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Πλαίσιο
Η θέση της μακροπρόθεσμης ψυχοδυναμι-

κής ψυχοθεραπείας (long-term psychodynamic 
psychotherapy, LTPP) στην ψυχιατρική είναι αμ-
φισβητούμενη. Υπάρχει έλλειψη πειστικών ε-
ρευνητικών αποτελεσμάτων για την LTPP.

Στόχος
Η εξέταση των αποτελεσμάτων της LTPP, ει-

δικά στις σύνθετες ψυχικές διαταραχές, δηλα-
δή τους ασθενείς με διαταραχές προσωπικό-
τητας, χρόνιες ψυχικές διαταραχές, πολλαπλές 
ψυχικές διαταραχές και σύνθετες καταθλιπτι-
κές και αγχώδεις διαταραχές (δηλαδή διατα-
ραχές με χρόνια πορεία ή/και πολλαπλές ψυ-
χικές διαταραχές), με την εκτέλεση μιας με-
τα-ανάλυσης.

Πηγές
Οι μελέτες για την LTPP που δημοσιεύθηκαν 

μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1960 και 31ης Μαΐου 
2008 προσδιορίστηκαν μέσω μίας αυτομα-
τοποιημένης αναζήτησης χρησιμοποιώντας 
τις (βάσεις δεδομένων) MEDLINE, PsycINFO 
και Current Contents συμπληρώνοντας τις 
μέσω επαφής με εμπειρογνώμονες του το-
μέα αυτού.

Επιλογή μελετών
Συμπεριλήφθηκαν μόνο οι μελέτες που χρη-

σιμοποίησαν ατομική ψυχοδυναμική ψυχο-
θεραπεία διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους 
ή 50 συνεδριών, που είχαν ένα ενδεχόμενο 
σχεδιασμό και ανέφεραν αξιόπιστα μέτρα α-
ποτελεσμάτων. 

Εξετάστηκαν οι τυχαίες ελεγχόμενες δοκιμές 
(Randomized Controlled Trials) και οι παρα-
τηρητικές μελέτες. 

Είκοσι τρεις μελέτες που αφορούσαν συνολι-
κά 1053 ασθενείς συμπεριλήφθηκαν (11 RCT 
και 12 παρατηρητικές μελέτες).

Εξαγωγή στοιχείων
Οι πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά μελέ-

της και τα αποτελέσματα της θεραπείας εξή-
χθησαν από 2 ανεξάρτητους συντελεστές υ-
πολογισμού. Τα μεγέθη της επίδρασης υπο-
λογίστηκαν σε σχέση με τη γενική αποτελε-
σματικότητα, τα προβλήματα-στόχους, τα γε-
νικά ψυχιατρικά συμπτώματα, τη λειτουργία 

της προσωπικότητας και την κοινωνική λει-
τουργικότητα. 

Για να εξεταστεί η σταθερότητα των αποτε-
λεσμάτων, τα μεγέθη της επίδρασης υπολο-
γίστηκαν χωριστά με αξιολόγηση στο τέλος 
της θεραπείας και στην επακόλουθη παρα-
κολούθηση.

Αποτελέσματα
Σύμφωνα με συγκριτικές αναλύσεις των ελεγ-

χόμενων δοκιμών, η LTPP παρουσίασε σημα-
ντικά υψηλότερη απόδοση ως προς τη γενική 
αποτελεσματικότητα, τα προβλήματα-στόχους 
και τη λειτουργία της προσωπικότητας σε σχέ-
ση με πιο σύντομες μορφές ψυχοθεραπείας. 
Όσον αφορά τη γενική αποτελεσματικότητα, 
ένα μέγεθος επίδρασης 1.8 μιας ενδιάμεσης 
ομάδας (διάστημα εμπιστοσύνης 95% [CI], 
0.7-3.4) έδειξε ότι μετά από τη θεραπεία με 
την LTPP οι ασθενείς με σύνθετες διανοητικές 
διαταραχές ήταν κατά μέσον όρο σε καλύτε-
ρη κατάσταση από το 96% των ασθενών στις 
ομάδες σύγκρισης (P= 0,02). Σύμφωνα με τις 
αναλύσεις υποομάδων, η LTPP παρήγαγε ση-
μαντικά, μεγάλα και σταθερά μεγέθη επίδρα-
σης εντός των ομάδων στις διάφορες και ιδι-
αίτερα στις σύνθετες διανοητικές διαταραχές 
(πεδίο τιμών 0.78-1.98).

Συμπεράσματα
Υπάρχουν στοιχεία ότι η LTPP είναι μια απο-

τελεσματική θεραπεία για τις σύνθετες ψυχικές 
διαταραχές. Η περαιτέρω έρευνα πρέπει να ε-
ξετάσει τα αποτελέσματα της LTPP σε συγκε-
κριμένες ψυχικές διαταραχές και θα πρέπει να 
συμπεριλάβει και αναλύσεις κόστους - απο-
τελεσματικότητας.

Αποτελεσματικότητα της μακροπρόθεσμης ψυχοδυναμικής 
ψυχοθεραπείας: μια μετα-ανάλυση
Leichsenring F, Rabung S. Effectiveness of long-term psychodynamic psychotherapy: a meta-analysis. 
Department of Psychosomatics and Psychotherapy, University of Giessen, Germany. JAMA 1 2008 Οct; 
300(13):1551-1565.
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Η ανθρώπινη μαθηματική ικανότητα προκύπτει 
από δύο αντιπροσωπευτικά συστήματα.  Η 

ικανότητα σε κάποιες περιοχές των μαθηματικών, 
όπως ο λογισμός, στηρίζεται σε συμβολικές 
παραστάσεις που είναι μοναδικές στους ανθρώ-
πους που έχουν υποβληθεί σε εξειδικευμένη 
διδασκαλία. 

Οι πιο βασικές αριθμητικές διαισθήσεις υποστη-
ρίζονται από ένα εξελισσόμενο από την αρχαιότη-
τα προσεγγιστικό σύστημα αρίθμησης που χρησι-
μοποιείται από ενήλικες, παιδιά και από μη ανθρώ-
πινα ζώα. 

Όλες οι ομάδες μπορούν να δημιουργήσουν την 
παράσταση του κατά προσέγγιση αριθμού στοιχεί-
ων σε οπτικές ή ακουστικές σειρές χωρίς φραστική 
καταμέτρηση και χρησιμοποιούν αυτήν την ικανό-

τητα σαν οδηγό της καθημερινής τους συμπεριφο-
ράς, όπως για παράδειγμα στην προμήθεια ζωοτρο-
φών. Παρά τη διαδεδομένη φύση του προσεγγιστι-
κού συστήματος αρίθμησης και στα είδη και στην ε-
ξέλιξη της ανάπτυξης, δεν είναι γνωστό εάν κάποια 
άτομα έχουν μια ακριβέστερη μη φραστική «αίσθη-
ση αρίθμησης» από άλλα. 

Επιπλέον, ο βαθμός στον οποίο αυτό το σύστημα 
διασυνδέεται με τις επίσημες, συμβολικές ικανότη-
τες μαθηματικών που αποκτούν οι άνθρωποι μέσω 
της εξειδικευμένης διδασκαλίας παραμένει άγνω-
στος.  Εδώ δείχνουμε ότι υπάρχουν μεγάλες ατομι-
κές διαφορές στις μη λεκτικές προσεγγιστικές δυνα-
τότητες 14 χρονών παιδιών και ότι αυτές οι ατομι-
κές διαφορές στο παρόν συσχετίζονται με την προη-
γούμενη βαθμολογία των παιδιών σε τυποποιημένες 
δοκιμασίες μαθηματικών που φθάνουν στο παρελ-

θόν έως και στον παιδικό σταθμό. Επιπλέον, αυτός 
ο συσχετισμός παραμένει σημαντικός όταν ελέγχο-
νται ατομικές διαφορές σε άλλους γνωστικούς το-
μείς και παράγοντες επίδοσης. 

Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι οι ατομικές δι-
αφορές επίδοσης στα σχολικά μαθηματικά συσχε-
τίζονται με τις ατομικές διαφορές στην οξυδέρκεια 
μιας εξελισσόμενης από την αρχαιότητα, μη διδα-
χθείσης προσεγγιστικής αίσθησης αρίθμησης. Η πε-
ραιτέρω έρευνα θα καθορίσει το εάν οι πρώιμες δια-
φορές στην οξυδέρκεια αίσθησης των αριθμών έχει 
επιπτώσεις στη μεταγενέστερη μαθησιακή διαδικα-
σία των μαθηματικών, το εάν η μαθηματική παιδεία 
ενισχύει την οξυδέρκεια αίσθησης των αριθμών και 
το βαθμό στον οποίο τριτογενείς παράγοντες μπο-
ρούν να έχουν επιπτώσεις και στα δύο.

Οι ατομικές διαφορές στη μη λεκτική οξυδέρκεια αρίθμησης 
συσχετίζονται με την επίδοση στα μαθηματικά
Halberda J, Mazzocco MM, Feigenson L. Individual differences in non-verbal number acuity correlate with 
maths achievement. John Hopkins University, Baltimore, USA. Nature 2 2008 Oct; 455(7213):665-668.


