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ΕΠΟΠΤΡΙΑ :  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ  ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ



ΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
•Μια από τις πιο συχνές διαταραχές που εμφανίζεται στον κλινικό πληθυσμό και 
συνδέεται με την εντατική χρήση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας (Ellison 
et.,2018). 

•8%-10% των ασθενών αυτοκτονούν(American Psychiatric Association, 2001). 

• Διάχυτο πρότυπο αστάθειας των διαπροσωπικών σχέσεων, της εικόνας του 
εαυτού, των συναισθημάτων και της έκδηλης παρορμητικότητας (DSM-5, 2013).



ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
➢Ασταθής εικόνα εαυτού

➢ Απεγνωσμένες προσπάθειες αποφυγής εγκατάλειψης

➢ Ασταθείς σχέσεις

➢Παρορμητικότητα και επικίνδυνες συμπεριφορές

➢Υποτροπιάζουσα αυτοκτονική συμπεριφορά

➢Αισθήματα κενού

➢ Συναισθηματική αστάθεια

➢Έντονο στρες που οδηγεί σε παροδική παράνοια ή σοβαρά διασχιστικά
συμπτώματα



ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
• Τα ερευνητικά πρωτόκολλα είναι εστιασμένα στην εκτίμηση της 
αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών παρεμβάσεων, με ελάχιστες έρευνες 
να εξετάζουν τους μηχανισμούς αλλαγής (Rudge et al., 2017).

•Ανάγκη να εντοπιστούν τα ενεργά συστατικά των ψυχοθεραπευτικών 
παρεμβάσεων 

Επιλογή κατάλληλης θεραπευτικής προσέγγισης

Σχεδιασμός και δημιουργία νέων θεραπευτικών πρωτοκόλλων



ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Rudge et al.,2017:

• ΔΣΘ: Θεραπεία εκλογής για την ΟΔΠ, πληθώρα δεδομένων.

•ΓΣΘ: Ελάχιστα δεδομένα για τους μηχανισμούς αλλαγής και την 
αποτελεσματικότητα της στην ΟΔΠ.

ΓΙΑΤΙ?



ΓΣΘ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
•Βασικές πεποιθήσεις      α)αντίληψη και ερμηνεία των γεγονότων, β) υπεύθυνες 
για συμπεριφορικές/συναισθηματικές αντιδράσεις.

• Σχήματα      πυρήνας των λειτουργικών/ δυσλειτουργικών πεποιθήσεων και των 
αυτόματων σκέψεων.

• Αυτόματες σκέψεις      απόρροια των δυσλειτουργικών πεποιθήσεων, που 
εμπεριέχουν γνωσιακά λάθη, συμβάλλουν στην νοηματοδότηση μιας 
κατάστασης και ενισχύουν τις δυσλειτουργικές πεποιθήσεις (Beck et al.,1990) .

• Διαταραχές Προσωπικότητας: Υπερβολικά ενεργά και ισχυρά δυσλειτουργικά    
σχήματα      χαρακτηριστικά καταστάσεων  να παραποιούνται/ αγνοούνται για 
να μην συγκρουστούν με τα σχήματα (Davidson, 2008).



ΓΣΘ ΤΗΣ ΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
• Ύπαρξη αντικρουόμενων ή/και αντίθετων μεταξύ τους σχημάτων π.χ. σχήμα 
της εξάρτησης, της δυσπιστίας (Freeman et al, 2004).

• Πεποιθήσεις που επηρεάζουν την σκέψη και την συμπεριφορά τους και 
συμβάλλουν στην διατήρηση της διαταραχής. Πιο συγκεκριμένα: 1) Ο κόσμος 
είναι επικίνδυνος, 2) Είμαι αδύναμος, 3) Δεν είμαι αποδεκτός (Beck et al, 1990).

• Στόχος της θεραπείας       αλλαγή/τροποποίηση των βασικών πεποιθήσεων και 
δυσλειτουργικών συμπεριφορών.



ΔΣΘ ΤΗΣ ΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
• Βασισμένη στην Γνωστική Θεραπεία, σχεδιάστηκε για την ΟΔΠ, χρησιμοποιεί 
τεχνικές προερχόμενες από το Ζen διαλογισμό και δίνει έμφαση στην θεραπεία 
της συμπεριφοράς και την αποδοχή.

• Υποστηρίζει ότι η ΟΔΠ είναι μια διαταραχή της απορρύθμισης του 
συναισθήματος, που προκύπτει από την βιολογική προδιάθεση σε συνδυασμό 
με την έκθεση του ατόμου σε δυσλειτουργικά περιβάλλοντα(Linehan, 1993).

• Αντιλαμβάνεται την διαδικασία της θεραπείας ως διαλεκτική και στοχεύει στην 
σύνθεση των αντίθετων πόλων, που παρατηρείται στους ασθενείς με ΟΔΠ. 

• Εστίαση στην αποδοχή αντίθετων εννοιών, συναισθημάτων, σκέψεων και 
συμπεριφορών, καθώς και στην συναισθηματική ρύθμιση.

•Έμφαση στην εκπαίδευση δεξιοτήτων π.χ. δεξιότητες διαπροσωπικών σχέσεων, 
ενσυνειδητότητα.



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΛΛΑΓΗΣ
Κατηγορίες μηχανισμών αλλαγής: α) ρύθμιση των συναισθημάτων και έλεγχο 
του εαυτού, β) εκμάθηση δεξιοτήτων, γ) θεραπευτική σχέση και επένδυση στην 
θεραπεία. 

• Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία (12 έρευνες):

➢ Τεχνικές για την συναισθηματική ρύθμιση και για τον έλεγχο των 
συναισθηματικών αντιδράσεων.

➢ Εκμάθηση συγκεκριμένων συμπεριφορικών δεξιοτήτων που έχουν ως στόχο 
την μείωση των δυσλειτουργικών μορφών συμπεριφορών και παίζουν 
καθοριστικό ρόλο για την  βελτίωση των ΟΔΠ συμπτωμάτων.

➢ Η ποιότητα της θεραπευτικής σχέσης και η επένδυση των ασθενών στην 
θεραπεία.



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΙΙ
• Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (2 έρευνες):

➢ Εκπαίδευση μεταγνωσιακών δεξιοτήτων

➢ Η αλλαγή των δυσλειτουργικών πεποιθήσεων

➢ Η μείωση της απελπισίας

➢ Η θετική στάση των θεραπευόμενων απέναντι στην θεραπεία

ΩΣΤΟΣΟ:

Οι σημαντικές μεθοδολογικές αδυναμίες, που εντοπίζονται και στα δύο 
θεραπευτικά πρωτόκολλα, δεν επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλών 
συμπερασμάτων, σχετικά με τους μηχανισμούς αλλαγής στην ΓΣΘ και ΔΣΘ.



ΓΙΑΤΙ ΔΣΘ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΣΘ?
• ΣΧΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Tα μονοετή πρωτόκολλα της ΓΣΘ είναι λιγότερο αποτελεσματικά από τα 
αντίστοιχα της ΔΣΘ (Cristea et al., 2017). Παράλληλα, η ΓΣΘ δεν είναι οικονομικά 
αποδοτικότερη σε σχέση με τις συνηθώς θεραπείες (Palmer et al., 2006).

ΩΣΤΟΣΟ:

Σύμφωνα με το μοντέλο, η ΓΣΘ των διαταραχών προσωπικότητας είναι 
απαραίτητο να εφαρμόζεται για τουλάχιστον 2 χρόνια, καθώς τα σχήματα των 
ασθενών είναι βαθιά ριζωμένα στην προσωπικότητα τους.

ΕΠΟΜΕΝΩΣ: 

Η ΔΣΘ είναι πιθανόν να προτιμάται, καθώς είναι οικονομικά αποδοτικότερη, σε 
σχέση με ένα ίσης ή μεγαλύτερης διάρκειας θεραπευτικό πρωτόκολλο της ΓΣΘ.



ΓΙΑΤΙ ΔΣΘ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΣΘ?
•ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΣΘ

1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ:

ΔΣΘ: Μείωση/διαχείριση της  συναισθηματικής έντασης και αλλαγή μέσω της 
αποδοχής του ασθενή και των αντιθέσεων στην ζωή του.

ΓΣΘ: Αναδόμηση των πεποιθήσεων     Ο ασθενής ερμηνεύει την στάση του 
θεραπευτή ως απορριπτική.



ΓΙΑΤΙ ΔΣΘ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΣΘ?

2. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: Η ΔΣΘ, σχεδιάστηκε για την θεραπεία της 
ΟΔΠ, βασίζεται σε αρχές και παρέχει συγκεκριμένα πρωτόκολλα που 
απευθύνονται σε όλο το φάσμα της ψυχοπαθολογίας.

ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ, η ΓΣΘ δεν παρέχει πρωτόκολλα για την θεραπεία των διαταραχών 
προσωπικότητας, συμπεριλαμβανομένης  της  ΟΔΠ, και είναι πιθανόν να μην 
απευθύνεται σε όλη την περίπλοκη συμπτωματολογία της ΟΔΠ.



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

•Εστίαση στην ΓΣΘ, καθώς φαίνεται να έχει μακροπρόθεσμα οφέλη στους 
ασθενείς, γεγονός που ίσως παίξει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη υποτροπής 
σε ασθενείς με κατάθλιψη, παρορμητικότητα, αυτοκτονικές συμπεριφορές και 
αίσθημα απελπισίας.

•Απαραίτητη η ανεύρεση των μηχανισμών αλλαγής που θα συντελέσουν στον 
σχεδιασμό νέων θεραπειών ή στην προσαρμογή των υπαρχόντων 
θεραπευτικών πρωτοκόλλων.
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