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ΤοΤο βιοψυχοκοινωνικόβιοψυχοκοινωνικό πρότυποπρότυπο είναιείναι ταυτόχροναταυτόχρονα φιλοσοφίαφιλοσοφία

τηςτης κλινικήςκλινικής φροντίδαςφροντίδας καικαι έναςένας πρακτικόςπρακτικός οδηγόςοδηγός

ΑπόΑπό φιλοσοφικήφιλοσοφική άποψηάποψη είναιείναι τρόποςτρόπος κατανόησηςκατανόησης πωςπως ηη

νόσοςνόσος επηρεάζεταιεπηρεάζεται απόαπό πολλαπλάπολλαπλά επίπεδαεπίπεδα τηςτης οργάνωσηςοργάνωσης

απόαπό τοτο κοινωνικόκοινωνικό έωςέως τοτο µοριακόµοριακό

ΣτοΣτο πρακτικόπρακτικό µέροςµέρος, , είναιείναι τρόποςτρόπος κατανόησηςκατανόησης τηςτης

υποκειµενικήςυποκειµενικής εµπειρίαςεµπειρίας τουτου ασθενούςασθενούς ωςως έναςένας ουσιώδηςουσιώδης

παράγωνπαράγων πουπου συµβάλλεισυµβάλλει στηνστην ακριβήακριβή διάγνωσηδιάγνωση, , στηνστην έκβασηέκβαση

καικαι στηνστην ανθρωπιστικήανθρωπιστική φροντίδαφροντίδα
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ΙστορικάΙστορικά στοιχείαστοιχεία



ΤοΤο βιοψυχοκοινωνικόβιοψυχοκοινωνικό πρότυποπρότυπο

ΙστορικάΙστορικά στοιχείαστοιχεία
ΤοΤο ψυχοβιολογικόψυχοβιολογικό πρότυποπρότυπο τουτου Adolf MeyerAdolf Meyer

•• ΗΗ έµφασηέµφαση στοστο βιογραφικόβιογραφικό καικαι κοινωνικόκοινωνικό πλαίσιοπλαίσιο γιαγια τητη διάγνωσηδιάγνωση καικαι
τηντην αντιµετώπισηαντιµετώπιση τουτου ασθενούςασθενούς παράλληλαπαράλληλα µεµε τητη βιολογικήβιολογική
προδιάθεσηπροδιάθεση έδωσεέδωσε τηντην ονοµασίαονοµασία ««ψυχοβιολογικόψυχοβιολογικό»» στοστο πρότυποπρότυπο τηςτης
προσέγγισηςπροσέγγισης τουτου Meyer Meyer 

•• ΠίστευεΠίστευε πωςπως απόαπό τητη στιγµήστιγµή πουπου θαθα δοθείδοθεί µιαµια συγκεκριµένησυγκεκριµένη διάγνωσηδιάγνωση
νόσουνόσου δηµιουργείταιδηµιουργείται ηη ψευδαίσθησηψευδαίσθηση στουςστους ιατρούςιατρούς ότιότι αρκείαρκεί αυτήαυτή ηη
διάγνωσηδιάγνωση γιαγια νανα απαντήσουναπαντήσουν κάθεκάθε ερώτηµαερώτηµα καικαι παύουνπαύουν πλέονπλέον νανα
δίνουνδίνουν σηµασίασηµασία σταστα γεγονόταγεγονότα πουπου περιβάλλουνπεριβάλλουν τηντην κατάστασηκατάσταση τουτου
ασθενούςασθενούς

•• ΠαρότιΠαρότι αντιµαχόταναντιµαχόταν τηντην άκρατηάκρατη ««οργανικήοργανική προσέγγισηπροσέγγιση τηςτης νόσουνόσου»», , 
κρατούσεκρατούσε ταυτόχροναταυτόχρονα καικαι αποστάσειςαποστάσεις απόαπό τηντην ψυχανάλυσηψυχανάλυση

•• ΑντιτάχθηκεΑντιτάχθηκε στηστη βιολογικήβιολογική προσέγγισηπροσέγγιση τουτου Emil KraepelinEmil Kraepelin
•• ΠίστευεΠίστευε ότιότι ηη ψυχικήψυχική νόσοςνόσος αποτελείαποτελεί τηντην άθροισηάθροιση ««νοσογόνωννοσογόνων»»

αντιδράσεωναντιδράσεων τουτου ασθενούςασθενούς στοστο περιβάλλονπεριβάλλον τουτου

•• ΕνδιαφέρθηκεΕνδιαφέρθηκε ιδιαίτεραιδιαίτερα γιαγια εκείνεςεκείνες τιςτις ψυχοκοινωνικέςψυχοκοινωνικές παραµέτρουςπαραµέτρους
πουπου µπορούσεµπορούσε πρακτικάπρακτικά νανα επηρεάσειεπηρεάσει προκειµένουπροκειµένου νανα βελτιώσειβελτιώσει τηντην
πρόγνωσηπρόγνωση τουτου ασθενούςασθενούς

•• ΘεωρούσεΘεωρούσε τιςτις ψυχοπαθολογικέςψυχοπαθολογικές καταστάσειςκαταστάσεις ωςως ««αντιδράσειςαντιδράσεις»» στιςστις
ψυχοκοινωνικέςψυχοκοινωνικές συνθήκεςσυνθήκες



ΠρότεινεΠρότεινε έναένα βιοψυχοκοινωνικόβιοψυχοκοινωνικό πρότυποπρότυπο βασισµένοβασισµένο στηστη θεωρίαθεωρία
τωντων συστηµάτωνσυστηµάτων καικαι στηνστην ιεραρχικήιεραρχική οργάνωσηοργάνωση τωντων οργανισµώνοργανισµών

O Engel O Engel ισχυριζότανισχυριζόταν ότιότι οο άνθρωποςάνθρωπος είναιείναι ταυτόχροναταυτόχρονα βιολογικόβιολογικό, , 
ψυχολογικόψυχολογικό καικαι κοινωνικόκοινωνικό ονον, , πουπου συµπεριφέρεταισυµπεριφέρεται µεµε δεδοµένουςδεδοµένους
τρόπουςτρόπους πουπου προάγουνπροάγουν ήή βλάπτουνβλάπτουν τηντην υγείαυγεία τουτου

•• ΠολλοίΠολλοί αλληλεπιδρώντεςαλληλεπιδρώντες παράγοντεςπαράγοντες απόαπό τουςτους κυτταρικούςκυτταρικούς έωςέως
τουςτους κοινωνικούςκοινωνικούς συµβάλλουνσυµβάλλουν τόσοτόσο στηνστην υγείαυγεία, , όσοόσο καικαι στηστη νόσονόσο

•• ΜιαΜια διαταραχήδιαταραχή σεσε οποιαδήποτεοποιαδήποτε πτυχήπτυχή τηςτης ανθρώπινηςανθρώπινης
δραστηριότηταςδραστηριότητας επηρεάζειεπηρεάζει όλεςόλες τιςτις άλλεςάλλες

•• ΑνΑν οιοι ιατροίιατροί κατανοήσουνκατανοήσουν τητη φύσηφύση αυτώναυτών τωντων
αλληλεπιδράσεωναλληλεπιδράσεων, , τότετότε θαθα παρέµβουνπαρέµβουν καικαι µεµε τηντην εφαρµογήεφαρµογή
γνωσιακώνγνωσιακών, , συµπεριφορικώνσυµπεριφορικών καικαι συναισθηµατικώνσυναισθηµατικών στρατηγικώνστρατηγικών
καικαι κατκατ’’ αυτόναυτόν τοντον τρόποτρόπο θαθα προάγουνπροάγουν τητη θεραπείαθεραπεία τουτου
πάσχοντοςπάσχοντος σεσε αντίθεσηαντίθεση µεµε τιςτις περιοριστικέςπεριοριστικές προσπάθειεςπροσπάθειες
αντιµετώπισηςαντιµετώπισης νόσωννόσων

ΤοΤο βιοψυχοκοινωνικόβιοψυχοκοινωνικό πρότυποπρότυπο

ΙστορικάΙστορικά στοιχείαστοιχεία
ΟΟ George EngelGeorge Engel καικαι οιοι απόψειςαπόψεις τουτου



ΗΗ κριτικήκριτική τουτου Engel Engel θεωρείταιθεωρείται θεµελιώδηςθεµελιώδης γιαγια τηντην βιοϊατρικήβιοϊατρική

προσέγγισηπροσέγγιση. . ΣύµφωναΣύµφωνα µεµε αυτήναυτήν

•• ΗΗ εµφάνισηεµφάνιση τηςτης νόσουνόσου είναιείναι αποτέλεσµααποτέλεσµα τηςτης αλληλεπίδρασηςαλληλεπίδρασης
πλέονπλέον τουτου ενόςενός αιτιολογικώναιτιολογικών παραγόντωνπαραγόντων καικαι δενδεν είναιείναι
αναγκαστικάαναγκαστικά ταυτόσηµηταυτόσηµη µεµε µιαµια βιοχηµικήβιοχηµική µεταβολήµεταβολή

•• ΟιΟι ψυχοκοινωνικέςψυχοκοινωνικές παράµετροιπαράµετροι µπορείµπορεί νανα συγκαθορίζουνσυγκαθορίζουν τηντην
ευαλωτότηταευαλωτότητα αλλάαλλά καικαι τητη βαρύτηταβαρύτητα τηςτης νόσουνόσου

•• ΗΗ συµπεριφοράσυµπεριφορά νόσουνόσου µπορείµπορεί νανα υιοθετηθείυιοθετηθεί απουσίααπουσία
βιοχηµικήςβιοχηµικής εκφύλισηςεκφύλισης καικαι ηη σχέσησχέση µεταξύµεταξύ ιατρούιατρού--ασθενούςασθενούς δενδεν
είναιείναι τόσοτόσο απλήαπλή. . 

•• ΟΟ δεσµόςδεσµός µεταξύµεταξύ τουςτους µπορείµπορεί νανα επηρεάζειεπηρεάζει τητη συµπεριφοράσυµπεριφορά τουτου
ασθενούςασθενούς καικαι συνακόλουθασυνακόλουθα τητη θεραπευτικήθεραπευτική προσπάθειαπροσπάθεια..

•• ΟΟ George Engel George Engel απορρίπτειαπορρίπτει τοντον περιοριστικόπεριοριστικό χαρακτήραχαρακτήρα τουτου
βιοϊατρικούβιοϊατρικού προτύπουπροτύπου καικαι αναζητείαναζητεί αυτόαυτό πουπου είναιείναι µοναδικόµοναδικό σεσε
κάθεκάθε άτοµοάτοµο

ΒιοψυχοκοινωνικόΒιοψυχοκοινωνικό πρότυποπρότυπο

ΙστορικάΙστορικά στοιχείαστοιχεία



ΤοΤο βιοψυχοκοινωνικόβιοψυχοκοινωνικό πρότυποπρότυπο::
∆ιαφορές∆ιαφορές απόαπό τοτο βιοϊατρικόβιοϊατρικό τρόποτρόπο σκέψηςσκέψης

ΤοΤο βιοψυχοκοινωνικόβιοψυχοκοινωνικό πρότυποπρότυπο προτείνειπροτείνει τηντην

αντικατάστασηαντικατάσταση τουτου αµιγούςαµιγούς βιοϊατρικούβιοϊατρικού µοντέλουµοντέλου απόαπό ένανέναν

τρόποτρόπο σκέψηςσκέψης πουπου αντιµετωπίζειαντιµετωπίζει µεµε ευρύτερηευρύτερη οπτικήοπτική τητη

νόσονόσο, , καθώςκαθώς δέχεταιδέχεται ότιότι εφόσονεφόσον υπάρχουνυπάρχουν επιστηµονικάεπιστηµονικά

δεδοµέναδεδοµένα πουπου υποδεικνύουνυποδεικνύουν ότιότι συναισθηµατικέςσυναισθηµατικές, , 
συµπεριφορικέςσυµπεριφορικές καικαι κοινωνικέςκοινωνικές διεργασίεςδιεργασίες παίζουνπαίζουν ρόλορόλο

στηνστην ανάπτυξηανάπτυξη, , πορείαπορεία καικαι έκβασηέκβαση τηςτης σωµατικήςσωµατικής νόσουνόσου, , 
αυτάαυτά τατα δεδοµέναδεδοµένα πρέπειπρέπει αναγκαστικάαναγκαστικά νανα ληφθούνληφθούν υπόψηυπόψη

καικαι στηνστην αντιµετώπισηαντιµετώπιση τηςτης νόσουνόσου προκειµένουπροκειµένου νανα υπάρξειυπάρξει

τοτο βέλτιστοβέλτιστο αποτέλεσµααποτέλεσµα



ΒασικέςΒασικές αρχέςαρχές καικαι γνωστικόγνωστικό αντικείµενοαντικείµενο τουτου

βιοψυχοκοινωνικούβιοψυχοκοινωνικού προτύπουπροτύπου

ΉδηΉδη απόαπό τηντην ιατρικήιατρική σχολήσχολή οιοι φοιτητέςφοιτητές θαθα πρέπειπρέπει παράλληλαπαράλληλα
µεµε τηντην αµιγώςαµιγώς βιοϊατρικήβιοϊατρική τουςτους πληροφόρησηπληροφόρηση καικαι τηντην πρακτικήπρακτική
τουςτους άσκησηάσκηση νανα γνωρίζουνγνωρίζουν

•• ΤουςΤους ψυχολογικούςψυχολογικούς καικαι κοινωνικούςκοινωνικούς παράγοντεςπαράγοντες πουπου
σχετίζονταισχετίζονται µεµε τηντην εκδήλωσηεκδήλωση, , τηντην πορείαπορεία καικαι τηντην έκβασηέκβαση τωντων
νόσωννόσων

•• ΤηΤη µελέτηµελέτη τωντων ψυχοβιολογικώνψυχοβιολογικών µηχανισµώνµηχανισµών πουπου ενδέχεταιενδέχεται
νανα διαµεσολαβούνδιαµεσολαβούν τιςτις ψυχοκοινωνικέςψυχοκοινωνικές διεργασίεςδιεργασίες καικαι τιςτις
βιολογικέςβιολογικές τουςτους επιδράσειςεπιδράσεις, , 
•• καθώςκαθώς καικαι βασικέςβασικές αρχέςαρχές ψυχοκοινωνικήςψυχοκοινωνικής αξιολόγησηςαξιολόγησης καικαι
αντιµετώπισηςαντιµετώπισης, , εάνεάν πρόκειταιπρόκειται νανα γίνουνγίνουν ικανοίικανοί νανα ασκήσουνασκήσουν
εκείνηεκείνη τηντην ΙατρικήΙατρική πουπου απαιτείαπαιτεί ηη πολυπαραγοντικήπολυπαραγοντική κατανόησηκατανόηση
τηςτης νόσουνόσου καικαι νανα µπορέσουνµπορέσουν νανα παράσχουνπαράσχουν ιατρικάιατρικά επαρκήεπαρκή
καικαι ψυχοκοινωνικάψυχοκοινωνικά ευαισθητοποιηµένηευαισθητοποιηµένη καικαι ανθρώπινηανθρώπινη
φροντίδαφροντίδα στουςστους ασθενείςασθενείς τουςτους. . 



ΤοΤο βιοψυχοκοινωνικόβιοψυχοκοινωνικό πρότυποπρότυπο::
ΗΗ έρευναέρευνα στηνστην ΨυχοσωµατικήΨυχοσωµατική ΙατρικήΙατρική

ΕίναιΕίναι γεγονόςγεγονός ότιότι οιοι ιατροίιατροί δενδεν µπορούνµπορούν νανα ασκούνασκούν τηντην

ειδικότητάειδικότητά τουςτους σταστα πλαίσιαπλαίσια µιαςµιας βιοψυχοκοινωνικήςβιοψυχοκοινωνικής

προοπτικήςπροοπτικής χωρίςχωρίς νανα έχουνέχουν κατανοήσεικατανοήσει τηντην επιστηµονικήεπιστηµονική

βάσηβάση αυτήςαυτής τηςτης προοπτικήςπροοπτικής

ΗΗ έρευναέρευνα στηνστην ΨυχοσωµατικήΨυχοσωµατική ΙατρικήΙατρική εστιάζειεστιάζει στιςστις

αλληλεπιδράσειςαλληλεπιδράσεις µεταξύµεταξύ παραδοσιακώνπαραδοσιακών επιστηµονικώνεπιστηµονικών

πεδίωνπεδίων όπωςόπως τηςτης βιολογίαςβιολογίας, , ψυχολογίαςψυχολογίας / / ψυχιατρικήςψυχιατρικής, , καθώςκαθώς

καικαι τωντων κοινωνικώνκοινωνικών καικαι οικονοµικώνοικονοµικών επιστηµώνεπιστηµών



ΜελετάΜελετά τιςτις αλληλεπιδράσειςαλληλεπιδράσεις τηςτης γενετικήςγενετικής

ευαλωτότηταςευαλωτότητας, , εξωγενώνεξωγενών βλαπτικώνβλαπτικών παραγόντωνπαραγόντων, , 
όπωςόπως ππ..χχ. . καρκινογόνωνκαρκινογόνων ουσιώνουσιών καικαι µικροβίωνµικροβίων, , 
τωντων πρώιµωνπρώιµων εµπειριώνεµπειριών, , τηςτης κοινωνικοκοινωνικο--
οικονοµικήςοικονοµικής κατάστασηςκατάστασης, , τουτου τρόπουτρόπου ζωήςζωής, , τουτου

κοινωνικούκοινωνικού περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος, , τηςτης προσωπικότηταςπροσωπικότητας, , 
τωντων οξέωνοξέων καικαι χρόνιωνχρόνιων ψυχοτραυµατικώνψυχοτραυµατικών

γεγονότωνγεγονότων καικαι τητη συνδυασµένησυνδυασµένη δράσηδράση αυτώναυτών στηστη

φυσιολογικήφυσιολογική λειτουργικότηταλειτουργικότητα

ΤοΤο βιοψυχοκοινωνικόβιοψυχοκοινωνικό πρότυποπρότυπο::
ΗΗ έρευναέρευνα στηνστην ΨυχοσωµατικήΨυχοσωµατική ΙατρικήΙατρική



ΤαΤα άτοµαάτοµα εξελίσσονταιεξελίσσονται ωςως κοινωνικάκοινωνικά όνταόντα σεσε έναένα περιβάλλονπεριβάλλον

πουπου είναιείναι συχνάσυχνά εχθρικόεχθρικό

ΜιαΜια ποικιλίαποικιλία παραγόντωνπαραγόντων αναπτύσσονταιαναπτύσσονται γιαγια νανα διατηρήσουνδιατηρήσουν

τηντην υγείαυγεία

ΟιΟι µηχανισµοίµηχανισµοί αυτοίαυτοί διαµεσολαβούνταιδιαµεσολαβούνται απόαπό τοτο κεντρικόκεντρικό καικαι τοτο

αυτόνοµοαυτόνοµο νευρικόνευρικό σύστηµασύστηµα, , τοτο νευροενδοκρινικόνευροενδοκρινικό καικαι τοτο

ανοσοποιητικόανοσοποιητικό σύστηµασύστηµα καικαι δενδεν είναιείναι τέλειοιτέλειοι. . ΑνεπιθύµηταΑνεπιθύµητα

κοινωνικάκοινωνικά καικαι περιβαλλοντικάπεριβαλλοντικά συµβάντασυµβάντα επιφέρουνεπιφέρουν µεταβολέςµεταβολές

όπωςόπως ηη αύξησηαύξηση τουτου όγκουόγκου τωντων επινεφριδίωνεπινεφριδίων ((χρόνιοχρόνιο στρεςστρες))

ΤοΤο βιοψυχοκοινωνικόβιοψυχοκοινωνικό πρότυποπρότυπο::
ΗΗ έρευναέρευνα στηνστην ΨυχοσωµατικήΨυχοσωµατική ΙατρικήΙατρική



ΗΗ ψυχοφυσιολογίαψυχοφυσιολογία τουτου στρεςστρες 50 50 χρόνιαχρόνια µετάµετά τηντην

περιγραφήπεριγραφή τουτου συνδρόµουσυνδρόµου γενικήςγενικής προσαρµογήςπροσαρµογής απόαπό

τοντον Stans Selye Stans Selye δενδεν είναιείναι πλήρωςπλήρως κατανοητήκατανοητή

ΤαΤα συστήµατασυστήµατα απάντησηςαπάντησης στοστο στρεςστρες µπορείµπορεί νανα

απορυθµιστούναπορυθµιστούν απόαπό γενετικούςγενετικούς παράγοντεςπαράγοντες, , εµπειρίεςεµπειρίες

τηςτης ζωήςζωής καικαι βλαπτικέςβλαπτικές συµπεριφορέςσυµπεριφορές γιαγια τηντην υγείαυγεία, , 
όπωςόπως τοτο κάπνισµακάπνισµα καικαι ηη συστηµατικήσυστηµατική κατανάλωσηκατανάλωση

οινοπνεύµατοςοινοπνεύµατος

ΤοΤο βιοψυχοκοινωνικόβιοψυχοκοινωνικό πρότυποπρότυπο::
ΗΗ έρευναέρευνα στηνστην ΨυχοσωµατικήΨυχοσωµατική ΙατρικήΙατρική



ΨυχοφυσιολογικοίΨυχοφυσιολογικοί µηχανισµοίµηχανισµοί

•• ΚεντρικόΚεντρικό νευρικόνευρικό σύστηµασύστηµα

•• ΑυτόνοµοΑυτόνοµο νευρικόνευρικό σύστηµασύστηµα

•• ΨυχονευροανοσολογίαΨυχονευροανοσολογία

•• ΨυχοενδοκρινολογίαΨυχοενδοκρινολογία

ΣεΣε τρειςτρεις µείζονεςµείζονες νοσολογικέςνοσολογικές καταστάσειςκαταστάσεις

ΚαρδιαγγειακάΚαρδιαγγειακά νοσήµατανοσήµατα

ΝοσήµαταΝοσήµατα τουτου γαστρεντερικούγαστρεντερικού

ΛοιµώξειςΛοιµώξεις HIVHIV
Novack et al 2007Novack et al 2007

ΤοΤο βιοψυχοκοινωνικόβιοψυχοκοινωνικό πρότυποπρότυπο::
ΗΗ έρευναέρευνα στηνστην ΨυχοσωµατικήΨυχοσωµατική ΙατρικήΙατρική



ΤοΤο αστυνοµικόαστυνοµικό µυθιστόρηµαµυθιστόρηµα τηςτης Agatha Christie Agatha Christie ««Murder at the GallopMurder at the Gallop»»
είναιείναι µιαµια ευκαιρίαευκαιρία παρουσίασηςπαρουσίασης τωντων χαρακτηριστικώνχαρακτηριστικών τουτου ΒΨΚΒΨΚ προτύπουπροτύπου

έναντιέναντι τουτου παραδοσιακούπαραδοσιακού ΒιοϊατρικούΒιοϊατρικού προτύπουπροτύπου

ΗΗ Miss Marble Miss Marble καικαι µιαµια φίληφίλη τηςτης βιβλιοθηκάριοςβιβλιοθηκάριος σεσε έναένα δρόµοδρόµο µικρήςµικρής πόληςπόλης

ζητούσανζητούσαν χρήµαταχρήµατα απόαπό περαστικούςπεραστικούς γιαγια φιλανθρωπίαφιλανθρωπία αλλάαλλά κτυπούσανκτυπούσαν καικαι

τατα κουδούνιακουδούνια οικιώνοικιών. . ΈτσιΈτσι πλησίασανπλησίασαν καικαι σεσε έπαυληέπαυλη ενόςενός πλούσιουπλούσιου

ηλικιωµένουηλικιωµένου ατόµουατόµου πουπου άκουγεάκουγε στοστο όνοµαόνοµα Enderby. H Enderby. H πόρταπόρτα ήτανήταν

ανοικτήανοικτή καικαι εισήλθανεισήλθαν στοστο χώροχώρο υποδοχήςυποδοχής

ΟΟ EnderbyEnderby έκειτοέκειτο στοστο πάτωµαπάτωµα τουτου πρώτουπρώτου ορόφουορόφου -- σχεδόνσχεδόν στοστο

κεφαλόσκαλοκεφαλόσκαλο -- ακίνητοςακίνητος, , κρατούσεκρατούσε σφιχτάσφιχτά τοτο στήθοςστήθος τουτου καικαι είχεείχε ανοιχτάανοιχτά

τατα πόδιαπόδια τουτου

ΗΗ Miss Marble Miss Marble αµέσωςαµέσως αντιλήφθηκεαντιλήφθηκε ότιότι οο EnderbyEnderby ήτανήταν νεκρόςνεκρός

ΑνέβηκεΑνέβηκε τητη σκάλασκάλα γιαγια νανα βεβαιωθείβεβαιωθεί, , άνοιξεάνοιξε τηντην πόρταπόρτα µιαςµιας αίθουσαςαίθουσας µεµε

ζωγραφικούςζωγραφικούς πίνακεςπίνακες απόαπό όπουόπου µιαµια αγριεµένηαγριεµένη γάταγάτα πήδηξεπήδηξε έξωέξω απόαπό τοτο

δωµάτιοδωµάτιο πάνωπάνω απόαπό τουςτους ώµουςώµους τηςτης Miss Marble Miss Marble καικαι εξαφανίστηκεεξαφανίστηκε

Adler 2009Adler 2009

ΤοΤο βιοψυχοκοινωνικόβιοψυχοκοινωνικό πρότυποπρότυπο

ΤοΤο παράδειγµαπαράδειγµα τηςτης καρδιαγγειακήςκαρδιαγγειακής

νόσουνόσου



ΗΗ υπόθεσηυπόθεση τηςτης Miss Marble Miss Marble ήτανήταν ότιότι πρόκειταιπρόκειται γιαγια δολοφονίαδολοφονία: : 
οο Elderby Elderby υπέφερευπέφερε απόαπό καρδιοπάθειακαρδιοπάθεια γιαγια πολύπολύ καιρόκαιρό ––
βιολογικόςβιολογικός παράγωνπαράγων–– καικαι οο οποίοςοποίος ήτανήταν γνωστόγνωστό ότιότι φοβότανφοβόταν

παθολογικάπαθολογικά τιςτις γάτεςγάτες –– ψυχολογικόςψυχολογικός παράγωνπαράγων -- φοβήθηκεφοβήθηκε

µέχριµέχρι θανάτουθανάτου τητη γάταγάτα , , τηντην οποίαοποία έναςένας επισκέπτηςεπισκέπτης ––
κοινωνικόςκοινωνικός παράγωνπαράγων–– ίσωςίσως έναςένας απόαπό τουςτους 4 4 ανυπόµονουςανυπόµονους

κληρονόµουςκληρονόµους τουτου είχεείχε εισάγειεισάγει κρυφάκρυφά στηνστην οικίαοικία µεµε τηντην

πρόθεσηπρόθεση νανα φέρειφέρει σεσε κατάστασηκατάσταση εκτόςεκτός εαυτούεαυτού τοντον γέρονταγέροντα

ElderbyElderby ώστεώστε νανα συµβείσυµβεί τοτο µοιραίοµοιραίο

ΗΗ Miss Marble Miss Marble µετέβηµετέβη στοστο αστυνοµικόαστυνοµικό τµήµατµήµα καικαι ενηµέρωσεενηµέρωσε

τοντον επιθεωρητήεπιθεωρητή

ΤοΤο βιοψυχοκοινωνικόβιοψυχοκοινωνικό πρότυποπρότυπο

ΤοΤο παράδειγµαπαράδειγµα τηςτης καρδιαγγειακήςκαρδιαγγειακής νόσουνόσου



ΑυτόςΑυτός λοιδώρησελοιδώρησε τητη Miss Marble Miss Marble καικαι έµεινεέµεινε ακλόνητοςακλόνητος στηστη
διάγνωσηδιάγνωση τουτου ιατρούιατρού πουπου ήτανήταν καρδιακήκαρδιακή ανεπάρκειαανεπάρκεια --
βιολογικόςβιολογικός παράγωνπαράγων. . 
∆ήλωσε∆ήλωσε δεδε ότιότι δενδεν είχεείχε καµίακαµία πρόθεσηπρόθεση νανα ασκήσειασκήσει δίωξηδίωξη καικαι
απέφυγεαπέφυγε νανα αξιολογήσειαξιολογήσει τατα ψυχολογικάψυχολογικά καικαι κοινωνικάκοινωνικά
δεδοµέναδεδοµένα

ΗΗ Miss Marble Miss Marble προσεγγίζειπροσεγγίζει τοτο ζήτηµαζήτηµα µεµε βάσηβάση τοτο ΒΨΚΒΨΚ
πρότυποπρότυπο: : οο Elderby Elderby λόγωλόγω τουτου παθολογικούπαθολογικού φόβουφόβου γιαγια τιςτις
γάτεςγάτες δενδεν ήτανήταν σεσε θέσηθέση νανα αντιδράσειαντιδράσει κατάλληλακατάλληλα στηνστην
αναπάντεχηαναπάντεχη εµφάνισηεµφάνιση τηςτης γάταςγάτας

ΑµέσωςΑµέσως τοτο κεντρικόκεντρικό νευρικόνευρικό σύστηµασύστηµα τουτου ατυχούςατυχούς γέρονταγέροντα
ενεργοποίησεενεργοποίησε τοτο σύστηµασύστηµα φυγήφυγή--πάληπάλη τοτο οποίοοποίο πυροδότησεπυροδότησε
υπέρυπέρ καικαι υπόυπό--αντιδράσειςαντιδράσεις τουτου κυκλοφορικούκυκλοφορικού

ΣεΣε επίπεδοεπίπεδο ιστούιστού ακολούθησεακολούθησε ισχαιµίαισχαιµία τουτου µυοκαρδίουµυοκαρδίου ηη
οποίαοποία οδήγησεοδήγησε σεσε ηλεκτρικήηλεκτρική αστάθειααστάθεια καικαι τελικάτελικά σεσε πιθανήπιθανή
κοιλιακήκοιλιακή µαρµαρυγήµαρµαρυγή

ΤοΤο βιοψυχοκοινωνικόβιοψυχοκοινωνικό πρότυποπρότυπο

ΤοΤο παράδειγµαπαράδειγµα τηςτης καρδιαγγειακήςκαρδιαγγειακής νόσουνόσου



ΤοΤο βιοψυχοκοινωνικόβιοψυχοκοινωνικό πρότυποπρότυπο

ΤοΤο παράδειγµαπαράδειγµα τηςτης καρδιαγγειακήςκαρδιαγγειακής

νόσουνόσου

ΗΗ αντίδρασηαντίδραση τουτου οργανισµούοργανισµού σεσε έναένα δεδοµένοδεδοµένο ερέθισµαερέθισµα δενδεν είναιείναι
ούτεούτε οµοιόµορφηοµοιόµορφη, , ούτεούτε προβλέψιµηπροβλέψιµη

-- ΈναΈνα ερέθισµαερέθισµα ανεξάρτηταανεξάρτητα απόαπό τητη φύσηφύση τουτου, , πουπου αποτυπώνεταιαποτυπώνεται
στοστο σύστηµασύστηµα υποδοχήςυποδοχής τουτου οργανισµούοργανισµού µεµε συγκεκριµένησυγκεκριµένη έννοιαέννοια
ορίζεταιορίζεται ωςως σηµείοσηµείο

ΣηµαντικόΣηµαντικό ρόλορόλο παίζειπαίζει ηη συνειδητήσυνειδητή µνήµηµνήµη, , ηη ενεργόςενεργός µνήµηµνήµη καικαι ηη
αυτοβιογραφικήαυτοβιογραφική µνήµηµνήµη

-- ΕξαρτάταιΕξαρτάται δεδε απόαπό τατα κίνητρακίνητρα, , τιςτις ανάγκεςανάγκες τωντων σχέσεωνσχέσεων, , τιςτις
µεταβολικέςµεταβολικές συνήθειεςσυνήθειες, , τιςτις σκέψειςσκέψεις καικαι τιςτις φαντασίεςφαντασίες

-- ΤοΤο σηµείοσηµείο αυτόαυτό δενδεν αντιπροσωπεύειαντιπροσωπεύει οο,,τιδήποτετιδήποτε σωµατικόσωµατικό

-- ΗΗ σωµατικήσωµατική εµφάνισηεµφάνιση µιαςµιας γάταςγάτας αντιπροσωπεύειαντιπροσωπεύει έναένα φόβοφόβο γιαγια
τοντον Elderby, Elderby, ενώενώ γιαγια κάποιονκάποιον πουπου αγαπάαγαπά τιςτις γάτεςγάτες –– ένανέναν πολύπολύ
αγαπητόαγαπητό σύντροφοσύντροφο



ΤοΤο βιοψυχοκοινωνικόβιοψυχοκοινωνικό πρότυποπρότυπο

ΤοΤο παράδειγµαπαράδειγµα τηςτης καρδιαγγειακήςκαρδιαγγειακής νόσουνόσου

ΑτοµικήΑτοµική πραγµατικότηταπραγµατικότητα

•• ΗΗ εµπειρίαεµπειρία τουτου Elderby Elderby δηλώνειδηλώνει ότιότι ηη προσωπικήπροσωπική τουτου ιστορίαιστορία

δηµιουργείδηµιουργεί µιαµια ατοµικήατοµική πραγµατικότηταπραγµατικότητα, , τηντην οποίαοποία έναένα άλλοάλλο

πρόσωποπρόσωπο χωρίςχωρίς τοτο φόβοφόβο γιαγια τιςτις γάτεςγάτες ποτέποτέ δενδεν θαθα είχεείχε

•• ΣτηΣτη νουβέλανουβέλα τηςτης Agatha Christie Agatha Christie αναν οο Elderby Elderby δενδεν είχεείχε καταλήξεικαταλήξει

καικαι είχεείχε οδηγηθείοδηγηθεί σταστα επείγονταεπείγοντα οιοι καρδιολόγοικαρδιολόγοι θαθα ακολουθούσανακολουθούσαν

ένανέναν αλγόριθµοαλγόριθµο γιαγια τηντην επαναφοράεπαναφορά καικαι σταθεροποίησησταθεροποίηση τουτου καρδιοκαρδιο--
αναπνευστικούαναπνευστικού τουτου συστήµατοςσυστήµατος

•• ΌµωςΌµως αυτήαυτή ηη προσέγγισηπροσέγγιση δενδεν θαθα ήτανήταν αρκετήαρκετή –– θαθα έπρεπεέπρεπε νανα

διερευνηθούνδιερευνηθούν τατα ψυχολογικάψυχολογικά τουτου προβλήµαταπροβλήµατα, , οιοι φόβοιφόβοι γιαγια τιςτις

γάτεςγάτες, , ηη σχέσησχέση τουτου µεµε τουςτους ανυπόµονουςανυπόµονους συγγενείςσυγγενείς. . ΌλαΌλα αυτάαυτά

µπορείµπορεί νανα γίνουνγίνουν κατανοητάκατανοητά αναν δεχτούµεδεχτούµε ότιότι οο Elderby  Elderby  είναιείναι έναένα

πρόσωποπρόσωπο µεµε ατοµικήατοµική πραγµατικότηταπραγµατικότητα



ΤοΤο βιοψυχοκοινωνικόβιοψυχοκοινωνικό πρότυποπρότυπο

ΤοΤο παράδειγµαπαράδειγµα τηςτης καρδιαγγειακήςκαρδιαγγειακής

νόσουνόσου ΑτοµικήΑτοµική πραγµατικότηταπραγµατικότητα

ΟΟ προσδιορισµόςπροσδιορισµός τουτου απαιτείαπαιτεί τηντην εγκατάστασηεγκατάσταση µιαςµιας

συµµαχίαςσυµµαχίας µεµε τουςτους θεράποντεςθεράποντες

ΗΗ ελεγχόµενηελεγχόµενη συναισθηµατικήσυναισθηµατική ταύτισηταύτιση ((empathy) empathy) καικαι ηη

βιοψυχοκοινωνικήβιοψυχοκοινωνική συνέντευξησυνέντευξη θαθα αποκαλύψουναποκαλύψουν τατα στοιχείαστοιχεία

αυτάαυτά

-- ΣυνεπώςΣυνεπώς τοτο βιοϊατρικόβιοϊατρικό πρότυποπρότυπο καικαι τοτο ΒΨΚΒΨΚ πρότυποπρότυπο

δενδεν αποκλείουναποκλείουν τοτο έναένα τοτο άλλοάλλο

ΤοΤο πρώτοπρώτο είναιείναι υποσύστηµαυποσύστηµα τουτου δευτέρουδευτέρου



ΤοΤο βιοψυχοκοινωνικόβιοψυχοκοινωνικό πρότυποπρότυπο

ΤοΤο παράδειγµαπαράδειγµα τηςτης καρδιαγγειακήςκαρδιαγγειακής νόσουνόσου

ΠολυάριθµεςΠολυάριθµες µελέτεςµελέτες τεκµηριώνουντεκµηριώνουν τιςτις αλληλεπιδράσειςαλληλεπιδράσεις
βιολογικώνβιολογικών, , ψυχολογικώνψυχολογικών , , κοινωνικώνκοινωνικών καικαι συµπεριφορικώνσυµπεριφορικών
παραγόντωνπαραγόντων στηστη νοσηρότητανοσηρότητα καικαι θνησιµότηταθνησιµότητα τωντων
καρδιαγγειακώνκαρδιαγγειακών παθήσεωνπαθήσεων

•• ΥψηλάΥψηλά επίπεδαεπίπεδα στρεςστρες

•• ΠεριορισµένηΠεριορισµένη κοινωνικήκοινωνική υποστήριξηυποστήριξη

•• ΧαµηλόΧαµηλό κοινωνικοοικονοµικόκοινωνικοοικονοµικό επίπεδοεπίπεδο

•• ΠροσωπικότηταΠροσωπικότητα καικαι αρνητικάαρνητικά συναισθήµατασυναισθήµατα όπωςόπως θυµόςθυµός
καικαι εχθρικότηταεχθρικότητα, , άγχοςάγχος καικαι κατάθλιψηκατάθλιψη

ΣυνδυάζονταιΣυνδυάζονται µεµε αυξηµένηαυξηµένη νοσηρότητανοσηρότητα καικαι θνησιµότηταθνησιµότητα
Rozanski et al 1999Rozanski et al 1999

Krantz et al 2002Krantz et al 2002



ΤοΤο βιοψυχοκοινωνικόβιοψυχοκοινωνικό πρότυποπρότυπο

ΤοΤο παράδειγµαπαράδειγµα τηςτης καρδιαγγειακήςκαρδιαγγειακής νόσουνόσου
ΟιΟι συσχετίσειςσυσχετίσεις παραµένουνπαραµένουν σηµαντικέςσηµαντικές καικαι µετάµετά απόαπό έλεγχοέλεγχο
κλασικώνκλασικών παραγόντωνπαραγόντων κινδύνουκινδύνου τηςτης καρδιαγγειακήςκαρδιαγγειακής νόσουνόσου καικαι οιοι
ψυχοκοινωνικοίψυχοκοινωνικοί παράγοντεςπαράγοντες φαίνεταιφαίνεται ότιότι αλληλεπιδρούναλληλεπιδρούν µεµε τοτο
κάπνισµακάπνισµα, , τηντην απουσίααπουσία άσκησηςάσκησης, , καικαι τηντην υπερλιπιδαιµίαυπερλιπιδαιµία

-- ΑύξησηΑύξηση τηςτης δραστηριότηταςδραστηριότητας τουτου συµπαθητικούσυµπαθητικού νευρικούνευρικού

συστήµατοςσυστήµατος

-- ΜείωσηΜείωση τηςτης δραστηριότηταςδραστηριότητας τουτου παρασυµπαθητικούπαρασυµπαθητικού συστήµατοςσυστήµατος

-- ΕιδικότεραΕιδικότερα έκθεσηέκθεση στοστο στρεςστρες οδηγείοδηγεί σεσε

•• αυξηµένααυξηµένα επίπεδαεπίπεδα κατεχολαµινώνκατεχολαµινών καικαι κορτικοστεροειδώνκορτικοστεροειδών

•• αύξησηαύξηση τηςτης πηκτικότηταςπηκτικότητας τουτου αίµατοςαίµατος καικαι ινωδόλυσηςινωδόλυσης

•• ενδοθηλιακήενδοθηλιακή δυσλειτουργίαδυσλειτουργία

•• σπασµόσπασµό τωντων στεφανιαίωνστεφανιαίων

•• φλεγµονώδειςφλεγµονώδεις δείκτεςδείκτες
von Kanel et al 2001von Kanel et al 2001
Kop and Kohen 2001Kop and Kohen 2001



ΤοΤο βιοψυχοκοινωνικόβιοψυχοκοινωνικό πρότυποπρότυπο
ΤοΤο παράδειγµαπαράδειγµα τηςτης καρδιαγγειακήςκαρδιαγγειακής νόσουνόσου

•• ΜελέτεςΜελέτες σεσε πιθήκουςπιθήκους καικαι σεσε ανθρώπουςανθρώπους επιβεβαιώνουνεπιβεβαιώνουν τοτο ρόλορόλο

τουτου στρεςστρες στηστη µακροχρόνιαµακροχρόνια παθογένεσηπαθογένεση καρδιαγγειακήςκαρδιαγγειακής νόσουνόσου

Carrol et al 1998Carrol et al 1998

Everson et al 2001Everson et al 2001

Treiber et al 2003Treiber et al 2003

•• ΣεΣε έναένα δείγµαδείγµα ενηλίκωνενηλίκων στιςστις ΗΠΑΗΠΑ µεµε απελπισίααπελπισία ήή συχνότητασυχνότητα

ισχαιµικήςισχαιµικής καρδιακήςκαρδιακής νόσουνόσου ήτανήταν αυξηµένηαυξηµένη

Arida 1993Arida 1993

•• ΗΗ απελπισίααπελπισία ήτανήταν προβλεπτικόςπροβλεπτικός παράγωνπαράγων θνησιµότηταςθνησιµότητας σεσε

ηλικιωµένουςηλικιωµένους ΑµερικανούςΑµερικανούς, , ΜεξικανούςΜεξικανούς καικαι ΕυρωπαίουςΕυρωπαίους

Stern et al 2001Stern et al 2001



ΤοΤο βιοψυχοκοινωνικόβιοψυχοκοινωνικό πρότυποπρότυπο

ΤοΤο παράδειγµαπαράδειγµα τηςτης καρδιαγγειακήςκαρδιαγγειακής νόσουνόσου
ΟξέαΟξέα κλινικάκλινικά συµβάντασυµβάντα

•• ΟΟ θυµόςθυµός έχειέχει αναφερθείαναφερθεί ότιότι πυροδοτείπυροδοτεί έµφραγµαέµφραγµα τουτου µυοκαρδίουµυοκαρδίου

Mittleman et al 1995Mittleman et al 1995
•• ΑρνητικάΑρνητικά συναισθήµατασυναισθήµατα µπορείµπορεί νανα εκλύουνεκλύουν ισχαιµίαισχαιµία τουτου µυοκαρδίουµυοκαρδίου

Gulette et al 1997Gulette et al 1997
•• ΗΗ καρδιαγγειακήκαρδιαγγειακή ισχαιµίαισχαιµία πουπου προκαλείταιπροκαλείται απόαπό τοτο ψυχικόψυχικό στρεςστρες έχειέχει δειχθείδειχθεί ότιότι είναιείναι

προβλεπτικόςπροβλεπτικός παράγωνπαράγων µελλοντικώνµελλοντικών κλινικώνκλινικών συµβάντωνσυµβάντων σεσε ασθενείςασθενείς µεµε στεφανιαίαστεφανιαία

νόσονόσο ίσωςίσως διαµέσουδιαµέσου µείωσηςµείωσης τουτου ουδούουδού πρόκλησηςπρόκλησης κοιλιακήςκοιλιακής µαρµαρυγήςµαρµαρυγής

•• ΑρνητικάΑρνητικά συναισθήµατασυναισθήµατα έχουνέχουν επίσηςεπίσης συνδεθείσυνδεθεί µεµε αιφνίδιοαιφνίδιο θάνατοθάνατο

Kamarek and Jennings 1999Kamarek and Jennings 1999
•• ΗΗ κατάθλιψηκατάθλιψη έχειέχει υψηλόυψηλό επιπολασµόεπιπολασµό µετάµετά απόαπό εµφράγµαταεµφράγµατα µυοκαρδίουµυοκαρδίου ήή

καρδιοχειρουργικήκαρδιοχειρουργική επέµβασηεπέµβαση καικαι είναιείναι ισχυρόςισχυρός προβλεπτικόςπροβλεπτικός δείκτηςδείκτης µελλοντικήςµελλοντικής

νοσηρότηταςνοσηρότητας καικαι θνησιµότηταςθνησιµότητας

Connency et al 2001Connency et al 2001
Lesperance et al 2002Lesperance et al 2002

ΑίσθηµαΑίσθηµα αβοηθητότηταςαβοηθητότητας καικαι κατάθλιψηκατάθλιψη έχουνέχουν συνδεθείσυνδεθεί µεµε παράγοντεςπαράγοντες πουπου

προάγουνπροάγουν τηντην πηκτικότηταπηκτικότητα σεσε φροντιστέςφροντιστές ασθενώνασθενών µεµε νόσονόσο AlzheimerAlzheimer
Von Kaenel et al 2002Von Kaenel et al 2002

•• ΗΗ απελπισίααπελπισία ήτανήταν προβλεπτικόςπροβλεπτικός παράγωνπαράγων κινδύνουκινδύνου γιαγια έµφραγµαέµφραγµα τουτου µυοκαρδίουµυοκαρδίου

–– σχετικόςσχετικός κίνδυνοςκίνδυνος 1,68 1,68 
Appels and Mulder 1988Appels and Mulder 1988



ΤοΤο βιοψυχοκοινωνικόβιοψυχοκοινωνικό πρότυποπρότυπο
TTοο παράδειγµαπαράδειγµα τηςτης καρδιαγγειακήςκαρδιαγγειακής νόσουνόσου

ΨυχοθεραπευτικέςΨυχοθεραπευτικές παρεµβάσειςπαρεµβάσεις

•• ΑλλαγέςΑλλαγές στονστον τρόποτρόπο ζωήςζωής

•• ΠαρεµβάσειςΠαρεµβάσεις όπωςόπως ασκήσειςασκήσεις µυοχαλάρωσηςµυοχαλάρωσης, , διαχείρισηςδιαχείρισης τουτου
στρεςστρες, , καικαι άλλεςάλλες γνωσιακέςγνωσιακές συµπεριφορικέςσυµπεριφορικές θεραπείεςθεραπείες µπορούνµπορούν
ανεξάρτηταανεξάρτητα νανα βελτιώσουνβελτιώσουν τητη ψυχολογικήψυχολογική δυσφορίαδυσφορία καικαι τητη
λειτουργικότηταλειτουργικότητα καικαι µειώνουνµειώνουν τητη νοσηρότητανοσηρότητα καικαι θνησιµότηταθνησιµότητα σεσε
ασθενείςασθενείς µεµε καρδιαγγειακήκαρδιαγγειακή νόσονόσο

•• ΟιΟι ψυχοκοινωνικοίψυχοκοινωνικοί παράγοντεςπαράγοντες µπορούνµπορούν επίσηςεπίσης νανα παίζουνπαίζουν ρόλορόλο
στηστη συµµετοχήσυµµετοχή καικαι τητη συµµόρφωσησυµµόρφωση σταστα θεραπευτικάθεραπευτικά σχήµατασχήµατα
τωντων καρδιοπαθειώνκαρδιοπαθειών

•• ΑνΑν καικαι όλεςόλες οιοι µελέτεςµελέτες δενδεν καταλήγουνκαταλήγουν σεσε θετικάθετικά ευρήµαταευρήµατα

Linden et al 1996 Linden et al 1996 
Kozanski et al 1999Kozanski et al 1999

Sheps et al 2003Sheps et al 2003



ΤοΤο βιοψυχοκοινωνικόβιοψυχοκοινωνικό πρότυποπρότυπο
To To παράδειγµαπαράδειγµα τηςτης καρδιαγγειακήςκαρδιαγγειακής νόσουνόσου

•• ΣυµπερασµατικάΣυµπερασµατικά οιοι µηχανισµοίµηχανισµοί πουπου

φαίνεταιφαίνεται νανα υπάρχουνυπάρχουν δικαιολογούνδικαιολογούν τοντον

ισχυρισµόισχυρισµό ότιότι παρεµβάσειςπαρεµβάσεις πουπου ενισχύουνενισχύουν

τητη βιοψυχοκοινωνικήβιοψυχοκοινωνική φροντίδαφροντίδα µπορούνµπορούν

νανα συµβάλλουνσυµβάλλουν στηνστην πρόληψηπρόληψη καικαι

θεραπείαθεραπεία τηςτης καρδιαγγειακήςκαρδιαγγειακής νόσουνόσου καικαι νανα

βοηθήσουνβοηθήσουν στηστη διατήρησηδιατήρηση τηςτης ποιότηταςποιότητας

ζωήςζωής τωντων ασθενώνασθενών, , καθώςκαθώς καικαι στοστο

επίπεδοεπίπεδο λειτουργικότηταςλειτουργικότητας


