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Ιστορικό
Υπάρχουν αποδείξεις ότι στρεσογόνες καταστά-

σεις ενισχύουν τη σοβαρότητα χρόνιων φλεγμονω-
δών παθήσεων, όπως η ψωρίαση. Παρ’ όλα αυτά, 
λίγα είναι γνωστά για τις πιθανές ατομικές διαφορές 
μεταξύ των ασθενών, όσον αφορά την αντίδρασή 
τους στο stress, και ειδικότερα για το ρόλο των νοη-
τικών παραγόντων και της συμπεριφοράς, όπως εί-
ναι ο ρόλος της ανησυχίας και του ξεσμού, σαν αντί-
δραση στον κνησμό.

Σκοπός
Το αντικείμενο της μελέτης είναι να ερευνηθεί ο 

άμεσος και μεσολαβητικός ρόλος των ατομικών πα-
ραγόντων αντίδρασης στο stress, ειδικότερα ο ρό-
λος των νοητικών παραγόντων και μεθόδων συμπε-
ριφοράς, όπως της ανησυχίας, του ξεσμού, και του 
κνησμού, όσον αφορά στην αλληλεπίδραση μετα-
ξύ στρεσογόνων καταστάσεων και μεταβολών στη 
βαρύτητα της κλινικής εικόνας [PASI score], στους 
ασθενείς με ψωρίαση.

Μέθοδος
Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν για 6 μήνες με 

μηνιαία κλινική εξέταση και μετρήσεις που έκαναν 
οι ίδιοι πάνω σε στρεσογόνες καταστάσεις, κνησμό, 
βαρύτητα της νόσου και, γενικά, ιδιαίτερους για κάθε 
ασθενή παράγοντες ενεργοποίησης τους άγχους τους. 
Στοιχεία από 62 ασθενείς ήταν ικανά για ανάλυση.

Αποτέλεσμα
Νοητικοί παράγοντες και τρόποι συμπεριφοράς, 

όπως η ανησυχία και ο ξεσμός, ήταν και οι δύο, ανε-
ξάρτητα ο ένας από τον άλλον, παράγοντες που σχε-
τίστηκαν με αύξηση της σοβαρότητας της νόσου και 
του κνησμού 4 εβδομάδες αργότερα [PASI score], σε 
περιόδους που οι ασθενείς εξέφραζαν αυξημένα επί-
πεδα άγχους. Σε αυτές τις περιόδους, το άγχος αλ-
ληλεπιδρούσε με παράγοντες ατομικής ευαισθησί-
ας, υποδεικνύοντας ότι οι ασθενείς με περισσότερο 
καθημερινό άγχος, αυξημένη ανησυχία και επίμονο 
κνησμό είχαν επιδείνωση της κλινικής τους εικόνας 
και του αισθήματος του ξεσμού.

Συμπέρασμα
Ασθενείς με αυξημένη ανησυχία και κνησμό είναι 

πιο ευάλωτοι στην επίδραση των στρεσογόνων πα-
ραγόντων στην ασθένειά τους (εν προκειμένω την 
ψωρίασή τους), ιδιαιτέρως σε περιόδους με αυξη-
μένο stress.

Εισαγωγή
Αρκετοί ασθενείς με ψωρίαση θεωρούν ότι υπάρχει 
συσχέτιση του άγχους τους με τη συγκεκριμένη δερ-
ματοπάθεια1-7. Για παράδειγμα, πάνω από 60% των 
ασθενών με ψωρίαση αναφέρουν ότι έχουν βιώσει 
στρεσογόνα γεγονότα στη ζωή τους, το μήνα πριν την 
έξαρση της νόσου τους8-10. Όπως μια από τις πρώτες 
αναδρομικές μελέτες μας είχε δείξει, το καθημερινό 
άγχος σχετιζόταν με επιδείνωση της ψωρίασης και του 
κνησμού11. Παρ’ όλα αυτά, η συσχέτιση μεταξύ του 
καθημερινού stress και της επιδείνωσης της ασθένειας 
ήταν μέτρια, λόγω της εξάρτησης από τις ιδιαιτερότητες 
του κάθε ασθενούς ξεχωριστά1,12. Για παράδειγμα, 
ασθενείς με ψωρίαση που θεωρούσαν τον εαυτό τους 
ιδιαίτερα ευάλωτο σε στρεσογόνα γεγονότα, κατά 
τη διάρκεια της ζωής τους, ή στην ίδια την ψωρίασή 
τους, έχουν υψηλά επίπεδα μετρήσεων κατά την 
πορεία της ασθένειάς τους, καθώς και χαμηλότερα 
επίπεδα κορτιζόλης, μετά από πειραματική πρόκληση 
στρεσογόνου εμπειρίας, σε σχέση με τους ασθενείς 
που θεωρούν ότι το stress δεν τους επηρεάζει5,7,13. 
Οι ασθενείς μπορεί να διαφέρουν στην αντίδρασή 
τους στα διάφορα στρεσογόνα ερεθίσματα, καθώς 
και στη σχετική φυσική τους απάντηση στο stress, 
γεγονός που επηρεάζει την έκβαση της σχετικής 
νόσου. Η απάντηση των ασθενών στο άγχος μπορεί 
να διαχωριστεί σύμφωνα με δύο τουλάχιστον κύριες 
παραμέτρους, τη νοητική και τη συμπεριφορά του 
ατόμου. Επίμονη ανησυχία, μια νοητική απάντηση, 
είναι συνηθισμένη αντίδραση σε στρεσογόνες κατα-
στάσεις και έχει αναφερθεί σε παρατεταμένο stress, 
καθώς και κατά τη φυσιολογική ενεργοποίηση, για 
παράδειγμα του ενδοκρινικού και ανοσοποιητικού 
συστήματος14. Εν συνεχεία, η ανησυχία μπορεί να 
επηρεάσει τη φυσική κατάσταση μέσω πολλαπλών 
ψυχολογικών και φυσιολογικών μονοπατιών. Σε 
ασθενείς με ψωρίαση, η ανησυχία έχει πραγματικά 
αποδειχθεί να επηρεάζει αρνητικά την ασθένεια και τον 
κνησμό, ειδικά στους ασθενείς εκείνους με αυξημένα 
επίπεδα ανησυχίας15-17. Επιπροσθέτως, ο ξεσμός, 
σαν αντίδραση στον κνησμό, είναι ειδικό, σημαντικό 
χαρακτηριστικό των δερματοπαθειών με κνησμό, 
ο οποίος ορίζεται ως μια δυσάρεστη αίσθηση που 
ξυπνάει την επιθυμία του ξεσμού12,18. Παρόλο που 
στη βιβλιογραφία η ψωρίαση περιγράφεται σαν μια 
άκνησμος νόσος, πιο πρόσφατα στοιχεία έδειξαν ότι 
περίπου 60-80% όλων των ασθενών με ψωρίαση 
ανέφεραν αίσθημα κνησμού 6,19,20, με μεγαλύτερο 
ποσοστό ανάμεσα στους ασθενείς που επισκέπτονται 
τα Δερματολογικά Ιατρεία6.

Η άμεση βελτίωση του κνησμού είναι η μείωση του 
ξεσμού, παρόλο που οι ασθενείς με παρατεταμένο 
κνησμό, συχνά επιμένουν στον ξεσμό έως ότου το 
δέρμα τους ματώσει, καταλήγοντας σε ένα φαύλο 
κύκλο κνησμού-ξεσμού. Λόγω αυτού του φαύλου 
κύκλου, ο ξεσμός συχνά καταλήγει να είναι πρόβλη-
μα από μόνος του. 

Επιπλέον, ο κνησμός προκαλεί πολλαπλές φυσι-
ολογικές αντιδράσεις, όπως την έκκριση διαφόρων 
ανοσολογικών δεικτών, για παράδειγμα της ιντερφε-
ρόνης-γ, η οποία θεωρείται ότι επηρεάζει τη σοβα-
ρότητα της ψωρίασης6,12. Συνεπώς η αντιδραστικό-
τητα, τόσο η νοητική όσο και της συμπεριφοράς, και 
ειδικά της ανησυχίας ή του κνησμού, μπορούν άμε-
σα να επηρεάσουν την πορεία της νόσου σε χρόνι-
ες δερματοπάθειες. Συμπληρωματικά, αυτοί οι πα-
ράγοντες μπορούν επίσης να επηρεάσουν τη σχέση 
μεταξύ του καθημερινού άγχους και της πορείας της 
ασθένειας. 

Με σκοπό την έρευνα του πιθανού ρόλου των ιδι-
αίτερων αντιδραστικών παραγόντων για την έκβα-
ση της νόσου στην ψωρίαση, αυτό που προσφέρει 
η παρούσα μελέτη, είναι η εξέταση της σχέσης των 
ατομικών αντιδραστικών παραγόντων, των νοητικών 
παραγόντων και της συμπεριφοράς (ειδικότερα της 
ανησυχίας και του κνησμού), στην εξέλιξη - επιδεί-
νωση της νόσου και του κνησμού, σε μια προοπτική 
μελέτη με επαναλαμβανόμενες μηνιαίες μετρήσεις για 
μια περίοδο 6 μηνών. Όπως αναφέραμε και προη-
γουμένως, οι καθημερινοί στρεσογόνοι παράγοντες 
επηρεάζουν τη σοβαρότητα της νόσου και του κνη-
σμού. Σε στιγμές που οι ασθενείς βίωσαν υψηλά επί-
πεδα καθημερινού άγχους12, περιμέναμε ότι οι ατο-
μικοί αντιδραστικοί παράγοντες, τόσο οι νοητικοί όσο 
και της συμπεριφοράς (ανησυχία και κνησμός), θα 
μπορούσαν θετικώς να συνδεθούν με αλλαγές στη 
σοβαρότητα της νόσου και του κνησμού.

Υλικό και Μέθοδος
Συμμετέχοντες και διαδικασία

Συμπεριλήφθησαν ασθενείς από το τμήμα της Δερ-
ματολογίας του πανεπιστημιακού Ιατρικού Κέντρου 
St. Rodboud Nijmegen και του Canisius Wichelmina, 
νοσοκομείου στην πόλη Nijmegen στην Ολλανδία. 
Κριτήρια επιλογής των ασθενών ήταν η διάγνωση 
της ψωρίασης, ελάχιστο όριο ηλικίας τα 18 χρόνια 
και σταθερή φαρμακευτική αγωγή τους τελευταίους 
τρεις μήνες πριν την έναρξη της μελέτης (καμία αλ-
λαγή στη συστηματική θεραπεία ή έναρξη φωτοθε-
ραπείας). 

Ατομικές διαφορές κατά την επίδραση καθημερινών στρεσογόνων 
παραγόντων που παρατηρούνται στην Ψωρίαση: μια προοπτική μελέτη
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Κριτήρια αποκλεισμού ήταν η συννοσηρότητα (με 
ρευματοειδή αρθρίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα, κακο-
ήθεια, καρδιακή, αναπνευστική και νεφρική ανεπάρ-
κεια), η εγκυμοσύνη, και ψυχιατρικές καθώς και δι-
ανοητικές διαταραχές, οι οποίες θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν τη συμμόρφωση στη μελέτη. Ασθενείς 
που λάμβαναν αντικαταθλιπτική αγωγή εξαιρέθηκαν 
από τη μελέτη. Επίσης οι ασθενείς που άλλαξαν θε-
ραπευτική αγωγή ή ξεκίνησαν φωτοθεραπεία κατά 
τη διάρκεια της μελέτης αποκλείσθηκαν. Οι συμμε-
τέχοντες παρακολουθήθηκαν για 6 μήνες με μηνι-
αία κλινική εξέταση καθώς και μετρήσεις που έκαναν 
οι ίδιοι, όσον αφορούσε τη σοβαρότητα της νόσου 
(PASI), τον κνησμό, τα καθημερινά στρεσογόνα ερε-
θίσματα και ατομικούς παράγοντες αντιδραστικότη-
τας. Εξαίρεση αποτέλεσαν 7 ασθενείς οι οποίοι στα-
μάτησαν τη μελέτη μετά από 4 μήνες, λόγω αλλαγής 
της θεραπευτικής τους αγωγής (5 λόγω αλλαγών στη 
συστηματική αγωγή, 1 λόγω έναρξης αντικαταθλιπτι-
κού και 1 λόγω έναρξης φωτοθεραπείας).

Μετρήσεις
Δημογραφικές μεταβλητές αξιολογήθηκαν χρησι-

μοποιώντας μια γενική λίστα για την ηλικία, το φύ-
λο καθώς και το επίπεδο μόρφωσης. Το τελευταίο 
μετρήθηκε με 7 κατηγορίες οι οποίες ταξινομήθη-
καν ως πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση, αντιπροσωπεύοντας κατά μέσο όρο 
7, 12, και 17 χρόνια εκπαίδευσης. Η πορεία της νό-
σου αξιολογήθηκε με μετρήσεις στη βαρύτητα της 
νόσου και του κνησμού. Η βαρύτητα μετρήθηκε με 
το γνωστό PASI score21. Ο κνησμός μετρήθηκε με 
την τεσσάρων σημείων κλίμακα από το γνωστό ISDL 
[Impact of Chronic Skin Disease on Daily Life] ερω-
τηματολόγιο, το οποίο εκτιμά τη σοβαρότητα και τη 
συχνότητα του κνησμού κατά τη διάρκεια των τελευ-
ταίων 4 εβδομάδων22. 

Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε ερωτήσεις 
όπως: 

-  «είχα επεισόδιο κνησμού τις τελευταίες 4 εβδο-
μάδες»

-  «υπέφερα συνεχόμενα από κνησμό κατά τη δι-
άρκεια των 4 τελευταίων εβδομάδων». 

Το μέσο επίπεδο κνησμού μετρήθηκε με διαβάθ-
μιση από το: 

«0 = όχι κνησμός», έως το «10 = ο χειρότερος 
κνησμός που έχω βιώσει ποτέ».

Ο τελικός βαθμός υπολογίστηκε προσθέτοντας 
τους βαθμούς συνολικά. 

Οι καθημερινοί στρεσογόνοι παράγοντες αξιολο-
γήθηκαν με μια λίστα 49 σημείων, παραλλαγή της 
Everyday Problem Checklist23,24. Το ερωτηματολό-
γιο περιελάμβανε ερωτήσεις όπως: 

-«πρέπει να περιμένεις πολύ για μια συνάντηση»
-«έκανες γκάφες στην παρέα σου»
-«έσπασες πολύτιμα αντικείμενα».
Όταν οι ασθενείς απαντούσαν ότι βίωσαν ένα γε-

γονός, προσδιόριζαν την ένταση του γεγονότος με 
διαβαθμίσεις από: 

«0 = καμία επίδραση», έως «3 = υψηλή επίδραση».
Οι νοητικοί αντιδραστικοί παράγοντες και η συμπε-

ριφορά αξιολογήθηκαν με σταθμισμένο ερωτημα-
τολόγιο που απαντούσαν οι ίδιοι οι ασθενείς. Ο νο-
ητικός παράγοντας της ανησυχίας μετρήθηκε με μια 
παραλλαγή του Pain Coping Inventory, στην οποία 
η λέξη «πόνος» είχε αντικατασταθεί με το «κνησμός» 
16,25. Έτσι, μετρήθηκε το αίσθημα του κνησμού με δι-
αβάθμιση από το:

«1 = σπάνιο ή ποτέ» έως το «4 = πολύ συχνά».
Η ανησυχία μετρήθηκε με μια κλίμακα η οποία 

καταμετρούσε αρνητικές συνθήκες της ασθένειας. 
Οι ασθενείς, για παράδειγμα, ρωτήθηκαν πόσο συ-
χνά ανησυχούν για τον κνησμό τους. Ένα αντιπρο-
σωπευτικό στοιχείο είναι:

«πιστεύω πως ο κνησμός της ψωρίασης μου θα 
χειροτερεύσει». 

Ο ξεσμός αξιολογήθηκε με την κλίμακα ξεσμού 
του ISDL22. Η κλίμακα καθορίζει το ποσό του ξεσμού 
κατά τη διάρκεια των τελευταίων 4 εβδομάδων, με 
στοιχεία όπως: 

-   «είχα ξεσμό κατά τη διάρκεια των τελευταίων 4 
εβδομάδων»

-  «είχα ξεσμό που κυμαινόταν από σπάνια μέχρι 
σχεδόν πάντα»

-  «είχα ξεσμό συνεχώς για διάστημα λιγότερο από 
μισό λεπτό έως περισσότερο από 5 λεπτά».

Το συνολικό αποτέλεσμα υπολογίστηκε από το 
άθροισμα των βαθμών και στα τρία στοιχεία.

Στατιστική
Με σκοπό τη μελέτη των ατομικών αντιδραστικών 

παραγόντων, και των πιθανών επιρροών τους στην 
πορεία της νόσου 4 εβδομάδες αργότερα, εξετάσα-
με στις διαφορετικές μηνιαίες συνεδρίες, μετρώντας 

τον Pearson Correlation Coefficient, τη σχέση με-
ταξύ των ατομικών παραγόντων αντιδραστικότητας 
της ανησυχίας και του κνησμού και των μεταβολών 
της πορείας της νόσου (PASI, σοβαρότητα της νό-
σου και κνησμός). Αυτές οι μετρήσεις υπολογίζουν 
τα ατομικά βασικά επίπεδα και τον έλεγχο για υπο-
τροπή στο μέσο ερέθισμα26. Επιπλέον βαθμοί υπο-
λογίστηκαν, μεταβάλλοντας τις μετρήσεις στην επα-
νεξέταση (π.χ. PASI score) μετά από 4 εβδομάδες, 
σε σχέση με τις μετρήσεις του προηγούμενου μήνα. 
Επιπλέον, για να μελετήσουμε το ρόλο των ατομι-
κών παραγόντων αντιδραστικότητας σε σχέση με τα 
καθημερινά στρεσογόνα ερεθίσματα και τις αλλα-
γές στην πορεία της νόσου, υπολογίστηκαν συγκε-
ντρωτικοί όροι αλληλεπίδρασης (εμπειρία καθημε-
ρινών στρεσογόνων παραγόντων) και αντιδραστικοί 
παράγοντες (νοητικοί και τρόποι συμπεριφοράς της 
ανησυχίας και του κνησμού)27. Μετά υπολογίσαμε το 
συντελεστή συσχέτισης Pearson, μεταξύ αυτών των 
όρων αλληλεπίδρασης και της σοβαρότητας της νό-
σου και του κνησμού. Τελικά, συνεχόμενες αναλύσεις 
διεξήχθησαν νια να έχουμε μια ένδειξη σχετική με τη 
συμμετοχή αυτών των προβλέψεων. Όλες οι στατι-
στικές αναλύσεις διεξήχθησαν με το SPSS 14.0 των 
Windows (SPSS, Chicago, IL, USA) με πλήρη στοι-
χεία από το 95% όλων των αξιολογήσεων.

Συμπεράσματα
Χαρακτηριστικά των ασθενών

Ένα σύνολο 76 ασθενών συμμετείχαν αρχικά στη 
μελέτη. Στο τέλος της μελέτης, στοιχεία 14 ασθενών 
δεν ήταν κατάλληλα προς ανάλυση. 8 ασθενείς δι-
έκοψαν κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα [3 λόγω 
χρόνου, 2 λόγω προβλημάτων υγείας που προέκυ-
ψαν κατά τη διάρκεια της μελέτης (επέμβαση στο γό-
νατο, καρδιακή ανεπάρκεια), και 3 για προσωπικούς 
λόγους (διαζύγιο n = 1 και προβλήματα υγείας της οι-
κογένειας n = 2)]. 2 εγκατέλειψαν λόγω αλλαγής της 
φαρμακευτικής αγωγής και 4 λόγω έναρξης φωτο-
θεραπείας. Το τελικό δείγμα αποτελείτο από 62 άτο-
μα με μέσο όρο ηλικίας 52.3±13.2 έτη [εύρος 21.9-
79.7 στην έναρξη της μελέτης, 73% ήταν άνδρες και 
27% γυναίκες, επιπλέον 5%, 66%, και 29% είχαν 
πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκ-
παίδευση αντίστοιχα (πίνακας 1)]. Το Student’s t-test 
δεν έδειξε σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους 62 
ασθενείς στο τελικό δείγμα και στους 14 ασθενείς 
που δεν ολοκλήρωσαν τη μελέτη από άποψη ηλικί-
ας, φύλου, διάρκεια ασθένειας, επίπεδο μόρφωσης, 
μετρήσεων της σοβαρότητας της νόσου, κνησμό, κα-
θημερινό άγχος και ατομικούς παράγοντες αντιδρα-
στικότητας κατά την αρχή της μελέτης.

Σχέση μεταξύ νοητικών παραγόντων 
αντιδραστικότητας και συμπεριφοράς 
και αλλαγών στην πορεία της νόσου

Για να μελετήσουμε τις πιθανές επιρροές των ατο-
μικών παραγόντων αντιδραστικότητας, 4 εβδομάδες 
αργότερα, στη σοβαρότητα της νόσου (PASI) και τον 
κνησμό, ο συντελεστής συσχέτισης Pearson (Pearson 
Correlation Coefficient) υπολογίστηκε μεταξύ των 
ατομικών παραγόντων αντιδραστικότητας της ανησυ-
χίας και του κνησμού και αλλαγών κατά τις μετρή-
σεις στην πορεία της νόσου (σοβαρότητα της νόσου 

ΠΙνΑκΑΣ 1: ΧΑρΑκτηρΙΣτΙκΑ ΑΣθΕνών 
μΕ ΨώρΙΑΣη κΑτΑ την ΕνΑρξη τηΣ μΕΛΕτηΣ. n=62

Μεταβλητή

Ηλικία (έτη), μέσος όρος±SD 52.3±13.2

Φύλο (Α/Γ) 47 (73%) /17 (27%)

Οικογενειακή κατάσταση 76% παντρεμένοι ή συζούσαν

Επίπεδο μόρφωσης, n(%)

Χαμηλό 3 (5)

Μέτριο 41 (66)

Υψηλό 18 (29)

Κλινική σοβαρότητα της ψωρίασης (PASI*), μέσος όρος± SD 7.04±4.61

*PASl, Psoriasis Area and Severity Index.
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και κνησμός). Τις στιγμές που οι ασθενείς εξέφρα-
ζαν το μέγιστο των καθημερινών στρεσογόνων ερε-
θισμάτων, τόσο η ανησυχία όσο και ο κνησμός, ήταν 
σχετικά σημαντικά και συσχετίζονταν με αύξηση του 
ξεσμού, αλλά όχι με αλλαγές στη σοβαρότητα της 
νόσου (PASI) (βλ. πίνακα 2). Η συσχέτιση με αύξη-
ση του ξεσμού παραμένει σημαντική σε συνεχόμε-
νες αναλύσεις μετά από έλεγχο για το βασικό επί-
πεδο της σοβαρότητας της νόσου, του κνησμού και 
των καθημερινών στρεσογόνων ερεθισμάτων. Κα-
μία σημαντική συσχέτιση δεν ευρέθη, μεταξύ της νο-
ητικής αντίδρασης και του τρόπου συμπεριφοράς, 
όσον αφορά στην ανησυχία και τον κνησμό και σε 
αλλαγές στην πορεία της νόσου, κατά τη μηνιαία 
εκτίμηση όταν οι ασθενείς εξέφραζαν χαμηλά επί-
πεδα καθημερινού άγχους. Μέσο PASI και βαθμοί 
κνησμού, τις στιγμές που οι ασθενείς εξέφρασαν το 
μεγαλύτερο στρεσογόνο ερέθισμα της ημέρας και 
τις στιγμές που οι ασθενείς ανάφεραν τα χαμηλό-
τερα επίπεδα στρεσογόνων ερεθισμάτων, παραθέ-
τονται στον πίνακα 3.

Ο ρόλος των νοητικών αντιδραστικών πα-
ραγόντων και της συμπεριφοράς στη σχέ-
ση μεταξύ των καθημερινών στρεσογόνων 
παραγόντων και αλλαγών στην πορεία της 
νόσου

Για να εξετάσουμε το ρόλο του κάθε αντιδραστι-

κού παράγοντα ξεχωριστά, και τη σχέση με τους κα-
θημερινούς στρεσογόνους παράγοντες καθώς και τις 
αλλαγές στην πορεία της νόσου (σοβαρότητα της νό-
σου και κνησμός), υπολογίστηκαν συγκεντρωτικοί 
όροι αλληλεπίδρασης μεταξύ του προβλεπόμενου 
(καθημερινοί στρεσογόνοι παράγοντες) και των πα-
ραγόντων αντιδραστικότητας (νοητικοί και συμπερι-
φοράς). Όταν οι ασθενείς ανέφεραν το πιο έντονο κα-
θημερινό stress, η αλληλεπίδραση ανάμεσα στους 
καθημερινούς στρεσογόνους παράγοντες και του ξε-
σμού προέβλεπε σημαντική αύξηση τόσο στη σο-
βαρότητα της νόσου (PASI) όσο και στον κνησμό, 4 
εβδομάδες αργότερα (βλ. πίνακα 2). 

Επιπροσθέτως, η αλληλεπίδραση μεταξύ των κα-
θημερινών στρεσογόνων παραγόντων και της ανη-
συχίας ήταν σχετική με την αύξηση του ξεσμού και 
της σοβαρότητας της νόσου, 4 εβδομάδες αργό-
τερα. Αυτή η σχέση ήταν επίσης σημαντική σε συ-
νεχόμενες αναλύσεις, μετά από έλεγχο για τα βα-
σικά επίπεδα στη σοβαρότητα της νόσου και τον 
κνησμό, καθώς και των επιπέδων των καθημερι-
νών στρεσογόνων ερεθισμάτων και των ατομικών 
παραγόντων αντιδραστικότητας. Καμία σημαντική 
σχέση δε βρέθηκε ανάμεσα στο νοητικό αντιδρα-
στικό παράγοντα και στη συμπεριφορά της ανησυ-
χίας και του ξεσμού, καθώς και αλλαγών στην πο-
ρεία της νόσου κατά τη μηνιαία αξιολόγηση, όταν 
οι ασθενείς εξέφραζαν χαμηλότερα επίπεδα καθη-

μερινών στρεσογόνων παραγόντων (στοιχεία που 
δεν παρατίθενται).

Συζήτηση
Η παρούσα μελέτη είναι μια από τις πρώτες προ-

οπτικές μελέτες, για την εξέταση των ατομικών δι-
αφορών στην επίδραση των καθημερινών στρε-
σογόνων ερεθισμάτων στη σοβαρότητα της νόσου 
στους ασθενείς με ψωρίαση. Αποτελέσματα έδει-
ξαν ότι, οι ατομικοί παράγοντες αντιδραστικότητας 
της ανησυχίας και του ξεσμού ήταν σημαντικά σχε-
τικοί με την αύξηση στη σοβαρότητα της νόσου 4 
εβδομάδες αργότερα. Παρ’ όλα αυτά οι σχέσεις αυ-
τές ήταν σημαντικές μόνο σε στιγμές με υψηλό κα-
θημερινό άγχος, υποδεικνύοντας ότι η ατομική ευ-
πάθεια λειτουργεί ειδικά σε περιόδους με υψηλά 
επίπεδα άγχους. Επιπροσθέτως, αποδείχθηκε ότι 
οι ασθενείς που χαρακτηρίζονται από συχνή ανη-
συχία καθώς και αυξημένη έκφραση του ξεσμού, 
σε συνδυασμό με υψηλά επίπεδα άγχους σε στιγ-
μές με σχετικά υψηλά επίπεδα καθημερινών στρε-
σογόνων παραγόντων, έχουν μια αύξηση στη σο-
βαρότητα της νόσου 4 εβδομάδες αργότερα [PASI 
και ξεσμός].

Τα ευρήματα μας, ότι αυξημένα επίπεδα ανησυ-
χίας και ξεσμού σχετίζονται με επιδείνωση της πο-
ρείας της νόσου σε ασθενείς με ψωρίαση, ανταπο-
κρίνονται σε ευρήματα προηγούμενων μελετών. Για 
παράδειγμα, ασθενείς με υψηλά επίπεδα ανησυχί-
ας έχουν χαμηλότερη ανταπόκριση στη φωτοχημει-
οθεραπεία, ως θεραπεία της ψωρίασης, σε σχέση 
με ασθενείς με χαμηλότερα επίπεδα ανησυχίας15. 
Η μέτρια-συντηρητική ανησυχία έχει, επίσης, ανα-
φερθεί ότι επηρεάζει την πορεία της νόσου αρνητι-
κά και ότι ενεργοποιεί φυσιολογικούς ενδοκρινικούς 
και ανοσολογικούς μηχανισμούς ως πιθανό μονο-
πάτι για την επιδείνωση της ψωρίασης14. 

Προηγούμενες μελέτες έδειξαν συσχέτιση του ξε-
σμού και της σοβαρότητας της νόσου22, όπως και 
του προγνωστικού ρόλου της συμπεριφοράς του 
ξεσμού στην πορεία της ψωρίασης, μετά από θε-
ραπεία με υπεριώδη β ακτινοβολία20.

Ο ξεσμός είναι γνωστό πως παράγει πολλαπλά 
φυσιολογικά ερεθίσματα, όπως την έκκριση ανοσο-
λογικών δεικτών , όπως η ιντερφερόνη-γ, η οποία 
μπορεί να λειτουργεί ως πιθανός διαμεσολαβητής 
στην επιδείνωση της σοβαρότητας της ψωρίασης6,12. 
Μαζί με τα δικά μας ευρήματα, αυτά τα αποτελέ-
σματα υποδεικνύουν, ότι τόσο οι γνωσιακοί όσο και 
οι παράγοντες ευαισθησίας που αφορούν στη συ-
μπεριφορά, επηρεάζουν την πορεία της ψωρίασης. 
Η παρούσα μελέτη καταγράφει ότι οι ατομικοί πα-
ράγοντες συμπεριφοράς αλληλεπιδρούν με κατα-
στάσεις καθημερινού άγχους και καταλήγει στο ότι, 
το καθημερινό άγχος ενεργοποιεί ατομικούς παρά-
γοντες ευαισθησίας, οι οποίοι επηρεάζουν την έκ-
βαση της ψωρίασης.

Κατά την καταγραφή των αποτελεσμάτων της με-
λέτης, πολλοί περιορισμοί έπρεπε να τεθούν. Πα-
ρόλο που οι ασθενείς που ολοκλήρωσαν τη μελέτη 
δε διέφεραν από τους ασθενείς που δεν ολοκλή-
ρωσαν τη μελέτη, ίσως να υπήρχε μια βιαστική επι-
λογή, γιατί περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς 
ήταν άνδρες. Με σκοπό να ελέγξουμε το θεραπευτι-

ΠΙνΑκΑΣ 2: Pearson correlation coefficient κΑΙ ΔΙΑΔοΧΙκη ΑνΑΛυΣη 
τών ΑΛΛΑγών κΑτΑ την ΠορΕΙΑ τηΣ νοΣουα

 Αλλαγές στη 
σοβαρότητα της νόσου Αλλαγές στον κνησμό

 r R2 r R2

Στρεσογόνοι παράγοντες  0.28* 0.02* 0.26* 0.02*

Ατομικοί παράγοντες αντιδραστικότητας  0.00  0.08**

Ανησυχία  0.07  0.27*  

Ξεσμός  0,16  0.41**  

Στρεσογόνοι & ατομικοί παράγοντες  0.03*  0.03*

Καθημερινοί στρεσογόνοι παράγοντες × ανησυχία  0.29*  0.32*  

Καθημερινοί στρεσογόνοι παράγοντες × ξεσμός  0.38**  0.41**  

αΜια θετική συσχέτιση υποδεικνύει ότι υψηλά επίπεδα ατομικών παραγόντων αντιδραστικότητας ή υψηλά επίπεδα 

στρεσογόνων ερεθισμάτων σχετίζονται με αύξηση στη σοβαρότητα της νόσου ή του ξεσμού αντίστοιχα.

r, Pearson correlation coefficient με αλλαγές στη σοβαρότητα της νόσου με αντίστοιχες αλλαγές του κνησμού (επι-

πλέον βαθμοί)

R2, μεταβλητή που εξηγεί τη συνεχιζόμενη υποτροπή μετά από καθορισμό των βασικών επιπέδων της σοβαρότητας 

της νόσου ή του κνησμού.

*Ρ < 0.05, **Ρ < 0.01 (two-tailed)

ΠΙνΑκΑΣ 3: ΧΑρΑκτηρΙΣτΙκΑ ΑΣθΕνών (μΕΣοΣ οροΣ±sD κΑΙ stuDent’s t-test) τΙΣ 
ΣτΙγμΕΣ Που οΙ ΑΣθΕνΕΙΣ ΕξΕφρΑΣΑν τουΣ ΠΕρΙΣΣοτΕρουΣ ΣτρΕΣογονουΣ ΠΑ-

ρΑγοντΕΣ κΑΙ τΙΣ ΣτΙγμΕΣ Που οΙ ΑΣθΕνΕΙΣ ΑνΕφΕρΑν τΑ ΧΑμηΛοτΕρΑ ΕΠΙΠΕΔΑ 
ΣτρΕΣογονών ΠΑρΑγοντών

Στιγμές με περισσότερους 
στρεσογόνους παράγοντες

Στιγμές με λιγότερους 
στρεσογόνους παράγοντες

t-test, P-value

Καθημερινοί στρεσο-
γόνοι παράγοντες 

16.8 ±10.9 5.1±5.8 t=13.6, Ρ < 0.001

PASI 7.0±4.4 6.0±4.3 t=2.5, Ρ < 0.05

Ξεσμός 6.5±3.0 5.6±3.0 t=2.0, Ρ < 0.05
PASI, Psoriasis Area and Severity Index.



κό αποτέλεσμα, συμπεριλάβαμε ασθενείς των οποί-
ων η θεραπεία ήταν σταθερή για 3 μήνες πριν την 
έναρξη της μελέτης και έπρεπε να εξαιρέσουμε μόνο 
6 ασθενείς λόγω αλλαγής της θεραπείας τους κατά 
τη διάρκεια της μελέτης, το οποίο θα μπορούσε να 
εξηγήσει το μέτριο PASI score που παρατηρήθηκε 
σε αυτό το δείγμα.

Επιπροσθέτως, δε μπορούμε να εξαιρέσουμε 
το γεγονός ότι ο σχεδιασμός αυτής της μελέτης με 
επαναλαμβανόμενες εκτιμήσεις, πιθανώς να επη-
ρέασε τον τρόπο και τη συμπεριφορά των ασθε-
νών όπως τη συμμόρφωση στην εφαρμογή τοπι-
κής θεραπείας.

Η παρούσα μελέτη είναι μια από τις πρώτες προ-
οπτικές μελέτες που δείχνει τη σχέση ανάμεσα στις 
ατομικές διαφορές στην αντιδραση στο άγχος και 
τις αλλαγές στην πορεία της νόσου σε ασθενείς με 
ψωρίαση. 

Ασθενείς με υψηλά επίπεδα ανησυχίας και ξεσμού 
μοιάζουν να είναι πιο ευάλωτοι στις επιρροές των 
καθημερινών στρεσογόνων παραγόντων, ειδικά σε 
στιγμές υψηλού άγχους. 

Παρόλο που τα αποτελέσματα μας πρέπει να ανα-
παραχθούν, τα ευρήματά μας υποδεικνύουν ότι πι-
θανή επίδραση περιόδων με καθημερινό άγχος στην 
έκβαση της νόσου πρέπει να παρατηρούνται στην 
καθημερινή πρακτική, ειδικά σε ασθενείς με υψη-
λά επίπεδα ανησυχίας και ξεσμού, που είναι πιο ευά-

λωτοι στην επίδραση των στρεσογόνων ερεθισμάτων 
στην ασθένεια τους.
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