπτικής 
συμπτωματολογίας

στις νέες γυναίκες με Σκλήρυνση κατά Πλάκας, στην 
Ελλάδα και δευτερευόντως η σχέση μεταξύ κάποιων 
δημογραφικών στοιχείων με τα συμπτώματα άγχους 
και κατάθλιψης.

Δ. ΜεθοΔοσ
1. υποκείμε να
Στην έρευνα έλαβαν μέρος 37 άτομα, γυναίκες. 

Ένα μέρος από τα άτομα αυτά είναι μέλη του Συλλόγου 
Σκλήρυνσης κατά Πλάκας, ενώ ένα άλλο μέρος 
προέρχεται από το Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης 
Αναπήρων (Ε.Ι.Α.Α). Το κριτήριο για την επιλογή τους 
ήταν το φύλο (μόνο γυναίκες). Η ηλικία τους κυμαινόταν 
μεταξύ 18 και 50 ετών.

2. Αξιολογητικά Μέσα
Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν δύο ερωτηματο-

λόγια. Το πρώτο αφορά στα συμπτώματα άγχους και το 
δεύτερο στα συμπτώματα της κατάθλιψης.

α) Ερωτηματολόγιο Ι.
Ερωτηματολόγιο Αυτοεκτίμησης των Συμπτωμάτων 

του Άγχους.
Το ερωτηματολόγιο Taylor Manifest Anxiety Scale 

(TMAS, Taylor, 1953) μετρά την αυτοεκτίμηση του 
ατόμου για τα συμπτώματα άγχους ή στρες τα οποία 
βιώνει. Το Ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 50 ερωτήσεις 
στις οποίες το άτομο καλείται να απαντήσει επιλέγοντας 

«σωστό» ή «λάθος», ανάλογα με το τι αισθάνεται το 
άτομο τη συγκεκριμένη στιγμή ή περίοδο. Το άθροισμα 
των «σωστών» απαντήσεων αποτελεί τη βαθμολογία 
του ερωτηματολογίου, δηλαδή η βαθμολογία μπορεί 
να κυμαίνεται από 0 έως 50. 

β) Ερωτηματολόγιο ΙΙ.
Ερωτηματολόγιο Αυτοεκτίμησης της Καταθλιπτικής 

Συμπτωματολογίας.
Το Ερωτηματολόγιο Αυτοεκτίμησης της Κατα-

θλιπτικής Συμπτωματολογίας QD2 (Pichot, Boyer, Pull, 
Rein, Simon & Thilbaut, 1984) περιλαμβάνει 52 
ερωτήσεις στις οποίες το άτομο καλείται να απαντήσει 
σημειώνοντας «σωστό» ή «λάθος». Οι ερωτήσεις 
αυτές αναφέρονται σε αυτά που το άτομο αισθάνεται 
και πιστεύει τη συγκεκριμένη στιγμή ή περίοδο. Το 
άθροισμα των «σωστών» απαντήσεων αποτελεί τη 
βαθμολογία του ερωτηματολογίου, η οποία μπορεί να 
κυμαίνεται από 0-52. 

Το QD2 αποτελεί την Ελληνική έκδοση του 
Ερωτηματολογίου Αυτοεκτίμησης της Καταθλιπτικής 
Συμπτωματολογίας. Το πρωτότυπο κατασκευάστηκε 
στη Γαλλία έπειτα από ανάλυση του περιεχομένου 
των ερωτήσεων των 4 πιο γνωστών ερωτηματολογίων 
κατάθλιψης: του Hopkins Symptoms Check List (Dero-
gatis, Lipman, Rickels, Uhlenhuth, Covi, 1984), της 
Γαλλικής έκδοσης του Beck Depression Inventory (Pi-
chot, Piret, Clyde, 1966), της κλίμακας D του Μ.Μ.Ρ.Ι 
(Hathaway, Mckinley, 1942-47) και της κλίμακας D του 
Zung (Zung, 1965).

Ο συντελεστής ομοιογένειας Φ στα ερωτήματα 
ξεπερνά το κατώτερο όριο σημαντικότητας .01, εκτός από 
δύο ερωτήματα στα οποία ο δείκτης σημαντικότητας είναι 
το .05. Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας χρησιμοποιήθηκε 
η μέθοδος της διχοτόμησης και κατέληξε σε ένα δείκτη 
r>.90. Η εκτίμηση της εγκυρότητας έδωσε ικανοποιητικά 
αποτελέσματα (συντελεστής Bravais-Pearson r=.85, 
μεταξύ QD2 & Zung). Ο συσχετισμός ανάμεσα στο βαθμό 
της κλίμακας και τον βαθμό που έδωσε η κλινική 
εξέταση της κατάθλιψης είναι r=.30. Η παραγοντική 
ανάλυση της Ελληνικής έκδοσης (QD2) μελετήθηκε 
σε πληθυσμό ενηλίκων, έδωσε ικανοποιητικά 
αποτελέσματα και επιβεβαίωσε τα αποτελέσματα 
προηγούμενων μελετών (Tzonichaki, 1994). 
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 3. Διαδικασία
Η έρευνα έλαβε μέρος στο χώρο του Συλλόγου 

Σκλήρυνσης κατά Πλάκας, κατά τη διάρκεια 
συγκεντρώσεων των μελών ή και σε εκθεσιακούς 
χώρους σε συνεργασία με το Σύλλογο, καθώς 
και στο Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων 
(Ε.Ι.Α.Α). Αρχικά τα άτομα ενημερώθηκαν για τη φύση 
της συγκεκριμένης μελέτης και τους ζητήθηκε η 
εθελοντική συμμετοχή τους σε αυτήν. Στη συνέχεια 
λήφθηκε η προφορική συγκατάθεση τους, όταν το 
άτομο δεχόταν, και διασφαλίστηκε η ανωνυμία της 
συμμετοχής τους. Η ερευνήτρια διάβαζε τις οδηγίες 
των ερωτηματολογίων, αφού πρώτα η ερωτηθείσα 
συμπλήρωνε τα δημογραφικά στοιχεία που βρίσκονταν 
στην πρώτη σελίδα κάθε ερωτηματολογίου. Ανάγνωση 
των ερωτήσεων και συμπλήρωση από την ερευνήτρια 
γινόταν μόνο σε περίπτωση που η ερωτηθείσα 
παρουσίαζε κάποια αδυναμία γραφής ή και όρασης. 
Δεν υπήρχε περιορισμός χρόνου, αλλά συνήθως για 
τη συμπλήρωση του κάθε ερωτηματολογίου απαιτείτο 
χρόνος 20-30 λεπτά. Μετά τη συμπλήρωση των 
ερωτηματολογίων η ερευνήτρια ευχαριστούσε τις 
ερωτηθείσες για τη συμμετοχή και τη συνεργασία τους.

 Δ. ΑΠοτελεσΜΑτΑ
Τα δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα 

μελετήθηκαν και αναλύθηκαν μέσω του προγράμματος 
Statistical Package of Social Sciences (S.P.S.S), κυρίως 
σε σχέση με τις δύο βασικές μεταβλητές της παρούσας 
έρευνας, δηλαδή τα συμπτώματα άγχους και της 
κατάθλιψης  που πιστεύει ότι βιώνει ένα άτομο, αλλά 
και με κάποια δημογραφικά στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα ο μέσος όρος των συμπτωμάτων 
του άγχους είναι 17,83 με τυπική απόκλιση 10,55 
και ο μέσος όρος συμπτωμάτων της καταθλιπτικής 
συμπτωματολογίας είναι 14,78 με τυπική απόκλιση 
12,85. Τα περιγραφικά στοιχεία των μεταβλητών αυτών 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.

Στη συνέχεια μελετήθηκε η συσχέτιση μεταξύ της 
κατάθλιψης και του άγχους, με χρήση της συνάφειας 
Pearson, από την οποία προέκυψε ότι υπάρχει θετική 
και μάλιστα στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ 
της κατάθλιψης και του άγχους (r=.749, p<.0001). Όσο 
δηλαδή το επίπεδο άγχους αυξάνεται τόσο αυξάνεται 
και το επίπεδο της κατάθλιψης ή όσο αυξάνεται το 
επίπεδο κατάθλιψης τόσο αυξάνεται και το επίπεδο 
άγχους που βιώνει το άτομο (Πίνακας 6).

Τα αποτελέσματα με την ανάλυση Spearman, που 
αφορούν τη σχέση της κατάθλιψης και του άγχους με 
κάποιες μεταβλητές όπως: πότε έγινε η διάγνωση, 
συνύπαρξη και άλλης διάγνωσης και η χρήση βοηθήματος 
κατά τη βάδιση παρατίθενται στον πίνακα 7. Στα 
δημογραφικά στοιχεία υπήρχαν και άλλες ερωτήσεις τα 
αποτελέσματα των οποίων προτιθέμεθα να αναλύσουμε 
και να παρουσιάσουμε  σε μελλοντικό χρόνο.  

Τα αποτελέσματα με την ανάλυση Spearman που 
αφορούν τη σχέση μεταξύ της εκπαίδευσης που είχε 
λάβει  η ερωτηθείσα με το πότε έγινε η διάγνωση της 
νόσου παρατίθενται στον πίνακα 8.

Μέσος όρος τυπική απόκλιση

κατάθλιψη 14,78 12,85

Άγχος 17,83 10,55

συμπτώματα 
άγχους

καταθλιπτική 
συμπτωματολογία

Πότε έγινε 
η διάγνωση

-.292*

συνύπαρξη και 
άλλης διάγνωσης

-.298* -.315*

χρήση 
βοηθήματος

-.309*

κατάθλιψη

Άγχος .749****

Πίνακας 5: Περιγραφικά στοιχεία μεταβλητών

Πίνακας 6: Συσχέτιση άγχους και κατάθλιψης
***p<.0001

*p<.05

Πίνακας 7: Συσχετίσεις δημογραφικών στοιχείων με συ-
μπτώματα άγχους και καταθλιπτικής συμπτωματολογίας

Πότε έγινε η διάγνωση

εκπαίδευση -.442**
** p <.01

Πίνακας 8: Συσχετίσεις μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων
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ζε. συζητηση
Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν 

τις υποθέσεις μας. Η συσχέτιση λοιπόν του επιπέδου 
της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας και των 
συμπτωμάτων άγχους σε νέες γυναίκες με Σκλήρυνση 
κατά Πλάκας είναι θετική και μάλιστα στατιστικά πολύ 
σημαντική. Όσο δηλαδή αυξάνεται το επίπεδο άγχους, 
τόσο αυξάνεται και η καταθλιπτική συμπτωματολογία 
ή και το αντίθετο δηλαδή όσο αυξάνεται το επίπεδο της 
καταθλιπτικής συμπτωματολογίας τόσο αυξάνεται και 
το επίπεδο άγχους που βιώνει το άτομο. 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη συσχέτιση 
της χρονολογίας της διάγνωσης και των συμπτωμάτων 
του άγχους (Πίνακας 7) μας δείχνουν πως όσο πιο 
μεγάλο χρονικό διάστημα έχει περάσει από τη 
διάγνωση της νόσου τόσο πιο λίγα είναι τα συμπτώματα 
του άγχους που βιώνουν οι γυναίκες με Σκλήρυνση 
κατά Πλάκας. Σε μια προσπάθεια ερμηνείας αυτού 
του αποτελέσματος θα λέγαμε ότι όσο περνά ο χρόνος 
η γυναίκα με Σκλήρυνση κατά Πλάκας αποδέχεται 
και εξοικειώνεται με τη διάγνωση της νόσου της και 
επομένως βιώνει και λιγότερο άγχος.

Το αποτέλεσμα που προέκυψε από τη συσχέτιση 
αφενός της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας και 
αφετέρου των συμπτωμάτων του άγχους και του εάν 
έχει διαγνωσθεί και άλλη νόσος ήταν, με βάση τον τρόπο 
που έγινε η βαθμολόγηση, αρνητικό και στατιστικά 
σημαντικό. Μας δείχνει πως όταν συνυπάρχει και κάποια 
διάγνωση για άλλο πρόβλημα, το άγχος και η κατα- 
θλιπτική συμπτωματολογία αυξάνονται (Πίνακας 7).

Μία άλλη σχέση που μελετήθηκε ήταν εκείνη 
μεταξύ της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας και του 
εάν η ερωτηθείσα έκανε χρήση κάποιου βοηθήματος 
στις δραστηριότητες καθημερινής ζωής. Το αποτέλεσμα 
είναι μη αναμενόμενο γιατί μας έδειξε πως στις 
περιπτώσεις που γινόταν χρήση βοηθήματος και κυρίως 
αναπηρικό αμαξίδιο, η κατάθλιψη μειωνόταν. Για να 
εξηγηθεί αυτό το εύρημα θα πρέπει να κατανοηθεί 
ότι η συνάφεια αυτή δεν είναι μεταξύ της κατάθλιψης 
και του βοηθήματος που χρησιμοποιεί το άτομο, αλλά 
μεταξύ της κατάθλιψης και της υποκείμενης αναπηρίας 
που οδηγεί το άτομο στη χρήση του συγκεκριμένου 

βοηθήματος. Έτσι λοιπόν έχουμε ότι όσο πιο σοβαρή 
είναι η υποκείμενη αναπηρία, όπως αυτή διαφαίνεται 
από το βοήθημα που χρησιμοποιείται, τόσο λιγότερα 
τα συμπτώματα που βιώνει το άτομο. Αυτό το εύρημα 
είναι μη αναμενόμενο και χρήζει περεταίρω ερμηνείας 
(Πίνακας 7). Μια πιθανή ερμηνεία είναι ότι η ύπαρξη 
σοβαρής αναπηρίας δεν βοηθά την άρνηση και τη 
μη αντιμετώπιση του προβλήματος, οπότε το άτομο 
μπαίνει στη διαδικασία της συμφιλίωσης και αποδοχής 
της κατάστασης του. Η αποδοχή αυτή του προβλήματος 
φαίνεται να μειώνει τα συμπτώματα της κατάθλιψης.

Τέλος, μια πιο δυνατή συσχέτιση προέκυψε από τη 
σχέση μεταξύ εκπαίδευσης και της χρονολογίας της 
διάγνωσης. Δηλαδή στις γυναίκες που το εκπαιδευτικό 
τους επίπεδο ήταν υψηλότερο σε σχέση με αυτές που 
το εκπαιδευτικό τους επίπεδο ήταν χαμηλότερο,  η 
νόσος είχε διαγνωστεί πιο νωρίς. Σε μια προσπάθεια 
ερμηνείας αυτού του αποτελέσματος θα λέγαμε ότι 
οι γυναίκες με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο είναι πιο 
ευαισθητοποιημένες σε θέματα υγείας και πρόληψης 
και προσφεύγουν πιο γρήγορα σε ειδικούς όταν 
αντιληφθούν κάποια δυσλειτουργία στον οργανισμό 
τους  (Πίνακας 8). 

Βέβαια, η έρευνα αυτή έχει κάποιους περιορισμούς. 
Κατά αρχή, τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν 
δεν έχουν μελετηθεί σε Ελληνικό πληθυσμό με 
Σκλήρυνση κατά πλάκας. Από την άλλη, η δυνατότητα 
μας να ερμηνεύσουμε κάποια από τα αποτελέσματα 
μειώνεται καθώς δε συμπεριελήφθη και μια ανάλογη 
ομάδα ατόμων χωρίς Σκλήρυνση κατά Πλάκας, με την 
οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε σύγκριση. Επίσης, 
το δείγμα δεν ήταν ούτε τυχαίο, ούτε αντιπροσωπευτικό 
και δεν αποτελείται από άτομα και των δύο φύλων. Θα 
πρέπει επίσης να λάβουμε υπ’ όψη στους περιορισμούς 
της έρευνας και το γεγονός πως τα αποτελέσματα 
προέκυψαν μέσω συσχετίσεων, οι οποίες γενικά δεν 
επιτρέπουν συμπεράσματα αιτιολογικής φύσης. Είναι 
γεγονός ακόμα πως τα άτομα που συμμετείχαν στην 
έρευνα δεν είχαν διαγνωσμένη κατάθλιψη, αλλά 
κάποιου βαθμού καταθλιπτική συμπτωματολογία. 
Επομένως τα συμπεράσματα μας αναφέρονται κατά 
κύριο λόγο στην καταθλιπτική συμπτωματολογία παρά 
στην κλινική κατάθλιψη.



1 2 2

ε ρ γ ο θ ε ρ Α Π ε ί Α

Το συγκεκριμένο θέμα μελετάται για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα και έτσι η έρευνα αυτή μπορεί να 
δώσει στοιχεία σε ένα τομέα μεγάλης σημασίας για 
το επάγγελμα της Εργοθεραπείας. Ως εκ τούτου ο 
Εργοθεραπευτής που θα ασχοληθεί με τα άτομα αυτής 
της διαγνωστικής κατηγορίας, θα πρέπει να λάβει 
υπόψη του αυτά τα αποτελέσματα στο σχεδιασμό και 
στην εφαρμογή εργοθεραπευτικών προγραμμάτων, 
ώστε η παρέμβαση του να είναι αποτελεσματική γιατί 
όπως έχει αποδειχτεί ερευνητικά ο κυριότερος φόβος 
των ασθενών είναι η απώλεια της αυτονομίας τους (Fol-
ey, 2008, Somerset & al., 2002). Η κοινωνική στήριξη 
θα πρέπει να κατευθύνεται προς αυτόν τον στόχο, ώστε 
να βοηθηθούν οι ασθενείς να αντιμετωπίσουν πιο 
αισιόδοξα τη νόσο τους (Wineman, 1990) με ουσιαστική 
ανθρωποκεντρική προσέγγιση ώστε να επηρεαστεί 
όσο το δυνατό λιγότερο η ποιότητα ζωής τους (Cutler 
& Stein, 1998, Rothwell & al., 1997). Στην προσπάθεια 
της παρούσας ερευνητικής μελέτης ακολουθήθηκαν 
όσο το δυνατόν περισσότερο οι κανόνες σχεδιασμού 
και διεξαγωγής μιας επιστημονικής έρευνας, ώστε τα 
αποτελέσματα να είναι τεκμηριωμένα και ουσιαστικά. 
Παρόλα αυτά τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας 
κρίνεται σκόπιμο να επιβεβαιωθούν και από άλλες 
μελέτες, με περισσότερα άτομα και περισσότερες 
στατιστικές αναλύσεις. 
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Οι συγγραφείς θα ήθελαν να ευχαριστήσουν το 
Σύλλογο των ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας και 
ιδιαίτερα την κα Τίνα Γαλιατσάτου, το ΕΙΑΑ και όλα τα 
άτομα που συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα. 

Το άρθρο αυτό αποτελεί μέρος της πτυχιακής 
εργασίας της πρώτης συγγραφέως με εισηγήτρια τη 
δεύτερη στο Τμήμα Εργοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας.


