
ΦΤΥΙΑΣΡΟ ΠΡΧΣΟΓΕΡΟΤ ΥΡΙΣΙΝΑ 



ωμαηόμορθες διαηαρατές: νκάδα ςπρηθώλ παζήζεσλ πνπ 
παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή ζσκαηηθώλ ζπκπησκάησλ, γηα ηα 
νπνία δελ κπνξεί λα δνζεί επαξθήο παζνθπζηνινγηθή εξκελεία. 

 

 Κνηλή αηηηνινγία ή θνηλόο παζνθπζηνινγηθόο κεραληζκόο. 

 Δελ εμεγνύληαη πιήξσο από θάπνηα ζσκαηηθή πάζεζε ή άιιε 
ςπρηθή δηαηαξαρή. 

 Φπρνινγηθνί παξάγνληεο ζπληεινύλ ζηελ έλαξμε, ηε βαξύηεηα 
θαη ηε δηάξθεηα ησλ ζπκπησκάησλ. 

 Σα ζπκπηώκαηα δελ είλαη απνηέιεζκα ππόθξηζεο ή 
πξνζπνίεζεο, δειαδή δελ πξνβάιινληαη ζθόπηκα. 

 Σα ζσκαηηθά ζπκπηώκαηα / ελνριήκαηα πξνθαινύλ ζεκαληηθή 
ζπλαηζζεκαηηθή θαηαπόλεζε ηνπ αζζελνύο ή ιεηηνπξγηθή 
έθπησζε (θνηλσληθή, επαγγεικαηηθή). 



Η ομάδα ηων ζωμαηόμορθων διαηαρατών περιλαμβάνει ηις 

ακόλοσθες παθήζεις : 

 σκαηνπνηεηηθή δηαηαξαρή: πνιιαπιά ζσκαηηθά επώδπλα ή 

κε ελνριήκαηα από δηαθνξεηηθά νξγαληθά ζπζηήκαηα. 

 Τπνρνλδξίαζε: ππεξβνιηθή ελαζρόιεζε κε ηε ζσκαηηθή πγεία, 

πεπνίζεζε ύπαξμεο ζνβαξήο ππνθείκελεο λόζνπ. 

 Δηαηαξαρή πόλνπ: ρξόληνο πόλνο - ζπζρέηηζε κε ςπρνινγηθνύο 

παξάγνληεο 

 Δηαηαξαρή κεηαηξνπήο: κε ζπκπηώκαηα πνπ ππνδνπιώλνπλ 

λεπξνινγηθή (θαηά θύξην ιόγν) βιάβε. 

 σκαηνδπζκνξθηθή: εζθαικέλε πεπνίζεζε ή κεγεζπζκέλε 

αληίιεςε όηη θάπνην κέξνο ηνπ ζώκαηνο είλαη ειαηησκαηηθό. 

 



ΤΠΟΥΟΝΔΡΙΑΗ 

 Ο όξνο πξνέξρεηαη από ηνλ ηαηξηθό όξν «ππνρόλδξηνλ», 

ζπζρέηηζε κε ηα ζπρλά ελνριήκαηα από  ηε θνηιηαθή ρώξα ησλ 

αζζελώλ. 

 Αλαθξηβήο εξκελεία – παξεξκελεία ζσκαηηθώλ ζπκπησκάησλ. 

 Έληνλε θαη δηαξθήο ελαζρόιεζε κε ηε ζσκαηηθή πγεία. 

 Πεπνίζεζε / θόβνο ύπαξμεο ζνβαξήο λόζνπ. 

 σκαηηθή θαηαπόλεζε – έθπησζε ιεηηνπξγηθόηεηαο. 



ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΩΡΙΕ) 

 

 Σα ζπκπηώκαηα ηεο ππνρνλδξίαζεο ζεσξνύληαη αίηεκα 

αλάιεςεο ηνπ ξόινπ ηνπ αζζελνύο. Δηέμνδνο γηα θάπνηνλ πνπ 

αληηκεησπίδεη άιπηα πξνβιήκαηα. Απνθεύγεη, αλαβάιεη 

δπζάξεζηεο ππνρξεώζεηο – θαζήθνληα. 

 Οη επηζεηηθέο / ερζξηθέο επηζπκίεο πξνο ηξίηνπο κεηαβηβάδνληαη 

ζε ζσκαηηθά ελνριήκαηα. Ο ζπκόο εθθξάδεηαη κε ηελ 

αλαδήηεζε βνήζεηαο / ελδηαθέξνληνο από ηξίηνπο θαη θαηόπηλ 

κε ηελ απόξξηςή ηνπο. Σα ζπκπηώκαηα ζπληζηνύλ άκπλα 

έλαληη ελνρώλ θαη έθθξαζε ρακειήο απηνεθηίκεζεο. 

 Η ππνρνλδξίαζε απνηειεί παξαιιαγή άιισλ ςπρηθώλ 

δηαηαξαρώλ, ζε πνζνζηό 80% είλαη δπλαηό λα ζπλππάξρνπλ 

θαηάζιηςε ή θαη αγρώδεηο δηαηαξαρέο. 



ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

 
 Έλαξμε ζε νπνηαδήπνηε ειηθία 

 Δηάξθεηα ζπκπησκάησλ ην ιηγόηεξν έμη κήλεο. 

 Δηαξθήο ελαζρόιεζε κε ηε ζσκαηηθή πγεία. 

 Πεπνίζεζε όηη πάζρνπλ από ζνβαξή λόζν πνπ δελ έρεη δηαγλσζζεί. 

Δπζθνιία λα πεηζζνύλ γηα ην αληίζεην. 

 Μπνξεί λα κεηαβάιινπλ ηελ πεπνίζεζή ηνπο πξνο δηαθνξεηηθή αζζέλεηα. 

 Η πεπνίζεζε δελ είλαη ηόζν παγησκέλε ώζηε λα απνηειεί παξαιήξεκα. 

 Ήπηα ζε έληαζε ελνριήκαηα, ζπλήζσο πόλνο, εθιακβάλνληαη σο 

ζπκπηώκαηα ζνβαξήο ή θαη αλίαηεο λόζνπ. 

 Αλάινγα παξεξκελεύνληαη θαη νη θπζηνινγηθέο ζσκαηηθέο ιεηηνπξγίεο. 

 Ο πόλνο ηνπ ππνρόλδξηνπ  αζζελνύο κπνξεί λα εληνπίδεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλε αλαηνκηθή πεξηνρή ή πεξηζζόηεξεο θαη δελ είλαη νμύο. 

 πλήζε ζεκεία εληόπηζεο: θνηιηαθή ρώξα, θεθαιή, απρέλαο, ζπνλδπιηθή 

ζηήιε, αξζξώζεηο, άθξα, ζώξαθαο.  

 Μπνξεί λα απνηειεί ην κνλαδηθό ζύκπησκα ή λα αλαθέξνληαη πνηθίια 

ζπλνδά ελνριήκαηα, ζσκαηηθά ή θαη ςπρηθά. 

 

 



 Ο πόλνο θαη ηα ινηπά ζπκπηώκαηα θαηά θαλόλα δελ έρνπλ ραξαθηήξεο πνπ 

λα ζπληζηνύλ ζπγθεθξηκέλε πάζεζε ή ζύλδξνκν – πεξηζζόηεξν 

γεληθεπκέλα θαη αζαθή. 

 Μεξηθή ή παξνδηθή αληαπόθξηζε ζηηο ζπλήζεηο ζεξαπείεο γηα ην πόλν. 

 Αδηέμνδεο επηζθέςεηο ζε ηαηξνύο δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ, πνηθίιεο 

παξαθιηληθέο εμεηάζεηο, ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο. 

 Πεπνίζεζε όηη νη ηαηξνί δελ ηνλ αληηκεησπίδνπλ κε ηε δένπζα πξνζνρή – 

απνηπρία λα εληνπίζνπλ ηελ αηηηνινγία ηνπ πόλνπ. 

 Αλ ζπλππάξρεη ζσκαηηθή λόζνο, είλαη δπλαηό λα παξαβιεθζεί ιόγσ ηνπ 

ηζηνξηθνύ ηεο ππνρνλδξίαζεο. 

 Δελ απνδέρεηαη εύθνια ηελ πηζαλόηεηα ζπκκεηνρήο ςπρνινγηθώλ 

παξαγόλησλ, παξακέλνληαο επηθεληξσκέλνο ζηνλ πόλν – ζσκαηηθό 

ζύκπησκα. 

 Καηαπόλεζε ηνπ αξξώζηνπ, έθπησζε ιεηηνπξγηθή ζε επίπεδν αηνκηθό, 

νηθνγελεηαθό, θνηλσληθό. 

 Παξνδηθέο ππνρνλδξηαθέο θαηαζηάζεηο κεηά από ςπρνπηεζηηθά γεγνλόηα 

κπνξεί λα κεηαπέζνπλ ζε ρξνληόηεηα (πεξηβάιινλ ηνπ αζζελνύο, 

επαγγεικαηίεο πγείαο). 



ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΗ 

 

 πλήζσο επεηζνδηαθή – ππνηξνπηάδνπζα 

 Επεηζόδηα δηάξθεηαο από κήλεο έσο ρξόληα – κεζνιάβεζε 

δηαζηεκάησλ εξεκίαο αλάινγεο δηάξθεηαο. 

 Πηζαλή εκθαλήο ζύλδεζε κεηαμύ ςπρνπηεζηηθώλ παξαγόλησλ 

θαη επηδείλσζεο ησλ ζπκπησκάησλ. 

 Καιή πξόγλσζε ζπλδέεηαη κε αηθλίδηα έλαξμε, απνπζία 

ζρεηηδόκελεο κε ηνλ πόλν ζσκαηηθήο λόζνπ, απνπζία 

δηαηαξαρήο ηεο πξνζσπηθόηεηαο, ζπλνδά ςπρηθά ζπκπηώκαηα 

πνπ απαληνύλ ζηε ζεξαπεία. 

 



ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΗ 

 Με ςπρηαηξηθέο ζσκαηηθέο παζήζεηο, εηδηθά δηαηαξαρέο κε ζπκπηώκαηα 
πνπ δε δηαγηγλώζθνληαη πάληα κε επρέξεηα (AIDS, ελδνθξηλνπάζεηεο, 
ξεπκαηηθέο παζήζεηο, MS, εθθπιηζηηθέο ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο, 
αδηάγλσζηεο λενπιαζκαηηθέο). 

 Άιιεο ζσκαηόκνξθεο δηαηαξαρέο κε ζπκπηώκαηα ρξόληνπ πόλνπ θαη 
θπξίσο: 

 σκαηνπνηεηηθή: απνπζία θόβνπ ζνβαξήο λόζνπ, ζπκπηώκαηα από 
πνιιαπιά ζπζηήκαηα, ειηθία έλαξμεο, θπξίσο ζε γπλαίθεο. 

 Δηαηαξαρή πόλνπ: απνπζία άιισλ ζσκαηηθώλ ζπκπησκάησλ πιελ 
πόλνπ. 

 Καηαζιηπηηθέο θαη αγρώδεηο δηαηαξαρέο ρσξίο λα απνθιείεηαη ην 
ελδερόκελν ζπλύπαξμεο. 

 ρηδνθξέλεηα θαη άιιεο ςπρσηηθέο δηαηαξαρέο: ππνρνλδξηαθέο πεπνηζήζεηο 
κε παξαιεξεηηθή έληαζε θαη παξάδνμν ραξαθηήξα, παξνπζία θαη άιισλ 
ςπρσζηθώλ ζπκπησκάησλ.  

 Πξνζπνηεηή δηαηαξαρή: νη αζζελείο ζθόπηκα πξνβάινπλ ζεκεία 
ζσκαηηθώλ ή ςπρηθώλ δηαηαξαρώλ ρσξίο εκθαλέο θίλεηξν.  

 Τπόθξηζε: παξαγσγή ςεπδώλ ή έληνλα δηνγθσκέλσλ ζπκπησκάησλ πνπ 
θηλεηνπνηνύληαη από εμσηεξηθά θίλεηξα. 

 

 

 

 
 



ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΠΟΥΟΝΔΡΙΑΗ: 

 Αξθεηά δύζθνιε όηαλ νη αζζελείο αξλνύληαη ηελ πηζαλόηεηα 
ζπζρέηηζεο πόλνπ – ςπρνινγηθώλ παξαγόλησλ. 

 Πξνζπάζεηα λα πεηζζεί ν αζζελήο γηα ηελ ςπρνινγηθή θύζε 
ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ, επηζήκαλζε όηη ηα ζπκπηώκαηα θάζε 
απηά είλαη «αθίλδπλα». 

 Απνθπγή δύν αθξαίσλ ζέζεσλ: 

 Σελ απόξξηςε ηνπ αξξώζηνπ. 

 Σηο ππεξβνιηθέο παξαθιηληθέο εμεηάζεηο, πνπ εληζρύνπλ ή 
εδξαηώλνπλ ηνπο θόβνπο πεξί ζνβαξήο πάζεζεο. 

 Σαθηηθέο πξνγξακκαηηζκέλεο ζσκαηηθέο εμεηάζεηο είλαη 
ρξήζηκεο. Ο αζζελήο δηαβεβαηώλεηαη όηη ηα ελνριήκαηά ηνπ 
δηεξεπλώληαη αληηθεηκεληθά θαη κε ηε δένπζα πξνζνρή. 

 Επηζεηηθέο δηαγλσζηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο δηαδηθαζίεο ζα 
πξέπεη λα απνθεύγνληαη πιελ πεξηπηώζεσλ όπνπ ππάξρνπλ 
αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο. 

 



 Σα ζσκαηηθά ζπκπηώκαηα θαη εηδηθά ν πόλνο είλαη δπλαηό λα 

αληαπνθξηζνύλ ζε θαξκαθνζεξαπεία όηαλ: 

 Τπάξρεη ππνθείκελε θαξκαθνεπαίζζεηε θαηάζηαζε, π.ρ 

αγρώδεο δηαηαξαρή, κείδσλ θαηάζιηςε. 

 Όηαλ ε ππνρνλδξίαζε είλαη δεπηεξνπαζήο εθδήισζε άιιεο 

πξσηνπαζνύο ςπρηθήο δηαηαξαρήο. 

 Εθόζνλ έρεη θαηαζηεί δπλαηό λα ζηακαηήζεη ε δηαξθήο 

αλαδήηεζε «νξγαληθώλ αηηίσλ» θαη ν θόβνο πνπ ηε ζπλνδεύεη, 

κπνξνύλ λα δνθηκαζηνύλ πεξεηαίξσ πξνζεγγίζεηο. Αξθεηνί 

αζζελείο αληαπνθξίλνληαη ζηελ ςπρνζεξαπεία κε ζηόρν ηελ 

ειάηησζε ηνπ άγρνπο, ηελ εθπαίδεπζε ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο 

ρξόληαο αζζέλεηαο θαη ηε κε ρξήζε ηνπ ξόινπ ηνπ αζζελνύο σο 

ιύζε ζην πξόβιεκα. 

 Αηνκηθή ππνζηεξηθηηθνύ ηύπνπ. 

 Φπρνδπλακηθή 

 Γλσζηηθή ζπκπεξηθνξηθή 

 

 



ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ 

  Άλδξαο 45 εηώλ, δηθαζηηθόο ιεηηνπξγόο, άγακνο. 
Παξαπνλείηαη γηα ζπκπηώκαηα δάιεο, πόλν ζηα άθξα, θξίζεηο 
ηαρππαικίαο, άγρνο. Σα παξαπάλσ εκθαλίζηεθαλ πξν 3,5 εηώλ 
κεηά από πξναγσγή θαη κεηάζεζή ηνπ. Έθηνηε ζπλερίδνληαη κε 
επηδείλσζε θαηά δηαζηήκαηα θαη ελαιιαγέο. 

 Όιεο νη παξαθιηληθέο εμεηάζεηο απέβεζαλ αξλεηηθέο θαη νη 
ηαηξνί ζπκπέξαλαλ όηη ηα αίηηα ήηαλ ςπρνινγηθά. Σνπ 
ζπλεζηήζεζαλ θάξκαθα αγρνιπηηθά θαη αληηθαηαζιηπηηθά, πνπ 
είραλ παξνδηθό απνηέιεζκα. 

 Η δηαηώληζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη ε δπζπηζηία ζηνπο 
Έιιελεο ηαηξνύο ηνλ νδήγεζαλ πξν κελώλ ζην εμσηεξηθό, ζε 
λεπξνιόγν πνπ ηνπ ζπλέζηεζε ζπλάδειθόο ηνπ.  Ο λεπξνιόγνο 
αθνύ ηνλ εμέηαζε, ηνλ θαζεζύραζε όηη ηα ζπκπηώκαηά ηνπ είλαη 
ςπρηθήο πξνέιεπζεο θαη έθηνηε ζεκείσζε αηζζεηή βειηίσζε 
δηάξθεηαο κελώλ. Χζηόζν αξγόηεξα παξνπζίαζε λέα επηδείλσζε 
θαη απνθάζηζε γηα πξώηε θνξά λα επηζθεθζεί ςπρίαηξν. 

  



 Μεηά από πξνζεθηηθή ιήςε ηζηνξηθνύ, δηαπηζηώζεθε όηη θαη 
πξν ηεο έλαξμεο ηεο παξνύζαο λόζνπ είρε θαηά δηαζηήκαηα 
ζπκπηώκαηα, όπσο πόλν ζην δεμί άλσ άθξν πνπ απνδόζεθε ζε 
«απρεληθό ζύλδξνκν» θαη έθαλε θπζηθνζεξαπείεο, ή έλα εξύζεκα 
πεξηζηνκαηηθό πνπ ηνλ απαζρνινύζε πεξηνδηθά από εηώλ, γηα ην 
νπνίν επηζθέθζεθε δηάθνξνπο δεξκαηνιόγνπο ρσξίο απνηέιεζκα.  

 Αλαγλώξηζε όηη ηα ζπκπηώκαηα επηδεηλώλνληαη από stress 
ή ζηελαρώξηα, όπσο ε είδεζε πξν 3,5 ρξόλσλ όηη άηνκν ηεο 
νηθνγέλεηάο ηνπ έπαζρε από ζηεθαληαία λόζν. Τπεξάλσ όισλ, 
όκσο, θαη ζε ζπλάθεηα κε ηελ έιιεηςε εκπηζηνζύλεο πξνο ηνπο 
ηαηξνύο, πξνεμάξρεη ν θόβνο γηα ιαλζάλνπζα ζνβαξή λόζν από 
ηελ όπνηα πάζρεη θαη νη ηαηξνί απνηπγράλνπλ λα δηαγλώζνπλ ή 
ζθόπηκα ηνπ ην απνθξύπηνπλ. 

  Σα ελνριήκαηα αξρίδνπλ θαζεκεξηλά ηηο πξσηλέο ώξεο 
ρσξίο ζπλήζσο λα είλαη αξθεηά ζνβαξά ώζηε λα κεηώλνπλ 
αηζζεηά ηελ απόδνζή ηνπ. Πξνο ην ηέινο ηνπ σξαξίνπ όκσο, 
αηζζάλεηαη «άξξσζηνο», εμαληιεκέλνο,  κε πόλν ζηα άθξα θαη 
θεθαιαιγία. Η θαηάζηαζε ρεηξνηεξεύεη αλ κάζεη θάηη δπζάξεζην 
ζρεηηθά κε ηελ πγεία νηθείνπ ηνπ πξνζώπνπ.  



ΩΜΑΣΟΠΟΙΗΣΙΚΗ ΔΙΑΣΑΡΑΥΗ 

 Πνιιαπιά ζσκαηηθά ζπκπηώκαηα πνπ ππνηξνπηάδνπλ θαη 
δηαξθνύλ πνιιά ρξόληα. Υξόληνο πόλνο κε δηάθνξεο εληνπίζεηο 
θαη ελνριήκαηα γεληθά θαη αζαθή πνπ παξνπζηάδνληαη κε 
δξακαηηθό ηξόπν. Οπνηνδήπνηε ζύζηεκα κπνξεί λα εκπιαθεί, 
θπξίσο λεπξηθό, πεπηηθό, θαξδηναλαπλεπζηηθό, ην ζύζηεκα ησλ 
νξγάλσλ αλαπαξαγσγήο. 

 Έλαξμε ζπλήζσο ζηελ εθεβεία θαη, ζε γπλαίθεο, ζπρλή 
πξώηε εθδήισζε  νη δηαηαξαρέο ηεο εκκήλνπ ξύζεσο. 

 Υξόληα πνξεία κε δηαθπκάλζεηο, πνιιαπιέο ηαηξηθέο 
επηζθέςεηο, λνζειείεο, ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, θαηάρξεζε 
θαξκάθσλ. 

 Άγρνο θαη θαηάζιηςε ζπλππάξρνπλ, όπσο επίζεο θνβίεο, 
δηαηαξαρέο ηεο πξνζσπηθόηεηαο, ρξήζε νπζηώλ. 

 Απμεκέλε επίπησζε ζπδπγηθώλ, επαγγεικαηηθώλ θαη 

θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ.     



ΔΙΑΣΑΡΑΥΗ ΠΟΝΟΤ 

 Ο πόλνο θπξηαξρεί ζηε θιηληθή εηθόλα ηνπ αζζελνύο, ζε κία 

ή πεξηζζόηεξεο αλαηνκηθέο ζέζεηο, ρσξίο λα εμεγείηαη πιήξσο 

από άιιε ζσκαηηθή ή ςπρηθή λόζν. 

 Οη αζζελείο δε ζπληζηνύλ νκνηνγελή νκάδα, αιιά 

εηεξνγελέο ζύλνιν κε δηαθνξεηηθά ζπκπηώκαηα, όπσο 

νζθπαιγία, θεθαιαιγία, άηππα άιγε πξνζώπνπ, ρξόληνπο 

ππειηθνύο πόλνπο. Μπνξεί λα είλαη κεηαηξαπκαηηθήο αηηηνινγίαο, 

λεπξνπαζεηηθόο, κπνζθειεηηθόο. 

 Γηα λα ηεζεί ε δηάγλσζε ζα πξέπεη ν ςπρνινγηθόο 

παξάγνληαο λα ζπκκεηέρεη ζηελ έλαξμε, ηε βαξύηεηα, ηελ 

παξόμπλζε ή ηε ζπληήξεζε ηνπ πόλνπ. 

 Δύζθνια δηαθξίλεηαη από ηνλ ακηγή ζσκαηηθό πόλν θαζώο 

ν έλαο δελ απνθιείεη ηνλ άιιν. 

 Μαθξό ηζηνξηθό ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, ρεηξνπξγηθώλ 

επεκβάζεσλ. Η θιηληθή εηθόλα κπνξεί λα πεξηπιέθεηαη κε ηελ 

θαηάρξεζε αλαιγεηηθώλ, ρξήζε αιθνόι ή άιισλ νπζηώλ. 


