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Εξετάσαµε τα δηµογραφικά και φαινοµενολογικά χαρακτηριστικά 60 ασθενών µε 
Ιδεοψυχαναγκαστική ∆ιαταραχή (ΙΨΑ∆), που προσήλθαν στη Μονάδα Θεραπείας 
Συµπεριφοράς του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής Αθηνών κατά τα έτη 1988-2001, και τα 
συγκρίναµε µε τα δεδοµένα της βιβλιογραφίας. Επιβεβαιώθηκε η πρωιµότερη έναρξη της 
νόσου στους άνδρες (ποσοστό 25% είχε κατά την έναρξη ηλικία µικρότερη των 14 ετών), που 
παρουσίαζαν συχνότερα τελετουργίες επανελέγχου και ιδεοληπτική αµφιβολία, συγκριτικά µε 
τις γυναίκες που παρουσίαζαν οψιµότερη έναρξη, τελετουργίες καθαρισµού και ιδεοληψίες 
φόβου σε σχέση µε τη µόλυνση. Οι άνδρες ήταν πιθανότερο να είναι ανύπαντροι / µόνοι και 
εργαζόµενοι. Τα παραπάνω ευρήµατα συµφωνούν µε τις πρόσφατες προσπάθειες 
οµαδοποίησης των χαρακτηριστικών της ΙΨΑ∆, µε σκοπό την εκτίµηση της προγνωστικής 
αξίας τους στη Θεραπευτική αντιµετώπιση της διαταραχής. 
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 Η ανάπτυξη της Συµπεριφεριολογικής - Γνωσιακής (Σ/Γ) ψυχοθεραπείας επέτρεψε περισσότερη Θεραπευτική 
αισιοδοξία για την τρίτη συχνότερη ∆ιαταραχή Άγχους (∆Α), την Ιδεοψυχαναγκαστική ∆ιαταραχή (ΙΨΑ∆), και 
υπέδειξε την ανάγκη επανεκτίµησης της φαινοµενολογίας της νόσου µε έµφαση στην Σ/Γ ανάλυση. Το 
περιεχόµενο των ιδεοληψιών και των τελετουργιών και η σχέση ανάµεσα στο είδος της τελετουργίας και την 
ιδεοληψία που τη συνοδεύει επηρεάζουν τον Θεραπευτικό σχεδιασµό, ενώ το φύλο φαίνεται να σχετίζεται µε τη 
φαινοµενολογική εικόνα. Πρόσφατες έρευνες υποδεικνύουν την οµαδοποίηση των φαινοµενολογικών και 
δηµογραφικών χαρακτηριστικών και εξετάζουν την προγνωστική αξία τους. 
 Οι Σ/Γ Θεραπευτικές παρεµβάσεις σε 'Ελληνες ασθενείς µε ΙΨΑ∆ είναι καλά τεκµηριωµένες, λείπουν όµως οι 
περιγραφές µεγάλων δειγµάτων ασθενών, πιθανόν λόγω της διασποράς τους. Η προσφορά Σ/Γ ψυχοθεραπείας 
από τη Μονάδα θεραπείας Συµπεριφοράς του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής κατά τα τελευταία 14 έτη έδωσε την 
ευκαιρία της περιγραφής και αξιολόγησης των χαρακτηριστικών ενός δείγµατος ΙΨ ασθενών, συγκρίσιµου µε 
εκείνα της διεθνούς βιβλιογραφίας. 
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 Εξήντα από 600 ασθενείς µε ∆Α που προσήλθαν οικειοθελώς στη Μονάδα Θεραπείας Συµπεριφοράς του 
Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής Αθηνών κατά τα έτη 1988-2001, ηλικίας 15-69 ετών, διεγνώσθησαν ότι πάσχουν από 
ΙΨΑ∆, σύµφωνα µε τα κριτήρια των DSM-ΙΙΙ-R και DSM-IV,15 και αποδέχθηκαν εγγράφως την ανώνυµη χρήση 
των κλινικών χαρακτηριστικών τους για την εργασία. Οι διαγνώσεις έγιναν όλες από τον ίδιο Ψυχίατρο (Γ.Κ.). Η 
αξιολόγηση, µε τη µορφή ηµιδοµηµένης συνέντευξης, έγινε από ψυχιάτρους και ψυχολόγους που είχαν λάβει 
την ίδια ειδική εκπαίδευση. 
 Εξετάστηκαν οι ακόλουθες δηµογραφικές (φύλο, ηλικία, επάγγελµα, οικογενειακή κατάσταση, ηλικία έναρξης 
νόσου, διάρκεια νόσου) και φαινοµενολογικές (είδος τελετουργίας, µορφή και περιεχόµενο ιδεοληψίας) 
µεταβλητές. Η φαινοµενολογική κατηγοριοποίηση των τελετουργιών που χρησιµοποιήσαµε έχει προταθεί από 
τους Stem και Cobb6 και από τους Rachman και Hodgsonl6 και περιλαµβάνει τελετουργίες: (1) καθαρισµού, (2) 
επανελέγχου, (3) επανάληψης, (4) τακτοποίησης, (5) Θησαυρισµού, (6) ψυχαναγκαστικής επιβράδυνσης και 
(7) αποφυγής. Για την ανάλυση της µορφής και του περιεχοµένου των ιδεοληψιών, βασιστήκαµε στην 
κατηγοριοποίηση των Akhtar και συν.5 Η κατηγοριοποίηση της µορφής των ιδεοληψιών περιλαµβάνει: (1) 
ιδεοληπτικό φόβο, (2) ιδεοληπτική αµφιβολία, (3) ιδεοληπτική εικόνα και (4) ιδεοληπτική σκέψη. Ως προς το 
περιεχόµενο των ιδεοληψιών η κατηγοριοποίηση περιλαµβάνει: (1) µόλυνση / βρωµιά, (2) παθολογική 
αναζήτηση ασφάλειας, (3) σεξ, (4) Θρησκεία και (5) µαγική σκέψη. Η παθολογική αναζήτηση ασφάλειας 
αναφέρεται στην αµφιβολία και την προσπάθεια εξασφάλισης του αρρώστου και της οικογένειάς του. Ως µαγική 
σκέψη χαρακτηρίζεται η ιδεοληψία, της οποίας το περιεχόµενο είναι (εν γνώσει του πάσχοντος) παράλογο, ό-
πως «µαγικοί» αριθµοί. Εξετάστηκε η σχέση ανάµεσα στο είδος τελετουργίας και το περιεχόµενο της συνοδού 
ιδεοληψίας. 
 Στην ανάλυση των µεταβλητών χρησιµοποιήθηκαν κατά περίπτωση τα κριτήρια t και χ2. Για τον έλεγχο της 
διόγκωσης της πιθανότητας σφάλµατος τύπου Ι λόγω της διενέργειας πολλαπλών συγκρίσεων, 
χρησιµοποιήθηκε η διόρθωση Bonferroni. Για τη συνδυαστική απεικόνιση και διερεύνηση των σχέσεων µεταξύ 
των µεταβλητών χρησιµοποιήθηκε η παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών (multiple correspondence 
analysis). 
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 Η µέση ηλικία έναρξης της νόσου στους άνδρες ήταν τα 20 έτη, ενώ για τις γυναίκες τα 26 έτη. Οι πε-
ρισσότεροι άνδρες (54%) εκδήλωσαν ΙΨΑ∆ για πρώτη φορά µεταξύ 15 και 24 ετών, ενώ οι περισσότερες γυ-



ναίκες (44%) πρωτοεµφάνισαν τη νόσο µεταξύ 25 και 34 ετών. Οι άνδρες στην πλειονότητά τους (68%) είναι 
άγαµοι, ενώ οι γυναίκες (60%) είναι παντρεµένες. Τέλος, οι περισσότεροι άνδρες είναι εργαζόµενοι (52%), ενώ 
40% των γυναικών ασχολούνται µε τα οικιακά. 
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∆εκατέσσερις από τους 60 ασθενείς του συνολικού δείγµατος δεν παρουσίαζαν κάποια κυρίαρχη τελετουργία: 9 
ασθενείς είχαν µόνον ιδεοληψίες, ενώ 5 έκαναν πολλά είδη τελετουργίας ταυτοχρόνως, χωρίς κάποιο από αυτά 
να κυριαρχεί. 'Ολοι όσοι τελετουργούσαν είχαν παραλλήλως και ιδεοληψίες, εκτός από έναν που είχε µόνο 
τελετουργική συµπεριφορά. Από τους αρρώστους που παρουσίαζαν κυρίαρχη τελετουργία, οι περισσότεροι 
(38%) έκαναν τελετουργίες καθαρισµού, 15% έκαναν τελετουργίες επανελέγχου, 7% έκαναν τελετουργίες 
επανάληψης, ενώ 5% είχαν ως κύρια τελετουργία (α) ψυχαναγκαστική επιβράδυνση, (β) τελετουργική 
αποφυγή, (γ) κάποια άλλη (νοητική) τελετουργία. Ποσοστό 2% παρουσίαζε θησαυρισµό, ενώ ουδείς εµφάνιζε 
τελετουργίες τακτοποίησης. Η κυρίαρχη µορφή ιδεοληψίας ήταν ο ιδεοληπτικός φόβος (73%), ακολουθεί η 
ιδεοληπτική αµφιβολία (24%), ενώ µόνο 4% υπέφεραν από ιδεοληπτικές εικόνες. Το κυρίαρχο περιεχόµενο 
ιδεοληψίας σχετιζόταν µε παθολογική αµφιβολία (44%), ενώ στο 40% µε τη µόλυνση ή τη βρωµιά. Ιδεοληψίες 
που εκφράζονταν µε µαγική σκέψη είχε το 9%, µε τη Θρησκεία είχε το 5%, µε σεξουαλικές πεποιθήσεις το 2%. 
 



Ποσοστό 54% των ΙΨ γυναικών είχε τελετουργίες καθαρισµού ως κυρίαρχη τελετουργία (το αντίστοιχο 
ποσοστό των ανδρών ήταν 16%), ενώ η πλειονότητα των ανδρών (24%) παρουσίαζε κυρίως τελετουργίες 
επανελέγχου (το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες ήταν 8%). Ο ιδεοληπτικός φόβος ήταν η κυρίαρχη µορφή 
ιδεοληψίας για το 85% των γυναικών και το 48% των ανδρών. Ιδεοληπτική αµφιβολία παρουσίαζε το 40% των 
ανδρών και µόνο το 9% των γυναικών. Οι µισές γυναίκες είχαν ιδεοληψίες µε περιεχόµενο γύρω από τη 
µόλυνση και τη βρωµιά (το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών ήταν 21 %), ενώ η πλειονότητα των ανδρών 
(58%) είχε ιδεοληψίες µε περιεχόµενο την παθολογική αµφιβολία και αναζήτηση ασφάλειας (το αντίστοιχο 
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είναι σηµαντικές (ρ<0,05) (Πίνακας 
3). 
 Οι συνήθεις ιδεοληψίες όσων παρουσίαζαν τελετουργίες καθαρισµού είχαν ως κύρια µορφή τον ιδεοληπτικό 
φόβο και περιεχόµενο σχετικά µε τη µόλυνση ή τη βρωµιά, ενώ οι ιδεοληψίες όσων έκαναν επανελέγχους 
εµφανίζονταν συνήθως µε τη µορφή της ιδεοληπτικής αµφιβολίας και χαρακτηρίζονταν από παθολογική 
αναζήτηση σιγουριάς. Μετά τη διόρθωση κατά Bonferroni, αυτές οι διαφορές είναι στατιστικώς σηµαντικές (corr. 
ρ<0,05). 
 Τα παραπάνω ευρήµατα απεικονίζονται στην πολυπαραγοντική ανάλυση αντιστοιχιών (Σχήµα 1), η οποία 
ανέδειξε δύο οµάδες χαρακτηριστικών: η µία οµάδα αφορά άνδρες µε πρωιµότερη έναρξη νόσου, τελετουργίες 
επανελέγχου, επανάληψης και ιδεοληπτική αµφιβολία, ενώ η άλλη αφορά γυναίκες µε οψιµότερη έναρξη 
νόσου, τελετουργίες καθαρισµού και ιδεοληψίες που αφορούν φόβο µόλυνσης. 
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 Η σχεδόν ίση αναλογία ανδρών και γυναικών που παρατηρήθηκε στο δείγµα µας έχει επιβεβαιωθεί από 
πληθώρα συγγραφέων,l~1$ µε µόνη εξαίρεση τον Lo,~9 του οποίου το εύρηµα οφείλεται σε κοινωνικο-
πολιτισµικούς παράγοντες. Οι µισοί από τους ασθενείς του δείγµατος ήταν άγαµοι (µόνοι, χήροι, διεζευγµένοι), 



κάτι που ίσχυε κυρίως για τους άνδρες παρά για τις γυναίκες. ∆εν γνωρίζουµε αν το ποσοστό των αγάµων 
διαφέρει σηµαντικά από το αντίστοιχο ποσοστό του γενικού πληθυσµού, ενώ επιδηµιολογικές έρευνες 
συγκλίνουν στο ότι οι περισσότεροι ΙΨ ασθενείς είναι ανύπαντροιls,2ο και κάνουν λιγότερα παιδιά, ακόµη και σε 
σύγκριση µε τους σχιζοφρενείς. Οι περισσότεροι άνδρες ήταν εργαζόµενοι, ενώ οι γυναίκες ασχολούνταν 
κυρίως µε τα οικιακά, εύρηµα που πιθανόν να σχετίζεται µε το πρωινό ωράριο λειτουργίας της Μ.Ο.Σ. 
Οι άνδρες είχαν πρωιµότερη έναρξη της νόσου από τις γυναίκες. Οι περισσότεροι αρρώστησαν µεταξύ 15 και 24 
ετών (το 25% εµφανίζει τη διαταραχή στην παιδική ηλικία, από 4 έως 14 ετών), ενώ η πλειονότητα των 
γυναικών είχε έναρξη της νόσου µετά το 25ο έτος. Αυτή η πρώιµη ηλικία έναρξης της ΙΨΑ∆ στους άνδρες έχει 
επισηµανθεί από άλλΟUς18•21,22 και είναι συµβατή µε ευρήµατα που αναφέρουν ότι στην εφηβική ηλικία τα 
αγόρια εµφανίζουν τη διαταραχή συχνότερα από ό,τι τα κορίτσια.23,2α Σύµφωνα µε τους Noshirvani και συν., 
η πρώιµη ηλικία έναρξης της ΙΨΑ∆ στους άνδρες ίσως να οφείλεται σε οργανικούς παράγοντες, ενώ η α-
ντίστοιχη όψιµη ηλικία έναρξης στις γυναίκες πιθανόν να οφείλεται στη σχέση της ΙΨΑ∆ µε την κατάθλιψη. 
'Οπως και άλλοι,6,25 βρήκαµε πως οι πιο συχνές τελετουργίες ήταν, κατά σειρά, οι τελετουργίες καθαρισµού, ο 
ψυχαναγκαστικός επανέλεγχος, οι τελετουργίες επανάληψης. Οι συχνότερες µορφές ιδεοληψίας ήταν ο 
ιδεοληπτικός φόβος και η ιδεοληπτική αµφιβολία, ενώ µόνο 4% βασανιζόταν από ιδεοληπτικές εικόνες. Το 
περιεχόµενο των ιδεοληψιών σχετιζόταν συνήθως µε παθολογική αναζήτηση ασφάλειας και µε µόλυνση, ενώ 
σπανιότερα οι ιδεοληψίες εκφράζονταν ως µαγικές σκέψεις, σχετίζονταν µε τη Θρησκεία ή το σεξ. Τόσο σε 
προηγούµενες έρευνες όσο και στη δική µας, φαίνεται πως οι περισσότερες ΙΨ γυναίκες κάνουν τελετουργίες 
καθαρισµού και έχουν ιδεοληψίες σχετικές µε τη µόλυνση ή τη βρωµιά, ενώ οι άνδρες τείνουν να κάνουν 
επανελέγχους και να βασανίζονται από παθολογική αµφιβολία. 'Εχει υποστηριχθεί ότι η συγκεκριµένη 
διαφοροποίηση αντανακλά διαφορές στους κοινωνικούς ρόλους ανδρών και γυναικών.25 Ο Rachman,2$ ο 
οποίος έχει καταλήξει σε παρόµοια ευρήµατα, αναφέρει ότι όσοι κάνουν επανελέγχους τελετουργούν στο σπίτι, 
περισσότερο όταν είναι µόνοι, και νιώθουν υπεύθυνοι για την πράξη που εκτελούν, ενώ αυτό που τους απασχο-
λεί είναι να προλάβουν κάποιο κακό που Θα µπορούσε να συµβεί από αµέλειά τους. Η Steketee29 αναφέρει ότι 
όσοι κάνουν τελετουργίες καθαρισµού κυρίως νιώθουν φόβο, ο οποίος προκαλείται από συγκεκριµένα 
περιβαλλοντικά ερεθίσµατα (π.χ. επαφή µε µολυσµένα αντικείµενα).  
 

Αντιθέτως, όσοι κάνουν τελετουργίες επανελέγχου κυρίως υποφέρουν από τη συνεχή αµφιβολία και 
ανασφάλεια κάποιου επικείµενου κακού. Οι διαφορές στο περιεχόµενο των ιδεοληψιών µεταξύ των δύο κύριων 
ειδών τελετουργίας φαίνεται να επηρεάζουν την πρόγνωση, µια και η αποτελεσµατικότητα της Σ/Γ 
ψυχοθεραπείας των φοβικών αποφυγών είναι τεκµηριωµένη. 
 Η στενή συσχέτιση του φύλου µε την ηλικία έναρξης της νόσου, την οικογενειακή κατάσταση, το είδος 
τελετουργίας και τη συνοδό ιδεοληψία συνάδει µε την προσπάθεια οµαδοποίησης των χαρακτηριστικών της 
ΙΨΑ∆ σε (1) γυναίκες παντρεµένες, µε τελετουργίες καθαρισµού, ιδεοληψίες σε σχέση µε µόλυνση, και (2) 
άνδρες µόνους, µε τελετουργίες επανελέγχου / επανάληψης και ιδεοληψίες αµφιβολίας,11,12 µε σκοπό τον 
έλεγχο της διαφορικής προγνωστικής αξίας τους. Η διερεύνηση της προγνωστικής αξίας των δηµογραφικών και 



φαινοµενολογικών χαρακτηριστικών σε µεγαλύτερα δείγµατα ΙΨ ασθενών στη χώρα µας Θα συµβάλει στην 
αποτελεσµατικότερη θεραπευτική αντιµετώπιση της νόσου και Θα αποτελέσει αντικείµενο της περαιτέρω µελέ-
της µας. 
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